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Opasraportti

HuTK - Historia (2020 - 2021)

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden 
toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

 

Historia

Osoite: Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Ritva Kylli, puh. 029 448 3307; koulutussuunnittelija Maija Airio study.
humanities@oulu.fi
http://www.oulu.fi/historia/
 
Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen
Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia ovat osa historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman 
(HIKUVIE) pääaineita. Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia muodostavat yhden hakukohteen, mutta kumpikin 
on oma pääaineensa.
Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja 
osallistumalla kevään valintakokeeseen. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen lukuvuoden keväällä, 31.5. mennessä, 
pääaineeksi joko historian tai tieteiden ja aatteiden historian.  Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada tutkinto-
ohjelman pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena historian perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta 
pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-
opiskelijavalinnassa.
Kaikki HIKUVIEn opiskelijat voivat opiskella vapaasti historiaa sekä tieteiden ja aatteiden historiaa sivuaineena. 
Muiden on hankittava sivuaineoikeus osallistumalla lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe järjestetään vuosittain 
kevätlukukauden loppupuolella. Ilmoittautumisohjeet kokeeseen ovat oppiaineiden verkkosivuilla.
 
Opintoneuvonta
Opintoneuvoja yliopistonlehtori Ritva Kylli, 029 448 3307, ritva.kylli(at)oulu.fi
 
Katsaus oppiaineeseen
Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista analyyttisyys, monipuolisuus ja laajuus. Yhdentyvässä maailmassa 
historia on perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin 
globaalilla kuin paikallisella tasolla. Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohta on korkeatasoinen tutkimus, jonka 
painoalat perustuvat henkilökunnan ja muiden tutkijoiden omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien 
opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan/tutkijaryhmien ohjaukseen. 
Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä antiikista nykypäivään. Tämän kautta syntyy myös ymmärrys paikallisten ja 
globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle 
yleiseen historialliseen ajatteluun, oppia historiatieteen tapa ja menetelmät löytää, kriittisesti seuloa ja jäsentää 
historiallisia lähteitä, tuottaa niistä uutta tietoa ja laatia johdonmukaisia historiatieteellisiä esityksiä. Sen vuoksi on 
keskeistä oppia asettamaan perusteltuja kysymyksiä, hakemaan niihin vastauksia, kytkemään asioita yhteyksiinsä 
syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Kaikki tämä on oppimisen ja hyvien 
opintosuoritusten edellytys. Sen vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun 
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ydintä. Tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös hyvät edellytykset 
kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja sanoittamaan omaa ammatillista osaamistaan.
 
Sijoittuminen työelämään
Tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy historian opiskelijan käsikirja Manuale Historiaesta, ks. www.oulu.fi/historia
/opiskelu/manuaele sekä työelämäyhteyksien www-sivuilta: www.oulu.fi/yliopisto/node/35017
 
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita saa historiatieteiden omasta oppaasta Manuale Historiaesta. Opas löytyy 
historiatieteiden www-sivuilla yllä olevasta osoitteesta.
 
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet
Perusopinnot ovat yhteiset tieteiden ja aatteiden historian kanssa. Niissä annetaan opiskelijalle yleiskuva historian 
kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen 
kirjoittamiseen. Menetelmäopinnoissa paneudutaan tieteelle ominaiseen kriittiseen arviointiin ja historiatieteen 
tutkimusmenetelmien perusteisiin.
Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella 
kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa 
tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan Suomen, 
Euroopan ja maailmanhistorian keskeiset kehityskulut ja yhteydet. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan 
asiantuntemukseensa perustuvia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.
 
Aineopinnoissa luodaan perusta itsenäiselle tutkimustyölle. Opiskelija perehtyy monipuolisia oppimisstapoja 
soveltaen erilaisiin tutkimuskäytäntöihin ja laaja-alaisesti keskeisiin historian osa-alueisiin sekä teemoihin, jotka 
kiinnostavat häntä tutkimuksellisesti.
Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, 
menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä historian tutkimuskentän laajuudesta, kysymyksenasettelujen 
monitahoisuudesta, keskeisimmistä tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista. Hänellä on 
maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja 
lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja 
dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon 
soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina tutkielmina.

Syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan omaan 
kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon itsenäiseen 
tuottamiseen. Samalla luodaan monipuolisia työelämävalmiuksia.
Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- 
ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja 
väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän pystyy 
soveltamaan monipuolisesti historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja, ja käsitteitä ja hänellä on myös 
valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen 
kentän moninaisuuden ja osaa sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa keskustelua. Opiskelija pystyy 
itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet 
historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen tulkintaan, analyysiin ja viestintään. Maisteritason 
saavuttanut historian ammattilainen pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan 
itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa tehtävissä, ryhmissä ja yhteisöissä. Hän myös 
kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia ja pitkäjännitteisiä projekteja ja hankkeita.

 
PERUSTEET

40 OP

ERIKOISTUMINEN 
25 OP

TUTKIMUS

75 OP

INTEGROIVAT 
JAKSOT

10 OP

HISTORIAN 
PERUSOPINNOT 
25 OP

Maailmanhistorian 
perusteet

10 op  

Tutkimuskäytäntöihin 
ohjaavat opinnot

10 op
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Aate- ja oppihistoria 
5 op

HISTORIAN 
AINEOPINNOT

45 OP

Arktinen historia

5 op

 

Kulttuurinen ja 
kansainvälinen 
vuorovaikutus

5 op

 

Ympäristö ja 
terveys 5 op

 

Digitaaliset 
ihmistieteet

5 op

Valinnaiset 
painoalat ja 
kansainväliset 
opinnot

5 op

 

 

Tutkimuskäytäntöihin 
ohjaavat opinnot

10 op

 

Proseminaari 
(sivuaineopiskelijat)

10 op

 

Kandidaattiseminaari 
ja 
kandidaatintutkielma 
(pääaineopiskelijat)

10 op

 

HISTORIAN 
SYVENTÄVÄT 
OPINNOT

80 OP

 

YHTEENSÄ

150 OP

Historiankirjoituksen 
historia

5 op

 

 

Erikoistumisopinnot 
ja kansainväliset 
opinnot

20 op

Metodiopinnot

5 op

 

Maisteriseminaari

10 op

 

Pro gradu -tutkielma

30 op

Historia ja 
työelämä

10 op

Opintojaksot

Historian perusopinnot, 25 op:
700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700123P Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op
700124P Uusin aika, 5 op
700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op
700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
700127P Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op 

Historian aineopinnot, 45 op:
700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op 
700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op
700321A Arktinen historia, 5 op
700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op
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1.  
2.  
3.  

