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Mitä uuden opiskelijan tulisi tietää kieli- ja
viestintäopintojen keskuksesta?

• Mikä ja missä kieli- ja viestintäopintojen keskus on
• Kieli- ja viestintäopinnot tutkinnossa
• Muualla suoritettujen kieliopintojen hyväksilukeminen
• Näyttökokeet
• Kielikursseille ilmoittautuminen
• Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen tarjoama muu

toiminta



Kieli- ja viestintäopintojen keskus

• Turun yliopiston erillinen laitos,
opetusta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.
• Tutkintoihin kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.
• Vapaavalintaisia kielten alkeis-, jatko- ja erikoiskursseja.

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi

kielivie@utu.fi



Kieli- ja viestintäopintojen keskus
• Sijaitsee Agorassa, 2. kerroksessa,

Vesilinnantie 5 (yliopistonmäellä)

Ø opetustilat, kielten itseopiskelualue, opintoneuvonta
Ø yksi opetustila myös Agoran pohjakerroksessa (K-kerros)
Ø opettajat tavattavissa sopimuksen mukaan
(ei kiinteitä vastaanottoaikoja), ota ensin yhteys
sähköpostitse tai puhelimitse ja sovi tapaamisajasta

• Lisäksi henkilökuntaa kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen
tiedekunnan tiloissa



Kandidaatin tutkintoon sisältyvät kieli- ja
viestintäopinnot (15 op)

• Suomen kieli ja viestintä 4 op: suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana,
kirjallinen viestintä ja puheviestintä integroidusti.

• Suomen kielen kirjoittamisen ohjaus 1 op: suoritetaan kandiseminaarin
yhteydessä.

• Ruotsin kieli 5 op: kirjallinen ja suullinen taito, opetetaan integroidusti
yhdellä kurssilla. Suoritetaan 2. opiskeluvuonna.

• Vieras kieli 5 op: kirjallinen osuus ja suullisen kielitaidon osuus (vieraan
kielen taidon voi osoittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia,
ranska, saksa tai venäjä). Suoritetaan 1. opiskeluvuonna.



Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen opiskelijat

• Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen pää- ja
sivuaineopiskelijat saavat suomen kielen perusopinnoilla osoitettua
kirjallisen viestinnän taidon, ja heidän tulee suorittaa ainoastaan
puheviestinnän 2 op:n laajuinen opintojakso.

• KIPV3131 Puheviestintää suomen kielen opiskelijoille (2 op) -opintojakson
ryhmiä on tarjolla 2 syksyllä ja 1 keväällä. Ensimmäisen ryhmän
ilmoittautuminen alkaa jo 26.8. klo 8.00!



Englannin, espanjan, italian, pohjoismaisten
kielten, ranskan ja saksan opiskelijat

• Toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opinnot katsotaan suoritetuiksi, jos ko.
kielessä on suoritettu vähintään perusopinnotà kirjataan opintosuoritusrekisteriin
HuK-tutkinnon anomisen yhteydessä.

• Vieraan kielen taidon voi osoittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinnon),
eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinnon) tai Reifeprüfung-tutkinnon
tutkintotodistuksella. Opiskelijan tulee esittää ylioppilastutkintotodistus HuK-
tutkintohakemuksen liitteenä tutkintoa anoessaan, jolloin vieraan kielen taito kirjataan
opintosuoritusrekisteriin.



Kieliopintojen hyväksilukeminen

• Muissa korkeakouluissa suoritettuja kieliopintoja voi korvattua
aiemmin suoritetuilla korkeakouluopinnoilla.

• Korvaavuutta haetaan sähköisellä lomakkeella:
https://forms.utu.fi/private/hyvaksiluku_v2?lang=fi

• Muista liittää hakemukseesi todistus opinnoistasi ja kurssikuvaus.

• Hakemukset käsitellään Humanistisessa tiedekunnassa.



