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Opasraportti

Kielikeskuksen suomen kielen opetustarjonta 08 - 09 
(2008 - 2009)

 SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ
Akateemisessa yhteisössä ja myös työelämässä tarvitaan tieteellisen viestinnän taitoja. On tärkeää osata tuottaa ja 
analysoida sekä puhuttua että kirjoitettua tieteellistä tekstiä. Työelämässä viestintätaitojen merkitys korostuu 
entisestään, sillä kieli- ja viestintätaidot ovat osa ammattitaitoa. Kielikeskus järjestää kaikille opiskelijoille kuuluvia 
suomen kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän kursseja. 

Seuraavassa linkki kielikeskuksen suomen kielen sivulle: 
 http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiAikataulut.html&v=suomi

KURSSITARJONTA 2008–2009 

Humanistinen tiedekunta

900050Y Kirjallinen ja suullinen viestintä 
900050Y-28 Kirjallinen ja suullinen viestintä logopedeille 5 op 
900000Y Toinen kotimainen kieli (suomi) 5 op 

 Kasvatustieteiden tiedekunta
900002Y Toinen kotimainen kieli (suomi) 2 op 

 Luonnontieteellinen tiedekunta
900050Y-27 Tieteellinen viestintä (TOL) 4 op 
900050Y-26 Puheviestintä (TOL) 2 op 
900050Y-18 Kirjoitusviestintä (TOL) 2 op 
900003Y Toinen kotimainen kieli (suomi) 2 op 

 Lääketieteellinen tiedekunta
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2 op 
900006Y Toinen kotimainen kieli (suomi) 3 op 

 Taloustieteiden tiedekunta
900055Y Talouselämän viestintä 3 op 
900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op 
900009Y Toinen kotimainen kieli (suomi) 4 op 

 Teknillinen tiedekunta
Kielikeskus tarjoaa suomen kielen ja viestinnän opintoja myös teknillisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta kyseinen 
tiedekunta ei ole mukana 2008–2009 WebOodi-oppaassa. 
900060A Tekniikan viestintä (Ko, Sto, Pyo,) 2 op 
900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op 
900062P Suullinen viestintä 2 op 
900009P Toinen kotimainen kieli (suomi) 3 op 

 Viestinnän noutopöytä
900050Y-04 Tieteellinen viestintä 4 - 5op 
900050Y-07 Kirjoituskurssi 2 - 3 op 
900050Y-08 Ryhmäviestintä 2 - 3 op 
900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet 2 - 3 op 