700323A Ympäristö ja terveys, 5 op
700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
700423A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op (pääaineopiskelijat) 
700424A Kypsyysnäyte, 0 op (pääaineopiskelijat)
700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op (sivuaineopiskelijat)

Historian syventävät opinnot, 60 op tai 80 op:

Aineenopettajaopiskelijat suorittavat syventävät opinnot 60 op:n laajuisina. Muut suorittavat ne 80 op:n laajuisina. 
700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia) ()
700326S Historiantutkimus nyt, 5 op
706026S Historiankirjoituksen historia, 5 op
700336S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 10 op
700338S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 10 op (ei aineenopettajan sv)
700331S Historia ja työelämä, 10 op (ei aineenopettajan sv)
700430S Maisteriseminaari, 10 op
700337S Pro gradu -tutkielma, 30 op
700432S Kypsyysnäyte, 0 op

700339S Sivuaineen tutkielma, 30 op

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto historian pääaineopiskelijoille
Historian pääaineopiskelijat voivat valita maisteriopinnoikseen arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon. Kyse on 80 
opintopisteen arkistolinjan syventävistä opinnoista sekä 40 opintopisteen sivuaineopinnoista. Arkistoalan 
suuntautumisvaihtoehto johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä). Suuntautumisvaihtoehdon 
maisterikoulutuksen suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineestaan. Koulutus rinnastetaan aiempaan 
arkistolaitoksen tuottamaan ylempään arkistotutkintoon. 

 

Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan joka toinen vuosi enintään kuusi opiskelijaa historian, tieteiden ja aatteiden 
historian sekä informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista. Valintakriteereinä ovat:

     pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettu niin että kandidaatin tutkielma on vähintään tekeillä,
     opintomenestys ja
     motivaatiokirje.

Sivuaineiksi suositellaan esimerkiksi informaatiotutkimusta ja hallintotieteitä. Myös tietojenkäsittelytiede on 
erinomainen sivuainevaihtoehto arkistoalan nopean digitalisoitumisen vuoksi.

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto yhdistää teoreettispainotteisen yliopistokoulutuksen nopeasti kehittyvään 
tietohallinnon asiantuntijakoulutukseen. Historian opiskelu antaa erinomaiset edellytykset arkistoalalle sekä 
tietohallinnan tehtäviin. Alalla edellytetään hallinnon tuntemusta sekä asiakirjatiedon ja asiakirjojen arvonmäärityksen 
hallintaa. Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on merkittävä osa ohjattua harjoittelua arkistolaitoksessa 
ja muissa arkistotoimen kohteissa.

Arkistoalalta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, valtionhallinnon 
sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, sairaanhoitopiirien ja SOTE-yhtymien arkistotoimessa, 
maanmittauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot

700140Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan suuntautumisvaihtoehto), 0 op 
700138S Asiakirjojen tiedonhallinta, käyttötarve ja seulonta, 5 op

700139S Asiakirjahallinnan ja arkistoimen perusteet, 5 op

700141S Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet, 5 op

700144S Arkistoteoria ja arkistotieteellinen tutkimus, 5 op

700740P Lakitiedon kurssi, 5 op
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700143S Sähköinen asiakirjahallinta, 5 op
700142S Arkistoharjoittelu, 10 op

700430S Maisteriseminaari, 10 op 
700337S Pro gradu -tutkielma (historia), 30 op
700432S Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op
Pakolliset aineopinnot 10 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700320A: Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op
700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Pääaineopiskelijat suorittavat kaikki seuraavat opinnot yhteensä 25 op. Sivuaineopiskelijat suorittavat 
700324A Historian painoalat ja kv-opinnot (5 op) sekä 700322P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (5 op) 
jaksojen sijaan 700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielman (10 op)

700321A: Arktinen historia, 5 op
700322A: Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op
700323A: Ympäristö ja terveys, 5 op
700324A: Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op
700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Seminaari ja kandidaatintutkielma (10 op). Sivuaineopiskelijat suorittavat 700422A Proseminaari ja 
proseminaaritutkielma, 10 op

700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op
700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op
700422A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op
Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700123P: Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op
700124P: Uusin aika, 5 op
700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op
700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
700127P: Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Historian syventävät opinnot 80 op. Huom. Historia ja työelämä jakson laajuus on 10 op

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700326S: Historiantutkimus nyt, 5 op
706026S: Historiankirjoituksen historia, 5 op
700336S: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 10 op
700338S: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 10 op
700331S: Historia ja työelämä, 5 - 10 op
700430S: Maisteriseminaari, 10 op
700337S: Pro gradu -tutkielma, 30 op
700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset aineopinnot 10 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.-3. lukuvuosi

Sisältö:

Opiskelija päivittää ja tarkistaa oman opintosuunnitelmansa kandidaatintutkielman ja HuK-tutkinnon 
suorittamiseksi.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaverit oma opettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700320A: Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi, syyslukukausi
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä erityyppisiä tilastolähteitä ja -
materiaaleja, kykenee hyödyntämään ja muokkaamaan määrällistä aineistoa perustason 
tilastollisia analyysimenetelmiä ja taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen, kykenee 
tarkastelemaan tilastoja ja määrällisiä esityksiä lähdekriittisesti sekä osaa laatia 
havainnollisia tilastollisia esityksiä ja sovittaa niitä yhteen tutkimustekstin kanssa. 
Opiskelija osaa myös paikallistaa ja käyttää eriluonteisia (julkisia ja yksityisiä, kirjallisia ja 
sähköisiä, koti- ja ulkomaisia) lähdeaineistoja, lähdekokoelmia, tietokantoja ja arkistoja 
sekä arvioida niistä löytyvän aineiston käyttömahdollisuuksia tutkimusongelman 
ratkaisemisessa.
Sisältö:

