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Opasraportti

HuTK - Yleinen kielitiede 2007-2009 (2007 - 2009)

 YLEINEN KIELITIEDE

Yleistä kielitiedettä voi Oulun yliopistossa opiskella sivuaineena 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot sekä 35 
opintopisteen laajuiset aineopinnot, eli yhteensä 60 opintopisteen verran. Oppiainetta ei voi opiskella pääaineena 
Oulun yliopistossa. Oppiaineen lehtori vastaa yleisen kielitieteen peruskurssin järjestämisestä tiedekunnan kaikille 
kieliaineen opiskelijoille, joiden tutkintoon tämä kurssi kuuluu pakollisena kieli-, viestintä- ja metodiopintojen osana. 

Yleisen kielitieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnollisen kielen tieteellisen tutkimisen yleisiin 
periaatteisiin. Aineistona käytetään eri kielten tarjoamaa konkreettista kieliainesta ja erilaisia teoreettisia ja 
metodologisia lähestymistapoja. Perusopintojen tavoitteena on antaa kattava kuva kielen eri osajärjestelmistä 
(fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka). Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa 
saatua tietoa. Yleinen kielitiede on sopiva sivuaine suomen kielen, vieraiden kielten ja logopedian opiskelijoille. 
Opetus on tutkimukseen pohjautuvaa. Siten kielen tutkimuksesta kiinnostuneelle ja tutkijaksi aikovalle sopivampaa 
sivuainetta tuskin löytyy. Yleinen kielitiede on hyödyllinen sivuaine myös opettajaksi aikoville, koska se antaa laajan 
kuvan kielen ja kieliopin luonteesta. 

 Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Yleisen kielitieteen opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Oppiaineesta voi Oulun yliopistossa 
suorittaa yhteensä 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Niiden edellytyksenä on opintojaksojen 695250Y 
Yleisen kielitieteen peruskurssin ja 694500P Fonetiikan peruskurssin suorittaminen. 

 Opintoneuvonta
Oppiaineesta vastaa yleisen kielitieteen lehtori, huone HU129, puhelin (08) 553 3482. 

 Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet
Yleinen kielitiede on kielitieteen teoria- ja menetelmäoppia. Sitä kiinnostavat hyvin monenlaiset kysymykset, kuten 
mikä on luonnollinen kieli, mitkä ovat luonnollisen kielen peruspiirteet, miten inhimillinen kieli eroaa muista 
viestintäjärjestelmistä, miten kieli muuttuu ja mikä on kielen merkitys ihmiselle, hänen kulttuurilleen ja toiminnalleen. 
Keskeisenä tavoitteena on sellaisen teoreettisen ja metodisen valmiuden saavuttaminen, joka on tarpeen kieliteorian 
kriittisessä arvioimisessa sekä itsenäisessä tutkimustyössä. 

OPPIAINEKOHTAISIA KÄYTÄNNÖN OHJEITA 

 Opetusohjelma
Yleisen kielitieteen opetusohjelma on nähtävillä yleisen kielitieteen ilmoitustaululla sekä suomen kielen, 
informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksen www-sivuilla kohdassa lukujärjestysasiat. Suurin osa kursseista 
voidaan suorittaa myös kirjatentteinä tiedekunnan tenttipäivänä (kts. yksittäiset kurssikuvaukset). Kirjatenteissä n. 
170 sivua suomenkielistä kirjallisuutta = 1 op ja n. 100 sivua englanninkielistä tekstiä = 1 op. Opiskelija voi koota 
yleisen kielitieteen perusopinto- ja aineopintokokonaisuudet tarjottavina olevista kurssivaihtoehdoista sen mukaan 
miten ne kiinnostavat häntä ja miten ne tukevat hänen muita opintojaan (perusopinnoista 25 op:n kokonaisuus ja 
aineopinnoista 35 op:n kokonaisuus). Pakollisia kursseja ovat kuitenkin Yleisen kielitieteen peruskurssi (695250Y), 
Yleisen kielitieteen jatkokurssi (695251P) ja aineopinnoissa Tutkielmaseminaari (695262A). 

Yleisen kielitieteen oppiaine tekee yhteistyötä fonetiikan oppiaineen kanssa. Opiskelijat voivat yhdistää yleisen 
kielitieteen ja fonetiikan opintoja ja saada niistä joko yleisen kielitieteen tai fonetiikan opintokokonaisuuden 
(perusopinnot tai aineopinnot). 

