Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012–2015 sekä 2015–
2018 välillä

PERUS- JA AINEOPINNOT
Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia sekä Merkitys
ovat vaihtaneet paikkaa perus- ja aineopintojen välillä. Opiskelija suorittaa näistä jaksoista aineopintoihinsa sen, jota ei
vielä ole suorittanut perusopintoihin. Eli jos olet suorittanut perusopintoihin jakson Suomen kielen ja sen tutkimuksen
historia, suoritat aineopintoihin jakson Merkitys, ja toisinpäin. Ei ole väliä sillä, milloin kokonaisuudet on aloitettu.
Tärkeintä on, että aineopintojen loppuun mennessä molemmat jaksot on suoritettu. Näin ollen opiskelijalle saattaa tulla
kaksi eri suoritusta SUOP4-koodilla.

Opetussuunnitelma 2012–2015

Opetussuunnitelma 2015–2018

PERUSOPINNOT

PERUSOPINNOT

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, 5 op

SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, 5 op

SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen
historia, 5 op

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op

osasuoritukset
Vanha kirjasuomi 3 op
Suomen kielen tutkimuksen historia 2 op

Jos opiskelija on suorittanut perusopintoihinsa jakson
SUOP4/A4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia,
suoritetaan aineopintoihin jakso SUOP4 Merkitys.
Jos suorittamatta on vain jompikumpi osasuorituksista,
katso ohjeet puuttuvan osan suorittamisesta kirjatentitsivulta jakson SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen
historia kohdalta.

VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op

VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op

AINEOPINNOT

AINEOPINNOT

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op

SUOA2 Kielen variaatio, 5 op

SUOA2 Kielen variaatio, 5 op

SUOA3 Tekstit, 5 op

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus, 5 op

SUOA4 Merkitys, 5 op

SUOP4 Merkitys, 5 op
Jos opiskelija on suorittanut perusopintoihinsa jakson

SUOP4/A4 Merkitys, suoritetaan aineopintoihin jakso
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia.
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op

SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op

SUOA6 Erikoistumisopintoja I, 5 op

SUOA6 Erikoistumisopintoja I, 5 op

SUOA7 Erikoistumisopintoja II, 5 op

SUOA7 Erikoistumisopintoja II, 5 op

SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja
kypsyysnäyte, 10 op

SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja
kypsyysnäyte, 10 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Opetussuunnitelma 2012–2015

Opetussuunnitelma 2015–2018

SYVENTÄVÄT OPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Kaikki opiskelijat noudattavat pääsääntöisesti uutta
opetussuunnitelmaa. Jos opiskelija on kuitenkin
suorittanut kaikki syventävät opinnot (pro gradua lukuun
ottamatta) opetussuunnitelman 2012–2015 mukaisesti,
häneltä ei vaadita lisäsuorituksia, vaikka hän hakisikin
kokonaismerkintää uuden opetussuunnitelman astuttua
voimaan.

Tarvittaessa vastaavuuksista voi neuvotella syventävien
opintojen vastuuopettajan kanssa.

SUOS1 Suomi ja maailman kielet
osasuoritukset
Kielitypologia 7 op
Uralilainen kieli 3 op
Jos puuttuu Kielitypologia 7 op:
→ suoritettava vielä SUOS1 Suomi ja maailman
kielet 5 op. Lisäksi tehdään opintopisteiden tekninen
täydennys 2 op (tehdään kokonaismerkinnän
yhteydessä, ei vaadi opiskelijalta toimenpiteitä)

Jos aiemman opetussuunnitelman SUOS1 Suomi ja
maailman kielet 10 op -jakson molemmat osat on tehty,
suoritukset korvaavat uuden oppaan jaksot
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 5 op
sekä SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Jos kumpaakaan osasuoritusta ei ole tehty, noudatetaan
uutta opetussuunnitelmaa, eli suoritetaan jaksot SUOS1
Suomi ja maailman kielet 5 op sekä SUOS8
Työelämäopinnot 5 op.

Jos puuttuu Uralilainen kieli 3 op:
→ suoritettava vielä SUOK5 Sukukieli (räätälöity 3
op:n suoritus) TAI SUOS8 Työelämäopinnot
(räätälöity 3 op:n suoritus)
SUOS2 Menetelmäopinnot,

SUOS2 Johdatus seminaarityöskentelyyn, 5 op

osasuoritus Kielitieteen metodit, 5 op
SUOS2 Menetelmäopinnot,

SUOS7 Teoriakirjallisuus

osasuoritus Kirjallinen tentti 5 op

Jakson suorittamiseksi tentitään tutkielmaan liittyvää
kirjallisuutta, joka sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.

