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Opasraportti

Kielikeskus - Suomea muunkielisille (2011 - 2012)

Kielikeskus järjestää suomea muunkielisille -opetusta eri tasoilla selviytymiskursseista edistyneille suunnattuihin 
kursseihin. Kurssit on tarkoitettu pääasiassa  Oulun yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille
(perustutkinto-, maisteri- ja tohtori-opiskelijat). Vaihto-opiskelijat, yliopiston henkilökuntaan kuuluvat ja yliopiston 
ulkopuoliset voivat osallistua kursseille, mikäli ryhmissä on tilaa. Kurssit ovat maksuttomia ainoastaan Oulun 
yliopiston opiskelijoiksi rekisteröityneille.

Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa tai sähköpostitse suoraan yhteysopettajalle.

 Infoa suomen kursseista myös kansainvälisten opiskelijoiden orientaatioissa .Huom! syyskuussa ja tammikuussa

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op
900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op
900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op
900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op
900027Y: Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op
900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op
900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op
900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op
900023Y: Suomen kielen rakenteiden kurssi, 4 op
900061Y: Suomen kielen työpaja, 2 op
900065Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 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:

ay900015Y Suomea ulkomaalaisille, jatkokurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
A2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen peruskurssi 2 (90053Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä pääasiassa suomea.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukausina.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tavallisimmissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa ja tehtävissä, joissa 
aiheena ovat tutut ja jokapäiväiset asiat. Hän pystyy etsimään tietoa ja poimimaan pääasiat erilaisista teksteistä ja 
ymmärtää aiheen ja joitakin yksityiskohtia ympärillään käytävästä keskustelusta. Opiskelija osaa kuvailla 
tapahtumia ja kokemuksiaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Hän tunnistaa yleiskielen ja puhekielen eroja. Hän 
tunnistaa myös kohteliaan ja epäkohteliaan ilmauksen ja pystyy soveltamaan niitä omassa tuotoksessaan.
Sisältö:
Tämä on alempi jatkokurssi, jonka aikana opiskelija vahvistaa kommunikointitaitojaan jokapäiväiseen elämään 
liittyvissä tilanteissa. Kurssilla kartutetaan sanavarastoa ja tietämystä kielen rakenteista, harjoitellaan 
ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä harjoitellaan lehtitekstien lukemista. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: erilaisten asioiden tiedusteleminen; 
kohteliaisuuden ilmaiseminen; tapaamisesta sopiminen; ohjeiden antaminen; ostosten tekeminen; 
menneisyydestä puhuminen ja suunnitelmistaan kertominen; harrastukset, asiointi esim. pankissa ja postissa; 
suomalaiset juhlapäivät. 

Kielen rakenteista opitaan osa konditionaalista, lisää imperatiivista, verbien rektioita, verbaalisubstantiivi (-minen), 
passiivin preesens, osa nominien monikon taivutuksesta, kolmas infinitiivi (ma-infinitiivi), lisää lausetyyppejä, 
perfekti, lisää objektista.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin kuluessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin aikana 
pidettävät kokeet. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
tehtävien suorittaminen sekä väli- ja loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Oppitunnit pidetään kaksi kertaa WebOodi
viikossa 13 viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan  -sivulla.Aikataulut & salit

900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Taitotaso:
B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen jatkokurssi 1 (90015Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä suomea.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukausina.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija pystyy kommunikoimaan monissa epävirallisissa tilanteissa. Hän ymmärtää pääkohdat 
yleiskielisistä viesteistä ja puheesta, joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. 
Opiskelija pystyy tuottamaan sidosteista ja johdonmukaista tekstiä tutuista ja itseään kiinnostavista aiheista. Hän 
osaa kuvata erilaisia asioita ja kertoa muille kuulemastaan ja näkemästään.
Sisältö:
Tämä on ylempi jatkokurssi, jonka aikana opitaan kommunikoimaan epävirallisissa, arkipäivään, työ- ja 
opiskeluelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään puhuttua 
kieltä ja lehtitekstejä, etsimään tietoa ja kertomaan siitä muille. Osa kurssista suoritetaan ohjattuna itseopiskeluna. 
Oppitunneilla pääpaino on suullisissa pari- ja ryhmäharjoituksissa. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: asiointi esimerkiksi vaatekaupassa, 
lääkärissä, puhelimessa; suomalainen small talk; reagointi erilaisissa tilanteissa; matkan suunnittelu ja 
varaaminen; tietoa Suomesta ja Suomen historiasta; omasta maasta tai kotikaupungista kertominen; puhekielen 
piirteet. 

