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Osastonjohtajan tervehdys
Tervetuloa opiskelijaksi humanistiseen osastoon.
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistinen osasto on ainoa itäisessä Suomessa yliopistotasoista humanistista koulutusta tarjoava yksikkö. Osasto tarjoaa korkeatasoista koulutusta ja tekee laadukasta tutkimusta vieraiden kielten ja käännöstieteen sekä suomen
kielen ja kulttuuritieteiden aloilla. Humanistinen osasto kouluttaa kieltenopettajia, kääntäjiä
sekä erilaisia muita kielten ja kulttuurien asiantuntijoita muun muassa tutkimuksen, median,
järjestö- ja yritystoiminnan palvelukseen niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Tutkimuksen
alalla osastossa korostuu moni- ja poikkitieteellinen kielten ja kulttuurien tutkimus, jossa tutkijat ovat hakeutuneet kansainvälisesti verkottuvaan yhteistyöhön tiedekunnan muiden osastojen kuin myös muiden tiedekuntien ja yliopistojen tutkijoiden kanssa. Humanistinen osasto on
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhteinen agora, jossa keskustelua riittää.
Nopeatempoisessa nykymaailmassa elämänmenon mieli ja merkitykset ovat alati muutoksessa ja ihmisen ymmärrys koetuksella. Tällaisessa hetkessä humanististen tieteiden tieto lunastaa paikkansa. Suomalaisen kirjailijan Veijo Meren mukaan humanismi ja humaanius ovat
inhimillistä ja maanläheistä toimintaa – ihmismäisen elämän hedelmällinen maakerros. Niinpä
nyky-humanistin tehtävänä on oppia, ymmärtää ja tulkita meitä ympäröivän monimuotoisen
inhimillisen käyttäytymisen joskus ristiriitaisiakin ilmiöitä ja antaa niistä vastauksia muulle
maailmalle.

Kaikinpuolista intoa ja miellyttävää opiskeluvuotta toivottaen
Risto Turunen
Professori, humanistisen osaston johtaja

Oppaassa käytetty sanasto
Agora-Moodle: Opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedotetaan ajankohtaisista opintoasioista
osaston omassa Moodle-oppimisympäristössä, joka on nimetty Agora-rakennuksen mukaan.
Agora-Moodlessa on lisäksi tietoa mm. kieli- ja työharjoitteluista, opintojen suunnittelusta,
sivuainehauista, vaihto-opiskelusta ja humanistien uramahdollisuuksista. Uusille opiskelijoille
on oma osio, johon opintojen aloittamiseen liittyvä tärkeä tieto kootaan.
AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Tutkintoon kuuluvien
opintojen hyväksilukeminen joko muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin (esim. työelämässä) hankitun osaamisen perusteella.
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOPS on
toteuttamiskelpoinen suunnitelma tavoitetutkinnon suorittamisesta, ja se sisältää yleensä sekä
tutkintoon tulevat opinnot että niiden alustavan aikataulutuksen. HOPS tehdään heti opintojen
alussa, ja sitä on hyvä päivittää opintojen edetessä.
Kamu: Kamu on Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden digitaalinen työympäristö, josta löydät
kaikille opiskelijoille tarkoitetut opiskelun ajankohtaiset tiedotteet sekä opiskelua koskevan
ohjeistuksen. Kamun ajankohtaisista löydät opiskelua koskevat uutiset ja tapahtumat, tietoa
esimerkiksi käynnissä olevista vaihto-opiskelumahdollisuuksista, kaikille opiskelijoille yhteisistä
koulutuksista ja tuutorihausta. Kamussa olevassa Opiskelijan käsikirjassa ovat opiskelijoille
tarkoitetut pysyvämmät ohjeet. Kamuun pääset kirjautumaan osoitteessa kamu.uef.fi.
Moodle: Verkossa toimiva oppimis- ja työskentely-ympäristö, jota yliopistossa käytetään
useilla opintojaksoilla mm. oppimateriaalien jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen. Myös
humanistisen osaston opintoasioiden tiedotus hoidetaan Moodlen kautta. Itä-Suomen yliopiston Moodleen pääset kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa
moodle.uef.fi.
Opetusohjelma: Vuosittain tiedekunnassa vahvistettava kokonaisuus, josta ilmenevät kyseisenä lukuvuotena kussakin oppiaineessa järjestettävät opinnot ja opetus. Ohjelmat julkaistaan
WebOodin opinto-oppaissa.
Opetussuunnitelma: Opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen tehtävä, koulutuksen
tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet, tutkintorakenne opintokokonaisuuksineen ja laajuuksineen, opintojaksokuvaukset sekä suunnitelma oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelijoiden
ohjauksen ja HOPS-neuvonnan järjestämisestä. Opintojaksokuvauksissa kuvataan opetuksen
ja opiskelun tavoitteita, opetettavia ja opiskeltavia asioita, toteutus- ja suoritustapoja sekä
opintosuoritusten arviointia. Oppiaineiden opetussuunnitelmat vahvistetaan tiedekuntaneuvostossa ja julkaistaan opinto-oppaina WebOodissa.

Opintojakso: Opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai teemakokonaisuutta. Opintojakso voidaan jakaa edelleen opintojakson osasuorituksiin, jotka yhdessä
muodostavat opintojakson. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä.
Opintokokonaisuus: Koostuu useammasta opintojaksosta, jotka ovat vaativuudeltaan samantasoisia ja muodostavat tietyn kokonaisuuden, esimerkiksi jonkin tieteenalan perusopinnot. Opintokokonaisuuksia ovat perus-, aine- ja syventävät opinnot. Tutkintotodistukseen
merkitään myös ne oppiaineet, joista opiskelija on suorittanut vähintään 15 op, vaikka opinnoista ei muodostuisikaan opintokokonaisuutta.
Opintopiste: Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste (op). Tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen laajuudet määritellään opintopisteinä. Opintojaksot pisteytetään
niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden aikana opintojen suorittamiseen
keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa
noin 27 tunnin työpanosta. Työmäärään sisältyy luentojen, harjoitusten ja muun opetuksen
lisäksi myös opiskelijan itsenäinen työskentely.
Oppiaine: Oppiaine on tietyn alan tutkimukseen perustuvaa opetusta antava yksikkö, jossa
suoritettavat opinnot järjestyvät kolmeen eri vaiheeseen: perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Pääaineella tarkoitetaan sitä oppiainetta, johon opiskelija on hyväksytty suorittamaan
tutkintoa, ja siitä suoritetaan sekä perus-, aine- että syventävät opinnot. Muut oppiaineet ovat
opiskelijalle sivuaineita.
Plagiaatintunnistusjärjestelmä: Plagiointi on luvatonta lainaamista: jonkun toisen tekemän
tekstin, kuvan tai muun työn esittämistä omanaan. Plagiointi voi olla tahallista tai tahatonta,
mutta se on aina hyvän tieteellisen käytännön vastaista, ja sitä ei saa harjoittaa opinnoissa.
Opinnäytetöiden ja myös muiden kirjallisten töiden alkuperäisyyden tarkastamiseen käytetään
Itä-Suomen yliopistossa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää, joka tunnistaa tekstistä
jossakin toisessa tekstissä käytetyt osat. Järjestelmää käytetään tieteellisen kirjoittamisen
opetuskeinona ja ohjauksen välineenä. Lisäksi jokaisen opinnäytetyön alkuperäisyys tarkastetaan ennen arvostelua.
Tutkintorakenne: Tiedekunnissa vahvistetaan kunkin tutkinnon tarkempi rakenne huomioiden
tutkintoasetuksen määräykset.
WebOodi: Yliopiston sähköinen opiskelija- ja opintorekisteri. WebOodissa opiskelija voi mm.
ilmoittautua opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opintosuorituksiaan,
selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa palautetta opetuksesta ja suunnitella opintojaan. WebOodi on osoitteessa https://weboodi.uef.fi/weboodi/.
Yammer: Yammer on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava. Yammer
täydentää Kamun virallisempaa tiedotuslinjaa tarjoamalla vuorovaikutteisen ympäristön.
Yammerissa on olemassa valmiita ryhmiä, joihin voi liittyä. Suositeltava ryhmä on esim. UEF
Opiskelijat -ryhmä, jossa jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa. Uusia Yammer-ryhmiä
voivat perustaa sekä yliopiston henkilökunta että opiskelijat.

1 Lukuvuosi ja ilmoittautuminen
1.1 Itä-Suomen yliopiston lukuvuosi
Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta.
Filosofisessa tiedekunnassa opetus jakaantuu neljään periodiin, jotka ovat
syyslukukausi, 1. periodi
syyslukukausi, 2. periodi
kevätlukukausi, 3. periodi
kevätlukukausi, 4. periodi

1.9.—27.10.2017
30.10.—18.12.2017
8.1.—16.3.2018
19.3.—25.5.2018

Opintojaksojen opetus voi ajoittua useamman periodin ajalle. Opetusta voi olla myös periodien
ulkopuolella, mutta ei loma-aikoina.
Ilmoittautuminen humanistisen osaston oppiaineiden syyslukukaudella alkavaan opetukseen
alkaa 1.8.2017 ja kevätlukukaudella alkavaan opetukseen 1.12.2017. Poikkeukset ovat mahdollisia; kunkin opintojakson opetukseen ilmoittautumisen ajat käyvät ilmi WebOodista.
Joululoma on 19.12.2017—7.1.2018 ja pääsiäisloma 29.3.—4.4.2018.
Uusien opiskelijoiden orientaatio järjestetään 1.—6.9.2017 ja 18.—19.9.2017.
Yliopiston avajaiset järjestetään Kuopion kampuksella 5.9.2017, Joensuun kampuksella
6.9.2017 ja Savonlinnan kampuksella 12.9.2017. Avajaisten aikana ei anneta opetusta tai
tuutorointia ko. paikkakunnalla. Avajaiset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.
Yliopiston liikuntapäivät pidetään keskiviikkona 4.10.2017 ja tiistaina 13.2.2018 klo 12.15
alkaen. Opetusta ei järjestetä klo 12 jälkeen.
Vappuaattona ei järjestetä opetusta.
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1.2 Ilmoittautuminen
Yliopistoon ilmoittautuminen
Uudet opiskelijat ilmoittautuvat opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan
vastaanottamisen jälkeen. Ilmoittautumisohjeet löytyvät uuden opiskelijan sivustolta osoitteesta: http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen.
Vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon ilmoittautumisaikana eli 2.5.–15.9. WebOodissa. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta
(kamu.uef.fi).
Opintojaksoille ilmoittautuminen
Useimmille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa. Pakolliset luento-, harjoitus- ja verkkokurssit sekä seminaarit järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Luento- tai harjoituskurssin loppukuulusteluun ei
tarvitse ilmoittautua, ellei toisin ilmoiteta. Ilmoittautumisajat näkyvät WebOodista.
Kirjatentteihin ilmoittautuminen
Myös kirjatentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Yleisiä kuulusteluja on kerran kuukaudessa/oppiaine, pois lukien heinäkuu. Oppiaineryhmän yleisten tenttien ajankohdat löytyvät WebOodista.
Sähköiseen tenttiin ilmoittautuminen
Joitakin kursseja voi tenttiä myös sähköisesti Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen
tenttitiloissa; mahdollisuus käy ilmi opintojaksokuvauksesta. Sähköisen tentin tenttijärjestelmään ilmoittaudutaan osoitteessa https://stentti.uef.fi.
Moodle-kursseille ilmoittautuminen
Moodle-kursseille ilmoittaudutaan joko WebOodissa tai Moodlessa (https://moodle.uef.fi/).
Pääsääntöisesti ilmoittautumisohjeet annetaan opintojaksokuvauksessa WebOodissa. Monille
opintojaksoille vaaditaan kurssiavain, joka joko kerrotaan opintojaksokuvauksessa tai pyydetään opettajalta.
Opintopisteet ja arvosanat tallennetaan WebOodiin.
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2 Filosofisen tiedekunnan ja humanistisen osaston esittely
Filosofinen tiedekunta on yksi Itä-Suomen yliopiston neljästä tiedekunnasta. Yliopiston muita
tiedekuntia ovat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta
sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
Filosofinen tiedekunta muodostuu neljästä osastosta, jotka ovat humanistinen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
sekä teologian osasto. Joensuun ja Savonlinnan harjoittelukoulut kuuluvat filosofiseen tiedekuntaan. Tiedekunta toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Itä-Suomen
yliopisto on päättänyt siirtää Savonlinnan kampuksen luokanopettaja-, käsityönopettaja-,
kotitalousopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutukset sekä Savonlinnan normaalikoulun nykyisessä laajuudessaan Joensuuhun syksystä 2018 alkaen. Yliopisto turvaa opintojen keskeytymättömän jatkumisen opiskelupaikkakunnan vaihtuessa.
Tiedekunnan johdossa toimivat Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä määritellyllä
tavalla valitut tiedekuntaneuvosto ja dekaani. Filosofisen tiedekunnan dekaani on professori
Markku Filppula ja varadekaani professori Pertti Väisänen. Nykyisten dekaanien ja varadekaanien sekä laitosjohtajien ja varajohtajien toimikaudet päättyvät 31.12.2017.
Tiedekuntaneuvostossa ovat edustettuina professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat. Yliopistopalvelut tuottavat tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut.

2.1 Humanistinen osasto
Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto on Itä-Suomen ainoa humanistista koulutusta
järjestävä yksikkö, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erityisesti kielten ja kulttuurien
opiskeluun sekä perus- että jatko-opintotasolla. Tutkinnon suorittaneet opiskelijat sijoittuvat
yhteiskunnallisiin tehtäviin muun muassa aineenopettajiksi ja asiantuntijoiksi. Humanistinen
osasto harjoittaa aloillaan monipuolista kansainvälistä tutkimusta. Sekä koulutuksessa että
tutkimuksessa otetaan huomioon alueen näkökulmat ja yhteiskunnalliset tarpeet.
Humanistisen alan koulutus alkoi Joensuun korkeakoulussa vuonna 1969, ja se on kehittynyt
merkittävästi vuosien myötä. Vuonna 1981 perustettiin kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
ja Savonlinnan kieli-instituutti liitettiin kääntäjänkoulutuslaitoksena Joensuun korkeakouluun.
Humanistinen tiedekunta perustettiin 1984, kun Joensuun korkeakoulusta tuli yliopisto. Vuoden 2010 alussa aloittaneessa Itä-Suomen yliopistossa humanistinen tiedekunta muuttui
humanistiseksi osastoksi ja kuuluu filosofiseen tiedekuntaan. Humanistinen osasto toimii
kokonaisuudessaan Joensuun kampuksella.
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Itä-Suomen yliopiston humanistiseen osastoon kuuluu kaksi oppiaineryhmää, suomen kielen
ja kulttuuritieteiden sekä vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmät. Osastossa työskentelee 20 professoria sekä noin 80 muuta opettajaa ja tutkijaa. Osastossa opiskelee noin
1400 opiskelijaa, joista jatko-opiskelijoita on noin 80.
Yksi tutkinto, tuhat ammattia
Humanistisen osaston tarjoamasta laajasta ja monipuolisesta ainevalikoimasta opiskelija voi
räätälöidä yksilöllisen opintosuunnitelman ja suoritusaikataulun. Sivuaineita voi vapaasti valita
joko humanistisen osaston tarjonnasta tai Itä-Suomen yliopiston muusta tarjonnasta, ja myös
muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä sivuaineeksi. Sivuaineopinnot
vaikuttavat tuleviin työ- ja uramahdollisuuksiin, joten Itä-Suomen yliopiston laaja-alaisuutta
kannattaa hyödyntää: ennakkoluulottomuus voi viedä tulevaisuudessa pitkälle. Jo opiskeluvaiheessa on hyvä miettiä uratoiveita ja valita opintoja sen mukaisesti.
Opintojen tavoitteena on maisteri, joka tunnistaa oman asiantuntijuutensa piirteet, pystyy
kehittämään omaa asiantuntijuuttaan työelämässä ja osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisesta näkökulmasta. Opintojen aikana harjaannutaan soveltamaan hankittua tietoa ja
käytännön taitoja erilaisissa työtehtävissä sekä hakemaan tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti.
Humanistimaisteri hallitsee myös tehokkaan tiimi- ja projektityöskentelyn ja on taitava viestijä.
Humanistisen alan tutkinnot antavat mahdollisuuksia monessa ammatissa toimimiseen: alumnimme sijoittuvat vaihteleviin asiantuntijatehtäviin muun muassa opetusalalle, tutkijoiksi, toimittajiksi, tiedottajiksi, kääntäjiksi, tulkeiksi, arkisto-, järjestö- ja EU-tehtäviin sekä kulttuuritehtäviin kuntien ja valtion palveluksessa.
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2.2 Yhteystiedot
Humanistinen osasto sijaitsee Agora-rakennuksessa. Kampuskartta ja luentosalit ovat osoitteessa www.uef.fi/yhteystiedot/joensuu.
Käyntiosoite:
Postiosoite:

Agora, Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus / Humanistinen osasto
PL 111, 80101 JOENSUU
Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)uef.fi
Puhelin:
0294 45 1111 / vaihde
Osastonjohtaja:
professori Risto Turunen, puh. 0294 45 2100 (huone 170, Agora)
Osaston varajohtaja: professori Hannu Kemppanen, puh. 0294 45 2128 (huone 261, Agora)
Yliopistopalvelut, humanistisen osaston lähipalvelujen yhteystiedot:
http://www.uef.fi/web/hum/yhteystiedot/hallinto-ja-toimistohenkilosto
Humanistisen osaston opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot:
http://www.uef.fi/web/hum/yhteystiedot
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3 Opintojen ohjaus
Opintojen ohjaus kuuluu koko henkilökunnalle. Opintojen ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Tavoitteena on lisäksi auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan tavoiteajassa.
Opiskelija on kuitenkin itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen etenemisestä.
Opintojen suunnittelu kestää koko opintoajan, ja lähtökohtana on sekä tutkinnon tavoitteiden
että opiskelijan omien tavoitteiden yhteensovittaminen. Työelämätaitoja harjoitellaan jo opintojen aikana ja opiskelija voi räätälöidä tutkintonsa työelämän vaatimuksia vastaavaksi.
Opinnoista annetaan yleistä tietoa sekä tässä oppaassa että Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden intrassa eli Kamussa sijaitsevassa Opiskelijan käsikirjassa (kamu.uef.fi, vaatii kirjautumisen).
Humanistisen osaston opintoasioiden tiedotuskanava on Agora-Moodle. Agoraan voi kirjautua
ilman kurssiavainta osoitteessa https://moodle.uef.fi.
Opiskelijan on hyvä tutustua myös yliopiston uusien opiskelijoiden verkkosivustoon osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. Sivustoon on koottu opintojen aloittamisen kannalta keskeisiä asioita. Opiskeltavia aineita ja koulutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin
oppaista. Kieli- ja viestintäopintoja koskevia tietoja saa kielikeskuksen toimistosta ja verkkosivuilta www.uef.fi/kielikeskus.

3.1 Opintopalveluiden antama neuvonta ja ohjaus
Opintopalvelut palvelevat hakijoita, opiskelijoita, henkilökuntaa ja opetusta antavia yksiköitä
sekä yhteistyökumppaneita. Ne jakaantuvat kaikille yhteisiin palveluihin ja yksiköille tarjottaviin
lähipalveluihin. Yhteiset palvelut ja lähipalvelut toimivat keskenään saumattomasti ja toteuttavat opintopalvelut yhteistyössä. Keskeisimpiä palveluita opiskelijoille ovat:

Opinto-oikeuksiin ja yliopistoon ilmoittautumiseen sekä opiskelijarekisteriin liittyvät
palvelut

Opintotuen palvelut

Kansainväliseen opiskeluun eli opiskelijavaihtoon ja kansainväliseen harjoitteluun
sekä kotikansainvälistymiseen liittyvät palvelut

Ura- ja ohjauspalvelut eli opintojen ja uran suunnitteluun, työharjoitteluun sekä työnhakuun liittyvät palvelut

Opintopsykologipalvelut

Oppari (Carelia-rakennuksessa kirjaston tiloissa) tarjoaa ajanmukaisella tietotekniikalla varustetut opiskelutilat sekä palvelutiskin, josta saat apua tietokoneen sekä ohjelmistojen käyttöön

Koulutuspalvelut tarjoaa koulutuksia akateemisesta opiskelusta, opiskelutaidoista
sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytöstä
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Sähköinen tentti, joka ohjeineen löytyy sivulta https://stentti.uef.fi/.

Voit kysyä neuvoa em. asioissa opintopalvelujen henkilökunnalta. Yhteystiedot löydät osoitteesta www.uef.fi/opintopalvelut.
Joensuun kampuksen opintohallinnon palvelutiski sijaitsee Aurora-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Opintopalvelujen sähköpostiosoite on opiskelu(at)uef.fi.
Itseopiskelu- ja ryhmätyötilat sekä tietotekninen tukipalvelu löytyvät Opparista. Joensuun
kampuksen oppari sijaitsee Carelia-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Lisätietoja
Lisätietoja Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa (kamu.uef.fi).

3.2 Tiedekunnan ja osaston antama neuvonta ja ohjaus
Opintojen suunnittelu ja ohjaus
Opiskelu yliopistossa on vapaata ja itsenäistä. Akateeminen vapaus sisältää myös vastuun
ottamisen opiskelusta.
Opiskelija

on itse ensisijaisesti vastuussa opintojen suorittamiseen liittyvän tiedon hankinnasta,
opintojen suunnittelusta ja opintojen edistymisestä,

päättää itsenäisesti pää- ja sivuainevalinnoistaan tutkintorakenteen määrittämissä
rajoissa,

laatii opintosuunnitelman (HOPS) ja päivittää sitä tarvittaessa,

perehtyy WebOodiin niin, että löytää sieltä tarvitsemansa tiedon,

seuraa opiskelemiensa aineiden tiedotuskanavia (mm. Moodle, sähköposti) sekä
yliopiston ja tiedekunnan tiedotuskanavia (Kamu, verkkosivut),

lukee huolellisesti tiedotteet, opiskeluohjeet, opinto-oppaat ja muun materiaalin,

osallistuu osaston ja opiskelemiensa oppiaineiden infotilaisuuksiin,

suorittaa opinnot ja tutkinnot sekä noudattaa opiskelun eettisiä ohjeita,

seuraa opintorekisteriään ja pyytää korjaamaan virheet välittömästi sekä

hakeutuu ohjaukseen tarvittaessa.
Amanuenssi

Yleinen tiedotus, neuvonta ja opinto-ohjaus

Tutkinnon rakenteeseen liittyvä neuvonta

Opintokokonaisuuksien sulkeminen

Työharjoitteluun ja vaihto-opiskeluun liittyvä neuvonta ja ohjaus

Muualla suoritetut opinnot eli AHOT (pois lukien kieli- ja viestintäopinnot)

Tutkintojen hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta

Lisäaikahakemusten vastaanottaminen ja opintosuunnitelman hyväksyminen

Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut)
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Oppiainetuutorit ja HOPS-ohjaajat

Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuotena

Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen
Opetushenkilökunta

Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus

Päätöksenteko opintojen korvaamista koskevissa asioissa (AHOT)

Oman oppiaineen opintokokonaisuuksien sisällöistä vastaaminen
Toimistosihteeri / opintosihteeri

Opintosuoritusten rekisteröinti

Virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus (myös opinto- ja opetuspalvelut)
Osastosihteeri (teologian osasto)

Tarkastettavaksi jätettävien pro gradu -tutkielmien vastaanotto

Humanistisen osaston valintoihin ja opinto-oikeuksiin liittyvien päätösten valmistelu
(sivuaineiden opinto-oikeushakemuksien käsitteleminen, suuntautumisvaihtoehdon
valinta saksan ja venäjän kielissä, pääaineen vaihto)
Opintosihteeri (tutkintohallinto)

Tutkintotodistukset
Opintokoordinaattori

Erityisjärjestelyt

Opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö
Opintopalveluiden päällikkö

Opiskelijoita koskevien päätösten valmistelu: opinto-oikeuden lisäaikojen myöntäminen, opiskelijoiden kurinpito, opiskelijalta vaadittavat kieliopinnot, kieliopinnoista vapauttaminen, kieliharjoitteluista vapauttaminen, opinto-oikeuden muutoshakemukset
kandidaatin ja maisterin tutkinnon muuttamisesta pelkästään maisterin tutkinnoksi

3.3 HOPS ja sen laatiminen
Opintojen ohjattu suunnitteleminen on kaikille uusille opiskelijoille pakollista. Opintoihin kuuluu
opintojakso 2110017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op. Opintojaksoon sisältyy oppiainetuutorin antamaa kontaktiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta sekä itsenäistä työskentelyä.
Tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintojaan, jotta opintoaika ja -tuki riittäisivät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen. Opintosuunnitelmassa määritellään suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisaikataulu. HOPSia on syytä
päivittää aina, kun suunnitelmat tai opetussuunnitelma muuttuvat.
HOPS pitää sisällään suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. Ensimmäisenä opiskeluvuotena laaditaan HOPS silmällä pitäen kandidaatin tutkintoa. Oppiainetuutori käy HOPSkeskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSin. Toisena
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tai kolmantena opintovuotena käydään opinto-ohjauskeskustelut oman oppiaineen vastuuhenkilön kanssa esimerkiksi proseminaarin yhteydessä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on
hyvä laatia uusi HOPS maisterin tutkintoa varten.
HOPS laaditaan WebOodissa OodiHops-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään syksyisin
yhteistä HOPS-ohjausta. Vanhat opiskelijat voivat ottaa HOPS-asioissa yhteyttä amanuenssiin. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy osoitteesta www.uef.fi/web/hum/opintojen-ohjaus-jahops.
Kandidaatin tutkinnon HOPS: 2110017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (2 op)
Maisterin tutkinnon HOPS: 2110002 Maisterivaiheen HOPS (1 op)

3.4 Tiedonlähteet
WebOodi: kaikki opinto-oppaat ja opintojaksokuvaukset löytyvät jatkuvasti päivitettyinä
WebOodista https://weboodi.uef.fi/weboodi. WebOodissa kannattaa ensimmäiseksi perehtyä
oman pääaineen tutkintorakenteeseen. WebOodissa on myös tiedot tenteistä ja annettavasta
opetuksesta.
Yliopiston ja tiedekunnan verkkosivut: Yliopiston Opiskelu-sivuilta (www.uef.fi/opiskelu)
löydät palvelut, ohjeet ja lomakkeet Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa. Humanistisen osaston oppiaineryhmien yleisistä opintoasioista löytyy tietoa osoitteesta
www.uef.fi/web/hum/opiskelu.
Agora-Moodle: Osaston opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen opintoasioiden tiedotuskanava, jossa on myös mahdollisuus kysyä ja keskustella. Agora toimii myös tietovarastona,
josta löydät vanhat tiedotteet kätevämmin kuin sähköpostistasi. Opintoasioiden tiedotteet
lähetetään sähköpostiisi. Voit itse määritellä asetuksissa, haluatko vastaanottaa yksittäisiä
viestejä vai uutiskoosteen kerran vuorokaudessa.
Liittyminen:
1) Kirjaudu Moodleen yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa moodle.uef.fi/.
2) Kirjoita "Agora" näytön yläreunassa olevaan kenttään ("Etsi kursseja").
3) Klikkaa kurssin nimeä ja valitse "Lisää minut kurssialueelle". Kurssiavainta ei tarvita.
Humanistisen osaston opinto-opas: opas, joka sisältää paljon tietoa mm. opintokäytännöistä, tutkielmista, työharjoittelusta ja ulkomailla opiskelusta. Opas löytyy osoitteesta
www.uef.fi/web/hum/opinto-oppaat.
Opiskelijan opas: opas, jossa on tietoa yliopistossa opiskelusta, opiskelijalle tarjolla olevista
palveluista sekä muista tärkeistä opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Opas on luettavissa
myös verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-opas.
Ilmoitustaulut: Osaston ilmoitustaulu Agora-rakennuksen 1. kerroksessa huoneen 143 vieressä, oppiaineiden ilmoitustaulut Agora-rakennuksen käytävillä ja tiedekunnan ilmoitustaulu
Borealis-rakennuksessa.
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4 Opinto-oikeudet
Opiskelija saa opiskelijavalinnassa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon
siinä pääaineessa tai koulutusohjelmassa, johon hänet on valittu.
Monet filosofisen tiedekunnan oppiaineista ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Joihinkin
oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta
on haettava sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 sekä verkkosivuilla www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot.