Tilastollisten menetelmien osio: Tilastolähteet, tilastojen kokoaminen ja tulkitseminen
sekä tilastollisten menetelmien ja esittämistapojen harjoittelu.
Arkistojen käytön osio: Historiantutkimuksen koti- ja ulkomaisten arkistolähteiden
paikallistaminen ja käyttö.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, oheiskirjallisuus, ohjatut harjoitukset ja itsenäiset harjoitustyöt

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen kurssit: Orientaatio historiantutkimukseen ja Johdatus 
tutkimusmenetelmiin.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti
suoritettavia opintoja. 
Tieteiden ja aatteiden historian opiskelijat suorittavat vain arkistojen käytön osion, joka
heillä kuuluu
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 opintojaksoon 700129A.

Oppimateriaali:

Jussi Simpura & Jussi Melkas 2013: ; Tilastot käyttöön! Opas tilastojen maailmaan Manuale 
 sekä opettajan jakama opetusmateriaali.Historiae – Historianopiskelijan käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille ja yhteisiin harjoituksiin, luentotentti ja itsenäiset harjoitustyöt
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksoon kuuluu Kansallisarkiston Oulun toimipisteessä suoritettava harjoitustehtävä. Opintojakso 
antaa työelämässä tärkeitä taulukkolaskennan ja tekstinkäsittelyn perustaitoja sekä tilastojen ja muiden 
lähteiden kriittisen tarkastelun valmiuksia.

700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Hokkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia 
menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen 
suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen 
sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

Sisältö:

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.
 

Toteutustavat:

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely. Historiassa 
kurssiin kuuluu seminaari, jossa harjoitellaan tutkimuspaperin laatimista, esittämistä ja opponointia.

Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat
Historian aineopintoja suorittavat
 

Esitietovaatimukset:



9

Historian aineopintoja suorittavat:
Perusopintojen kurssit Orientaatio historiantutkimukseen ja Johdatus tutkimusmenetelmiin
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Historiatieteissä jakso suoritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin ( ) http://libguides.oulu.fi/700333p
kanssa.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)
Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman 
yhteisiin opintoihin.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.
HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

Lisätiedot:

Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

Pääaineopiskelijat suorittavat kaikki seuraavat opinnot yhteensä 25 op. Sivuaineopiskelijat suorittavat 
700324A Historian painoalat ja kv-opinnot (5 op) sekä 700322P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (5 op) 
jaksojen sijaan 700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielman (10 op)

700321A: Arktinen historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää arktisten ja pohjoisten 
alueiden historian olennaisia kehityskulkuja, erityispiirteitä ja kytkentöjä laajempaan 

.kansainväliseen kehitykseen
Sisältö:

Perehtyminen arktisten ja pohjoisten alueiden historiallisen kehityksen ilmiöihin varhaishistoriasta 
nykyaikaan

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

http://libguides.oulu.fi/700333p
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Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai korvaavat luentokurssit

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Elenius, Lars (ed.) 2015: .The Barents Region: A Transnational History of Subarctic Northern Europe

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

.Kirjatentti examin yleisenä tenttinä ja/tai luentokuulustelu
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

Opintojaksoon voi kuulua yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa järjestettyjä 
harjoitustöitä ja vierailuluentoja.

Lisätiedot:

Opintojakso kuuluu HIKUVIE-tutkinto-ohjelman vapaasti valittaviin opintojaksoihin.

700322A: Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee kulttuurisen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen historian keskeiset tutkimusnäkökulmat ja 
on perehtynyt niihin jonkin tai joidenkin aikakausien, alueiden tai ilmiöiden osalta.

Sisältö:

Kulttuurisen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen historian merkittävimmät piirteet

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai korvaavat luentokurssit

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Aine- sekä syventävien opintojen erikoistumisopinnot

Oppimateriaali:

Erkka Railo & Ville Laamanen (toim.) 2010: Suomi muuttuvassa maailmassa – Ulkosuhteiden ja 
kansallisen itseymmärryksen historiaa; Howard LeRoy Malchow 2020, History and International Relations: 
From the Ancient World to the 21st Century. 2nd Revised edition.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai luentokuulustelu. 
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista 
tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

700323A: Ympäristö ja terveys, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Esa Ruuskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ympäristö- ja/tai terveyshistorian yleisiä kehityslinjoja ja 
näkökulmia.

Sisältö:

Ympäristö- ja/tai terveyshistorian yleiset kehityslinjat sekä tutkimusnäkökulma.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai vaihtoehtoisesti kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, lukupiiri ja/tai itsenäinen opiskelu

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Joachim Radkau 2008:  sekä Markku Hokkanen ja Nature and Power: A Global History of the Environment
Kalle Kananoja (toim.) 2017: Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus ja lääkinnällinen 

.hybridisaatio globaalihistoriassa
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakson voi suorittaa luentokurssilla, lukupiirillä tai kirjatentillä. Opintojakson arviointi perustuu
opintojakson osaamistavoitteisiin. Kirjatentti Examin yleisenä tenttinä. Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia
/node/54642

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistotutkija Esa Ruuskanen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

700324A: Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan jostakin historian tutkimusalasta ja osaa 
soveltaa valitsemaansa teemaan liittyvää tutkimustietoa kandidaatintutkielmassaan

Sisältö:

Yhden historian painoalan opintoja, joiden tarkempi sisältö ja suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa 
(ks. painoalojen ja niiden vastuuopettajien luettelo). Opintojaksoon voidaan sisällyttää myös vaihto-
opiskelijana suoritettuja kansainvälisiä opintoja, oppiaineen ns. luentosalkku tai vanhojen käsialojen kurssi. 
Painoalat/vastuuopettajat:

