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Opasraportti

Avoin yliopisto - Kieli- ja viestintäopinnot (2021 - 
2022)

Opiskelu Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia tutkintoihin kuuluvia perus- ja 
aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan Oulun yliopiston kaikilta 
tieteenaloilta. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Yliopisto toteuttaa opetuksen 
järjestämällä sen itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään sekä 
tavoitteiltaan Oulun yliopiston perustutkinto-opetusta. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja 
pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskeluoikeus edellyttää opintojaksolle/opintokokonaisuudelle ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. 
Opiskeluoikeus on ajallisesti rajattu. Opiskeluoikeusaika voi olla pidempi kuin opintojen suorittamisaika. Opintojakson 
suorittamisajan voit tarkistaa opintojakson kuvauksesta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoja, vaan ainoastaan tutkinnon osia. Opiskelija voi esittää avoimessa 
yliopistossa suoritetut opinnot hyväksi luettaviksi (Oulun yliopiston AHOT-prosessin mukaisesti) osaksi tutkinto-
opintoja, mikäli opiskelija saa tutkinnon suorittamisoikeuden tiedekunnalta.

Avoimen yliopiston opetustarjonnan (opintojaksojen aikataulut ja ilmoittautumistiedot) näet verkkosivuiltamme 
https://www.oulu.fi/joy/

Sivustolla on myös opiskelua koskevaa hyödyllistä tietoa, ohjeistusta erilaisiin palveluihin sekä henkilöstön 
.yhteystiedot

Opintojaksojen kuvaukset näet nyt näkyvillä olevan WebOodi-oppaan Opintojaksot -kohdasta.

Avoimen yliopiston opintoasioissa ota yhteyttä avoin.yliopisto@oulu.fi.

Varaamme oikeuden muutoksiin opintotarjonnassa.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905061Y: Arabian kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op
ay900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO), 5 op
ay902128Y: Business English Interaction (AVOIN YO), 4 op
ay902063Y: English Activation Course (AVOIN YO), 2 op
ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905035Y: Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi, 2 op
ay905006Y: Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905007Y: Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

https://www.oulu.fi/joy/
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot
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ay905008Y: Italian jatkokurssi 1 - Corso intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op
ay905090Y: Kiinan suullinen alkeiskurssi I (AVOIN YO), 2 op
ay902155Y: Medical English (AVOIN YO), 3 op
ay905082Y: Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905083Y: Portugalin kielen alkeiskurssi, osa II (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay901028Y: På väg (AVOIN YO), 1 - 3 op
ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op
ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op
ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op
ay902007Y: Scientific Communication (LTK) (AVOIN YO), 1,5 op
ay900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille (AVOIN YO), 4 op
ay901053Y: Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 3 op
ay901052Y: Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 1 op
ay900084Y: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 5 op
ay901038Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO), 1 op
ay901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 2 op
ay901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901034Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901039Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO), 2 op
ay901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 3 op
ay901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901035Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op
ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op
ay902130Y: Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO), 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905060Y Arabian kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja 
myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä. Opintojaksolla harjoitellaan lukemista ja kirjoittamista. 
Lisäksi luetaan ja käännetään tekstejä suomen kielestä arabian kielelle ja toisinpäin. Opettaja tukee ja ohjaa 
opiskelijoita.
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Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeita, sekä harjoitellaan kuuntelua ja 
lukemista. Opetellaan aakkoset sekä arkipäivisissä tilanteissa käytettäviä sanoja ja fraaseja, kuten tervehtiminen, 
esittäytyminen, harrastuksista kertominen, säästä ja ruoasta puhuminen.Tutustutaan arabialaisen maailman 
tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin. Kurssilla opiskellaan arabiankielen merkkien kirjoittamista ja 
rakenteita sekä kehitetään keskustelutaitoja. Kurssilla keskitytään lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja 
kielioppiin. Lisäksi luennoilla opettaja kertoo mm. arabikeväästä, arabimaailman koulutussysteemista, erilaisista 
tapa- ja heimokulttuureista sekä uskonnoista historiallisesti, maantieteellisestä ja geopoliittisesti.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat, maksimissaan 30 opiskelijaa.
Esitietovaatimukset:
Ei edellytä aiempia opintoja
Oppimateriaali:
1. Arabiaa aikuisille (arabic for adults), by Faruk Abu-Chacra Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007. 2. Arabian 
kielikurssi, Peruskurssi. Kuuntele-Matki-Opi, Suomi-arabian Opi uuden kielen alkeet. CD, kieliopin, harjoitusvihkoa.
Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän harjoitusoppikirjoja ja runsaasti opettajan 
omaa oppimateriaalia eli monipuolisia monisteita. Katsotaan myös yhdessä erilaisia videoita.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseeen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Farid Bezzi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
 
 

ay905061Y: Arabian kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905061Y Arabian kielen peruskurssi - osa II 5.0 op

Taitotaso:
A1 - A2
Lähtötasovaatimus:
Arabian peruskurssi I tai vastaavat tiedot
Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja 
myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä. Harjoitellaan käännöstekstejä suomesta arabiaksi ja 
arabiasta suomeksi. Opettaja tukee ja ohjaa opiskelijoita.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet, sekä harjoitellaan kuuntelua ja lukemista. 
Myös arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin tutustutaan! Kurssilla opiskellaan 
arabiankielen merkkien kirjoittamista ja rakenteita sekä kehitetään edelleen keskustelutaitoja. Kurssilla 
keskitytään myös lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja kielioppiin. Opetellaan aarkipäivisissä tilanteissa 
käytettäviä sanoja ja fraaseja, kuten tervehtiminen, esittäytyminen, harrastuksista kertominen, säästä ja ruoasta 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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puhuminen. Tutustutaan arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin.  Lisäksi luennoilla 
opettaja kertoo mm. arabikeväästä, arabimaailman koulutussysteemista, erilaisista tapa- ja heimokulttuureista 
sekä uskonnoista historiallisesti, maantieteellisestä ja geopoliittisesti.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat, maksimissaan 30 opiskelijaa.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus
1. Elementary Standart Arabic, EMSA, (cambridge University Press).
2. Arabiaa aikuisille (arabic for adults), by Faruk Abu-Chacra Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007.
3. Arabic around the World, Grammar and exercises, by Faruk Abu-Chacra, Ammatour-Press Helsinki, Finland-
2005.
Lisäksi oppimateriaalina käytetään sekä Pohjois-Afrikan että Lähi-idän harjoitusoppikirjoja ja runsaasti opettajan 
omaa oppimateriaalia eli monipuolisia monisteita. Katsotaan myös yhdessä erilaisia videoita.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseeen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
Asteikolla 0-5
Vastuuhenkilö:
Farid Bezzi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.01.2016 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5.0 op

ay900050Y-25 Verkkokirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

900050Y-25 Verkkokirjoittaminen 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija
#     tuntee verkkoviestinnän nykytilan
#     osaa tuottaa verkkoon toimivaa ja tilanteeseen sopivaa sisältöä
#     pystyy osallistumaan tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti erilaisiin viestintätilanteisiin verkossa
#     osaa hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa viestinnässä
#     hahmottaa oman verkkoviestinnän osaamisensa ja osaa tehdä sen näkyväksi.
Sisältö:
Verkkoviestintä osana asiantuntijuutta ja ammattitaitoa, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median nykytila ja 
mahdollisuudet, verkkotekstit, lähde- ja mediakriittisyys, yhteistyö- ja palautetaidot

