
1

Opasraportti

KVK - venäjä (2019 - 2020)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

904057A: Delovoj partner Rossija, 4 op
904056Y: Delovoj russkij jazyk, 4 op
904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1, 5 op
904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2, 5 op
904068Y: Venäjän jatkokurssi, osa I, 5 op
904069Y: Venäjän jatkokurssi, osa II, 5 op
904061Y: Venäjän kielen puhuminen, 4 op
904053Y: Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

904057A: Delovoj partner Rossija, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Hepo-aho Ari

Opintokohteen kielet: venäjä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2.
Asema:
Vapaaehtoinen / pakollinen.
Lähtötasovaatimus:
Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi



2

Ajoitus:
Kurssia ei järjestetä 2020-2021.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on syventää yleiskielen hallintaa ja ammattikielen tuntemusta ja taitoa, niin että opiskelija selviytyy 
yleisluonteisista ja liike-elämän viestintätilanteista, perehtyy Suomen ja venäjänkielisen alueen kauppasuhteisiin ja 
tutustuu venäjänkielisten maiden teollisuuteen, kauppaan ja kulttuuriin.
Sisältö:
Messut, yritysvierailut, -esittelyt, kauppasopimukset ym. asiakirjat, talousalan eri tekstityypit.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
OYKKK:n opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille. Ammattikorkeakoulun 
opiskelijat voivat myös osallistua opetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa. Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät 
toistaiseksi Erillisen opinto-oikeuden hakemuksen.
Esitietovaatimukset:
Suoritettu kurssi 904056Y Delovoj russkij jazyk.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

904056Y: Delovoj russkij jazyk, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: venäjä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.
Asema:
Vapaaehtoinen / pakollinen.
Lähtötasovaatimus:
Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit).
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Kurssia ei järjestetä tänä lukuvuotena.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito, että opiskelija selviytyy 
tavallisimmissa asioimistilanteissa venäläisten liikekumppaneiden kanssa ja tutustuu talousalan teksteihin. 
Osatavoitteita ovat venäjän yleiskielen taidon kohottaminen, liikekielen perussanaston ja rakenteiden 
omaksuminen ja tavallisimpien viestintätilanteiden sekä yksinkertaisten neuvottelutilanteiden hallitseminen.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sisältö:
Puhelut, liikematkat, venäläiset vieraat, yrityskulttuuri, neuvottelut, liikekirjeet. Suomi-tietous. Talousalan tekstit.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
OYKKK:n opiskelijoille. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua kurssille.
 
 
Esitietovaatimukset:
Venäjä vähintään D-kielenä koulussa tai vastaavat tiedot (esim. venäjän kielen alkeiskurssit ja jatkokurssit).
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay904066Y Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
Ei edeltäviä venäjän opintoja
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.
Sisältö:
Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, ostosten tekeminen, venäläinen puhuttelu, 
työpaikasta ja pitämisestä kertominen.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle. 
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat  .KVK:n verkkosivuilta

904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay904067Y Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.
Sisältö:
Ostosten tekeminen, vaatteet ja värit, turismitilanteita, asunnon ja ympäristön esitteleminen, kuulumiset, 
puhelinkeskustelut, vierailu, matkasuunnitelmista kertominen, työelämä, opiskelu, tapaamisesta sopiminen, sää.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta 
osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/hae_opiskelijaksi
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suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 
tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot. 
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet. 
Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
sähköpostilla

904068Y: Venäjän jatkokurssi, osa I, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
KVK:ssa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kertoa omasta taustastaan ja selviytyy vaikeahkoissa asioimistilanteissa.
Sisältö:
Harrastukset ja vapaa-aika, mielipiteen ilmaiseminen, juhla ja arki, luonteenpiirteet, onnittelu, matkailu, 
lomanvietto, kohteliaisuuksien esittäminen, neuvominen.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista 
tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän jatkokurssi/Osa II:lle.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Esitietovaatimukset:
KVK:ssa suoritetut venäjän alkeiskurssit tai vastaavat tiedot.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 2:n suorittaneet. 
Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
sähköpostilla.

904069Y: Venäjän jatkokurssi, osa II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät.
Sisältö:
Asiakaspalvelu, lomanvietto ja urheilu, sairastaminen, media-alan sanastoa, kulttuuri, luonto- ja luonnonsuojelu, 
eläimet ja kasvit, politiikka ja vapaaehtoistyö, mielipiteen ja epäilyn ilmaiseminen.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Venäjän Jatkokurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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


7

Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän jatkokurssin osa 1:n suorittaneet. 
Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssille hyväksytyistä opiskelijoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
sähköpostilla

904061Y: Venäjän kielen puhuminen, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Hepo-aho Ari

Opintokohteen kielet: venäjä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
Venäjän Jatkokurssin osa 2 tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Ajoitus:
Järjestetään syyslukukaudella. 
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi osata ilmaista itseään venäjän 
kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista, osata kertoa luontevasti sekä 
itsestään että opiskelemastaan alasta, osata käyttää venäjän kieltä spontaanisti.
Sisältö:
Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Ääntämis- ja intonaatioharjoituksia. 
Kuunteluharjoituksia.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Luento-opetus 48 tuntia ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. 
 
 
Esitietovaatimukset:
Venäjän Jatkokurssin osa 2 tai vastaavat tiedot.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan materiaalit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien  tekeminen.
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:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

904053Y: Venäjän kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: venäjä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Lähtötasovaatimus:
Venäjän Jatkokurssin osa 2 tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä (suomi)
Ajoitus:
Järjestetään syyslukukaudella
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan kommunikointitaidot lisääntyvät. Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi osata ilmaista itseään venäjän 
kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista, osata kertoa luontevasti sekä 
itsestään että opiskelemastaan alasta, osata käyttää venäjän kieltä spontaanisti.
Sisältö:
Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Ääntämis- ja intonaatioharjoituksia. 
Kuunteluharjoituksia.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Luento-opetus 48 tuntia ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Venäjän Jatkokurssin osa 2 tai vastaavat tiedot.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan materiaalit.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Työelämäyhteistyö:
-

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

