
Äidinkieli 
 

Pakolliset opinnot 
 
ÄI1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op  
Sisältönä: tutustumista keskeisiin tekstilajeihin, tuotetaan, tulkitaan ja arvioidaan erilaisia, 
monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja; tekstikokonaisuuden rakentuminen, 
kirjoittamisprosessin eri vaiheet, muiden tekstien käyttäminen oman kirjoittamisen pohjana.  
 
ÄI2+3: Kieli ja vuorovaikutus, 2 op 
Sisältönä: kieli- ja tekstitietoisuuden monipuolinen kehittäminen, kielen sosiaalisen luonteen ja 
merkityksen ymmärtäminen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta. Oman vuorovaikutusosaamisen 
reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja 
rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, vuorovaikutustilanteiden analyysi, 
nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, käsitys kielestä ja identiteetistä sekä kielen 
tilanteisesta vaihtelusta.  
 
ÄI4: Kirjallisuus 1, 2 op 
Sisältönä: kirjallisuuden tehtävät ja lukemisen tavat, kirjallisuuden keskeiset lajit, ilmaisukeinot ja 
analyysin käsitteet, kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa 
teksteissä, kirjallisuuden tulkinnan erilaiset lähestymistavat. 
 
ÄI5: Tekstien tulkinta 1, 2 op 
Sisältönä: vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja 
retoriset keinot, puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja 
tuottamista, medialukutaidon vahvistamista. 
 
ÄI6+7: Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op 
Sisältönä: kirjoitusprosessin hallinnan taitojen syventäminen; tekstin rakenteen, kielen ja 
ilmaisutapojen vaikutus tekstin merkityksiin; muiden tekstien käyttäminen oman kirjoittamisen 
pohjana ja tekstien luotettavuuden arviointi. Esiintymisrohkeuden lisääminen ja esiintymistaitojen 
kehittäminen; puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena 
tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot; vuorovaikutustaidot ja 
-etiikka eri viestintäkanavissa; puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi 
 
ÄI8: Kirjallisuus 2, 2 op 
Sisältönä: Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana 
maailmankirjallisuutta, osana kulttuurikontekstia; kirjallisuuden tutkiminen eri konteksteissaan, 
niiden merkityksen ymmärtäminen kirjallisuuden tulkinnassa; tekstien tarkastelua eri 
näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman 
muutosten näkökulmasta.  
 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
ÄI9: Vuorovaikutus 3, 2 op  
Sisältönä: opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, oman idean tai näkemyksen 
vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot, erilaisten 



vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä 
konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä, dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, 
vuorovaikutukseen liittyvä etiikka, mahdollisesti osallistuminen toisen asteen 
puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. 
 
ÄI10: Kirjoittaminen 2, 2 op 
Sisältönä: kirjallisen ilmaisukyvyn kehittäminen, asiatyylisen, laajahkon tekstin tuottaminen 
aineistoja hyödyntäen, kirjoittamisen prosessin hallinta ja taito muokata tekstiään. 
 
ÄI11: Tekstien tulkinta 2, 2 op 
Sisältönä: monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan 
rakentaminen sekä käsitteiden käyttö, erilaiset tavat tulkita tekstejä, monimuotoisten tekstien 
sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa. 
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
ÄI12: Kielenhuolto, 2 op 
Sisältönä: opiskelija selkeyttää omaa kirjallista viestintäänsä sekä vahvistaa ja syventää 
kielenhuollon taitojaan ja kirjakielen hallintaansa.  
 
ÄI13: Sanataide, 2 op 
Sisältönä: kirjallisuuden keinojen käytön hyödyntäminen omissa teksteissä, luovan ilmaisun 
kehittäminen, monimuotoisten fiktiivisten tekstien tuottamista, opintojakson aikana loppuun 
saakka hiotun ja taiteellisen kokonaisuuden tuottaminen joko yksin tai osana ryhmän yhteistä 
tuotantoa. 
 


