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Opasraportti

Suomen kieli (2014 - 2015)

Suomen kieli

Osoite: Suomen kieli, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoasiainsihteeri 0294 48 3385 Kaisa Kosola

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.

www-sivut: http://www.oulu.fi/suomenkieli/

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Oulun yliopiston opiskelija voi saada 
pääaineoikeuden myös suorittamalla suomen kielen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla 
tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta.

Saadakseen sivuaineen opinto-oikeuden suomen kieleen opiskelijan on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Se 
järjestetään vuosittain uusien opiskelijoiden valintakokeen yhteydessä toukokuussa.

 

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien pääaineopiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja 
tutustumistilaisuus, jossa opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin ja jossa opiskelijat laativat henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat (HOPSit). Nämä ryhmät kokoontuvat lukuvuoden aikana tuutoriopettajan ohjauksessa, ja silloin 
on mahdollisuus keskustella opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Opintoneuvontaa antavat tuutorien lisäksi 
opintojaksoista vastaavat opettajat.

 

Katsaus oppiaineeseen

 

Suomen kieli pääaineena

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen 
käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa 
sosiolingvistiikka, erityisesti pohjoisten itämerensuomalaisten vähemmistökielten ja pohjoissuomalaisen puhekielen 
tutkimus, sekä oppijankielen tutkimus ja semantiikka. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin, ja se on 
sitoutunut jatkuvaan opiskelijalähtöisen opetuksen kehittämiseen.

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. Oppiaine ei yksin valmista 
mihinkään ammattiin, vaan suomen kielen opintojen lisäksi tutkintoon tarvitaan sivuaineita, jotka opiskelija valitsee 
sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo.

http://www.oulu.fi/suomenkieli/
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Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy 
myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa.

Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti. Yhä useammat maisterit jatkavatkin opintojaan joko 
heti valmistuttuaan tai muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen.

 

Suomen kieli sivuaineena

Suomen kieli kuuluu pakollisena sivuaineena niille kirjallisuuden pääaineopiskelijoille, jotka aikovat äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajiksi. Suomi on hyvä sivuaine myös esimerkiksi vieraiden kielten, historian ja 
informaatiotutkimuksen opiskelijoille sekä luokanopettajiksi opiskeleville.

Kirjallisuuden opiskelijoille suomi on vapaasti valittava sivuaine. Kaikkien muiden on osallistuttava 
lähtötasokokeeseen (ks. seuraava kohta Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen). Mahdollisista korvaavista 
suorituksista neuvotellaan professori Harri Mantilan kanssa.

Suomen kielen sivuaineopiskelija suorittaa kurssit Suomen kielen rakenne (3 op), Yleisen kielitieteen peruskurssi (4 
op) ja Fonetiikan peruskurssi (3 op). Nämä luetaan hänellä aineopintojen valinnaisiin opintoihin, mutta opintojaksot 
suoritetaan kuitenkin jo perusopintoja aloitettaessa. Jos opiskelijan oma pääaine (muut kieliaineet) edellyttää jo 
mainittuja opintojaksoja, opiskelija suorittaa valinnaisia opintojaksoja vastaavan määrän (10 op). Sivuaineopiskelijat 
eivät suorita opintojaksoa Fennistiikan teoriat ja metodit. Sivuaineena suoritettaviin syventäviin opintoihin sisältyy 
sivuaineen tutkielma (20 op).

 

Sijoittuminen työelämään

Suomen kielen pääaineopiskelijoista suurin osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja 
lukioon. Heidän pitää valita sivuaineekseen kirjallisuus sekä tulla hyväksytyksi suorittamaan opettajan pedagogiset 
opinnot joko valintakokeen yhteydessä tai myöhemmin (ks. opinto-oppaan kohta Opettajankoulutus). Lisäksi on 
suoritettava 10 opintopistettä puheviestinnän opintoja.

Osa pääaineopiskelijoista työllistyy suomen kielen ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin tai 
ammattikorkeakouluihin, osa toimittajiksi tai tiedottajiksi. Niille, jotka aikovat valmistua suomi toisena ja vieraana 
kielenä -opettajiksi, on lisäksi tarjolla oma opintokokonaisuutensa (ks. opinto-oppaan kohtaa Suomi toisena ja 
vieraana kielenä). Pieni osa valmistuneista sijoittuu tutkijoiksi. Kaikki valmistuneet suomen kielen maisterit ovat 
sijoittuneet työelämään hyvin, ja myös alan tohtoreilla on kysyntää.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Sivuaineiden valinta

Aineenopettajakoulutukseen osallistuvat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (60 
op), puheviestinnän opintoja (10 op) sekä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot (60 op). Suomen kielen 
opiskelijat, jotka eivät suuntaudu opettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Eri opiskelijoiden tutkinnot 
muodostuvatkin hyvin erilaisiksi sivuainevalintojen mukaan. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi viro, suomi 
toisena ja vieraana kielenä, vieraat kielet, kirjallisuus sekä yhteiskuntatieteelliset opinnot. Myös yleinen kielitiede ja 
fonetiikka ovat suositeltavia sivuaineita. Usein yllättävät ja epäsovinnaiset aineyhdistelmät voivat olla hedelmällisiä: 
esimerkiksi markkinoinnin opinnot ovat viestintäalalle tähtäävälle hyödyllisiä.

 

Opiskelujärjestys

Opinnot etenevät järjestyksessä siten, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi aloittaa aineopinnot ja näiden 
jälkeen syventävät opinnot. Jokaisen opintojakson kohdalla on erikseen kerrottu, mitkä jaksoja sen menestyksellinen 
suorittaminen edellyttää. Opintokokonaisuudet koostaa professori Harri Mantila.
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Verkko-opiskelu

Osan perus- ja aineopintojen sisällöistä voi opiskella myös itsenäisesti verkkokursseina tai suorittaa kirjatenttinä. 
Verkkokurssit sijaitsevat www-pohjaisessa Optima-työtilassa, johon opiskelijat pääsevät omilla tunnuksillaan. 
Useimpiin verkkokursseihin kuuluu kampuksella läsnäoloa vaativa tentti tai muu suoritus. Verkko-opiskelua 
hyödynnetään myös kurssien monimuoto-opiskelussa.

 

Opetusohjelma

Opetusohjelma on WebOodissa, josta opiskelija Lukkari-työkalun avulla poimii ne opintojaksot, jotka kullakin 
periodilla haluaa suorittaa. Valinnaisista opintojaksoista, esimerkiksi vierailuluennoista, ilmoitetaan oppiaineen 
verkkosivuilla.

Opintojaksojen kuvausten yhteydessä mainitut periodit ajoittuvat lukuvuoteen siten, että periodit 1 ja 2 ovat 
syyslukukaudella ja periodit 3 ja 4 kevätlukukaudella.

 

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Useimpiin opintojaksoihin kuuluu tentin suorittaminen, vaikka suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Tenttien 
lisäksi myös esseet ja oppimispäiväkirjat ovat käytössä.

Luentoja sisältävien opintojaksojen tenttitilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia 
opintojaksoja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen WebOodissa vähintään kymmentä päivää 
ennen varsinaista tenttipäivää. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Tiedekunnan tenttipäivämäärät ovat nähtävillä tiedekunnan www-sivuilla. Tenttitulokset ovat nähtävillä sähköisessä 
opintorekisterissä WebOodissa ja ilmoitustaululla.

 

Kirjallisuusreferaatit

Kirjallisuusreferaateissa 400–500 sivua suomenkielistä ja 250–300 sivua vieraskielistä kirjallisuutta vastaa neljää 
opintopistettä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän 
tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa arvioida tekstejä 
kriittisesti.

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita erilaisten 
kielenilmiöiden tarkasteluun. Hän kirjoittaa sujuvia erifunktioisia tekstejä. Hän pystyy myös vertailemaan suomen 
kieltä viroon. Hänellä on valmius tulevassa pro gradu -työssään tutkia oppiaineen profiiliin kuuluvia aiheita.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien 
tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään 
johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän osaa tuottaa ja arvioida vaativia kirjallisia tekstejä.

