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 Katsaus oppiaineeseen
Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista kriittisyys ja monipuolisuus. Historian opinnot koostuvat yleisen 
historian ja Suomen ja Skandinavian historian tutkimus- ja opetusalan opinnoista siten, että opiskelijalle syntyy niiden 
kautta ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta. 
Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun sekä historiatieteen tapaan ja 
menetelmiin löytää historiallisia lähteitä, tuottaa tietoa ja laatia historiatieteellisiä esityksiä. Tämän vuoksi 
metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tärkeätä on oppia kysymään, 
kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. 
Keskeisiä opiskelun tavoitteita on perusteltujen kysymysten asettaminen ja niihin vastaaminen. On opittava kriittisesti 
seulomaan, jäsentämään ja johdonmukaisesti esittämään historian tietoainesta. Kaikki tämä on sekä hyvien 
tenttivastausten että varsinkin tutkielmatyöskentelyn edellytys. 
Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohtana on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat oppiaineen 
henkilökunnan omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua 
valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen 
historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä. Tutkimuksen ja 
siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös entistä paremmat edellytykset kehittää omia 
työelämävalmiuksiaan.

 Historian opintokokonaisuudet
Historian perusopinnot ovat yhteiset aate- ja oppihistorian kanssa. Perusopinnoissa annetaan opiskelijalle kahden eri 
oppiaineen näkökulmasta yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen 
ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti metodiopinnoissa luodaan perusta historiatieteen 
ymmärtämiselle ja tutkimusmenetelmien hallinnalle. 
Aineopintojen keskeisin tavoite on syventää opiskelijan tiedollisia ja metodisia valmiuksia niin, että hän kykenee 
itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Aineopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti historian keskeisiin osa-alueisiin 
ja siihen erityisteemaan tai teemoihin, jotka kiinnostavat opiskelijaa tutkimuksellisesti. 
Syventävissä opinnoissa luodaan monipuolisilla teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan 
omaan kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon omakohtaiseen 
tuottamiseen. Erikoistumisensa kautta opiskelija saavuttaa syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä 
minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään. Samalla luodaan myös perustaa 
monipuolisille työelämävalmiuksille.

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

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 tuntee yleiskuvan historian kulusta ja 
sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia 
pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.
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Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, 
menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen 
monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja 
metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Opiskelijalla 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.

Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- 
ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä 
arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän 
pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset 
johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän tuntee ja pystyy soveltamaan historiantutkimuksen keskeisiä 
tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen 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 tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti 
seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen 
tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään.

 Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. 
Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava keväällä järjestettävään historian perusopintojen 
lähtötasokokeeseen (tarkemmat tiedot ajankohdasta ja luettavista teoksista saa toimistosta/opintoasiat ja 
historiatieteiden www-sivuilta). Lähtötasokokeen kautta otetaan enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan 
historian perusopintoja. 
Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös siten, että opiskelee ensin historian perusopinnot ja 
aineopinnot (vähintään hyvin tiedoin) ja hakee tämän jälkeen dekaanilta maisterintutkinnon suoritusoikeutta. 
Lukukausien alussa ilmestyy historiatieteiden opetusohjelma. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan 
oppiaineen ilmoitustaululla.

 Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antavat lehtori Markku Mäkivuoti, puh. 08-553 3302, Markku.Makivuoti@oulu.fi ja yliopistonlehtori 
Reija Satokangas, puh. 08-553 3307, Reija.Satokangas@oulu.fi

 Sijoittuminen työelämään
Tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy "Manuale Historiaesta" ks.  http:// www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.

 sekä ohjaus- ja työelämäpalveluiden www-sivuilta:  html http:// www.oulu.fi/careerservices/sijoittumistietoa/index.html

 Oppiaineen käytännön ohjeita
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita saa historiatieteiden omasta oppaasta "Manuale Historiaesta", historian 
(opiskelijan) käsikirjasta. Opas jaetaan kaikille historian opiskelijoille, ja se löytyy myös pdf-muotoisena 
historiatieteiden www-sivuilla yllä olevasta osoitteesta.