 Tentit ja niihin ilmoittautuminen
Useisiin kursseihin kuuluu tentin suorittaminen. Luentomuotoisten kurssien tenttitilaisuuksiin ei tarvitse erikseen 
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ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia kursseja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen täyttämällä 
tenttikuori huolellisesti kymmentä päivää ennen varsinaista tenttipäivää. Kuoret jätetään oppiaineen käytävätilassa 
sijaitsevaan tenttikuorilaatikkoon. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tiedekunnan tenttipäivämäärät on 
nähtävillä . tiedekunnan www-sivuilla

 OPINTOJAKSOT

695250Y Yleisen kielitieteen peruskurssi 4 op 

 Perusopinnot 25 op (valitaan seuraavista 25 op)
695251P Yleisen kielitieteen jatkokurssi 5 op 
695254P Fonologia ja morfologia 5 op 
695263P Syntaksi 5 op 
695264P Semantiikka ja pragmatiikka 5 op 
695253P Kielitieteen historia 5 op 
695265P Muu erikoisala (perusopinnot) 5 op 

 Aineopinnot 35 op (valitaan seuraavista 35 op)
695266A Psykolingvistiikka 3 op 
695257A Maailman kielet ja kielitypologia 6 op 
695259A Kielitieteen metodologia 6 op 
695261A Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon 4 op 
695258A Historiallinen kielitiede 6 op 
695267A Kielitiede ja media 5 op 
695268A Diskurssianalyysi 5 op 
695260A Muu erikoisala 2–6 op 
695262A Tutkielmaseminaari (pakollinen osa aineopintoja) 7 op 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

695268A: Diskurssianalyysi, 5 op
695254P: Fonologia ja morfologia, 5 op
695258A: Historiallinen kielitiede, 5 op
695267A: Kielitiede ja media, 5 op
695253P: Kielitieteen historia, 5 op
695259A: Kielitieteen metodologia, 6 op
695257A: Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op
695260A: Muu erikoisala, 2 - 6 op
695265P: Muu erikoisala (perusopinnot), 5 op
695266A: Psykolingvistiikka, 3 op
695264P: Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op
695263P: Syntaksi, 5 op
695262A: Tutkielmaseminaari, 7 op
695261A: Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op
695251P: Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op
695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/tenttipaivat.html
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695268A: Diskurssianalyysi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Jokinen, Arja , Diskurssianalyysin aakkoset , 1993
Jokinen, Arja (1) , Diskurssianalyysi liikkeessä , 1999
Johnstone, Barbara , Discourse analysis , 2002
Schiffrin, Deborah , Approaches to discourse , 1994
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssilla käsitellään kielenkäyttöä sosiaalisena ilmiönä ja sosiaalisena toimintana erilaisten metodien kautta.
Sisältö:
Diskurssianalyysin periaatteita.
Toteutustavat:
Luentoja tai kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
N. 500 sivua kirjallisuutta esim. seuraavista (sovittava erikseen): Jokinen, Juhila ja Suoninen (2004) 
Diskurssianalyysin aakkoset, Jokinen, Juhila ja Suoninen (2005) Diskurssianalyysi liikkeessä, Johnstone (2002) 
Discourse Analysis, Schiffrin (1994) Approaches to Discourse, muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695254P: Fonologia ja morfologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Suomi, Kari , Fonologian perusteita , 1996
Haspelmath, Martin , Understanding morphology , 2002
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
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Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii ja ymmärtää fonologian ja morfologian keskeiset käsitteet. Hän perehtyy fonologian ja morfologian 
ja muiden kielen osajärjestelmien suhteeseen.
Sisältö:
Fonologian ja morfologian keskeiset käsitteet ja piirteet.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Suomi, K. (1996) Fonologian perusteita ja Haspelmath, M. (2002) Understanding morphology tai muu opettajan 
ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu/essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695258A: Historiallinen kielitiede, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy historiallis-vertailevan kielitieteen kysymyksenasetteluun sekä metodologiaan ja historiaan. 
Hän tutustuu myös kielellisen muutoksen kuvaamiseen eri osajärjestelmissä.
Sisältö:
Historialliseen kielitieteeseen liittyvät kysymykset.
Toteutustavat:
Luentoja tai kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
Lehmann, W. (1992) Historical Linguistics (3rd ed.) tai Campbell, L. (1998) Historical Linguistics: An Introduction 
tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu, essee tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695267A: Kielitiede ja media, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Fairclough, Norman , Media discourse , 1995
Fairclough, Norman , Miten media puhuu , 1997
Clayman, Steven , News interview journalists and public figures on the air , 2002
Hutchby, Ian , Media talk conversation analysis and the study of broadcasting , 2006
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssilla käsitellään diskurssinanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan keinoja tutkia median kieltä ja mediapuhetta. 
Tavoitteena on tutkia kriittisesti kielen käytön keinoja mediassa.
Sisältö:
Kielitieteellinen tutkimus media-aineistosta.
Toteutustavat:
Luentoja tai kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
Fairclough, N. (1995) Media Discourse (tai vastaava suomenkielinen Miten media puhuu) ja yhteensä n. 300 
sivua seuraavista (sovittava erikseen): Clayman and Heritage (2002) News interviews tai Hutchby, I (2006) Media 
Talk tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695253P: Kielitieteen historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Law, Vivien , History of linguistics in Europe from Plato to 1600 , 2003
Robins, R. H. , Short history of linguistics , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
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Opiskelija tutustuu kielitieteen teorian yleiseen kehitykseen ja eri koulukuntiin. Hän perehtyy kielitieteen ja 
kielitieteellisen ajattelun ja eri historiallisten aikojen tieteenteorioiden ja maailmankuvien väliseen suhteeseen.
Sisältö:
Kielitieteen historiallinen kehitys.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Law, V. (2003) The History of Linguistics in Europe. Cambridge: Cambridge University Press ja Robins, R. H. 
(1997) A Short History of Linguistics (kappaleet 6–8) tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695259A: Kielitieteen metodologia, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kielitieteen tekemisen periaatteisiin ja teoreettiseen taustaan. Hän omaksuu metodologian 
peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä kielitieteessä.
Sisältö:
Kielitieteen eri metodologiat.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
Erillinen lukupaketti, joka on saatavana opettajalta (n. 600 sivua) tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695257A: Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Song, Jae-Young , Linguistic typology morphology and syntax , 2001
Anhava, Jaakko , Maailman kielet ja kielikunnat , 1998
Comrie, Bernard , Language universals and linguistic typology syntax and morphology , 1981
Itkonen, Esa , Maailman kielten erilaisuus ja samuus , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu maailman kielten erilaisiin rakennetyyppeihin ja kielten luokitteluun kielitypologian kautta sekä 
perehtyy kaikille kielille yhteisiin ominaisuuksiin eli kielellisiin universaaleihin.
Sisältö:
Kielten luokittelu, kieliuniversaalit, kielitypologia.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
N. 600 sivua erikseen sovittavaa kirjallisuutta esimerkiksi seuraavista: Song, J.J. (2001) Linguistic typology 
(Morphology and Syntax) tai Anhava, J. (1998) Maailman kielet ja kielikunnat tai Comrie, B. (1981 tai uudempi) 
Language Universals and Linguistic typology tai Itkonen, E. (1997) Maailman kielten erilaisuus ja samuus tai muu 
opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695260A: Muu erikoisala, 2 - 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 6 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu johonkin kielitieteen erikoisalueeseen, esimerkiksi sosiolingvistiikkaan, kielifilosofiaan, 
kognitiiviseen kielitieteeseen, soveltavaan kielitieteeseen, tietyn kielialueen kielen piirteisiin (afrikkalaiset kielet, 
tms.), tekstianalyysiin, vuorovaikutuslingvistiikkaan, antropologiseen kielitieteeseen tai kielen käsittelyyn 
tietokoneessa.
Sisältö:
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Jokin kielitieteen erityisalue.
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai joku muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 200–600 sivua kirjallisuutta) tai jokin muu.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen
Lisätiedot:
Kurssin voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla vierailuluennoille ja kirjoittamalla esseen, raportoimalla 
konferensseista, suorittamalla kirjatentin sovitusta aiheesta, tms.