Kielen rakenteista opitaan perfekti ja pluskvamperfekti ja kerrataan verbien aikamuotojen käyttö, adjektiivien 
vertailuasteet, lisää konditionaalista, lisää nominien monikosta (erityisesti monikon partitiivista), lisää objektista ja 
predikatiivista, passiivin imperfekti.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (30 t) ja itsenäistä työskentelyä (70 t). Osa kurssista suoritetaan ohjattuna 
itseopiskeluna Optima-verkkoympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Hart, S.: Suomea paremmin.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut itseopiskelutehtävät ja läpäistävä kurssin 
lopussa pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
itseopiskelutehtävien suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Oppitunnit pidetään  WebOodi kerran viikossa
13 viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan  -sivulla.Aikataulut & salit

900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900017Y Suomi vieraana kielenä 2.0 op

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Taitotaso:
A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää kaikkein yleisimpiä arkipäivään liittyviä perusilmauksia ja -
fraaseja. Hän osaa etsiä yksittäisiä tietoja yksinkertaisimmista teksteistä. Lisäksi opiskelija tunnistaa suomen 
kielen keskeisimmät ominaispiirteetja suomalaisen tavan kommunikoida.
Sisältö:
Kurssi on johdantokurssi, jonka aikana opetellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä hyödyllisiä fraaseja, sanastoa, 
ääntämistä sekä vähän peruskielioppia. Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: 
yleistä perustietoa suomen kielestä; tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen; esittäytyminen, perustietojen 
kertominen ja samojen asioiden kysyminen puhekumppanilta; numerot, kellonajat, viikonpäivät, vuorokaudenajat, 
ruoka, juoma ja hintojen tiedustelu. 

Kielen rakenteista opitaan persoonapronominit ja niiden possessiivimuodot, peruslauseen ja kysymyslauseen 
muodostaminen, muutaman verbin taivutus, yksikön partitiivin käytön perusasiat ja paikansijoista missä-
kysymykseen vastaaminen.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (24 t) ja itsenäistä työskentelyä (26 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset perus- ja jatko-opiskelijat.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse vastuuhenkilölle. Tunnit pidetään kaksi kertaa viikossa 6 WebOodi
viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan -sivulla.Aikataulut & salit

900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukausina.

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy säännölliseen (ja luontevaan) vuorovaikutukseen syntyperäisen puhujan 
kanssa. Hän pystyy kuvaamaan (selkeästi ja yksityiskohtaisesti) monenlaisia asioita, selostamaan kokemuksiaan 
ja kuvaamaan tunteitaan, reaktioitaan ja unelmiaan sekä pitämään yllä keskustelua. Opiskelija osaa tuoda esille 
oman mielipiteensä, perustella sanottavansa ja tuoda esille asian edut ja haitat. Hän pystyy myös pitämään 
(selkeän) valmistellun esityksen ja vastaamaan yleisökysymyksiin.
Sisältö:
Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa viestintätaitoaan sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa. 
Tarkoituksena on aktivoida erityisesti opiskelijan suullista kielitaitoa sekä rohkaista häntä käyttämään suomea 
myös virallisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään erityyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia sekä kuuntelutehtäviä 
eri aihealueilta. Lisäksi tehdään pienimuotoinen kyselytutkimus, jonka tuloksista raportoidaan suullisesti.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (28 t), ryhmätyöskentelyä (10 t) ja itsenäistä työskentelyä (12 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssi aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, ryhmätyöskentelyyn sekä tehtävä annetut kotitehtävät. 
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan WebOodi