Opintojaksot

Historian perusopinnot 25 op

1. HOPS 1 
700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 0 op 
2. Maailmanhistorian perusteet 6 op 
a) 700091P Maailmanhistorian perusteet I 3 op 
b) 700092P Maailmanhistorian perusteet II 3 op 
3. Suomen ja Skandinavian historia 6 op 
a) 700093P Suomen historian perusteet 4 op 
b) 700094P Suomen aatehistoria ja tieteenhistoria 2 op 
4. Aate- ja oppihistoria 6 op 
a) 700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys 3 op 
b) 700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia 3 op 
5. Historian metodien perusteet 7 op 

http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.html
http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.html
http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.html
http://www.oulu.fi/careerservices/
http://www.oulu.fi/careerservices/
http://www.oulu.fi/careerservices/
http://www.oulu.fi/careerservices/
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a) 700097P Teemaseminaari 2 op 
b) 700098P Metodiopin peruskurssi 3 op 
c) 700099P Historian kirjoituksen historia 2 op

Historian aineopinnot 45 op

1. HOPS 2 
700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 0 op

2. Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 8 op 
2.1 Metodiopinnot 5 op 
700400A Metodiopin jatkokurssi 2 op 
700401A Metodiopin harjoitukset 3 op

2.2 Tiedonhankintamenetelmät 3 op 
700204A Arkistokurssi 2 op 
700300A Kirjastokurssi 1 op

3. Pakolliset opinnot 18 op 
3.1 Taloushistoria- ja sosiaalihistoria 6 op 
700404A Globaali taloushistoria 3 op 
700303A Suomen talous- ja sosiaalihistoria 3 op

3.2 Poliittinen historia 6 op 
700406A Kansainvälisten suhteiden historia 3 op 
700419A Suomen poliittinen historia 3 op

3.3 Ympäristö- ja kulttuurihistoria 6 op 
700403A Globaali ympäristöhistoria 3 op 
700420A Kulttuurihistoria 3 op

4. Erikoistumisopinnot 9 op 
700421A Valinnaiset painoalat: 9 op 
(Sisältö ja suoritustapa sovittava vastuuopettajan kanssa) 
Varhaishistoria (Markku Mäkivuoti) 
Antiikin historia (Timo Sironen) 
Keskiajan historia (Jouko Vahtola) 
Pohjoinen historia (Reija Satokangas) 
Japanin historia (Olavi K. Fält) 
Asutushistoria (Jouko Vahtola) 
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius) 
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält) 
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen) 
Kirkkohistoria (Reija Satokangas) 
Koulutuksen historia (Matti Salo) 
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius) 
Maataloushistoria (Matti Salo) 
Sotahistoria (Jouko Vahtola) 
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin) 
Taidehistoria (Jorma Mikola) 
Aate- ja oppihistoria (tieteenhistoria ja teknologian historia, Maija Kallinen)

5. 700422A Proseminaari (sivuaineopiskelijat) 9 op

6. 700423A Kandidaattiseminaari 
ja kandidaatintutkielma (pääaineopiskelijat) 10 op

7. 700424A Kypsyysnäyte (pääaineopiskelijat) 0 op

Historian syventävät opinnot 80 op
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1. HOPS 3 
700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 0 op

2. Metodiopinnot 9 op 
700426S Metodien maailma (pakollinen luentosarja) 3 op 
700427S Suomen historiankirjoituksen historia 3 op 
700428S Historiantutkimuksen teorioita 3 op

3. 700429S Valinnaiset painoalat 9 op 
(sisältö ja suoritustapa sovittava vastuuopettajan kanssa) 
Varhaishistoria (Markku Mäkivuoti) 
Antiikin historia (Timo Sironen) 
Keskiajan historia (Jouko Vahtola) 
Pohjoinen historia (Reija Satokangas) 
Japanin historia (Olavi K. Fält) 
Asutushistoria (Jouko Vahtola) 
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius) 
Globaali taloushistoria (Kari Alenius) 
Globaali ympäristöhistoria (Markku Mäkivuoti) 
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält) 
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen) 
Kansainvälisten suhteiden historia (Henry Oinas-Kukkonen) 
Kirkkohistoria (Reija Satokangas) 
Koulutuksen historia (Matti Salo) 
Kulttuurihistoria (Seija Jalagin) 
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius) 
Maataloushistoria (Matti Salo) 
Sotahistoria (Jouko Vahtola) 
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin) 
Suomen poliittinen historia (Jouko Vahtola) 
Suomen taloushistoria (Matti Salo) 
Taidehistoria (Jorma Mikola) 
Väestö- ja sosiaalihistoria (Reija Satokangas)

4. 700430S Maisteriseminaari 10 op

5. 700431S Pro gradu -tutkielma 40 op

6. 700432S Kypsyysnäyte 0 op

7. 700433S Historia ja työelämä 12 op 
Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja ja/tai harjoittelu.