SUOS3 Erikoistumisopinnot 20 op

SUOS3 Erikoistumisopinnot 20 op

Kaikki aiemman opetussuunnitelman aikana
Opiskelijat, jotka ovat aiemmin suorittaneet erillisiä
suoritetut SUOS3-erikoistumisopinnot käyvät myös erikoistumiskokonaisuuksia: ks. tarkemmat tiedot
uuden opetussuunnitelman aikana. Alakohdilla ei ole alempaa tältä sivulta.
merkitystä, eli erikoistumisopintoja voi suorittaa
vapaasti miltä aloilta vain.

SUOS4 Seminaari, 5 op

SUOS4 Seminaari, 5 op

SUOS5 Pro gradu -tutkielma, 35 op

SUOS5 Pro gradu -tutkielma, 35 op

Mikäli aiemman opetussuunnitelman SUOS1 Suomi SUOS8 Työelämäopinnot
ja maailman kielet 10 op on suoritettu
kokonaisuudessaan, uutta jaksoa SUOS8 ei tarvitse Jos kohdassa SUOS3 suorittaa 25 op sisältäen
harjoittelun, jaksoa SUOS8 ei tarvitse suorittaa. (Ks.
suorittaa.
opinto-opas.)
Ks. tarkemmin ylempää kohdasta SUOS1 Suomi ja
maailman kielet

TUTKINTO-OHJELMAN TARJOAMAT ERILLISET KOKONAISUUDET
Suomen kielen tutkinto-ohjelman tarjoamia erikoistumiskokonaisuuksia (Suomi toisena kielenä -opettajan opinnot sekä
Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus) ei enää uudessa opetussuunnitelmassa ole erillisinä
kokonaisuuksina. Erikoistuminen integroidaan jatkossa syventäviin opintoihin. Jatkossa osana syventäviä opintoja voi
halutessaan suorittaa joko suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi kokonaisuuden. Syventävien opintojen erikoistumisopinnot voi myös suorittaa vapaammin yhdistellen jaksoja eri
vaihtoehdoista (suomi toisena ja vieraana kielenä; työelämäviestintä ja kielikonsultointi; kielen oppiminen ja
opettaminen; kielen variaatio ja muutos; kielen rakenteet, merkitys ja käyttö).

SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETTAJAN OPINTOKOKONAISUUS
Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuuden vanhan
opetussuunnitelman mukaisesti, voivat käyttää nämä opinnot entiseen tapaan erillisenä kokonaisuutena tutkinnon
valinnaisiin opintoihin. Niillä voi myös halutessaan korvata suomen kielen syventäviä opintoja kohdasta SUOS3
Erikoistumisopinnot. Jotta opinnoista voi saada kokonaismerkinnän, niiden tulee joko sisältyä kokonaan syventäviin
opintoihin tai olla kokonaan syventävien opintojen ulkopuolella erillisenä kokonaisuutena.
Mikäli kokonaisuuden suorittaminen on jäänyt kesken lukuvuonna 2014–2015, loppuun saattamisesta voi neuvotella
kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Kokonaisuuteen kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa aiemman
opetussuunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2015–2016 ajan.
Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet S2-opinnot vanhan opetussuunnitelman mukaisena erillisenä kokonaisuutena, voivat
syventävissä suorittaa myös Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin opintoja. Etusijalla kursseille ovat kuitenkin ne,
jotka eivät ole aiemmin suorittaneet S2-opintoja tai Tiedottamisen ja viestinnän kokonaisuutta. Tämä johtuu siitä, että
mahdollisimman monille opiskelijoille halutaan tarjota erikoistumismahdollisuus.

TIEDOTTAMISEN JA VIESTINNÄN ERIKOISTUMISKOKONAISUUS (tai aiemmat Kielikonsulttiopinnot)
Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuuden vanhan
opetussuunnitelman mukaisesti, käyttävät nämä opinnot entiseen tapaan erillisinä kokonaisuuksina tutkinnon
valinnaisiin opintoihin. Niillä ei voi korvata suomen kielen syventäviä opintoja.
Mikäli kokonaisuuden suorittaminen on jäänyt kesken lukuvuonna 2014–2015, loppuun saattamisesta voi neuvotella
kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Kokonaisuuteen kuuluvan työharjoittelun voi suorittaa aiemman
opetussuunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2015–2016 ajan.
Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vanhan opetussuunnitelman mukaisen Tiedottamisen ja viestinnän
opintokokonaisuuden, voivat syventävissä suorittaa myös Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin opintoja tai suomi
toisena ja vieraana kielenä -opintoja. Etusijalla kursseille ovat kuitenkin ne, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet S2opintoja tai Tiedottamisen ja viestinnän kokonaisuutta. Tämä johtuu siitä, että mahdollisimman monille opiskelijoille
halutaan tarjota erikoistumismahdollisuus.