 -sivulla.Aikataulut & salit

900027Y: Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukautena.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa yhtenäisiä ja yksityiskohtaisia kuvauksia ja selostuksia monista 
aiheista. Hän pystyy referoimaan tekstiä ja perustelemaan väitteitään. Hän osaa ottaa huomioon 
kirjoitusprosessin vaiheet ja ymmärtää eri tekstien funktion ja kohderyhmän merkityksen. Opiskelija erottaa 
virallisessa ja epävirallisessa yhteydessä käytettävän tyylin.
Sisältö:
Opintojakson aikana opiskelija kehittää suomen kielen kirjoitustaitoaan ja saa ohjausta erilaisten opiskelussa ja 
työelämässä tarvittavien tekstien laatimiseen. Kurssilla kirjoitetaan kirjeitä erilaisille vastaanottajille, 
mielipidekirjoitus, referaatti, työpaikkahakemus ja raportti.
Toteutustavat:
Kurssi järjestetään verkossa, Optima-ympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattu itsenäinen työskentely verkossa.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on kirjoitettava kaikki vaaditut tekstit ja lähetettävä kukin niistä ainakin kerran tutorille luettavaksi. 
Tutorin tehtävänä on antaa palautetta, jonka perusteella opiskelija kirjoittaa tekstistään uuden version. Kurssi 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan WebOodi

 -sivulla.Aikataulut & salit

900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900020Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 4.0 op

Taitotaso:
B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukausina.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy useimmista kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää yleiskieliset viestit, 
joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. Hän ymmärtää myös pääpiirteet 
puhekielisestä viestistä ja keskustelusta. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja jäsenneltyä tekstiä 
erilaisista aiheista. Hän pystyy kuvaamaan kokemuksiaan ja tapahtumia, unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. 
Opiskelija osaa aiempaa paremmin kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. 
Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan erityisesti opiskelussa ja 
työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Lisäksi kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin 
puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: työ ja opiskelu sekä työnhaku; suomalaiseen 
yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. koulutus ja terveydenhuolto, poliittinen järjestelmä); esitelmän pitäminen 
omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta. 

Kielen rakenteista opitaan sijamuodoista essiivi ja translatiivi, passiivin perfekti ja pluskvamperfekti, pronominien 
kertausta, adverbien vertailuasteet, partisiipit ja osa lauseenvastikkeista.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Hart, S.: .Suomea paremmin (kappaleet 6–10)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille ja suoritettava annetut tehtävät. Kurssi arvioidaan 
asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Oppitunnit pidetään kerran kertaa WebOodi
viikossa 13 viikon ajan tai kaksi kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan Aikataulut & 

 -sivulla.salit

900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900013Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 2.0 op

Taitotaso:
A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen johdantokurssi (90017Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, jotka 
liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. Hän pystyy yksinkertaisiin keskusteluihin, jos 
puhutaan hitaasti ja selvästi ja jos häntä autetaan. Opiskelija pystyy lukemaan lyhyitä ja yksinkertaisia, tuttuihin 
asioihin liittyviä tekstejä ja viestejä. Lisäksi opiskelija on syventänyt tietoaan suomen kielestä ja suomalaisesta 
viestintäkulttuurista.
Sisältö:
Kurssi on alempi alkeistason kurssi, jonka aikana opetellaan kommunikointitaitoja jokapäiväiseen elämään 
liittyvissä tilanteissa. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita ja ääntämistä sekä 
harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: itsestä, perheestä, opiskelusta ja omasta 
päivästä kertominen sekä kysymysten esittäminen samoista asioista puhekumppanille; mielipiteen ilmaiseminen; 
ihmisten ja asioiden kuvaileminen; säästä puhuminen; vuodenajat, kuukaudet ja värit. 

Kielen rakenteista opitaan verbityypit, verbien ja nominien astevaihtelun perusasiat, genetiivi, partitiivi, 
omistusrakenne, osa sanatyypeistä ja paikansijojen perusasiat.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t). Opiskelijan on osallistuttava 
säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat
Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.:  (kappaleet 3-5)Suomen mestari 1
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse vastuuopettajalle. Kurssit alkavat heti Suomen kielen WebOodi
johdantokurssin jälkeen. Tunnit pidetään kaksi kertaa viikossa 6 viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan 