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiAikataulut.html&v=suomi


2

900050Y-10 Kielen- ja tekstinhuollon kurssi 2 - 3 op 
900050Y-11 Esiintymistaito 2 - 3 op 
900050Y-12 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 2 - 3 op 
900050Y-14 Tieteen popularisointi 2 - 5 op 
900050Y-17 Puheviestintä 2 - 3 op 
900050Y-21 Apua opinnäytetyöhön 2 - 3 op 
900050Y-22 Opetusviestintä 2 - 3 op 
900050Y-23 Luova kirjoittaminen 2 - 3 op 
900050Y-24 Lehtikurssi 2 - 3 op 
900050Y-25 Verkkokirjoittaminen 2 - 3 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900050Y-21: Apua opinnäytetyöhön, 2 - 3 op
900050Y-11: Esiintymistaito, 2 - 3 op
900050Y-12: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op
900050Y-10: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op
900050Y-28: Kirjallinen ja suullinen viestintä logopedeille, 5 op
900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op
900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op
900050Y-07: Kirjoituskurssi, 2 - 3 op
900050Y-18: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op
900050Y-24: Lehtikurssi, 2 - 3 op
900050Y-23: Luova kirjoittaminen, 2 - 3 op
900050Y-22: Opetusviestintä, 2 - 3 op
900050Y-17: Puheviestintä, 2 - 3 op
900050Y-26: Puheviestintä (TOL), 2 op
900050Y-08: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op
900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op
900055Y-02: Talouselämän viestintä/ harjoitukset, 2 op
900055Y-01: Talouselämän viestintä/ kirjatentti, 1 op
900056A: Taloustieteen tutkimusviestintä, 2 op
900050Y-04: Tieteellinen viestintä, 4 - 5 op
900050Y-27: Tieteellinen viestintä (TOL), 4 op
900050Y-14: Tieteen popularisointi, 2 - 5 op
900000Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (HuTK), 5 op
900002Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (KTK), 2 op
900006Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LTK), 3 op
900003Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LuTK), 2 op
900009Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TaTK), 4 op
900050Y-25: Verkkokirjoittaminen, 2 - 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900050Y-21: Apua opinnäytetyöhön, 2 - 3 op
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Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-21 Apua opinnäytetyöhön (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään kirjoittaville opiskelijoille.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat tieteellisen kirjoittamisen vaatimuksiin ja auttaa eteenpäin 
opinnäytetyön kirjoitusprosessissa.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, keskeiset kielenhuoltoseikat.
Toteutustavat:
Kontakti- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä yhteensä noin 54 – 81 h
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-11: Esiintymistaito, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-11 Esiintymistaito (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiuksia, tietoja ja taitoja erilaisista esiintymistilanteista ja hän osaa 
soveltaa niitä jatkossa esiintymisiä suunnitellessaan. Opiskelija saa myös yleiskuvan palautteen antamisesta 
toisille. Lisäksi kurssilla pyritään esiintymisvarmuuden kehittämiseen.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan pääasiassa yksilöviestintätilanteita. Esiintymistekniikka, esityksen suunnittelu ja valmistus, 
mielenkiinnon ylläpito, äänenkäyttö, sanaton viestintä sekä esiintymisjännitys.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
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Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-12: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-12 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijan esiintymisvarmuutta ja vähentää esiintymisjännitystä. Kurssin 
jälkeen opiskelija tunnistaa jännittämisen sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla ja hyväksyy sen. Opiskelija 
ymmärtää, että jännittäminen ei ole esiintymisen este ja hän tulee toimeen ja tutuksi sen kanssa. Kurssin yksi 
tärkeä tavoite on myös oppia tunnistamaan oma suhtautumistapa esiintymistilanteisiin ja esiintyjän rooliin. Lisäksi 
opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
Sisältö:
Runsaasti erilaisiin esiintymistilanteisiin liittyviä harjoituksia. Rentoutumisharjoituksia, esityksen suunnittelu ja 
valmistus, askeleita oman rohkeuden kasvattamiseen, vakuuttava viestintä ja sen keinot, havainnollistaminen, 
sanaton viestintä, vuorovaikutustaidot ja esiintymisten tilannekokemuksen jakaminen yleisen pohdinnan ja 
palautteenannon avulla.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Kohderyhmä:
Opintojakso on tarkoitettu julkista esiintymistä ja puhumista jännittäville ja pelkääville opiskelijoille.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-10: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-10 Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee kielen- ja tekstinhuollon perusasiat ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
laatiessaan tekstejä. Osaa huoltaa ja muokata tekstejään tarkoitukseen sopivaksi ja tuntee selkeän ja sujuvan 
kirjoittamisen piirteet ja käytänteet.
Sisältö:
Kielenhuollon historiaa ja teoriaa, kielitoimiston suositukset ja kannanotot sekä runsaasti harjoituksia, joissa 
voidaan käyttää myös opiskelijoiden omia tekstejä. Osallistujat voivat esittää ehdotuksia käsiteltävistä asioista.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali, Kielikello-lehti sekä kielenhuollon oppaita.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojaksosta 
järjestetään loppukoe.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-28: Kirjallinen ja suullinen viestintä logopedeille, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2008 - 31.07.2012

