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Opintojaksokuvaus ja 

osaamistavoitteet 
 

Edellytykset opintojaksolle osallistumiselle 

Opiskelija on suorittanut kandidaattiopintoihin 

kuuluvat suomen kielen perusopinnot (5 op). 

Ylemmän tutkinnon seminaarivaihe. Suositellaan 

suoritettavaksi tutkielmaprosessin aloittamista 

edeltävänä lukukautena tai viimeistään heti 

tutkielmaprosessin aloittamisen jälkeen. 

Kurssi on vaihtoehtoinen Tieteellinen 

kirjoittaminen englanniksi (5 op) -kurssin kanssa. 

 

Osaamistavoitteet: Mitä osaat opintojakson 

suoritettuasi? 

Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää 

kirjoitustaidon ja tieteellisen tutkimusprosessin 

osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija ymmärtää, 

millaisia kirjoituskäytäntöjä tiedeyhteisössä on, ja 

hän osaa soveltaa kirjoituskäytäntöjä 

suunnitellessaan tutkimusprosessia ja 

raportoidessaan siitä. Opiskelija osaa keskustella 

tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvistä 

teoreettisista käsitteistä ja periaatteista.  

Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja tulkita 

tiedeyhteisön kirjoituskäytäntöjä, kuten 

tekstilajin rakenne- ja argumentaatiokäytäntöjä, 

lähdeviitteiden ja -luettelon merkintätapoja ja 

täsmällistä kielen käyttöä. 

Opiskelija tunnistaa tieteellisen kielenkäytön 

(erityisesti oikeakielisyyden) säännöt. Opiskelija 

osaa arvioida omaa oikeakielisyytensä ja tekstinsä 

tasoa. Opiskelija oppii tuottamaan ja arvioimaan 

omaa tekstiään lukijalähtöisesti ja ilmaisemaan 

itseään suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti 

ja oikeakielisesti. 

Opintojakson sisältö: Mitä asioita 

opintojaksolla käsitellään? 

Opintojakson sisältö: 

1) Opiskelija tutustuu tutkimuksen 

kirjoittamisprosessiin ja siihen liittyvään teoriaan 

esitelmöiden, kirjoittaen ja/tai keskustellen. 

2) Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman. 

3) Opiskelija laatii analyysin tieteellisestä 

tekstistä tai tiedettä yleistajuistavan tekstin. 

3) Opiskelija tarkastelee pienryhmässä muiden 

kurssin opiskelijoiden tuottamien tieteellisten 

tekstien rakennetta ja kieltä. 

4) Opiskelija valmistautuu kielenhuollon tenttiin 

lukemalla tenttikirjallisuutta ja tekemällä 

oikeakielisyyteen liittyviä tehtäviä. 

 

Miten voit syventää oppimistasi 

halutessasi? 

Opiskelija voi esimerkiksi täydentää 

oikeakielisyyden osaamistaan Huolla kieli kuntoon 

-kurssilla. KSUO5508.  
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Opintojakson suoritustavat 
 

Opiskelijan rooli ja ajankäyttö: 

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssin eri 

toimintoihin ja huolehtii tehtävistä aikataulun 

mukaisesti.  

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen/ 

verkkokeskusteluihin ja harjoitustöiden 

tekeminen. Kielenhuollon tentti. 

Opetus 

Kurssi järjestetään lähiopetuksena (26 tuntia), 

osittaisena verkkokurssina (2−12 tuntia) tai 

kokonaan verkkokurssina. 

 

Arviointi  

Kurssi arvioidaan arvosanalla 1−5/hylätty. 
Kurssilla arvioidaan opiskelijan tuottamia 
tekstejä (alustus kurssimateriaalista, 
tutkimussuunnitelma, oman alan pro gradu -
tutkielman analyysi) sekä kielenhuollon tentti.  

 

Opiskelijan tuottamat tekstit ja keskustelut 

arvioidaan seuraavasti. 

5: Teksti noudattaa täysin tehtävänantoa. 

Kirjoittajan oma ääni on havaittavissa tekstissä 

kullekin tekstilajille tyypillisinä piirteinä: 

argumentointina, tulkintoina, johtopäätöksinä 

ja/tai pohdintana. Teksti on lähes virheetön ja 

kielenhuollon suositusten mukainen. 