 -sivulla.Aikataulut & salit

900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
A2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen peruskurssi 1 (90013Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä suomea ja tarvittaessa englantia.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin liittyviä lauseita ja 
ilmauksia. Hän pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa, joissa aiheena ovat tutut, 
jokapäiväiset asiat. Opiskelija ymmärtää erilaisia lyhyitä tekstejä, hän pystyy esimerkiksi etsimään niistä 
tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja. Lisäksi hänellä on aiempaa enemmän tietoa Suomesta ja suomalaisesta 
kulttuurista.
Sisältö:
Kurssi on ylempi alkeistason kurssi, jonka aikana opiskelija oppii lisää kommunikointitaitoja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tilanteita varten. Kurssilla laajennetaan edelleen sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita 
sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä erilaisia lyhyitä tekstejä. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: tien kysyminen ja neuvominen; ajan 
varaaminen esimerkiksi lääkärille, avun pyytäminen; asiointi kaupassa ja ravintolassa; tapaamisen ehdottaminen 
ja sopiminen; menneestä kertominen; mielipiteen kysyminen ja ilmaiseminen; tuntemusten ja tunteiden 
ilmaiseminen; asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, työ, ammatit, ruoka, juoma ja juhlat. 

Kielen rakenteista opitaan paikallissijat, monikon nominatiivi, imperfekti, osa imperatiivista, sanatyypit, lisää 
astevaihtelusta, demonstratiivi- ja persoonapronominien taivutus, lisää partitiivista, objektin perusteet, postpositiot 
ja lausetyypeistä eksistentiaalilause, tilalause ja sivulause.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.
Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.:  (chapters 6-9)Suomen mestari 1
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin aikana 
pidettävät kokeet. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
tehtävien suorittaminen sekä väli- ja loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse vastuuhenkilölle. Oppitunnit pidetään WebOodi kaksi kertaa 

 13 viikon ajan. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan  -sivulla.viikossa Aikataulut & salit

900023Y: Suomen kielen rakenteiden kurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille (900020Y) tai vastaava suomen kielen taito.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukausina.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa suomen kielen rakenteiden kokonaisuuden ja pystyy luokittelemaan 
siihen liittyviä asioita. Hän ymmärtää aiempaa syvällisemmin suomen kielen erityispiirteet ja pystyy soveltamaan 
kielioppirakenteita entistä paremmin omassa viestinnässään.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija syventää tietoaan suomen kielen erityispiirteistä ja parantaa suomen kielen taitoaan 
harjoittelemalla erilaisia kielen rakenteita ja vakiinnuttamalla ne kielenkäyttöönsä. Kurssi koostuu äänne-, muoto- 
ja lauseopista. Kustakin osioista on oma kokonaisuutensa, joka sisältää teoreettisen materiaalin sekä siihen 
liittyvät harjoitukset.
Toteutustavat:
Kurssi järjestetään verkossa, Optima-ympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattu itsenäinen työskentely verkossa
Arviointiasteikko:
Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tutustuu huolellisesti materiaaliin ja tekee sen pohjalta laaditut 
tehtävät sekä osallistuu verkossa käytävään keskusteluun ja pohdintaan. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty
/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan WebOodi

 -sivulla.Aikataulut & salit

900061Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2011

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukausina, ei kuitenkaan joka syksy.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittänyt suomen kielen taitoaan sillä kielitaidon osa-alueella, jossa hän 
kurssin alussa arvioi tarvitsevansa eniten harjoitusta. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa suomen 
kielen käyttäjänä. Opiskelija pystyy suunnittelemaan toimenpiteitä kielitaitonsa parantamiseksi myös jatkossa.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija saa ohjausta suomen kielen taitonsa kehittämiseen omista lähtökohdistaan käsin. 
Jokaisen osallistujan suomen kielen taito ja kehittämistarpeet kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan kaikille oma 
oppimispolku, jonka mukaan opiskelija toimii kurssin aikana. Kurssilla pyritään myös siihen, että opiskelijalla on 
työkalut jatkaa kielitaitonsa kehittämistä myös kurssin jälkeen. Työpajassa työskennellään pienissä ryhmissä 
opiskelijoiden omien toiveiden mukaan. Kurssin sisältö ja aiheet päätetään yhdessä osallistujien kanssa.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (24 t), pienryhmätapaamisia (16 t) ja itsenäistä työskentelyä (10 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssi kuluessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti työpajan toimintaan ja suoritettava annetut tehtävät. Kurssi arvioidaan 
asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien 
suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan ssa tai sähköpostitse yhteysopettajalle. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan WebOodi

 -sivulla.Aikataulut & salit

900065Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

https://weboodi.oulu.fi/oodi/
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuutAikataulut.html&v=suomiMuut#Sumu_aikataulut