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Asema:
Opintojakso on pakollinen logopedian opiskelijoille.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuoden kevät
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti 
laatiessaan tieteellistä tutkielmaa. Opiskelija perehtyy myös suullisen viestinnän taitoihin ja ymmärtää puhe-
esityksen kokonaisvaltaisena tilanteena esityksiä suunnitellessaan.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän perusteet ja tekstin rakentuminen, kirjoittaminen prosessina, suullisen esityksen rakenne ja 
havainnollistaminen, äänenkäyttö ja sanaton viestintä.
Toteutustavat:
Luennot 6–8 h, harjoitukset noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 103 h.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Oppimateriaali:
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Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen opetukseen, seminaareihin ja itsenäinen työskentely sekä annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Lisätiedot:
Opintojaksosta järjestetään informaatiotilaisuus ennen jakson alkua. Opiskelijan on hyvä jo ilmoittautuessaan 
huomioida, että opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa sitoutumista työskentelyyn ja vastuun kantamista, 
sillä seminaarimuotoiset harjoitukset toimivat osallistujien ehdoilla ja heidän varassaan.

900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittynyt tekstitaidoissaan ja harjaantunut tekstien erittelyyn ja analysointiin. 
Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia opiskelu- ja ammattitekstejä sekä vaikuttamaan pyrkivistä teksteistä mm. 
mielipidekirjoituksia. Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kirjallisen viestinnän tilanteissa. Osaa antaa ja 
vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään ja omaa kirjoittamistaan. 
Ymmärtää kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Erilaiset kirjoittamiskäsitykset, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, eri opiskelu- ja ammattitekstit, 
mielipidekirjoitukset, asiatyyli, vaikuttavan viestinnän tehokeinot.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h. / Verkkotyöskentely 54 - 81 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali / materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on 
mahdollista suorittaa myös verkkokurssina Optima-verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Asema:
Opintojakso sisältyy pakollisena hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelmiin sekä 
terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee hyvän viestintätaidon merkityksen, tietää kirjoitetun sanoman välittymisen periaatteet, omaksuu 
kirjallisen viestinnän perustiedot, pystyy laatimaan tieteellisiä ja muita asiatyylisiä kirjoitelmia sekä 
ammattitekstejä. Opiskelija ymmärtää kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Viestintäprosessiin vaikuttavat tekijät. Kirjoitusprosessi. Asiatyylin vaatimukset. Tieteellisen kirjoituksen rakenne ja 
muoto. Eri opiskelu- ja ammattitekstit. Keskeiset kielenhuoltokysymykset.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 27 h ja itsenäinen työskentely noin 27 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari

900050Y-07: Kirjoituskurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-07 Kirjoituskurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on madaltaa opiskelijan kynnystä tuottaa erilaisia tekstejä. Kurssin aikana opiskelija saa tukea, 
neuvoja ja muita välineitä kirjoittamiseen.
Sisältö:
Kurssilla käytetään prosessikirjoitusmenetelmää, eli tukea, neuvoja ja palautetta annetaan pienryhmissä, varsinkin 
alkuvaiheessa. Kurssin aikana kirjoitetaan erilaisia tekstejä lyhyistä kirjoitelmista hieman pidempiin esseisiin. 
Pääpaino on asiatyylisessä kirjoittamisessa.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28–55 h
Kohderyhmä:
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Opintojakso on tarkoitettu erityisesti sellaisille opiskelijoille, joille kirjoittaminen on vaikeaa ja vastenmielistä. 
Kurssille voi osallistua myös opiskelijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Edellytyksenä on kuitenkin, että 
osallistujan suomen kielen taito on hyvällä tasolla.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodissa 11.8.2008 klo 9 - 15.9.2008 klo 12. 

 Kurssi alkaa 17.9.2008. Opetusaika: Ke. klo 14 -16.
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena. 
Ryhmää ei täytetä ilmoittautumis- vaan kiireellisyysjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat 
valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat.

