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Laitoksen historiasta

 Venäjän vanhin suomalais-ugrilaisten kielten yliopistolaitos, perustettiin 1917, 

aloitti toimintansa 1925

 1800-luvulla Venäjällä suomalais-ugrilaisia kieliä tutkivat yksittäiset 

tiedemiehet: Anders Johan Sjögren, Ferdinand Johan Wiedemann, Matthias 

Alexander Castrén (Pietarin tiedeakatemian jäseniä) sekä Mihkel Veske ja 

Nikolai Anderson (Kazanin yliopisto)

 1925—1949 laitosta johti tunnettu fennougristi Dmitri Bubrih

 1957—1991 laitosta johti Zinaida Dubrovina (suomen kielen tutkija), joka oli 
myös Suomi–Neuvostoliitto–Seuran varapuheenjohtaja

 1991—2006 johtajana Leonid Suviženko, Unkarin kirjallisuuden tutkija

 2007— tähän mennessä laitosta on johtanut Natalia Kolpakova, unkarin kielen 

tutkija



Laitos nyt
 Osa filologista tiedekuntaa

 Pääaineena opetetaan suomea, unkaria ja viroa (viroa on opetettu 
pääaineena vuodesta 2007)

 Kandidaatti- ja maisteriohjelmat: 4 vuotta ja 2 vuotta vastaavasti

 9 opettajaa, joista 2 vakituista natiivilehtoria (unkari, viro), ulkomaalaisten 
natiivilehtorien lyhyet opetusvierailut vuosittain

 Pienet ryhmät: enintään 7 henkilöä ryhmässä

 Tällä hetkellä laitoksessa opiskelee 20 opiskelijaa, joista suomea pääaineena 
opiskelee 9 henkilöä, unkaria 6 ja viroa 5

 Kandidaattivaiheessa haut pääaineisiin vuorottelevat keskenään: suomen 
pääaineeseen uusia opiskelijoita otetaan sisään joka toinen tai kolmas vuosi

 Haku suomen kielen maisteriohjelmaan avataan joka vuosi

 Laitoksesta valmistuneet työllistyvät Suomen, Unkarin ja Viron 
pääkonsulaatteihin ja edustustoihin, ulkomaisiin ja kotimaisiin yrityksiin ja 
matkatoimistoihin, toimivat tulkkeina, kääntäjinä, opettajina ja oppaina, 
ryhtyvät jatko-opiskelijoiksi



Opettajat ja opiskelijat

 Suomen pääaineen opettajat: FM Svetlana Zakorina, FM Aleksandra Mizonova, 

FM Jaroslava Novikova, FT Elena Soini

 Unkarin pääaineen opettajat: FT Natalia Kolpakova, FM Oksana Jakimenko, 

FM Dorottya Dolovai (vieraileva natiivilehtori)

 Viron pääaineen opettajat: FM Larisa Mukovskaja, FM Svetlana Kass 

(vieraileva natiivilehtori)

 Opettajat osallistuvat jatkuvasti täydennyskoulutuksiin ja konferensseihin, 

julkaisevat artikkeleita ja toimivat tulkkeina ja kääntäjinä

 4 opettajaa tekee parhaillaan väitöskirjaa: Suomen kirjallisuudesta, Unkarin 

kirjallisuudesta, Viron kirjallisuudesta ja viron kielestä

 Opiskelijoiden joukossa eri Venäjän Federaation kaupunkien ja tasavaltojen 

edustajia, mm. Karjalan Soutjärveltä, Suojärveltä ja Petroskoista sekä 

Udmurtian Iževskistä



Opetusprosessi: suomen kieli pääaineena
 Intensiivinen kielten opetus: kandidaattiohjelmassa suomea vähintään 200 

oppituntia lukukaudessa (12 oppituntia viikossa) ja maisteriohjelmassa oppitunteja 
viikossa on 8‒12

 Joitakin kandidaattivaiheessa opetettavia kursseja: suomen kielen kielioppi, 
suomen kielen keskustelukurssi, johdatus fennougristiikkaan, Suomen historia, 
Suomen maantieto, Suomen kirjallisuus, murreoppi, käännöstiede, suomen kielen 
historia, leksikologia, fraseologia, suomen kielen tyylioppi

 Ruotsin kieltä opetetaan kandidaattivaiheessa 5 lukukauden verran

 Maisteriohjelma on käännös- ja tulkkauspainotteinen

 Tulkkausta opetetaan simultaanitulkkausluokissa

 Yhteistyötä Suomen Opetushallituksen kanssa: opiskelijat osallistuvat 
kielikursseille ja käännöskursseille, opettajat osallistuvat vuosittain OPH:n 
järjestämille ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opettajien opintopäiville

 Joka lukuvuosi on mahdollista hakea OPH:lta natiivilehtori lyhyttä opetusvierailua 
varten

 Opiskelijat osallistuvat Suomen Pietarin instituutin tapahtumiin ja hankkeisiin sekä 
FILI:n hankkeisiin

 Lukukauden opiskelijavaihdot Suomen yliopistoihin

 Laitoksesta valmistuneilla suomen kielen taso C1‒C2



Tulkki, HY:n opettajan FL Erja Tenhonen-Lightfootin 

opetusvierailu laitokseen 20.10.‒28.10.2019



Suomalais-ugrilainen juhla Suomen Pietarin 

instituutissa laitoksen 90-vuotisjuhlan vuotena



Muuta kokemusta suomalais-ugrilaisesta yhteistyöstä

(mukana Suomen Pietarin instituutti)



Ideoita suomalais-ugrilaisesta yhteistyöstä

 Seuraava suomalais-ugrilainen juhla

 Suomalais-ugrilaisten kielten kurssit laitoksen opiskelijoille