KISU2163 Suomen kieli ja viestintä

• Opintojakso suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana, kirjallinen viestintä ja puheviestintä
integroidusti samalla kurssilla. Opas:
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KISU2163/1031

• Ryhmät jaettu pääaineiden/pääaineryhmien mukaan, syksyllä HKT-laitoksen ryhmät.
• Ilmoittautuminen Nettiopsussa 26.8. klo 12.00 mennessä ensimmäisen periodin

ryhmiin. Opetus alkaa viikolla 36.
• Ilmoittautuminen Nettiopsussa 7.10. klo 8.00 – 18.10. klo 12.00 syksyn toisen

periodin ryhmiin.
• Kevätlukukaudella 2020 ovat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoiden ryhmät.

• Suomen kielen kirjoittamisen ohjaus 1 op:
• suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä.



Ruotsin kielitaidon arvioiminen
• Mietityttääkö oma kielitaitosi suhteessa kurssin vaatimustasoon
(eurooppalaisen viitekehyksen B1)?

• Arvioi taitosi eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon avulla
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/opiskelu/Documents/Eurooppalaisen_viitekeh
yksen_taitotasot_suomeksi.pdf

• Tai tee lähtötasotesti! Testi on tehtävissä Moodlessa:
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=14669

• Lähtötasotestin tarkoitus on auttaa tunnistamaan omat taidot ja olisiko tarpeen
osallistua valmentavalle kurssille (KIRU1071) ennen oman tiedekuntasi mukaista ruotsin
kurssia.

• Tutkintoon kuuluvalle ruotsin kurssille osallistuminen edellyttää vähintään taitotasoa B1.
Valmentavaa kurssia suositellaan, jos lähtötasosi on tätä alempi.



Ruotsin opinnot

• Ruotsin kurssi tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille – etusijalla kurssille valittaessa.
• Kirjallinen ja suullinen taito arvostellaan erikseen, arvosanoina 4 (hyvä taito) tai 2

(tyydyttävä taito).

• Jos heikko lähtötaso ruotsissa (jos ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai on
saanut arvosanan C tai alemman keskipitkästä ruotsista tai jos lukio-opinnoista on jo
aikaa), suositellaan osallistumista valinnaiselle opintojaksolle KIRU1071 Ruotsin
valmentava kurssi. Ryhmiä on tarjolla syksyllä ja keväällä. Tarjolla on myös verkkokurssi.



KIRU1071 Ruotsin valmentava kurssi

• Syksyn 2019 opetus: Neljä lähiopetusryhmää ja kaksi
verkkokurssia, ilmoittautuminen Nettiopsussa 27.8. klo 8.00
alkaen.

• Kevätlukukaudella 2020 tarjolla lisää ryhmiä. Lisätiedot kieli- ja
viestintäopintojen keskuksen opinto-oppaassa.
Ilmoittautumisaika kevään ryhmiin
ilmoitetaan loppusyksyllä.



Vieraan kielen opinnot

• Englannin kielen kurssit:
• KIEN2161 English: Academic and Professional Skills for Humanities I (suoritettava 1.

vuonna) ja
• KIEN2162 English: Academic and Professional Skills for Humanities II

(pääsääntöisesti 3. opiskeluvuonna).

• Muissa vieraissa kielissä tekstipainotteinen kielenkäytön
kurssi / tekstin ymmärtämisen kurssi ja suullisen taidon kurssi.



KIEN2161 English: Academic and Professional
Skills for Humanities I
• Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa pe 23.8. klo 08.00 – ma 26.8. klo

12.00.
• Syksyn opetus käynnistyy aloitusluennolla joko torstaina 29.8. klo 8.30-10, ls. XXII

(Agora) tai perjantaina 30.8. klo 8.30-10, ls. XXII (Agora). Läsnäolovelvollisuus.

• Syksyllä 2019 viisi ryhmää:
• Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, klassilliset kielet sekä

pohjoismaiset kielet (Palmer J.)
• Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede (Palmer, J.)
• Kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede (Bolster)
• Kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia ja arkeologia (Bolster)
• Opetus alkaa kaikissa ryhmissä viikolla 36 (ks. aikataulut opinto-oppaasta)



KIEN2161 English: Academic and Professional
Skills for Humanities I
Keväällä 2020 neljä ryhmää:
• Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede
• Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia,
• Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
• Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, klassilliset kielet sekä

pohjoismaiset kielet

• Ryhmien opetusaikataulut ja ilmoittautumisajat julkaistaan opinto-oppaassa
15.11. mennessä.

