
Hyvä suomen kielen opintosuunnan uusi opiskelija 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kielten 
tutkinto-ohjelman suomen kielen opintosuuntaan. Tähän kirjeeseen on koottu keskeisintä 
tietoa opintojen aloittamisesta syksyllä.  

Tutustuthan myös uuden opiskelijan muistilistaan.  

 
Orientoivat opinnot 

Uuden opiskelijan opinnot alkavat orientoivilla opinnoilla, joiden ohjelma löytyy Opiskelijan 
oppaasta Kielten tutkinto-ohjelman orientaatio-sivulta. Orientoivien opintojen tilaisuuksissa 
saat tietoa opintojen aloittamisesta ja opiskelusta Tampereen yliopistossa. Orientoivien 
opintojen tilaisuuksia järjestetään maanantaista 19.8. alkaen ja ne kuuluvat opintojaksoon 
KIEKM01 Kielten tutkinto-ohjelman orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op. Orientoiviin opintoihin 
kuuluu osana kirjaston järjestämä Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, josta tiedotetaan 
tarkemmin myöhemmin.  

Orientoivat opinnot eivät ole pakollisia pelkkään maisterintutkintoon hyväksytyille 
opiskelijoille. 

Opintojen suunnittelu ja lukujärjestyksen laatiminen 

 
Syksyn lukujärjestystä kannattaa jo alkaa hahmotella. Opiskelijan oppaasta löydät 
opetussuunnitelmat ja lukuvuoden 2019-2020 opetustarjonnan. Opetussuunnitelmasta 
näet, mitä opintojaksoja tutkintoosi sisältyy ja milloin ne järjestetään. Oman tutkinto-
ohjelmasi löydät nimellä Kielten kandidaattiohjelma, 180 op.  
 
Kandidaatin tutkinnon ensimmäisenä syksynä kannattaa keskittyä oman opintosuunnan 
opintoihin ja tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Niiden lisäksi tutkintoosi kuuluu vapaasti 
valittavia opintoja, joita voit valita oman tai muiden tiedekuntien opintotarjonnasta 
tavoitteidesi ja mielenkiintosi mukaan.  
 
Kurssi-ilmoittautuminen 
 
Pääsääntöisesti kaikille yliopiston kursseille tulee ilmoittautua etukäteen. Kursseille voit 
ilmoittautua vasta kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi Tampereen yliopistoon 
ja saanut TUNI-käyttäjätunnuksen. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa. 
Huomaathan, että ilmoittautuminen opintojaksolle TIEY4 Tietotekniikkataidot päättyy jo 19.8 
ja ilmoittautumisaika suomen kielen opintosuunnan opintojaksoille on 16.8.-26.8.   
 

Syyslukukaudelle kannattaa ilmoittautua ainakin seuraaville kurssille (ei koske suoraan 
maisterintutkintoon hyväksyttyjä opiskelijoita):  
 
SUAP01 Äänne- ja muotorakenne, 5 op 
SUAP03 Kielen- ja tekstinhuolto, 5 op 
SUAP04 Merkitys, 5 op  
KIEKM02 Johdatus kielten tutkinto-ohjelman tieteenaloihin, 5 op 
TIEY4 Tietotekniikkataidot (huom! kurssi alkaa jo tiistaina 27.8.)  

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/tervetuloa-uudet-yliopisto-opiskelijat
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=5353
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=5353
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/?year=2019
https://www10.uta.fi/nettiopsu/login.htm


Mielellään myös 1-2 valinnaista opintojaksoa jotain muuta ainetta kuin suomea; 
vinkkejä saat esim. tuutoreilta.  
 
Jos haluat suorittaa kielten tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina, ota huomioon, 
että kursseille pääsemiseksi edellytetään lähtötasokokeen läpäiseminen. Lähtötasokokeet 
järjestetään jo elokuussa. Tarkemmat ajankohdat löydät Opiskelijan oppaasta. 
 
 
Aiempien opintojen hyväksilukeminen 
 
Jos sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, niitä voi olla mahdollista hyväksilukea osaksi 
tutkintoa. Kannattaa olla opintokoordinaattoriin yhteydessä heti opintojen alussa. Lisätietoja 
Opiskelijan oppaassa.  
 
 
Opintojen ohjaus ja suunnittelu 
 
Jokainen opiskelija laatii opintojen suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
(HOPS), jota käytetään opintojen ohjauksen välineenä. HOPSin tarkoituksena on tukea 
opintojen suunnittelua ja aikatauluttamista. Jokaiselle opiskelijalle nimetään opettajatuutori, 
ja HOPS-ohjaus alkaa ensimmäisen lukukauden aikana ja jatkuu koko opintojen ajan.  
 
Ota käyttöön yliopiston sähköpostiosoite 
 
Ilmoittauduttuasi läsnä olevaksi opiskelijaksi saat käyttöösi Tampereen yliopiston TUNI-
sähköpostiosoitteen. Seuraathan tätä sähköpostia säännöllisesti, sillä opintoihin liittyvät 
tiedotteet ja viestit lähetetään aina yliopiston sähköpostiosoitteeseen.  
 
 
Tapaamisiin syksyllä! 
 

Opintokoordinaattori Ella Nikkanen  

kielet.opiskelu.tau@tuni.fi 

 
 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/?q=l%C3%A4ht%C3%B6tasokoe&year=2019
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3127
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