900050Y-18: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson 900050Y-26 Puheviestintä (TOL) 
kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot opintojaksolla 900050Y-
27 Tieteellinen viestintä (TOL).
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittynyt tekstitaidoissaan ja harjaantunut tekstien erittelyyn ja analysointiin. 
Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia opiskelu- ja ammattitekstejä ja toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa 
kirjallisen viestinnän tilanteissa. Osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy realistisesti arvioimaan 
omia tekstejään ja omaa kirjoittamistaan. Ymmärtää kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Erilaiset kirjoittamiskäsitykset, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, eri opiskelu- ja ammattitekstit, 
asiatyyli.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 27 h ja itsenäinen työskentely noin 27 h / Verkkotyöskentely noin 54 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali / materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on 
mahdollista suorittaa myös verkkokurssina Optima-verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari

900050Y-24: Lehtikurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-24 Lehtikurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee lehdenteon ja lehtikirjoittamisen perusteet. Opiskelija tunnistaa erilaisia 
juttutyyppejä ja osaa analysoida niitä. Osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan lehtijuttuja. Osaa antaa ja 
vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä työskennellä ryhmässä.
Sisältö:
Lehden tekeminen, toimitustyö, lehtikirjoittaminen (työprosessi ja lehtikieli), erityyppiset lehtijutut ja niiden 
analysointi sekä kirjoittaminen.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h
Oppimateriaali:
Suhola, Aino, Turunen, Seppo & Varis, Markku: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Opettajan jakama 
materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-23: Luova kirjoittaminen, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-23 Luova kirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on innostaa opiskelijaa rohkeaksi, luovaksi ja monipuoliseksi kirjoittajaksi sekä 
harjaannuttaa taitoa arvioida tekstejä. Opiskelija ymmärtää kirjoittamisen sosiaalisena toimintana. Opiskelijalla on 
mahdollisuus laajentaa kirjoittamistaan tieteellisen asiaproosan ulkopuolelle.
Sisältö:
Tutustutaan luovan kirjoittamisen työtapoihin ja perehdytään palautteen antamiseen ja tekstien arviointiin. 
Tuotetaan ja tutkitaan tekstejä ja niiden ominaisuuksia.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h, itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h / Kontaktiopetus 2 h ja itsenäinen työskentely 52 – 
79 h
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Kohderyhmä:
Opintojakso soveltuu hyville ja tottuneille kirjoittajille, joilla on hallussa tekstinteon perustiedot ja -taidot ja jotka 
ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta ja lukemisesta.
Oppimateriaali:
Martinheimo, Asko: Parempi lause. Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen; Jääskeläinen, Miisa: Sana 
kerrallaan. Johdatus luovaan kirjoittamiseen. Opettajan jakama materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakson voi 
suorittaa myös itsenäisillä tehtävillä. Ohjeet itsenäisiin tehtäviin annetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, jonka ohjeet lähetetään ryhmäläisille ennen kurssin alkua. Opiskelija voi 
suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-22: Opetusviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjoittelee eri ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, perehtyy opettajan ja oppilaan viestintäkäyttäytymiseen 
sekä muihin viestintätekijöihin, kehittää suullisia opetusviestintä- ja palautteenantotaitoja erilaisissa 
opetustilanteissa.
Sisältö:
Puheviestinnän perusteet, vuorovaikutus, opetusviestintätaidot. Opetustuokioiden suunnitteleminen ja 
toteuttaminen erilaisissa tilanteissa, itsearviointi ja ryhmäpalaute.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28 - 55 h
Kohderyhmä:
Opintojakso sopii hyvin aineenopettajaksi valmistuville opiskelijoille.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-17: Puheviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-17 Puheviestinnän peruskurssi 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee puheviestinnän perusteet ja perustaidot. Opiskelija osaa valmistella ja 
esittää sujuvan puhe-esityksen sekä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. 
Osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä työskennellä ryhmässä. Pystyy realistisesti arvioimaan 
omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää puheviestintätaitojen merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Esiintymis- ja pienryhmäharjoituksia, puheviestinnän perusteet, puheviestintätaidot, puheen rakenne ja valmistelu, 
kokous- ja neuvottelutaito, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-26: Puheviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2019