695265P: Muu erikoisala (perusopinnot), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu johonkin kielitieteen erikoisalueeseen, esimerkiksi sosiolingvistiikkaan, kielifilosofiaan, 
kognitiiviseen kielitieteeseen, soveltavaan kielitieteeseen, tietyn kielialueen kielen piirteisiin (afrikkalaiset kielet, 
tms.), tekstianalyysiin, vuorovaikutuslingvistiikkaan, antropologiseen kielitieteeseen tai kielen käsittelyyn 
tietokoneessa.
Sisältö:
Jokin kielitieteen erityisalue.
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai joku muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 500 sivua kirjallisuutta).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen
Lisätiedot:
Kurssin voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla vierailuluennoille, konferenssiin ja kirjoittamalla esseen sovitusta 
aiheesta tai suorittamalla kirjatentin.
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695266A: Psykolingvistiikka, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Steinberg, Danny D. , Introduction to psycholinguistics , 1993
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu kieleen mm. seuraavista näkökulmista: kieli ja kognitio, puheen tuottaminen ja ymmärtäminen, 
kielen omaksuminen, merkitys, kompetenssi ja performanssi psyykkisinä ilmiöinä.
Sisältö:
Psykolingvistiikan keskeisiä osa-alueita.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleinen fonetiikka ja suomen kielen Äänneoppi, Puheäänen rakenne ja tuottaminen ja 
Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Steinberg, D. D. (1993) Introduction to psycholinguistics
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
fonetiikan professori Kari Suomi