Baltian historia 5 op (Kari Alenius) Alenius, Kari 2000: ; Kasekamp, Viron, Latvian ja Liettuan historia
Andres 2013: .  Baltian historia
Etnisten suhteiden historia 5 op (Kari Alenius) Brubaker, Rogers 2013: ; Etnisyys ilman ryhmiä
Hylland Eriksen, Thomas 2010:   Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives.
Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 5 op (Tiina Kinnunen) Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (toim.) 
2006:  SEKÄ toinen seuraavista: Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta
Junila, Marianne 2000: Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen 

tai Kivimäki, Ville 2013: sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 Murtuneet mielet. 
Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945.
Sukupuolihistoria 5 op (Tiina Kinnunen) Kent, Susan Kingsley 2012: ; Markkola, Gender and History
Pirjo et al (toim.) 2014: ; Bock, Gisela 2001: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia Women 

. in European History
Lapsuuden historia (Marianne Junila) Heywood, Colin 2005:  Studentlitteratur, Barndomshistoria.
Lund tai Heywood, Colin 2001: A history of childhood: children and childhood in the West from 

 Polity Press, Cambridge (3 op); Kehily, Mary Jane (ed.) 2009: medieval to modern times. An 
 Maidenhead, England: Open University Press, New York: McGraw-introduction to childhood studies.

Hill. (3 op); Mintz, Steven 2004: Cambridge (Mass.): Huck’s raft: a history of American childhood. 
Belknap Press of Harvard University Press. (3–4 op); Tuomaala, Saara 2004: Työtätekevistä käsistä 
puhtaiksi ja kirjoittaviksi: suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. (3 op).1939.



13

Terveyshistoria 5 op (Ritva Kylli) kaksi teosta seuraavista: Vuorinen, Heikki S. 2010: Taudit, 
 Vastapaino, Tampere; Elmer, Peter (ed.) parantajat ja parannettavat: Lääketieteellinen historia.

2004:  Manchester University The Healing Arts: Health, Disease and Society in Europe 1500-1800.
Press; Bynum, W. F. 2006: . Cambridge University The Western Medical Tradition: 1800 to 2000
Press, New York, NY.  
Kansainvälisten suhteiden historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) Burbank, Jane & Cooper, 
Frederick 2011:  Princeton (N.J.): Empires in World History: Power and the Politics of Difference.
Princeton University Press. Cox, Michael; Dunne, T. & Booth, K. (eds) 2002: Empires, Systems and 

 s. 1–42. Cambridge: Cambridge University States: Great Transformations in International Politics.
Press.  
Informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmien historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) Bru#gger, Niels 
(ed.) 2010:  Peter Lang, New York; Oinas-Kukkonen, Harri & Oinas-Kukkonen, Henry Web History.
2013:  s. 1–88 Basingstoke: Palgrave Humanizing the Web: Change and Social Innovation.
Macmillan.  
Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli) Flandrin, J.-L.  & Montanari, M. (eds) 1999: Food: A Culinary History 

Columbia University Press: New York; Suojanen, Auli 2003: from Antiquity to the Present. 
Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–1999: kansanravitsemusongelmat ja niiden 

. Finska vetenskaps-societeten - Suomen ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi
tiedeseura, Helsinki.  
Maataloushistoria 5 op (Matti Salo) Suomen maatalouden historia 2. Kasvun ja kriisien aika 1870-

2004); luvulta 1950-luvulle ( Suomen maatalouden historia 3. Suurten muutosten aika. 
 (2004).Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen

Suomen yliopistolaitoksen ja tieteen historia 5 op (Matti Salo) Nevala, Arto 1999: Korkeakoulutuksen 
 ja kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa Suomen tieteen historia 4. Tieteen ja 
(2002tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien )

Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin) Alenius, Kari; Fält, Olari K. & 
Jalagin, Seija (ed.) 2002: (http://herkules.oulu.fi/isbn9514266331/);Bitterli, Urs Looking at the Other 
1989:  (3 op); Hobson, John M. 2004: Cultures in Conflict The Eastern Origins of Western Civilization
;  Clark, Robert P. 1997: (2 op); Mazlish, Bruce & Buultjens, Ralph (ed.) 1993: Global Imperative 

 (2 op);  Curtin, Philip D. 1992  (2 Conceptualizing global history : Cross-cultural trade in World History
op);  Frank, Andre Gunder 1998:  (3 op);  Alenius, Kari; ReOrient: Global Economy in the Asian Age
Fält, Olavi K. & Mertaniemi, Markus (ed.) 2008: Imagology and Cross-cultural Encounters in History 
(3 op);  Hopkins, A.G. (ed.) 2002:  (2 op). Globalization in World History
Antiikin historia (Timo Sironen) Heikkinen, Antero 2009:  sekä Mustakallio, Katariina Vallan tulkit
2008: ; Saastamoinen, Ari 2009: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa Afrikan loistavat kaupungit. 

. Gaudeamus: Helsinki, 300 s.Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa
Antiikin uskonnot 5 op (Marika Rauhala) Mikalson, Jon D. 2005: . Blackwell; Ancient Greek Religion
Parker, Robert 2011: . Cornell University Press; Hänninen,Marja-Leena; Kahlos, On Greek Religion
Maijastina & Lehtonen, Ulla 2012: . Teos.Uskonnot antiikin Roomassa
Pohjoinen historia 5 op (Matti Enbuske) Valitse yksi seuraavista: Evengård, Birgitta; Nymand 
Larsen, Joan & Paasche, Øyvind (eds) 2015:  Springer, Heidelberg. Verkkokirja; The New Arctic.
Vaughan, Richard 1994: . Alan Sutton, Stroud; Elenius, Lars & Karlsson, The Arctic : A History
Christer (eds.) 2007: . Studies in Northern Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities
European Histories 5. Luleå. Verkkokirja; Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset: 

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki tai seuraavat kaksi (yhteensä 5 kohtaamisia 1896–1953.
op): Lähteenmäki, Maria & Pihlaja, Päivi Maria (eds) 2005: The North Calotte: Perspectives on the 