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson 900050Y-18 Kirjoitusviestintä (TOL) 
kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot opintojaksolla 900050Y-
27 Tieteellinen viestintä (TOL).
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee puheviestinnän perusteet ja perustaidot. Opiskelija osaa valmistella ja 
esittää sujuvan puhe-esityksen sekä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja 
ryhmäviestintätilanteissa. Osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä työskennellä ryhmässä. Pystyy 
realistisesti arvioimaan omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää puheviestintätaitojen merkityksen osana 
ammattitaitoa.
Sisältö:
Puheviestinnän perusteet, esiintymistaito, kokous- ja neuvottelutaito, puheviestintätilanteiden havainnointi ja 
analysointi.
Toteutustavat:
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Kontaktiopetus noin 27 h ja itsenäinen työskentely noin 27 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari

900050Y-08: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-08 Kokous- ja neuvottelutaito 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ryhmäviestinnän perusasiat ja pystyy realistisesti arvioimaan omia 
ryhmäviestintätaitojaan. Osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Ymmärtää ryhmäviestintätaitojen 
merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Yleisiä ryhmäviestinnän periaatteita, neuvottelu- ja kokouskäytänteiden harjoittelua pienryhmissä, väittelyitä, 
ongelmanratkaisutilanteita, oman viestijäkuvan muotoutuminen ryhmässä ja ryhmäviestintätilanteiden havainnointi 
ja analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900055Y Talouselämän viestintä (AVOIN YO) 3.0 op
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Asema:
Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille.
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja sekä tutustuu 
talouselämän ja yritysviestinnän tekstilajeihin ja viestintätilanteisiin. Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan, 
erittelemään ja arvioimaan oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimimaan erilaisissa työelämän 
esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa.
Sisältö:
Talous- ja liike-elämän tekstit, kielen- ja tekstinhuolto. Opiskelu- ja työelämässä tarvittavat viestintätaidot 
(esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot).
Toteutustavat:
Kirjatentti (900055Y-01) 
Harjoitukset (900055Y-02): kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 h tai kontaktiopetus noin 14 
h sekä verkko-opetus ja itsenäinen työskentely noin 40 h
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (2003): Yrityksen viestintä. 3.–4. 
painos. Edita, Helsinki. 
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti. Osallistuminen kontakti- ja mahdollisesti verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen 
tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
1 – 5
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Opintojakso koostuu osasuorituksista 900055Y-01 Talouselämän viestintä/kirjatentti (1 op) ja 900055Y-02 
Talouselämän viestintä/harjoitukset (2 op). Opiskelija ilmoittautuu kirjatenttiin vähintään 7 vuorokautta ennen 
tenttiä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tenttiin voi osallistua kolme kertaa. Harjoituksiin 
osallistuminen edellyttää kirjatentin suorittamista samana lukuvuonna.

900055Y-02: Talouselämän viestintä/ harjoitukset, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 op

900055Y-01: Talouselämän viestintä/ kirjatentti, 1 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:
1 op

900056A: Taloustieteen tutkimusviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2.0 op

Asema:
Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteelliseen viestintään ja sen käytänteisiin. Opintojaksolla harjaannutaan tieteellisen tekstin 
analysoimiseen ja tuottamiseen.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Johdantoluennot 3 h, ohjaus pienryhmissä (tekstiklinikat) 3 h, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä 
noin 48 h.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan aineseminaarin/kandidaatintutkielman yhteydessä.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. 
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan aineseminaarin yhteydessä 
pitämillä johdantoluennoilla ja aineseminaareissa.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen aineseminaarien ohjaajille.

