
Иностранный язык (финский) 

Цель - формирование профессиональных компетенций в области 

финно-угорских языков (финского языка) с целью подготовки выпускников 

для практической деятельности, связанной с использованием знаний и 

умений в учреждениях образования, культуры, управления, СМИ, в области 

языковой, межкультурной коммуникации, в научно-исследовательской 

сфере.  

Краткое содержание дисциплины. Suomalais-ugrilainen kieli. Äänteet ja 

kirjaimeet. Vokaalit. Diftongit. Vokaaliharmonia. Konsonantit. Äänteiden pituus. 

Paino. Intonaatio. Persoonapronominit. Olla verbin taivutus preesensissä. 

Jokapäiväisiä sanontoja. Demonstratiivipronominit yksikössä. Kysymyssanat: 

mikä? millainen? Lauseiden perusrakenne / Kysymyslauseet, kysymysliite -ko / -

kö. Maa, kansallisuus, kieli. Värit. Kieltoverbin taivutus. Kysymyssana: kuka? 

Demonstratiivipronominit ja paikan. Kuka sinä olet? Paikan adverbit. Huone. 

Astevaihtelu. Kongruenssi sidevokaali. Monikon nominatiivin muodostus. 

Viikonpäivät. Vuorokausi. Yksikön paikallissijat, nominityypit. Missä sinä asut? 

Asunto. Yksikon genetiivi. Persoonapronominien genetiivi muodat. Liitepartikkeli 

-kin (-kaan / -kään) possessiivisuffiksit. Perhe. Postpositiot. Genetiivi + 

postpositiot. Subjektittomat lauseet. On kaunis ilma. Kuukaudet. Verbien 

taivutustyypit. Mitä he tekevät? Matkustaa bussilla ja junalla. Päiväohjelma. 

Lukusanat. Yksikön partitiivin käyttä. Kellonajat. Aikataulu. Kuinkamonta: 

Montako? Adessiivin käyttö. Minulla on. Minulla ei ole. Omistusrakenne. 

Ruumiinosat. Sairaus. Relatiivipronomini joka. Kaupunki. Komin pääkaupunki on 

Syktyvkar. Ainesanat. Ruokia ja juomia. Objekti. Objektin sijat. Ravintolassa. 

Kaupassa. Kokemuslauseet. Subjektittomat lauseet. Indefiniittipronomini kaikki. 

Sää. Vuodenajat ja kuukaudet. Imperatiivi. Imperatiivin muodostus. Varokaa! 

Verbien taivutustyypit, preesens, yksikön paikallissijat, yksikön partitiivi ja 

genetiivi, objekti. Postpositiot. Kaupunki. Lähiympäristö. Helsingin keskusta 

III.infinitiivi. Vapaapäivä kaupungilla. Työmatka. Sauna. Verbin aikamuodot. 

Positiivinen imperfekti. Imperfektin vartalon muodostus. Verbien imperfektien 



erikoistapauksia. Mitä teit eilen? Mitä teit kesälomallä? Suomen 

historiasta.Imperfektin kieltomuodot. Perfektipartisiipin muodostus. Perfekti ja 

pluskvamperfekti. Aikamuotojen käyttö. Jokin – pronominin sijamuodot. 

Elämäkerta. Translatiivi. Translatiivin käyttöä. Essiivi. Essiivin käyttöä. Koulusta 

ammattiin. Verbaalisubstantiivi, muodostus. Verbaalisubstantiivi lauseessa. 

Verbien rektiota. Harrastuksia. Elias Lännrot ja Kalevala. Konditionaalin preesens 

ja perfekti. Haaveileminen. Mielipiteen ilmaiseminen. Voisitko auttaa minua? 

Kohteliaisuuden ilmaiseminen, avun pyytäminen. Nominien monikko. Monikon 

vartalon tyypit ja muodostus. Monikon paikallissijat. Matkustaminen. Maailman 

eläimiä. Kevät tulee…Monikon partitiivin muodostus. Monikon partitiivin päätteen 

valinta. Monikon partitiivin käyttö. Asiointi kaupassa ja torilla. Mitä me luemme? 

Slaavilaisperäiset lainat suomen kielessä.Monikon genetiivi. Monikon vartalon 

muodostettavan genetiivin päätteen valinta. Monikon genetiivin muodostus 

nominin konsananttivartaloon. Tietoja Suomesta. Matkajlijan Suomi. Suomalainen 

viikonloppu. Aktiivi ja passiivi. Passiivin preesens. Passiivin perusmerkitys. 

Passiivin käyttöä. Passiivilauseen sanajärjestys ja objekti. Suomalaiset juhlat. 

Reseptejä. Ruoan laittaminen.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: особенности фонетической системы финского языка (долгие и 

краткие гласные, гармония гласных, дифтонги, геминаты, чередование 

ступеней согласных), особенности грамматического строя финского языка 

(падежная система, категория притяжательности, глагольное спряжение, 

категория времени, пассивные формы глаголов), особенности лексики 

(необходимый активный словарный запас, используемый при обиходных и 

общественно-культурных темах общения), историю, культуру, традиции 

финского народа, современное общественно-политическое состояние 

Финляндии;  

уметь: правильно произносить все звуки финского языка, правильно 

использовать все изучаемые грамматические явления в устной и письменной 

речи, читать и переводить тексы элементарного и среднего уровня 



сложности, составлять диалоги на обиходные темы, составлять связные 

тексты разного уровня сложности;  

владеть: навыками перевода различных типов текстов, стандартным 

речевым поведением и корректным употреблением финских этикетных 

языковых средств в типичных ситуациях. 