Suomen kielen opinnot koostuvat viidestä moduulista eli juonteesta, jotka ovat teksti, vaihtelu ja kehitys, kielioppi, 
tutkimus ja integroivat jaksot.

 

TEKSTI
VAIHTELU JA 
KEHITYS KIELIOPPI TUTKIMUS

INTEGROIVAT 
JAKSOT
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21 OP 24 OP 19 OP 65 OP 24 OP

Kielenhuolto

4 op

 

Kriittinen 
medialukutaito

4 op

Kirjakielen 
vaiheet

4 op

 

Kielen vaihtelu

5 op

Äänne- ja 
muoto-oppi

4 op

 

Lauseoppi

4 op

PERUS-
OPINNOT

25 OP

Tekstilajit ja 
kirjoittaminen

3 op

 

Tekstioppi

4 op

Viro

4 op

 

Murteet

3 op

Sanasto ja 
nimistö

4 op

 

Johto-oppi

3 op

 

Semantiikka

4 op

Kandidaatin-
tutkielma

10 op

(pääaine-
opiskelijoille)

 

Fennistiikan 
teoriat ja metodit

4 op

(pääaine-
opiskelijoille)

Tutustuminen 
työelämään: 
harjoittelu

6 op

(ei opettajiksi 
aikoville 
pääaine-
opiskelijoille)

 

Valinnaisia 
opintoja

6 op

(opettajiksi 
aikoville 
pääaine-
opiskelijoille)

AINE-OPINNOT

45 OP

Syventävä 
kirjoittaminen

3 op

 

Kielikonsultti-
kurssi

3 op

Kielihistoria

3 op

 

Unkarin tai 
saamen 
alkeiskurssi 5 
op

Graduseminaari

5 op

 

Tutkimuksen 
historia

3 op

 

Pro gradu 
-tutkielma

40 op

Valinnaisia 
opintojaksoja

12 op

 

Lopputentti

6 op

SYVENTÄVÄT 
OPINNOT

80 OP

YHTEENSÄ

150 OP



5

Tutkintorakenteet

FM-tutkinto/suomen kieli

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Suomen kielen syventävät opinnot (vähintään 80 op)

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op
694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op
694919S: Kielihistoria, 3 op
694921S: Graduseminaari, 5 op
694920S: Tutkimuksen historia, 3 op
694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op
694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op
694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op
694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Valitse joko unkarin tai saamen kielen alkeiskurssi
695050P: Unkarin alkeiskurssi, 5 op
683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Muut opinnot

Valitse tähän muita opintoja siten, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op.

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 5 op)

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

FM-tutkinto/suomen kieli/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Suomen kielen syventävät opinnot (vähintään 80 op)

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op
694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op
694919S: Kielihistoria, 3 op
694921S: Graduseminaari, 5 op
694920S: Tutkimuksen historia, 3 op
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694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op
694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op
694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op
694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Valitse joko unkarin tai saamen kielen alkeiskurssi
695050P: Unkarin alkeiskurssi, 5 op
683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Muut opinnot

Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen

Opettajan pedagogiset opinnot

HuK-tutkinto/suomen kieli

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Suomen kielen perusopinnot (enintään 25 op)

694928Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op
694931P: Kielen vaihtelu, 5 op
694900P: Kielenhuolto, 4 op
694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op
694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op
694905P: Lauseoppi, 4 op
694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Suomen kielen aineopinnot (vähintään 45 op)

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op
694929Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op
694912A: Johto-oppi, 3 op
694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op
694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op
694909A: Murteet, 3 op
694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op
694911A: Semantiikka, 4 op
694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op
694907A: Tekstioppi, 4 op
694915A: Tutustuminen työelämään, 6 op
695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op

Sivuaineen perusopinnot (enintään 25 op)

Pakollinen: Vähintään yhden sivuaineen perusopinnot 25 op

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 25 op)

902001Y: Academic Communication, 3 op



7

694500P: Fonetiikan peruskurssi, 3 op
010100Y: Opiskelu ja sen suunnittelu, 0 op
902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op
694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op
901000Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK), 5 op
695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op
695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Muut opinnot

Suorita muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 - 190 op

HuK-tutkinto/suomen kieli/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 25 op)

902001Y: Academic Communication, 3 op
694500P: Fonetiikan peruskurssi, 3 op
010100Y: Opiskelu ja sen suunnittelu, 0 op
902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op
694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op
901000Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK), 5 op
695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op
695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Suomen kielen perusopinnot (enintään 25 op)

694928Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op
694931P: Kielen vaihtelu, 5 op
694900P: Kielenhuolto, 4 op
694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op
694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op
694905P: Lauseoppi, 4 op
694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Suomen kielen aineopinnot (vähintään 45 op)

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op
694929Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op
694912A: Johto-oppi, 3 op
694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op
694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op
694909A: Murteet, 3 op
694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op
694911A: Semantiikka, 4 op
694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op
694907A: Tekstioppi, 4 op
694927A: Valinnaisia opintojaksoja, 6 op
695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op
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Opettajan pedagogisia opintoja (enintään 25 op)

Hae tähän opettajan pedagogisia opintoja 25 op, A251103

Kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op)

Hae tähän kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
80 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. - 5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien 
tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään 
johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän osaa tuottaa ja arvioida vaativia kirjallisia tekstejä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila

Kaikille pakolliset opintojaksot

694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


9

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 3.-4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa kirjoittamisesta ja kielenhuollosta siten, että 
kykenee tarkastamaan ja korjaamaan tekstiä sekä antamaan asiantuntijapalautetta verkossa ja kasvokkain.

Sisältö:

Kielenhuollon uudet suositukset, perehtyminen tekstien korjaamiseen, palautteenannon harjoittelu.

Järjestämistapa:

monimuoto-opetus

Toteutustavat:

harjoitukset (12 tuntia), asiakastapaaminen (2 tuntia), verkkotyöskentely (30 tuntia), itsenäinen työskentely 
(35 tuntia) ja työpaja (2 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellyttää opintojakson Syventävä kirjoittaminen suorittamista.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali, Kielikello-lehdet

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tekstinhuollon ja palautteenannon harjoittelu todellisessa konsulttitilanteessa, kielenhuollon työpajan 
suunnittelu ja toteutus pienryhmässä
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 1. tai 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan vaativaa tiedottavaa ja tieteellis-teoreettista 
tekstiä sisällön, tavoitteiden ja vastaanottajan kannalta.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yleistajuinen tiedeartikkeli ja tiede-essee.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

harjoitukset (12 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja itsenäinen työskentely (38 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

yleistajuisen tiedeartikkelin ja tieteellisen esseen kirjoittaminen, jotka molemmat arvioidaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

694919S: Kielihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2., 3. tai 4. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti 
itämerensuomalaisiin kieliin. 

Sisältö:

Suomen kielen kehityksen vaiheet,historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä.

Järjestämistapa:

kontaktiopetus ja verkkomateriaali tai kirjatentti

Toteutustavat:

luentoja 30 tuntia tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Suomen syventäviä opintoja suorittavat.

Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Äänne- ja muoto-oppi, Kielen vaihtelu, Murteet

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali tai kirjatenttinä Lehtinen: Kielen vuosituhannet (SKS, 2007).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

694921S: Graduseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 1.-4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida uutta tutkimustietoa omaksumansa teoreettisen ja metodisen 
näkemyksen ja tutkimusaineistonsa pohjalta. 

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

seminaari (18 t) ja itsenäistä työskentelyä (n 110 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Tutkimuksen historia suoritetaan rinnan seminaarityöskentelyn kanssa.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta, opponointi ja osallistuminen seminaareihin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694919S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professorit ja yliopistonlehtorit

Työelämäyhteistyö:

ei

694920S: Tutkimuksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee analysoimaan oman tutkimusalansa aikaisempaa tutkimusta. Hän osaa arvioida 
kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja yhdistellä sitä oman 
tutkimuksensa näkökulmasta. Opiskelija osaa kommentoida olemassa olevaa tutkimustietoa ja tieteellistä 
keskustelua. 