4.1 Suoritettavat tutkinnot
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat
suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat vasta sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon. Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää korkeakoulututkintoa maisterin tutkinnoksi. Pääsääntöisesti opiskelijat saavat kuitenkin
opinto-oikeuden samanaikaisesti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin.
Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto
eli maisterin tutkinto on vähintään 120 opintopistettä, mikä vastaa kahden vuoden opiskelua
alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavaksi minimilaajuudessaan.
Sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on yhteensä
viisi vuotta. Opiskelijan on pääsääntöisesti suoritettava ensin alempi korkeakoulututkinto
ennen siirtymistään suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Pääsäännöstä voidaan
luopua, jos se on opintojen sujuvan etenemisen kannalta perusteltua. Tällöinkin opiskelijalla
on oltava suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ennen ylempään korkeakoulututkintoon
kuuluvan opinnäytetyön aloittamista.
Kandidaatin tutkintoon liitettyjä opintoja ei voi käyttää maisterin tutkintoon. Pääaineen syventäviä opintoja ei voi liittää kandidaatin tutkintoon.
Humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto on nimeltään humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) ja ylempi korkeakoulututkinto filosofian maisterin tutkinto (FM).
Humanistisella alalla jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT)
tutkinnot. Jatkotutkintojen opetussuunnitelma on laadittu erilliseksi oppaaksi, joka on saatavilla
osoitteesta www.uef.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulu.
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4.2 Tutkintorakenteet
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) rakenne:
Pääaineen perus- ja aineopinnot
75 op
Vähintään yksi sivuaineen opintokokonaisuus, esim. perusopinnot 25–30 op
(Äidinkielenopettajan, aineenopettajan ja kääntäjän tutkintoihin kuuluu pakollisia sivuaineita.
Ks. luku 5)
Kieli- ja viestintäopinnot (ks. luku 4.4)
14 op
2110017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma
2 op
1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin
1 op
Lisäksi muita opintokokonaisuuksia tai opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op. Muihin opintoihin suositellaan suoritettavaksi sivuaineen tai sivuaineiden opintokokonaisuuksia.
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) rakenne englannin kielen ja
kääntämisen, saksan kielen ja kääntämisen sekä venäjän kielen ja kääntämisen
opiskelijoille:
Pääaineen perus- ja aineopinnot
75 op
Käännöstieteen perusteet
15 op
Jokin seuraavista:
suomen kielen ja kääntämisen perusopintojen pakolliset opintojaksot 15 op TAI
suomen kielen ja kääntämisen perusopinnot 25 op TAI
suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -perusopinnot 25 op.
Kieli- ja viestintäopinnot (ks. luku 4.4)
14 op
2110017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma
2 op
1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin
1 op
Lisäksi muita opintokokonaisuuksia tai opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op. Muihin opintoihin suositellaan suoritettavaksi sivuaineen tai sivuaineiden opintokokonaisuuksia. HUOM! Tutkintoon kuuluu pakollisia sivuaineita. Ks. luku 5.
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) suositeltu rakenne äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajaksi tai aineenopettajaksi opiskeleville:
Pääaineen perus- ja aineopinnot
Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot (ks. luku 4.4)
2110017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma
1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin

75 op
25 op
60 op
14 op
2 op
1 op

Lisäksi muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op.
HUOM! Tutkintoon kuuluu pakollisia sivuaineita. Ks. luku 5.
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Pakolliset muut opinnot kandidaatin tutkinnossa
Kirjaston järjestämä alakohtainen tiedonhakukurssi (1 op) suositellaan suoritettavaksi viimeistään proseminaarivaiheessa. Joissakin oppiaineissa tiedonhakukurssi sisältyy aineopintoihin,
joissakin muihin opintoihin.
8020220 Suomen kielen tiedonhaku,
8020230 Kulttuuritieteiden tiedonhaku,
8020080 Englannin kielen tiedonhaku,
8020070 Ruotsin kielen tiedonhaku,
8020090 Saksan kielen tiedonhaku,
8020100 Venäjän kielen tiedonhaku
tai 8020330 Yleisen kielitieteen tiedonhaku.
Kieliaineiden opiskelijoilla 2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op) kuuluu muihin opintoihin,
ellei se sisälly jonkin tutkintoon kuuluvan oppiaineen perusopintoihin.
Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoille muihin opintoihin kuuluvat lisäksi opintojaksot 2110018 Johdatus kulttuuritieteisiin ja niiden opiskeluun (3 op) sekä 2120209 Kulttuurintutkimuksen metodologia (5 op).
Filosofian maisterin
opiskeleville:

tutkinnon

(120

op)

suositeltu

rakenne

aineenopettajaksi

Pääaineen syventävät opinnot
80–85 op
Aineenopettajan pedagogiset opinnot
35 op
Lisäksi muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 op.
HUOM! Tutkintoon kuuluu pakollisia sivuaineita. Ks. luku 5.
Filosofian maisterin tutkinnon (120 op) rakenne muille kuin aineenopettajaksi
opiskeleville:
Pääaineen syventävät opinnot
80–85 op
Sivuaineen opintokokonaisuus
väh. 25 op
Lisäksi muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 op.
Tutkintotodistukseen merkitään näkyviin suoritetut opintokokonaisuudet arvosteluineen sekä
tutkintorakenteen mukaiset opinnot.
Muut opinnot
Muut oppiaineet, joista opiskelija on suorittanut vähintään 15 opintopisteen verran opintoja,
mutta jotka eivät muodosta opintokokonaisuutta, eritellään tutkintotodistuksessa (arvosana:
hyväksytty). Kandidaatin tutkinnossa niistä ei voi muodostua sivuainetta. Maisterin tutkinnossa
sivuaine voi muodostua kahdesta oppiaineesta, joista kummastakin tulee suorittaa vähintään
15 op. Maisterin tutkinnon sivuaine voi muodostua myös ulkomailla suoritetusta temaattisesta
kokonaisuudesta.
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Vapaavalintaisia muita opintoja kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa ovat esimerkiksi

opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään oppiaineeseen, esim.
o
2110021 Työelämäorientaatio 1–10 op,
o
8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op,
o
8031001 Akateemisen opiskelun taidot 2 op,
o
oppiaineiden järjestämät täydentävät kieliopinnot,
o
ylimääräiset kielikeskusopinnot

tuutoroinnin opintojaksot:
o
1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op,
o
1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op,
o
1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2 op,
o
1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus 1 op,
o
1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina 2 op,
o
1131015 Toimiminen seniorituutorina 1-2 op

työharjoittelut, jos harjoittelu ei sisälly syventäviin opintoihin:
o
2120212 Työharjoittelu (suomen kieli ja kulttuuritieteet) 10 op,
o
2130530 Työharjoittelu (englannin kieli ja kulttuuri) 10–15 op,
o
2131137 Työharjoittelu (saksan kieli) 5–15 op,
o
2131493 Työharjoittelu (venäjän kieli ja kulttuuri) 10–15 op
o
2131491 Työharjoittelu (venäjän kieli ja kääntäminen) 3–15 op

urapalvelujen järjestämät urasuunnittelu- ja työnhakukoulutukset:
o
1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op,
o
1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op,
o
1130003 Työnhakuvalmennus 3 op

pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot, joita ei ole liitetty mihinkään opintokokonaisuuteen

opintopisteet luottamustoimista yliopistolla (esityksen opintosuorituksesta ja myönnettävien opintopisteiden määrästä tekee ylioppilaskunta. Esitys toimitetaan opintopalveluihin Joensuun kampukselle, jossa suoritusmerkintä tallennetaan opintosuoritusrekisteriin):
o
1131018 Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn (1–5 op),
o
1131016 Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn (1–10 op);

vierailuluennot

2110002 Maisterivaiheen HOPS (1 op)

ulkomaisille opiskelijoille tarkoitetut opintojaksot
o
1131003 Orientation for International Students, 1 op
o
8031003 University study skills 1 op,
o
8031004 University computing skills lectures 1 op,
o
8031005 University computing skills exercises 1 op,
o
1130007 Career planning – international students seeking a job or
traineeship in Finland 2 op

Urheiluakatemian opinnot (1132001–22132003)
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Jos opinnot suoritetaan erillisessä maisteriohjelmassa, tutkintorakennetta säätelee maisteriohjelman opetussuunnitelma.
Master’s Degree Programmes at the School of Humanities
MA in English Language and Culture
Main Subject Studies
80 ECTS
Other studies
40 ECTS
Other studies may include extra studies in English, other studies offered by the University, or a
work placement.
Master’s Degree Programme in Linguistic Sciences
Courses Common to All Three Sub-programmes
min. 15 ECTS
Main Subject Studies (one of the following)
min. 80 ECTS

Linguistics and Language Technology (80 ECTS)

Sociolinguistics: Language Contacts and Language Policy (80 ECTS)

Translation Studies and Translation Technology (80 ECTS)
Elective Studies
min. 25 ECTS
Elective Studies can include Minor Subject Studies, for example

2124900 Finnish Culture Study Programme 25 ECTS

2321100 Professional Intercultural Competence 25 ECTS

2321200 Teaching Foreign Languages To Young Learners, Basic Studies 25 ECTS
Recommended courses (other/elective studies) for all MA level international students:

1131003 Orientation for International Students 1 ECTS

2110002 Second-cycle study plan 1 ECTS (if not included in compulsory studies)

8020290 Information skills and sources in Humanities for International Students, 1
ECTS

1130007 Career planning - international students seeking a job or traineeship in Finland, 2 ECTS

2119012 The Lab: Language and Technology Laboratory, 5–10 ECTS

2133305–2133308 Special Issues in Translation Studies I–IV, 2–5 ECTS

8031002 University Computing Skills, 1 ECTS

8031003 University Study Skills, 1 ECTS

8014301 Finnish 1, 4 ECTS

8014302 Finnish 2, 4 ECTS

8014303 Finnish 3, 4 ECTS

8014304 Finnish 4, 4 ECTS

2130530 Work Practice (English), 10–15 ECTS

For MDP in Linguistic Sciences students: courses in other sub-programmes

Courses in other master’s degree programmes
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4.3 Tutkintojen pääaineet
HuK-tutkinnossa pääaineena voi olla suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus, englannin
kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, ruotsin kieli, venäjän kieli, kulttuuriantropologia, musiikkitiede, taiteensosiologia, sukupuolentutkimus tai mediakulttuuri ja viestintä. Venäjän kielessä HuK-tutkinnon pääaine on venäjän kieli. Aineopinnoissa suuntautumisvaihtoehtoina on joko venäjän kieli ja kulttuuri tai venäjän kieli ja kääntäminen.
FM-tutkinnon pääaineena voi olla suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus, kulttuurintutkimus (erikoistumisaloina etnomusikologia, kulttuuriantropologia, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia ja mediakulttuuri ja viestintä), englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, ruotsin kieli, venäjän kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kääntäminen tai yleinen kielitiede.
Pääaineen tai suuntautumisvaihtoehdon valinta opintojen alussa
Pääaine tai valittu suuntautumisvaihtoehto tallennetaan opintorekisteriin. Suomen kielen ja
kirjallisuuden, kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman sekä venäjän kielten opiskelijoiden
tulee ilmoittaa pääaineensa seuraavasti:


Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijat valitsevat näistä jommankumman
pääaineekseen ilmoittamalla siitä opintopalveluissa.



Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa opiskelevat valitsevat jonkin koulutusohjelman aineen kandidaatin tutkinnon pääaineekseen ilmoittamalla siitä opintopalveluissa.



Venäjän kielen opiskelijat ilmoittavat valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon
osastosihteeri Tuula Nissiselle sähköpostitse. Suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita
joko kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen. Valinta on tehtävä perusopintojen
loppuvaiheessa. Suuntautumisvaihtoehto muuttuu pääaineeksi maisteriopinnoissa.

Kääntämisen opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Venäjän kielen opiskelijoiden suomen kielen taito todennetaan venäjän perusopintojen Kääntämisen perusteet -opintojakson yhteydessä. Ko. opintojakson opettaja antaa lausunnon suomen kielen
taidon riittävyydestä kääntämisen opiskeluun.
Opettajan pedagogisiin opintoihin valitulla opiskelijalla ei ole oikeutta valita kääntämisen suuntautumisvaihtoehtoa, ellei hän luovu pedagogisten opintojen opinto-oikeudesta.
Kääntäjäopiskelija tai kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman opiskelija ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja.
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4.4 Kieli- ja viestintäopinnot
Kieliopinnot kuuluvat alempaan eli kandidaatin tutkintoon. Pelkkää maisterin tutkintoa suorittavalta tai maisteriohjelmassa opiskelevalta ei vaadita pakollisia kieliopintoja, elleivät ne kuulu
maisteriohjelman opetussuunnitelmaan.
Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa filosofisessa tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon
kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen
sekä opettajakelpoisuuteen.
Lisätietoja koulusivistyskielen määrittelystä löytyy Kamusta opiskelijan käsikirjasta.

4.4.1 Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kielija viestintäopinnot (14 op)
Opiskelijalta, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, vaaditaan äidinkielen (5 op), toisen
kotimaisen kielen (4 op) ja vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (5 op). Opetuksen järjestää ja aiemmin suoritettujen kielikeskusopintojen hyväksiluvusta päättää yliopiston kielikeskus.
Äidinkielen opinnot 5 op:

puheviestintä 2–3 op:
o
8011001 Puheviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille 2 op tai
o
8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi 2–3 op (suoritettava 2 op:n
laajuisena) tai
o
8010154 Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2–4 op (suoritettava 2 op:n laajuisena) tai
o
8010153 Varmuutta esiintymiseen 3 op

kirjoitusviestintä 3 op:
o
8011002 Kirjoitusviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille 3 op tai
o
8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 2–4 op (suoritettava 3 op:n
laajuisena) tai
o
8010101 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi kandidaatintutkielman kirjoittajille 1–3 op
Toisen kotimaisen kielen opinnot 4 op:

kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä yleisen
kielitieteen opiskelijoille:
o
8012001 Ruotsia suomen kielen, yleisen kielitieteen ja kulttuuritieteiden
opiskelijoille 4 op tai
o
8010202 Ruotsin monimuotokurssi 3–5 op (suoritettava 4 op:n laajuisena)

vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille:
o
8012025 Ruotsia vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille 4 op tai
o
8010202 Ruotsin monimuotokurssi 3–5 op (suoritettava 4 op:n laajuisena)
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Kielikeskus järjestää täydentäviä opintoja niille opiskelijoille, joiden ruotsin kielen taito ei riitä
toisen kotimaisen kielen opintojen suorittamiseen: 8010201 Ruotsin kielen kertauskurssi 3 op.
Vieraan kielen (englanti) opinnot 5 op:

kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä yleisen
kielitieteen opiskelijoille:
o
8013005 English Academic Reading Skills for Finnish Language and
Literature, Linguistics and Cultural Studies 3 op ja
o
8013006 English Academic and Professional Communication for Finnish
Language and Literature, Linguistics and Cultural Studies 2 op

vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille:
o
8013061 English Academic Reading Skills for Foreign Languages and
Translation Studies 3 op ja
o
8013062 English Academic and Professional Communication Foreign
Languages and Translation Studies 2 op

monimuotokurssit kaikille opiskelijoille:
o
8010304 English Academic Reading Skills Distance Learning Course 2–4
op (suoritettava 3 op:n laajuisena) ja
o
8010306 English Academic and Professional Communication Distance
Learning Course 2–3 op (suoritettava 2 op:n laajuisena)
Vapautus pakollisista kieliopinnoista
Humanistisen osaston osastonjohtaja voi perustelluista syistä myöntää vapautuksen pakollisista kieliopinnoista osittain tai kokonaan opiskelijalle, jonka koulusivistyskieli on suomi tai
ruotsi. Vapautusta on haettava heti opintojen alussa.
Ruotsin kielen tai vieraan kielen opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla aiempien ko.
kielen opintojen puuttuminen, vamma tai sairaus tai muu erityisen painava syy. Äidinkielen
puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla vamma tai sairaus tai
muu erityisen painava syy.
Vapautusta koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopalveluiden päällikkö Satu
Koukille. Hakemuksesta on käytävä ilmi mitä asia koskee, opiskelijan nimi, opiskelijanumero,
yhteystiedot sekä seikat, joihin hän vetoaa vapautuksen saamiseksi. Liitteeksi vaaditaan
todistus aiemmista opinnoista.

4.4.2 Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneen
opiskelijan kieli- ja viestintäopinnot (2–14 op)
Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi (ks. luku 4.4.1 Koulusivistyskielen määrittely), sekä opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on haettava
osastonjohtajalta päätöstä siitä, mitä kieliopintoja häneltä vaaditaan. Hakemus on jätettävä heti opintojen alussa.

Hakemus jätetään opintopalveluiden päällikkö Satu Koukille.
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Hakemuksesta on käytävä ilmi mitä asia koskee, opiskelijan nimi, opiskelijanumero
ja yhteystiedot.
Hakemukseen on liitettävä kopio perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen
päättötodistuksesta (esim. peruskoulu ja lukio).

Jos osastonjohtajan päätöksessä todetaan, että opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin
suomi tai ruotsi tai koulusivistys on hankittu ulkomailla, opiskelijalta vaaditaan seuraavat kielija viestintäopinnot:

Suomi I–III-kielikeskuskurssien suorittamista hyväksytysti (12 op) sekä

vähintään 2 op yhden vieraan kielen opintoja.
Suomi I–III-kielikeskuskursseja ei kuitenkaan vaadita opiskelijalta, jonka tutkintoon sisältyvät
suomen kielen pää- tai sivuaineopinnot (suomen kieli, suomi toisena tai vieraana kielenä,
suomen kieli ja kääntäminen, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille) tai joka voi muulla tavoin
todistaa hallitsevansa suomen kielen riittävän hyvin.

4.4.3 Koulusivistyskielen määrittely
Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy.

VAPAUTUS KIELIOPINNOISTA
(II kotimainen kieli,
vieras kieli)

KYPSYYSNÄYTE

Suomalainen peruskoulu (äidinkieli suomi)

ei myönnetä

suomeksi

Suomalaisen lukion oppimäärä
(äidinkieli suomi)
Suomalainen ylioppilastutkinto
(äidinkieli suomi)
IB/EB/RP-tutkinto + suomen kielellä suoritettu ylioppilastutkinto + hyväksytty arvosana suomi äidinkielenä -kokeesta

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

ei myönnetä

suomeksi

yliopisto määrää
kielitaidon tai
vapauttaa
yliopisto määrää
kielitaidon tai
vapauttaa
yliopisto määrää
kielitaidon tai
vapauttaa

yliopiston määräämällä kielellä

Koulusivistyskieli ei ole suomi:
IB/EB/RP-tutkinto, johon sisältyy suomi
L1-aineena
Vieraskielinen peruskoulu

Suomalainen ylioppilastutkinto, johon
sisältyy suomi toisena kielenä -koe

yliopiston määräämällä kielellä
yliopiston määräämällä kielellä
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4.4.4 Opettajan kielitaitovaatimukset
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa
986/1998 seuraavasti:
Henkilökunnan jäsen

Kielitaitovaatimus

Rehtori

Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.
Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielen
hallinta.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu
rehtori
Perusopetusta tai esiopetusta antava
opettaja

Lukiokoulutuksessa
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta antava opettaja

Vaaditaan koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli,
opettajalta vaaditaan opetuksessa käytettävän kielen hallinta.
Vaaditaan opetuksessa käytettävän kielen
hallinta.
Vaaditaan kyseisen kielen erinomainen
suullinen ja kirjallinen taito.

Opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito on henkilöllä, jonka koulusivistyskieli on
sama kuin opetuskieli, ja joka on kirjoittanut kypsyysnäytteen ko. kielellä.
Koulusivistyskieltä koskevaa neuvontaa antavat opintopalveluissa amanuenssit ja suunnittelijat.

4.4.5 Kieliopintojen hyväksilukeminen
Kieliopinnot on mahdollista suorittaa kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla tai AHOTnäyttökokeilla, mikäli opiskelijalla jo entuudestaan on tutkintovaatimusten edellyttämä kieli- ja
viestintäosaaminen. AHOT-näyttökoetta harkitessaan opiskelijan on hyvä huolellisesti perehtyä tutkintovaatimuksiin ja arvioida omaa osaamistaan esimerkiksi kielikeskuksen sivustolta
löytyvien itsearviointiohjeiden avulla.
Itä-Suomen yliopiston kielikeskus järjestää tutkinnon edellyttämän vieraan kielen opetuksen ja
siihen sidoksissa olevat AHOT-näyttökokeet vain englannin kielessä.
Kieliopintoja voi myös korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai Itä-Suomen yliopistossa
suoritetuilla ko. kielen opinnoilla. Opintoja suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon, että kieliopinnot vaaditaan jo kandidaatin tutkintoon; joskus kielikeskuksen kurssi tai AHOT-näyttökoe
on opintojen ajoituksen kannalta parempi ratkaisu kuin korvaavuuden hakeminen.
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Kieliopintojen
korvaavuudet).

hyväksilukua

haetaan

kielikeskuksesta

(www.uef.fi/kielikeskus/ahot-

Hyväksiluku suomen kielen tai suomen kielen ja kääntämisen opintojen perusteella
Filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston opiskelijat voivat hakea tutkinnon edellyttämästä äidinkielen kirjallisen taidon opintojaksosta (3 op) hyväksilukua kielikeskuksesta suomen
kielen perusopintojen tai suomen kielen ja kääntämisen perusopintojen perusteella. Lisäksi
hyväksiluku myönnetään suomen kielen ja kääntämisen perusopintojen pakolliset kurssit
suorittaneille (2110030 Suomen kieli ja kääntäminen, perusopintoja 15 op).
Hyväksiluku ruotsin kielen pää- tai sivuaineopintojen perusteella
Tutkinnon edellyttämästä toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon opintojaksoista
(yht. 4 op) voi hakea hyväksilukua kielikeskuksesta ruotsin kielen perusopintojen (arvosana:
tyydyttävä taito) tai aineopintojen (arvosana: hyvä taito) perusteella. Jos suoritat kandidaatin
tutkintoon vain ruotsin kielen perusopinnot, suorita toisen kotimaisen kielen kielikeskusopinnot
näyttökokeina. Lisätietoja: www.uef.fi/kielikeskus/ahot-kokeet
Hyväksiluku vieraan kielen pää- tai sivuaineopintojen perusteella
Tutkinnon edellyttämästä vieraan kielen taidon opintojaksosta (5 op) voi hakea hyväksilukua
kielikeskuksesta englannin, saksan, venäjän tai ranskan kielen perusopintojen perusteella.
8015132 Vieras kieli (englanti) 5 op
8015134 Vieras kieli (saksa) 5 op
8015135 Vieras kieli (venäjä) 5 op
8015133 Vieras kieli (ranska) 5 op

4.5 Tutkintojen suorittamisajat, opintoajan rajoittaminen ja
opiskeluoikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen
Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä alempaan (kandidaatti) ja ylempään (maisteri) korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia, jotka on myönnetty alkamaan 1.8.2005 tai sen
jälkeen. Opiskeluoikeutta koskevat pääperiaatteet ovat yliopistolaissa 558/2009. Lainsäädäntöä täydentävät Itä-Suomen yliopiston menettelyohjeet.
Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on humanistisella alalla viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on
humanistisella alalla kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika kaksi lukuvuotta.
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin hän vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa
kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS.
Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus.
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4.5.1 Lisäajan hakeminen
Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäaikaa on
haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea
lisäaikaa, kun suoritusajan voimassaolo on päättymässä. Jos suoritusaika päättyy 31.7.,
lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun mennessä. Jos suoritusaika päättyy 31.12., lisäaikaa
on haettava lokakuun loppuun mennessä.
Lisäaikahakemuksen liitteiksi vaaditaan lukukauden tarkkuudella aikataulutettu opintosuunnitelma sekä lyhyt selvitys viivästymisen syistä. Hakemus liitteineen toimitetaan humanistisen
osaston amanuensseille.
Tutkinnon suorittamisajoista ja lisäajan hakemiseen liittyvistä menettelytavoista (myös hakulomake) on lisätietoja osoitteessa http://www.uef.fi/opiskelu/lisaaika-tutkinnon-suorittamiseen

4.5.2 Opinto-oikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen
Valmistuttuaan tutkinto-opiskelija voi suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka
aikana hän on valmistunut (Tutkintosääntö 15 §). Kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan otetun opiskelijan opinto-oikeus päättyy sen lukukauden lopussa, jona hän on suorittanut maisterin tutkinnon. Tutkinnon jälkeisiä opintoja voidaan suorittaa täydennyskoulutuksena ja avoimen yliopiston opintoina.
Tämän lisäksi filosofisen tiedekunnan dekaani on päättänyt (68/2011), että filosofisessa tiedekunnassa opiskeluoikeus kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon. Esimerkiksi aineenopettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus päättyy sen
lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

4.6 Opinto-oikeuden siirto tai pääaineen vaihto
Itä-Suomen yliopiston opiskelijan opinto-oikeuteen on merkitty pääaine tai koulutus, jossa
hänellä on oikeus suorittaa tutkinto. Opinto-oikeus myönnetään opiskelijavalinnan kautta, ja
kullakin opiskelijalla on oikeus suorittaa vain hänelle myönnetyn opinto-oikeuden mukainen
tutkinto. Opinto-oikeudessa on yhden pääaineen lisäksi muita aineita, jotka ovat sivuaineita.
Kandidaattivaiheen opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus hakea opinto-oikeuteen merkityn pääaineen tai koulutuksen vaihtoa. Hakeminen tapahtuu siirtohaun kautta verkkoosoitteessa Opintopolku.fi. Hakuajat ja valinnan perusteet kerrotaan siirtohaun oppaassa
(hae.uef.fi/siirtohaku).
HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on päivitettävä aina pääaineen vaihtamisen
yhteydessä. Opiskelijan on huolehdittava, että kaikki opetussuunnitelman edellyttämät opinnot
tulevat suoritetuiksi.
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Humanistisen osaston sisäinen vaihto ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista:
Jos opiskelija suorittaa filosofisessa tiedekunnassa HuK-tutkintoa, hänellä on optio oman
opinto-oikeutensa FM-opintoihin ja hän haluaa hakea pääaineen vaihtoa johonkin humanistisen osaston oppiaineeseen, hän voi hakea vaihtoa vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla
hakemuksella ilman määräaikaa. Hakijan edellytetään suorittaneen hakemansa uuden pääaineen perusopinnot. (– Vuoden 2018 opiskelijavalinnan perusteista ei ole tehty päätöstä tämän
opinto-oppaan painoon mennessä. Tarkista valinnan perusteet vuoden 2018 hakuoppaasta.)
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5 Sivuaineopetus
Monet Itä-Suomen yliopiston oppiaineista ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi eli sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä sivuaineen opinto-oikeuden hakemista. Joihinkin oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta on
haettava sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan pedagogiset opinnot. Tarkempia tietoja eri sivuaineista saa asianomaisesta tiedekunnasta.

5.1 Humanistisen osaston tarjoama sivuaineopetus
Kaikista humanistisessa osastossa pääaineena opetettavista aineista voi suorittaa myös
sivuaineopintokokonaisuuksia (ks. luku 4.3 Tutkintojen pääaineet). Perusopinnot ovat samat
sekä pää- että sivuaineopiskelijoille. Sivuaineena suoritettavat aine- ja syventävät opinnot ovat
suppeammat kuin pääaineopiskelijoilla.
Vain sivuaineina opiskeltavia aineita ovat humanistisen osaston oppiaineista terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus, suomi toisena / vieraana kielenä, karjalan kieli ja
kulttuuri, saksan kieli ja kulttuuri, saksan kieli ja kääntäminen, ranskan kieli ja kulttuuri, kieliteknologia, japanin kieli ja kulttuuri, suomen kieli ja kääntäminen, suomen kieli ja kulttuuri
vieraskielisille, käännöstiede sekä projektiosaamisen opintokokonaisuus.
Humanistisen osaston sivuaineista ja sivuainekokeista sekä valintakriteereistä on tietoa osoitteessa www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot.
Kaikille kieliaineiden sivuaineopiskelijoille suositellaan suoritettavaksi 2131901 Kielitieteen
peruskurssi 3 op heti opintojen alussa.
Sivuaineena kääntäminen
Kääntämisen oppiaineita ei voi yhdistää sivuaineeksi opettajan tutkintoon. Englannin, saksan
tai venäjän kielen ja kääntämisen sivuaineopiskelijoille suositellaan myös käännöstieteen
perusteiden (2133210, 15 op) sekä suomen kielen ja kääntämisen pakollisten opintojaksojen (yht. 15 op) suorittamista.
Opiskelijan on valittava sama suuntautumisvaihtoehto jokaisessa opiskelemassaan kieliaineessa. Mahdollisia yhdistelmiä ovat esimerkiksi englannin kieli ja kulttuuri sekä saksan kieli ja
kulttuuri; englannin kieli ja kääntäminen sekä saksan kieli ja kääntäminen jne. Ranska, ruotsi
ja japani sopivat sekä kielen ja kulttuurin että kielen ja kääntämisen oppiaineiden kanssa.
Opintoneuvonta:
amanuenssi Minna Surakka (minna.surakka (at) uef.fi; puh. 0294 45 2027)
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5.2 Humanistisen osaston opiskelijoiden sivuaineet
Humanistisessa osastossa sivuaine on vapaasti valittavissa. Poikkeuksena ovat opettajaksi tai
kääntäjäksi opiskelevat. Mahdollisia sivuaineita ovat esimerkiksi muut humanistisen osaston
tarjoamat oppiaineet, filosofisen tiedekunnan muiden osastojen oppiaineet, yliopiston muiden
tiedekuntien oppiaineet sekä avoimen yliopiston kautta opiskeltavat aineet. Sivuaineen voi
suorittaa myös toisesta yliopistosta JOO-opintoina, ks. luku 5.4 JOO-opinnot.
Tarkista aina, onko valitsemasi sivuaine vapaasti opiskeltavissa vai tarvitsetko siihen opintooikeuden (hakemus tai sivuaineen valintakoe). Opintoneuvontaa kannattaa kysyä opinnot
järjestävältä taholta.
Sivuaineeksi hyväksytään jonkin yliopiston vaatimusten mukaiset opintokokonaisuudet. Sivuaineena voi opiskella esimerkiksi UniPID-virtuaaliopintoja (www.unipid.fi), Co-op Network
Studies -opintoja (www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm) tai sukupuolentutkimuksen
opintoja Hilma-verkostossa (blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto).
Lisätietoa sivuaineopiskelusta yliopiston verkkosivuilla: www.uef.fi/fi/opiskelu/sivuaineopinnot.

5.2.1 Aineenopettajan tutkinnon sivuaineet
Opettajan kelpoisuuteen perusopetuksessa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa,
opettajan pedagogisia opintoja (vähintään 60 op) sekä kussakin opetettavassa aineessa
perus- ja aineopintoja (vähintään 60 op). Aineenopettajaksi opiskeleville suositellaan sivuaineeksi toista opetettavaa ainetta (perus- ja aineopinnot). Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan
tutkinnossa sivuaineena on joko suomen kielen tai kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (30 op
+ 30 op).
Opettajan kelpoisuuteen lukio-opetuksessa edellytetään lisäksi syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalta edellytettävien syventävien
opintojen on oltava joko suomen kielestä tai kirjallisuudesta.
Opettajaksi opiskelevien pakolliset sivuainekokonaisuudet:
HuK – 2310210 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (25 op)
FM – 2310230 Aineenopettajan pedagogiset opinnot (35 op)
Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)
Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan
osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia ovat vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena
on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.
Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti
painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suun-
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tautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen
tehtäviin.
Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan
tehtävien hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin
opettajan tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.
Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun
välille oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua
harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri harjoittelujaksoon. Ohjattua harjoittelua suoritetaan yliopiston harjoittelukoulussa (normaalikoulussa) ja
muussa oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen, opetussuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla.
Tavoitteena on, että opiskelijalla on pedagogiset opinnot suoritettuaan edellytykset opettaa,
ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia
oppijoita koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan
opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmien mukaista monipuolista ja
eheyttävää opetusta ottamalla huomioon opetus- ja kasvatustyön eettisen perustan sekä
oppilaiden ikäkauden, erilaisuuden ja kouluyhteisön asettamat vaatimukset. Hän tuntee opetuksen kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiset sekä didaktiset perusteet ja osaa soveltaa
niitä opetuksessaan. Opiskelija osaa käyttää pedagogisia vuorovaikutustaitoja monipuolisesti
oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin sekä koulutuspolkujen tukemiseen, soveltaa
tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössä sekä rakentaa ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija on motivoitunut ja kykenevä arvioimaan ja kehittämään omaa
työtään ja opetustyyliään luovasti ja tutkimusperustaisesti muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden
mukaisesti. Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia
ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija osaa
toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä
hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.
Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku kerran vuodessa, yleensä
keväisin. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvistaa hakuajan ja aloituspaikat
pääaineittain vuosittain. Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan opiskelijan edellytyksiä opettajan tehtävään. Aiempi opintomenestys ei vaikuta valintaan.
Opiskelija voi hakeutua aineenopettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna.
Suositeltavaa on kuitenkin hakea pedagogisten opintojen opinto-oikeutta ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja aloittaa opinnot toisen opintovuoden syksyllä. Opinnot suositellaan suoritettavan esimerkkikulkukaavion (liite 1) mukaisesti kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin
tutkintoon 35 op. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukuvuoden
lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.
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Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista
oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osasto/Joensuu).
Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö)
SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain (558/2009) pykälät, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa, tulivat voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-lainsäädäntö). Filosofisessa tiedekunnassa rajoitukset koskevat opettajankoulutusta ja psykologikoulutusta.
Rikostaustaotteiden tarkastaminen
Rikostaustaote tarkastetaan opiskelijalta opettajan- ja psykologikoulutuksessa, kun opinnot tai
niihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Rikostaustaotteen pyytämistä sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden 1.1.2012
jälkeen.
Opiskelija saa oikeusrekisterikeskuksesta tätä tarkoitusta varten räätälöidyn rikostaustaotteen,
joka on hänelle maksuton. Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta löytyy osoitteesta
www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus. Kutakin harjoittelua koskeva tieto rikostaustaotteen
tarkastajasta esitetään harjoittelun kuvaustiedoissa WebOodissa.
Rikostaustaote tarkastetaan ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa kerran kandidaattiopintojen
aikana ja kerran maisteriopintojen aikana. Jos opiskelija suorittaa erillisiä kelpoisuusopintoja,
rikosrekisteriote tarkastetaan kerran ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa. Lisäksi rikostaustaote voidaan poikkeuksellisesti tarkastaa erityisestä syystä myös muulloin, jos yliopistolle ei ole
esitetty 6 kk ennen harjoittelujakson alkamista voimassa olevaa rikostaustaotetta. Jos opiskelija ei toimita rikostaustaotetta, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai
harjoittelua.

5.2.2 Kääntäjän tutkinnon sivuaineet
Kääntämisen opiskelijoita ovat englannin kielen ja kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijat
sekä saksan tai venäjän kielessä kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat.
Englannin, saksan ja venäjän kielissä sivuaineen suuntautuminen määräytyy pääaineen suuntautumisen mukaan. Jos esimerkiksi pääaine on englannin kieli ja kulttuuri, sivuaine ei voi olla
saksan kieli ja kääntäminen, vaan saksan kieli ja kulttuuri. Jos opiskelijan pääaine on ruotsin
kieli tai muu kuin kieliaine, saksan ja venäjän kielten sivuaineen suuntautumisen valinta on
vapaa ja tapahtuu samalla tavoin kuin pääaineopiskelijoilla, siis perusopintojen jälkeen.
Kääntämisen suuntautumisen valinneet sivuaineopiskelijat saavat automaattisesti opintooikeuden myös käännöstieteeseen sekä suomen kielen ja kääntämisen sivuaineeseen.