Kustannus Puntsi, Inari 2005 ja Lähteenmäki, Maria Histories and Cultures of Northernmost Europe. 
2004 . Suomalaisen : Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1808–1889
Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Asutushistoria (Matti Enbuske) Enbuske, Matti 2008: Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja 

(3 op); Hiltunen, maankäyttö Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun 
Mauno 2007: Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö 1550–1808. Asukkaat, elinkeinot ja maan-

 (2 op); Vahtola, Jouko 1980: hallinta Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. 
(2 op); Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus Inari – Aanar. Inarin historia jääkaudesta 

 (2003), asutushistorian osuudet (2 op); Margins to Mainstream. The Brave New World nykypäivään
of Borderlands History.  Vol. 98 Issue 2. Sebtember 2011. s. 334–The Journal of American History.
454  (luettavissa sähköisessä muodossa) (3 op); Laitinen, Erkki (toim.) 1995: Rintamalta raiviolle: 

(2 op).sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta 
 

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:
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Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat
Sivuaineopiskelijat suorittavat jaksojen 700324A (5 op)  ja 700333P (5op) sijaan proseminaarin 700422A 
(10 op)
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Painoalojen kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti ja/tai esseet. Kirjatentti yleisenä tenttinä tai henkilökohtaisena
exam-tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius

Lisätiedot:

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojaksojen Historian painoalat ja kansainväliset opinnot sekä Valinnaiset 
historian lähialat asemesta jakson Proseminaari ja proseminaaritutkielma

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi (englanti)

Ajoitus:

1.–5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja 
laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä 
digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. 
avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
- oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa 
tietokoneavusteisilla menetelmillä
- oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan omaa osaamistaan tieteidenväliseen 
projektiyhteistyöhön
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Sisältö:

Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat 
teoriat ja metodit

Järjestämistapa:

Verkko-opetus (Moodle-kurssi) tai kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus

Toteutustavat:

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja 
verkkotyöskentely
Kohderyhmä:

HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet -
sivuopintokokonaisuuden opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital 
 London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital humanities in practice.

Humanities
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille tai verkko-opetukseen, reflektoivan oppimispäiväkirjan     kirjoittaminen
sekä osallistuminen harjoitustyön tekemiseen. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen
harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä
työelämätaitojen kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka
suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan
kirjatentin: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012)  Digital Humanities in Practice. London:
Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

Arviointiasteikko:

1–5

Vastuuhenkilö:

Ritva Kylli

Työelämäyhteistyö:

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi 
projektityöskentelytaitoja sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita 
laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien 
kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien vierailuluentoja.

Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE-opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen
opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen
korvaavan Examinarium-kirjatentin: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital

 Humanities in Practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital
Humanities.

Seminaari ja kandidaatintutkielma (10 op). Sivuaineopiskelijat suorittavat 700422A Proseminaari ja 
proseminaaritutkielma, 10 op

700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi (tarvittaessa englanti)

Ajoitus:

2. vuosi
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoista historiantutkimusta, jossa hän 
soveltaa tieteenalan teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja, ja hänellä on valmiudet siirtyä 
maisterivaiheen tutkielmatyöhön. Opiskelija kykenee seuraamaan oman alansa tieteellistä keskustelua ja 
on harjoitellut sitä käytännössä

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu historian kandidaatintutkielma (n. 20 s.). Opiskelija käy 
läpi kaikki historiatieteellisen tutkimusprosessin vaiheet: tutkimustehtävän ja aiheen muotoilu, 
lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden haku ja käyttö, tutkielman jäsentäminen ja muokkaaminen 
kirjalliseen muotoon ja esittäminen seminaarissa. Lisäksi opiskelija opponoi toisen opiskelijan 
laatiman tutkielman.
HOPS2: Opiskelija päivittää ja tarkistaa suunnitelmansa kandidaatintutkinnon suorittamiseksi.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus

Toteutustavat:

Luennot, seminaari ja itsenäinen työskentely. HOPS-tapaamiset omaopettajan kanssa sekä HOPS2-infot.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kurssit Tutkimusmenetelmät sekä Tilastolliset menetelmät ja arkistojen 
käyttö joko suoritettuina tai aloitettuina.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Manuale Historiae – Historianopiskelijan käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Pakolliset luennot ja osallistuminen kandidaattiseminaariin (12 kertaa),
tutkimussuunnitelma, tutkielman laatiminen ja esittäminen sekä opponointi. OodiHopsin
päivittäminen.
Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvioidaan asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtorit Markku Hokkanen, Seija Jalagin ja Matti Salo

Lisätiedot:

Pakollinen osallistuminen HOPS2-ohjaukseen ja -infoihin

700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osoittaa osaavansa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään 
viimeistellyn esseen, joka käsittelee hänen tutkielmansa teoreettista ja metodista viitekehystä sekä 
keskeisiä tuloksia.

Järjestämistapa:

Itsenäinen työ

Toteutustavat:

Essee annettujen ohjeiden mukaan

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee, henkilökohtainen exam-tentti.
 

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kandidaattiseminaarin vetäjä ja äidinkielen lehtori

700422A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi (tarvittaessa englanti)

Ajoitus:

3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoista historiantutkimusta, 
jossa hän soveltaa tieteenalan teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja. Opiskelija kykenee 
seuraamaan oman alansa tieteellistä keskustelua ja on harjoitellut sitä käytännössä.

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu historian proseminaaritutkielma (n. 20 s.). Opiskelija käy 
läpi kaikki historiatieteellisen tutkimusprosessin vaiheet: tutkimustehtävän ja aiheen muotoilu, 
lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden haku ja käyttö, tutkielman jäsentäminen ja muokkaaminen 
kirjalliseen muotoon ja esittäminen seminaarissa. Lisäksi opiskelija opponoi toisen opiskelijan 
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laatiman tutkielman.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus.