Sisältö:

Aivoriihi, teemakeskustelut, palautteet ja teorialuvun kirjoittaminen

Järjestämistapa:

verkko-opiskelu

Toteutustavat:

itsenäistä opiskelua (80 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan samanaikaisesti Graduseminaarin kanssa.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimusalaan liittyvä tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja oman pro gradu -tutkielman teoreettisen taustaluvun 
kirjoittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelutapaa ja tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida 
tutkimusaineistonsa, vertailla tuloksiaan muihin tutkimuksiin, tehdä johtopäätöksiä niistä ja kirjoittaa 
tieteellisen tutkimuksen.

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellyttää Tutkimuksen historian ja Graduseminaarin suorittamista.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielman kirjoittaminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professorit ja yliopistonlehtorit

Työelämäyhteistyö:

ei

694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

12 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Vapaa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sisältö:

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Valinnaisiksi opintojaksoiksi voidaan hyväksyä yleisen kielitieteen, fonetiikan, viron ja S2:n kursseja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 6 op

694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi, graduseminaarien jälkeen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vertailla tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimiaan sisältöjä.

Sisältö:

oppiaineen ajankohtasilta aloilta valittu tutkimuskirjallisuus

Järjestämistapa:

itsenäistä opiskelua

Toteutustavat:

tentti

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Suoritetaan syventävien opintojen loppuvaiheessa.

Oppimateriaali:

1.jokin fennistiikan väitöskirja alla mainitusta listasta
Väitöskirjan tulee olla eri alalta kuin opiskelijan oma pro gradu -tutkielma.
Mustanoja, Liisa 2007: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. 
(verkossa)
Nissilä, Leena 2011: Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
(verkossa)
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen 
analogisuuden ilmentäjinä.
Sääskilahti, Minna 2007: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen 
vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. (verkossa)

2. valikoima Virittäjän artikkeleita
Kielioppia
Helasvuo, Marja-Liisa & Huumo, Tuomas 2010: Mikä subjekti on?
Kirjoittamista
Juvonen, Riitta 2010: Evaluoiva -yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisissä ylioppilasaineissa.että
Nimistöä
Räisänen, Alpo 2010: Kostamo, Onkamo ja muita paikannimiä.
Vuorovaikutusta ja keskustelua
Niemi, Jarkko 2010: Myönnyttelymuotti – erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio.
Variaatiota ja muutosta
Palander, Marjatta 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia.

3. Lappalainen, Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria (toim.) 2010: Kielellä on merkitystä 
(Helsinki: SKS, sivut 97–440).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman tiivistelmä (ks. opinto-oppaan kohtaa Kypsyysnäyte).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Valitse joko unkarin tai saamen kielen alkeiskurssi

695050P: Unkarin alkeiskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja unkari

Ajoitus:

Vapaa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii unkarin kieliopin pääpiirteet ja oppii kääntämään helppoja tekstejä. Hänelle syntyy myös 
käsitys suomen ja unkarin välisen kielisukulaisuuden luonteesta.

Sisältö:

unkarin kielen perusteet

Järjestämistapa:

kontaktiopetus

Toteutustavat:

44 tuntia opetusta

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat, vapaa opintojakso kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opiskelija voi vaihtoehtoisesti suorittaa saamen kielen alkeiskurssin (5 op).
 

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kotitehtävien suorittaminen ja tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

unkarin tuntiopettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. – 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen ydinkielioppia ja perussanastoa. Hän 
osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Sisältö:

Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä 
harjoituksia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Aikio, Ante: Pohjoissaamen alkeiskurssi, opetusmoniste; Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–4.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja harjoitukset.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683400P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

695112P: Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa viestintätapahtumassa vaikuttavat tekijät. Hän osaa havainnoida ja 
analysoida vuorovaikutusta ja tuntee puheviestinnän opettamisen ja ohjaamisen erityispiirteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja
Työelämäyhteistyö:
-

A110403: Suomen kieli, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
80 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. - 5. vuosi
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien 
tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään 
johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän osaa tuottaa ja arvioida vaativia kirjallisia tekstejä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Harri Mantila

Kaikille pakolliset opintojaksot

694918S: Kielikonsulttikurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 3.-4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa kirjoittamisesta ja kielenhuollosta siten, että 
kykenee tarkastamaan ja korjaamaan tekstiä sekä antamaan asiantuntijapalautetta verkossa ja kasvokkain.

Sisältö:

Kielenhuollon uudet suositukset, perehtyminen tekstien korjaamiseen, palautteenannon harjoittelu.

Järjestämistapa:

monimuoto-opetus

Toteutustavat:

harjoitukset (12 tuntia), asiakastapaaminen (2 tuntia), verkkotyöskentely (30 tuntia), itsenäinen työskentely 
(35 tuntia) ja työpaja (2 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellyttää opintojakson Syventävä kirjoittaminen suorittamista.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali, Kielikello-lehdet

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tekstinhuollon ja palautteenannon harjoittelu todellisessa konsulttitilanteessa, kielenhuollon työpajan 
suunnittelu ja toteutus pienryhmässä
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

694917S: Syventävä kirjoittaminen, 3 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 1. tai 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan vaativaa tiedottavaa ja tieteellis-teoreettista 
tekstiä sisällön, tavoitteiden ja vastaanottajan kannalta.

Sisältö:

Yleistajuinen tiedeartikkeli ja tiede-essee.

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

harjoitukset (12 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja itsenäinen työskentely (38 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

yleistajuisen tiedeartikkelin ja tieteellisen esseen kirjoittaminen, jotka molemmat arvioidaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

694919S: Kielihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2., 3. tai 4. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmää erityisesti 
itämerensuomalaisiin kieliin. 

Sisältö:

Suomen kielen kehityksen vaiheet,historiallis-vertailevan kielentutkimuksen menetelmä.

Järjestämistapa:

kontaktiopetus ja verkkomateriaali tai kirjatentti

Toteutustavat:

luentoja 30 tuntia tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Suomen syventäviä opintoja suorittavat.

Esitietovaatimukset:

Äänne- ja muoto-oppi, Kielen vaihtelu, Murteet

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali tai kirjatenttinä Lehtinen: Kielen vuosituhannet (SKS, 2007).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

694921S: Graduseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. lukuvuosi, 1.-4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tuottaa ja arvioida uutta tutkimustietoa omaksumansa teoreettisen ja metodisen 
näkemyksen ja tutkimusaineistonsa pohjalta. 

Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694919S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

seminaari (18 t) ja itsenäistä työskentelyä (n 110 tuntia)

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

suomen kielen perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Tutkimuksen historia suoritetaan rinnan seminaarityöskentelyn kanssa.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja verkkomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laadinta, opponointi ja osallistuminen seminaareihin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professorit ja yliopistonlehtorit

Työelämäyhteistyö:

ei

694920S: Tutkimuksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4. tai 5. lukuvuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee analysoimaan oman tutkimusalansa aikaisempaa tutkimusta. Hän osaa arvioida 
kriittisesti oman pro gradu -työnsä teoreettista ja metodista lähdekirjallisuutta ja yhdistellä sitä oman 
tutkimuksensa näkökulmasta. Opiskelija osaa kommentoida olemassa olevaa tutkimustietoa ja tieteellistä 
keskustelua. 

Sisältö:

Aivoriihi, teemakeskustelut, palautteet ja teorialuvun kirjoittaminen

Järjestämistapa:

verkko-opiskelu

Toteutustavat:

itsenäistä opiskelua (80 tuntia)

Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


23

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan samanaikaisesti Graduseminaarin kanssa.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimusalaan liittyvä tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja oman pro gradu -tutkielman teoreettisen taustaluvun 
kirjoittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

694922S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelutapaa ja tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida 
tutkimusaineistonsa, vertailla tuloksiaan muihin tutkimuksiin, tehdä johtopäätöksiä niistä ja kirjoittaa 
tieteellisen tutkimuksen.