Muista suorittaa kurssi 1. vuoden aikana – 1. vuoden opiskelijat etusijalla
kurssille valittaessa!



Englannin valmentava kurssi

• Mikäli opiskelijalla on heikot perustaidot englannin kielestä, voi
osallistua kurssille KIEN0062 Englannin valmentava kurssi, 2 op.

• Kurssin voi suorittaa ennen pakollista englannin kurssia tai sen rinnalla.
Ilmoittautuminen Nettiopsussa 28.8. klo 12.00 mennessä.

• Valmentava kurssi on tarjolla myös verkkokurssina: KIEN0012 English
Refresher Online, 1-2 op

• Ei ennakkoilmoittautumista, kurssin voi suorittaa joustavasti koko lukuvuoden
ajan Moodlessa.



Tarkemmat tiedot opintojaksoista
opinto-oppaassa:

https://opas.peppi.utu.fi



Näyttökokeet

• Kielikurssin voi korvata suorittamalla hyväksytysti näyttökokeen.

• Kokeita ruotsin kielessä ja vieraiden kielten tekstin ymmärtämisessä.

• Kokeeseen voi osallistua vain kerran ja kokeeseen on ilmoittauduttava
etukäteen.

• Vain erityisen hyvän kielitaidon omaaville.



Ruotsin näyttökokeet

• Näyttökoemahdollisuuksia syys- ja kevätlukukaudella. Ks. kurssin
opetussuunnitelma:
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRU2120/1510

• Suullisen tentin ajankohta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

• Näyttökokeeseen voi osallistua jo 1. vuoden aikana.



Englannin näyttökokeet

• Aiemmin hankitun osaamisen voi osoittaa AHOT-menettelyn kautta:
opiskelija laatii osaamisestaan portfolion. Lisäksi opiskelija haastatellaan.
Tarkemmat ohjeet opettajalta tai intranetissä:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/opiskelu/yleista/informaali-
ahot/Sivut/default.aspx

• Ainoastaan niille, joilla perusteet AHOT-menettelyyn, esim. opiskelu /
työskentely englanninkielisessä maassa. Kyseessä ei ole vaihtoehtoinen
suoritustapa.



Muut kielet / tekstin ymmärtäminen

Tekstin ymmärtämisen näyttökoe on mahdollista suorittaa espanjan, italian,
ranskan, saksan ja venäjän kielissä. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.
Koeajankohdasta sovitaan sähköpostitse opettajan kanssa:
• Espanja: Tiina-Leena Salo (tilesa@utu.fi)
• Italia: Veera Scotto di Marco (vscotto@utu.fi)
• Ranska: Hannele Guérin (hannele.guerin@utu.fi)
• Saksa: Alexandra Virtanen (alevir@utu.fi)
• Venäjä: Birgitta Tjurin-Muranen (birgitta.tjurin@utu.fi)

Huom! Ei ko. kielten pää- tai sivuaineopiskelijoille!

Suulliset näyttökokeet sovittava opettajan kanssa henkilökohtaisesti.



Tiedekuntien yhteinen kieltenopetus

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa voi opiskella seuraavia kieliä:
englanti, espanja, italia, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi
ja venäjä

Tarkemmat kurssitiedot kieli- ja viestintäopintojen
keskuksen sähköisessä opinto-oppaassa:
https://opas.peppi.utu.fi → Kieli- ja viestintäopinnot



Itseopiskelukurssit

• Espanjaa, italiaa, ranskaa ja saksaa voi opiskella alkeis- tai
jatkokurssitasolla myös ohjattuna itseopiskeluna.

• Hyvä vaihtoehto, mikäli kontaktiopetuskurssi ei mahdu omaan
lukujärjestykseen.

