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KIEVI

• Kieli- ja viestintäopintojen keskus
• Tutkintoon kuuluvat pakolliset

kieliopinnot
• Valmentavat kurssit
• Hyvä kielitaito ja näyttökokeet
• Aiempien opintojen hyväksiluku
• Kursseille ilmoittautuminen
• Valinnaiset kieliopinnot
• Yksilölliset järjestelyt



Kieli- ja viestintäopintojen keskus
• Kievi on erillinen laitos, joka tarjoaa opetusta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille

• Vuodessa n. 17 000 opiskelijaa, 10 eri kielessä!
• Kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, jotka

ovat olennainen osa työelämätaitoja
• Lisätietoa löydät opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/kieli-ja-

viestintaopinnot/17538?period=2022-2024
• Lisäksi tarjolla on paljon valinnaisia kieliopintoja (alkeis-, jatko- ja erikoiskursseja)

• https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kieli-ja-viestintaopintojen-
keskus/opiskelu/opintotarjonta



Lisätietoja

Yhteystiedot
kievi@utu.fi

+358 450 29 2018

Sijainti
Agora, toinen kerros

Opetusta myös tiedekuntien
omissa tiloissa

Tiedekuntakohtaiset
ohjeet

Kievin intrasivut



Kandidaatin
tutkintoon

sisältyvät kieli- ja
viestintäopinnot

(15 op)

• Suomen kieli
• Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op (1. vuosi)
• Suomen kielen kirjoittamisen ohjaus 1 op (3.)
• Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op (2.)

• Ruotsin kieli
• Kirjallinen ja suullinen taito 5 op (2.)

• Englannin kieli tai muu vieras kieli
• English: Academic and Professional Skills for

Humanities I 3 op (1.)
• English: Academic and Professional Skills for

Humanities II 2 op (3.)



Vieraan kielen opinnot
• Vieraan kielen opinnot voi suorittaa englannin, espanjan, italian,

kiinan, ranskan, saksan, unkarin, viron tai venäjän kielessä.

• Englannin kielen kurssit
• English: Academic and Professional Skills for Humanities I
• English: Academic and Professional Skills for Humanities II

• Muut kielet
• Kyseisestä kielestä suoritetaan sekä tekstin ymmärtämisen kurssi

että suullisen taidon kurssi (yht. 5 op)
• Kielen perusopintojen kokonaisuus, tai aineopinnot jos aloittaa

alkeista (italia, kiina, viro, unkari).



Ruotsin
kielen

opinnot

• Ruotsin kurssi suoritetaan 2.
opiskeluvuoden aikana

• HUOM! Ryhmiin valitaan vain toisen vuoden
opiskelijoita.

• Kurssin kirjallinen ja suullinen osuus
suoritetaan samalla kurssilla, mutta ne
arvostellaan erikseen

• Arvosanoiksi voi saada 4 (hyvät taidot) tai
2 (tyydyttävät taidot)



Ruotsin
kielen taito

• Ruotsin kurssin kielitaidon vaatimustaso
on B1

• Voit arvioida omat taitosi
• Eurooppalaisen viitekehyksen

taitotasoasteikon avulla
• Tekemällä ruotsin kielen

lähtötasotestin Moodlessa
• Lähtötasotesti auttaa tunnistamaan

oman taitotason ja näyttää kannattaisiko
osallistua valmentavalle kurssille ennen
oman tiedekunnan pakollista ruotsin
kurssia

• Valmentavaa kurssia suositellaan, jos
lähtötasosi on alempi kuin B1.



Valmentavat kurssit
• Valmentavia kursseja on tarjolla englannissa ja ruotsissa
• Ruotsin valmentava kurssi

• Tarjolla verkko- ja kontaktiopetusryhmiä syksyllä ja keväällä
• Ilmoittautuminen syksyn kurssille on auki 4.8. – 6.9.2022
• Ryhmiin otetaan enintään 24 opiskelijaa (etusijalla 1. vuoden opiskelijat)
• https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRU1071/2385?period=2022-2024

• English Refresher Online
• Kurssin voi suorittaan joustavasti koko lukuvuoden ajan Moodlessa
• https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIEN0012/1478?period=2022-2024



Hyvä kielitaito ja näyttökokeet
Ruotsi

• Jos kielitaitosi on erityisen hyvä, voit
korvata ruotsin kielen kurssin
suorittamalla hyväksytysti
näyttökokeen

• Kokeeseen voi osallistua vain kerran ja
siihen on ilmoittauduttava etukäteen

• Näyttökoemahdollisuuksia on syys- ja
kevätlukukaudella (ks. kurssin
opetussuunnitelma)

• Suullisen tentin ajankohta sovitaan
erikseen opettajan kanssa

Englanti
• Englannin kielessä ei ole näyttökoetta
• Opiskelija voi anoa aiempien englannin

opintojen hyväksilukua tai, mikäli
kokee saavuttaneensa vaaditun
osaamisen muulla tavoin kuin
hyväksiluettavilla kursseilla, voi
hakeutua AHOT-menettelyyn

• Lisää ohjeita tiedekunnan intrasivulla



Kieliopintojen hyväksilukeminen

Muissa korkeakouluissa
suoritettuja

kieliopintoja voi saada
hyväksiluettua

tutkintoon

Korvaavuutta haetaan
sähköisellä

hyväksilukulomakkeella

Liitä hakemukseesi
todistus opinnoistasi ja

kurssikuvaus



Kursseille ilmoittautuminen
• Kursseille ilmoittaudutaan Peppi-opintotietojärjestelmässä
• Kurssin valintasäännöt näkyvät ilmoittautumisen yhteydessä

• Kurssilla voi olla etusija tietyn vuosikurssin tai tietyn pääaineen
opiskelijoille

• Jos tulijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, osallistujat arvotaan
-> on tärkeää ilmoittautua kursseille sinä ajankohtana, jolloin
opinnot on tarkoitus suorittaa!