Opinto-opas 2017–2018 33

Sama kieliaine ei voi olla pää- ja sivuaineena, siis esim. englannin kielen ja kääntämisen
pääaineopiskelija ei voi valita englannin kieltä ja kulttuuria sivuaineekseen.
Äidinkieleltään suomenkieliseltä kääntämisen opiskelijalta vaaditaan vähintään 15 opintopisteen laajuiset pakolliset käännöstieteen opinnot (2133210 Käännöstieteen perusteet 15
op) sekä vähintään 15 opintopisteen laajuiset suomen kieli ja kääntäminen -sivuaineen opinnot (2110030 Suomen kieli ja kääntäminen, perusopintoja 15 op). Äidinkieleltään suomalaisiksi katsotaan ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon kokeen äidinkieli (suomi).
Ne kääntämisen opiskelijat, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, suorittavat vähintään 15 opintopisteen laajuiset pakolliset käännöstieteen opinnot (2133210 Käännöstieteen
perusteet 15 op) sekä pakollisena sivuaineenaan 2132800 Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot (25 op). Opinto-oikeus suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -sivuaineeseen edellyttää opintojen suorittamiseen riittävää suomen kielen perusteiden
hallintaa. Suomen kielen perusopetusta järjestää kielikeskus.

5.3 Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelu
Avoimessa yliopistossa
Tutkinto-opiskelijoilla on kaksi vaihtoehtoista mahdollisuutta osallistua avoimen yliopiston
opintoihin.
1. Tutkinto-opiskelijat voivat halutessaan opiskella Avoimessa yliopistossa kaikkia Avoimen
yliopiston opetustarjonnassa olevia opintoja maksamalla itse opinto-oikeudesta hinnaston
mukaisen maksun 10 euroa/opintopiste. Tutkinto-opiskelijat voivat halutessaan ilmoittautua
opiskelijaksi myös yhteistyöoppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitokset hinnoittelevat opintonsa itse.
2. Tutkinto-opiskelija voi hakea toistaiseksi voimassa olevan menettelyn mukaisesti
maksutonta sivuaineopiskeluoikeutta tietyissä Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston
tarjonnassa olevissa oppiaineissa. Tätä mahdollisuutta yliopisto tukee vuosittain erillisellä
määrärahalla. Opetuksen maksuttomuus ei koske yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävää
opetusta.
Em. tuen avulla ei kuitenkaan voi opiskella oman pääaineen opintoja Avoimen yliopiston
kautta. Tuki kohdennetaan opiskelijan ensisijaisen opinto-oikeuden sivuaineopintoihin. Opinnot ovat tarjolla opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta omalla kampuksella ko. opetukseen
lähiopetuksena tai opetus järjestetään vain avoimena yliopisto-opetuksena.
Hakuajat ovat seuraavat: syyslukukaudella 1.–30.10., jolloin haku kohdistuu 1.1. alkaviin
opinto-oikeuksiin, ja kevätlukukaudella 1.–31.3., jolloin haku kohdistuu 1.8. alkaviin opintooikeuksiin. Opiskelijan tulee huomioida opintosuunnitelmassaan hakemansa oppiaineen opetuksen järjestämisaikataulu.
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Opiskelija hakee tiedekunnasta maksutonta opinto-oikeutta. Haku ohjeistuksineen on myös
hakuaikana WebOodissa (AYKOKHAKU). Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden puoltamisesta tai kieltämisestä opiskelijan HOPSin mukaisesti.

5.4 JOO-opinnot
Sivuainemahdollisuuksia lisää valtakunnallinen joustava opinto-oikeus (JOO). Sopimuksen
mukaan perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea määräaikaista opintooikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon ja suorittaa siellä tutkintoon sisällytettäviä opintoja.
Haettaviin JOO-opintoihin on saatava oman tiedekunnan hyväksyntä eli puolto. Periaatteena
on, ettei JOO-opinto-oikeutta puolleta, jos haettua oppiainetta on tarjolla kotiyliopistossa.
Lisäksi haettavat JOO-opinnot eivät saa ylittää opiskelijan muiden opintojen kanssa suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuutta. Hakemuksen puoltokäsittelyssä arvioidaan haettavien JOOopintojen tarkoituksenmukaisuutta tutkinnon kokonaisuuteen opiskelijan työllistymisen näkökulmasta.
Opiskelija voi hakea JOO-opintoja enintään noin yhden perusopintokokonaisuuden eli 25
opintopisteen verran. JOO-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä on tarkempia tietoja
Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa (kamu.uef.fi).
Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella, jonka saa tulostettua
Joopas-palvelun verkkosivuilta osoitteesta www.joopas.fi. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja opintosuoritusrekisteriote. Hakuaika ItäSuomen yliopiston puoltokäsittelyä varten päättyy vuosittain 31.3. ja 30.9. Hakulomake palautetaan filosofisen tiedekunnan JOO-yhteyshenkilölle. Opiskelijan tulee itse ottaa selvää kohdeyliopiston hakuajoista, jotka voivat vaihdella.
Lisätietoja JOO-opinnoista saa Kamusta opiskelijan käsikirjasta, JOOPAS-verkkopalvelusta
(www.joopas.fi) sekä opintopalveluista.
Filosofisen tiedekunnan JOO-yhteyshenkilö
Opintopalveluiden päällikkö Päivi Peltoperä
sähköposti paivi.peltopera(at)uef.fi
puhelin 0294 45 2795
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6 Opintoja koskevia ohjeita
Filosofisessa tiedekunnassa opetus alkaa pääsääntöisesti 15 minuuttia yli tasatunnin (akateeminen vartti). Tentit alkavat yleensä tasalta.
Tiedekunnan linjauksen mukaisesti oppimateriaalit toimitetaan opiskelijoille pääasiassa sähköisessä muodossa. Tietoa tulostusmahdollisuuksista on Kamussa.

6.1 Suoritustavat
Opintojen kaikki suoritustavat kerrotaan opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa. Kukin
opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu. Vain
erityisen painavista syistä voidaan neuvotella muista suoritustavoista; ks. Erityisjärjestelyt
(luku 6.3).
Opintoihin kuuluu mm. luentoja, omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen, kirjatenttejä, harjoituksia, esseitä, oppimispäiväkirjoja, opintopiirejä ja seminaarityöskentelyä sekä verkkoopetusta. Kaikkia opetussuunnitelmaan sisältyviä opintojaksoja ei voida tarjota joka lukuvuosi.
Lukuvuosittain järjestettävä opetus on tallennettu WebOodin oppaisiin.
Joillekin opintojaksoille osallistuminen edellyttää pakollisten aiempien opintojen suorittamista.
Vaaditut aiemmat opinnot ilmoitetaan WebOodin oppaitten opintojaksokuvauksissa. Opiskelijan on tarkistettava vaatimukset ennen kuulusteluun tai opetukseen ilmoittautumista.
Opiskelijan on erittäin tärkeää olla paikalla ensimmäisellä opetuskerralla, sillä silloin
esitellään opintojakson sisältö, arvosteluperusteet ja läsnäolovaatimukset sekä sovitaan monia
käytännön asioita. Jos osallistuminen ensimmäiselle kerralle on mahdotonta, opiskelijan pitää
varmistaa läpi käydyt asiat esimerkiksi toisilta opiskelijoilta tai opintojakson Moodleympäristöstä. Jos kyseessä on harjoituskurssi tai seminaari, poissaolosta on ilmoitettava
opettajalle. Joillakin opintojaksoilla, esimerkiksi kielikeskuksen opetuksessa, myös kurssiilmoittautumiset vahvistetaan ensimmäisellä opetuskerralla.
Kieliharjoittelu
Kieliharjoittelu kuuluu englannin, ruotsin, saksan, venäjän ja ranskan aineopintojen pakollisiin
opintojaksoihin sekä pää- että sivuaineopiskelijoilla. Kieliharjoittelu on tärkeä osa vieraiden
kielten opintoja, koska se antaa opiskelijalle mahdollisuuden parantaa käytännön kielitaitoaan
sekä tutustua omakohtaisesti kohdemaan ihmisiin ja kulttuuriin.
Huolellisesti suunniteltu kieliharjoittelujakso edistää opintoja parhaiten. Kieliharjoittelun suorittamismahdollisuuksia on useita: opiskelija voi esim. lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaiseen
yliopistoon, suorittaa työharjoittelun ulkomailla, lähteä vapaaehtoistyöhön tai osallistua ulko-
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mailla järjestettävälle kielikurssille. Lisätietoja saa opintojaksokuvauksesta, Agora-Moodlesta
ja kieliharjoittelun vastuuopettajalta.
Vapautuksen hakeminen kieliharjoittelusta
Kieliharjoittelusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää vapautus ns. opintososiaalisista
syistä. Opintososiaalisista syistä vapauttaminen voi tapahtua
a. erityisjärjestelyjen kautta, jos syy on lääketieteellinen. Lisätietoja erityisjärjestelyjen hakemisesta on luvussa 6.3 Erityisjärjestelyt.
b. muista erityisen painavista syistä, joita ovat esimerkiksi vaikea elämäntilanne
tai oma tai lähiomaisen vakava sairaus. Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää esimerkiksi normaalia perhe-elämää, lemmikkieläimen tai asunnon omistamista, työntekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista.
Vapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan opintopalveluiden
päällikkö Satu Koukille. Päätöksen tekee dekaani. Kieliharjoittelusta vapautettu suorittaa
kieliharjoitteluopintojakson tilalle vastaavan määrän (3 op) muita ko. oppiaineen aine- tai
syventäviä opintoja kieliharjoittelusta vastaavan opettajan ohjeiden mukaan.
Luennot
Ensimmäisellä luentokerralla esitellään opintojakson sisältö, arvosteluperusteet ja läsnäolovaatimukset sekä sovitaan monia käytännön asioita. Opettajat lähtevät opetuksensa suunnittelussa siitä, että opiskelijat osallistuvat säännöllisesti luennoille. Tieto kumuloituu luentokerrasta
toiseen, joten poissaolot vaikeuttavat kokonaisuuden ymmärtämistä. Luennoilla on kuunneltava aktiivisesti ja tehtävä muistiinpanoja. Luennon päätteeksi on yleensä tentti ja tarvittaessa
uusintakuulustelu. Joskus luennosta voidaan kirjoittaa myös luentopäiväkirja.
Harjoitukset
Harjoituksissa harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna opittua asiaa. Kielten
opinnot sisältävät runsaasti erilaisia harjoituskursseja, joiden suorittaminen vaatii sekä läsnäoloa (vähintään 80 % kontaktiopetustunneista) että annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Myös harjoituskurssilla voi olla tentti.
Luento- ja harjoituskurssi
Joillakin opintojaksoilla luennot ja harjoitukset pidetään samalla oppitunnilla, jolloin läsnäolovelvoite käytännössä koskee koko opetusaikaa.
Seminaarit
Seminaarissa osanottajat esittävät vuorollaan seminaarityönsä (esitelmä, tutkielma, referaatti
tms.), osallistuvat töitä koskevaan keskusteluun ja toimivat opponentteina. Seminaareja järjestetään aine- ja syventävissä opinnoissa. Seminaareissa edellytetään säännöllistä läsnäoloa
(läsnäolo 80 % seminaaritunneista) eikä niitä voi korvata muilla suoritustavoilla.
Kirja- tai luentotentti
Tenttivastaukset ovat yleensä esseetyyppisiä kirjoituksia. Tarkoituksena on testata opiskelijan
tietoja ja ymmärrystä kysytystä aiheesta. Hyvää tenttivastausta voidaan luonnehtia
seuraavasti:
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opiskelija vastaa siihen, mitä on kysytty; aiheen yleinen kuvailu ei riitä,
vastauksessa ei toisteta tenttikirjojen tai luentomateriaalien tietoja mekaanisesti. Kirjan tai luentomateriaalien sisältämien tietojen muistaminen ja ymmärtäminen on
vastauksessa tärkeintä, mutta myös omat ajatukset ja esimerkit ovat suotavia. Lavertelu tai yleisten uskomusten levittäminen eivät kuulu tenttivastaukseen,
vastaus on selkeä, hyvin jäsennelty kokonaisuus, joka rakentuu johdannosta, asian
varsinaisesta käsittelystä ja yhteenvedosta,
vastaus on kirjoitettu selkeällä käsialalla ja se on asiatyylinen ja kieliasultaan
korrekti.

Essee
Essee on pohdiskeleva, lähdekirjallisuuteen perustuva kirjoitelma, jossa selvitetään yhtä,
esseen aiheeksi annettua kysymystä. Tieteellinen essee perustuu yleensä useisiin lähdeteoksiin ja se sisältää kirjoittajan omaa pohdintaa, reflektointia ja kriittisiä havaintoja. Käsiteltävää
aihetta analysoidaan, arvioidaan ja vertaillaan eri lähteitä käyttäen sekä luodaan lopuksi synteesi aineistoon ja omaan ajatteluun perustuen. Hyvä essee:

on johdonmukainen, sujuva ja selkeä,

osoittaa kirjoittajan aiheeseen perehtyneisyyden,

sisältää näkökulman, jolla aihetta rajataan sekä kysymyksen tai väitteen, johon etsitään vastausta tai ratkaisua,

on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirjan tavoitteena on oman näkemyksen muodostaminen opiskeltavasta kirjallisuudesta, luennosta, seminaarista tms. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on yhdistää uudet
tiedot aiemmin opittuun ja aikaisempiin kokemuksiin. Oppimispäiväkirja ei ole lyhennelmä tai
referaatti. Hyvässä oppimispäiväkirjassa:

opiskeltavaa ainesta pohditaan omiin kokemuksiin ja aiemmin opittuun perustuen,

aihetta käsitellään ja reflektoidaan kriittisesti,

pohditaan miten oppimis-/kirjoittamisprosessi eteni, mitä opittiin, mikä jäi epäselväksi ja oliko jokin aivan uutta tai yllättävää ja heräsikö tarve hankkia lisätietoa,

kieliasu on asiatyylinen ja korrekti.
Tarkemmat ohjeet oppimispäiväkirjan laatimiseen annetaan opintojaksolla.
Referaatti
Referaatti on jäsennelty lyhennelmä jonkin suullisen tai kirjallisen esityksen pääkohdista.
Referaattiin tulee kirjata omin sanoin alkuperäisesityksen keskeisimmät ajatukset mahdollisimman jäsentyneesti. Referaatin arvioinnissa kiinnitetään huomio tekstin tyyliin ja referaatin
muodollisiin vaatimuksiin niin, että alkuperäisesityksen keskeinen sisältö, painotukset ja näkökulmat tulevat esille. Referaatista tulee käydä ilmi, mitkä osat laaditusta tekstistä ovat opiskelijan itse laatimia, mitkä taas alkuperäistekstin / opettajan ilmaisemia. Alkuperäisesityksen
mekaaninen tiivistäminen tai kopioiminen ei ole referointia.
Luentopäiväkirja
Luentopäiväkirja on referaatin kaltainen teksti seuratun luennon pääkohdista. Siitä tulee käydä
ilmi luennolla esitetyt keskeisimmät ajatukset jäsentyneesti ja omin sanoin. Tämän lisäksi
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luentopäiväkirjaan tulee liittää omia pohdintoja käsitellystä aiheesta tavallaan luennoitsijan
kanssa keskustellen, tämän ajatuksia kenties kyseenalaistaen tai itselle epäselviä kohtia esiin
tuoden. Luennolla mahdollisesti jaettua materiaalia ei tule kopioida sellaisenaan luentopäiväkirjaan. Luentopäiväkirjasta tulee käydä ilmi, mitkä osat laaditusta tekstistä ovat opiskelijan
itse laatimia, mitkä taas alkuperäistekstin / opettajan ilmaisemia. Hyvä luentopäiväkirja:

on tiivis ilmaisultaan, kattava sisällöltään ja selkeästi esitetty,

muodostaa loogisen kokonaisuuden, jossa alkuperäisen tekstin merkityssuhteet säilyvät vaikka asioiden esijärjestys muuttuisikin,

on asiatyylinen ja kieliasultaan korrekti.
Opintopiiri
Opintopiirillä tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa vapaasti muodostettu opiskelijaryhmä suorittaa opintojakson ryhmätyönä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti tapaamisiin, joissa opiskelijat
vuorotellen pitävät alustuksia opintojakson kirjallisuudesta. Alustuksista ja niistä käydyistä
keskusteluista tuotetaan kirjallinen loppuraportti, jota vastaan kirjataan suoritusmerkintä.
Opiskelijat vastaavat itse opintopiirin kokoamisesta ja kokoontumisista. Onnistunut opintopiiri
edellyttää motivoitunutta ryhmää sekä kykyä yhteistyöhön ja vastuukantoon. Loppuraportin
viimeinen jättöpäivä on sama kuin ko. oppiaineen yleiset tenttipäivät.
Verkko-opiskelu
Verkko-opintoja ovat opinnot, joita voidaan suorittaa oppimisympäristössä. Opinnot voivat
sisältää esimerkiksi keskustelua, ryhmätöitä, tehtäviä ja tiedonhankintaa.
Oppimistehtävä
Oppimistehtävä on opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko
yksilö- tai parityönä tehtävä työ.
Opetusharjoittelu
Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa.
Portfolio
Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Portfolio
koostetaan tarkemmin opintojaksolla annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sähköinen tentti
Sähköisen tentin voi suorittaa Joensuun, Savonlinnan tai Kuopion kampuksilla automaattisesti
valvotuissa tiloissa. Sähköisen tentin suoritusmahdollisuus mainitaan opintojaksokuvauksessa. Sähköisen tentin käytännöistä löydät lisätietoja Kamusta.
Työpajatyöskentely
Työpajatyöskentelyssä opiskelijat suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat esim. pedagogisesti tavoitteellisen luovan toiminnan hankkeen, projektin, tapahtuman tms. Työpajatyöskentelyssä olennaista on dialogisen käyttäytymisen ja toimintatapojen oppiminen.
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6.1.1 Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa
Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai
tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. (Tutkintosääntö 45 §)
Opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan
rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi,
enintään yhdeksi vuodeksi (Yliopistolaki 558/2009, 45 §).
Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus (Yliopistolaki 558/2009, 45 a §).

6.1.2 Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö alkuperäisyyden tarkastuksessa
Sähköinen plagiaatintunnistus Turnitin on pakollinen kaikissa opinnäytetöissä. Muissa kirjallisissa opintosuorituksissa järjestelmää voidaan käyttää, mikäli käytöstä mainitaan opetussuunnitelmassa (opintojaksokuvauksessa) tai opintojakson alussa. Ryhmäopetuksessa plagiaatintunnistus koskee kaikkia opintojaksoa suorittavia opiskelijoita. Jos kuitenkin herää perusteltu
epäily plagioinnista (tai muusta vilpistä), myös yksittäisen kirjallisen työn alkuperäisyys voidaan selvittää. Opiskelija voi myös aina halutessaan itse tarkistaa kirjallisen tehtävänsä alkuperäisyyden ilman, että raportti menee ohjaajalle tai opettajalle.
Tutkintosäännön mukaan opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä. Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on ensisijaisesti ohjauksellista.
Mikäli Turnitin-raportin perusteella syntyy epäily vilpistä, se tutkitaan. Jos havaitaan vilppi,
ohjaaja arvioi vilpin vakavuusasteen. Mikäli löydetyt vastaavuudet eivät ole vakavia, ohjaaja
antaa opiskelijalle palautetta opinnäytteen korjaamiseksi. Korjatun työn voi jättää vain kerran
uudelleen plagiaatintunnistukseen. Vakavissa tapauksissa ohjaaja ilmoittaa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) vilppiepäilyistä ja havaituista vilpeistä dekaanille ja opintopäällikölle.
Dekaani kuulee opiskelijaa ja päättää kuulemisen jälkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Tiedekunnan ohje: www.uef.fi/web/hum/tutkielma.
Yliopiston ohjeet sekä lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista ovat Kamussa.

6.2 Yleiset kuulustelut, sähköinen tentti ja niihin ilmoittautuminen
Kirjatenttejä voi tenttiä tiedekunnan yleisissä kuulusteluissa tai sähköisissä tenteissä
(https://stentti.uef.fi). Kuulusteluun saavat osallistua vain läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat.
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Humanistisen osaston kuulusteluja ei voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston kampusten
ulkopuolella. Yleiseen kuulusteluun voi osallistua pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston sillä
kampuksella, jolla ko. oppiaineen opetus tapahtuu. Poikkeustapauksessa yleiseen kuulusteluun voi osallistua myös Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella, mikäli opiskelija itse
selvittää samanaikaisesti järjestettävän yleisen kuulustelun, sopii asiasta tentaattorin kanssa
ja kysyy tentin järjestävältä yksiköltä luvan osallistua kuulusteluun. Sähköisestä tenttijärjestelmästä löytyvät tentit ovat tentittävissä kaikilla kampuksilla (Joensuu, Kuopio, Savonlinna).
Tenttiin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen
Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Perjantaina järjestettävään kuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään tenttiä edeltävän viikon
tiistaina klo 23.55. (Tutkintosääntö 31 §). Opiskelijan tulee itse perua tenttiin ilmoittautuminen
WebOodissa tai sähköisessä tenttijärjestelmässä, jos hän ei pysty osallistumaan tenttiin.
Yleiseen kuulusteluun ilmoittautuminen perutaan WebOodissa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisajan päätyttyä perumisesta on ilmoitettava suoraan tentaattorille (esim.
sairastuminen).
Sähköisen tentin tenttiaika tulee varata vähintään vuorokautta aikaisemmin (maanantain
tenttiaika viimeistään edellisenä perjantaina klo 16.00 mennessä). Opiskelija voi varata itselleen sopivan tenttiajan tai perua varaamansa ajan Itä-Suomen yliopiston tunnuksillaan osoitteessa https://stentti.uef.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä perumisesta on ilmoitettava suoraan
tentaattorille (esim. sairastuminen).

Humanistisen osaston yleiset kuulustelut lv. 2017–2018
Humanistisen osaston opetussuunnitelmassa määriteltyjä opintojaksoja (muita kuin luentokuulusteluja) voi suorittaa tiedekunnan yleisissä kuulusteluissa osastolle varattuina päivinä. Yleisessä kuulustelussa tentittävät opintojaksot löytyvät WebOodin oppaissa välilehdeltä Tentit.
Kuulustelutilaisuudet alkavat tasan klo 13.00 ja niiden kesto on neljä tuntia valvojan ilmoittamasta ajankohdasta lukien.
Aineryhmä englannin kieli ja kulttuuri ja englannin kieli ja kääntäminen, kirjallisuus,
perinteentutkimus, musiikkitiede, mediakulttuuri ja viestintä sekä taideaineiden opintokokonaisuus:
syksy

22.9.2017
20.10.2017
24.11.2017

C1
C1
C1

perjantai
perjantai
perjantai

13–17
13–17
13–17

kevät

19.1.2018
23.2.2018
23.3.2018
20.4.2018

C1
C1
C1
C1

perjantai
perjantai
perjantai
perjantai

13–17
13–17
13–17
13–17
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Aineryhmä kulttuuriantropologia, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, ranskan kieli,
japanin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede, suomen kieli, suomen kieli ja kulttuuri
vieraskielisille, suomen kieli ja kääntäminen, suomi toisena/vieraana kielenä, karjalan
kieli, taiteensosiologia:
syksy

6.10.2017
3.11.2017
1.12.2017

C1
C1
C1

perjantai
perjantai
perjantai

13–17
13–17
13–17

kevät

9.2.2018
9.3.2018
13.4.2018
11.5.2018

C1
C1
C1
C1

perjantai
perjantai
perjantai
perjantai

13–17
13–17
13–17
13–17

Lisäksi kaikkia aineita voi tenttiä seuraavina päivinä:
syksy

18.8.2017
15.12.2017

C1
C1

perjantai
perjantai

13–17
13–17

kevät

1.6.2018
15.6.2018

C1
C1

perjantai
perjantai

13–17
13–17

Tenttikuorien jako alkaa klo 12.50. Tentit kestävät neljä tuntia.
C1 = Carelia-rakennus, Yliopistokatu 4
Ohjeita yleisessä kuulustelussa tenttimisestä
Yleiseen kuulusteluun on saavuttava viimeistään 10 min ennen tenttitilaisuuden alkamista
nimenhuutoa ja kysymysten jakamista varten. Yleisiin kuulusteluihin osallistuvien opiskelijoiden tulee aina todistaa henkilöllisyytensä (ajokortti, passi, henkilökortti, opiskelijakortti). Kuulustelutilaisuuksiin saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet. Laukut, takit, matkapuhelimet yms. on jätettävä joko salin ulkopuolelle tai sen seinustoille, ja mukaan omalle paikalle
saa ottaa vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistuksen. Kuulustelutilaisuudesta saa poistua
aikaisintaan 30 minuuttia kuulustelun alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä. Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoittauduttaessa. Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastausten
mukana kuulustelijalle. (Tutkintosääntö 30 §)
Opintosuoritusten tulosten julkistaminen
WebOodiin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä suorituksista. Ilmoitustaululle
toimitetaan tieto arvosanajakaumasta ja hylättyjen lukumäärästä sekä siitä, milloin ja missä
opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuorituksensa arviointiin (Tutkintosääntö 34 §). Arvosanajakauma ilmoitetaan vain, jos tentin suorittajia on vähintään viisi. Tenttiin osallistunut
opiskelija voi arvosanan saatuaan käydä keskustelemassa opintosuorituksensa arvioinnista
opettajan kanssa hänen vastaanottoaikanaan tai erikseen sovittuna muuna aikana.
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Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut kuulustelut ja vastaavat opintosuoritukset on säilytettävä
vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Muut opintosuoritukset säilytetään
yliopiston arkistojohtosäännössä ja arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn ajan. (Tutkintosääntö 27 §)
Yleisten kuulustelujen tulosten julkistamisesta on säädetty tutkintosäännössä (34 §). Muiden
kuin sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen kuulustelujen tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta WebOodissa. Dekaani, opetusta antavan erillisja palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä. Määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava kolmen (3) viikon kuluessa suorituspäivästä.
Sähköisessä tenttijärjestelmässä suoritettujen tenttien tulosten julkistamisen määräaika
lasketaan tentin suorittamispäivästä. Ennen kuukauden 15. päivää tehtyjen tenttisuoritusten
tulosten julkistamisen määräaika lasketaan saman kuukauden 15. päivästä lukien. 15. päivä ja
sen jälkeen tehtyjen tenttisuoritusten tulosten julkistamisen määräaika lasketaan seuraavan
kuukauden 1. päivästä lukien. Lisätietoja Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa.
Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna
määräaikana. Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta WebOodissa.
Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä
15.6.–15.8. välistä aikaa. (Tutkintosääntö 34 §)
Oikaisupyyntö ja muutoksenhaku
Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvioinnin
suorittaneelta opettajalta tutkintosäännön 50 §:ssa kuvatun mukaisesti. Oikaisupyyntö on
tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada
arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Tutkintosääntö on liitteenä opinto-oppaan lopussa.
Lisätietoja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista: www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-oikeudetja-velvollisuudet.

6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt
Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista
siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Opetuksen erityisjärjestelyt ovat esteettömyyden olennainen osa-alue yliopisto-opinnoissa.
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Opiskelija, jolla on jokin este tai vamma, voi hakea oikeutta opetuksen erityisjärjestelyihin.
Erityisjärjestelyt voivat koskea valintakoetta ja/tai opintojen suorittamista. Esimerkkejä erityisjärjestelyistä ovat:

mahdollisuus lisäaikaan tentissä

mahdollisuus tenttiä suullisesti tai rauhallisessa tilassa

mahdollisuus lisävalaistukseen

mahdollisuus saada luentomateriaali sähköisessä muodossa tai isommalla fontilla

vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. suullinen tentti tai kotitentti)

mahdollisuus tietokoneen tai muun apuvälineen käyttöön

mahdollisuus tulkin tai henkilökohtaisen avustajan apuun

mahdollisuus tenttiä erityistenttitilassa (www.uef.fi/opiskelu/esteeton).
Erityisjärjestelyjä haetaan lomakkeella, jonka saa osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/esteeton tai
Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta kohdasta ohjausta opintoihin, erityisjärjestelyt. Liitteeksi
tarvitaan asiantuntijan (yleensä lääkäri, psykologi tai puheterapeutti) lausunto josta ilmenee
miksi opetuksen erityisjärjestelyjä tarvitaan ja mitä erityisjärjestelyjä suositellaan. Hakemus
palautetaan esteettömyysyhdyshenkilö Henni Nevalaiselle. Päätöksen erityisjärjestelyjen
myöntämisestä tekee opintopalveluiden päällikkö Satu Kouki. Lääkärintodistukset ja muut
hakemuksen liitteenä toimitetut asiakirjat palautetaan opiskelijalle. Päätöksestä voi valittaa.
Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja tarvittaville tahoille, esimerkiksi hakemuksessa nimetyille opettajille. Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden
erityisjärjestelyihin. Päätös kirjataan lisätiedoksi myös opiskelijan perustietoihin WinOodiin
(Oodin virkailijaohjelmistoon), josta esimerkiksi opiskelijan sivuaineen hallintohenkilö voi tiedon varmistaa.
Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä erityisjärjestelyistä opettajille ja tenttien vastuuhenkilöille aina viimeistään 14 vuorokautta ennen erityisjärjestelyn tarvetta. Erityisjärjestelyjen syytä ei tarvitse kertoa.
Tiedekunnan esteettömyysyhdyshenkilö (Joensuun kampus)
Henni Nevalainen, opintokoordinaattori, filosofinen tiedekunta
puh. 0294 45 2033
sähköposti henni.nevalainen(at)uef.fi
huone: Futura 216 (2. kerros)

6.4 Opintojen hyväksilukeminen (AHOT)
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään lyhennettä AHOT.
Käsite kattaa sekä aiempien opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisen. Hyväksilukeminen kohdistuu tavoitteena olevaan tutkintoon
tai opintokokonaisuuteen. Opiskelijan tavoitetutkinnon tai sen osan osaamistavoitteiden kannalta relevantti osaaminen tunnustetaan. Hyväksilukemismenettely käynnistyy vain opiskelijan
aloitteesta.
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Osaamisen arviointi perustuu opintojakson tai opintokokonaisuuden opetussuunnitelmassa
asetettuihin osaamistavoitteisiin. Opiskelijalla on velvollisuus todistaa osaamisensa esimerkiksi opintotodistuksilla, näyttökokeessa, haastattelussa tai osaamisportfoliolla.
Hyväksilukemisen päätyypit ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaamisella tarkoitetaan
sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja korvataan aiemmin suoritetuilla vastaavilla
opinnoilla tai esimerkiksi työelämässä hankitun vastaavan osaamisen perusteella. Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi
sivuainekokonaisuuksina tai vapaasti valittavina opintoina. Sisällyttämisessä aiemmin suoritetut opinnot eivät siis korvaa suoraan jotakin opetussuunnitelmassa vaadittua kurssia.
Opetussuunnitelmaan kuuluvasta opintojaksosta korvaavuus annetaan siinä laajuudessa kuin
se on ilmoitettu Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmassa. Sisällytettävästä opintojaksosta
merkintä annetaan alkuperäisen opintosuorituksen laajuudessa. Hyväksiluetut opintojaksot
arvostellaan asteikolla 0–5 siinä tapauksessa, että aiemman suorituksen arvosana vastaa
yliopiston arvosteluasteikkoa. Muussa tapauksessa arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”. Toisessa kotimaisessa yliopistossa hyväksytystä opintokokonaisuudesta merkintä annetaan siinä
laajuudessa ja sillä arvosanalla, jolla se on kokonaisuuden hyväksyneessä yliopistossa
annettu.
Jos sama opintojakso kuuluu pakollisena useampaan opintokokonaisuuteen, opiskelija voi
käyttää sen kaikkiin niihin filosofisen tiedekunnan opintokokonaisuuksiin, joiden opetussuunnitelmassa ei anneta ohjetta korvaavasta suorituksesta.
Osastot ja oppiaineet voivat rajata osan opinnoista hyväksilukemismenettelyn ulkopuolelle.
Nämä rajoitukset mainitaan opetussuunnitelmissa.
Hyväksilukemista voivat hakea Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet opiskelijat sekä avoimeen yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat. Opiskelijat voivat hakea
hyväksilukemista vain niihin oppiaineisiin, joihin heillä on opinto-oikeus.
Hyväksilukemista koskevan hakemuksen voit jättää sähköisesti yliopiston asiointipalvelussa.
Sähköinen asiointi on mahdollista sekä korvaavuushakemusten että sisällyttämishakemuksen
jättämiseen. Jätä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa ja täytä pyydetyt kentät huolellisesti. Liitä mukaan tarvittavat liitteet. Liitteiden tulee olla hyvälaatuisia ja luettavissa olevia. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat tiedon hakemuksen onnistuneesta jättämisestä palveluun.
Kun asian hyväksyjä on käsitellyt asian, saat sähköpostiisi päätöksen. Halutessasi voit saada
lisäksi paperisen päätöksen. Hyväksilukemisesta kirjataan suoristusmerkintä opintotietojärjestelmään.
Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voit käyttää paperilomaketta.
Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen
www.uef.fi/hum/ahot.

ja

tiedekunnan

AHOT-ohje

ovat

osoitteessa
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Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisista vastaa yliopiston kielikeskus. Ohjeet ovat osoitteessa www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet.
AHOT-yhteyshenkilöt humanistisessa osastossa
suomen kieli ja kulttuuritieteet:
amanuenssi Tellervo Hirvonen, tellervo.hirvonen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2023
vieraat kielet ja käännöstiede:
amanuenssi Minna Surakka, minna.surakka(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2027

6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti
6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti
Opintosuoritukset ovat opintojaksoja tai niiden osia taikka opintojaksoista koostuvia opintokokonaisuuksia. Ne on ilmoitettu opinto-oppaassa koodinumerolla (esim. 2131901 Kielitieteen
peruskurssi). Opintojaksojen koodittomia osasuorituksia ei tallenneta, vaan kukin opettaja
pitää niistä kirjaa.
Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0–5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty.
Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty–hylätty. (Tutkintosääntö 32 §)
Opintojakson sisältö, oppimistavoitteet, arvosteluperusteet ja -asteikko sekä läsnäolovaatimukset päätetään opetussuunnitelmassa ja esitellään ensimmäisellä opetuskerralla. Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson
arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa.
Opiskelijan on syytä aika ajoin tarkistaa, että hänen opintosuorituksensa ovat oikein tallennettuina opintosuoritusrekisterissä. Jos opintosuoritusrekisterissä on virheellinen tieto tai jotain
puuttuu, oikaisua tulee pyytää kirjallisesti opettajalta tai opintoasioita hoitavilta toimistosihteereiltä.
Opintosuoritusten tulokset säilytetään tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa 10 vuoden ajan
ja opintosuoritusrekisterissä pysyvästi.
Arvosanaluonnehdinnat
1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita.
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2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä
tiedollisia puutteita.
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy
opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti.