• Kurssin aikana muutama ryhmätapaaminen, verkkotehtäviä ja
muuta itsenäistä opiskelua.

• Tarkemmat tiedot kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opinto-
oppaassa kunkin kurssin tietojen kohdalla.



Kursseille ilmoittautuminen

• Valtaosa ilmoittautumisista Nettiopsussa: https://nettiopsu.utu.fi/

• Nettiopsua varten tarvitaan utu-tunnus + salasana ja on oltava
ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon.

• Kannattaa ilmoittautua, vaikka ryhmä näyttäisi jo täydeltä:
varasijalta voi päästä mukaan. Lisäksi joku saattaa olla
ilmoittautunut väärään ryhmään eikä tule valituksi.



Alkeiskursseille ilmoittautuminen
Nettiopsussa https://nettiopsu.utu.fi ilmoittautumisjärjestyksessä:

Espanjan alkeiskurssi I (ryhmät A ja B): 30.8. klo 9.00 – 15.00.
Italian alkeiskurssi I: 21.8. klo 8.00 – 4.9. klo 12.00.
Japanin alkeiskurssi I: 16.8. klo 8:00 – 26.8. at 12:00. Kaikki halukkaat pääsevät
itseopiskelujaksolle, jolta 45 parasta valitaan kurssille.
Kiinan alkeiskurssi I (ryhmät A ja B): 26.8. 8.00 - 2.9. 12.00. Kaikki halukkaat pääsevät
mukaan.
Ranskan alkeiskurssi I (ryhmät A ja B): 28.8. klo 11.00 – 30.8. klo 12.00
Saksan alkeiskurssi I (ryhmät A ja B): 29.8. klo 10.00 – 15.00
Venäjän alkeiskurssi I (ryhmät A ja B): 29.8. klo 9.00 – 30.8. klo 9.00.



Kielten opiskeluun liittyvät haasteet

• Oppimisvaikeudet, erityistarpeet jne: yhteys esteettömyyssuunnittelija Paula
Pietilään (esteet@utu.fi), joka laatii suosituksen erityisjärjestelyistä >
toimitetaan myös kieli- ja viestintäopintojen keskukseen.

• Tämän lisäksi opiskelijan tulee aina olla hyvissä ajoin yhteydessä kurssin
opettajaan mahdollisista erityisjärjestelyistä esim. tenttitilanteessa.

• Myös kesken kurssin ilmenevissä ongelmatilanteissa kannattaa heti olla
yhteydessä opettajaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja. Kurssin keskeyttäminen ei
useinkaan ole suositeltavin ratkaisu!

• Myös kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opintopäällikön kanssa voi tulla
juttelemaan.



Muuta

Mahdollisuus suorittaa kielistä
opintokokonaisuuksia (min. 20 op):
espanja, italia, kiina, ranska, saksa, venäjä,
puheviestintä (min. 25 op).
Arvokas lisä tutkintoon!

Kieli-illat: ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa
mahdollisuus tutustua vaihto-opiskelijoihin ja heidän
kotimaihinsa, tutustuttaa heitä Suomen kulttuuriin ja
pitää yllä ja kehittää omaa kielitaitoa.
Käynnistyvät kevätlukukaudella!



Kieli- ja kulttuuritandem

• Opiskele parin kanssa vierasta kieltä ja opeta hänelle omaa
äidinkieltäsi. Voit suorittaa kurssina tai vapaa-ajan toimintana
ilman tavoitteita (kielikaveritoiminta).

• Kieli- ja kulttuuritandem -opintojakson voi suorittaa
seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, kiina, ranska,
saksa ja venäjä. Ks. tarkemmat tiedot opinto-oppaasta kunkin
kielen kohdalta.



kielivie@utu.fi
lina.suominen@utu.fi

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus

Kiitos!

kielivie@utu.fi
lina.suominen@utu.fi

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi

Kieli- ja viestintäopintojen keskus on myös Facebookissa:
University of Turku Centre for Language and Communication
Studies


