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Opiskelijat, joiden äidinkieli on ruotsi, voivat suorittaa suomi toisena kotimaisena kielenä -sivuaineopinnot. Sivuaineopinnot koostuvat oppiaineen
perusopinnoista (25 op).

Studenter med svenska som modersmål kan ta biämnesstudier i finska som
det andra inhemska språket. Biämnesstudierna består av undervisningsämnets grundstudier (25 sp).

Opiskelijat, joiden pääaine on ruotsi äidinkielenä, opiskelevat vähintään 15
opintopistettä suomea toisena kotimaisena kielenä.

Studenter med huvudämnet modersmålet svenska studerar minst 15 studiepoäng finska som det andra inhemska språket.

PERUSOPINNOT 25 op
KOTI1051
Kirjalliset ja suulliset taidot 1, 5 op
KOTI1052
Kirjalliset ja suulliset taidot 2, 5 op
KOTI1053
Kielioppi ja kielenhuolto 1, 5 op
KOTI1054
Kääntäminen suomesta äidinkieleen, 5 op
KOTI1055
Johdatus suomalaiseen nykykirjallisuuteen, 5 op

GRUNDSTUDIER 25 sp
KOTI1051
Skriftlig och muntlig färdighet 1, 5 sp
KOTI1052
Skriftlig och muntlig färdighet 2, 5 sp
KOTI1053
Grammatik och språkvård 1, 5 sp
KOTI1054
Översättning från finska till modersmålet, 5 sp
KOTI1055
Introduktion till modern finsk litteratur, 5 sp

AINEOPINNOT 35 op
KOTI2051
Kääntäminen äidinkielestä suomeen, 5 op
KOTI2052
Kielioppi ja kielenhuolto 2, 5 op
KOTI2053
Kääntäminen suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen, 5 op
KOTI2054
Kotimaiset kielet yhteiskunnan kielinä, 5 op
VINE1005
Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op
VINE2009
Suomen kielen vaihtelu, 5 op
VINE2010
Suomi toisena ja vieraana kielenä, 5 op

ÄMNESSTUDIER 35 sp
KOTI2051
Översättning från modersmålet till finska, 5 sp
KOTI2052
Grammatik och språkvård 2, 5 sp
KOTI2053
Översättning från finska till svenska och från svenska till
finska, 5 sp
KOTI2054
De inhemska språken som samhällets språk, 5 sp
VINE1005
Semantik och pragmatik, 5 sp
VINE2009
Finska språkets variation, 5 sp
VINE2010
Finska som andra och främmande språk, 5 op

HUOM!
OPISKELIJAN ON ANOTTAVA
SIVUAINEOIKEUTTA 1.8.–4.9.2017
(WebOodissa koodilla KIELSIVU).
•
•
•

Kielten pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja suorittaa sivuaine loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen
siten kuin sivuainetta järjestetään.
VINEn viestintätieteiden pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja suorittaa sivuaine loppuun 31.7.2018 mennessä.
Muut opiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivuaine loppuun 31.7.2018 mennessä.
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