6.5.2 Opintokokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti
Opintokokonaisuuksien suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun
keskiarvon perusteella seuraavasti:
keskiarvo
1.00–1.49
1.50–2.49
2.50–3.49
3.50–4.49
4.50–5.00

arvosana
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

välttävä
tyydyttävä
hyvä
kiitettävä
erinomainen

Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavalla tavalla:

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä
(esim. 3 op x arvosana 5/5 = 15).

Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen.

Näin saatu summa jaetaan ko. kokonaisuuteen kuuluvien numeerisesti arvosteltujen
opintojaksojen yhteenlasketulla opintopistemäärällä.

Opintojaksot, joiden arvosana on ”hyväksytty”, eivät vaikuta opintokokonaisuuden
arvosteluun.

Opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan ”hyväksytty”, jos vähintään puolet siihen kuuluvista opintopisteistä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla
”hyväksytty”.

Lisäksi oppiaineilla voi olla lisävaatimuksia tai täsmennyksiä. Ko. tiedot löytyvät kunkin oppiaineen oppaasta WebOodissa.
Kun opintokokonaisuuden kaikki opintojaksot on suoritettu, opintokokonaisuudesta
haetaan kokonaisuusmerkintää eli opintokokonaisuuden sulkemista. Opintokokonaisuus
on suositeltavaa sulkea mahdollisimman pian viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorittamisen jälkeen. Ohjeet löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta osoitteesta
www.uef.fi/web/hum/opintokokonaisuuksien-sulkeminen.
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Perusopinnot tulee sulkea ennen aineopintojen sulkemista ja aineopinnot ennen syventävien
opintojen sulkemista.
Kunkin opintokokonaisuuden vaatimukset vahvistetaan opetussuunnitelmassa. Vaatimukset
voivat siis muuttua, kun opetussuunnitelma vaihtuu. Tällöin voi tarvittaessa hakeutua opintoneuvontaan amanuenssille. Tieto siitä, mitkä opintojaksot opintokokonaisuuteen vaaditaan
pakollisina ja mitä siihen voi liittää valinnaisina opintoina, näkyvät oppiaineen oppaassa
WebOodissa välilehdellä Tutkintorakenteet (pääaineen opintokokonaisuudet) tai Erilliset opintokokonaisuudet (sivuainekokonaisuudet).

6.5.3 Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt
Opinnäytetöiden arvioinnista ja arvostelusta on erillinen ohje, joka löytyy osaston verkkosivuilta www.uef.fi/hum/pro-gradu-tutkielma. Ohjeet plagiaatintunnistuksesta löytyvät osaston verkkosivuilta www.uef.fi/hum/tutkielma.
Kandidaatintutkielma
Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin
kuuluva kandidaatintutkielma. Se on pienimuotoinen tieteellinen opinnäytetyö, joka laaditaan
kunkin tieteenalan tieteellisiä periaatteita noudattaen ja voidaan tehdä oppiaineessa sovittujen
linjausten mukaan joko yksilö- tai parityönä. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa. Filosofisessa
tiedekunnassa opiskelijoiden yhteistyö voidaan osoittaa myös ohjausprosessin aikana.
Kandidaatintutkielman kielestä määrätään opetussuunnitelmassa.
Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte
19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on
kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä
opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Opiskelija, joka kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään (suomeksi tai ruotsiksi), saa
tutkintotodistukseen maininnan erinomaisesta valtionhallintoon vaaditusta suomen / ruotsin
kielen taidosta.
Opiskelija, joka kirjoittaa suomi toisena kielenä - tai ruotsi toisena kielenä -kypsyysnäytteen,
saa tutkintotodistukseen maininnan hyvästä suomen / ruotsin kielen taidosta koulusivistyskielestään riippumatta.
Filosofisen tiedekunnan dekaani voi tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa myöntää
oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan dekaanille ja jätetään opintopalveluiden päällikkö Satu Koukille.

48 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, hänen on haettava dekaanilta
päätöstä häneltä vaadittavista kieliopinnoista ja kypsyysnäytteen suorittamistavasta heti ensimmäisen opintovuotensa alussa. Päätöstä on haettava myös silloin, jos koulusivistyskielestä
ei ole varmuutta.
Opiskelijalla on halutessaan oikeus suorittaa kypsyysnäyte useammalla kielellä.
Filosofisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteen kolmella eri tavalla: 1. kandidaatintutkielma hyväksytään kypsyysnäytteenä, 2. kandidaatintutkielman
tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä, tai 3. opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen tenttitilanteessa. Ohje löytyy osaston verkkosivuilta http://www.uef.fi/hum/kandidaatintutkielma.
Kypsyysnäytteet HuK-tutkinnossa:
2110031 Kypsyysnäyte suomeksi (HuK) 0 op
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK) 0 op
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK) 0 op
2110037 Kypsyysnäyte suomi toisena kielenä (HuK) 0 op
Kandidaatintutkielman jättäminen arvioitavaksi
Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tutkielmaansa saamansa palautteen ja korjausehdotusten perusteella. Kun kandidaatintutkielma on valmis, opiskelija palauttaa sen plagiaatintunnistustarkastukseen ja sen jälkeen tutkielman ohjaajalle arvioitavaksi. Arvioitavaksi jätettyä tutkielmaa ei saa enää muuttaa. Hyväksytyn kypsyysnäytteen suorittamisen jälkeen tutkielma
arvostellaan. Ohjaajan on ilmoitettava opintosuoritusrekisteriin tallentamista varten tutkielman
arvosanan lisäksi myös tutkielman nimi.
Tutkielman etulehdelle on merkittävä kirjoittajan nimi, työn nimi sekä työn julkaisupaikka
ja -aika sekä tutkielman laji. Tiedot tallennetaan opiskelijarekisteriin, myös tutkielman nimi.
Tutkielmaa säilytetään kaksi vuotta tutkielman ohjaajan huoneessa.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää
(Rehtorin päätös 1626/12.02.01/2014, 18.12.2014). Alkuperäisyys tarkastetaan ennen työn
jättämistä tarkastukseen.
Pro gradu -tutkielma
Maisterin tutkintoa varten opiskelijan tulee osoittaa pääaineen hyvää tuntemusta, valmiutta
soveltaa tieteellistä tietoa, tieteellisten menetelmien tuntemusta, valmiutta tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä tieteellisen viestinnän tuntemusta ja riittävää viestintätaitoa.
Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielman kielestä määrätään opetussuunnitelmassa. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma poikkeaa pro gradu -tutkielmasta tyypil-
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lisesti laajuudeltaan ja arvosteluasteikoltaan. Näistä määrätään opetussuunnitelmassa. Pääsääntöisesti sivuaineen tutkielmaa koskevat kuitenkin samat ohjeet kuin pro gradu -tutkielmaa.
Pro gradu -tutkielman tarkastaminen ja arviointi
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 35. §:n mukaan pro gradu -tutkielman ja syventävien
opintojen kirjallisen työn voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan
tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä
osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa. Filosofisessa tiedekunnassa opiskelijoiden yhteistyö voidaan osoittaa myös ohjausprosessin aikana.
Pro gradu -tutkielma ja muut syventävien opintojen tutkielmat / kirjalliset työt ovat julkisia
opinnäytteitä.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää
(Rehtorin päätös 1626/12.02.01/2014, 18.12.2014). Alkuperäisyys tarkastetaan ennen työn
jättämistä tarkastukseen. Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
Tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman tai kirjallisen työn lopullisen version tarkastukseen tiedekunnan yliopiston määräämällä
tavalla.
Tarkastajat arvioivat tutkielman, esittävät arvosanaa ja antavat kirjallisen arvioinnin kuukauden
kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty. Tarkastajat toimittavat lausunnot hallintohenkilölle,
joka huolehtii opiskelijan kuulemisesta yliopiston yhteistä vastinelomaketta käyttäen. Opiskelijalla on kolme vaihtoehtoa: hän voi hyväksyä lausunnon ja arvosanaehdotuksen, hän voi
antaa kirjallisen vastineen tarkastajien lausunnosta tai hän voi keskeyttää arviointiprosessin.
Opiskelija voi keskeyttää arvioinnin vain kerran. Hän voi jättää opinnäytteensä uudelleen
arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin uudelleen.
Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 12. §:n mukaan osastonjohtajan yhtenä tehtävänä on
arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli arvosanaehdotukset eivät ole yhteneväiset tai mikäli opiskelija ei hyväksy arvosanaehdotusta, osastonjohtaja
voi harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan. Kolmannen tarkastajan määräämistä
harkittaessa tulee ottaa huomioon opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat.
Pro gradu -tutkielmat arvostellaan seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia
cum laude approbatur ja laudatur.
Pro gradu -tutkielman ohjaukseen liittyviä näkökohtia
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Jokaisella pro gradu -tutkielmaa tekevällä opiskelijalla on vähintään yksi ohjaaja. Ohjausprosessissa sekä ohjaajalla että ohjattavalla on velvollisuuksia ja oikeuksia, joista sovitaan prosessin alkuvaiheissa. Ohjausprosessi katsotaan alkavaksi syventävien opintojen tutkielmaseminaarista, jonka yhteydessä oppiaineen professori tai muu vastuullinen ohjaaja hyväksyy
ohjattavan aiheen pro gradu -tutkielmaan sopivaksi. Aihetta hyväksyttäessä tulee huomioida
se, että se on tieteenalan kannalta riittävän merkittävä ja sillä on mahdollisuus saavuttaa myös
parhaat arvosanat.
Ohjattava ja ohjaaja laativat yhdessä tutkielmalle aikataulun, jossa ohjattava pyrkii pysymään.
Ohjaajan velvollisuutena on taata aikataulua tukeva riittävä palautteenanto ja muu ohjaus.
Opiskelija on velvollinen työskentelemään tutkielmansa suhteen itsenäisesti. Tämä huomioon
ottaen ohjaajan ei tule ratkaista tutkimukseen liittyviä tieteellisiä ongelmia ohjattavan puolesta,
mutta hänen velvollisuutensa on auttaa ohjattavaa esiin nousevien tieteellisten kysymysten
ratkaisemisessa ja tukea tämän itsenäisiä pyrkimyksiä. Erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, asioiden rakentava käsittely, tasapuolisuus, joustavuus ja ajantasainen viestintä sekä
sopimuksista kiinni pitäminen ovat hyvän ohjaussuhteen tunnusmerkkejä.
Ohjaajan ja ohjattavan välisen yhteistyön tulee perustua luottamukseen: ohjattavan tulee olla
mahdollista luottaa ohjaajan asiantuntemukseen ja häneltä saamiensa neuvojen paikkansapitävyyteen. Ohjaajan tulee puolestaan voida luottaa ohjattavan vilpittömyyteen tutkimuksen
teossa, tiedonhankinnassa, tietojen esittämisessä ja ylipäätään tieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden noudattamisessa.
Mikäli ohjaaja katsoo, että tekeillä oleva tutkielma ylittää hänen asiantuntemuksensa rajat, on
hän velvollinen etsimään ohjattavalle toisen ohjaajan. Myös opiskelija voi vaihtaa ohjaajaa
pätevästä syystä, mutta asiasta on sovittava ohjaajan / oppiaineen professorin kanssa.
Ennen kuin opiskelija jättää työn tiedekuntaan tarkastettavaksi:
1. Työn ohjaaja antaa tutkielman viimeisestä versiosta palautteen (ns. esitarkastus). Ohjaaja
vastaa siitä, että arviointiperusteet käydään läpi sekä työprosessin alussa että ennen työn
jättämistä tarkastukseen. Opiskelijan tulee perehtyä arviointiperusteisiin. (Opinnäytetyön
arvioinnista on erillinen ohje.)
2. Työn lopullinen versio tarkastetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä. Opiskelija jättää
työnsä Turnitin-työkaluun, ja ohjaaja päättää Turnitin-alkuperäisyysraportin perusteella, ovatko
lähdeviittaukset ja lainaukset hyvän tieteellisen tavan mukaisia.
Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte
Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan tiivistelmäpohjalle, joka on saatavilla osaston verkkosivuilta www.uef.fi/hum/pro-gradu-tutkielma.
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Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Mikäli
työ on kirjoitettu ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja
suomeksi. Kun pro gradu tiivistelmineen on hyväksytty, hallintohenkilö tallentaa merkinnän
hyväksytystä kypsyyskokeesta.
Jos opiskelija ei ole aikaisemmin alemmassa tai ylemmässä korkeakoulututkinnossa suorittanut kypsyysnäytettä, hänen on suoritettava maisterivaiheessa kypsyysnäyte, josta tarkastetaan opinnäytetyön alan perehtyneisyyden lisäksi myös suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte suoritetaan ennen pro gradu -tutkielman arvostelua samalla tavalla kuin kandidaatin
tutkinnossa. Dekaani voi tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa myöntää oikeuden
kirjoittaa kypsyysnäytteen muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä opiskelijalle, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen
hakemus osoitetaan dekaanille ja jätetään opintopalveluiden päällikkö Satu Koukille.
Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyyskoe kirjoitetaan aina englanniksi.
Filosofisen tiedekunnan opiskelija, joka ei ole aikaisemmin alemmassa tai ylemmässä korkeakoulututkinnossa suorittanut kypsyysnäytettä, voi suorittaa maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen kolmella eri tavalla: 1. pro gradu -tutkielma hyväksytään kypsyysnäytteenä, 2. pro
gradu -tutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä, tai 3. opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen tenttitilanteessa.
Kypsyysnäytteet FM-tutkinnossa:
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM) 0 op
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM) 0 op
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op
2110038 Kypsyysnäyte suomi toisena kielenä (FM) 0 op
Pro gradu -tutkielman jättäminen ja säilyttäminen
Opiskelija jättää viimeistellyn pro gradu -tutkielman tarkastukseen sähköisellä lomakkeella
(Asiointipalvelut > Teamplace). Pro gradu -tutkielma liitetään pdf/a-tiedostona, joka nimetään
opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Pdf/a-tiedoston suojausasetuksissa tulee kaikki valinnat jättää asetuksille ”sallittu”. Opiskelija ilmoittaa sähköisellä lomakkeella työn ohjaajan, joka opinnäytetyön saatuaan täydentää lomakkeeseen esityksen toisesta
tarkastajasta.
Tutkielmien ja e-julkaisusopimusten vastaanottajien yhteystiedot ovat tiedekunnan osaston
verkkosivuilla www.uef.fi/hum/pro-gradu-tutkielma.
Tutkielma on jätettävä viimeistään 10 päivää ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista, mikäli
opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten.
Tutkielman etulehdelle on merkittävä kirjoittajan nimi, työn nimi sekä työn julkaisupaikka
ja -aika sekä tutkielmalaji. Tiivistelmä liitetään tutkielmaan etulehden jälkeen. Suomenkieliseen
pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Mikäli työ on kirjoitettu
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ruotsiksi tai vieraalla kielellä, tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman kielellä ja suomeksi. Tiivistelmä
on yksisivuinen. Tiivistelmäsivun näytöllä täytettävä ja tulostettava pohja on osaston verkkosivuilla www.uef.fi/hum/pro-gradu-tutkielma.
Pro gradu -tutkielmat arkistoidaan yliopiston kirjastossa pdf-tiedostoina. Tutkielman paperikappaleita voidaan säilyttää myös osaston linjauksen mukaisesti asianomaisen oppiaineen /
osaston kirjakokoelmassa. Opiskelijan valinnan mukaan sähköinen pro gradu julkaistaan
avoimesti verkossa tai se on sähköisesti käytettävissä ainoastaan kirjastossa. Tarkemmat
tekniset ohjeet ja menettely esitetään osaston verkkosivuilla www.uef.fi/hum/pro-gradututkielma.

6.5.4 Lisätietoja arvostelusta ja oikaisumenettelyt
Lisätietoja arvostelusta
Lisätietoja opintosuoritusten, -kokonaisuuksien ja tutkielmien arvostelusta saa opettajilta,
osaston
www-sivuilta,
opintopalveluista
sekä
opintorekisteristä.
Opintojaksojen
ja -kokonaisuuksien vastuuhenkilöt ovat ko. oppiaineen WebOodi-oppaassa kunkin opintojakson ja -kokonaisuuden kohdalla.
Oikaisumenettelyt
Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 49 §)
Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely (Tutkintosääntö, 50 §)
Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä (Tutkintosääntö, 51 §)
Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta (Tutkintosääntö, 52 §)
Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista (Tutkintosääntö, 53 §)
Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakulautakunnan opintosuorituksen arviointia ja
hyväksilukemista koskevaan, oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. (Tutkintosääntö, 54 §)

6.6 Tutkinnon hakeminen ja publiikki
Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan dekaani.
Tutkinnonhakulomakkeita saa verkkosivuilta osoitteesta www.uef.fi/web/hum/tutkinnon-haku.
Kandidaatin tutkinnon tulee olla suoritettu ennen maisterin tutkintoa.
Humanistisessa osastossa tutkintohakemukset liitteineen on toimitettava oman pääaineen
amanuenssille. Tutkintohakemuksessa on sitovasti ilmoitettava, mitkä opinnot hakija haluaa
sisällyttää tutkintoon. Tutkintoa haettaessa opintosuoritusrekisteriotteessa tulee olla lopulliset
merkinnät kaikista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista ja opintokokonaisuuksista, myös
tutkielmasta.
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Todistuksen toimitusaika on 3 viikkoa hakemuksen jättämisestä. Kiireisinä aikoina, esim.
kalenteri- tai lukuvuosien päättyessä ja loma-aikoina (heinäkuu) toimitusaika voi olla edellä
mainittua pidempi.
Todistus voidaan toimittaa postitse kotiosoitteeseen. Halutessaan opiskelija voi myös noutaa
todistuksen tai osallistua tiedekunnan publiikkiin. Publiikki on juhlava tutkintotodistusten
luovutustilaisuus. Publiikin ohjelmaan kuuluvat dekaanin puhe, yhden publikoitavan puhe,
mahdollinen pieni musiikkiesitys, todistusten luovutus, publikoitavien onnittelu ja lopuksi kakkukahvit. Kukin publikoitava voi kutsua tilaisuuteen muutaman lähiomaisen ja ystävän. Publiikki pidetään, jos publikoitavia on vähintään viisi.
Filosofisen tiedekunnan publiikit pidetään syyslukukaudella 2017 seuraavasti:
26.9.2017
12.12.2017
Kevätlukukauden 2018 publiikkipäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Publiikit pidetään auditoriossa AT100 (Agora-rakennus, teologian siipi) klo 15.00 alkaen.

6.7 Opiskelu ulkomailla
Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille vaihtoon. Tarjolla on monia mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa. Itä-Suomen yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia kymmenien ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa. Lisäksi yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa.
Vaihtoon lähtemistä kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Tietoa vaihtomahdollisuuksista
saa kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden järjestämistä vaihtoinfoista (syksyllä ja keväällä)
sekä Kamusta.
Vaihtopaikkojen haku on aina kaksivaiheinen. Ensin järjestetään yliopiston sisäinen haku,
jossa valitaan Itä-Suomen yliopiston ehdokkaat vaihtoon. Ensimmäinen hakukierros tapahtuu
SoleMOVE-järjestelmän kautta (https://saas.solenovo.fi/solemove/). Opiskelija täyttää sähköisen hakulomakkeen ja liittää pyydetyt asiakirjat. SoleMOVE-järjestelmän kautta hakemus
siirtyy osastolle puoltokäsittelyä varten. Kansainvälisissä liikkuvuuspalveluissa tehdään päätökset yliopiston esittämistä vaihto-opiskelijaehdokkaista. Lopullisen päätöksen vaihtoopiskelupaikasta tekee aina ulkomainen kohdeyliopisto. Tämän jälkeen vaihtoon opiskelijat
saavat kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ohjeistuksen haun toiseen vaiheeseen, eli valitut
opiskelijat tekevät hakemuksen kohdeyliopistoon kunkin yliopiston hakuohjeiden ja aikataulujen mukaan. Ennen vaihtoa laaditaan myös opintosuunnitelma eli Learning Agreement, jonka tekemiseen saa ohjeet kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista.
Lisätietoja kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista ja laitosten/osastojen kv-yhteyshenkilöiltä.
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Kamu: http://kamu.uef.fi -> Opiskelijan käsikirja -> Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen
Kansainvälisten asioiden vastuuhenkilöt (humanistinen osasto)
Suomen kieli ja kulttuuritieteet: Irja Alho
Vieraat kielet ja käännöstiede: Risto Helén

6.8 Muita opintoja
Pää- ja sivuaineopintojen sekä pakollisten kieli- ja viestintäopintojen lisäksi tutkintoihin kuuluu
usein ns. muita opintoja. Muita opintoja on listattu opinto-oppaan luvussa 4.2 Tutkintorakenteet.

6.8.1 Työharjoittelu
Opiskeluaikana suoritettava työharjoittelu on erinomainen mahdollisuus soveltaa teoreettista
osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuunnitelmia sekä luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiin.
Tiedekunta varaa vuosittain budjettiinsa määrärahan tuettua työharjoittelua varten. Työharjoittelutukea jaetaan sekä kotimaan että ulkomaan harjoitteluun, joihin on molempiin omat ohjeensa.
Kotimaan harjoittelutuki on tarkoitettu generalistiopiskelijoille eli opiskelijoille, joiden tutkinto ei
suoraan anna pätevyyttä tiettyyn ammattiin. Aineenopettajaksi opiskelevat eivät voi saada
kotimaan harjoittelutukea. Ulkomaan harjoittelutukea voidaan myöntää myös opettajaksi opiskeleville.
Työharjoitteluksi hyväksyttävän työn ehdot kerrotaan oppiaineen työharjoitteluopintojakson
kurssikuvauksessa. Lisätietoja harjoittelusta löytyy Kamusta (http://kamu.uef.fi)
Humanistisen osaston harjoitteluyhteyshenkilöt
suomen kieli ja kulttuuritieteet:
amanuenssi Tellervo Hirvonen, tellervo.hirvonen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2023
vieraat kielet ja käännöstiede:
amanuenssi Risto Helén, sähköposti risto.helen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2021
Tutkinnon tavoitteiden kannalta relevanttia työkokemusta voidaan sisällyttää tutkintoon myös
Työelämäorientaatio-opintojakson kautta (tunniste: 2110021). Opiskelija voi saada opintopisteet tästä opintojaksosta esim. toimimalla konferenssi- tai tutkimusavustajana.

6.8.2 Opintopisteet luottamustoimista yliopistolla
Kun opiskelija osallistuu ylioppilaskunnan ainejärjestökoulutukseen ja toimii ainejärjestössä,
hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta 1131018 Osallistuminen ainejärjestö- ja
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kerhotyöskentelyyn (1–5 op). Yhden opintopisteen suoritusmerkinnän saa toimittuaan aktiivisesti vähintään yhden toimikauden ainejärjestön hallituksessa. Kahden opintopisteen suoritusmerkinnän saa toimittuaan aktiivisesti vähintään yhden toimikauden ainejärjestön puheenjohtajana, rahastonhoitajana tai sihteerinä.
Kun opiskelija työskentelee yliopiston hallituksessa, kollegiossa, tiedekuntaneuvostossa,
opetuksen neuvottelukunnassa, laaturyhmässä, auditoijana, muissa pysyvissä yliopistohallinnon työryhmissä tai ylioppilaskunnassa sekä osallistuu ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajakoulutukseen, hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksosta 1131016 Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn (1–10 op).
Suoritusmerkintöjä luottamustoimista yliopistolla pyydetään ylioppilaskunnasta.
Lisätietoja: akateemisen rehtorin päätös 297/12.00.01/2016

6.9 Opiskelijapalaute
Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta usealla eri tavalla. Opiskelijapalautteen yleisin
tapa on opetustilanteessa suoraan opettajalle annettava palaute. Opettaja voi pyytää palautetta opintojaksoista WebOodin kautta tai muilla tavoin. Humanistisen osaston palautepäivä
järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.
Suoran palautteen rinnalla jokaisella opiskelijalla on käytössään opintojaksokohtainen palaute
(PalauteOodi-järjestelmä), opintopolkupalaute (kysely tietyssä opiskelun vaiheessa), opetussuunnitelmapalaute
ja
kandipalaute.
Ks.
www.uef.fi/opiskelu/palautteen-antaminenopetuksesta-ja-ohjauksesta.
Reklamointi
Jos opiskelija on tyytymätön humanistisen osaston toimintaan, opiskelijan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kyseessä olevaan opettajaan tai oppiaineen professoriin ja pyrkiä selvittämään
asia. Useimmiten asia selviää parhaiten näin. Jos opiskelija kuitenkin kokee, ettei saa ääntään
kuulluksi tai ei tunne saavansa oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, on
mahdollista tehdä reklamaatio. Reklamointi voi kohdistua esimerkiksi opetuksen laatuun,
virheelliseen hallinnointikäytäntöön, laiminlyöntiin tai oikeuksien loukkaamiseen.
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7 Opintokokonaisuudet ja opintojaksot
7.1 Suomen kieli ja kulttuuritieteet
Suomen kieli
2121130 SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2121115 Fennistiikan johdantokurssi (4 op)
2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op)
2121111 Äänne- ja muoto-oppi (suomi) (5 op)
2121112 Lauseoppi I (5 op)
2121106 Merkitys ja vuorovaikutus (3 op) tai 2131923 Semantiikka ja pragmatiikka (2–6 op)
2121113 Suomen murteet ja muu puhekieli (4 op)
2121114 Kirjoitusviestintä (suomi) (3 op)
2121109 Kielenhuolto (3 op)
2121230 SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT (45 OP)
2121230s SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (30 OP)
Kaikille pakolliset opinnot
2121220 Johdatus suomen kielen kuvaukseen ja tutkimukseen (3 op)
2121221 Sanasto ja sananmuodostus (suomi) (3 op)
2121203 Lauseoppi II (suomi) (3 op)
2121222 Nimistötieteen peruskurssi (3 op)
2121223 Kirjakielen kehitys (suomi) (3 op)
Yksi lähisukukielen kurssi (ei pakollinen sivuaineopiskelijoille):
2121207 Viron kieli (3 op) TAI
2121604 Karjalan kielen alkeiskurssi (varsinaiskarjala) (4 op) TAI
2121605 Karjalan kielen alkeiskurssi (livvinkarjala) (4 op)
Tieteellinen työ (vain pääaineopiskelijat) (16 op)
2121208 Fennistiikan tutkimustaidot (3 op)
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät (2 op)
8020220 Suomen kielen tiedonhaku (1 op)
2121209 Suomen kielen proseminaari (4 op)
2121210 Suomen kielen kandidaatintutkielma (6 op)
2121211 Kypsyysnäyte (suomen kieli, HuK) (0 op)
Valinnaiset aineopinnot (pääaineopiskelijat 10–11 op, sivuaineopiskelijat 15 op)
2121204 Puhekielen kehitys (3 op)
2121224 Pragmatiikkaa (suomen kieli) (3 op)
2121225 Nuorten kieli ja kielen käyttö (3 op)
2121226 Asennoitumisen kielioppia (4 op)
2121215 Tekstinhuolto (suomen kieli) (3 op)
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2121227 Tekstien tulkitseminen (suomen kieli) (4 op)
2121228 Suomi toisena/vieraana kielenä (3 op)
2121218 Logiikka ja kieli (3 op)
2121229 Puheviestintä oppiaineena ja sen teoreettiset perusteet (3 op)
2121232 Kansanlingvistinen tutkimus (3 op)
2121338 Puheen kokeelliset tutkimusmenetelmät (4 op)
2121233 Kielellinen elämäkerta talteen (5 op)
2121350 SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2121350s SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen (pakollinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville pääaineopiskelijoille)
2121332 Näkökulmia kielitiedon ja kirjallisuuden opetukseen (5 op)
Suomen kielen tutkimussuuntauksia (12 op)
2121302 Suomen kielen kielioppia (3 op)
2121305 Kognitiivista ja konstruktiokielioppia (2–4 op)
2121308 Kieliopillistuminen (3–4 op)
2121333 Suomen kielen etymologinen sanastontutkimus (3 op)
2121323 Nimistöntutkimus (2–5 op)
2121324 Semantiikka (2–5 op)
2121306 Keskustelunanalyysi (4 op)
2121307 Diskurssintutkimus (3–4 op)
2121309 Sukupuoli ja kieli (3 op)
2121304 Suomen kielen tutkimushistoriaa (3 op)
Oppiaineen tutkimuksen painoalat (10 op)
Painoala 1. Suomen aluemurteet ja muu puhekieli
2121310 Alueellisen variaation tutkimusmenetelmiä (3 op)
2121334 Sosiolingvistiikka (3 op)
2121312 Variaationtutkimus ja sosiolingvistiikka (2-5 op)
2121313 Kansanlingvistiikka (2–5 op)
2121232 Kansanlingvistinen tutkimus (3 op)
Painoala 2. Kielen käyttö ja kielen omaksuminen
2121315 Kielen käyttö (2–5 op)
2121316 Lapsen kielenomaksuminen (3 op)
2121317 Kielenomaksuminen (ei-syntyperäisen näkökulma: S2-tutkimus) (2–5 op)
2121339 Lapsen kielenomaksuminen II (suomi) (3 op)
Painoala 3. Itämerensuomalaiset kielet ja kielikontaktit
2121318 Suomen kielen kontakteja (3 op)
2121335 Itämerensuomalaiset kielet (3 op)
2121803 Karjalan kielikontaktit (3 op)
2121706 Karjala ja venäjä (3 op)
2121336 Rajakarjalaismurteiden tutkimuskysymyksiä (3 op)
Muut valinnaiset opinnot (5-10 op)
2121320 Tutkielmaa tukevia opintoja (suomen kieli) (2–5 op)
2121321 Kielihistoriaa (2–4 op)
2121322 Suomen kirjakielen kehitys (2–5 op)
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2121337 Kaunokirjallisuuden dialogi (3 op)
2121325 Kielipoliittisia näkökulmia (4 op)
2120212 Työharjoittelu (suomen kieli ja kulttuuritieteet) (10 op)
2121338 Puheen kokeelliset tutkimusmenetelmät (4 op)
2121233 Kielellinen elämäkerta talteen (5 op)
Syventävä tieteellinen työ (48 op, sivuaineena 28 op)
2121326 Suomen kielen syventävien opintojen seminaari (8 op)
2121327 Suomen kielen pro gradu -tutkielma (40 op)
2121328 Suomen kielen sivuainetutkielma (20 op)
2121329 Suomen kielen kypsyysnäyte (FM) (0 op) (ei sivuaineopiskelijoille)

