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Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelma 

 
Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelmassa heijastuu selvästi saksan kielen ja saksankielisten maiden 
merkitys Euroopan kulttuuri- ja talouselämälle. Saksan kieli on yksi suurista maailmankielistä. Se on toiseksi 
puhutuin kieli Euroopassa ja yksi EU:n kolmesta työkielestä. Äidinkielenään saksaa puhuu n. 100 miljoonaa 
ihmistä. Saksa kuuluu maailman suurimpiin talousmahteihin, ja se on ollut monien vuosien ajan Suomen tär-
keimpiä kauppakumppaneita. Ulkomaankaupassa saksan kielen taito ja kulttuurin tuntemus ovat välttämät-
tömiä. Suomen ja saksankielisten maiden välinen kulttuurienvaihto on perinteisesti ollut ja on edelleen moni-
puolista ja vilkasta. 
 
Saksan kielen ja kulttuurin opinnot painottuvat tämän päivän saksan kieleen ja kulttuuriin. Opinnot tarjoavat 
sinulle teoreettiset pohjatiedot, käytännön viestintä- ja kielitaitoja sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia, 
niin että voit valmistuttuasi suuntautua erilaisiin tehtäviin kansallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille. Yh-
distämällä opintoihisi sivuaineeksi kauppa-, hallinto- tai viestintätieteiden opintoja ja muiden vieraiden kiel-
ten opintoja vahvistat edellytyksiäsi toimia kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä tai (kult-
tuuri)organisaatioissa. Opinnot antavat myös hyvän pohjan myöhemmälle kääntäjän urallesi. Jos tähtäät opet-
tajaksi, sinun tulee täydentää saksan kielen ja kulttuurin opintojasi pedagogiikan opinnoilla. Opiskelemalla 
saksan kieltä ja kulttuuria Vaasan yliopistossa sinulla on työmahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla. 
 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 

 
Sinut valitaan opiskelijaksi suoraan pääaineeseen saksan kieli ja kulttuuri.  
 
Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnossa saksan kielen ja kulttuurin pääaineopinnot ovat 75 
opintopisteen (op) laajuiset. Opinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista. Perusopintojen laajuus on 30 op ja 
aineopintojen laajuus 45 op. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti saksaksi. Tutkintoon kuuluvat kandidaatintut-
kielma ja sen pohjalta äidinkielellä kirjoitettava kypsyysnäyte. 
 
Sivuainevalinnalla sinun olisi hyvä vahvistaa pääaineen suuntautumista. Voit valita sivuaineeksi muidenkin 
tiedekuntien kuin filosofisen tiedekunnan opintoja. 
 
Kandidaatintutkinnon suoritettuaan 

 
1. opiskelija on kehittänyt saksan suullista ja kirjallista kielitaitoaan ja pystyy vaivattomasti kommunikoi-

maan saksan kielellä eri tilanteissa,  
2. opiskelija osaa kääntää yleiskielisiä ja lyhyehköjä erikoisalan tekstejä ensisijaisesti saksasta äidinkieleen,  
3. opiskelija on vahvistanut tietämystään saksankielisten maiden yhteiskunnasta, kulttuurista ja nykyhisto-

riasta,  
4. opiskelija tuntee kieli- ja kirjallisuustieteen keskeisimmät käsitteet ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä 

tarkoituksenmukaisella tavalla,  
5. opiskelija osaa esitellä ja perustella tekemänsä ratkaisut sekä kriittisesti arvioida omia ja muiden tuotok-

sia,  
6. opiskelijalla on alansa työtehtävissä vaadittava teoreettinen ja käytännön perusosaaminen,  
7. opiskelijalla on kansainvälistä kokemusta ja työelämävalmiuksia kuten yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja 

esiintymistaitoja, 
8. opiskelijalla on valmiudet syventää osaamistaan maisteriopinnoissa.  
 
 
Lisätietoja koulutusohjelman kotisivuilta http://www.uva.fi/germ/. 
 

PERUSOPINNOT 25–30 op / GRUNDSTUDIER 25–30 sp 

 
GERM1101 Deutsch kompakt -kielitaitopaketti, 10 op 
GERM1103 Kielitieteen peruskurssi, 5 op 
GERM1104 Johdatus kirjallisuuden opiskeluun, 5 op 
GERM1105 Maantuntemus ja nykyhistoria, 5 op 
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Vapaasti valittava perusopinto: 
GERM1102 Puhe- ja esitystaito, 5 op 
 
 
AINEOPINNOT 45 op / ÄMNESSTUDIER 45 sp 

 
GERM2101 Johdatus kääntämiseen ja kääntäminen äidinkieleen 1 (saksa–suomi / ruotsi), 5 op 
GERM2102 Saksan oikeakielisyys ja kielioppi, 5 op 
GERM2103 Kirjallisuus ja kulttuuri, 5 op 
GERM2109 Työelämäviestintä, 5 op 
GERM2105 Kääntäminen äidinkieleen 2, 5 op 
GERM2110 Yritysviestintä, 5 op 
GERM2107 Kielitieteen erikoistumisjakso, 5 op tai 
GERM2108 Kirjallisuustieteen erikoistumisjakso, 5 op  GERM2107 
GERM2200 Kandidaatintutkielma, 10 op 
KNÄY2001/KNÄY2002 Kypsyysnäyte, 0 op 
 
 
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT 20 op /  

KOMMUNIKATIONS- OCH SPRÅKSTUDIER 20 sp 

 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu asetuksen (794/204) mukaisesti äidinkielen viestin-
nän opintoja (5 op) sekä kielitaito-opintoja toisessa kotimaisessa kielessä (5 op) ja yhdessä vieraassa kielessä 
(5 op). Opintojaksot löytyvät Kielikeskuksen opinto-oppaasta. 
 
Mikäli äidinkieli tai toinen kotimainen kieli on tutkinnossa sivuaineena, kyseisestä kielestä ei tarvitse suorittaa 
Kielipalvelut-yksikön järjestämää opintojaksoa. Suoritettava: 
 

 Äidinkieli / Modersmålet, 5 op 

 Toinen kotimainen kieli, 5 op 

 Kansainvälistyminen (sisältää pakollisen kieliharjoittelun), 10 op 
 
 
YLEISOPINNOT 20 op/ ALLMÄNNA STUDIER 20 sp 

 
OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun, 2 op 
OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 1 op 
OPIS0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 2 op 
KIEL0001 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op 
Liiketoimintaosaamisen opintojakso, 5 op 
OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op 
OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op 
TITE1022 Tietokone työvälineenä, 3 op 
 
Vapaasti valittavat yleisopinnot 
OPIS0029 Luottamustehtävät, 1–4 op 
 
 
SIVUAINE 25 op / BIÄMNE 25 sp 

 
Sivuaineopinnoiksi suositellaan esimerkiksi seuraaviin aloihin liittyviä opintoja: 
 

 Markkinointi 

 Johtaminen 

 Liiketoiminnan perusteet 

 Tuotantotalous 

 Viestintätieteet 

 Terminologia ja tekninen viestintä 

 Hallintotieteet 
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 Kielikeskuksen kielten sivuaineet 
 
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 40–45 op / FRITT VALBARA STUDIER 40–45 sp 

 
Muiksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi suositellaan esimerkiksi seuraaviin aloihin liittyviä opintoja: 
 

 Talous- ja hankintaosaamisen opintokokonaisuus 

 Henkilöstöjohtamisen ja etiikan opintokokonaisuus 

 Ympäristöalan opintokokonaisuus 
 
 
 
 

Pääaineen perus- ja aineopintoja tarjo-
taan vain tarvepohjaisesti lukuvuodelle 
2018–2019 päivitetyn henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman perusteella.   