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus korkeintaan 24 t ja itsenäinen työskentely noin 111 t
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat. (Tutkinto-opinnoissa opintojakso on tarkoitettu 
ensisijaisesti arkeologian, kulttuuriantropologian ja pohjoismaisen filologian 1. opintovuoden opiskelijoille. Kurssille 
voivat osallistua myös muut humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ja KieKuVi-
sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.)
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Lue lisää 

 yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
 
Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumisestaan ja hankkimistaan taidoista digitaalisen osaamismerkin.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kymenlaakson kesäyliopisto:
Kotkan toimipisteen yhteystiedot:
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
puh. 040 538 0213
Kouvolan toimipisteen yhteystiedot:
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
puh. 044 747 8501
https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/avoin-yliopisto-opetus

ay902128Y: Business English Interaction (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.01.2021 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902128Y Business English Interaction 2.0 op

Taitotaso:
B2-C1
Laajuus:
4 op / 104 hours of work
Opetuskieli:
Englanti
Osaamistavoitteet:
By the end of the course the student will have been able to:

demonstrate the ability to use an appropriate level of formality and style for business communication both 
verbally and in writing with reasonable accuracy and self-correct mistakes if they have led to 
misunderstandings

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi/koulutukset/avoin-yliopisto-opetus
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demonstrate the ability to write clear and effective business documents and email messages conveying 
information and details accurately
hold online meetings, negotiations and presentations
experience and apply entrepreneurial mindset and skills to future tasks in their future profession

Sisältö:
This course is a phenomenon-based learning experience which has a focus on the major language learning skills 
areas such as reading, writing, speaking, listening as well as vocabulary expansion and grammatical competence 
development. Active participation in the Moodle course and Zoom sessions is mandatory and all projects must be 
completed successfully. All deadlines must be met. The course includes 8 projects each of which requires 
individual and teamwork. The theme of the course is business to business (B2B) interaction which includes 
acquiring business partners and interacting with them to practice ways to gain and maintain B2B relationships. 
Meetings, negotiations, and exchanging business documents are the primary activities practiced in the course.
Järjestämistapa:
The course is held in Moodle and Zoom.
Toteutustavat:
The course consists of eight projects and each project is estimated to take about 13 hours of time. The course 
normally requires 12 weeks of study but for open university this can be condensed.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
The course materials are in Moodle
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
The assignments will be graded using the 1-5 scale or pass/fail. The course grade is based on written homework, 
verbal assignments and project quizzes.
Arviointiasteikko:
The grading scale is 1-5 or Fail.
Vastuuhenkilö:
Jaana Sorvari
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

 kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
 https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay902063Y: English Activation Course (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

902063Y Back to Basics 2.0 op

Taitotaso:
B1-B2 on the CEFR scale
Asema:
Faculty of Economics: This course may be included in your 16op requirement in foreign language courses. You 
are advised to take it first, before the more challenging English courses available to you. 

 The course is for optional credit only, and offers you an opportunity to improve your English in All other faculties:
preparation for the required foreign language courses belonging to your degree programme.
Open university students.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Opetuskieli:
English
Osaamistavoitteet:
By the end of the course, you are expected to be able to:
1. understand clearly-spoken English on a range of topics discussed in class 
2. participate in pairwork discussion of familiar everyday topics 
3. describe your own language learning style, with reference to a variety of learning strategies presented in class 
4. self-evaluate objectively, and describe plans for future learning
Sisältö:
Easy communication tasks are provided to help you activate your use of English; you will spend a lot of time in 
class interacting in English with your classmates, in pairs or in small groups. Learning to learn is an important 
theme throughout the course, too; you will hear about a variety of alternative learning strategies (including some 
developed for dyslexics), and have opportunities to try them out. To help you reach an understanding of the 
learning strategies that work best for you, you will have chances to reflect together with your classmates, and 
compare past and present experiences of language learning.
Järjestämistapa:
contact teaching
Toteutustavat:
See contents
Kohderyhmä:
See status
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 scale / pass or fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905024Y Espanjan alkeiskurssi 1 4.0 op

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään 
ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden 
kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: . Teksti- ja ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille
harjoituskirja, Finn Lectura, 2012 tai uudempi (vanhemmat painokset eivät käy). Kappaleet 1-10.Ota kirja mukaasi 
jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetus 52 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi 
perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 0-5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905026Y Espanjan alkeiskurssi 2 4.0 op

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan 
ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa 
espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: Kurssilla opiskellaan kappaleet 11–20 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL 

. Teksti- ja harjoituskirja, Finn Lectura, 2014UNO: espanjaa aikuisille
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa 
arviointi 0–5. Opetusta 52 tuntia.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905028Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 1 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Lähtötasovaatimus:
Espanjan alkeiskurssi I & II.
Laajuus:
 5 op
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää 
puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa es-
panjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I & II tai vastaavat tiedot.
Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetusta 50 t, tehtävät ja tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5 ja hylätty.
Vastuuhenkilö:
FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: espanja

Leikkaavuudet:

905029Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 2 4.0 op

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä 
ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa 
tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä espanjan jatkokurssi I
 
Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905035Y: Espanjan kieli ja kulttuuri, keskustelukurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi, espanja

Leikkaavuudet:

905035Y Espanjan kielen- ja kulttuurin tehokurssi 2.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2
Lähtötasovaatimus:
Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot espanjan kielestä, esim. KVK:n Espanjan alkeiskurssi I ja II ja 
Espanjan jatkokurssi I tai 2-3 vuotta espanjaa lukiossa.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
suomi ja espanja
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-
opiskeluaikana espanjankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja espanjalaisen yliopisto-opiskelun 
yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa espanjaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, 
koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja 
yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon 
kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.
Sisältö:
Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja 
opiskelukulttuuri espanjankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, 
espanjankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen espanjankielisissä maissa, espanjankielisten 
maiden kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-
aika, harrastukset. Tarpeen mukaan espanjan perusrakenteiden kertausta.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h/kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.
Lue lisää   yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905006Y: Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905006Y Italian alkeiskurssi 1 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Laajuus:
5 op.
Ajoitus:
 
 
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää 
yleiskieltä, hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija saa 
perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, 
päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, 
lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. 
seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja 
epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä 
sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.
Toteutustavat:
Kontaktiopetuksen (52 t) lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:

, kpl 1-5 Si parte 1
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen ja lopputentti.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Sandra Marcelletti 

ay905007Y: Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905007Y Italian alkeiskurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2
Lähtötasovaatimus:
Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville.
Laajuus:
5 op
Ajoitus:
 
 
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää 
yleiskieltä, hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija 
hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. 
kahvilassa, ravintolassa, asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä 
kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, digitaaliset tehtävät, kuuntelu-, lukemis-, 
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ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat 
italian kielen perusrakenteet: sivulauserakenteita, possessiivit, suora objektit, piacere verbi, kestopreesens, 
indefiniittipronominien käyttö, passato prossimo
Toteutustavat:
Kontaktiopetuksen (52 t) lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Si parte 1, kpl 6-10
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905008Y: Italian jatkokurssi 1 - Corso intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905008Y Italian jatkokurssi 1/A 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssi I ja II eli 8 op suoritettuna tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa; Osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä 
oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja 
aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.
Sisältö:
Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi 
rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, 
videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina 
jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuuri käyttö, adjektiivit 
vertailu muoto.
Toteutustavat:
4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa, ellei toisin sovita. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja 
projektitöitä.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Si parte 2, 1-5
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5 / hyl

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Vastuuhenkilö:
Sandra Marcelletti 
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905042Y Japanin alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
Vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.
Asema:
Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. Voit myös 
sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai vapaasti valittavaan 
Hutkin sivuaineeseen Japani-opintoihin.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija 
osaa esitellä itsestään ja perhettään sekä kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää 
suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisesta etiketistä ja tapakulttuurista.
Sisältö:
Kurssilla opiskellaan käyttämään japanin alkeistason peruskielioppia ja perussanastoa erilaisissa käytännön 
tilanteissa. Harjoituksiin kuuluu mm. pari-/ryhmäkeskustelu, omien lauseiden kirjoittaminen, kuuntelu, 
tekstinymmärtäminen ja kirjallinen tehtävä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
905057Y Japanin tavu-kirjaimien kurssi
Oppimateriaali:
Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
 Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Takako Karppinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.

ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905080Y Kiinan kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Taitotaso:
A1
Asema:
Optional course for all students.
Lähtötasovaatimus:
No preliminary knowledge in Chinese is required.
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both English and Chinese are used.
Osaamistavoitteet:
During this course, students are expected to achieve control of the pronunciation system (especially 4-tones), 
basic grammar, basic sentence patterns, aural comprehension, and simple daily conversations.
Sisältö:
It is an introductory course in speaking, understanding, reading and writing Chinese characters. Students are 
expected to achieve control of the pronunciation system, to gain the ability to communicate in the Chinese 
language for daily activities and also to be able to read and write Chinese characters. The goals are reached 
through classroom drill and recitation, discussion of grammatical patterns, conversation practice and skits 
performing. Students will also get to know Chinese culture and customs.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
60 hours contact teaching, 4 h/week, and 79 hours students’ homework.
Kohderyhmä:
Open university students
Esitietovaatimukset:
No preliminary knowledge in Chinese is required.
Oppimateriaali:
Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 7-5619-1040-1 

Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Lue lisää   yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / fail
Vastuuhenkilö:
See contact teachers on website: www.oulu.fi/kielikoulutus
 
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905081Y Kiinan kielen peruskurssi - osa II 5.0 op

Taitotaso:
A1-A2
Asema:
Optional course for all students
Lähtötasovaatimus:
the Elementary course in Chinese I or equivalent knowledge
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both Chinese and English are used.
Osaamistavoitteet:
Objective: Students will promote their listening, reading, speaking and writing abilities, so that at the end of the 
term the students will be able to carry out more advanced conversations with each other.
Learning outcomes: 
#increase Chinese vocabulary and learn some complex sentence structures 
#enable to speak basic Chinese (Mandarin) confidently 
#be able to recognize about 150 basic Chinese characters 
# form a solid foundation for further learning Chinese 
#basic understanding of Chinese culture and society
 
Sisältö:
The course emphasizes reading and writing skills and the analysis of  complex sentence structures. They will also 
learn more customs and culture in China.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
60 hours contact teaching, 4 h/week, and 79 hours students’ homework.
Kohderyhmä:
Open university students
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
The Basic Chinese course I or equivalent knowledge.
Oppimateriaali:
Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-75619-1040-5 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 

The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5/fail
Vastuuhenkilö:
See contact teachers on website: www.oulu.fi/kielikoulutus
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay905090Y: Kiinan suullinen alkeiskurssi I (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

905090Y Kiinan suullinen alkeiskurssi I 2.0 op

Taitotaso:
A1
Lähtötasovaatimus:
No preliminary knowledge in Chinese is required.
Laajuus:
2 credits, 24 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both English and Chinese are used
Osaamistavoitteet:
The students coming out of this course will master the basic pronunciation (pinyin) as well as some most 
commonly used words, sentences, and daily expressions used in spoken Chinese.
Sisältö:
This course focuses on speaking and listening in Mandarin Chinese. The course is designed for total beginners 
who have no knowledge of Chinese. The emphasis of the course is on how to use Chinese in most daily 
conversational situations such as: greetings, family dialogue, dates and time, and hobbies, etc.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
24 hours contact teaching, independent study
Kohderyhmä:
Open university students
Oppimateriaali:
The lecturer will provide study materials in class.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
To pass the course, students must attend it on regular basis and complete assignments as well as to pass the 
oral exam.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5/fail
Vastuuhenkilö:
See contact teachers on website: www.oulu.fi/kielikoulutus
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay902155Y: Medical English (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.01.2021 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902155Y Medical English 3.0 op

Taitotaso:
B2-C1
Asema:
Kurssi on pakollinen lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Sitä suositellaan ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
Opiskelijoilla on oltava englanti koulun A1 tai A2 kielenä tai heillä tulee olla muutoin hankitut vastaavat taidot.
Laajuus:
3 op /ECTS = 80 tuntia opiskelijan työtä 
Opetuskieli:
Englanti
Ajoitus:
                                           
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy

ymmärtämään ja käyttämään lääketieteellistä perusterminologiaa asiaan kuuluvalla tavalla ja 
hyödyntämään strategioita oman lääketieteellisen sanastonsa laajentamiseen;
ymmärtämään lääketieteellisiä tapausselostuksia;
osoittamaan kykenevänsä kommunikoimaan tehokkaasti potilaiden kanssa (potilaskeskeinen haastattelu);
käyttämään ammattimaista lääketieteen englantia esitellessään potilaiden tapauksia lääketieteen 
ammattilaisille;
keskustelemaan mielenkiintoisista kliinisen psykologian aiheista ja esittelemään niitä;
tuottamaan englannin kielellä tiettyjä tekstityyppejä (tieteellinen tiivistelmä ja posteri).

Sisältö:
Kurssilla painotetaan kolmea viestinnän osa-aluetta: kirjoittamista, suullista vuorovaikutusta sekä mediaatiota, 
välittämistä sisältäviä esiintymistaitoja. Opiskelijat oppivat tieteellisissä raporteissa käytettävän kielen rakenteita, 
sääntöjä ja käytänteitä ja harjoittelevat tieteellisen yhteenvedon kirjoittamista. Lisäksi harjoitellaan tieteellisten 
lähteiden referointia monimuotoisesti viestien. Lähteinä on tekstejä sekä suomeksi että englanniksi 
(mediaatioharjoituksia, välittämisen harjoituksia). Esimerkkinä suomenkielisistä lähteistä ovat opiskelijoiden omat, 
solubiologian kurssilla palautetut esseet. Postereita varten referoidut lähteet liittyvät opiskelijoiden psykologian 
opintoihin. Iso osa kurssia keskittyy lääketieteellisiin termeihin ja anatomiaan. Opiskelijat omaksuvat 
lääketieteellisen terminologian perusteet ja kehittävät omia strategioitaan hallitakseen kehon elinjärjestelmiin ja 
niiden toimintoihin liittyviä englanninkielisiä lääketieteellisiä termejä. Opiskelijat lukevat tapausselostuksia sekä 
oppivat tehokasta lääkäri-potilas- ja lääkäri-lääkäri- viestintää.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:
Lähiopetus verkkoa hyödyntäen, ja pienryhmätapaamisia ja verkkotukea.
Toteutustavat:
Luento-opetus ja ryhmätyöskentely 24 + 6 h, kirjoittamisen ja posteri tehtävät pieni ryhmässä: 20, itsenäistä 
opiskelua ja verkkotyöskentely 30 h
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Lähtötasovaatimus: Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito 
(taitotaso B1-B2, EVK)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi on integroitu solubiologiaan ja kliiniseen psykologiaan. Osa kirjallisista harjoituksista valikoituu näiltä aloilta.
Oppimateriaali:
Kurssimateriaali perustuu johtavien lääketieteellisten aikakauslehtien tieteellisiin teksteihin ja julkaisuihin. 
Tekstivalikoima vaihtelee vuosittain alan (solubiologia, kliininen psykologia) johtavien teemojen mukaisesti. Suuri 
osa kurssin materiaalista perustuu ammattimaisiin, alakohtaisiin lähteisiin, kuten yleiseen lääketieteen 
terminologian materiaaleihin sekä anatomian ja fysiologian teksteihin ja johtavien lääketieteellisten 
aikakauslehtien julkaisemiin tapaustutkimuksiin. Valikoima materiaalia ja lähteitä on opiskelijoiden saatavilla 
yliopiston virtuaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja yliopiston kirjastossa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssi hyödyntää monimuoto-opiskelua: kurssimateriaali on saatavilla virtuaalisessa oppimisympäristössä 
(Moodle), osa opetuksesta ja työskentelystä toteutetaan lähiopetuksena luokkahuoneessa, kun taas 
henkilökohtaiseen kielen kehittämiseen tähtäävä versio kurssista voidaan suorittaa verkossa (digitaalisilla 
harjoituksilla). Erityisolosuhteissa luokkahuonetyöskentely korvataan virtuaalisissa viestintäympäristöissä 
tapahtuvilla verkko- tai virtuaalikokoontumisilla. Opiskelijat työskentelevät sovitun kirjallisuuden parissa joko 
pareittain tai pienissä ryhmissä ja esittelevät työnsä tuloksia tiiminä muille pienryhmille ja kurssin lopussa 
itsenäisesti koko luokalle.
Arviointiasteikko:
Kurssissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5.
 
Vastuuhenkilö:
Eva Braidwood and Magdalini Liontou
Työelämäyhteistyö:
Kurssi sisältää vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

ay905082Y: Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905082Y Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I 4.0 op

Taitotaso:
A1
Lähtötasovaatimus:
Ei lähtötasovaatimusta, aloitus alkeista.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin ensimmäisessä osassa opitaan portugalin kielen perusteita. Ääntämisen hyvään hallintaan 
paneudutaan. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään 
että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija tutustuu hieman portugalinkielisten maiden 
kulttuuriin ja elämään.
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Sisältö:
Opiskelija voi valita Portugalin portugalin tai Brasilian portugalin standardin: kielen kaikilla tasoilla on eroja, vaikka 
kyse on samasta kielestä. Kurssilla käsitellään peruskieliopin rakenteita ja niiden käyttöä. Opetellaan 
peruskanssakäymiseen liittyviä sanontoja, toiseen tutustumista kysymyksien avulla ja itsestä kertomista. 
Päivittäisten asioiden hoitamista opetellaan portugaliksi. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin 
aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa, aloittaen käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Kurssilla 
harjoitellaan sekä ääntämistä että opetellaan portugalin eri variaatioiden kuuntelemista ja kannustetaan siihen 
itsenäisesti. Keskeiset rakenteet ovat: substantiivien monikkomuodot, sekä säännöllisiä että epäsäännöllisiä 
verbin indikatiivin preesensmuotoja, demonstratiivipronominit, kysymyssanat, sekä päälauseen että 
kysymyslauseen sanajärjestys. Kurssilla otetaan huomioon kielen eri tasoilla olevat kielenkäytön erot sekä 
Portugalissa että Brasiliassa. Myös muihin portugalinkielisiin kulttuureihin tutustutaan.
Järjestämistapa:
50 t kontaktiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen 
työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin 
liittyvät kertaukset.
Toteutustavat:
Lähi - tai etäopetus
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas 1, Portugalin perusteet. Finn Lectura.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma 
aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.
Arviointiasteikko:
1-5
Vastuuhenkilö:
Opettaja Satu Perttunen
Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
 
 
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lahden Tiedepuisto
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
Puh. 050-375 4977
Sähköposti: info(at)paijathameenkesayliopisto.fi
https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/

ay905083Y: Portugalin kielen alkeiskurssi, osa II (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905083Y Portugalin kielen alkeiskurssi, osa II 4.0 op

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/
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Taitotaso:
A2
Lähtötasovaatimus:
Alkeiskurssin osa II edellyttää aikaisempia opintoja; portugalin alkeiskurssi I:n ja eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotason A1 hallintaa portugalin kielessä. Kurssille voi osallistua myös, jos portugalin opintoja on ollut jonkin 
verran aikaisemmin, jos ääntäminen sujuu hyvin, portugalin alkeiskurssin osa I:n kielioppiasiat ovat hallussa ja 
pystyy niitä käyttämään sekä puheessa että kirjoituksessa. Kurssi sopii tahdiltaan myös kertailijoille.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi.
Ajoitus:
Tietoa kurssin järjestämisestä: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/
 
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin toisessa osassa opitaan lisää portugalin kielen perusteita. Ääntäminen on tarkkaa. 
Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan 
helppoa puhetta ja tekstiä. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista, jonka avulla kielen ymmärtäminen 
paranee ja oman tuotoksen ilmaisu rikastuu. Opitaan ymmärtämään monipuolisempia lauseita tutustumalla 
painottomiin objektipronomineihin ja ottamalla niitä hieman käyttöön. Kurssin aikana opiskelija tutustuu lisää 
portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.
Sisältö:
Kurssilla jatketaan tutustumista päivittäisten asioiden hoitamiseen portugaliksi. Vapaa-aika on yksi teema. 
Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa käytetyimmistä 
verbeistä ja sanoista. Keskeiset rakenteet ovat: säännölliset ja epäsäännölliset verbin indikatiivin preteritin 
perfektin ja imperfektin muodot, niiden käyttö, adjektiivin vertailu, painottomat objektipronominit ja niiden paikka 
lauseessa ja käskymuodot. Portugalin ja Brasilian kielten erot pidetään rinnakkaisesti esillä eri kielen tasoilla.
Järjestämistapa:
Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen (50 t), aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien 
tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset
Toteutustavat:
Lähi- tai etäopetus
Kohderyhmä:
Kaikille alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot omaaville.
Esitietovaatimukset:
Alkeiskurssin osa II edellyttää aikaisempia opintoja; portugalin alkeiskurssi I:n ja eurooppalaisen 
viitekehyksen taitotason A1 hallintaa portugalin kielessä.
Oppimateriaali:
Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas. Finn Lectura.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Arvosanassa otetaan huomioon oma 
aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.
 
Arviointiasteikko:
1-5
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikko.
Vastuuhenkilö:
Opettaja Satu Perttunen
Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901028Y: På väg (AVOIN YO), 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.01.2021 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/


22

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901028Y På väg. Hör- och textförståelse 1.0 op

Asema:
Pakollinen opintojakso, jos opiskelija ei läpäise varsinaisen ruotsin kurssiin kuuluvaa lähtötasotestiä. Ks. .lähtötaso
Vapaaehtoinen mutta suositeltava opintojakso seuraavissa tapauksissa: 1) arvosana A tai B ruotsin yo-kokeessa 
2) ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika. 
Lähtötasovaatimus:

Lukion B-ruotsin oppimäärä tai vastaavat tiedot.

 

 

 

Ajoitus:
Itseohjatun opiskelun voi suorittaa joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen tutkinto-ohjelmakohtaisen ruotsin 
kurssin kanssa.
 
 
Osaamistavoitteet:
På väg -itseohjautuvalla opintojaksolla opiskelija kertaa keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet ja kertaa 
perussanastoa. Tavoitteena on saavuttaa riittävä taso, jotta suoriutuu oman tutkinto-ohjelman varsinaisesta toisen 
kotimaisen kielen kurssista. Oman ryhmän ruotsin kurssin opettaja ohjaa opintoihin.
 
 
Sisältö:
Yleiskielisiä ja oman alan harjoituksia. Tarkemmat ohjeet ohjaavalta opettajalta.
 
Järjestämistapa:
 
 
Toteutustavat:
Itseohjattua opiskelua, tarkemmat ohjeet opettajalta.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
 
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Itseohjattu opiskelu suoritetaan joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen koulutusohjelma- tai pääainekohtaisen 
ruotsin kurssin kanssa.
 
Oppimateriaali:
Opettajan ohjeistuksen mukaan.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan itseohjattuna opiskeluna varsinaista kurssia opettavan opettajan kanssa erikseen 
sovittavan ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Opintojakson suorittaminen edellyttää harjoitustehtävien 
suorittamista sekä säännöllistä raportointia opintojen edistymisestä. Itseopiskelutehtävät tulee suorittaa loppuun 
hyvissä ajoin ennen varsinaisen kurssin loppukoetta.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Lisätiedot:
Lisätiedot: Lisätietoja antavat ruotsin kielen yhteysopettajat.

ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
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Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904016Y Ranskan alkeiskurssi I 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1
Lähtötasovaatimus:
Ei vaadita edeltäviä opintoja. 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ranskaa lukeneet. Jos sinulla on aikaisempia 
hajanaisia opintoja (es. 1-2 kurssia lukiossa) tai jopa enemmän, ota sopivan ryhmän/tason löytämiseksi yhteys 
opettajaan Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi / ranska / englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään

opiskelija osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia.
Opiskelija osa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
Opiskelija osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta.
Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asiosta tutuissa ja ennakoitavissa 
arkitilanteissa.
Opiskelija osaa ääntää ymmärrettävästi.

Sisältö:
Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, 
kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on 
otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä 
kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, 
suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin 
verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, 
kysymyslauseet.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
 
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja ( ) , Editions Didier (Unités 1,2,3,4).Méthode et cahier d´exercice "Edito 1, niv. A1"
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän 
suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Cécile Rousselet-Karinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen

http://mailto:Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
Vaasan kesäyliopisto
Fabriikki F363, 3.krs
Yliopistonranta 10
044 754 5783

 info@vaasankesayliopisto.fi
 

ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904017Y Ranskan alkeiskurssi II 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2
Lähtötasovaatimus:
hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi 
koulussa).
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi / ranska / englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään

opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.

Sisältö:
Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista 
keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. 
adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat 
epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritettu ranskan alkeiskurssi, osa 1 tai vastaavat tiedot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi on jatkoa 904016Y ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1).
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja ( )  , Éditions Didier (Unités 5,6,7,8).Méthode et cahier d´exercice "Edito 1, niv. A1"
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskenteleminen sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://mailto:info@vaasankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Cécile Rousselet-Karinen 
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
 

ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

901018Y Ruotsin kertauskurssi 2.0 op

Asema:
 
Ruotsin valmentava kurssi. Ei korvaa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia tai sen osia.
Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, kts lisäohjeet 
Lähtötaso.
Lähtötasovaatimus:
Kts. kohderyhmä
 
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi ja suomi
Osaamistavoitteet:
Ks. sisältö
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla 
parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa.
Järjestämistapa:
Lähiopetus Linnanmaan kampuksella
Toteutustavat:
Lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä
 
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät 
ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. 
IB-lukiolaiset). Ruotsin valmentava kurssi ei korvaa tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia 
tai sen osia.
Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai sinulla ei ole vastaavia tietoja, katso ohjeet 
vaadittavasta lähtötasosta:  https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso

Esitietovaatimukset:
Ks. Asema
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kertauskurssi toisen kotimaisen kielen varsinaista kurssia ennen, mikäli ruotsin lähtötaso on heikko  Lähtötaso.

https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Sinun tulee esittää kopio hyväksytystä suorituksesta varsinaisen ruotsin kurssin opettajalle, kun aloitat tutkinto-
ohjelmaasi kuuluvan varsinaisen toisen kotimaisen kielen kurssin.
Opintojakso suoritetaan ennen varsinaista toisen kotimaisen kielen kurssia.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe.
Lisätietoa opintosuoritusten arvostelusta  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opintosuoritusten-arvostelu
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
 

ay902007Y: Scientific Communication (LTK) (AVOIN YO), 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902007Y Englanti 2 1.5 op

Taitotaso:
B2/C1
Asema:
This course is compulsory for the students who have chosen English. An alternative course is 903008Y German.
Lähtötasovaatimus:
Students are expected to have had English as their A1 or A2 language at school or to have acquired equivalent 
skills.
Laajuus:
1,5 op
Opetuskieli:
Englanti
Osaamistavoitteet:
Having completed the course students will be able to 
- use the English language for professional and academic communication in their own field (doctor-patient 
communication & doctor-doctor consultations), 
- communicate fluently and accurately and express opinions and demonstrate their knowledge of the field 
(medical conferences and forums), 
- summarize texts on professional and academic topics in their own field, 
- give a presentation on a professional or academic topic relating to their own interest in medicine.

Students wishing to develop their writing skills, may choose, as an alternative,  the  course in medical 
writing. Having completed this course, students will be able to 
- understand and follow the conventions of a research article in medicine, 
- use grammatical patterns that are stylistically appropriate for research articles and other types of medical 
communication, 
- use general scientific vocabulary and field specific terminology effectively.

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opintosuoritusten-arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Järjestämistapa:
Contact teaching
Kohderyhmä:
Open university students
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
902006Y Reading for Academic Purposes
Oppimateriaali:
Information will be provided at the beginning of the course.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Assessment is based on active participation in classroom activities, completion of home assignments and 
presentations completion of writing assignments.
Read more about  at the University of Oulu webpage.assessment criteria
Arviointiasteikko:
The evaluation scale is 1-5.
Vastuuhenkilö:
Eva Braidwood
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900020Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 4.0 op

Taitotaso:
B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Asema:
Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille sekä henkilökunnalle.
Myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat tähän ristiinopiskeluun kuuluvaan opintojaksoon osallistua. 
Katso OAMK-opiskelijoille suunnattu yliopiston opetustarjonta, osallistujakiintiöt sekä hakeminen opintoihin sivulta 

 https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu
Lähtötasovaatimus:
A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
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 myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä 
tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän 
lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa 
tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

http://www.oulu.fi/english/studying/assessment
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu
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Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita 
(esim. perhe-elämä, työ, kulttuuri, historia, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta 
itseä kiinnostavasta aiheesta.
Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista (konditionaalin perfekti), lisää passiivista (passiivin imperfekti, 
perfekti ja pluskvamperfekti, passiivin konditionaali), imperatiivi, sijamuodoista translatiivi ja essiivi, lisää 
adjektiivien vertailusta (komparatiivin ja superlatiivin taivutusmuodot), lisää verbirektioita.
Järjestämistapa:
Lähiopetus ja ohjattu itseopiskelu.
Toteutustavat:
Lähiopetusta kaksi kertaa viikossa (46 t) ja itsenäistä työskentelyä (n. 60 t).
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
 
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen jatkokurssi 2 suorittaminen tai vastaavat taidot
Oppimateriaali:
Gehring, S., Heinzmann, S., Päivärinne, S. & Udd, T.: Suomen mestari 3 (kappaleet 1–6) sekä materiaali 
Moodlessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille ja suoritettava kaikki annetut tehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien 
suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
Lapin kesäyliopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
Puh 040 702 6889
info[at]lapinkesayliopisto.fi

ay901053Y: Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. ay901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=d0f6888e-b9c8-43b3-9024-a6e36c17b819&Kieli=1&OpinKohd=39088897&KaytOpasPvm=2518
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044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901052Y: Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( )Eurooppalainen viitekehys
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty 
suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa 
kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Kurssi sisältää myös opintojakson ay901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, 
sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pakollista Svenska för ekonomer-kurssia. Tiedot täydennystavoista Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta 

 https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
4 op / 106 tuntia opiskelijan työtä
Kirjallinen kielitaito (ay901052Y) 1 op, suullinen kielitaito (ay901053Y) 3 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan oman alan tyypillisissä viestintätilanteissa 
vuorovaikutteisesti. Hän saa viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä
/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista  ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kansantalouden ja 
yritystalouden erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn. Hän pystyy lukemaan  ja ymmärtämään 
oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja 
lyhyitä raportteja.
Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii myös geneerisiä taitoja, kuten viestintä-, vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotaitoja sekä tekstien analysointia.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön 
tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan 
alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit (2 x 90 min./viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t
/kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Ks. yllä lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Jos opiskelija suorittaa ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti ”Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso”, tämä 
opintojakso sisältyy automaattisesti siihen.
Oppimateriaali:
Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi tablettia tai läppäriä. Opiskelija voi halutessaan 
tulostaan itse kurssimateriaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 80 %. Kurssilla käytetään jatkuvaa 
arviointia. Kurssiin kuuluu myös suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Vaihtoehtoiset suoritustavat: Jos olet jo opiskellut toisen kotimaisen kielen kurssin aikaisemmassa tutkinnossasi, 
voit hakea hyväksilukua. Lue lisää:  https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi
 /arviointikriteerit

Arviointiasteikko:
HYL-T-H
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. 
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Lue lisää arviointikriteereistä kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta: https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi

 /arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Miina Vaaramo
Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta  http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay900084Y: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900084Y Tieteellinen viestintä 5.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/43648
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija                                               

tunnistaa tieteellisen tekstin
pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä tekstiä kurssilla esitetyistä lähtökohdista
pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
osaa pitää tieteellisen esityksen
osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

Sisältö:
Tieteellinen tyyli, viestintä ja kieli, kielenhuolto, referointi, lähteet ja viittaaminen, opinnäytteen rakenne ja 
tutkimuskysymykset, kirjoitusprosessi, tieteestä kertominen, akateemiset viestintätilanteet.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 28 h ja itsenäistä työskentelyä noin 105 h
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:

Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. 
(toim)  368-387.Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.
Svinhufvud, K. (2007).  Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Niina Sarajärvi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901038Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.01.2021 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901038Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin 
suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon 
suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 
ja asetus 481/03). 
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901039Y, Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, HLL, 2 op.
Lähtötasovaatimus:
Lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L tai IB-koulun 
Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti.

Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle ennen kurssia. 
Ks. http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901038Y) 1 op, suullinen kielitaito (901039Y) 2 op.
Yhteensä 3 op (80 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä.
Vajavainen lähtötaso täydennetään ennen varsinaista ruotsin kurssia. Ks. Lähtötasovaatimus 
Osaamistavoitteet:
Peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä.
Kurssin suoritettuaan opiskelija

osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti (esim. hoitotilanteet)
käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa.
käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi
osaa käyttää oman alan erikoissanastoa
pystyy lukemaan oman alansa tekstejä ja löytää niistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon 
ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle
osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista
ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä
osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä esityksiä
on hankkinut valmiuden kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii myös geneerisiä taitoja, kuten esim. viestintä-, vuorovaikutus- 
ja kommunikaatiotaitoja.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, 
pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. 
Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan 
liittyviä kirjoitustehtäviä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 36 t (1 x 180 min./vk) ja itsenenäistä työskentelyä 44 t, yhteensä 80 t / kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalia omaan käyttöön omakustanteisesti.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin tunneilla (keskustelut, esitykset, 
keskustelunalustukset, äänitiedostot, videot). Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opintojakson korvaava koe:
 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon 
testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin tunneilla (keskustelut, esitykset, 
keskustelunalustukset, äänitiedostot, videot). Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opintojakson korvaava koe: 
Ennen varsinaista kurssia Examinariumissa on mahdollista tehdä ruotsin kielen kirjallinen ja sen jälkeen sovittuna 
aikana suullinen korvaava koe. Kirjallinen koe vastaa kurssin loppukoetta. Koe järjestetään vain sellaisille 
opiskelijoille, joilla on lähtökohtaisesti hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (pitkähkö opiskelu tai 
työskentely ruotsinkielisellä kielialueella tai kaksikielinen perhetausta) ja riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen 
taito. Jos opiskelija hyväksytään kummassakin kokeessa arvosanalla hyvä taito (H), hänet vapautetaan 
opintojakson opetuksesta.

Kirjalliseen kokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään 15.11. sähköpostitse osoitteeseen liisa.niemi@oulu.fi. 
Kirjallisessa kokeessa arvosanan hyvä saaneille pidetään suullinen koe erikseen sovittavana aikana.
Aiempien ruotsin opintojen hyväksyminen: 
Hammaslääketieteen ruotsin kielen opintojakson voi tapauskohtaisesti korvata muulla terveydenhuollon alan 
ruotsin kurssilla, joka on suoritettu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Ks. Ahot-ohjeistus:  https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
Arviointiasteikko:
hyl. – T – H
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan 
erilliset arvosanat: tyydyttävä (T) tai hyvä (H).
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty (hyl.) on 
viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
Tarkemmat kuvaukset arviointiperusteista:  http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Liisa Niemi

ay901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 
op.
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.
Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin 
kielen taito.
Ei koske opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen 
filologian sivuaineeksi. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista 
taitoa, vähintään 35 ov:n/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Lähtötasovaatimus:
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) tai yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3 ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Ks. http://www.oulu.fi

. /kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun 
(ay901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla. Peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä 
työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia.
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän 
pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan 
työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä 
viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

osaa käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa
käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi
osaa käyttää oman alan erikoissanastoa
pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä
löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai 
maallikkoyleisölle
osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista
osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä
osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). 

Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen 
ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia 
näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan. Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija 
oppii myös geneerisiä taitoja, kuten esim. viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä tekstien 
analysointia.
 
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan 
käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja 
ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan 
liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t / kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalia omaan käyttöön omakustanteisesti.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 80 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana 
perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Arviointiasteikko:
hyl. – T – H
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä (T) tai hyvä (H).
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty (hyl.) on 
viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
Ks. arviointikriteerit  http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
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Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella 
vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/2003 ja asetus 481/2003).
Opintojakso sisältää myös opintojakson ay901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK), 1 op.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden opetusperiodin tai lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää 
riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on

lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot tai
yo-arvosana A-L tai
IB-lukion IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3
Edellä mainittujen lisäksi riittävä lähtötason edellytys on hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen 
kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan 
omaehtoisen opiskelun avulla (ay901028Y På väg 1-3 op), sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on 
edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa 
tutkinto-ohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-
sivuilta, kohdasta . ruotsin lähtötaso
Laajuus:
2 op (kirjallinen kielitaito 1 op + suullinen kielitaito 1 op) / 54 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
ymmärtää ja käyttää kasvatustieteen alan sanastoa
ymmärtää oman alansa tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan 
ruotsinkielisiä kollegoja
pystyy kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti.

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii myös geneerisiä taitoja, kuten viestintä-, vuorovaikutus- ja 
kommunikaatiotaitoja sekä tekstien analysointia.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia suullisia yksilö-, pari- ja 
ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitus- 
ja kuuntelutehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.
Kurssi sisältää myös opintojakson ay901033Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK), 1 
op.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia 
työskentelyä
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Opiskelija voi 
halutessaan tulostaa itse kurssimateriaalia omakustanteisesti.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon 
arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen 
kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn 
suoritukseen.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:
Mikäli ruotsin kielen tasosi on hyvä (lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 8 tai yo-
arvosana C tai vastaavat tiedot sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti kurssin alussa), voit suorittaa oman 
alasi ruotsin kurssin myös verkkokurssina. Verkkokurssin kurssikoodi on 901060Y, laajuus 2 op ja se on yhteinen 
kurssi KTK:n, LuTK:n, TST:n ja TTK:n opiskelijoille. Katso tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta 
lähtötasovaatimuksesta koodillla 901060Y.
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan ja arvioidaan erikseen valtakunnallisten KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä taito (T) tai hyvä taito 
(H) (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Tyydyttävä taito vastaa 
eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito taso B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.

Arviointiperusteet löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta.
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Terhi Ruokanen-Jaakola

 löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta.Yhteysopettajat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901034Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56411
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901034Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty 
suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä 
vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Opintojakso sisältää myös opintojakson ay901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito (LuTK), 
1 op.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso on (lukion päästötodistuksen) arvosana 7 TAI yo-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL 
vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin 
perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (ay901028Y På väg 1-3 
op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan 
kielitaidon saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso).www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
2 op (sisältää opintojaksot ay901034Y, Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op ja ay901035Y, 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito 1 op)
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän 
pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän löytää ydinajatukset yleistieteellisestä ja oman alan tekstistä ja 
pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän kirjoittaa lyhyehköjä oman 
alan tekstejä.
Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii myös geneerisiä taitoja, kuten esim.viestintä-, vuorovaikutus- 
ja kommunikaatiotaitoja sekä tekstien analysointia.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan 
käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-
, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä 
kirjoitustehtäviä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötaso
Oppimateriaali:
Oppimateriaali jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus.
Mikäli ruotsin kielen tasosi on hyvä, voit suorittaa oman alasi ruotsin kurssin myös verkkokurssina. Verkkokurssin 
kurssikoodi on 901060Y, laajuus 2 op. ja se on yhteinen kurssi KTK:n, LuTK:n, TST:n ja TTK:n opiskelijoille. 
Katso tarkemmat tiedot opintojaksosta ja sen korkeammasta lähtötasovaatimuksesta koodillla 901060Y.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
opas > Ruotsi > AHOT -ruotsi.)
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Katso tarkemmin Kieli- ja 
viestintäkoulutuksen www-sivuilta  (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
opas > Ruotsi > Arviointikriteerit.)
Vastuuhenkilö:
Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta  www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901039Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HLL) (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.01.2021 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901039Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HLL) 2.0 op

Taitotaso:
ks.  ay901038Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HLL), 1 op

ay901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks.  ay901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op 
Asema:
Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin 
kielen taito.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 
op.
Lähtötasovaatimus:
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=2a44a1f2-1177-473e-9830-c8543e69ef41&Kieli=1&OpinKohd=66571272&KaytOpasPvm=2518
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=2a44a1f2-1177-473e-9830-c8543e69ef41&Kieli=1&OpinKohd=39089076&KaytOpasPvm=2518


39

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 ja hyväksytysti 
suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Ks. . http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun 
(ay901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla. sillä Peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä 
työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia.
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (ay901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (ay901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän 
pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan 
työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä 
viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

osaa käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa
käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi
osaa käyttää oman alan erikoissanastoa
pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä
löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai 
maallikkoyleisölle
osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista
osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä
osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). 

Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen 
ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia 
näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan. Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija 
oppii myös geneerisiä taitoja, kuten esim. viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä tekstien 
analysointia.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan 
käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja 
ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan 
liittyviä kirjoitustehtäviä.
Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t / kurssi.
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalia omaan käyttöön omakustanteisesti.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 80 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana 
perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Arviointiasteikko:
hyl. – T – H 
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä (T) tai hyvä (H).
Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty (hyl.) on 
viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Ks. arviointikriteerit  http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901033Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) 1.0 op

Taitotaso:
ks. ay901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK), 1 op 
 
 
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay901035Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901035Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LuTK) 1.0 op

Taitotaso:
ks. Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK), 1 op
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=d0f6888e-b9c8-43b3-9024-a6e36c17b819&Kieli=1&OpinKohd=42972113&KaytOpasPvm=2518
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PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904066Y Venäjän alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Ei edeltäviä venäjän opintoja
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
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:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. 
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus: . Marja Jegorenkov & Sirpa PiispanenPora! 1 Venäjää aikuisille
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen. Opetusta 52 t.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5 - 1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Lisätiedot:
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904067Y Venäjän alkeiskurssi 2 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Venäjä ja suomi
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. 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:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
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 / hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ari Hepo-aho
Lisätiedot:
 
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Talonpojankatu 2 B (1. krs), 67100 Kokkola
Puh. 040-680 2559
kpkesayliopisto@kpkesayliopisto
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/
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ay902130Y: Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902130Y Vieras kieli (englanti) 3.0 op

Taitotaso:
B2
Lähtötasovaatimus:
Englanti A1- tai A2-kielenä peruskoulussa ja lukiossa, tai muuten hankittu vastaava kielitaito. 
Laajuus:
3 op = 80 työtuntia.
Opetuskieli:
Englanti
Osaamistavoitteet:
Tavoitteet:
• kehittää sellaisia englannin kielen taitoja, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kasvatus- ja 
opetusalan aiheista 
• harjoitella suullisten esitysten ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista käyttäen muodollista tai 
puolimuodollista englannin kieltä
Oppimistulokset – kurssin päättyessä opiskelijoiden odotetaan osaavan:

tiivistää, tulkita ja keskustella muodollisista tai puolimuodollisista teksteistä, jotka liittyvät kasvatukseen ja 
koulutukseen
kirjoittaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä aiheista
hakea tietoa valitusta kasvatustieteeseen liittyvästä aiheesta sekä analysoida ja selittää aiheeseen 
sisältyviä ajatuksia ja käsityksiä
ymmärtää paremmin monimuotoisuuden ja -arvoisuuden käsitettä kasvatuksessa ja koulutuksessa
viestiä paremmin ulkomaalaistaustaisten vanhempien ja työtovereiden kanssa.

Sisältö:
kasvatukseen ja opetukseen liittyviä tekstejä ja lyhyitä videoita
muodollisen ja puolimuodollisen kirjoittamisen harjoittelua
suullisten esitysten harjoittelua
kommunikatiivisia tehtäviä

Järjestämistapa:
Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu.
Toteutustavat:
28 h lähiopetusta + 8 h verkko-opintoja + 44 h itsenäistä opiskelua. Luokkahuonetyöskentelyä, verkko-opintoja, 
yksilöllisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, suullinen esitys pareittain tai pienessä ryhmässä ja kotitehtäviä. 
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Oppimateriaali:
Opettaja jakaa kurssimateriaalin sähköisessä muodossa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen ja kaikkien kurssitehtävien suorittaminen (100%:n läsnäolovaatimus 
lähiopetuksessa; satunnaisten poissaolojen korvaaminen).
Lue lisää   yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Sari Törmänen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