Toteutustavat:

Luennot, seminaari ja itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Historian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kurssit Tutkimusmenetelmät sekä Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö joko 
suoritettuina tai aloitettuina.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Manuale Historiae – Historianopiskelijan käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Pakolliset luennot ja osallistuminen seminaariin (10 kertaa), tutkimussuunnitelma, tutkielman laatiminen ja 
esittäminen sekä opponointi

Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvioidaan asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtorit Markku Hokkanen, Seija Jalagin ja Matti Salo

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA113801 Historia, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi
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Sisältö:

Opiskelija laatii kandidaatintutkinnon suorittamiseksi suunnitelman, joka rakentuu omista (työllistymis)
tavoitteista suhteessa koulutukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit oma opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita.

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Heti opintojen alkuvaiheessa

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700123P: Korkeakulttuureista varhaismoderniin aikaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi ja/tai englanti
Ajoitus:

1. vuosi syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri 
kulttuuripiirien poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa 
varhaismodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja kykenee näkemään Suomen 
kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.
Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan 
vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Ensisijaisesti luentosarja ja itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan 
kirjallisuuteen tai toissijaisesti kirjatentti.

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

 Opiskelijan suorittaessa opintojakson kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava: John 
Coatsworth, Juan Cole, Michael P. Hanagan, Peter C. Perdue, Charles Tilly, Louise Tilly 
2015: Global Connections. Volume 1, To 1500: Politics, Exchange, and Social Life in 
World History, s. 87–406; Antero Heikkinen 2018: Uuden aikakauden kynnyksellä. Elämä 
varhaismodernissa Euroopassa; Jouko Vahtola 2017: Suomen historia. Kivikaudesta 
2000-luvulle, s. 33–155.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

           Luentokuulustelu tai henkilökohtaisena tenttinä exam-järjestelmässä.   
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Matti Enbuske

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

700124P: Uusin aika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700124P Uusin aika (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan 
merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja 
vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista 
kokonaisuutta

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu
Toteutustavat:

Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

, SeventhWorld Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present
Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola: Suomen historia jääkaudesta Euroopan

, luvut Nousun aika (1721–1860), Uusi aika (1860–1944) ja Uusin aikaunioniin (2017)
(1944–2002).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti yleisenä tenttinä. 
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista 
tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700125P Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista 
nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen 
merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen 
muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja 
politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista 
nykyaikaan.

Sisältö:

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Oppimateriaali:

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti: Sven-Erik Liedman, Från Platon till 
 (1999) ja Peter Whitfield,  (1999).Kommunismens fall Landmarks in Western Science

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Kinnunen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi, syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja 
sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen 
kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja 
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teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, 
tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan 
työmahdollisuuksiin.

Sisältö:

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen 
peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat. HOPS1: Suunnitelma kandidaatintutkinnon suorittamiseksi. Yleisellä 
opintojen ohjauksella edistetään opiskelijan oppimaan oppimista, opintojen parempaa hahmottamista ja 
urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Ei koske sivuaineopiskelijoita.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen; tapaamiset henkilökohtaisen 
omaopettajan kanssa sekä HOPS1-infot.  Historian sivuaineopiskelijat suorittavat luentokurssin yhteydessä 
HOPS1:n korvaavan 1 op:n laajuisen harjoitustyön

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti, kirjallinen opintosuunnitelma ja OodiHopsin laatiminen/harjoitustyö

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Tiina Kinnunen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Pakollinen läsnäolo luennoilla (85%) ja pakollinen osallistuminen HOPS-ohjaukseen

700127P: Johdatus tutkimusmenetelmiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä 
tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta 
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tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen keskusteluun. Opiskelija 
osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän 
tutustuu tutkimusprosessiin, lähteisiin ja oppii tieteenalan käytännöt. Opiskelija kehittää 
yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja 
tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö:

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät 
voivat vaihdella.

Kohderyhmä:

Perusopintoja suorittavat historian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan kurssia 700126P Orientaatio historiantutkimukseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen -osio on integroitu suomen kielen pakollisen Kirjallinen ja suullinen 
viestintä -kurssin kanssa.

Oppimateriaali:

Erikseen osoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssi voi sisältää tentin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Historian syventävät opinnot 80 op. Huom. Historia ja työelämä jakson laajuus on 10 op

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.—4. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on tutkinnon loppuun suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)
tavoitteista suhteessa koulutukseen.

Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Tiina Kinnunen ja Kari Alenius

700326S: Historiantutkimus nyt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

4.–5. vuosi, suositeltava 4. vuonna

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt nykytutkimuksen keskeisiin aloihin, niiden 
kysymyksenasetteluihin, näkökulmiin ja metodologioihin sekä osaa arvioida niitä ja soveltaa omassa 
opinnäytetyöskentelyssä.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Luentokurssilla käsitellään nykytutkimuksen keskeisiä aloja, kysymyksenasetteluja, näkökulmia ja 
metodologioita, opiskelijat laativat esseen luentoaineksen ja täydentävän kirjallisuuden pohjalta sekä 
osallistuvat ryhmäkeskusteluun.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus, ryhmäkeskustelu ja itsenäistä työskentelyä

Toteutustavat:

Luentokurssi, täydentävään kirjallisuuteen perehtyminen, esseen kirjoittaminen ja ryhmäkeskustelu

Kohderyhmä:

Syventävien opintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali ja täydentävä kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Esseen laatiminen sekä osallistuminen luennoille ja ryhmäkeskusteluun

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Lisätiedot:

Luennoilla ja ryhmäkeskustelussa pakollinen läsnäolo (85%)

706026S: Historiankirjoituksen historia, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Kinnunen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

4.–5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt historiankirjoituksen ja -tutkimuksen 
päälinjoihin varhaisvaiheista nykyaikaan sekä kykenee hahmottamaan eri vaiheiden 
keskeiset piirteet ja paradigmamuutokset. Suomalaisen historiankirjoituksen opiskelija 
osaa nähdä osana laajempaa pohjoismaista kokonaisuutta. 
Sisältö:

Perehtyminen historiankirjoituksen ja -tutkimuksen historian globaaleihin ja pohjoismaisiin 
päälinjoihin.
Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento, monimuotokurssi ja/tai omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen
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Kohderyhmä:

Maisteriopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaattitutkinto

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Daniel Woolf (2019): A Concise History of History. Global Historiography from Antiquity to 
the Present 2019; Pertti Haapala, Marja Jalava, Simon Larsson (eds.) 2017: Making 
Nordic historiography: connections, tensions and methodology.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti tai luentokuulustelu ja/tai soveltava harjoitustyö. Kirjatentti yleisenä tenttinä.
Tenttimisohjeet: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tentit
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Tiina Kinnunen

Työelämäyhteistyö:

Historioitsijan ammatti-identiteetin perusteet

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja kaikki kirjat on suoritettava hyväksytysti.