695264P: Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Saeed, John I. , Semantics , 2000
Levinson, Stephen C. , Pragmatics , 1983
Mey, Jacob L. , Pragmatics an introduction , 2001
Yule, George , Pragmatics , 1996
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssilla käydään läpi sitä kuinka semantiikkaa ja pragmatiikkaa on lähestytty kielitieteessä ja keskitytään tiettyjen 
semantiikan ja pragmatiikan alueiden teorioihin, metodeihin ja tutkimuskysymyksiin. Tavoitteena on, että opiskelija 
hallitsee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset käsitteet ja niiden soveltamisen aineistoon.
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Sisältö:
Semantiikka (merkitys) ja pragmatiikka (konteksti) kielitieteessä, keskeiset teoriat, metodit ja tutkimuskysymykset.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Saeed, J. (1997) Semantics (kappaleet 1–3, 5–8 ja 11) ja lisäksi n. 200 sivua erikseen sovittavaa kirjallisuutta 
seuraavista: Levinson, S. (1983) Pragmatics tai Mey, J.L. (2001) Pragmatics tai Yule, G. (1996) Pragmatics tai 
muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695263P: Syntaksi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Tallerman, Maggie , Understanding syntax , 2005
Van Valin, Robert D. Jr. , Introduction to syntax , 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssilla käsitellään syntaksia. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee syntaksin keskeiset käsitteet ja niiden 
soveltamisen aineistoon.
Sisältö:
Syntaksin keskeiset piirteet ja käsitteet.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Tallerman, M. (2005) Understanding Syntax ja Van Valin, R. (2004) An Introduction to Syntax tai muu opettajan 
ilmoittama kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695262A: Tutkielmaseminaari, 7 op
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Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2008

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
7 op
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjoittelee tieteellistä kirjoittamista sekä teoreettisen ja metodisen tiedon soveltamista. Hän opettelee 
käyttämään lähdekirjallisuutta laatimalla tutkielman oppiaineen painoaloilta sekä arvioimaan tieteellistä 
kirjoittamista.
Sisältö:
Itsenäinen kielitieteellinen tutkimus, analyysi, seminaaripaperin kirjoittaminen ja opponenttina toimiminen.
Toteutustavat:
Seminaari.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista, perusopinnot ja 
aineopintoja.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaarityöskentely.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695261A: Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Dufva, H. ja Lähteenmäki, M., Kielentutkimuksen klassikoita , 2002
Saussure, Ferdinand de , Course in general linguistics , 1983
Chomsky, Noam , Syntactic structures , 2002
Chomsky, Noam , Aspects of the theory of syntax , 1965
Sapir, Edward , Language an introduction to the study of speech , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy johonkin kielitieteelliseen ajatteluun voimakkaasti vaikuttaneeseen teokseen. Tavoitteena on, 
että opiskelija tutustuu suoraan klassikkoteokseen, eikä pelkästään siitä saatavaan sekundaariseen tietoon.
Sisältö:
Kielitieteen jokin klassikko.
Toteutustavat:
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Voidaan toteuttaa esimerkiksi klassikkoseminaarina, jossa laaditaan alustuksia ja keskustellaan luetuista teoksista.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista ja jonkin verran 
perusopintoja.
Oppimateriaali:
N. 400 sivua erikseen sovittavaa kirjallisuutta esimerkiksi seuraavista: Dufva, H. ja Lähteenmäki, M. (2002) 
Kielentutkimuksen klassikoita, de Saussure, F.: Course in General Linguistics, Bloomfi eld, L.: Language, 
Chomsky, N.: Syntactic Structures, Chomsky, N.: Aspects of the Theory of Syntax, Harris, Z. S.: Methods in 
Structural Linguistics, Sapir, E.: Language tai jokin muu kielitieteen klassikko.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kuulustelu, essee tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695251P: Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy eri kielitieteen alueisiin ja niiden käsitykseen kieliopin / kielen luonteesta. Kurssi perehdyttää 
myös kielitieteellisen tutkimuksen kannalta keskeiseen terminologiaan, tutkimuskysymyksiin sekä teoreettisiin ja 
metodologisiin periaatteisiin.
Sisältö:
Kieliopin käsite, kielitieteen teorioita ja metodeja.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi ja Fonetiikan peruskurssi suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu tai essee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen

695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden syksy
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu yleiseen kielitieteeseen eri näkökulmista. Hän perehtyy yleisen kielitieteen ja sen tärkeimpien 
lähitieteiden yhteyksiin sekä fonologian, morfologian, semantiikan ja syntaksin luonteeseen ja niiden 
peruskäsitteistöön.
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja perusanalyysi.
Toteutustavat:
Luentoja.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen