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edellyttää Tutkimuksen historian ja Graduseminaarin suorittamista.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimukseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielman kirjoittaminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professorit ja yliopistonlehtorit

Työelämäyhteistyö:

ei

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694923S: Valinnaisia opintojaksoja, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

12 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Vapaa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää ja täydentää pakollisilla opintojaksoilla omaksumiaan taitoja.

Sisältö:

vaihtelee kursseittain

Järjestämistapa:

vaihtelee kursseittain

Toteutustavat:

vaihtelee kursseittain

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Valinnaisiksi opintojaksoiksi voidaan hyväksyä yleisen kielitieteen, fonetiikan, viron ja S2:n kursseja.

Oppimateriaali:

jaetaan erikseen kursseilla

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti, luentopäiväkirja tai kirjallisuusreferaatti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

harjoittelua enintään 6 op

694924S: Syventävien opintojen lopputentti, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

6 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. lukuvuosi, graduseminaarien jälkeen

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa vertailla tekstin, vaihtelun, kieliopin ja tutkimuksen moduuleissa oppimiaan sisältöjä.

Sisältö:

oppiaineen ajankohtasilta aloilta valittu tutkimuskirjallisuus

Järjestämistapa:

itsenäistä opiskelua

Toteutustavat:

tentti

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Suoritetaan syventävien opintojen loppuvaiheessa.

Oppimateriaali:

1.jokin fennistiikan väitöskirja alla mainitusta listasta
Väitöskirjan tulee olla eri alalta kuin opiskelijan oma pro gradu -tutkielma.
Mustanoja, Liisa 2007: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. 
(verkossa)
Nissilä, Leena 2011: Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen. 
(verkossa)
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen 
analogisuuden ilmentäjinä.
Sääskilahti, Minna 2007: Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen 
vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. (verkossa)

2. valikoima Virittäjän artikkeleita
Kielioppia
Helasvuo, Marja-Liisa & Huumo, Tuomas 2010: Mikä subjekti on?
Kirjoittamista
Juvonen, Riitta 2010: Evaluoiva -yhdyslause ja retoriset rakenteet suomenkielisissä ylioppilasaineissa.että
Nimistöä
Räisänen, Alpo 2010: Kostamo, Onkamo ja muita paikannimiä.
Vuorovaikutusta ja keskustelua
Niemi, Jarkko 2010: Myönnyttelymuotti – erimielisyyttä enteilevä samanmielisyyden konstruktio.
Variaatiota ja muutosta
Palander, Marjatta 2008: Itäsuomalaisten murrepiirteiden muodonsisäinen väistymishierarkia.

3. Lappalainen, Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria (toim.) 2010: Kielellä on merkitystä 
(Helsinki: SKS, sivut 97–440).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

ei

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694925S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Kohderyhmä:

Suomen kielen pääaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman tiivistelmä (ks. opinto-oppaan kohtaa Kypsyysnäyte).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori Harri Mantila

694930Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Valitse joko unkarin tai saamen kielen alkeiskurssi

695050P: Unkarin alkeiskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja unkari

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

Vapaa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii unkarin kieliopin pääpiirteet ja oppii kääntämään helppoja tekstejä. Hänelle syntyy myös 
käsitys suomen ja unkarin välisen kielisukulaisuuden luonteesta.

Sisältö:

unkarin kielen perusteet

Järjestämistapa:

kontaktiopetus

Toteutustavat:

44 tuntia opetusta

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat, vapaa opintojakso kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opiskelija voi vaihtoehtoisesti suorittaa saamen kielen alkeiskurssin (5 op).
 

Oppimateriaali:

ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kotitehtävien suorittaminen ja tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

unkarin tuntiopettaja

Työelämäyhteistyö:

ei

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Pohjoissaame ja suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. – 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen ydinkielioppia ja perussanastoa. Hän 
osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä 
harjoituksia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Aikio, Ante: Pohjoissaamen alkeiskurssi, opetusmoniste; Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–4.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja harjoitukset.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori.

Työelämäyhteistyö:

-

694928Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

694931P: Kielen vaihtelu, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694931P Kielen vaihtelu (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683400P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija osaa analysoida puhutun suomen kielen sosiolingvististä variaatiota ja osaa selittää sen diakronisen 
taustan.
Sisältö:
Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja sen tausta Suomessa.
Järjestämistapa:
luennot ja verkkomateriaali tai kirjatentti
Toteutustavat:
luentoja 24 tuntia tai kirjatentti
Kohderyhmä:
Suomen kielen perusopintoja suorittavat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) sekä Routarinne & Uusi-Hallila (toim.) 2008: Nuoret 
kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (SKS, sivut 8–164, 169–221).
Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden  Lehikoinen 1994: Suomea ennen ja nyt (Finn Lectura, sivut 90–lisäksi
162), Mantila 2004: Murre ja identiteetti (Virittäjä, sivut 322–346), Nahkola 1999: Koululaisslangin sanastolähteistä 
(Virittäjä, sivut 619–623) (nämä aikakauslehti Virittäjän artikkelit ovat verkossa osoitteessa http://www.kotikielenseura.
fi/virittaja/verkkolehti/verkossa1.html#M) sekä Nuolijärvi & Sorjonen 2010: Miten kuvata muutosta (KOTUS, 
osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori Harri Mantila
Työelämäyhteistyö:
ei

694900P: Kielenhuolto, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694900P Kielenhuolto (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.
Sisältö:
Kielenhuollon perusteet, taustat ja tehtävät.
Järjestämistapa:
Lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (80 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (108 
tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694931P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne ja Kielen vaihtelu suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi Kieliopas (sivut 9–96). Kirjatenttiin luetaan Itkonen, 
Terho ja Maamies, Sari 2011: Uusi Kieliopas (sivut 9–96).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694903P Kirjakielen vaiheet (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kirjakielen kehityksen vaiheet vanhasta kirjasuomesta varhaisnykysuomeen ja 
nykysuomeen. Hän osaa esitellä vanhan kirjasuomen ajan keskeisimmät julkaisut ja tuntee vanhaa suomalaista 
kansanrunoutta.
Sisältö:
suomen kirjakielen kehitys vanhasta kirjasuomesta nykysuomeen, kansanrunous ja kalevalakieli.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (20 tuntia), itsenäinen verkkotyöskentely (30 tuntia) ja ryhmätyö/itsenäinen opiskelu (50 tuntia) tai itsenäistä 
verkko-opiskelua (100 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää jaksojen Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694900P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694901P Kriittinen medialukutaito (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.
Sisältö:
Kriittisen medialukutaidon perusteet.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (8 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (90 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua ja 
työskentelyä (108 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on kirjallinen analyysi sovitusta aiheesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694905P: Lauseoppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694905P Lauseoppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida syntaktisesti nykysuomea ja kykenee perustellusti kommentoimaan siihen liittyviä 
ongelmakohtia.
Sisältö:
Suomen kielen lauserakenteen käsittely.
Järjestämistapa:
lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
Luennot (20 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (68 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (108 
tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojakson Suomen kielen rakenne suorittamista.
Oppimateriaali:
verkkomateriaali. Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso suomen 
kielioppi (§ 439–550, 562–594, 611–632, 864–1002 ja 1144–1176).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas, Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694904P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa 
esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutusmorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.
Sisältö:
Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia
Järjestämistapa:
lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:
luentoja 30 tuntia ja harjoituksia 20 tuntia sekä itsenäistä opiskelua tai harjoitusten tekoa tuutoriryhmissä 20 tuntia.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne, Fonetiikan peruskurssi ja Yleisen kielitieteen peruskurssi 
suorittamista.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi sisältää tärkeää fennististä perustietoa, jota tarvitaan esim. Murteiden, Johto-opin ja Kielihistorian kursseilla. 
S2-opetus vaatii kurssin asioiden syvällistä hallintaa.
Oppimateriaali:
luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäistä opiskelua ja kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa käyttää fennistisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä oikein ja osaa soveltaa opittuja teorioita ja 
metodeja omassa tutkimuksessaan.
Sisältö:
Keskeiset fennistiikan teoriat ja metodit.
Järjestämistapa:
kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:
luentoja (16 tuntia), harjoituksia (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä n. 60 tuntia
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja erikseen sovittava kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti sekä harjoitustyö tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Työelämäyhteistyö:
ei

694929Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

694912A: Johto-oppi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kielen johto-opin pääperiaatteet ja osaa esitellä keskeisimmät johdinryhmät.
Sisältö:
Suomen kielen johto-opin pääperiaatteet ja keskeisimmät johdinryhmät
Järjestämistapa:
lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua
Toteutustavat:
Luento (2 tuntia) sekä ryhmä- tai yksilöharjoituksia (16 tuntia). Lisäksi omatoimista opiskelua (n. 60 tuntia).
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi muodostaa luontevan jatkon muoto-opin osuudelle Äänne- ja muoto-opin kurssista.
Oppimateriaali:
Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso suomen kielioppi (§ 173–385) sekä lisäksi 
johdantoluennon materiaalit ja soveltavat harjoitustehtävät, jotka löytyvät Optimasta.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti tai vaihtoehtoisesti kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694912A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. lukuvuosi, 1.–3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa jotain kielitieteellistä lähestymistapaa 
kandidaatintutkielmassaan.
Sisältö:
Tieteellinen kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
johdantoluennot (6 tuntia), seminaarit (10 tuntia) ja itsenäinen työskentely (250 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen aineopintoja suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kaikki perus- ja aineopintojen opintojaksot.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimussuunnitelma ja kandidaatintutkielma.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Työelämäyhteistyö:
ei

694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
3. vuosi, 3. periodi
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivänä. (Ks. opinto-oppaan 
kohta Kypsyysnäyte.)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori Jari Sivonen

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694909A: Murteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit.
Sisältö:
Suomalainen dialektologia.
Järjestämistapa:
kontaktiopetusta tai itsenäistä verkko-opiskelua
Toteutustavat:
luennot (40 tuntia) tai verkkomateriaali
Kohderyhmä:
Suomen kielen aineopintoja suorittavat.
Esitietovaatimukset:
Äänne- ja muoto-oppi, Kielen vaihtelu, Sanasto ja nimistö
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori Harri Mantila
Työelämäyhteistyö:
ei

694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija osaa selittää suomen kielen perintösana- ja lainasanakerrostumat sekä esitellä etymologisen tutkimuksen 
perusperiaatteet. Lisäksi hän hallitsee nimistöntutkimuksen peruskäsitteet sekä on selvillä paikannimi- ja 
henkilönnimitutkimuksen historiasta ja nykytrendeistä.
Sisältö:
Suomen kielen sanaston historia sekä paikan- ja henkilönnimet.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luentoja 30 tuntia sekä omatoimista opiskelua ja tehtävien tekemistä 80 tuntia
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sanastohistorian osalta kurssi liittyy kiinteästi kursseihin Kirjakielen vaiheet ja Kielihistoria.
Oppimateriaali:
luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta, ja lisäksi teos Ainiala, Saarelma & Sjöblom 
2008: Nimistöntutkimuksen perusteet.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti ja kolme kotitehtävää. Vaihtoehtoisesti kirjatentti ja kotitehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694911A: Semantiikka, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida nykyfennistiikassa käytettäviä sana- ja lausesemantiikan teorioita ja 
tutkimusmetodeja.
Sisältö:
Semantiikan peruskäsitteet ja keskeisten semanttisten teorioiden pääkohdat.
Järjestämistapa:
lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
luennot (16 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (92 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja artikkelipaketti Optimasta. Kirjatenttiin luetaan Kuiri 2012: Johdatus semantiikkaan, Kangasniemi 
1997: Sana, merkitys ja maailma, Haddington & Sivonen (toim.) 2010: Kielentutkimuksen modernit klassikot (sivut 1–
97) ja Sinclair 1996: The Search for Units of Meaning (artikkeli löytyy Optimasta).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Tentti tai vaihtoehtoisena suoritustapana kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kirjoittaa ja arvioida eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä sisällön, tehtävän, rakenteen, luettavuuden, 
kohderyhmän ja kielenhuollon vaatimusten pohjalta.
Sisältö:
mielipide, uutinen, mainos, asioimistekstit, kotisivun teksti, Täppä-lehden toimittaminen
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
harjoitukset (14 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja itsenäinen työskentely (36 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojakson Tekstioppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kirjoitustehtävät, jotka arvioidaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694907A: Tekstioppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.-2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Lisäksi 
hän syventää kielenhuollon taitojaan.
Sisältö:
genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi ja kielenhuolto
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (16 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja verkko-opintoihin perustuvat ryhmätyöt (54 tuntia) tai 
itsenäistä verkko-opiskelua (100 tuntia).
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kriittinen medialukutaito
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694915A: Tutustuminen työelämään, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. tai 3. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa alansa työtehtäviin ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja 
käytännön työelämässä.
Sisältö:
Oman alan työtehtävät.
Järjestämistapa:
työskentely työpaikalla
Toteutustavat:
Työskentely opiskelijan hankkimassa ja oppiaineen hyväksymässä työpaikassa.
Kohderyhmä:
Muut kuin opettajiksi aikovat suomen kielen pääaineopiskelijat.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
työskentely (162 tuntia), harjoitteluraportti (2–5 sivua) ja työtodistus
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
Kyllä. Oman alan työtehtävien avulla oppimista.
Lisätiedot:
6 op:n suoritus vaatii 2 kuukauden täysipäiväisen työajan.

695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi ja viro
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.–2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro-suomi-
näkökulmasta. Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään 
viron keskeistä sanastoa (n. 500 sanaa). 
Sisältö:
Viron kieliopin perusteet, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet, viron ja suomen kieliopin olennaisemmat 
eroavuudet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, verkkoharjoitukset
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on perustana muille viron kielen ja kulttuurin kursseille.
Oppimateriaali:
Renate Pajusalu ym.: Keelesild, 2006. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai oppimispäiväkirja.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
-

902001Y: Academic Communication, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695200Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
 (on the CEFR scale)B2/C1

Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities Faculty students who choose English as their foreign language. 
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
3 op / 3 ECTS credits - The student workload is 80 hours of work
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
First year spring after completion of   902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities.
Logopedics own group
Anthropology / Archaeology / Sami Culture own group

  History /  History of Science and Ideas own group
 Mixed audience groups:

 Finnish Language
History 
History of Science & Ideas 

 Information Studies
 Literature

Nordic Philology 
Sami Language

First year spring, 3 groups

 

Osaamistavoitteet:
In , you will focus on developing your academic communication skills in English. The Academic Communication
course will enable you to follow developments in your own field and get along in an international, intercultural 
environment at an at least B2 level of proficiency.

By the end of the course, you are expected Learning outcomes:
to have extended your language, culture and communication skills at a B2-C1 CEFR level in accordance with 
your own professional and personal needs
to have demonstrated your use of appropriate strategies and techniques for communicating effectively in 
English in an academic context
to have demonstrated the ability to present field-related subjects and use general academic and field-related 
vocabulary in spoken and written tasks
to have demonstrated understanding the influence of intercultural considerations on professional language and 
communication 

Sisältö:
Skills in listening, speaking, and giving presentations are practiced in the course. Homework tasks include reading, 
listening and writing tasks for purposes of topic research in preparation for classroom discussions.
Järjestämistapa:
Contact Teaching
Toteutustavat:
80 hours of student work including regular weekly class attendace and homework.
Kohderyhmä:
Students of the Faculty of Humanities
Esitietovaatimukset:
902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities (RAP-Hum)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902000Y RAP-Hum, which is the prerequisite for this course.
Oppimateriaali:
These will be provided by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
You are required to participate regularly and actively in all contact teaching provided, complete all required 
coursework, and pass all set tests or exams.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/o/assessment_grid_B2C1.html
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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694500P: Fonetiikan peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää puheen tuottamiseen ja havaitsemiseen liittyviä prosesseja; hän osaa kuvata, luokitella ja 
nimetä eri kielten äänteellisiä ilmiöitä sekä määritellä ja selittää kielten äännerakenteen keskeisiä foneettisia 
vaihteluita
Sisältö:
Puheen tuottaminen ja havaitseminen, äänteellisten ilmiöiden foneettiset luokittelu- ja kuvausperusteet
Toteutustavat:
Luentokurssi
Kohderyhmä:
Kieltenopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi ja kertauskuulustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan lehtori
Työelämäyhteistyö:
-

010100Y: Opiskelu ja sen suunnittelu, 0 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sievola, Oili Elina

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
 (on the )B2/C1 CEFR scale

Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities Faculty students who choose English as their foreign language 
and whose matriculation exam grade is lower than  or .laudatur eximia cum laude approbatur
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
2 op / 2 ECTS (total work load 54 hours including classroom meetings)
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st year students; autumn term (only)
Recommendation: BEFORE completion of 902001Y Academic Communication
Osaamistavoitteet:
The general aim is to be able to read more extensive academic - general or discipline-specific - texts with increased 
confidence and at sufficient speed and to process it critically. More specifically, the aim is to be able to read and 
understand main ideas of an academic text, scan sufficiently quickly for relevant details, and extract information from 
the readings.

By the end of the course, you are expected to be able to Learning outcomes:
apply various reading skills to extract information and to learn content from English readings in academic and 
professional contexts
express and summarize contents of text in your own words both orally and in written form with increased 
confidence
demonstrate skills in critical reading
identify how scientific text and academic articles are organized
distinguish and recognize meaningful parts of academic vocabulary to infer meanings of words

Sisältö:
The course comprises discussion on skills and strategies for reading ( ), and demonstration of these skills metaskills
in pair/group projects and presentations. In addition to this, the students will familiarize themselves and display 
sufficient academic vocabulary skills, word formation in particular.
While practicing the necessary metaskills the students perform detailed analysis of texts or journal articles in their 
own field of study.   
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 2 op, consisting of 23 contact hours, including class sessions and tutoring, and 30 hours' 
input of work by the student independently and in the study groups. 

STAGE 1 ( ) and STAGE 3 (  are Skills & Strategies for Reading Presentations & Discussion) class sessions
STAGE 2 ( ) consists of tutored work in Group Projects study groups
Kohderyhmä:
Students of the faculty of Humanities
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902001Y Academic Communication, which is taken AFTER completion of this course
Oppimateriaali:
These will be provided by the teacher. In addition some research materials will be retrieved by the student.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored primarily by . You are required to 1) participate regularly and continuous assessment
actively in all contact teaching provided, and to complete all required coursework; 2) participate regularly and actively 
in pair /group work assignments; and 3) participate in the oral presentation of the field-specific pair/group project 
work.   
The course evaluation also includes demonstration of academic vocabulary skills and completion of all set tests or 
exams.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa
Työelämäyhteistyö:

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Lisätiedot:
-

694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (14 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (57 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-
opiskelua (81 tuntia)
Kohderyhmä:
Tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

901000Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK), 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901000Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK) (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pakollinen opintojakso kaikille, paitsi niille, joilla on vähintään  15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja. Hyväksytty 
suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon 
suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 15 ov:
n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n/60 op:n opinnot hyvää 
suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 > Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.www.oulu.fi/kielikoulutus
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
INFO & TAIDA & LOGO & historian ja suomen kielen opettajan sv. - 3. vuoden syyslukukausi 
Giellagas & Historia & Suomi  - 3. vuoden kevätlukukausi 
Englantilainen ja germaaninen filologia - 1. opintovuoden kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä,  tekemään niistä 
johtopäätöksiä ja keskustelemaan niistä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, 
saa  viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää oman alan erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää oman 
alaan liittyviä lyhyitä esityksiä sekä laatia  niihin liittyvän kirjoitelman.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon ja ääntämisen harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- 
ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Kuuntelutehtäviä. Omaan alaan 
liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kurssilla jaetaan oppimateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat 
   Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Ruotsin korvaaminen loppukokeella
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/opintojen_hyvaksiluku
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/korvaaminen_loppukokeella
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja 
testaukseen. 
Ks. arviointikriteerit  > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsiwww.oulu.fi/kielikoulutus
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston s-postiosoite, pääaine sekä lukion 
ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse 
ennen kurssin alkua.

695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa puheviestintätaitoja esiintymisessä ja ryhmäviestinnässä. Hän on 
perehtynyt verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään, puheviestintätapahtumaan sekä esiintymistaidon ja 
ryhmäviestinnän teorioihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat ja ne kirjallisuuden opiskelijat, jotka valmistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaksi.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja

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

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana opiskelijan 
tutkintovaatimuksiin.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonologian, morfologian ja syntaksin analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä 
kielitieteen keskeisen peruskäsitteistön.
 
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja 38 h, itsenäistä työskentelyä 70 h
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Oppimateriaali:
Luennot + opetuksen yhteydessä ilmoitettava oheislukemisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori
Työelämäyhteistyö:
-

902001Y: Academic Communication, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
 (on the CEFR scale)B2/C1

Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities Faculty students who choose English as their foreign language. 
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
3 op / 3 ECTS credits - The student workload is 80 hours of work
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
First year spring after completion of   902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities.
Logopedics own group
Anthropology / Archaeology / Sami Culture own group

  History /  History of Science and Ideas own group
 Mixed audience groups:

 Finnish Language
History 
History of Science & Ideas 

First year spring, 3 groups

 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/o/assessment_grid_B2C1.html
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 Information Studies
 Literature

Nordic Philology 
Sami Language
Osaamistavoitteet:
In , you will focus on developing your academic communication skills in English. The Academic Communication
course will enable you to follow developments in your own field and get along in an international, intercultural 
environment at an at least B2 level of proficiency.

By the end of the course, you are expected Learning outcomes:
to have extended your language, culture and communication skills at a B2-C1 CEFR level in accordance with 
your own professional and personal needs
to have demonstrated your use of appropriate strategies and techniques for communicating effectively in 
English in an academic context
to have demonstrated the ability to present field-related subjects and use general academic and field-related 
vocabulary in spoken and written tasks
to have demonstrated understanding the influence of intercultural considerations on professional language and 
communication 

Sisältö:
Skills in listening, speaking, and giving presentations are practiced in the course. Homework tasks include reading, 
listening and writing tasks for purposes of topic research in preparation for classroom discussions.
Järjestämistapa:
Contact Teaching
Toteutustavat:
80 hours of student work including regular weekly class attendace and homework.
Kohderyhmä:
Students of the Faculty of Humanities
Esitietovaatimukset:
902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities (RAP-Hum)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902000Y RAP-Hum, which is the prerequisite for this course.
Oppimateriaali:
These will be provided by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
You are required to participate regularly and actively in all contact teaching provided, complete all required 
coursework, and pass all set tests or exams.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

694500P: Fonetiikan peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. sl
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija osaa selittää puheen tuottamiseen ja havaitsemiseen liittyviä prosesseja; hän osaa kuvata, luokitella ja 
nimetä eri kielten äänteellisiä ilmiöitä sekä määritellä ja selittää kielten äännerakenteen keskeisiä foneettisia 
vaihteluita
Sisältö:
Puheen tuottaminen ja havaitseminen, äänteellisten ilmiöiden foneettiset luokittelu- ja kuvausperusteet
Toteutustavat:
Luentokurssi
Kohderyhmä:
Kieltenopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi ja kertauskuulustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Fonetiikan lehtori
Työelämäyhteistyö:
-

010100Y: Opiskelu ja sen suunnittelu, 0 op

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sievola, Oili Elina

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
 (on the )B2/C1 CEFR scale

Asema:
Obligatory foreign language course for Humanities Faculty students who choose English as their foreign language 
and whose matriculation exam grade is lower than  or .laudatur eximia cum laude approbatur
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
2 op / 2 ECTS (total work load 54 hours including classroom meetings)
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st year students; autumn term (only)
Recommendation: BEFORE completion of 902001Y Academic Communication
Osaamistavoitteet:
The general aim is to be able to read more extensive academic - general or discipline-specific - texts with increased 
confidence and at sufficient speed and to process it critically. More specifically, the aim is to be able to read and 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
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understand main ideas of an academic text, scan sufficiently quickly for relevant details, and extract information from 
the readings.