Lähdemerkinnät on laadittu yliopiston 

kirjoitusohjeiden mukaan. 

4: Teksti noudattaa lähes täysin tehtävänantoa. 

Kirjoittajan oma ääni on havaittavissa tekstissä 

kullekin tekstilajille tyypillisinä piirteinä: 

argumentointina, tulkintoina, johtopäätöksinä 

ja/tai pohdintana. Teksti on melko virheetön ja 

pääasiassa kielenhuollon suositusten mukainen. 

Lähdemerkinnät on laadittu pääosin yliopiston 

kirjoitusohjeiden mukaan. 

3: Teksti noudattaa melko hyvin tehtävänantoa. 

Kirjoittajan oma ääni on ainakin jossakin määrin 

havaittavissa tekstilajille tyypillisinä piirteinä: 

argumentointina, tulkintoina, johtopäätöksinä 

ja/tai pohdintana. Tekstissä on jonkin verran 

rakenne- ja sanavalintavirheitä, ja se on melko 

pitkälle kielenhuollon suositusten mukainen. 

Lähdemerkinnät on laadittu pääosin yliopiston 

kirjoitusohjeiden mukaan. 

2: Teksti noudattaa tehtävänantoa osittain. 

Kirjoittajan oma ääni on havaittavissa tekstissä 

satunnaisesti tekstilajin tyypillisinä piirteinä:  

argumentointina, tulkintoina, johtopäätöksinä 

ja/tai pohdintana. Tekstissä on melko paljon 

rakenne- ja sanavalintavirheitä sekä 

kielenhuollon suositusten vastaisia ilmaisuja. 

Lähdemerkinnät on laadittu jossakin määrin 

yliopiston kirjoitusohjeiden mukaan. 

1: Teksti noudattaa tehtävänantoa heikosti. 

Kirjoittajan oma ääni on havaittavissa tekstissä 

erittäin satunnaisesti tekstilajille tyypillisinä 

piirteinä: argumentointina, tulkintoina, 

johtopäätöksinä tai pohdintana. Tekstissä on 

runsaasti rakenne- ja sanavalintavirheitä sekä 

kielenhuollon suositusten vastaisia ilmaisuja. 

Lähdemerkinnät eivät noudata yliopiston 

kirjoitusohjeita. 

 

Oppimateriaali 
 

Pakollinen kirjallisuus/materiaali 

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (toim.). 

(2006 tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi. 

2. Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston 

ohjepankki. Saatavilla osoitteessa 

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ 

3. Katajamäki, H. (toim.). (2020). Tieteellinen 

kirjoittaminen tiedeyhteisössä. VAKKI. Saatavilla 

osoitteessa 

https://vakki.net/index.php/2020/09 

/16/tieteellinen-kirjoittaminen-tiedeyhteisossa/ 
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4. Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, 

A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman 

kirjoittamiseen. WSOY. 

5. Vaasan yliopiston kirjoitusohjeet. Saatavilla 

osoitteessa 

https://uva.libguides.com/kirjoitusohjeet 

6. Muu opettajan ohjeistama materiaali. 

 

Oheiskirjallisuus 

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, 
S. & Paavilainen, E. (2011). Tutkimuksen 
voimasanat. WSOYpro. 

Svinhufvud, K. (2015). Gradutakuu. Kirjoittamisen 
opas opiskelijalle (3. uud. painos). Art House.  

 

 

Lisätietoja 
 

Yhteiset pelisäännöt 

Mikäli kurssi jää kesken, opiskelijalla on puoli 

vuotta aikaa täydentää suoritustaan. 

Tutustu myös dokumenttiin Ohjeita läsnäoloon 

Kielipalvelut-yksikön kursseilla osoitteessa 

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies

/language_studies/ohjeistusta_lasnaolosta_kielte

n_kursseilla/ohjeita_lasnaolosta.pdf  

 

Kurssipalaute 

Kurssin lopuksi kurssista kerätään kurssipalaute. 

 

Yhteydenotot 

Kielikeskus Linginnon suomen kielen opettajat. 

 