700336S: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
Opetuskieli:

Suomi ja/tai englanti

Ajoitus:

4.–5. vuosi
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt oman erikoisalansa uusimpaan 
tutkimukseen sisällöllisesti ja teoreettis-metodologisesti sekä kykenee hyödyntämään ja 
soveltamaan sitä seminaariesitelmää ja pro gradu -tutkielmaa laatiessaan

Sisältö:

Opiskelija perehtyy oman erikoisalansa keskeisiin tutkimustuloksiin ja teoreettis-
metodologisiin näkökulmiin
Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tentit
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Toteutustavat:

Kirjatentti, essee, luentokurssi tai muu kontaktiopetusta sisältävä kurssi

Kohderyhmä:

Syventävien opintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Maisteriseminaari ja pro gradu -työskentely
Oppimateriaali:

Tenttikirjallisuus, esseen laatimiseen liittyvä kirjallisuus tai kurssilla jaettava materiaali

Tenttikirjallisuus
-Sukupuolihistoria 10 op Tentaattorit Tiina Kinnunen ja Seija Jalagin. Erikseen sovittava kirjallisuus.   
-Historiankirjoituksen klassikot 10 op (Tiina Kinnunen)           

Historiankirjoituksen klassikot, suomalainen tutkimus 5 op Valitse yksi seuraavista: Jutikkala, Eino: 
; Suolahti, Gunnar: ; Wirilander, Suomen talonpojan historia Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla

Kaarlo 1974:  Valitse yksi seuraavista: Herrasväkeä: Suomen säätyläistö 1721–1870 SEKÄ 
Alapuro, Risto 1994: ; Heikkinen, Antero: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933

 (1988)  Kirveskansa elämää: ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa tai
(2000); Kirveskansa ja kansakunta: elämän rakennusta Kuhmossa 1800-luvun jälkipuolella 

Sulkunen, Irma:  (1999)  Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla ja Mandi Granfelt ja 
a (1995)  kutsumusten ristiriit ja Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen 

 (1989).erkaantuminen
Historiankirjoituksen klassikot, kansainvälinen tutkimus 5 op (Tiina Kinnunen) Seuraavat kolme 
teosta: Davis, Natalie Zemon 1997 ; Huizinga, Johan : Kolme naista: kolme elämää 1600-luvulla
1989: ; Thompson E.P.: Keskiajan syksy Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri: valta, kulttuuri ja 

  yksi seuraavista teoksista: Braudel, perinnäistavat 1700- ja 1800-lukujen Englannissa TAI  
Fernand:    .Civization and capitalism 15th–18th century. Vol 1 tai Vol 2 tai Vol 3

-Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 10 op (Tiina Kinnunen)
Suomi 1900-luvun sodissa 5 op. Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (eds) 2012: Finland in World 
War II. History, Memory, Interpretations; Tepora, Tuomas & Roselius, Aapo (eds) 2014: The 

.Finnish Civil War. History, Memory, Legacy
Sota ja sukupuoli 1900-luvulla 5 op. Hagemann, Karen (ed.) 2002: Home/front: The military, war, 

 (e-kirja); Ahlbäck, Anders 2014: and gender in twentieth-century Germany Manhood and the 
.Making of the Military. Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39

-Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli) Scholliers, P. & Claflin, K. W. 2012: Writing Food History: A Global 
 (London, New York: Berg); Ken Albala (ed.): Perspective Routledge International Handbook of Food 

 (London: Routledge).  Studies
-Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin) Etherington, Norman (ed.) 2007: Missions and 

 Empire. Oxford University Press, Oxford (2 op); Walls, Andrew F. 2009: The Missionary Movement in 
. Orbis Books, Maryknoll, NY (2 op); Pöntinen, Christian History. Studies in the Transmission of Faith

Mari & Helminen, Mikko (toim.) 2005: Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon 
. SLS, Helsinki (1 op); Luoto, Jari 1997i: missio Ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet. Suomen kansainvälisen 

. Gaudeamus, Helsinki (2 op); Koponen et al. ihmisoikeuspolitiikan murroskausi 1985–1995 (toim.) 
2007: . Gaudeamus (2 op).Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti, esseen laatiminen, luentokurssille osallistuminen tai kurssin suorittaminen 
muulla sovitulla tavalla. Ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen korvaamisesta 
sovitaan kurssikohtaisesti. 

Arviointiasteikko:

0–5
Vastuuhenkilö:

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius
Työelämäyhteistyö:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja kaikki kirjat on suoritettava hyväksytysti
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700338S: Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja englanti

Ajoitus:

4.–5. vuosi (ei aineenopettajille)

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt oman erikoisalansa uusimpaan tutkimukseen 
sisällöllisesti ja teoreettis-metodologisesti sekä kykenee hyödyntämään ja soveltamaan sitä 
seminaariesitelmää ja pro gradu -tutkielmaa laatiessaan.