By the end of the course, you are expected to be able to Learning outcomes:
apply various reading skills to extract information and to learn content from English readings in academic and 
professional contexts
express and summarize contents of text in your own words both orally and in written form with increased 
confidence
demonstrate skills in critical reading
identify how scientific text and academic articles are organized
distinguish and recognize meaningful parts of academic vocabulary to infer meanings of words

Sisältö:
The course comprises discussion on skills and strategies for reading ( ), and demonstration of these skills metaskills
in pair/group projects and presentations. In addition to this, the students will familiarize themselves and display 
sufficient academic vocabulary skills, word formation in particular.
While practicing the necessary metaskills the students perform detailed analysis of texts or journal articles in their 
own field of study.   
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 2 op, consisting of 23 contact hours, including class sessions and tutoring, and 30 hours' 
input of work by the student independently and in the study groups. 

STAGE 1 ( ) and STAGE 3 (  are Skills & Strategies for Reading Presentations & Discussion) class sessions
STAGE 2 ( ) consists of tutored work in Group Projects study groups
Kohderyhmä:
Students of the faculty of Humanities
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902001Y Academic Communication, which is taken AFTER completion of this course
Oppimateriaali:
These will be provided by the teacher. In addition some research materials will be retrieved by the student.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored primarily by . You are required to 1) participate regularly and continuous assessment
actively in all contact teaching provided, and to complete all required coursework; 2) participate regularly and actively 
in pair /group work assignments; and 3) participate in the oral presentation of the field-specific pair/group project 
work.   
The course evaluation also includes demonstration of academic vocabulary skills and completion of all set tests or 
exams.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

694926Y: Suomen kielen rakenne, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO) 3.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (14 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (57 tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-
opiskelua (81 tuntia)
Kohderyhmä:
Tiedekunnan kieliaineiden opiskelijat.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

901000Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK), 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901000Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HuTK) (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1
Asema:
Pakollinen opintojakso kaikille, paitsi niille, joilla on vähintään  15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja. Hyväksytty 
suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon 
suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 15 ov:
n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n/60 op:n opinnot hyvää 
suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 > Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.www.oulu.fi/kielikoulutus

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
INFO & TAIDA & LOGO & historian ja suomen kielen opettajan sv. - 3. vuoden syyslukukausi 
Giellagas & Historia & Suomi  - 3. vuoden kevätlukukausi 
Englantilainen ja germaaninen filologia - 1. opintovuoden kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä,  tekemään niistä 
johtopäätöksiä ja keskustelemaan niistä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, 
saa  viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää oman alan erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää oman 
alaan liittyviä lyhyitä esityksiä sekä laatia  niihin liittyvän kirjoitelman.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon ja ääntämisen harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- 
ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Kuuntelutehtäviä. Omaan alaan 
liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kurssilla jaetaan oppimateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat 
   Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Ruotsin korvaaminen loppukokeella
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja 
testaukseen. 
Ks. arviointikriteerit  > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsiwww.oulu.fi/kielikoulutus
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston s-postiosoite, pääaine sekä lukion 
ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse 
ennen kurssin alkua.

695111P: Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/opintojen_hyvaksiluku
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/korvaaminen_loppukokeella
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuonna.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa puheviestintätaitoja esiintymisessä ja ryhmäviestinnässä. Hän on 
perehtynyt verbaaliseen ja nonverbaaliseen viestintään, puheviestintätapahtumaan sekä esiintymistaidon ja 
ryhmäviestinnän teorioihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat ja ne kirjallisuuden opiskelijat, jotka valmistuvat äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaksi.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Erikseen ilmoitettava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
puheviestinnän opettaja

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

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana opiskelijan 
tutkintovaatimuksiin.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonologian, morfologian ja syntaksin analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä 
kielitieteen keskeisen peruskäsitteistön.
 
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja 38 h, itsenäistä työskentelyä 70 h
Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Oppimateriaali:
Luennot + opetuksen yhteydessä ilmoitettava oheislukemisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori
Työelämäyhteistyö:
-

694928Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

694931P: Kielen vaihtelu, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694931P Kielen vaihtelu (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida puhutun suomen kielen sosiolingvististä variaatiota ja osaa selittää sen diakronisen 
taustan.
Sisältö:
Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja sen tausta Suomessa.
Järjestämistapa:
luennot ja verkkomateriaali tai kirjatentti
Toteutustavat:
luentoja 24 tuntia tai kirjatentti
Kohderyhmä:
Suomen kielen perusopintoja suorittavat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Verkkomateriaali ja lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) sekä Routarinne & Uusi-Hallila (toim.) 2008: Nuoret 
kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (SKS, sivut 8–164, 169–221).
Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden  Lehikoinen 1994: Suomea ennen ja nyt (Finn Lectura, sivut 90–lisäksi
162), Mantila 2004: Murre ja identiteetti (Virittäjä, sivut 322–346), Nahkola 1999: Koululaisslangin sanastolähteistä 
(Virittäjä, sivut 619–623) (nämä aikakauslehti Virittäjän artikkelit ovat verkossa osoitteessa http://www.kotikielenseura.
fi/virittaja/verkkolehti/verkossa1.html#M) sekä Nuolijärvi & Sorjonen 2010: Miten kuvata muutosta (KOTUS, 
osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/miten_kuvata_muutosta_verkkojulkaisu_13.pdf).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori Harri Mantila
Työelämäyhteistyö:
ei

694900P: Kielenhuolto, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694900P Kielenhuolto (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.
Sisältö:
Kielenhuollon perusteet, taustat ja tehtävät.
Järjestämistapa:
Lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä opiskelua (80 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (108 
tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne ja Kielen vaihtelu suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011: Uusi Kieliopas (sivut 9–96). Kirjatenttiin luetaan Itkonen, 
Terho ja Maamies, Sari 2011: Uusi Kieliopas (sivut 9–96).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694931P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694900P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:
ei

694903P: Kirjakielen vaiheet, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694903P Kirjakielen vaiheet (AVOIN YO) 3.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kirjakielen kehityksen vaiheet vanhasta kirjasuomesta varhaisnykysuomeen ja 
nykysuomeen. Hän osaa esitellä vanhan kirjasuomen ajan keskeisimmät julkaisut ja tuntee vanhaa suomalaista 
kansanrunoutta.
Sisältö:
suomen kirjakielen kehitys vanhasta kirjasuomesta nykysuomeen, kansanrunous ja kalevalakieli.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (20 tuntia), itsenäinen verkkotyöskentely (30 tuntia) ja ryhmätyö/itsenäinen opiskelu (50 tuntia) tai itsenäistä 
verkko-opiskelua (100 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää jaksojen Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694901P: Kriittinen medialukutaito, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay694901P Kriittinen medialukutaito (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.
Sisältö:
Kriittisen medialukutaidon perusteet.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (8 tuntia), harjoitukset (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (90 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua ja 
työskentelyä (108 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on kirjallinen analyysi sovitusta aiheesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694905P: Lauseoppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694905P Lauseoppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa analysoida syntaktisesti nykysuomea ja kykenee perustellusti kommentoimaan siihen liittyviä 
ongelmakohtia.
Sisältö:
Suomen kielen lauserakenteen käsittely.
Järjestämistapa:
lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
Luennot (20 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (68 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua (108 
tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojakson Suomen kielen rakenne suorittamista.
Oppimateriaali:
verkkomateriaali. Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso suomen 
kielioppi (§ 439–550, 562–594, 611–632, 864–1002 ja 1144–1176).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694904P: Äänne- ja muoto-oppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas, Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694904P Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO) 4.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja osaa 
esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutusmorfologian kategoriat ja esitellä morfologian historiaa.
Sisältö:
Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia
Järjestämistapa:
lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:
luentoja 30 tuntia ja harjoituksia 20 tuntia sekä itsenäistä opiskelua tai harjoitusten tekoa tuutoriryhmissä 20 tuntia.
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojaksojen Suomen kielen rakenne, Fonetiikan peruskurssi ja Yleisen kielitieteen peruskurssi 
suorittamista.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi sisältää tärkeää fennististä perustietoa, jota tarvitaan esim. Murteiden, Johto-opin ja Kielihistorian kursseilla. 
S2-opetus vaatii kurssin asioiden syvällistä hallintaa.
Oppimateriaali:
luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäistä opiskelua ja kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694913A: Fennistiikan teoriat ja metodit, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa käyttää fennistisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä oikein ja osaa soveltaa opittuja teorioita ja 
metodeja omassa tutkimuksessaan.
Sisältö:
Keskeiset fennistiikan teoriat ja metodit.
Järjestämistapa:
kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:
luentoja (16 tuntia), harjoituksia (10 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä n. 60 tuntia
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja erikseen sovittava kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti sekä harjoitustyö tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
professori, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Työelämäyhteistyö:
ei