Karjalan kieli ja kulttuuri
2121600 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (25 OP)
Orientoivat opinnot (9 op)
2121601 Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin (3 op)
2121602 Karjalan historia (3 op)
2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op)
Karjalan kieli (12 op)
2121604 Karjalan kielen alkeiskurssi (varsinaiskarjala) (4 op) TAI
2121605 Karjalan kielen alkeiskurssi (livvinkarjala) (4 op)
2121606 Karjalan kielen jatkokurssi (varsinaiskarjala) (5 op) TAI
2121607 Karjalan kielen jatkokurssi (livvinkarjala) (5 op)
2121608 Karjalan kielen murteet (3 op)
Karjalainen kulttuuri (4 op)
2121609 Karjalainen kulttuuri I (4 op)
2121700 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (35 OP)
Karjalan kieli ja sen historia (12 op)
2121701 Karjalan kielen keskustelukurssi (varsinaiskarjala) (3 op) TAI
2121702 Karjalan kielen keskustelukurssi (livvinkarjala) (3 op)
2121704 Karjala itämerensuomalaisena kielenä (3 op)
2121705 Karjalan kielihistoria (3 op)
2121712 Tverin karjala ja karjalaiset (3 op)
Kielikontaktit ja kielipolitiikka (9 op)
2121706 Karjala ja venäjä (3 op)
2121707 Venäjää karjalan kielen opiskelijoille (3 op)
2121708 Uhanalaiset kielet, kielipolitiikka ja kielten elvyttäminen (3 op)
Karjalainen kulttuuri (6 op)
Opintosuorituksina voi käyttää monien muiden tieteenalojen kursseja (esimerkiksi Venäjä ja
raja -opinnot, perinteentutkimus, musiikkitiede). Suoritettavista opintojaksoista sovitaan professorin kanssa.
2121713 Nykynäkökulmia karjalaan ja karjalaisuuteen (3 op)
5115103 Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla (3 op)
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5114117 Literature at a Borderland: Soviet and post-Soviet images and narratives in Russian
Karelia (3–5 op)
Valinnaiset opinnot (8 op)
2121703 Karjalan kielen lukupiiri (3 op)
2121336 Rajakarjalaismurteiden tutkimuskysymyksiä (3 op)
2120212 Työharjoittelu (suomen kieli ja kulttuuritieteet) (10 op)
2121711 Kenttätutkimusretki (6 op)
2121714 Karjalan kieli Suomessa (3 op)
2121715 Käännösseminaari I (karjala) (5 op)
2121719 Käännösseminaari II (karjala) (5 op)
2121716 Tverin- ja rajakarjalaismurteista (3 op)
2121717 Fennistiikka 1900-luvun jälkipuoliskolla (3 op)
2121718 Studia Generalia: Näkökulmia Karjalaan, karjalaisuuteen ja karjalan kieleen (3 op)
2121720 Tverinkarjalan kurssi (3 op)
2121721 Lyydin kurssi (4 op)
2121722 Eteläkarjalan kurssi (4 op)
2121800 KARJALAN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)
Näkökulmia karjalan kielen tutkimukseen (10 op)
2121801 Karjalaista nimistöntutkimusta (3 op)
2121803 Karjalan kielikontaktit (3 op)
2121804 Syventäviä näkökulmia kielipolitiikkaan (4 op)
Karjalaisen kulttuurin syventävät opinnot (10 op)
2121805 Karjalan kansanmusiikki (3 op)
2121806 Karjalan kaunokirjallisuus (3 op)
2121814 Karjalainen perinnekulttuuri (5 op)
2121808 Näkökulmia karjalaiseen suulliseen runouteen (4 op)
2121809 Syventävien opintojen seminaari (karjalan kieli ja kulttuuri) (8−10 op)
2121810 Sivuaineen tutkielma (Karjalan kieli ja kulttuuri) (20 op)
Valinnaiset opinnot (12 op)
Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksyä esimerkiksi karjalan kieleen tai karjalaiseen kulttuuriin
liittyvää omaa työskentelyä (konferenssin tai seminaarin järjestelytehtäviä ym. toimintaa),
Suomi toisena tai vieraana kielenä -opintokokonaisuuden osasuorituksia tai karjalan kielen ja
kulttuurin ylimääräisiksi jääviä opintojaksoja. Tässä mainittuja opintoja voi käyttää suorituksina
myös aineopintojen valinnaisiin opintoihin.
2121811 Karjalan arkeologia (4 op)
2121714 Karjalan kieli Suomessa (3 op)
2121715 Käännösseminaari I (karjala) (5 op)
2121719 Käännösseminaari II (karjala) (5 op)
2121716 Tverin- ja rajakarjalaismurteista (3 op)
2121717 Fennistiikka 1900-luvun jälkipuoliskolla (3 op)
2121718 Studia Generalia: Näkökulmia Karjalaan, karjalaisuuteen ja karjalan kieleen (3 op)
2121720 Tverinkarjalan kurssi (3 op)
2121721 Lyydin kurssi (4 op)
2121722 Eteläkarjalan kurssi (4 op)
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Suomi toisena/vieraana kielenä
2121520 SUOMI TOISENA/ VIERAANA KIELENÄ (30 OP)
2121506 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (7 op)
2121507 Suomi oppijan näkökulmasta (12 op)
Suomen kielen opiskelijat:
2121507a Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1 (6 op)
2121507b Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2 (6 op)
Seuraava kurssi korvaa kaksi kirjaa tentistä 2121507b Suomi oppijan näkökulmasta,
Osa 2: 2121505 Suomen kielen rakenteet S2-opetuksessa (3 op)
Muut kuin suomen kielen opiskelijat:
2121111 Äänne- ja muoto-oppi (suomi) (5 op)
2121112 Lauseoppi I (5 op)
2121502c Suomi oppijan näkökulmasta (2 op)
2121508 Kulttuurienvälinen viestintä (6 op)
2121509 Harjoittelu (5 op)

Kirjallisuus
2122130 KIRJALLISUUDEN PERUSOPINNOT (30 OP)
Kirjallisuustieteen perusteet
2122101 Kirjallisuuden peruskurssi (2 op)
2122102 Kirjallisuuden lajit (5 op)
2129106 Taide sosiaalisena järjestelmänä (5 op)
Kirjallisuuden tuntemus ja historia
2122110 Länsimaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (9 op)
2122110a Länsimaisen kirjallisuuden historia (4 op)
2122110b Länsimaisen kirjallisuuden klassikot (5 op)
2122111 Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (9 op)
2122111a Suomalaisen kirjallisuuden historia (4 op)
2122111b Suomalaisen kirjallisuuden klassikot (5 op)
2122250 KIRJALLISUUDEN AINEOPINNOT (45 OP)
2122250s KIRJALLISUUDEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (30–35 OP)
Kirjallisuudentutkimuksen metodiopinnot
2122201 Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset (5 op)
2122201a Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset, luento (2 op)
2122201b Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset, kirjatentti (3 op)
2122202 Kirjallisuuden analyysi- ja menetelmäharjoituskurssi (5 op)
Kirjallisuuden erikoisalat
Pääaineopiskelijat suorittavat kolme viiden opintopisteen laajuista kurssia. Sivuaineopiskelijat
suorittavat yhden viiden opintopisteen laajuisen kurssin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi
opiskelevat pääaineopiskelijat sijoittavat kurssin 2121332 Näkökulmia kielitiedon ja kirjallisuuden opettamiseen kirjallisuuden aineopintoihin.
2121332 Näkökulmia kielitiedon ja kirjallisuuden opettamiseen (5 op)
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2122203 Kirjallisuuden sosiologiaa (5 op)
2122221 Sosiologisen taideteorian klassikot (2 op) tai
2129209 Sosiologinen kertomuksen tutkimus (2 op)
2122204 Kulttuurintutkimuksellinen näkökulma kirjallisuuteen (5 op)
2122205 Filosofinen kirjallisuuden ja taiteen tutkimus (5 op)
2122206 Modernista postmoderniin (5 op)
2122206a Modernista postmoderniin, teoriakirjallisuus (3 op)
2122206b Modernista postmoderniin, kaunokirjallisuus (2 op)
2122207 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2122208 Lasten ja nuorten kirjallisuus (5 op)
2122209 Populaarikirjallisuus ja kulttuuri (5 op)
2122210 Kirjallisuus ja muut taiteet (5 op)
2122211 Kirjallisuuskritiikki (5 op)
2127216 Kritiikkipraktikum (3op)
2122213 Kirjallisuus ja nykymedia (5 op)
2122214 Tarjolla kaanoniin? Kotimaisen nykykirjallisuuden tarkastelua (5 op)
2122226 Kirjallisuushistorian erityiskysymyksiä (5 op)
2122229 Myytit, kulttuuri ja kirjallisuus (5 op)
2133305 Käännöstieteen erityiskysymyksiä I, Runojen kääntäminen (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
5114117 Literature at a Borderland: Soviet and post-Soviet images and narratives in Russian
Karelia (3–5 op)
2122227 Kertomuksen teoriaa (5 op)
Kirjallisuus ja kirjallisuuden historia
Historiajaksosta valitaan joko yleisen kirjallisuuden (2122231) tai suomalaisen kirjallisuuden
alue (2122232).
2122231 Yleinen kirjallisuus (10 op)
2122231a Yleinen kirjallisuus, kirjallisuudenhistoria (5 op)
2122231b Yleinen kirjallisuus, kaunokirjallisuus (5 op)
2122232 Suomalainen kirjallisuus (10 op)
2122233 Suomen kirjallisuuden historia (5 op) tai 2122232a Suomalainen kirjallisuus, kirjallisuushistoria (5 op)
2122232b Suomalainen kirjallisuus, kaunokirjallisuus (5 op)
Proseminaari ja kandidaatintutkielma
Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte koskevat pääaineopiskelijoita. Sivuaineopiskelijat suorittavat esseeseminaarin.
2122217 Kirjallisuuden proseminaari (4 op)
2122218 Kirjallisuuden kandidaatintutkielma (6 op)
2122219 Kirjallisuuden kypsyysnäyte (HuK)
2122220 Kirjallisuuden esseeseminaari (sivuaineopiskelijat) (5 op)
2122350 KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2122350s KIRJALLISUUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Kirjallisuudentutkimuksen teoriaopinnot ja seminaari
2122301 Kirjallisuuden teoriaa (6 op)
2122302 Yleinen taideteoria (6 op)
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2122303 Kirjallisuuden seminaari (10 op)
Kirjallisuudentutkimuksen metodologiaa ja erityiskysymyksiä
2122304 Kirjallisuuden metodologia (6 op)
2122305 Kirjallisuudentutkimuksen erityiskysymyksiä (6 op)
2122306 Kirjallisuudentutkimuksen erikoistumisopinnot (6 op)
Pro gradu -tutkielma ja sivuaineen tutkielma
2122307 Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma (40 op)
2122308 Kirjallisuuden kypsyysnäyte (FM)
2122309 Kirjallisuuden syventävien opintojen sivuainetutkielma (20 op)

Kulttuuriantropologia
2125100 KULTTUURIANTROPOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP)
2125118 Johdatus kulttuuriantropologiaan (5 op)
2125119 Antropologian perusteet (5 op)
2125120 Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (5 op)
tai 2411601 UTI perusopintoja: Uskontotieteen oppihistoria (2 op) ja 2125120a Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (3 op)
tai 2411602 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus (3 op) ja 2125120b Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (2 op)
tai 2411601 UTI perusopintoja: Uskontotieteen oppihistoria (2 op) ja 2411602 UTI
perusopintoja: Moderni uskonnollisuus (3 op)
2125121 Antropologian keskeisiä kysymyksiä (5 op)
Kulttuuriantropologian perusopintojen valinnaisia opintoja (10 op)
suoritetaan vähintään 10 op seuraavista:
2125122 Kulttuurintutkimus (5 op)
2125123 Visuaalinen antropologia (5 op)
2125124 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
2125250 KULTTUURIANTROPOLOGIAN AINEOPINNOT (45 OP)
2125250s KULTTUURIANTROPOLOGIAN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
Pääaineopiskelijat (45 op)
2120217 Kulttuuritieteiden aineistot ja menetelmät (5 op)
2125212 Antropologian oppihistoria (5 op)
2125213 Näkökulmia antropologian klassikoihin (5 op)
2125214 Etnografia (5 op)
2125203 Antropologian ajankohtaisia tutkimusongelmia (5 op)
2125215 Antropologian tutkimussuuntauksia (5 op)
Kulttuuriantropologian aineopintojen valinnaisia opintoja (5 op),
suoritetaan vähintään 5 op seuraavista:
2125124 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op), ellei ole suoritettu jo perusopinnoissa
2125216 Antropologinen rituaalitutkimus (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2-5 op)
2411603 UTI perusopintoja: Suomalainen uskonnon tutkimuksen kenttä (3 op)
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2411604 UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot (4 op)
2125207 Kulttuuriantropologian proseminaari (4 op)
2125208 Kulttuuriantropologian kandidaatintutkielma (6 op)
2125209 Kulttuuriantropologian kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
Sivuaineopiskelijat (35 op)
2125212 Antropologian oppihistoria (5 op)
2125213 Näkökulmia antropologian klassikoihin (5 op)
2125214 Etnografia (5 op)
2125203 Antropologian ajankohtaisia tutkimusongelmia (5 op)
2125215 Antropologian tutkimussuuntauksia (5 op)
Kulttuuriantropologian aineopintojen valinnaisia opintoja (5 op),
suoritetaan vähintään 5 op seuraavista:
2125124 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op), ellei ole suoritettu jo perusopinnoissa
2125216 Antropologinen rituaalitutkimus (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
2411603 UTI perusopintoja: Suomalainen uskonnon tutkimuksen kenttä (3 op)
2411604 UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot (4 op)
2125217 Kulttuuriantropologian esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille) (5 op)
Kulttuuriantropologian syventävät opinnot
Ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot, erikoistumisalana kulttuuriantropologia

Mediakulttuuri ja viestintä
2126130 MEDIAKULTTUURI JA VIESTINTÄ: PERUSOPINNOT (30 OP)
Viestinnän perusteet (10 op)
2126121 Lähestymistapoja viestinnän tutkimukseen (4 op)
2126122 Viestintä kulttuurisena ilmiönä (6 op)
Media (20 op)
2126123 Mediasisältöjen analyysi (5 op)
2126124 Suomalainen viestintäjärjestelmä (4 op)
2126125 Media ja arkielämä (5 op)
2126117 Mediateknologian kulttuurinen tutkimus (6 op)
2126250 MEDIAKULTTUURI JA VIESTINTÄ: AINEOPINNOT (45 OP)
Pääaineopiskelijat 45 op
Tekninen viestintä (10 op)
2126201 Tietotekniikan harjoitukset (2 op)
2126202 Sähköinen julkaiseminen (5 op) TAI
2126213 Mediakirjoittaminen (5 op)
2126212 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)
2126212a Digitaalinen kuvankäsittely, Kuvan käsittelyn tekniikat (3 op)
2126212b Digitaalinen kuvankäsittely, Web-grafiikka (3 op)
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Viestinnän teoriaa ja tutkimusta (24 op)
2126203 Viestinnän tutkimussuuntauksia (6 op)
2126204 Mediatutkimuksen työpaja (3 op)
2120217 Kulttuuritieteiden aineistot ja menetelmät (5 op)
2126209 Proseminaari (mediakulttuuri ja viestintä) (4 op)
2126210 Kandidaatintutkielma (mediakulttuuri ja viestintä) (6 op)
2126211 Kypsyysnäyte, HuK (mediakulttuuri ja viestintä) (0 op)
Erikoistumisopinnot (11 op)
2126207 Projektityö (mediakulttuuri ja viestintä) (6 op)
2126214 Vapaavalintaiset opinnot (mediakulttuuri ja viestintä) (1–5 op) JA/TAI
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
2126250s MEDIAKULTTUURI JA VIESTINTÄ: AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
Tekninen viestintä (10 op)
2126201 Tietotekniikan harjoitukset (2 op)
2126202 Sähköinen julkaiseminen (5 op) TAI
2126213 Mediakirjoittaminen (5 op)
2126212 Digitaalinen kuvankäsittely (3 op)
2126212a Digitaalinen kuvankäsittely, Kuvan käsittelyn tekniikat (3 op)
2126212b Digitaalinen kuvankäsittely, Web-grafiikka (3 op)
Viestinnän teoriaa ja tutkimusta (14 op)
2126203 Viestinnän tutkimussuuntauksia (6 op)
2126204 Mediatutkimuksen työpaja (3 op)
2126215 Media-analyysi (5 op)
Erikoistumisopinnot (11 op)
2126207 Projektityö (mediakulttuuri ja viestintä) (6 op)
2126214 Vapaavalintaiset opinnot (mediakulttuuri ja viestintä) (1–5 op) JA/TAI
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
Mediakulttuurin ja viestinnän syventävät opinnot
ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot, erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä.

Musiikkitiede
2127130 MUSIIKKITIETEEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2127112 Musiikin tutkimuksen perusteet (5 op)
Musiikkitieteen perusopintojen vapaavalintaiset opinnot
Valitse näistä (25 op)
2127113 Suomalaisen musiikin historiaa (5 op)
2127114 Maailman taidemusiikkikulttuurit (5 op)
2127115 Maailman musiikkikulttuurit (5 op)
2127116 Populaarimusiikin ilmiöitä (5 op)
2127117 Johdatus äänimaisematutkimukseen ja ekomusikologiaan (5 op)
2127118 Kuulonvaraisen musiikin oppiminen (5 op)
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2127250 MUSIIKKITIETEEN AINEOPINNOT (45 op)
2120217 Kulttuuritieteen aineistot ja menetelmät (5 op)
2127220 Musiikkietnografia ja kenttätyö (5 op)
2127221 Musiikin teoria (5op)
2127222 Musiikkiantropologian ja etnomusikologian tutkimushistoriaa (5 op)
2127223 Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 1 (5 op)
Musiikkitieteen aineopintojen vapaavalintaiset opinnot
Valitse näistä 10 op:
2127224 Transkriptio ja analyysi (5 op)
2127225 Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 2 (5 op)
2127226 Musiikki ja hyvinvointi (5 op)
2121805 Karjalan kansanmusiikki (3 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2-5 op)
2127212 Musiikkitieteen proseminaari (4 op)
2127213 Musiikkitieteen kandidaatintutkielma (6 op)
2127214 Kypsyysnäyte (0 op)
2127250s MUSIIKKITIETEEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
2127260 Musiikkitieteen esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille) (5 op)
Musiikkitieteen aineopintojen vapaavalintaiset opinnot
Valitse näistä (30 op):
2127220 Musiikkietnografia ja kenttätyö (5 op)
2127221 Musiikin teoria (5op)
2127222 Musiikkiantropologian ja etnomusikologian tutkimushistoriaa (5 op)
2127223 Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 1 (5 op)
2127224 Transkriptio ja analyysi (5 op)
2127225 Musiikintutkimuksen keskeisiä näkökulmia 2 (5 op)
2127226 Musiikki ja hyvinvointi (5 op)
2121805 Karjalan kansanmusiikki (3 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
Musiikkitieteen syventävät opinnot
Ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot, erikoistumisalana etnomusikologia.

Perinteentutkimus
2123100 PERINTEENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (30 OP)
2123108 Perinteentutkimuksen peruskurssi (5 op)
2123109 Perinteentutkimuksen aineistokurssi (5 op)
2123110 Kansanusko ja mytologia (5 op)
2123104 Esineellinen kulttuuri ja tapakulttuuri (5 op)
2123105 Suullinen perinne (5 op)
2123111 Kansanrunous, Kalevala ja Kanteletar (5 op)
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2123250 PERINTEENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (45 op)
2120217 Kulttuuritieteiden aineistot ja menetelmät (5 op)
2123213 Perinteentutkimuksen keskeiskäsitteet ja oppihistoria (5 op)
2123214 Kertomusperinne ja narratiivinen tutkimus (5 op)
2123215 Muistitietotutkimus (5 op)
2123216 Nykykulttuurin ja populaarikulttuurin tutkimus (5 op)
2123217 Perinteentutkimuksen suuntauksia (5 op)
Perinteentutkimuksen vaihtoehtoiset aineopinnot (5 op), valitaan yksi kohta seuraavista:
2123220 Kansankulttuuri ja modernisaatio (5 op)
2123219 Kulttuurinen ympäristö- ja eläintutkimus (5 op)
2123218 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia ikään ja sukupuoleen (5 op)
2123204 Toisten kansojen perinne (5 op)
2121814 Karjalainen perinnekulttuuri (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
5115103 Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla (3 op)
5114117 Literature at a Borderland: Soviet and post-Soviet images and narratives in
Russian Karelia (3–5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2123206 Perinteentutkimuksen proseminaari (4 op)
2123207 Perinteentutkimuksen kandidaatintutkielma (6 op)
2123208 Perinteentutkimuksen kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
2123250s PERINTEENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
2123213 Perinteentutkimuksen keskeiskäsitteet ja oppihistoria (5 op)
2123214 Kertomusperinne ja narratiivinen tutkimus (5 op)
2123215 Muistitietotutkimus (5 op)
2123216 Nykykulttuurin ja populaarikulttuurin tutkimus (5 op)
2123217 Perinteentutkimuksen suuntauksia (5 op)
Perinteentutkimuksen vaihtoehtoiset aineopinnot (5 op), valitaan yksi kohta seuraavista:
2123220 Kansankulttuuri ja modernisaatio (5 op)
2123219 Kulttuurinen ympäristö- ja eläintutkimus (5 op)
2123218 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia ikään ja sukupuoleen (5 op)
2123204 Toisten kansojen perinne (5 op)
2121814 Karjalainen perinnekulttuuri (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
5115103 Etniskulttuuriset prosessit Venäjällä ja sen lähialueilla (3 op)
5114117 Literature at a Borderland: Soviet and post-Soviet images and narratives in
Russian Karelia (3-5 op)
2123222 Arkisto ja kulttuurin rajat (5 op)
2123221 Perinteentutkimuksen esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille) (5 op)
2123350 PERINTEENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 OP)
2124127 Tutkimusten lukemisen ja tekemisen taito -kollokvio (5 op)
2123301 Perinteentutkimuksen seminaari (10 op)
2124128 Gradukollokvio (5 op)
2123309 Ammattiin orientoivat opinnot (perinteentutkimus) (10 op)
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2123310 Perinteentutkimuksen teoreettismetodologinen kirjallisuus (10 op)
2123311 Perinteentutkimuksen syventävä tutkimuskirjallisuus (5 op)
2123306 Perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielma (40 op)
2123307 Perinteentutkimuksen kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2123350s PERINTEENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
2124127 Tutkimusten lukemisen ja tekemisen taito -kollokvio (5 op)
2123301 Perinteentutkimuksen seminaari (10 op)
2124128 Gradukollokvio (5 op)
Vapaavalintaisia opintoja (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
2110021 Työelämäorientaatio (humanistinen osasto) (1–10 op)
2123310 Perinteentutkimuksen teoreettismetodologinen kirjallisuus (10 op)
2123311 Perinteentutkimuksen syventävä tutkimuskirjallisuus (5 op)
2123308 Perinteentutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)

Sukupuolentutkimus
2128130 SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (30 OP)
Pakolliset opinnot 20 op
2128114 Johdatus sukupuolentutkimukseen (5 op)
2128115 Sukupuolentutkimuksen keskeiset kysymykset ja lähestymistavat (5 op)
2128116 Sukupuolentutkimuksen luku- ja harjoitusseminaari (5 op)
2128117 Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden moninaisuus (5 op)
Valinnaiset opinnot (pää- ja sivuaineopiskelijat) 10 op
2128118 Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (5 op)
2128228 Miestutkimus (5 op)
2128119 Sukupuolihistoria (5 op)
2123218 Kulttuurintutkimuksen näkökulmia ikään ja sukupuoleen (5 op)
2235422 Sukupuoli, kasvatus ja koulutus (3 op)
5514124 Tytöstä naiseksi (5 op)
5514123 Suomalainen koulu (5 op)
5515224 Tasa-arvopolitiikka (5 op)
5515211 Hoivan käytännöt (5 op)
2422312 ST aineopintoja: Teologinen naistutkimus (4 op)
2422222 KH aineopintoja: Sukupuolihistoria (4 op)
2235423 Työelämän sukupuolittuneet rakenteet (3 op)
2122207 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2128120 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
5515221 Työelämä murroksessa (5 op)
5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus (5 op)
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2128250 SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (45 OP)
2128250s SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
Pakolliset pääaineen opiskelijoille 25 op
2128225 Sukupuolentutkimuksen teoriat ja käsitteet (5 op)
2128226 Tutkimusmenetelmät ja tieteenkritiikki (5 op)
2120217 Kulttuuritieteiden aineistot ja menetelmät (5 op)
2128204 Sukupuolentutkimuksen proseminaari (4 op)
2128205 Sukupuolentutkimuksen kandidaatintutkielma (6 op)
2128206 Sukupuolentutkimuksen kypsyysnäyte (Huk) (0 op)
Pakolliset sivuaineen opiskelijoille 15 op
2128225 Sukupuolentutkimuksen teoriat ja käsitteet (5 op)
2128226 Tutkimusmenetelmät ja tieteenkritiikki (5 op)
2128227 Sukupuolentutkimuksen esseeseminaari (sivuaineopiskelijoille) (5 op)
Valinnaiset aineopinnot (pää- ja sivuaineopiskelijat) 20 op
2128229 Feministisen ajattelun klassikot (5 op)
2128230 Tasa-arvotyö (5 op)
5116220 Feministinen maantiede, luennot (3 op)
5116221 Feministinen maantiede, essee (2 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
2121309 Sukupuoli ja kieli (3 op)
2128228 Miestutkimus (5 op)
2235422 Sukupuoli, kasvatus ja koulutus (3 op)
5514124 Tytöstä naiseksi (5 op)
5514123 Suomalainen koulu (5 op)
5515224 Tasa-arvopolitiikka (5 op)
5515211 Hoivan käytännöt (5 op)
2422312 ST aineopintoja: Teologinen naistutkimus (4 op)
2422222 KH aineopintoja: Sukupuolihistoria (4 op)
2235423 Työelämän sukupuolittuneet rakenteet (3 op)
2122207 Kirjallisuus ja sukupuoli (5 op)
2128120 Teknologia ja sukupuoli (5 op)
5515221 Työelämä murroksessa (5 op)
5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus (5 op)
Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot
Ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot, erikoistumisalana sukupuolentutkimus.

Taiteensosiologia
2129130 TAITEENSOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP)
Sosiologian ja taiteensosiologian perusteet
2129105 Taiteensosiologian perusteet (10 op)
2129106 Taide sosiaalisena järjestelmänä (5 op)
2129107 Taiteensosiologian perusteet, kirjallisuus (5 op)
5514101 Sosiologian peruskurssi (5 op)
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5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot (5 op)
Sosiaalihistoriallista ja sosiologista taiteentutkimusta
2129103 Taiteen sosiaalihistoriaa (5 op)
2129108 Taiteen ja kulttuurin vastaanotto ja kulutus (5 op)
2129250 TAITEENSOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (45 OP)
2129250s TAITEENSOSIOLOGIAN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
Pääaineopiskelijat 45 op
2120217 Kulttuuritieteiden aineistot ja menetelmät (5 op)
Yhteiskuntatieteiden paradigmat
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot (2 op)
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus (3 op)
2129201 Yhteiskunnan ja kulttuurin sosiologista tutkimusta (5 op)
Sosiologinen taideteoria ja taiteentutkimus
2129210 Sosiologinen taideteoria (5 op)
2129211 Taiteen politiikka ja talous (5 op)
2129212 Taiteensosiologista tutkimusta (10 op)
Proseminaari ja kandidaatintutkielma
2129205 Taiteensosiologian proseminaari (4 op)
2129206 Taiteensosiologian kandidaatintutkielma (6 op)
2129207 Taiteensosiologian kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
Sivuaineopiskelijat 35 op
Yhteiskuntatieteiden paradigmat
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot (2 op)
5525211 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus (3 op)
2129201 Yhteiskunnan ja kulttuurin sosiologista tutkimusta (5 op)
Sosiologinen taideteoria ja taiteentutkimus
2129210 Sosiologinen taideteoria (5 op)
2129211 Taiteen politiikka ja talous (5 op)
2129212 Taiteensosiologista tutkimusta (10 op)
Esseeseminaari
2129213 Taiteensosiologian esseeseminaari (5 op)
SYVENTÄVÄT OPINNOT
ks. Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot erikoistumisalana taiteensosiologia.

Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot
2124130 KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 OP)
2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot pääaineopiskelijat (70 op)
2124127 Tutkimusten lukemisen ja tekemisen taito -kollokvio (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen syventävien opintojen seminaari (10 op)
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2124128 Gradukollokvio (5 op)
2124129 Ammattiin orientoivat opinnot (10 op)
HUOM! AMK-väylän opiskelijat suorittavat opintojaksosta 3 op osallistumalla Kielikeskuksen kurssille 8011002 Kirjoitusviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille.
Loput 7 op suoritetaan opintojakson ohjeistuksen mukaan.
2120212 Työharjoittelu (suomen kieli ja kulttuuritieteet) (10 op)
2110021 Työelämäorientaatio (humanistinen osasto) (1-10 op)
2124105 Kulttuurintutkimuksen pro gradu -tutkielma (40 op)
2124107 Kulttuurintutkimuksen kypsyysnäyte (FM) (0 op)
Kaikille yhteiset opinnot sivuaineopiskelijat (45 op)
2124127 Tutkimusten lukemisen ja tekemisen taito -kollokvio (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen syventävien opintojen seminaari (10 op)
2124128 Gradukollokvio (5 op)
Vapaavalintaisia opintoja (5 op)
2120213 Kulttuurintutkimuksen valinnaisia opintoja (2–5 op)
2110021 Työelämäorientaatio (humanistinen osasto) (1-10 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)
Erikoistumisalojen omat opinnot (15 op, yksi alla olevista)
2124210 Erikoistumisalana etnomusikologia
2124205 Syventävä perehtyminen tutkielman alaan (5 op)
2124206 Tutkielmaa tukevat etnomusikologiset metodologiaopinnot (5 op)
2124207 Perehtyminen etnomusikologiseen teoriaan (5 op)
2124310 Erikoistumisalana kulttuuriantropologia
2124303 Tutkielmaa tukevat metodologiset opinnot (5 op)
2124304 Kulttuuriantropologian erikoistumisalan kirjallisuus I (5 op)
2124305 Kulttuuriantropologian erikoistumisalan kirjallisuus II (5 op)
2124410 Erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä
2124404 Mediakulttuurin erikoistumisopinnot (4 op)
2124403 Media- ja kulttuuriteoria (6 op)
2124405 Mediakulttuurin metodologia (5 op)
2124510 Erikoistumisalana sukupuolentutkimus
2124503 Sukupuolentutkimuksen teoreettiset suuntaukset (5 op)
2124504 Sukupuolentutkimuksen metodologia (5 op)
2124505 Sukupuolentutkimuksen syventävä kirjallisuus (5 op)
2124610 Erikoistumisalana taiteensosiologia
2124603 Taiteensosiologian nykyteoriat (5 op)
2124604 Taiteensosiologian metodologia (5 op)
2124605 Taiteensosiologian erityiskysymyksiä (5 op)

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet
2124800 TERVEYDEN MONIKULTTUURISET ULOTTUVUUDET (25 op)
Kaikille yhteiset opinnot (19 op)
2124801 Terveys, hyvinvointi ja monikulttuurisuus, johdatus keskeisiin käsitteisiin (2 op)
2124802 Näkökulmia terveyteen, hyvinvointiin ja monikulttuurisuuteen (5 op)
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2124807 Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt (3 op)
Tutkimusten lukeminen ja tulkinta (TeMoKuu)
4434901 Populaatioiden tutkimus (2 op)
2124806 Kvalitatiivisten tutkimusten lukeminen ja tulkinta (2 op)
2124815 Loppuessee tai työharjoittelu (TeMoKuu) (5 op)
Valinnaiset opinnot (6 op), valitaan näistä 2 kurssia:
2124808 Sukupuoli ja terveys (3 op)
2124817 Seksuaaliterveys ja hyvinvointi monikulttuurisuuden kontekstissa (3 op)
2124814 Kielellinen vuorovaikutus terveydenhuollossa (3 op)
2124818 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (3 op)
2124819 Näkökulmia terveysteknologioihin (3 op)
2124809 Ikääntyminen kulttuurin ja hyvinvoinnin perspektiivistä (3op)
2124812 Hyvinvointi ja taide (3op)
2124813 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (3 op)
4434910 Terveyden edistäminen, lukemispäiväkirja (3 op)
4434803 Ruoka ja kulttuuri (3 op)
4457808 Health, Culture and Society I (3 op)
2124816 Vaihtoehtoiset valinnaiset opinnot (TeMoKuu) (3 op)

Finnish Culture Study Programme
2124900 FINNISH CULTURE STUDY PROGRAMME (25 OP)
2124908 Cultural Studies Perspective on Finnish Culture (5 op)
2124901 Finnish Folk Culture (5 op)
2124902 Finnish Literature (5 op)
2124903 The Past and Present of Finnish Literary Culture (2 op)
2124904 Finnish Literature: A Sampler (3 op)
2124905 Finnish Art (5 op)
2124906 Finnish Music (5 op)
2124906aThe Field of Finnish Music (3 op)
Choose one course (2 op) from the following list:
2124906b Finnish Contemporary Art Music (2 op)
2124906c Finnish Music Traditions in Change (2 op)
2124907 Gender and Finnish Culture and Society (5 op)

Projektiosaaminen
2111000 PROJEKTIOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS (30 OP)
Moduuli 1: Talousosaaminen
Kauppatieteiden opintoja enintään 15 op, esimerkiksi:
5210105J Markkinoinnin perusteet (6 op)
5210102J Laskentatoimen perusteet (6 op)
5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona (6 op)
Moduuli 2: Työelämän viestintä
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Viestinnän opintoja enintään 10 op, esimerkiksi:
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä (3 op)
AY7025107 Digiajan työelämä (3 op)
2132902 Asiakirjoittaminen (2 op)
2126213 Mediakirjoittaminen (5 op)
2132910 Virkakieli ja hallinnon tekstilajit (4 op)
Moduuli 3: Työelämätaidot
1131018 Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn (1–5 op)
1131016 Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn (1–10 op)
2110021 Työelämäorientaatio (1–10 op)
Työelämätaitojen osioon hyväksytään myös työharjoittelu, ellei sitä ole liitetty pääaineen ainetai syventävien opintojen opintokokonaisuuteen.

7.2 Vieraat kielet ja käännöstiede
Englannin kieli ja kulttuuri
2130330 ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT (30 OP)
A. Kielitaito-opinnot 1 (6 op)
2130316 Ääntämisharjoitukset 1 (englannin kieli) (1 op)
2130302 Suullinen viestintä (englannin kieli) (2 op)
2130311 Johdatus akateemiseen kirjoittamiseen (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot 1 (4 op)
2130312 Englannin kielioppi 1 (4 op)
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 1 (10 op)
2130305 Amerikkatietous (3 op)
2130306 Britanniatietous (3 op)
2130313 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 1 (4 op)
D. Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (10 op)
2130308 Englannin fonetiikka ja fonologia (2 op)
2130309 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen (englannin kieli) (2 op)
2130314 Akateemisen kirjoittamisen taidot (4 op)
2130315 Johdatus englannin kielen tutkimukseen (2 op)
2130400 ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (45 OP)
2130400S ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
A. Kielitaito-opinnot 2 (10 op)
2130422 Ääntämisharjoitukset 2 (englannin kieli) (1 op)
2130418 Tieteellinen kirjoittaminen 1 (3 op)
2130419 Tieteellinen kirjoittaminen 2 (3 op)
2130403 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu englanninkielisessä maassa (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)
2130404 Englannin kielioppi 2 (4 op)
2130405 Englannin kielen historia (3 op)
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2130406 Englanti maailmankielenä (2 op)
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (16 op)
2130408 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 2: Gotiikka, realismi, naturalismi (5 op)
2130409 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 3: Kirjallisuus ja moderniteetti (5 op)
2130410 Shakespeare kulttuurisena ikonina (4 op)
2130411 Englanninkielinen runous (2 op)
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op) – vain pääaineopiskelijoille
Opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen proseminaarin ja siihen liittyvän
kandidaatintutkielman.
2130420 Proseminaari: englanninkielinen kirjallisuus (3 op)
2130413 Kandidaatintutkielma: englanninkielinen kirjallisuus (6 op)
2130421 Proseminaari: kielen tutkimus (3 op)
2130415 Kandidaatintutkielma: kielen tutkimus (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
8020080 Englannin kielen tiedonhaku (1 op)
2130450S ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT VIERAIDEN KIELTEN
OPETTAJAKSI OPISKELEVILLE (SIVUAINE) (30 OP)
Ruotsin, saksan ja venäjän kielen pääaineopiskelijat, jotka on hyväksytty opettajan pedagogisiin opintoihin voivat suorittaa englannin kielen ja kulttuurin sivuaineopintokokonaisuuden 30
op:n laajuisena. Tällöin heidän ei tarvitse suorittaa kursseja 210419 Tieteellinen kirjoittaminen
2 ja 2130411 Englanninkielinen runous. Mikäli opiskelija aikoo jatkaa syventäviin opintoihin,
hänen tulee suorittaa nämä kurssit.
A. Kielitaito-opinnot 2 (7 op)
2130422 Ääntämisharjoitukset 2 (englannin kieli) (1 op)
2130418 Tieteellinen kirjoittaminen 1 (3 op)
2130403 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu englanninkielisessä maassa (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)
2130404 Englannin kielioppi 2 (4 op)
2130405 Englannin kielen historia (3 op)
2130406 Englanti maailmankielenä (2 op)
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (14 op)
2130408 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 2: Gotiikka, realismi, naturalismi (5 op)
2130409 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 3: Kirjallisuus ja moderniteetti (5 op)
2130410 Shakespeare kulttuurisena ikonina (4 op)
2130500 ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2130500S ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE)
(60 OP)
A. Pakolliset opinnot
Pakollisia opintoja ovat pääaineopiskelijoille tutkimukselliset opinnot (seminaari ja metodologia; 10 op) sekä pro gradu -tutkielma (40 op) ja sivuaineopiskelijoille tutkimukselliset opinnot
(seminaari ja metodologia; 10 op) ja sivuaineen tutkielma (20 op).
Tutkimuksellisissa opinnoissa opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen
seminaarin sekä sitä tukevan metodologisen opintojakson.
A.1. Tutkimukselliset opinnot (10 op)
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2130501 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus (5 op)
2130502 Metodologia: kirjallisuus- ja kulttuuriteoria (5 op)
TAI
2130503 Seminaari: kielen tutkimus (5 op)
2130504 Metodologia: kielentutkimuksen metodologiaa (5 op) 1 op + 2 op + 2 op:
1 opintopisteen essee + kaksi kahden opintopisteen kurssia seuraavista:
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät,
2132020 Johdanto tilastolliseen analyysiin tai
2132023 Tekstikorpusten käsittely.
A.2. Tutkielmaopinnot (pääaineessa 40 op, sivuaineessa 20 op)
2130505 Pro gradu -tutkielma (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2130507 Sivuaineen tutkielma (20 op)
B. Valinnaiset kurssit (30 op)
Valinnaisia kursseja suoritetaan 30 op, ja niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
2130508 Rikoksen kulttuurit (englannin kieli) (6 op)
2130509 Monikulttuurisuus ja identiteetti brittiläisessä nykykirjallisuudessa (6 op)
2130512 Afrikkalaisamerikkalainen kirjallisuus (5 op)
2130516 Englannin kielikontaktit (5 op)
2130517 Kelttiläiset englannit (4 op)
2130518 Sosiolingvistiikka (englannin kieli) (5 op)
2130519 Kaksikielisyys (englannin kieli) (5 op)
2130520 Amerikan englanti (4 op)
2130521 Valkoisuuden tutkimus (englannin kieli) (4 op)
2130522 Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1960-luvulla (6 op)
2130523 Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1930-luvulla (6 op)
2130524 Yhdysvaltain kirjallisuus 1920-luvulla (6 op)
2130525 Amerikkalainen realismi ja naturalismi (6 op)
2130526 Amerikanjuutalainen kirjallisuus ja kulttuuri (6 op)
2130527 Amerikkalainen kirjallisuus 1800-luvun alkupuolella (6 op)
2130528 Moderni amerikkalainen kirjallisuus (6 op)
2130529 Erasmus-vaihto-opetusta (2–5 op)
2130531 Toisen kielen oppiminen (4 op)
2130533 Korpustutkimuksen näkökulmia leksikaaliseen priming-efektiin ja mentaalileksikkoon
(4–6 op)
2130534 Australiatietous (4 op)
2130535 Lingvistinen tyylioppi (4 op)
2130536 Baseball - suuri amerikkalainen peli? (4 op)
2130537 1800-luvun sensaatiokirjallisuus (5 op)
2130538 Englannin kielen metaforat (5 op)
2130539 Sukupuoli ja kirjallisuus (5 op)
2130541 Jälkikoloniaalinen englanninkielinen kirjallisuus (5 op)
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) (5 op)
2130543 Luokkahuoneen englanti (3 op)
2110014 Näkökulmia kielikasvatukseen (3–5 op)
2130544 Uudelleenkirjoittaminen ja intertekstuaalisuus nykykirjallisuudessa (6 op)
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2130545 Moderni amerikkalainen kirjallisuus (6 op)
2130546 Meneillään olevat kielen muutokset (5 op)
2130547 Seksuaalisuus ja tila kirjallisuudessa (5 op)
2130548 Yhdysvaltain etniset kirjallisuudet (5 op)
2130549 Tunteet ja näkökulma 1900-luvun englanninkielisessä kirjallisuudessa (3 op)
2130550 Englannin kielen ja kulttuurin erityiskysymyksiä (1–6 op)
2130551 Englannin kielen ja kulttuurin vierailuluentoja (1–6 op)
2130552 Englannin kielen ja kulttuurin valinnaisia opintoja (1–10 op)

Englannin kieli ja kääntäminen
2130630 ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, PERUSOPINNOT (30 OP)
A. Kielitaito-opinnot (6 op)
2130316 Ääntämisharjoitukset 1 (englannin kieli) (1 op)
2130302 Suullinen viestintä (englannin kieli) (2 op)
2130311 Johdatus akateemiseen kirjoittamiseen (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot (4 op)
2130312 Englannin kielioppi 1 (4 op)
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (10 op)
2130305 Amerikkatietous (3 op)
2130306 Britanniatietous (3 op)
2130313 Englanninkielinen kertomakirjallisuus 1 (4 op)
D. Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (10 op)
2130603 Kääntäjän viestintätaidot 1, englanti–suomi (6 op)
2130604 Kääntäjän viestintätaidot 1, suomi–englanti (4 op)
2130700 ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, AINEOPINNOT 45 OP
2130730s ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, AINEOPINNOT (SIVUAINE) 32 OP
A. Kielitaito-opinnot (7 op)
2130713 Kirjallinen ilmaisu kääntäjille (4 op)
2130403 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu englanninkielisessä maassa (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot (4 op)
2130404 Englannin kielioppi 2 (4 op)
C. Kulttuuriopinnot (suoritettava vähintään 3 op)
2130702 Lehdistöseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) (3 op)
2130703 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat (3 op)
D. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot (18 op)
2130704 Tulkkauksen perusteet (englanti) (2 op)
2130714 Kääntäjän viestintätaidot 2, englanti–suomi (4 op)
2130715 Kääntäjän viestintätaidot 2, suomi–englanti (4 op)
2130716 Ammattikielten kääntäminen 1, englanti–suomi (4 op)
2130708 Ammattikielten kääntäminen 1, suomi–englanti (4 op)
E. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (13 op), pakollinen vain pääaineopiskelijoille:
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin (3 op)
2130710 Proseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) (4 op)
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2130711 Kandidaatintutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
2130830 ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 OP)
2130830s ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE)
(65 OP)
Englannin kielen ja kääntämisen syventävien opintojen pakollisia opintojaksoja on yhteensä
29 op sekä pro gradu -tutkielma 40 op tai sivuaineen tutkielma 20 op. Valinnaisia opintojaksoja
on suoritettava yhteensä 16 op:n verran.
HUOM! Syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin hyväksytään alla olevien opintojaksojen
lisäksi käännöstieteen menetelmäopintojen, tulkkauksen erikoistumisopintojen ja käännösteknologian erikoistumisopintojen moduuleihin sisältyviä opintojaksoja, yleisen kielitieteen opintojaksoja tai englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen valinnaisia opintojaksoja. Opintoihin voi sisällyttää myös kansainvälisen maisteriohjelman ”Master’s Degree Programme in
Linguistic Sciences” opintojaksoja. Opintojaksojen soveltuvuudesta on neuvoteltava oppiaineen professorin kanssa.
A. Teoreettiset ja menetelmäopinnot
Moduulista on suoritettava vähintään 8 op opintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkielman aiheeseen. Moduuliin voi valita opintojaksoja seuraavista opintokokonaisuuksista ja moduuleista:
 Käännöstieteen menetelmäopinnot
 Tulkkauksen erikoistumisopinnot
 Käännösteknologian erikoistumisopinnot
 Englannin kielen ja kulttuurin valinnaiset syventävät opinnot
 Yleisen kielitieteen opinnot
 MDP in Linguistic Sciences -maisteriohjelman opinnot.
Opintojaksojen soveltuvuudesta on sovittava pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa. Esimerkiksi seuraavat opintojaksot ovat mahdollisia:
2130823 Kääntäminen, kieli ja kognitio (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)
2133305–08 Käännöstieteen erityiskysymyksiä I–IV (2–5 op)
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät (2 op)
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
2130801 Tutkielmaa tukevia opintoja (3–6 op)
B. Ammatilliset opinnot
Moduulista on suoritettava pakollisena vähintään yksi käännösseminaari (4 op) ja yksi ammattikielten kääntämisen kurssi (4 op), työelämätaidot (käännöstiede) (5 op) ja reflektoiva loppuessee (3 op).
Pakolliset (16 op)
2130802 Käännösseminaari, englanti–suomi (4 op) TAI
2130803 Käännösseminaari, suomi–englanti (4 op)
2130804 Ammattikielten kääntäminen 2, englanti–suomi (4 op) TAI
2130805 Ammattikielten kääntäminen 2, suomi–englanti (4 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2130806 Reflektoiva loppuessee (englannin kieli ja kääntäminen) (3 op)
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Valinnaiset
2130807 Käännösprojekti (englannin kieli ja kääntäminen) (4–10 op)
2130818–21 Kääntämisen erityiskysymyksiä 1–4 (4–6 op)
2130810 Työharjoittelu (englannin kieli ja kääntäminen) (2–10 op)
2130811 Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot (englanti) (2–10 op)
2133337 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, englanti-suomi (3 op)
Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133331 Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi (3 op)
C. Kulttuuriopinnot
Moduulin opintojakson voi suorittaa valinnaisena.
2130822 Kulttuurikollokvio (englannin kieli ja kääntäminen) (4-5 op)
D. Tutkielmaopinnot
Pakolliset (5 + 40 op, sivuaineopiskelijalle 5 + 20 op)
2130813 Tutkielmaseminaari 1 (englannin kieli ja kääntäminen) (2 op)
2130814 Tutkielmaseminaari 2 (englannin kieli ja kääntäminen) (3 op)
2130815 Pro gradu -tutkielma, englannin kieli ja kääntäminen (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2130817 Sivuaineen tutkielma, englannin kieli ja kääntäminen (20 op)

Ruotsin kieli
2132230 RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT (30 OP)
A. Kielitaito-opinnot (16 op)
2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) (3 op)
2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1 (3 op)
2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) (4 op)
2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli) (6 op)
B. Kielitieteelliset opinnot (5 op)
2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)
2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) (4 op)
2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli) (5 op)
2132300 RUOTSIN KIELEN AINEOPINNOT (45 OP)
2132350s RUOTSIN KIELEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (30 op)
Pakolliset aineopinnot pääaineessa 41 op, sivuaineessa 30 op.
A. Kielitaito-opinnot (10 op)
2132301 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 2 (3 op)
2132302 Käytännön kieli A (ruotsin kieli) (2 op)
2132303 Kieliharjoittelu 1 (ruotsin kieli) (3 op)
2132304 Käännösharjoitukset 2 (ruotsin kieli) (2 op)
B. Kielitieteelliset opinnot (9 op)
2132305 Ruotsin kielioppi 2 (4 op)
2132306 Tekstin kuvaus ja analyysi (ruotsin kieli) (3 op)
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2132307 Kielihistoria (ruotsin kieli) (2 op)
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (pääaineessa 12 op, sivuaineessa 11 op)
2132322 Tyylioppi ja kirjallisuus (ruotsin kieli) (5–6 op)
2132309 Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit (6 op)
2132309A Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit: Norja ja tanska (4 op)
2132309B Pohjoismaiset kielet ja kulttuurit: Islanti (2 op)
D. Tutkielmaopinnot (vain pääaineopiskelijoille) (10 op)
2132310 Proseminaari (ruotsin kieli) (4 op)
2132311 Kandidaatintutkielma (ruotsin kieli) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
E. Näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin (valinnaiset opinnot)
2132313 Kieliharjoittelu 2 (ruotsin kieli) (3 op)
2132314 Työharjoittelu (ruotsin kieli) (3–15 op)
2132315 Tekstilingvistiikka (ruotsin kieli) (3 op)
2132316 Kirjallinen viestintä 2 (ruotsin kieli) (2 op)
2132317 Luokkahuoneruotsi opettajaksi aikoville (2 op)
2131925 Diakroninen kielitiede (1–3 op)
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
2132022 Puhekorpusten käsittely (2–5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
2132318–320 Ruotsin aineopintojen muut valinnaiset opinnot 1–3 (2 op)
2132321 Opinnot muussa yliopistossa (ruotsin kieli) (1–100 op)
Vain muista kuin kieliaineista tuleville sivuaineopiskelijoille:
2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op)
F. Tulkkaus ja kääntäminen (valinnaiset opinnot)
2132323 Kääntäminen I, ruotsi–suomi (5 op)
2132324 Kääntäminen II, suomi–ruotsi (5 op)
2132325 Tulkkauksen perusteet (ruotsin kieli) (2 op)
2132400 RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2132400S RUOTSIN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Syventävien opintojen pakolliset opinnot 65 op (sivuaine: 45 op). Syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin voi käyttää korvaaviksi suorituksiksi myös luentoja tai luentoja ja harjoituksia
tai seminaareja muista oppiaineista. Suorituksia saa käyttää vain yhdessä oppiaineessa.
Asiasta on sovittava etukäteen ruotsin kielen professorin kanssa. Kielitieteellisiä ja menetelmäopintoja voidaan ottaa yleisen kielitieteen oppiaineesta.
A. Kielitaito-opinnot (6 op)
2132401 Käytännön kieli B (ruotsin kieli) (3 op)
2132402 Kontrastiivinen analyysi käännösharjoituksineen (ruotsin kieli) (3 op)
B. Kielitieteelliset opinnot (14 op)
2132403 Lingvistinen tekstianalyysi (ruotsin kieli) (6 op)
2132404 Kielioppi ja merkitysoppi (ruotsin kieli) (3 op)
2132405 Kielitieteen suuntauksia (ruotsin kieli) (3 op)
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät (2 op)
C. Tutkielmaopinnot (pääaine: 45 op, sivuaine: 25 op)

Opinto-opas 2017–2018 79

Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta opintojakson
Sivuaineen tutkielma.
2132406 Seminaari (ruotsin kieli) (5 op)
2132407 Pro gradu -tutkielma (ruotsin kieli) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2132409 Sivuaineen tutkielma (ruotsin kieli) (20 op)
D. Syventävien opintojen valinnaiset opinnot
D.1 Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot
2132423 Ruotsalainen kulttuuri elokuvassa (2 op)
2132410 Moderni ruotsalainen kirjallisuus (5 op)
2132411 Suomenruotsalainen kaunokirjallisuus (5 op)
2132412 Ruotsin sukulaiskielten kirjallisuus (5 op)
D.2 Kielitieteelliset opinnot
2132413 Syntaksi (ruotsin kieli) (2 op)
2132414 Fraseologia (ruotsin kieli) (2 op)
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
2132022 Puhekorpusten käsittely (2–5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
2131925 Diakroninen kielitiede (1–3 op)
D.3 Muut valinnaiset opinnot
2110014 Näkökulmia kielikasvatukseen (3–5 op)
2132418–2132422 Ruotsin syventävien opintojen valinnaiset opinnot 1–5 (2 op)

Saksan kieli
2130930
2130912
2130913
2130914
2130915
2130916
2130917

SAKSAN KIELEN PERUSOPINNOT (30 OP)
Johdanto saksan kielen opintoihin (5 op)
Tekstityöpaja I (saksa) (5 op)
Saksan kielioppi I (5 op)
Käännösviestinnän perusteet (5 op)
Kulttuurityöpaja (saksan kieli) (5 op)
Johdanto saksankielisen kirjallisuuden analyysiin (5 op)

Saksan kieli ja kulttuuri
2131000 SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (45 OP)
2131050S SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (30 OP)
A. Kaikille saksan kielen opiskelijoille pakolliset aineopinnot (pääaineessa 23 op, sivuaineessa 13 op)
Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte eivät ole pakollisia opintoja saksan kielen
sivuaineopiskelijoille.
2131006 Saksan kielioppi II (5 op)
2131023 Tekstityöpaja II (saksa) (5 op)
2131005 Kieliharjoittelu (saksa) (3 op)
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2131011 Proseminaari (saksan kieli) (4 op)
2131012 Kandidaatintutkielma (saksan kieli) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
B. Suuntautumisvaihtoehdoittain eriytyvät pakolliset kurssit (pääaineessa 16 op, sivuaineessa 11 op)
Saksan kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelijat voivat niin halutessaan suorittaa osion 11 op:n
laajuisena; tällöin valitaan suoritettavaksi

joko 2131026 Saksan kielen kehitys ja varieteetit

tai 2131027 Saksankielisen kirjallisuuden historia.
2131024 Saksan kielen kollokvio (3 op)
2131025 Saksan kielioppi III (3 op)
2131026 Saksan kielen kehitys ja varieteetit (5 op)
2131027 Saksankielisen kirjallisuuden historia (5 op)
C. Kaikille saksan kielen opiskelijoille yhteiset valinnaiset opinnot (6 op)
2131028 Saksan kielen erityiskysymyksiä (1–6 op)
2131029 Saksankielinen nykyelokuva (3 op)
2131031 Puhuttu kieli (saksa) (3 op)
2131219 Kääntäminen, saksa-suomi II (3 op)
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin (3 op)
2131032 Saksankielinen nykykirjallisuus (3 op)
2131033 Saksan kielen fraseologia (3 op)
2131034 Johdanto DaF/DaZ-tutkimukseen (3 op)
2131100 SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2131100s SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60
OP)
A. Pakolliset syventävät opinnot (pääaineessa 63 op, sivuaineessa 43 op)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta opintojakson
Sivuaineen tutkielma.
2131126 Tutkielmaseminaari (saksan kieli ja kulttuuri) (5 op)
2131107 Pro gradu -tutkielma (saksan kieli ja kulttuuri) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2131108 Sivuaineen tutkielma (Saksan kieli ja kulttuuri) (20 op)
2131127 Tekstityöpaja III (saksan kieli) (5 op)
2131124 Loppuessee, saksan kieli (3 op)
2131128 Kielitieteen erityiskysymyksiä I (saksan kieli) (5 op)
Opiskelijan on suoritettava pakollisena vähintään yksi Kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä -opintojakso.
2131129 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä I (saksan kieli) (5 op)
2131133 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä II (saksan kieli) (5 op)
B. Valinnaiset syventävät opinnot (17 op)
2131131 Kulttuurihistoria (saksan kieli) (3 op)
2131132 Kielitieteen erityiskysymyksiä II (saksan kieli) (5 op)
2131129 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä I (saksan kieli) (5 op)
2131133 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä II (saksan kieli) (5 op)
2131134 Semantiikka (saksan kieli) (3 op)
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2131135
2131136
2110014
2133327
2119001
2119005
2119011
2119006
2119008
2119007

Pragmatiikka (saksan kieli) (3 op)
Saksan kielen sananmuodostus (3 op)
Näkökulmia kielikasvatukseen (3-5 op)
Terminologia ja sanastotyö (5 op)
Johdanto kielikontaktitutkimukseen (3-5 op)
Johdatus sosiolingvistiikkaan (5 op)
Kielikoulutuspolitiikka (3 op)
Kielipolitiikka (5 op)
Näkökulmia Euroopan kielipolitiikkaan (3 op)
Variaatiotutkimuksen metodit ja korpustyökalut (3 op)

Saksan kieli ja kääntäminen
2131200 SAKSAN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN AINEOPINNOT (45 OP)
2131200S SAKSAN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
A. Kaikille saksan kielen opiskelijoille pakolliset aineopinnot (pääaineessa 23 op, sivuaineessa 13 op)
Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte eivät ole pakollisia opintoja saksan kielen
sivuaineopiskelijoille.
2131006 Saksan kielioppi II (5 op)
2131023 Tekstityöpaja II (saksa) (5 op)
2131005 Kieliharjoittelu (saksa) (3 op)
2131011 Proseminaari (saksan kieli) (4 op)
2131012 Kandidaatintutkielma (saksan kieli) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
B. Suuntautumisvaihtoehdoittain eriytyvät pakolliset kurssit (16 op)
2131215 Tulkkauksen perusteet (saksa) (3 op)
2131216 Kääntäminen, saksa-suomi I (4 op)
2131217 Kääntäminen, suomi-saksa I (4 op)
2131218 Kääntäminen, suomi-saksa II (5 op)
C. Kaikille saksan kielen opiskelijoille yhteiset valinnaiset opinnot (6 op)
2131028 Saksan kielen erityiskysymyksiä (1-6 op)
2131029 Saksankielinen nykyelokuva (3 op)
2131031 Puhuttu kieli (saksa) (3 op)
2131219 Kääntäminen, saksa-suomi II (3 op)
2130717 Johdatus käännöstieteen menetelmiin (3 op)
2131032 Saksankielinen nykykirjallisuus (3 op)
2131033 Saksan kielen fraseologia (3 op)
2131034 Johdanto DaF/DaZ-tutkimukseen (3 op)
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2131350 SAKSAN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 OP)
2131350s SAKSAN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE)
(65 OP)
A. Pakolliset syventävät opinnot (pääaineessa 73 op, sivuaineessa 53 op)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta opintojakson
Sivuaineen tutkielma.
2131316 Tutkielmaseminaari (saksan kieli ja kääntäminen) (5 op)
2131308 Pro gradu -tutkielma (saksan kieli ja kääntäminen) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2131309 Sivuaineen tutkielma (saksan kieli ja kääntäminen) (20 op)
2131124 Loppuessee (saksan kieli) (3 op)
2131317 Käännösseminaari I (saksa-suomi) (5 op)
2131304 Käännösseminaari II (suomi-saksa) (5 op)
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
B. Valinnaiset syventävät opinnot (12 op)
2131311 Käännösseminaari III (saksan kieli ja kääntäminen) (4 op)
2131128 Kielitieteen erityiskysymyksiä I (saksan kieli) (5 op)
2131129 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen erityiskysymyksiä I (saksan kieli) (5 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133332 Auktorisoitu kääntäminen, saksa-suomi (3 op)
2133338 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, saksa-suomi (3 op)
2131131 Kulttuurihistoria (saksan kieli) (3 op)
2119006 Kielipolitiikka (5 op)
2119008 Näkökulmia Euroopan kielipolitiikkaan (3 op)

Venäjän kieli
2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT 30 OP
A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
2131411 Johdatus venäjän opintoihin (3 op)
2131404 Puhevalmiusharjoitukset (venäjä) (3 op)
2131405 Venäjän fonetiikka ja ääntäminen (3 op)
2131412 Kääntämisen perusteet (venäjä) (5 op)
Opiskelijan äidinkielen mukaiset kieliopin ja kirjallisen taidon kurssit 9 op:
2131413 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) (6 op) TAI
2131414 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (6 op)
2131415 Kirjallinen taito (venäjä vieraana kielenä) (3 op) TAI
2131416 Kirjallinen taito (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (3 op)
B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131417 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (4 op)
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Venäjän kieli ja kulttuuri
2131500 VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT (VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI) 45 OP
2131550S VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT (VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI) (SIVUAINE) (30 OP)
Aineopintojen laajuus on pääaineessa vähintään 45 op ja sivuaineessa 30–35 op. Sivuaineopiskelijan aineopinnot eivät sisällä opintojaksoja Proseminaari, Kandidaatintutkielma ja
Kypsyysnäyte.
Pakolliset opinnot (pääaineessa 45 p, sivuaineessa 30 op)
2131521 Kirjallinen taito ja kontrastiivinen analyysi (4 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjä) (3 op)
2131503 Proseminaari (venäjä) (4 op)
2131504 Kandidaatintutkielma (venäjä) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
2131506 Venäjän kielioppi II (3 op)
2131520 Venäjän syntaksin perusteet (2 op)
2131508 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)*
2131509 Venäjän kielen tutkimuksen perusteet (2 op)
2131510 Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen perusteet (4 op)
Venäjällä opiskelu -jakson pakolliset opinnot (pääaineessa 15 op, sivuaineessa 10–15 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)**
Yksi seuraavista:
2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) (5 op) tai
2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op) tai
2131515 Kielen vaihtelu (venäjä) (5 op)***
* Sivuaineopiskelija, joka ei jatka syventäviin opintoihin ja on aineenopettajakoulutuksessa, voi
halutessaan suorittaa opintojakson 2131508 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
asemasta opintojakson 2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op) ja muut sivuaineopiskelijat
opintojakson 2131627 Ammattialan erikoistekstit (2–3 op).
** Sivuaineopiskelija, jolla on toinen kieli sivuaineenaan, voi halutessaan jättää suorittamatta
opintojakson 2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op), jolloin hänen aineopintojensa laajuudeksi tulee 30 op.
*** Venäjällä opiskelun vaihtoehtoisella tavalla suorittava pääaineopiskelija suorittaa 2131513
Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) -opintojakson asemesta joko opintojakson 2131515 Kielen
vaihtelu (venäjä) tai 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä).
Valinnaiset opinnot
Venäjällä opiskelu -jakson valinnainen kurssi
2131519 Verbikurssi (venäjä) (3 op)
Venäjän kieli ja kulttuuri -suuntautumisvaihtoehdon tarjoamat valinnaiset opinnot
2131516 Kieliopillinen tekstianalyysi (venäjä) (2 op)
2131517 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (2–3 op)
2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
Venäjän kieli ja kääntäminen -suuntautumisvaihtoehdon tarjoamat valinnaiset opinnot
2131708 Suomi-tietous (venäjä) (2 op)
2131709 Liike-elämän viestintä (venäjä) (3 op)
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2131710 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
2131711 Venäläinen kulttuuri elokuvina (2 op)
2131650 VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT 85 OP
2131650S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (62
OP)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta Sivuaineen
tutkielman (20 op).
Sivuaineopiskelijaa eivät koske opintojaksot 2131632 Maisterintutkinnon HOPS (venäjän kieli
ja kulttuuri) (1 op) ja 2131604 Loppuessee (venäjän kieli ja kulttuuri) (2 op).
A. Pakolliset opinnot (pääaine 65 op, sivuaine 42 op)
2131601 Ammattisuuntautunut kielitaito (suullinen ja kirjallinen venäjän taito) (4 op)
2131601a Ammattisuuntautunut kielitaito (suullinen venäjän taito) (2 op)
2131601b Ammattisuuntautunut kielitaito (kirjallinen venäjän taito) (2 op)
2131629 Venäjän yhdyslauseen syntaksi (2 op)
2131630 Venäjän kieli nykyajassa (3 op)
2131631 Näkökulmia venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (3 op)
2131606 Seminaari (venäjän kieli ja kulttuuri) (5 op)
2131605 Tutkielmantekoa tukevat menetelmäopinnot (venäjän kieli ja kulttuuri) (3–5 op)
Toinen seuraavista:
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät (2 op) tai
2130502 Metodologia: Kirjallisuus ja kulttuuriteoria (5 op).
Vain pääaineopiskelijalle:
2131632 Maisterintutkinnon HOPS (venäjän kieli ja kulttuuri) (1 op)
2131604 Loppuessee (venäjän kieli ja kulttuuri) (2 op)
2131607 Pro gradu -tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
Vain sivuaineopiskelijalle:
2131609 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (20 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 20 op)
B1. Kieli
2131633a Venäjän leksikologia A (3 op)
2131633b Venäjän leksikologia B (2 op)
2131611b Venäjän syntaksi B (2 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3 op)
2131613a Venäjän verbioppi A (3 op)
2131613b Venäjän verbioppi B (2 op)
2131821 Venäjän tyylioppi A (3 op)
2131615 Venäjän tyylioppi B (2 op)
2119005 Johdatus sosiolingvistiikkaan (5 op)
2131616b Sosiolingvistiikka B (venäjä) (2 op)
2131617a Venäjän media ja diskurssit A (3 op)
2131617b Venäjän media ja diskurssit B (2 op)
2131618a Venäjän kielen ja kirjakielen historia A (3 op)
2131618b Venäjän kielen ja kirjakielen historia B (2 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
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B2. Kirjallisuus ja kulttuuri
2131619a Romantiikasta realismiin A (venäjä) (3 op)
2131619b Romantiikasta realismiin B (venäjä) (2 op)
2131620a Venäläinen modernismi A (3 op)
2131620b Venäläinen modernismi B (2 op)
2131621a Venäläinen lastenkirjallisuus A (3 op)
2131621b Venäläinen lastenkirjallisuus B (2 op)
2131622 Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin erityiskysymyksiä (2–5 op)
2131623a Venäjän kieli ja kulttuuri A (3 op)
2131623b Venäjän kieli ja kulttuuri B (2 op)
B3. Kielen oppiminen ja opettaminen
2110014 Näkökulmia kielikasvatukseen (3–5 op)
2131624a Venäjä vieraana kielenä ja kieltenopetus A (3 op)
2131624b Venäjä vieraana kielenä ja kieltenopetus B (2 op)
2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op)
B4. Muut
2131634 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kulttuuri) (3–10 op)
2131627 Ammattialan erikoistekstit (venäjän kieli ja kulttuuri) (2–3 op)
2131701 Kääntäminen äidinkieleen I (venäjä/suomi) 3 op

Venäjän kieli ja kääntäminen
2131700 VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT (VENÄJÄN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN) (45 OP)
2131700S VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT (VENÄJÄN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN) (SIVUAINE) (35 op)
Aineopintojen laajuus on pääaineessa vähintään 45 op ja sivuaineessa vähintään 35 op.
Sivuaineopiskelijan aineopinnot eivät sisällä opintojaksoja Proseminaari, Kandidaatintutkielma
ja Kypsyysnäyte.
Aineopintojen minimilaajuuteen kuuluu valinnaisia opintoja vähintään 2 op. Niitä suositellaan
suoritettavaksi enintään 10 op, näistä vähintään 5 op pitää olla oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisia.
A. Pakolliset opinnot (30 op)
2131521 Kirjallinen taito ja kontrastiivinen analyysi (venäjän kieli) (4 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjän kieli) (3 op)
2131503 Proseminaari (venäjän kieli) (4 op)
2131504 Kandidaatintutkielma (venäjän kieli) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
2131506 Venäjän kielioppi II (3 op)
2131701 Kääntäminen äidinkieleen I (venäjä/suomi) (3 op)
2131702 Tulkin viestintätaidot (venäjä) (3 op)
2131703 Kääntäminen äidinkieleen II (venäjä/suomi) (4 op)
Venäjällä opiskelu -jakson pakolliset opinnot (13 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131712 Kääntäminen vieraaseen kieleen I (venäjä/suomi) (3 op)
Yksi seuraavista:
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2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) (5 op) tai
2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op) tai
2131515 Venäjän kielen vaihtelu (5 op) *
* Venäjällä opiskelun vaihtoehtoisella tavalla suorittava pääaineopiskelija suorittaa 2131513
Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) -opintojakson asemesta joko opintojakson 2131515 Venäjän kielen vaihtelu tai 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä).
B. Valinnaiset opinnot
Aineopintojen minimilaajuuteen kuuluu valinnaisia opintoja vähintään 2 op. Valinnaisia opintoja suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op, näistä vähintään 5 op pitää olla oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisia.
Venäjällä opiskelu -jakson valinnainen kurssi
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
Venäjän kieli ja kääntäminen -suuntautumisvaihtoehdon tarjoamat valinnaiset opinnot:
2131708 Suomi-tietous (venäjä) (2 op)
2131709 Liike-elämän viestintä (venäjä) (3 op)
2131710 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
2131711 Venäläinen kulttuuri elokuvina (2 op)
Venäjän kieli ja kulttuuri -suuntautumisvaihtoehdon tarjoamat valinnaiset opinnot:
2131508 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
2131516 Kieliopillinen tekstianalyysi (venäjä) (2 op)
2131517 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (2–3 op)
2131518 Venäjän kulttuurihistorian kysymyksiä (3 op)
2131625 Luokkahuonevenäjä (2–3 op)
2131850 VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (85 op)
2131850S VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE)
(65 op)
A. Pakolliset opinnot (70 op, sivuaine 50 op)
Sivuaineopiskelija suorittaa Pro gradu -tutkielman ja Kypsyysnäytteen asemasta Sivuaineen
tutkielman (20 op).
Pakolliset kielikohtaiset opinnot (pääaineessa 60 op, sivuaineessa 40 op)
Toinen seuraavista:
2131822 Metodiopinnot (venäjän kieli ja kääntäminen) (2 op)
2131517 1800-luvun venäläinen kirjallisuus (2–3 op)
2131802 Kääntäminen vieraaseen kieleen II (venäjä/suomi) (5 op)
2131803 Käännösseminaari I (venäjä/suomi) (5 op)
2131804 Lopputentti (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131805 Tutkielmaseminaari (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
Vain pääaineopiskelijalle:
2131806 Pro gradu -tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
Vain sivuaineopiskelijalle:
2131808 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (20 op)
Käännöstieteen yhteiset pakolliset opinnot (10 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
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B. Valinnaiset opinnot (vähintään 15 op)
Valinnaisiin opintoihin hyväksytään myös tulkkauksen erikoistumisopintojen opintojaksoja.
2131809 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kääntäminen) (3–5 op)
2131810 Tieteellinen kirjoittaminen venäjäksi (3 op)
2131823–2131827 Ammattiprojektit I–V (venäjä–suomi) (3 op)
2131828–2131832 Ammattiprojektit I–V (suomi–venäjä) (3 op)
2131816 Käännösseminaari II (venäjä/suomi) (5 op)
2131817 Mediakääntäminen (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3 op)
2131819 Ulkomaanharjoittelu (Venäjä) (3 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
2131821 Venäjän tyylioppi A (3 op)
2131615 Venäjän tyylioppi B (2 op)
2131633a Venäjän leksikologia A (3 op)
2131633b Venäjän leksikologia B (2 op)
2133335 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, venäjä–suomi (3 op)
2133336 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, suomi–venäjä (3 op)
C. Auktorisoitu kääntäminen (6 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133333 Auktorisoitu kääntäminen venäjä–suomi (3 op)
2133334 Auktorisoitu kääntäminen suomi–venäjä (3 op)

Yleinen kielitiede
2131930 YLEINEN KIELITIEDE, PERUSOPINNOT (30 OP)
Perusopintoja on suoritettava vähintään 30 op niin, että jokaisesta kurssista suoritetaan vähintään minimiopintopistemäärä. Osa opintojaksoista on suoritettava minimiopintopistemäärää
laajempina.
2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op)
2131922 Fonetiikka ja fonologia (2–6 op)
2131924 Morfologia ja syntaksi (2–6 op)
2131923 Semantiikka ja pragmatiikka (2–6 op)
2131925 Diakroninen kielitiede (1–3 op)
2131926 Sosiolingvistiikka (1–3 op)
2131927 Psykolingvistiikka 1 (1–3 op)
2130113 Puheentutkimuksen menetelmät (2–5 op)
2132000 YLEINEN KIELITIEDE, AINEOPINNOT (45 OP)
2132000S YLEINEN KIELITIEDE, AINEOPINNOT (SIVUAINE) (35 OP)
A. Kielentutkimuksen yleisiä menetelmiä ja teorioita koskevat pakolliset opintojaksot
(pääaineessa 19 op, sivuaineessa 9 op)
Sivuaineopiskelijan aineopinnot eivät sisällä opintojaksoja Proseminaari, Kandidaatintutkielma
ja Kypsyysnäyte.
2132019 Kielentutkimuksen menetelmät (2 op)
2132021 Kielitieteellinen erikoistumisopintojakso (3 op)
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2132001 Proseminaari (4 op)
2132002 Kandidaatintutkielma (yleinen kielitiede) (6 op)
Kypsyysnäyte (HuK) (0 op)
Jompikumpi seuraavista korpuskursseista (2 op):
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
2132022 Puhekorpusten käsittely (2–5 op)
Jompikumpi seuraavista tilastotieteen kurssista:
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin (2–5 op)
3622210 Kuvaileva tilastotiede ja aineiston hankinta (2–4 op)
B. Kielentutkimuksen erityiskysymyksiä koskevat pakolliset opintojaksot (17 op)
Opiskelijan on suoritettava jokaisesta opintojaksosta vähintään minimiopintopistemäärä.
2132024 Kognitiivinen kielitiede (2–5 op)
2132036 Neurolingvistiikka (3–10 op)
2132025 Kielitieteen klassikoita (2–5 op)
2132038 Kielitypologia ja kielelliset universaalit (2–3 op)
2132026 Kielifilosofia (2–5 op)
2132027 Kielenomaksuminen (2–5 op)
2132028 Kielitieteen historia (2–5 op)
2130114 Kieliteknologian johdantokurssi (2–3 op)
C. Valinnaiset opintojaksot
2132029 Psykolingvistiikka 2 (5 op)
2132034 Autismi ja kieli (3–10 op)
2131912 Kliinisen kielentutkimuksen perusteet (3–10 op)
2132031 Evoluutio ja kieli (3 op)
2132035 Kielellisiä muutoksia neurodegeneratiivisissa taudeissa (3–5 op)
2132037 Kokeellisen kielitieteen laboratoriokurssi (5 op)
3622211 Tilastolliset mallit ja testaus (2–4 op)
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät (2–5 op)
3622213 Regressiotekniikat (4 op)
2132039 Yleisen kielitieteen vierailuluentoja 1 (1–10 op)
2132040 Yleisen kielitieteen vierailuluentoja 2 (1–10 op)
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) (5 op)
2132100 YLEINEN KIELITIEDE, SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 OP)
2132100S YLEINEN KIELITIEDE, SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)
Sivuaineopiskelija suorittaa pro gradu -tutkielman ja kypsyysnäytteen asemasta Sivuaineen
tutkielman.
2132101 Seminaari (yleinen kielitiede) (5 op)
2132113 Kielentutkimuksen lukupiiri (3–6 op)
2132111 Kielitieteellinen harjoittelu (7 op)
2132112 Kielentutkimuksen menetelmät 2 (2 op)
2132104 Loppukuulustelu, yleinen kielitiede (20 op)
2132105 Pro gradu -tutkielma (yleinen kielitiede) (40 op)
Kypsyysnäyte (FM) (0 op)
2132107 Sivuaineen tutkielma (yleinen kielitiede) (20 op)
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Japanin kieli ja kulttuuri
2133030 JAPANIN KIELI JA KULTTUURI, PERUSOPINNOT (30 op)
2133007 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot (2 op)
2133002 Japanin kielen perusteet 1 (7 op)
2133003 Japanin kielen perusteet 2 (7 op)
2133008 Suullinen kielitaito 1 (japanin kieli) (5 op)
2133009 Kirjallinen kielitaito 1 (japanin kieli) (5 op)
2133006 Japanin perinteinen kulttuuri (4 op)
2133100 JAPANIN KIELI JA KULTTUURI, AINEOPINNOT (35 op)
Pakolliset opintojaksot
2133107 Japanin kirjallisuus (5 op)
2133105 Kirjallinen kielitaito 2 (4 op)
2133106 Suullinen kielitaito 2 (4 op)
2133101–2133104 Kanji-merkit 1–4 (yht.16 op)
Valinnaiset opintojaksot:
2133108 Ulkomaanharjoittelu Japanissa (3 op)
2133109 Japanin kielen ja kulttuurin aineopintoja (4 op)
2133110 Japanin kielen ja kulttuurin erityiskysymyksiä (1–3 op)
2133111 Japanin kielen ja kulttuurin vierailuluennot (1–3 op)
2412613 UTI aineopintoja: Shintolaisuus ja Japanin buddhalaisuus (4 op)
2413612 UTI erityiskysymyksiä: Shintolaisuus nyky-Japanissa (4 op)

Kieliteknologia
2130130 KIELITEKNOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 OP)
A. Pakolliset opintojaksot (23 op)
Jokaisesta kurssista on suoritettava vähintään mainittu minimiopintopistemäärä. Mikäli pakollisista opintojaksoista ei kerry 23 op, koska osa niistä on kiinnitetty johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, opiskelija voi korvata puuttuvat opintojaksot suorittamalla valinnaisia opintojaksoja kirjatenttinä, harjoitustyönä tai esseenä, mahdollisesti myös KIT-verkoston opetustarjonnan kautta.
2131901 Kielitieteen peruskurssi (3 op)
2130114 Kieliteknologian johdantokurssi (2–3 op)
2130101 Kieliteknologian harjoitukset (3 op)
2130110 Kieliteknologian essee (3 op)
2131922 Fonetiikka ja fonologia (2–6 op)
2131924 Morfologia ja syntaksi (2–6 op)
2131923 Semantiikka ja pragmatiikka (2–6 op)
2130113 Puheentutkimuksen menetelmät (2–5 op)
2130103 Kieliteknologian ATK-ympäristö (2 op)
B. Valinnaiset opintojaksot
2130104 Verkkosivujen käsittely (3 op)
2130212 Kieliteknologian historia (3 op)
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2130112 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3–5 op)
2130106–109 KIT-verkoston erikoiskurssit 1–4 (2–8 op)
2130200 KIELITEKNOLOGIAN AINEOPINNOT (35 OP)
A. Pakolliset opintojaksot (24 op)
Jompikumpi seuraavista kursseista:
2130201 Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille (3 op)
2130202 Python-ohjelmointi (3 op)
Jompikumpi seuraavista kursseista:
2132022 Puhekorpusten käsittely (2–5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
Muut pakolliset:
2130204 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3–5 op)
2130205 Puhesynteesin peruskurssi (3–10 op)
2130206 Puheentunnistuksen perusteet (3–10 op)
2130207 Harjoittelu (kieliteknologia) (4 op)
2130208 Kirjallinen työ (kieliteknologia) (3 op)
B. Valinnaiset opintojaksot (11 op), esim.
2130201 Ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille (3 op)
2130202 Python-ohjelmointi (3 op)
2132022 Puhekorpusten käsittely (2–5 op)
2132033 Tekstikorpukset (2–5 op)
2130209 Puhesynteesin jatkokurssi (3 op)
2130210 Puheentunnistuksen jatkokurssi (3 op)
2130211 Puhehäiriöiden akustiikkaa (3–10 op)
2130212 Kieliteknologian historia (3 op)
2130213–216 KIT-verkoston erikoiskurssit 5–8 (2–8 op)
2130217 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3–5 op)

Käännöstiede
2133210 KÄÄNNÖSTIETEEN PERUSTEET (15 OP)
2133206 Johdatus käännöstieteeseen (7 op)
2133207 Ammattimaisen käännöstoiminnan perusteet (4 op)
2133203 Käännösteknologiset työvälineet (4 op)
2133350 KÄÄNNÖSTIETEEN MENETELMÄOPINNOT (25 OP)
Opintokokonaisuuden voi koota seuraavista opintojaksoista:
2133305–2133308 Käännöstieteen erityiskysymyksiä I–IV (2–5 op)
2133312 Suomentamisen ja suomennoskirjallisuuden historia (5 op)
2133303 Ammattikielten kääntämisen kirjatentti (4 op)
2133316 Sosiolingvistiikka ja kääntäminen (2 op)
2133339 Kääntämisen sosiologia (3 op)
2133340 Kääntäminen kielikontaktina (3 op)
2133341 Käännösprosessien tutkimus (4 op)
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2133530 TULKKAUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT (15–30 OP)
A. Pakolliset opintojaksot (15 op)
2133510 Tulkkauksen ammatilliset perusteet (3 op)
2133511 Konsekutiivitulkkaus, B-kieli (4 op)
2133512 Simultaanitulkkaus, B-kieli (4 op)
2133513 Tulkkausseminaari (4 op)
B. Valinnaiset opintojaksot (2–15 op)
2133514 Asioimistulkkaus, B-kieli (5 op)
2133515 Konsekutiivitulkkaus, C-kieli (2 op)
2133516 Simultaanitulkkaus, C-kieli (2 op)
2133517 Tulkkauksen tutkimus (5 op)
2133518 Tulkkauksen kirjatentti (5 op)
2124818 Asioimistulkkaus terveydenhuollossa (3 op)
2133430 KÄÄNNÖSTEKNOLOGIAN ERIKOISTUMISOPINNOT (15–30 OP)
Opintokokonaisuuden voi koota seuraavista opintojaksoista:
2119018 Korpukset ja kääntäminen (2 op)
2119020 Käännösteknologian ja -teorian työpaja (5 op)
2133409 Ruututekstien tekeminen (5 op)
2133410 AV-kääntämisen kirjatentti (5 op)
2119024 Kieli- ja teknologiapaja (5–10 op)
2133408 Käännösteknologian kirjatentti (3 op)
2119021 Käännösteknologian erityiskysymyksiä (5 op)
Vaihtoehtoisesti opintokokonaisuuteen voi sisällyttää opintojaksoja myös kieliteknologian
perusopinnoista TAI kieliaineiden syventävien opintojen seuraavat opintojaksot:
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op)

Ranskan kieli ja kulttuuri
2132530 RANSKAN KIELI JA KULTTUURI, PERUSOPINNOT (30 OP)
2132512 Ranskan ääntäminen (2 op)
2132513 Ranskan kielioppi 1 (6 op)
2132514 Johdanto romaaniseen kielitieteeseen (3 op)
2132504 Kirjallinen esitys (ranska) (4 op)
2132505 Käännös suomi-ranska 1 (3 op)
2132515 Käännös ranska-suomi 1 (3 op)
2132516 Tekstitaidot (3 op)
2132517 Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus (4 op)
2132518 Ranskan kulttuuri (2 op)
2132650 RANSKAN KIELI JA KULTTUURI, AINEOPINNOT (30 OP)
Pakolliset opintojaksot
2132624 Sosiolingvistiikan ja psykolingvistiikan näkemyksiä (2 op)
2132601 Suullinen esitys (2 op)
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2132604 Ranskan kielioppi 2 (4 op)
2132625 Asiatekstien tuottaminen (4 op)
2132626 Ranskan 1800-luvun kirjallisuus (3 op)
2132627 Ranskan historia (3 op)
2132603 Kieliharjoittelu (3 op)
Valinnaiset opintojaksot
2132628 Kirjallinen esitys: retoriikan perusteita (3 op)
2132606 Käännös ranska-suomi 2 (3 op)
2132611 Käännös suomi-ranska 2 (3 op)
2132629 Lehdistöseminaari (3 op)
2132607 Ranskan nyky-yhteiskunta (3 op)
2132619 Ranska Euroopan unionissa (3 op)
2132613 Ranskankielisen maailman kulttuuri ja yhteiskunta (3 op)
2132631 Ranskan kirjallisuus keskiajasta vallankumoukseen (3 op)
2132616 Ranskankielisen maailman kirjallisuus (3 op)
2132605 Ranskalaisia elokuvia (3 op)
2132623 Ranskan opettaminen (3 op)
2132632 Ranskan kielen ja kulttuurin erikoiskurssi (3 op)
2132633 Muita ranskan kielen ja kulttuurin opintoja (0–13 op)

Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille
2132800 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI VIERASKIELISILLE, PERUSOPINNOT (25 OP)
A. Pakolliset opintojaksot (18 op)
2132801 Suomen peruskielioppi (3 op)
2132802 Suomen kielen muoto- ja lauserakenne (3 op)
2132803 Ääntäminen ja puheviestintätaidot (2 op)
2132807 Suomenkielisen tekstin tuottaminen (5 op)
2132804 Tekstianalyysi (2 op)
2132805 Kääntäjän viestintätaidot (3 op)
B. Valinnaiset opintojaksot (väh. 7 op)
2132808 Johdatus suomalaiseen kirjallisuuteen (4 op)
2132806 Maantuntemus (3 op)
2121508 Kulttuurienvälinen viestintä (6 op)

Suomen kieli ja kääntäminen
2132900 SUOMEN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, PERUSOPINNOT (25 OP)
A. Pakolliset opintojaksot (15 op)
2132908 Suomen kielen rakenne (4 op)
2132902 Asiakirjoittaminen (2 op)
2121109 Kielenhuolto (3 op)
2132909 Teksti ja viestin (4 op)
2132904 Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)
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B. Valinnaiset opintojaksot (väh. 10 op)
2132905 Tekstilingvistiikka ja tyylianalyysi (4 op)
2132906 Luova kirjoittaminen (3 op)
2132910 Virkakieli ja hallinnon tekstilajit (4 op)
2132907 Suomennosten kielen- ja tekstinhuolto (3 op)

MDP in Linguistic Sciences
2119100 Courses Common to All Three Sub-programmes (15 ECTS)
1131003 Orientation for International Students (1 ECTS)
8031003 University Study Skills (1 ECTS)
2110002 Second-cycle study plan (1 ECTS)
2131922 Phonetics and Phonology (2–6 ECTS)
2131924 Morphology and Syntax (2–6 ECTS)
2131923 Semantics and Pragmatics (2–6 ECTS)
2132042 Introduction to Statistics (2–5 ECTS)
2132033 Text Corpora (2–5 ECTS)
2119200 Main Subject Studies: Linguistics and Language Technology (80 ECTS)
Compulsory Courses in Linguistics and Language Technology
2131925 Diachronic Linguistics (1–3 ECTS)
2119005 Introduction to Sociolinguistics (5 ECTS)
2131927 Psycholinguistics 1 (1–3 ECTS)
2132028 History of Linguistics (2–5 ECTS)
2130114 Introduction to Language Technology (2–3 ECTS)
2130101 Language Techonology Exercises (3 ECTS)
2130113 Methods in Speech Research (2–5 ECTS)
2132022 Methods in Speech Corpora (2–5 ECTS)
2119003 MA Seminar: Linguistics and Language Technology (5 ECTS)
2119004 MA Thesis: Linguistics and Language Technology (40 ECTS)
2119025 Maturity Examination MDP in Linguistic Sciences (0 ECTS)
Optional Courses in Linguistics and Language Technology
2132025 Classics in Linguistics (2–5 ECTS)
2132026 Philosophy of Language (2–5 ECTS)
2132037 Experimental linguistics laboratory course (5 ECTS)
2132031 Evolution and Language (3 ECTS)
2132038 Linguistic Typology and Language Universals (2–3 ECTS)
2132036 Neurolinguistics (3–10 ECTS)
2130205 Speech Synthesis 1 (3–10 ECTS)
2119002 Introduction to Speech and Speaker Recognition (3–10 ECTS)
2130202 Python Programming (3 ECTS)
2130204 Statistics for Language Technology (3–5 ECTS)
2130212 History of Language Technology (3 ECTS)
2132113 Linguistics Reading Circle (3–6 ECTS)
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2119300 Main Subject Studies: Sociolinguistics: Language Contacts and Language
Policy (80 ECTS)
Compulsory courses
2119005 Introduction to Sociolinguistics (5 ECTS)
2119001 Introduction to Contact Linguistics (3–5 ECTS)
2119006 Language Policy (5 ECTS)
2119007 Methods and Corpus Technology in Variatonist Research (3 ECTS)
2119013 MA Seminar: Sociolinguistics (5 ECTS)
2119014 MA Thesis: Sociolinguistics (40 ECTS)
2119025 Maturity Examination MDP in Linguistic Sciences (0 ECTS)
Optional courses
2119008 Perspectives on European Language Policy (3 ECTS)
2119009 Finnish-Swedish Language Contacts and Language Policy (3 ECTS)
2130406 English as a World Language (2 ECTS)
2130516 Contact varieties of English (5 ECTS)
2130518 Sociolinguistics (English) (5 ECTS)
2130519 Bilingualism (English) (5 ECTS)
2130517 Celtic Englishes (4 ECTS)
2119010 German Sociolinguistics, MDP in Linguistic Sciences (3-5 ECTS)
2121708 Endangered Languages, Language Politics and Language Revitalisation (3 ECTS)
2133316 Sociolinguistics and Translation (2 ECTS)
2119011 Language Education Policy (3 ECTS)
2119024 The Lab: Language and Technology Laboratory (5-10)
2119400 Main Subject Studies: Translation Studies and Translation Technology (80
ECTS)
2119015 Introduction to Research in Translation Studies (5 ECTS)
2119016 Translation Process (5 ECTS)
2119017 Quantitative & Qualitative Methods in Translation Studies (5 ECTS)
2130114 Introduction to Language Technology (3 ECTS)
2119018 Corpora in Translation (2 ECTS)
2119019 Translation Technology (5 ECTS)
2119020 Advanced Translation Tools & Theory Workshop (5 ECTS)
2119021 Special Issues in Translation Technology (5 ECTS)
2119022 MA Seminar: Translation Studies and Translation Technology (5 ECTS)
2119023 MA Thesis: Translation Studies and Translation Technology (40 ECTS)
2119025 Maturity Examination MDP in Linguistic Sciences (0 ECTS)
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8 Liitteet
Liite 1: AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT SIVUAINEENA
2310210 Opettajan pedagogiset opinnot 25 op (suositellaan suoritettavaksi osaksi
kandidaatin tutkintoa)
Pakolliset opintojaksot 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Suoritetaan samanaikaisina opintoina:
2310212 Orientaatio opettajuuteen 2 op
2310213 Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op
Suositellaan suoritettavaksi 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
Suoritetaan samanaikaisina opintoina:
2310214 Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op
2310215 Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) 7 op
Vaihtoehtoisia opintojaksoja:
2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op
2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op
2310230 Opettajan pedagogiset opinnot 35 op (suositellaan suoritettavaksi osaksi
maisterin tutkintoa)
Pakolliset opintojaksot 35 opintopisteen kokonaisuuteen:
Suoritetaan samanaikaisina opintoina:
2310234 Tutkiva opettajuus moninaisissa ympäristöissä 3 op
2310235 Tutkiva opettajuus (H3) 7 op
2310236 Opetusalan ammattilaiseksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi kehittyminen 5 op
2310237 Työelämäharjoittelu (H4) 5 op
Suositellaan suoritettavaksi 35 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op
2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op
Vaihtoehtoisia opintojaksoja:
2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
Suoritetaan samanaikaisina opintoina:
2310214 Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet 3 op
2310215 Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) 7 op
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Liite 2: ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ
1 § Tutkintosäännön soveltamisala
Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 13.12.2016 hyväksynyt seuraavan
tutkintosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty.
Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin
kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erikoistumisopintoihin, erillisiin opintoihin sekä avoimena yliopisto-opetuksena ja täydennyskoulutuksena järjestettäviin opintoihin. Tutkintosääntöä sovelletaan myös soveltuvin osin valintakokeisiin. Tässä tutkintosäännössä tiedekunnalla
tarkoitetaan yliopiston tiedekuntia ja soveltuvin osin opetusta antavia erillisiä laitoksia.
Rehtori, tiedekunta ja erillis- ja palvelulaitos voivat antaa tätä tutkintosääntöä tarkentavia
määräyksiä. Tämä tutkintosääntö on yliopistolain 41 §:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö.
2 § Määritelmät
Tässä tutkintosäännössä tarkoitetaan
1) tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta ja muuta
koulutuskokonaisuutta, josta tiedekunta myöntää alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
tai jatkotutkinnon
2) tiedekunnan opetussuunnitelmalla tiedekunnan opetustehtävän kuvausta, jossa määritellään muun muassa mitä tutkintoihin johtavia koulutuksia tiedekunnassa voidaan suorittaa ja
millä kielillä tutkinnot suoritetaan
3) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmalla kokonaisuutta, joka sisältää tutkinnon ja tutkinnon
osien osaamistavoitteet ja sisällöt, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot ja tutkintovaatimukset
4) opetusohjelmalla lukuvuoden tai pidemmän ajanjakson aikana toteutettavaa opetusta
5) opintosuorituksella kuulustelua, harjoitustyötä, esseetä, oppimispäiväkirjaa, näyttökoetta ja
muuta opetussuunnitelmassa määrättyä suoritustapaa sekä näiden yhdistelmää Opintosuorituksella tarkoitetaan lisäksi väitöstutkimusta, lisensiaatintutkimusta, ylemmän ja alemman
korkeakoulututkinnon tutkielmaa sekä hyväksiluettua opintosuoritusta ja muuta opetussuunnitelman edellyttämää osaamisen osoittamista.
6) oppiaineella opetettavaa kokonaisuutta, joka sisältyy jonkun tiedekunnan opetussuunnitelmaan.
Tutkinto-, erikoistumis- ja muu koulutus
3 § Yliopiston koulutusvastuut
Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla
säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta tiedekunnille.
4 § Tutkinto-ohjelman perustaminen ja lakkauttaminen
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Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Mikäli tutkinto-ohjelma lakkautetaan, tiedekunnan tulee järjestää siihen opiskeluoikeuden
saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Määräaikoja asetettaessa tulee
huomioida tutkintojen suorittamiselle säädetyt tavoiteajat sekä mahdollisuus saada lisäaikaa
tutkinnon suorittamiselle. Mikäli muun oppiaineen opetus lopetetaan, tiedekunnan tulee järjestää sen opiskelun aloittaneille sivuaineopiskelijoille mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun
kohtuullisen ajan kuluessa. Tiedekuntaneuvosto päättää molemmissa tapauksissa siirtymäkauden järjestelyistä.
5 § Tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus ja tutkintojen suoritusaika
Yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoitteista, niihin vaadittavien opintojen laajuuksista ja
tavoitteellisista suoritusajoista säädetään yliopistolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004).
6 § Erikoistumiskoulutusten ja tilauskoulutusten järjestäminen
Erikoistumiskoulutuksista säädetään yliopistolain 7b §:ssä ja tilauskoulutuksesta 9§:ssä.
Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnassa järjestettävästä erikoistumiskoulutuksesta ja
tilauskoulutuksesta. Dekaani ottaa opiskelijat koulutuksiin.
7 § Yhteistutkinto-ohjelmat
Kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa järjestettävistä yhteistutkinto-ohjelmista sovitaan erillisissä yliopistojen välisissä sopimuksissa. Rehtori päättää yhteistutkinto-ohjelmia
koskevista yleisistä määräyksistä.
8 § Avoin yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus
Yliopistossa järjestetään tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopistoopetusta. Yliopistossa järjestetään myös täydennyskoulutusta.
Opiskeluoikeudet
9 § Valintaperusteet alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin
Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista säädetään yliopistolain 36 ja 38 §:ssä. Rehtori päättää
yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista.
10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot
Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatko-opiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä.
Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet ja hakuajat.
11 § Tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan vaihtaminen
Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalinnan yleisistä linjauksista, joihin sisältyvät myös pääaineen tai tutkinto-ohjelman vaihtamista koskevat yleiset määräykset.
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Tiedekuntaneuvosto päättää periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi vaihtaa tutkintoohjelmaa tiedekunnassa sekä periaatteista, joiden perusteella toisen tiedekunnan opiskelija
voi siirtyä suorittamaan tutkintoa tiedekuntaan.
12 § Opettajan pedagogiset opinnot
Filosofinen tiedekunta järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää
näiden opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet.
Terveystieteiden tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen pääaineopiskelijoille.
Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta tiedekunnille ja oppiaineille.
13 § Sivuaineopinto-oikeudet
Yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa
sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään
opetussuunnitelmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä yhteistyönä sekä
erikseen tietyille pääaineille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina. Yliopistossa voi olla muiden
yliopistojen opiskelijoita, jotka suorittavat sivuaineopintoja joustavan opinto-oikeussopimuksen
tai muun yhteistyösopimuksen perusteella.
14 § Opiskeluoikeuden rajaaminen
Rehtori päättää tarkemmista määräyksistä, jotka koskevat yliopistolain 42 §:n mukaista opiskeluoikeuden rajaamista ja lisäajan myöntämistä.
Opiskelijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai samantasoiseen tieteelliseen tai
ammatilliseen jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa.
Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä mainitun saman
koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa.
15 § Opiskeluoikeuden päättyminen ja opiskeluoikeudesta luopuminen
Opiskelija voi valmistuttuaan suorittaa opintoja sen lukukauden loppuun asti, jonka aikana hän
on valmistunut. Tiedekunta antaa tarkemmat ohjeet opintojen suorittamisesta valmistumisen
jälkeen kelpoisuutta ja pätevyyttä tuottavissa opinnoissa.
Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopistolle. Tällöin
opiskeluoikeus merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeutta ei tällöin voida palauttaa.
16 § Opiskeluoikeuden menettäminen
Yliopistolain 43 §:n mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän on opiskelupaikan vastaanotettuaan laiminlyönyt ilmoittautumisen yliopistoon tai lukuvuosittaisen ilmoit100 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto

tautumisen, hän ei ole suorittanut tutkintoa yliopistolaissa säädetyssä ajassa tai myönnetyssä
lisäajassa, tai hänelle ei ole myönnetty lisäaikaa. Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa
opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava opintopalveluista oikeutta päästä uudelleen
opiskelijaksi; päätös opiskelupaikan palauttamisesta voidaan tehdä ilman että opiskelija osallistuu uudelleen valintaan. Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut vuosi tai
pidempi aika, opintopalvelut kuulee tiedekuntaa ennen päätöksen tekemistä. Opiskelijalta
voidaan edellyttää päivitettyä opintosuunnitelmaa.
Opetus ja opinnot
17 § Opiskelijan ilmoittautuminen
Rehtori määrää opiskelijaksi hyväksytyn ilmoittautumisesta yliopistoon ja lukuvuosittain tehtävästä läsnä- ja poissaoloilmoittautumisesta.
18 § Tieteellinen jatkotutkintokoulutus
Tieteellinen jatkotutkintokoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmat voivat olla
tiedekunnan omia ohjelmia, tiedekuntien välisiä, kansallisia tai kansainvälisiä tohtoriohjelmia.
Tohtoriohjelmalla on johtaja ja johtoryhmä. Tohtoriohjelman tehtävänä on huolehtia alansa
tutkijakoulutuksen järjestämisestä yliopistossa. Tohtoriohjelma:
1) käsittelee tohtoriohjelmaan tulleet jatko-opinto-oikeushakemukset,
2) valmistelee tohtoriohjelman valintaperusteet ja opetussuunnitelmat,
3) vastaa tieteen ja tutkimusalan opintojen järjestämisestä,
4) vastaa jatko-opiskelijoiden ohjauksesta.
Opetuksen järjestäminen ja opintojen suunnittelu
19 § Opetussuunnitelmat ja opetusohjelma
Tiedekunnan opetussuunnitelma sisältää mitä tutkintoja tiedekunnassa voidaan suorittaa ja
millä kielillä tutkintoja voidaan suorittaa. Tiedekunnan opetussuunnitelma sisältää tutkintoohjelmien opetussuunnitelmat ja kaikille tutkinto-ohjelmille yhteiset määräykset. Tiedekunnan
opetussuunnitelman tulee sisältää tutkintojen osaamistavoitteet ja sisällöt, joita tutkinnoille ja
niiden osille on asetettu, osaamisen arviointimenetelmät, opetusmuodot, ilmoittautumiskäytännöt ja muut tutkintovaatimukset.
Jokaisesta tutkinto-ohjelmasta laaditaan opetussuunnitelmat, joita arvioidaan ja kehitetään
säännöllisesti.
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:
1) koulutuksen tehtävä,
2) koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet,
3) tutkintorakenne opintojaksoineen ja laajuuksineen,
4) opintojaksokuvaukset suomeksi ja englanniksi
5) suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen järjestämisestä
6) opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset kuten opintojen korvaavuusperusteet, opintojen
vanhenemista, opintosuoritusten suorituskertojen määrää ja etätenttejä koskevat määräykset.
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Rehtori antaa vuosittain marraskuun loppuun mennessä opetussuunnitelmia ja opetusohjelmia
koskevan ohjeistuksen, joka sisältää yhteiset opintoja koskevat linjaukset ja määräykset.
Rehtori vahvistaa tiedekuntien yhteisen opetuksen opetussuunnitelmat seuraavaa lukuvuotta
varten helmikuun loppuun mennessä.
Tiedekuntaneuvostot vahvistavat opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat tiedekuntien seuraavan lukuvuoden opetusta varten rehtorin vuosittain päättämän aikataulun mukaisesti. Tutkintorakenteet, opintokokonaisuudet ja opintojaksojen nimet ja laajuudet voidaan vahvistaa useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Kielikeskus laatii oman opetussuunnitelman, joka sisältää tutkintovaatimukset ja opetusohjelman.
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate vahvistaa avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman seuraavaa lukuvuotta varten tiedekuntien päätösten pohjalta. Suunnitelmaan sisällytetään kaikki avoin yliopisto-opetus, jota yliopisto järjestää itse tai yhdessä yhteistyöoppilaitosten
kanssa.
Edellä määrättyä noudatetaan soveltuvin osin myös muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen.
20 § Opetuksen järjestäminen
Tiedekunnat järjestävät opetuksen ja opintojen ohjauksen siten, että tutkinto on mahdollista
suorittaa päätoimisesti opiskellen yliopistolaissa säädetyssä tavoiteajassa, tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja keskeytyksettä. Opetus järjestetään hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin.
21 § Opintojaksot
Yliopiston järjestämä opetus toteutetaan opintojaksoina. Täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmat toteutetaan tarkoituksenmukaisina opetussuunnitelmarakenteina. Opintojakson on
oltava vähintään yhden opintopisteen laajuinen, mistä poikkeuksena on kypsyysnäyte. Opintopiste voi koostua pienemmistä osasuorituksista. Opintojaksolla tulee olla kirjattuna osaamistavoitteet ja nimetty vastuuhenkilö. Opintojaksokuvaukset tulee päivittää lukuvuosittain suomen ja englannin kielellä. Opintojaksokuvauksessa tulee ilmoittaa, millä kielellä opetus annetaan.
22 § Opintoihin sisältyvä harjoittelu
Tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu
mahdollisuus harjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opintoja. Opintoihin
sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla.
Yliopistossa voi olla kirjoilla myös harjoittelua suorittavia Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten
yhteistyöyliopistojen opiskelijoita.
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Rehtori antaa harjoittelusta tarkempia määräyksiä.
23 § Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijan ohjaus
Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa. Tiedekuntaneuvosto päättää
opintojen ohjauksen periaatteista, jotka sisältävät opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet, ja antaa ohjeet henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta sekä sen hyväksymis- ja päivittämiskäytännöistä. Ohjauksen periaatteet voivat olla osa opetussuunnitelmaa.
Tuutoroinnista annetaan erillinen rehtorin ohjeistus vuosittain.
Opintojen etenemisen seuranta
24 § Opintojen etenemisen seuranta
Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellisen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittavan opiskelijan opintojen etenemistä seurataan etukäteen päätetyissä vaiheissa tai opintojen eri vaiheissa.
Rehtori päättää, miten jatko-opiskelijoiden sekä erikoistumistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan.
Opetuksen ja opiskelun kieli
25 § Opetus- ja tutkintokieli
Yliopistolain 11§: mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Tiedekuntaneuvosto voi
päättää lisäksi muun kielen käyttämisestä tutkintokielenä opetussuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä.
26 § Opintosuorituksen kieli
Mikäli opintosuorituksen tarkoitus ei muuta vaadi, opiskelijalla on oikeus käyttää sekä kirjallisissa että suullisissa suorituksissa suomen kieltä tai opetussuunnitelman mukaista muuta
kieltä.
Oikeudesta käyttää muuta kuin opetussuunnitelman mukaista kieltä päättää suorituksesta
vastaavan yksikön johtaja, opetusta antavan erillis- tai palvelulaitoksen johtaja ja opinto- ja
opetuspalveluiden johtaja. Opinnäytetyö kirjoitetaan tiedekuntaneuvoston hyväksymällä kielellä.
Osaamisen arviointi ja arvosteluasteikot
27 § Opintosuoritukset
Opintosuorituksia ovat kuulustelut, harjoitustyöt, esseet, oppimispäiväkirjat, näyttökokeet tai
muut opetussuunnitelmassa määrättävät suoritustavat ja niiden yhdistelmät. Opintosuorituksella tarkoitetaan lisäksi väitöskirjaa, lisensiaatintutkimusta, ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon tutkielmaa sekä hyväksiluettua opintosuoritusta tai muuta opetussuunnitelman
edellyttämää osaamisen osoittamista. Opintosuorituksen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä
lukuun ottamatta väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta.
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Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut kuulustelut ja vastaavat opintosuoritukset on säilytettävä
vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. Muut opintosuoritukset säilytetään
yliopiston arkistojohtosäännössä ja arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn ajan.
Kuulusteluja voidaan järjestää myös sähköisessä tenttijärjestelmässä. Sähköisen tentin säännöistä ohjeistetaan erikseen.
Opintosuoritukseen saa osallistua vain yliopiston opiskelijarekisteriin läsnä olevaksi merkitty
opiskelija, jolla on opintosuorituksen edellyttämä opinto-oikeus.
28 § Suoritusmahdollisuudet
Opetukseen liittyvä kirjallinen tai muu vastaava kuulustelu on järjestettävä vähintään kaksi
kertaa vuoden kuluessa opetuksen päättymisestä. Kirjallinen tai muu vastaava kuulustelu on
järjestettävä niin, että opiskelijalle jää riittävä valmistautumisaika uusintasuoritukseen.
Tiedekunnat, erillis- ja palvelulaitokset sekä opinto- ja opetuspalvelut antavat tarkemmat
määräykset opintosuoritusten suorituskertojen määrästä osana opetussuunnitelmia.
29 § Yleiset kuulustelut
Opetusta antava yksikkö voi järjestää yleisiä kuulusteluja. Yleisten kuulustelujen ajankohdista
ja kestosta sekä siitä, mitä opintojaksoja kussakin yleisessä kuulustelussa voi suorittaa, päätetään opetussuunnitelmissa. Mikäli kuulustelun ajankohtaa joudutaan pakottavista syistä siirtämään myöhempään ajankohtaan, siitä on siitä tiedotettava kaikille kuulusteluun ilmoittautuneille mikäli mahdollista kaksi viikkoa ennen kuulustelua. Yleisen kuulustelun kesto on vähintään
neljä ja enintään kuusi tuntia.
30 § Kuulustelujen järjestäminen
Kuulustelutilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia kuulustelun
alkamisesta, minkä jälkeen kuulusteluun ei oteta myöhästyneitä. Kuulustelutilaisuuteen saa
tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet.
Erityisjärjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä erityisjärjestelyjä kuulusteluun ilmoittauduttaessa.
Kuulusteluun osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Kuulustelussa pidetään luetteloa kuulusteluun osallistuneista.
Tiedekunnat sekä erillis- ja palvelulaitokset antavat tarkempia määräyksiä etätenttien järjestämisestä osana opetussuunnitelmia.
31 § Kuulusteluihin ilmoittautuminen
Kirjalliseen kuulusteluun tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää ennen kuulustelupäivää.
Muihin kuulusteluihin tulee ilmoittautua opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Mainitut
ilmoittautumistavat ja -ajat eivät koske sähköistä tenttijärjestelmää, ellei opetussuunnitelmassa
ole muuta määrätty.
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32 § Opintosuoritusten arvioinnissa käytettävät asteikot ja arvosanat
Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0–5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2= tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty.
Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty - hylätty. Hyväksytyn suorituksen
vähimmäisvaatimukset määritellään opintojaksokuvauksessa.
Syventävien opintojen hyväksytyt tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat voidaan
myös arvioida seitsenportaisella asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude
approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur taikka asteikolla tyydyttävä, hyvä ja erinomainen tai asteikolla hyväksytty ja
kiittäen hyväksytty.
Toisen kotimaisen kielen taidon arvioida käytetään asteikkoa tyydyttävä tai hyvä; sen mukaan,
mitä laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) sekä valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
(481/2003) määrätään.
33 § Opintosuorituksen arviointi
Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja saanut samasta opintosuorituksesta eri arvosanoja tai opintopistemääriä, hänen lopulliseksi opintosuorituksekseen tulee opintopistemäärältään laajin suoritus riippumatta arvosanasta. Mikäli opintopistemäärät ovat samoja, opintosuoritukseksi tulee arvosanaltaan korkein suoritus, ellei opiskelija muuta halua. Laajuuden ja
arvosanan ollessa samoja tulee lopulliseksi opintosuoritukseksi viimeisin suoritus.
34 § Kuulustelun tulosten julkistaminen
Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä opiskelija- ja opintosuoritusrekisterissä. Dekaani, opetusta antavan erillis- ja
palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetuspalveluiden johtaja voi erityisestä syystä pidentää
aikaa. Kuulustelun tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua suorituspäivästä. Määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava kolmen (3) viikon kuluessa suorituspäivästä.
Sähköiseen opintosuoritusrekisteriin merkitään tieto sekä hyväksytyistä että hylätyistä suorituksista. Ilmoitustaululle toimitetaan tieto arvosanajakaumasta ja hylättyjen lukumäärästä sekä
siitä, milloin ja missä opiskelijalla on tilaisuus tutustua opintosuoritustensa arviointiin.
Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna määräaikana. Opintosuorituksen tulos on julkistettava kolmen (3) viikon kuluttua määräpäivästä.
Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä
15.6.–15.8. välistä aikaa.
Mikäli kuulustelun arvioinnissa on ollut useita opettajia eikä arviointi ole tapahtunut yhteistyönä, kunkin tehtävän arvostelleen opettajan nimi on ilmoitettava.
35 § Tutkielman tarkastaminen ja arviointi
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Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä
tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on
arvioitavissa. Pro gradu -tutkielma ja muut syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat
julkisia opinnäytteitä.
Pro gradu -tutkielmalle ja syventävien opintojen kirjalliselle työlle määrätään kaksi tarkastajaa,
joista toisen tulee olla ohjaaja.
Tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman tai kirjallisen työn lopullisen version tarkastukseen tiedekunnan määräämällä tavalla.
Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa tutkielmasta tai - työstä ja pro gradu -tutkielman osalta myös ehdotus sen
arvosanaksi tarkastajan määränneelle kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty.
Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvioinnista ennen opinnäytetyön
hyväksymisestä päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.
Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu
Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekunnan dekaani määrää kaksi tarkastajaa.
Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekunnan dekaani määrää kaksi esitarkastajaa.
Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa
lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun opinnäyte on lähetetty tarkastajille. Tarvittaessa dekaani voi myöntää lisäaikaa.
Lisensiaatintutkimus ja väitöskirja ovat julkisia opinnäytteitä. Julkaistu väitöskirja on asetettava
yliopiston kirjastoon julkisesti nähtäväksi viimeistään kymmenen (10) päivää ennen väitöstilaisuutta.
Väitöskirjatutkimus tarkastetaan julkisessa tarkastustilaisuudessa. Tiedekunnan dekaani
määrää tilaisuuteen vähintään yhden vastaväittäjän, jonka tulee olla Itä-Suomen yliopiston
ulkopuolinen henkilö, jolla on vähintään dosentin pätevyys tai vastaava tieteellinen pätevyys.
Tiedekunnan dekaani määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen, joka edustaa yliopistoa.
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Julkisen tarkastuksen jälkeen vastaväittäjän tai vastaväittäjien on annettava kahden viikon
kuluessa kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustamisesta. Väitöstilaisuudessa esitetty
huomautus on toimitettava kirjallisesti tiedekunnalle kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta.
Vastaväittäjä tai kyseistä opintosuoritusta koskevaan päätöksentekoon oikeutettu tiedekuntaneuvoston jäsen voi esittää väitöskirjan hylkäämistä koskevan kirjallisen vaatimuksen perusteluineen.
Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
Itä-Suomen yliopistossa valmistuville lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille tehdään alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
37 § Opinnäytteen arviointiprosessin keskeyttäminen
Opiskelija voi ennen opinnäytteen arvostelua pyytää kirjallisesti, että arvostelu keskeytetään.
Tällöin prosessi raukeaa.
Opiskelija voi keskeyttää opinnäytteen arvioinnin kerran.
Opiskelija voi jättää opinnäytteensä uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu
ainakin osin uudelleen. Arvioinnin uudelleen kirjoitetun osuuden laajuudesta antaa opinnäytteen vastuullinen ohjaaja.
Mikäli opinnäytettä ei oteta arvioitavaksi, siitä annetaan muutoksenhakukelpoinen päätös.
38 § Opintosuoritusten ja muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksi lukeminen
Yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voidaan hyväksi lukea sekä aiemmin suoritettuja opintoja että muulla tavoin hankittua osaamista. Hyväksi lukeminen edellyttää, että hyväksi luettavat
opinnot tai muuten hankittu osaaminen vastaavat tutkinnolle ja sen osille asetettuja osaamistavoitteita. Rehtori päättää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
yleisestä periaatteista yliopistossa. Tiedekunnan dekaani päättää muussa korkeakoulussa tai
oppilaitoksessa suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämisen periaatteista.
Laatu ja laadunhallinta
39 § Vastuut koulutuksen laadunhallinnassa
Yliopisto vastaa koulutuksen kokonaislaadusta ja sen resursseista. Tiedekunta vastaa myöntämiensä tutkintojen laadusta sekä siitä, että sovitut tulokset saavutetaan ja tiedekunnan
koulutukseen saamat resurssit kohdennetaan ja priorisoidaan tarkoituksenmukaisesti. Koulutusta järjestävät erilliset laitokset vastaavat kukin antamansa koulutuksen laadusta. Opetusta
järjestävä yksikkö ja sen johtaja vastaavat yksikön opetuksen ja opintosuoritusten laadusta.
Oppiaineen vastuuhenkilö vastaa oppiaineen opetuksen laadusta ja erityisesti opetuksen
koordinoinnista ja kehittämisestä. Opettaja vastaa opetustilanteen laadusta ja oppimisen
arvioinnista. Opiskelija vastaa oppimisesta ja opintojensa etenemisestä.
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40 § Opetustoiminnan johtaminen ja asiantuntijaelimet
Rehtori vastaa opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä ja arvioinnista. Kehittämisen ja arvioinnin tueksi rehtori voi perustaa toimikuntia.
Opetustoimintaa johdetaan yliopistotasolla, tiedekunnissa, laitoksilla sekä muissa opetusta
antavissa yksiköissä. Yliopistossa on rehtorin asettama opetus- ja ohjausneuvosto, jonka
tehtävänä on valmistella ja seurata erityisesti yliopiston opetukseen liittyviä strategisia linjauksia, käsitellä yliopiston opintoja ja opetusta koskevia yhteisiä linjauksia sekä edistää ja seurata
opetuksen, ohjauksen ja oppimisen laatua. Tiedekunnassa ja erillis- ja palvelulaitoksessa voi
olla yksi tai useampi dekaanin ja johtajan asettama toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella
tiedekunnan opetukseen ja ohjaukseen liittyviä asioita. Opetus- ja ohjausneuvostossa ja toimikunnissa tulee olla opiskelijaedustus.
41 § Koulutuksen arviointi
Yliopiston koulutusta arvioidaan määrävuosin. Rehtori päättää arvioinnin toteuttamisesta.
42 § Opetusta ja ohjausta koskeva palaute
Opetuksesta, opinnoista, ohjauksesta ja tutkinnoista kerätään palautetta opiskelijoilta ja muilta
tahoilta. Rehtori antaa ohjeet opiskelijapalautteen keräämisestä, käsittelystä ja palautteeseen
liittyvästä tietosuojasta.
Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja eettiset periaatteet
43 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja rikostaustaotteen pyytäminen
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta säädetään yliopistolain 43 a §:ssä sekä siihen liittyvästä
tiedonsaannista 43 b §:ssä ja opiskeluoikeuden palauttamisesta 43 c §:ssä. Yliopistoista
annetussa valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 2 §:ssä määrätään ne tutkinnot, joihin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia pykäliä sovelletaan.
Rehtori antaa erillisen menettelytapaohjeen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja rikostaustaotteen pyytämisestä.
44 § Eettiset periaatteet
Tiedekuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen eettiset
periaatteet tunnetaan. Rehtori antaa tarkempia ohjeita eettisten kysymysten käsittelystä.
Vilppi opinnoissa
45 § Menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa
Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelija on sitä suorittaessaan syyllistynyt opetus- tai
tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häiriön
tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspapereihin keskeytyksen syyn ja sen, myöntääkö vai kiistääkö opiskelija häiriön tai vilpin.
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Opiskelijalle, jota epäillään vilpistä tai kuulustelun häiritsemisestä, on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi. Kun opiskelijan vilpillinen menettely on näytetty toteen, rikkomuksesta on ilmoitettava kirjallisesti dekaanille, erillis- tai palvelulaitoksen johtajalle tai opinto- ja opetusjohtajalle,
joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Dekaani, erillis- tai palvelulaitoksen johtaja tai opinto- ja opetusjohtaja voi harkintansa mukaan
ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten.
Todistukset, opintosuoritusten rekisteröinti ja opintosuoritusote
46 § Tutkinnoista annettavat todistukset
Rehtori päättää todistuksia koskevista periaatteista.
47 § Opintosuoritusten rekisteröinti
Opintosuorituksen arvioijan on viipymättä rekisteröitävä vastaanottamansa ja arvioimansa
opintosuoritukset tai toimitettava varmentamansa opintosuoritustiedot rekisteröintiä varten.
Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään kuulustelun päivämäärä tai kirjallisen työn
tarkastukseen jättämispäivämäärä. Osasuorituksiin perustuvan kokonaisuuden suoritusajankohdaksi merkitään viimeisen osasuorituksen päivämäärä.
48 § Opintosuoritustietojen oikaiseminen
Rekisterinpitäjän oma-aloitteiseen opintosuoritustietojen korjaamiseen sovelletaan henkilötietolain (523/1999) 29 §:n säännöksiä. Opiskelija tulee pyytää arvioinnin suorittanutta yksikköä
oikaisemaan opintosuoritusotteessa havaitsemansa virhe tai puute. Pyyntö virheen oikaisemiseksi tehdään kirjallisesti. Pyyntö on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Päätökseen
tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua muutoksenhakulautakunnalta.
Oikaisumenettelyt
49 § Tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskeva oikaisumenettely
Yliopistolain 82 §:n 2 momentin mukaan opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua
opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisua on pyydettävä yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
50 § Opintosuorituksen arviointia koskeva oikaisumenettely
Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua
arvioinnin suorittaneelta opettajalta.
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Oikaisupyyntö on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta
kohdaltaan tietoonsa.
Mikäli arvioinnin suorittanut opettaja ei ole oikaisupyynnön ajankohtana tavattavissa, tulee
oikaisupyyntö jättää kirjallisena opetusta antavan yksikön toimistoon tai yliopiston kirjaamoon.
Oikaisupyyntöön tulee antaa päätös neljäntoista (14) päivän kuluessa sen jättämisestä.
Mikäli opiskelija ilmoittaa, ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, tarkastajan tulee tehdä asiassa kirjallinen päätös. Opiskelijalla on oikeus saada oikaisumenettelyn
yhteydessä jäljennös suorituspapereistaan maksutta.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta yliopiston
muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakulautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon.
Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventävien opintojen tutkielman arviointiin tyytymätön
opiskelija voi tehdä muutoksenhakulautakunnalle oikaisupyynnön neljäntoista (14) päivän
kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista.
Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
51 § Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä
Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, mikäli hän on tyytymätön päätökseen, joka on tehty muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksymisestä osaksi tutkintoa tai opintosuoritusta. Oikaisua pyydetään päätöksen tehneeltä taholta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa hakea muutosta yliopiston muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
52 § Muutoksenhaku pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalinnasta
Hakukohteen sisällä opintojen aikana tehdystä pääaine- tai suuntautumisvaihtoehtovalintapäätöksestä voi tyytymätön opiskelija hakea siihen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta.
53 § Muutoksenhaku yliopiston päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista
Päätökseen, joka koskee yliopistolain 43a §:ssä tarkoitetun opiskeluoikeuden peruuttamista,
haetaan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksi saannista.
54 § Muutoksenhaku
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Yliopistolain 84 §:n mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakulautakunnan opintosuorituksen arviointia ja
hyväksilukemista koskevaan, oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Voimaantulo
55 § Voimaantulomääräykset
Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1.1.2017. Tällä tutkintosäännöllä kumotaan 4.9.2013
hallituksen hyväksymä tutkintosääntö.
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Liite 3: VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA
Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3
momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004:
1 luku Yleisiä säännöksiä
1 § Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista säädetään erikseen.
2 § Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu
Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa.
3 § Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen
Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulutus voidaan järjestää
myös koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.
Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä.
4 § Vieraskieliset tutkinnot
Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta
tutkinnosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen
lisäksi liitteessä mainittu englanninkielinen tutkintonimike.
5 § Opintojen mitoitus
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän
työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1 600
tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.
6 § Kielitaito
Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
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2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen
seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla
kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.
Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.
2 luku Alempi korkeakoulututkinto
7 § Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka
koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet;
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
8 § Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus
Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.
Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti
opiskellen kolmessa ja puolessa lukuvuodessa.
9 § Alemman korkeakoulututkinnon rakenne
Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
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5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.
Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.
Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuus on vähintään 25
opintopistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen laajuus on
yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6 ja
enintään 10 opintopisteen laajuinen opinnäyte.
10 § Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen
Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot.
Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut
tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää
kypsyysnäytteen kielestä erikseen.
11 § Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus
Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin
erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia
erikoisalallaan itsenäisesti.
3 luku Ylempi korkeakoulututkinto
12 § Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet
Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset
itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.
13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus
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Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei
jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus
siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.
Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan
koulutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen
laajuutta vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa lukuvuodessa.
Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 150
opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon
päätoimisesti opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.
Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen
laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.
14 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus
ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa
Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos
yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että
opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa.
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että
koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten,
että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä lukuvuodessa.
15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne
Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkinnossa sekä
psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.
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Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte.
16 § Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös
riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa
koulutuksessa.
Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut
tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa
ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut
kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.
17 § Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen
Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin
tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava seuraavaa
koulutuksen vähimmäistasoa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä:
1) hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;
2) eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY;
3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annettu
neuvoston direktiivi 85/384/ETY;
4) tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; sekä
5) lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY.
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4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset
18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet
Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle
valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.
19 § Opettajankoulutuksen opinnot
Opettajankoulutuksen opintoja ovat:
1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka
antavat ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perusopetuksen
oppimäärään kuuluvien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen;
3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;
5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua
sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen,
lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä
6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä
opintoja.
Edellä 1 momentin 1―5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia
opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla.
Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai
siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.
20 § Opettajankoulutuksen rakenne
Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa
tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulutus. Osa
näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon johtavassa
koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon
johtavaan koulutukseen voi sisältyä lastentarhanopettajan koulutus.
Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot,
erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset
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opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta
lukuun ottamatta.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan ja ylempään
korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan aineen
opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa
alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.
5 luku Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus
21 § Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoitteet
Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä
saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi
olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset
täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
22 § Tohtorin tutkinnon suorittaminen
Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.
Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset
opin- ja taidonnäytteet.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja
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niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi
kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.
23 § Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen
Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut
yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti
sisältyvän erikoistumiskoulutuksen.
Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää
perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen
tutkimuksen menetelmiä.
Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja taidonnäytteet.
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.
24 § Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskoulutus
Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus.
Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. Lisensiaatin
tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy hyvin
omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan.
6 luku Erinäiset säännökset
25 § Opintojen hyväksilukeminen
Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa
kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan
opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija
saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja
myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.
26 § Todistukset
Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi:
1) tutkintonimike ja koulutusala;
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma;
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus ja sen erikoisala;
4) tutkinnon keskeinen sisältö; sekä
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5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suomen ja
ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen
(481/2003) 19 §.
Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä
1 momentin 1―4 kohdassa säädetään.
Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.
Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä
annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.
Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoihin
kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla tavalla
kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen
ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.
27 § Oppiarvot
Yliopisto voi oikeuttaa:
1) kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa;
2) maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin tai
metsänhoitajan arvoa;
3) kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvataiteen maisterin arvoa; sekä
4) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään maisterin arvoa.
28 § Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen
Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja
sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen
ja kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.
7 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
29 § Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.
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30 § Opiskelijoiden asema
Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten
mukaista tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan taikka jatkaa
opintojaan kumottujen asetusten mukaan.
Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopiston määräämällä tavalla.
31 § Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva siirtymäsäännös
Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän
asetuksen tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria.
32 § Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin arvo
Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista
annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki
yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen lisensiaatin
tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.
Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman koulutukseen
kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa.
Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10
Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7
Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15
Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34
Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1
Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004
Opetusministeri Tuula Haatainen
Johtaja Markku Mattila
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