Sisältö:

Opiskelija perehtyy oman erikoisalansa keskeisiin tutkimustuloksiin ja teoreettis-metodologisiin näkökulmiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjatentti, essee, luentokurssi tai muu kontaktiopetusta sisältävä kurssi

Kohderyhmä:

Syventävien opintojen opiskelijat. Opintojakso ei kuulu aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Maisteriseminaari ja pro gradu -työskentely

Oppimateriaali:

Tenttikirjallisuus, esseen laatimiseen liittyvä kirjallisuus tai kurssilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti, esseen laatiminen, luentokurssille osallistuminen tai kurssin suorittaminen muulla sovitulla 
tavalla. Ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen korvaamisesta sovitaan kurssikohtaisesti.
Kirjatentti yleisenä tenttinä tai examin yleisenä tenttinä. Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius. Vastuuopettajan kanssa 
sovitaan myös ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja kaikki kirjat on suoritettava hyväksytysti.

700331S: Historia ja työelämä, 5 - 10 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / (englanti)

Ajoitus:

4.–5. vuosi (ei aineenopettajille)

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa historiatieteen ja historiatiedon yhteiskunnallisen 
merkityksen ja kansantajuistaa, elävöittää ja havainnollistaa historiallista tietoa ja tutkimusta erilaisia 
esittämisen ja median muotoja hyväksi käyttäen. Ohjatussa työelämäharjoittelussa opiskelija kykenee 
hankkimaan itselleen harjoittelupaikan, pystyy toimimaan työyhteisössä, soveltamaan historian taitoja 
työelämässä ja reflektoimaan omaa työelämäosaamistaan.

Sisältö:

Työelämävalmiuksia parantavat opinnot ja/tai harjoittelu

Järjestämistapa:

Työharjoittelu tai vaihtoehtoisesti jokin työelämävalmiuksia parantava kurssi

Toteutustavat:

Kurssi “Historian viestintä” ja siihen liittyvät harjoitukset; Tiedejuttukurssi; Opiskelijakongressi; muut 
mahdolliset korvaavat luennot ja harjoitukset ja kirjallisuustentti ja/tai essee. Jakson voi suorittaa osittain tai 
kokonaan soveltavalla harjoittelulla

Kohderyhmä:

Maisteriopintoja suorittavat opiskelijat. Opintojakso ei kuulu aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Hyväksytysti suoritettu työelämävalmiuksia parantava opintojakso ja/tai työssä harjoittelu. Harjoittelusta 
laaditaan opintojakson vastuuhenkilölle 3 sivun mittainen raportti. Harjoittelun kesto muunnetaan 
opintopisteiksi siten, että 1 kk harjoittelua vastaa 5 opintopistettä. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta 
yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Ritva Kylli (tai harjoitteluvastaava)

Työelämäyhteistyö:

Ohjattu työelämäharjoittelu, jossa kehitetään työelämävalmiuksia, ymmärretään työelämävaatimuksia sekä 
hyödynnetään historian opiskelussa saatuja taitoja.

Lisätiedot:

Harjoittelun opintopisteytyksessä otetaan huomioon myös työn vaativuus.

700430S: Maisteriseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius, Tiina Kinnunen
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on metodologiset valmiudet pro gradu -työn laatimiseen ja lisäksi 
hän on harjaantunut osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi opiskelijalla on tutkinnon loppuun 
suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista suhteessa koulutukseen

Sisältö:

Kaksi lukukautta kestävä aktiivista osallistumista edellyttävä seminaari, jonka aikana opiskelija laatii ja 
esittää tutkimussuunnitelman, tutkimuskirjallisuusesseen ja seminaariesitelmän ja lisäksi opponoi toisen 
opiskelijan laatiman tutkimussuunnitelman ja esitelmän. Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaari. HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Syventävien opintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Maisteriseminaari rakentuu kandidaattiseminaarissa ja aineopintojen metodikursseilla hankituille 
valmiuksille

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Seminaarin hyväksytty suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa seminaari-istunnoissa, 
tutkimussuunnitelman, tutkimuskirjallisuusesseen ja esitelmän laatimista ja esittämistä sekä toisen 
opiskelijan laatiman tutkimussuunnitelman ja esitelmän opponointia. Kirjallinen opintosuunnitelma ja 
keskustelu.

Arviointiasteikko:

0–5; HOPS:n osalta hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professorit Seija Jalagin ja Tiina Kinnunen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Maisteriseminaariryhmät käynnistyvät syyskuussa ja tammikuussa. Syyskuussa aloittavat
opiskelijat esittävät tutkimuskirjallisuusesseen syyslukukauden puolivälissä ja
tutkimussuunnitelman syyslukukauden lopussa ja seminaariesitelmän kevätlukukauden
lopussa. Tammikuussa aloittavat opiskelijat esittävät tutkimuskirjallisuusesseen
kevätlukukauden puolivälissä ja tutkimussuunnitelman kevätlukukauden aikana ja
seminaariesitelmän seuraavan syyslukukauden aikana. Seminaari-istunnot järjestetään
intensiivijaksoina, joiden ajankohdasta sovitaan aloitusistunnossa. HOPS 3 laaditaan pro
gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

700337S: Pro gradu -tutkielma, 30 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

30 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.–5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön. Opiskelija on kehittänyt 
ongelmanratkaisutaitojaan ja hän hallitsee pitkäjänteisen asiantuntijuutta vaativan hanke- ja 
projektityöskentelyn.

Sisältö:

Itsenäisesti laadittu tutkielma

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Itsenäistä työskentelyä ja henkilökohtaista ohjausta

Kohderyhmä:

Maisteriopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Maisteriseminaarissa esitetty esitelmä muodostaa osan pro gradu -tutkielmaa. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Pro gradu -tutkielma arvostellaan humanistisen tiedekunnan yhteisellä 
arviointilomakkeella.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professorit Kari Alenius ja Tiina Kinnunen

Lisätiedot:

Tutkielman suositeltava laajuus on 50–70 sivua. Tutkielma syötetään sen valmistuttua Laturi-ohjelmaan.

700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)
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Ajoitus:

4.-5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, 
tuloksia ja johtopäätöksiä asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Osana valmista pro gradu -tutkielmaa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä, joka syötetään Laturi-ohjelmaan

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professorit Kari Alenius ja Tiina Kinnunen