694929Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

694912A: Johto-oppi, 3 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Katja Västi

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kielen johto-opin pääperiaatteet ja osaa esitellä keskeisimmät johdinryhmät.
Sisältö:
Suomen kielen johto-opin pääperiaatteet ja keskeisimmät johdinryhmät
Järjestämistapa:
lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua
Toteutustavat:
Luento (2 tuntia) sekä ryhmä- tai yksilöharjoituksia (16 tuntia). Lisäksi omatoimista opiskelua (n. 60 tuntia).
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen rakenne ja Äänne- ja muoto-oppi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi muodostaa luontevan jatkon muoto-opin osuudelle Äänne- ja muoto-opin kurssista.
Oppimateriaali:
Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso suomen kielioppi (§ 173–385) sekä lisäksi 
johdantoluennon materiaalit ja soveltavat harjoitustehtävät, jotka löytyvät Optimasta.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti tai vaihtoehtoisesti kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694914A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. lukuvuosi, 1.–3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa jotain kielitieteellistä lähestymistapaa 
kandidaatintutkielmassaan.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694912A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sisältö:
Tieteellinen kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
johdantoluennot (6 tuntia), seminaarit (10 tuntia) ja itsenäinen työskentely (250 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen aineopintoja suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kaikki perus- ja aineopintojen opintojaksot.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimussuunnitelma ja kandidaatintutkielma.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Työelämäyhteistyö:
ei

694916A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
3. vuosi, 3. periodi
Kohderyhmä:
Suomen kielen pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa tiedekunnan tenttipäivänä. (Ks. opinto-oppaan 
kohta Kypsyysnäyte.)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori Jari Sivonen

694909A: Murteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mantila, Harri Eerik

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa suomen kielen aluemurteet ja niiden keskeiset tuntomerkit.
Sisältö:
Suomalainen dialektologia.
Järjestämistapa:
kontaktiopetusta tai itsenäistä verkko-opiskelua
Toteutustavat:
luennot (40 tuntia) tai verkkomateriaali
Kohderyhmä:
Suomen kielen aineopintoja suorittavat.
Esitietovaatimukset:
Äänne- ja muoto-oppi, Kielen vaihtelu, Sanasto ja nimistö
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori Harri Mantila
Työelämäyhteistyö:
ei

694910A: Sanasto ja nimistö, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Niina Kunnas

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää suomen kielen perintösana- ja lainasanakerrostumat sekä esitellä etymologisen tutkimuksen 
perusperiaatteet. Lisäksi hän hallitsee nimistöntutkimuksen peruskäsitteet sekä on selvillä paikannimi- ja 
henkilönnimitutkimuksen historiasta ja nykytrendeistä.
Sisältö:
Suomen kielen sanaston historia sekä paikan- ja henkilönnimet.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luentoja 30 tuntia sekä omatoimista opiskelua ja tehtävien tekemistä 80 tuntia
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Sanastohistorian osalta kurssi liittyy kiinteästi kursseihin Kirjakielen vaiheet ja Kielihistoria.
Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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luennoilla jaettava oppimateriaali, joka löytyy myös Optima-työtilasta, ja lisäksi teos Ainiala, Saarelma & Sjöblom 
2008: Nimistöntutkimuksen perusteet.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti ja kolme kotitehtävää. Vaihtoehtoisesti kirjatentti ja kotitehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694911A: Semantiikka, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jari Sivonen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida nykyfennistiikassa käytettäviä sana- ja lausesemantiikan teorioita ja 
tutkimusmetodeja.
Sisältö:
Semantiikan peruskäsitteet ja keskeisten semanttisten teorioiden pääkohdat.
Järjestämistapa:
lähiopetus tai kirjatentti
Toteutustavat:
luennot (16 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (92 tuntia) tai itsenäistä verkko-opiskelua
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali ja artikkelipaketti Optimasta. Kirjatenttiin luetaan Kuiri 2012: Johdatus semantiikkaan, Kangasniemi 
1997: Sana, merkitys ja maailma, Haddington & Sivonen (toim.) 2010: Kielentutkimuksen modernit klassikot (sivut 1–
97) ja Sinclair 1996: The Search for Units of Meaning (artikkeli löytyy Optimasta).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai vaihtoehtoisena suoritustapana kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja
Työelämäyhteistyö:
ei

694908A: Tekstilajit ja kirjoittaminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694910A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kirjoittaa ja arvioida eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä sisällön, tehtävän, rakenteen, luettavuuden, 
kohderyhmän ja kielenhuollon vaatimusten pohjalta.
Sisältö:
mielipide, uutinen, mainos, asioimistekstit, kotisivun teksti, Täppä-lehden toimittaminen
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
harjoitukset (14 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja itsenäinen työskentely (36 tuntia)
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edellyttää opintojakson Tekstioppi suorittamista.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kirjoitustehtävät, jotka arvioidaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694907A: Tekstioppi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.-2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysointiin. Lisäksi 
hän syventää kielenhuollon taitojaan.
Sisältö:
genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi ja kielenhuolto
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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luennot (16 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (30 tuntia) ja verkko-opintoihin perustuvat ryhmätyöt (54 tuntia) tai 
itsenäistä verkko-opiskelua (100 tuntia).
Kohderyhmä:
Suomen kielen opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kriittinen medialukutaito
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
ei

694927A: Valinnaisia opintojaksoja, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi, viro tai englanti
Ajoitus:
Vapaa.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija syventää pakollisilla opintojaksoilla hankkimiaan tietoja.
Sisältö:
vaihtelee kursseittain
Järjestämistapa:
kontaktiopetusta tai verkko-opiskelua
Toteutustavat:
vaihtelee kursseittain
Kohderyhmä:
suomen kielen aineopintoja suorittavat opiskelijat, jotka aikovat opettajiksi
Esitietovaatimukset:
vaihtelee kursseittain
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
vaihtelee kursseittain
Oppimateriaali:
vierailevan opettajan määräämä oppimateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
luentopäiväkirja, essee, tentti tai kotitentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori
Työelämäyhteistyö:
ei

695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi ja viro
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.–2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro-suomi-
näkökulmasta. Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään 
viron keskeistä sanastoa (n. 500 sanaa). 
Sisältö:
Viron kieliopin perusteet, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet, viron ja suomen kieliopin olennaisemmat 
eroavuudet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, verkkoharjoitukset
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on perustana muille viron kielen ja kulttuurin kursseille.
Oppimateriaali:
Renate Pajusalu ym.: Keelesild, 2006. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai oppimispäiväkirja.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695200Y&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu

