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Nykysuomen sivuaineopinnot 
 
Nykysuomen opinnoissa painottuu sekä kielellinen että viestinnällinen osaaminen. Opinnoissa keskitytään 
yhtäältä suomen kielen rakenteeseen, huoltoon ja käyttöön, toisaalta digitaaliseen viestintään. Erityisenä 
painopistealueena on erikoisalaviestintä. 
 
 
OPINTOKOKONAISUUS 25 op  
 
VINE1003 Kielenhuolto ja kielipolitiikka, 5 op 
VINE1005 Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op 
VINE1006 Kielen rakenne, 5 op 
VINE2009 Suomen kielen vaihtelu, 5 op 
KSUO7114 Suomen kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 5 op 

 

Opintokokonaisuuden opinnot 
 
 

 Kielenhuolto ja kielipolitiikka 
Language Planning 
 
Laajuus: 5 op 
Koodi: VINE1003 
Ajoitus: syksy 
Edeltävät opinnot: – 
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan kertoa kielen normien ja kielenhuollon sääntöjen 
pääpiirteet, soveltaa normeja ja sääntöjä omaan ilmaisuunsa, perustella ja arvioida kielellisiä ratkaisujaan 
sekä hahmottaa kielen ohjaamista tai kielen ja yhteiskunnan välisten suhteiden ohjaamista.  
Sisältö: Luentoja kirjakielen normeista, käytännön ohjeista ja soveltamisesta sekä kielen muutoksista ja 
kielenhuollon suosituksista. Harjoituksia, joissa tarkastellaan ja huolletaan erilaisia tekstejä sekä käytetään 
kielenhuollon tiedotuslehtiä, oppaita, artikkeleita ja sanakirjoja.  
Suorituskieli: Suomi. 
Opetus: Luennot 14 tuntia ja harjoitukset 18 tuntia. 
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen työ ja tentti. 
Kirjallisuus:  Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:   
1. Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl: Kielenhuollon käsikirja. 2012.    
2. Kalliokoski, Eija & Kristiina Pokela: Puristien suomesta moniarvoiseen kieleen. 2004. 
3. Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan. 
Arviointi: 1–5 / hylätty. 
 
 

 Semantiikka ja pragmatiikka 
Semantics and Pragmatics 
 
Laajuus: 5 op 
Koodi: VINE1005 
Ajoitus: kevät 
Edeltävät opinnot: – 
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten erilaisten kielellisten ilmausten (sano-
jen, lauseiden ja tekstien) merkitykset muodostuvat, ymmärtää, miten käyttöyhteys vaikuttaa kielellisten 
ilmausten merkityksiin, ja hallitsee semantiikan (sana- ja lausesemantiikan) sekä pragmatiikan peruskäsit-
teet.  
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Sisältö: Luentoja sanasemantiikasta (esim. synonymia, homonymia, polysemia), lausesemantiikasta (esim. 
modaalisuus ja puhefunktiot) ja pragmatiikasta (esim. puheaktit, kohteliaisuus).  
Suorituskieli: Suomi. 
Opetus: Luennot 30 tuntia. 
Suoritustapa: Kirjallinen tentti. 
Kirjallisuus: 
1. Kuiri, Kaija: Johdatus semantiikkaan. 2012. 
2. Yule, George: Pragmatics. 1996 tai uudempi. 
Arviointi: 1–5 / hylätty. 
 
 

 Kielen rakenne 
Structure of Finnish  
 
Laajuus: 5 op 
Koodi: VINE1006 
Ajoitus: syksy 
Edeltävät opinnot: – 
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen rakenteen kieliopilliset käsitteet pääpiir-
teittäin, hallitsee suomen kielen äänne-, muoto- ja lauseopin perusteet normatiivisen kieliopin näkökulmasta 
sekä osaa analysoida erilaisten tekstien kieliopillista rakennetta.  
Sisältö: Luentoja suomen kielen äänne-, muoto- ja lauseopista. Harjoituksia, joissa analysoidaan erilaisia 
tekstejä kielen rakenteen kannalta ja perustellaan valittuja ratkaisuja kieliopin käsitteiden avulla.  
Suorituskieli: Suomi. 
Opetus: Luennot 25 tuntia ja harjoitukset 15 tuntia. 
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja tentti. 
Kirjallisuus: Leino, Pirkko: Suomen kielioppi. 1999 tai uudempi. 
Arviointi: 1–5 / hylätty. 
 
 

 Suomen kielen vaihtelu 
Variation in Finnish 
 
Laajuus: 5 op 
Koodi: VINE2009 
Ajoitus: kevät 
Edeltävät opinnot: – 
Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata murteen- ja variaationtutkimuksen keskei-
simmät menetelmät ja suhteuttaa niitä toisiinsa, määritellä alan tärkeimmät käsitteet, tunnistaa suomen 
kielen alueellisen vaihtelun kannalta keskeisimmät murrealueet ja kielelliset piirteet, selittää, miten murteet 
ovat muuttuneet, sekä kertoa joitakin esimerkkejä siitä, miten sosiaalinen ja tilanteinen vaihtelu suomen 
kielessä ilmenee.  
Sisältö: Luentoja murteen- ja variaationtutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja menetelmistä, suomen 
kielen murrealueista ja keskeisimmistä murrepiirteistä, murteiden muuttumisesta ja nykytilasta, suomen 
kielen sosiaalisesta ja tilanteisesta vaihtelusta.  
Suorituskieli: Suomi. 
Opetus: Luennot 24 tuntia. 
Suoritustapa: Kirjallinen tentti. 
Kirjallisuus: 
1. Juusela, Kaisu & Katariina Nisula (toim.): Helsinki kieliyhteisönä. 2006. s. 13–99, 223–298, 318–335. 
2. Lehikoinen, Laila: Suomea ennen ja nyt. 1995 tai uudempi. s. 90–176. 
3. Lönnroth, Harry (toim.): Tampere kieliyhteisönä. 2009. s. 13–83. 
Arviointi: 1–5 / hylätty. 
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 Suomen kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 
Written and Oral Skills in Finnish  
 
Laajuus: 5 op 
Koodi: KSUO7114 
Ajoitus: syksy/kevät, suositellaan sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin 
Edeltävät opinnot: – 
Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja suullisen viestinnän osaksi 
asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa eritellä ajattelu- ja kirjoitusprosessin kulkuun liittyviä tekijöitä. Hän osaa 
viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Lisäksi 
opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.  
Sisältö: Opiskelija kirjoittaa moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan ryhmissä koko kurssin ajan. 
Lisäksi hän laatii liikekirjeitä ja tekee kielenhuollon harjoituksia. Opiskelija vastaa yhdestä suulliseen 
viestintään liittyvästä tilanteesta, joka voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. 
Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun.  
Suorituskieli: Suomi. 
Opetus: Kurssia järjestetään lähiopetuksena (40 tuntia) ja osittaisena verkko-opetuksena. 
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. Hyväksytty tulos kielenhuollon 
testissä (vähintään 80 % pisteistä). Suullinen tentti tai tenttiä vastaava harjoitus. Kurssi on suoritettava 
yhden lukuvuoden aikana. 
Kirjallisuus: 
1. Iisa, Oittinen & Piehl. Kielenhuollon käsikirja. 1997 tai uudempi. 
2. Iisa, Piehl & Kankaanpää. Tekstintekijän käsikirja. 1997 tai uudempi. 
3. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen: Yrityksen viestintä. 2002 tai uudempi. 
4. Jattu-Wahlström & Kallio: Neuvottelutaito. 1992. 
5. Suullisen viestinnän oppimateriaali Moodlessa tai Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen: 

Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. 1990 tai uudempi. 
6. Oheiskirjallisuus: Koskimies: Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. 2002. 
Arviointi: Hyväksytty / täydennettävä. 
 
 