900050Y-04: Tieteellinen viestintä, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-04 Tieteellisen viestinnän luennot 4.0 op
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Laajuus:
4 - 5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan valittavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.
Osaamistavoitteet:
Kirjallisen työn tekemisen yhteydessä opitaan tietyt tieteellisen tekstin muotoseikat ja rutiinit. Osallistujat saavat 
yksityiskohtaista palautetta sekä ohjaajalta että toisiltaan, minkä ansiosta he oppivat tuntemaan toisaalta 
vahvuutensa ja toisaalta kehittelyä vaativat ominaisuutensa viestijöinä. Opintojakso antaa perusvalmiudet 
seminaarityöskentelyyn sekä kokousten ja istuntojen pitämiseen.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 82 - 109 h
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Kurssi toimii paljolti osallistujien ehdoilla ja heidän varassaan: kukin ottaa vuorollaan vastuun seminaari-istunnon 
kulusta. Jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri tehtävissä, mm. esittää arvioitavaksi kirjallisen työnsä ja pitää sen 
pohjalta suullisen esityksen. Opiskelija voi suorittaa kurssin 4 – 5 opintopisteen laajuisena.

900050Y-27: Tieteellinen viestintä (TOL), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja 
suullisen viestinnän opinnot opintojaksoilla 900050Y-18 Kirjoitusviestintä (TOL) ja 900050Y-26 Puheviestintä 
(TOL).
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tietää tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet. Opiskelija osaa arvioida ja 
kirjoittaa oman alansa tieteellisiä tekstejä. Hallitsee sujuvan puhe-esityksen valmistelun ja esittämisen. Osaa 
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään, esiintymistään ja 
viestintätaitojaan.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Luennot 6 h, harjoitukset 15 h, itsenäinen työskentely 87 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Opiskelijan on hyvä jo ilmoittautumisvaiheessa huomioida, että opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa 
sitoutumista työskentelyyn ja vastuun kantamista, sillä seminaarimuotoiset harjoitukset toimivat osallistujien 
ehdoilla ja heidän varassaan. Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin; luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

900050Y-14: Tieteen popularisointi, 2 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan valittavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu tieteen yleistajuistamisen mahdollisuuksiin, tekniikkaan ja ongelmiin. Opiskelija kykenee 
kirjoittamaan populaaritieteellisen artikkelin omalta tieteenalaltaan ja osaa lukea kriittisesti vastaavia artikkeleita. 
Hän osaa myös esitellä suullisesti oman tieteenalansa ilmiöitä popularisoiden.
Sisältö:
Tiedeviestinnän ja popularisoinnin käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, 
puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 22 - 30 t, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 32 – 105 h
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Kurssin voi suorittaa 2 – 5 opintopisteen laajuisena tehtävistä riippuen: 2 – 3 op pelkkä kirjallisen viestinnän 
osuus, 3 – 5 op sekä kirjallisen että suullisen viestinnän osuus.

900000Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (HuTK), 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
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Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
5 op
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 h ja suullinen koe 1 h. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 60 h, 
jolla oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään perjantaina 10.10.2008 ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900002Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (KTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
2 op
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
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Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 h ja suullinen koe 1 h. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 28 h, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään perjantaina 10.10.2008 ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900006Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C1
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2. opintovuosi (cursus III)
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 h ja suullinen koe 1 h. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 40 h, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
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Kohderyhmä:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään perjantaina 10.10.2008 ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900003Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
2 op
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 h ja suullinen koe 1 h. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 28 h, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Arviointiasteikko:



20

Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään perjantaina 10.10.2008 ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900009Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TaTK), 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 h ja suullinen koe 1 h. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 56 h, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään perjantaina 10.10.2008 ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.
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900050Y-25: Verkkokirjoittaminen, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO) 5.0 op

ay900050Y-25 Verkkokirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ja hallitsee verkkokirjoittamisen vaatimukset ja ominaispiirteet. 
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan luettavia ja kiinnostavia verkkotekstejä. Osaa antaa ja 
vastaanottaa rakentavaa palautetta.
Sisältö:
Verkkokirjoittaminen, verkkotekstin työprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, erityyppiset verkkotekstit ja niiden 
analysointi ja kirjoittaminen.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.