• Pepin opiskelijan työpöydän kautta näet tenttitulokset ja muut
opintosuoritukset



Tarkemmat tiedot
opintojaksoista ja

ilmoittautumisohjeet kursseille
löytyvät opinto-oppaasta

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/86370?period=2022-2024



Vapaavalintaiset kieliopinnot
• Kievissä voi pakollisten kieliopintojen lisäksi

opiskella valinnaisena
• Englantia
• Espanjaa
• Italiaa
• Japania
• Venäjää
• Kiinaa
• Ranskaa
• Saksaa
• Ruotsia
• Puheviestintää
• Suomi vieraana kielenä

• Tarkemmat kurssitiedot löytyvät kieli- ja
viestintäopintojen keskuksen sivuilta

• https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kieli-ja-
viestintaopintojen-
keskus/opiskelu/opintotarjonta



Opintokokonaisuudet
• Arvokas lisä tutkintoon!
• Vieraan kielen opintokokonaisuus (ei kyseisten

kielten pääaineopiskelijoille!) (väh. 20 op)
• Espanja, italia, kiina, ranska, saksa ja venäjä

• Työelämän vuorovaikutus opintokokonaisuus (25 op)
• Lisätietoa opintokokonaisuuksista ja sivuaineista

• https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/opiskelu/o
pintokokonaisuudet/Sivut/default.aspx



Itseopiskelukurssit
• Espanjaa, italiaa, ranskaa ja saksaa voi opiskella

alkeis- tai jatkotason kursseilla myös ohjattuna
itseopiskeluna

• Hyvä vaihtoehto, mikäli kontaktiopetus 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



Alkeiskursseille
ilmoittautuminen
on nyt käynnissä

• Espanjan alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIES0011/1314?period=2022-2024

• Italian alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIIT0001/1533?period=2022-2024

• Japanin alkeiskurssi I
Kaikki halukkaat pääsevät itseopiskelujaksolle, jolta 30 parasta valitaan
kurssille.
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIJA1004/94447?period=2022-
2024

• Kiinan alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIKI0001/6596?period=2022-2024

• Ranskan alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIRA0027/2284?period=2022-2024

• Saksan alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KISA0011/2406?period=2022-2024

• Venäjän alkeiskurssi I
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KIVE0010/2515?period=2022-2024



Kieli- ja kulttuuritandem
• Opiskele vierasta kieltä parin kanssa ja opeta hänelle omaa äidinkieltäsi

• Voit suorittaa kurssina (2 op) tai vapaa-ajan toimintana ilman
tavoitteita (kielikaveritoiminta)

• Kieli ja kulttuuritandem –opintojakson voi suorittaa seuraavissa kielissä
• Englanti, espanja, italia, kiina, ranska, saksa, ukraina, venäjä

• Tiedot hakemisesta ja suorittamisesta
• https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/opiskelu/yleinen-

opetus/itseopiskelu/tandem/Sivut/default.aspx



Kielten opiskeluun liittyvät haasteet
• Oppimisvaikeudet, erityistarpeet jne.:

• Ota yhteyttä esteettömyyssuunnittelijaan (esteet@utu.fi), joka laatii
tarvittaessa suosituksen yksilöllisistä järjestelyistä, jonka perusteella voit
sopia opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

• Opiskelijan tulee aina olla hyvissa ̈ ajoin yhteydessä kurssin opettajaan
mahdollisista erityisjärjestelyistä.

• Myös kesken kurssin ilmenevissa ̈ ongelmatilanteissa kannattaa heti olla
yhteydessa ̈ opettajaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja. Kurssia ei kannata keskeyttää
vaan etsitään yhdessa ̈ sopiva ratkaisu ongelmatilanteeseen!

• Opettajan lisäksi voit olla yhteydessä kieli- ja viestintäopintojen keskuksen
opintopäällikköön (anna.vare@utu.fi) opintojen suorittamiseen liittyvissä
asioissa



Koulusivistyskieli ja
kielitaitovaatimukset

• Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, sillä voi olla vaikutusta
tutkinnon kielitaitovaatimuksiin. Voit tarkistaa koulusivistyskielen määrittelyn
sivultamme: https://www.utu.fi/fi/kielitaidon-osoittaminen-tutkinnoissa

• Suomi tai ruotsi toisena kielenä –opinnot voivat vaikuttaa koulusivistyskielen
määrittelyyn

• Koulusivistyskieli vaikuttaa kieliopintojen pakollisuuteen ja kypsyysnäytteeseen



Kiitos!
• kievi@utu.fi
• anna.vare@utu.fi
• https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kievi/Sivut/d

efault.aspx
• https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kieli-ja-

viestintaopintojen-keskus

• Instagram: utukievi