 

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

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 tuntee yleiskuvan historian kulusta ja 
sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia 
pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, 
menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen 
monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja 
metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Opiskelijalla 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.
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Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- 
ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä 
arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän 
pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset 
johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän tuntee ja pystyy soveltamaan historiantutkimuksen keskeisiä 
tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen 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 tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti 
seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen 
tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään.

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700404A: Globaali taloushistoria, 3 op
700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op
700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700433S: Historia ja työelämä, 12 op
700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op
700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op
700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op
700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op
700420A: Kulttuurihistoria, 3 op
700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op
700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op
700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op
700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op
700430S: Maisteriseminaari, 10 op
700426S: Metodien maailma, 3 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op
700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700422A: Proseminaari, 10 op
700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op
700093P: Suomen historian perusteet, 4 op
700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op
700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op
700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op
700097P: Teemaseminaari, 2 op
700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op
700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op
700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op
700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Marianne Junila

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija löytää erilaisia lähdeainestoja arkistoista, kokoelmista ja tietokannoista koti- ja ulkomailla ja osaa viitata 
niihin historiatieteiden käytännön mukaisesti.
Sisältö:
Harjoitellaan paikallistamaan ja tulkitsemaan erilaisia lähdeaineistoja arkistoista, kokoelmista ja tietokannoistakoti- 
ja ulkomailla sekä perehdytään aineiston käyttöä sääteleviin asetuksiin.
Toteutustavat:
Luento, yhteiset harjoitukset (eli praktikum) ja tutustumiskäynnit
Kohderyhmä:
Ainoastaan historian ja aate-ja oppihistorian pää- ja sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Oppimateriaali:
Opetusmoniste, harjoitustehtävät
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja, FT Marianne Junila
Lisätiedot:
Toteutus yhteistyössä Oulun maakunta-arkiston kanssa

700404A: Globaali taloushistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
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Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää maailmanlaajuiset taloushistorian merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet sekä ymmärtää, mikä merkitys taloudellisilla ilmiöillä on ihmisyhteisöjen 
toiminnassa
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Rondo Cameron: Maailman taloushistoria (1995).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Kari Alenius

700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää ja kuvata ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen globaalista näkökulmasta, erityisesti 
ihmisen toiminnan vaikutuksen ympäristöön
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Clive Ponting, A New Green History of the World (2007).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Marianne Junila

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

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700404A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700403A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista 
suhteessa koulutukseen
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojenohjaajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja 
opintopolun käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Heti opintojen alkuvaiheessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
 Kirjallinen opintosuunnitelma.
Arviointiasteikko:
 hyväksytty
Vastuuhenkilö:
 Oppiaineen opinto-ohjaajat Markku Mäkivuoti ja Reija Satokangas
Lisätiedot:
HOPS-lomake on verkossa http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/lomakkeita.html

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
Ajoitus:
 2.-3. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on päivitetty ja tarkistettu opintosuunnitelma kandidaatintutkielman ja HuK-tutkinnon suorittamiksi
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojenohjaajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
 
Arviointiasteikko:
hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Oppiaineen opinto-ohjaajat ja seminaariryhmien vastuuopettajat
Lisätiedot:
HOPS-lomake on verkossa http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/lomakkeita.html
 

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
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Laajuus:
0 op
Ajoitus:
3.—4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista 
suhteessa koulutukseen
Toteutustavat:
HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja 
aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun käyttäen hyväkseen HOPS-lomakettan
Kohderyhmä:
Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma
Arviointiasteikko:
hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält ja Jouko Vahtola
Lisätiedot:
HOPS-lomake on verkossa http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/lomakkeita.html

700433S: Historia ja työelämä, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Satokangas, Reija Raili, Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
Opintojen loppuvaiheessa
Osaamistavoitteet:
Opitaan ymmärtämään historiatieteen ja historiatiedon yhteiskunnallinen merkitys, hallitaan historiallisen tiedon 
käyttö ja sen soveltamisen, kansantajuistamisen, elävöittämisen ja havainnollistamisen keinot ja menetelmät 
erilaisia esittämisen ja median muotoja hyväksi käyttäen. 
Ohjattu työelämäharjoittelu, jossa hyödynnetään historian opiskelussa saatuja taitoja.
Sisältö:
Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista tai sen voi suorittaa kirjallisuudella tai kirjoittamalla esseen.
Toteutustavat:
 Luento "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.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti ja/tai essee ja/tai harjoittelu.
Arviointiasteikko:
osin hyväksytty/hylätty, osin asteikolla 0 - 5
Vastuuhenkilö:
Markku Mäkivuoti ja Reija Satokangas

700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700099P Historiankirjoituksen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee länsimaisen historiankirjoitustradition kehityksen pääpiirteet ja osaa suhteuttaa sen länsimaiden 
ulkopuoliseen historiankirjoitustraditioon
Toteutustavat:
 
Oppimateriaali:
Päivi Setälä - Pekka Suvanto - Matti Viikari (Toim.), Historiankirjoituksen historia (1984): s. 7 - 141, 153 - 226, 252 
- 332 ja 366 - 377
 Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält

700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää historiantutkimuksen keskeiset teoreettiset edellytykset ja osaa soveltaa niitä pro gradu -
tutkielmassaan.
Sisältö:
Historian filosofista, historiografista ja teoreettista tarkastelua.
Toteutustavat:
Luentoja ja/tai omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
C. Behan McCullagh: The Logic of History. Putting postmodernism in perspective (2004); Paul Conkin - Roland 
Stromberger: Heritage and Challenge. The History and Theory of History (1989), 3-125.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700099P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä 
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
 
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält

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

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
2.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija käy läpi kaikki historiatieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja laatii itsenäisen opinnäytetyön, 
kandidaatintutkielman. Tutkielmaa tehdessään opiskelija oppii metodisia ja tutkimusteknisiä taitoja, joita hän 
tarvitsee myöhemmissä opintojen vaiheissa. Tutkielman tehneellä opiskelijalla on valmiudet tehdä oppiaineen 
metodiset, kielelliset, sisällölliset ja tekniset vaatimukset täyttäviä esseitä, tutkielmia, seminaariesitelmiä ja pro 
gradu -tutkielma
Toteutustavat:
Seminaari
Kohderyhmä:
Historian pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot -opintojakso on oltava suoritettuna ennen seminaariin tuloa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (n. 10 kertaa), oman tutkielman (n. 15-20 sivua) laatiminen ja 
esittäminen sekä opponointi
Arviointiasteikko:
Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0-5.
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin ja Reija Satokangas

700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

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:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700428S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää kansallisvaltioiden synnyn jälkeisten 
kansainvälisten suhteiden merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet
Oppimateriaali:
Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order Since 1500 (New York: Routledge, 
2008). 273 pp. & 
Empires, Systems and States: Great Transformations in International Politics. Cox, Michael and Dunne, T and 
Booth, K, eds. (Cambridge University Press, 2003), s. 1 - 42
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
 Henry Oinas-Kukkonen

700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Informaatiolukutaitoinen opiskelija: 
Tunnistaa erityyppiset tiedonlähteet ja ymmärtää, miten niiden käyttö ja merkitys eroavat esimerkiksi 
tieteenaloittain. Pääsee tietoon käsiksi tehokkaasti valitsemalla sopivimmat tiedonhakujärjestelmät ja käyttämällä 
tehokkaita hakustrategioita. Pystyy arvioimaan tietoa kriittisesti ja liittämään sen omaan tietopohjaansa ja 
arvomaailmaansa. Käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti hyväkseen saavuttaakseen tietyn 
tavoitteen. Ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyvät tiedon 
käyttöön
Toteutustavat:
Luentosarja ja harjoitukset
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Pegasus kirjaston informaatikko

700420A: Kulttuurihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700406A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee modernin Euroopan ja Suomen kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja osaa selittää, mikä 
merkitys kulttuurilla on ihmisyhteisöjen toiminnassa ja yhteisöjen välisissä suhteissa.
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Peter Rietbergen, Europe. A Cultural History (1998), s. 321-468 ja Kai Häggman et al. (toim.), Suomalaisen arjen 
historia 3: Modernin Suomen synty (2007).
Kurssikirjojen  saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin

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
Ajoitus:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Osoitetaan kypsyys kirjoittamalla omasta tutkielma-aiheesta asiasisällöllisesti ja oikeakielisesti hyväksyttävä 
tiivistelmä.
Toteutustavat:
Itsenäisesti laadittu tiivistelmä pro gradu-tutkielmasta.
Kohderyhmä:
Pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Tiivistelmä tulee liittää irtolehtenä tarkastukseen tulevan pro gradu -tutkielman väliin.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
 
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält ja Jouko Vahtola

700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700420A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.


14

Laajuus:
0 op
Ajoitus:
Kandidaatin opintojen lopuksi tutkielman hyväksymisen jälkeen
Osaamistavoitteet:
 Osoitetaan kypsyys kirjoittamalla omasta tutkielma-aiheesta asiasisällöllisesti ja oikeakielisesti hyväksyttävä 
essee.
Toteutustavat:
 
Kohderyhmä:
Vain pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaatintutkielma on oltava hyväksyttynä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen koe
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kandidaatinseminaarin vastuuopettaja ja äidinkielen lehtori

700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700091P Maailmanhistorian perusteet I (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää merkittävimmät vanhan ajan sekä keskiajan 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet.
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006 s. 7 - 493. Oheislukemistona Bo Pederby & Robert 
Sandberg: Historian Kartasto (suomeksi toimittanut Jukka Vahtola, Otava 1997).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Markku Mäkivuoti

700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700091P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700092P Maailmanhistorian perusteet II (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006 s. 494 - 1119. Oheislukemistona Bo Pederby & Robert 
Sandberg: Historian Kartasto (suomeksi toimittanut Jukka Vahtola, Otava 1997).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Henry Oinas-Kukkonen

700430S: Maisteriseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia itsenäisessä tutkimustyössä
Toteutustavat:
Ykkös- ja kakkosseminaari.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaattiseminaari on oltava suoritettuna ennen maisteriseminaariin tuloa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ilmoittautuminen seminaariin jokaisen lukukauden alussa, jolloin tehdään pro gradu -tutkielmaa. Aktiivinen 
osallistuminen ykkös- ja kakkosseminaariin. 
Ykkösseminaarissa esitetään kriittiseen tarkasteluun 1) tutkimussuunnitelma (noin 12-15 sivua), jossa käsitellään 
pro gradu -tutkielman historiallista taustaa, tutkimustilannetta, problematiikkaa, lähdepohjaa ja metodeja ja 2) 
seminaaritutkielma, joka sisältää pro gradu -tutkielman disposition, johdannon ja yleensä ensimmäisen 
käsittelyluvun. Lisäksi toimitaan opponenttina jonkun toisen vastaaville töille ja osallistutaan aktiivisesti 
keskustellen seminaarityöskentelyyn (osallistumisvaatimus vähintään 10 kertaa). Kakkosseminaarissa esitetään 
valmiin pro gradu -tutkielman käsikirjoitus kommentoitavaksi ennen virallista tarkastusta, toimitaan opponenttina ja 
osallistutaan istuntoihin (vähintään viisi kertaa). Seminaariosallistumisesta pidetään oppimispäiväkirjaa, johon 
merkitään kaikki läsnäolot (päivämäärät, töiden otsikot, keskeiset keskusteluaiheet, mitä opittavaa oman työn 
kannalta). Päiväkirja jätetään seminaarin vetäjille tarkastettavaksi samaan aikaan, kun opiskelija jättää 
tarkastettavaksi oman pro gradu -tutkielmansa.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700092P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.


16

Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält ja Jouko Vahtola

700426S: Metodien maailma, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa suhteuttaa ja verrata historiantutkimuksen menetelmiä sekä kykenee valitsemaan niitä käyttöön 
osana tutkimuksen suunnittelua
Toteutustavat:
Pakollinen luentokurssi
Oppimateriaali:
Luentoaineisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Essee ja loppukeskustelu
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Kari Alenius

700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

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:
3 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ratkaista tutkimusprosesissa ilmeneviä ongelmia, täyttää käytännössä 
historian opinnäytteille asetettuja vaatimuksia sekä osaa opponoida ja toimia respondenttinä.
Toteutustavat:
Tutkimusharjoituskurssi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op)tulee olla suoritettuna.
Oppimateriaali:
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Jaetaan erikseen kurssin yhteydessä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimusharjoituskurssi
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Henry Oinas-Kukkonen

700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

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:
2 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tutkimusprosessissa ilmeneviä ongelmia ja historian opinnäytteille 
asetettuja kriteerejä sekä osallistutaa aktiivisesti ja kriittisesti tutkimuksesta käytävään keskusteluun
Toteutustavat:
Harjoituskurssi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Oppimateriaali:
Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Henry Oinas-Kukkonen

700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700098P Metodiopin peruskurssi (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. vuosi
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Osaamistavoitteet:
Perehdytään historian peruskäsitteisiin ja –tutkimusmenetelmiin
Toteutustavat:
Kurssin yhteydessä tehdään suppea harjoitustyö jostakin historian metodiikan ongelmasta
Oppimateriaali:
Jussi T. Lappalainen, Haluatko historiankirjoittajaksi? Helsinki: SKS, 2002.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Henry Oinas-Kukkonen

700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40  op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma.
Toteutustavat:
Seminaari ja itsenäistä työskentelyä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaatintutkielma on oltava suoritettuna.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen maisteriseminaariin kunnes oma tutkielma on valmis. Tutkielma jätetään 
maisteriseminaarissa hyväksymisen jälkeen tarkastettavaksi kahtena kappaleena ja kansiin sidottuna tiedekunnan 
kansliaan.
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält ja Jouko Vahtola

700422A: Proseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
2.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700098P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Opiskelija käy läpi kaikki historiatieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja laatii itsenäisen opinnäytetyön, 
proseminaarin. Tutkielmaa tehdessään opiskelija oppii metodisia ja tutkimusteknisiä taitoja, joita hän tarvitsee 
myöhemmissä opintojen vaiheissa. Tutkielman tehneellä opiskelijalla on valmiudet tehdä oppiaineen metodiset, 
kielelliset, sisällölliset ja tekniset vaatimukset täyttäviä esseitä, tutkielmia ja seminaariesitelmiä
Toteutustavat:
Seminaari
Kohderyhmä:
Historian sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot -opintojakso on oltava suoritettuna ennen seminaariin tuloa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen proseminaariin (yhteensä viisi kertaa), oman tutkielman (n. 15-20 sivua) laatiminen ja 
esittäminen sekä opponointi
Arviointiasteikko:
Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0-5
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin ja Reija Satokangas

700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jarmo Pulkkinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700094P Suomen aatehistoria ja tieteen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan tieteiden ja oppineisuuden historian keskeiset linjat 
Suomessa sekä tunnistaa kansallisen aateperintömme perusainekset ja ilmentymät eri alueilla
Sisältö:
 
Toteutustavat:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Oppimateriaali:
Tuomas M.S. Lehtonen (toim.): Suomi - outo pohjoinen maa? tai Juha Manninen: Valistus ja kansallinen 
identiteetti
 Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Jarmo Pulkkinen
Lisätiedot:
Aate- ja oppihistorian perusopintoja sivuaineena suorittaville jakson laajuus 4 op.
Tentittävä materiaali: Molemmat kohdat a)Tuomas M.S. Lehtonen (toim.): Suomi - outo pohjoinen maa? tai Juha 
Manninen: Valistus ja kansallinen identiteetti.b) Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia I, sivut 1-273

700093P: Suomen historian perusteet, 4 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700094P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vahtola, Jouko Olavi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700093P Suomen historian perusteet (AVOIN YO) 4.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee Suomen historiallisen kehityksen päävaiheet, keskeiset muutokset ja murrokset sekä eri 
aikakausien olennaisen luonteen historian osa-alojen puitteissa
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Jouko Vahtola, Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin (Otava 2003 tai jokin uudempi painos)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 — 5
Vastuuhenkilö:
Jouko Vahtola

700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vahtola, Jouko Olavi

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Oppia tuntemaan Suomen historiankirjoituksen kehitysvaiheet ja painoalat.
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteenn
Oppimateriaali:
Päiviö Tommila, Historia. Teoksessa: Suomen tieteen historia 2. Humanistiset ja yhteiskuntatieteet (2000) s. 66-
138; Historia eilen ja tänään. Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908-2008. Suomen 
Tiedeseura 2009; Historiallinen Aikakauskirja 172003: Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti/luentotentti/esseet

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700093P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700427S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Jouko Vahtola

700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vahtola, Jouko Olavi

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opitaan Suomen poliittisen historian keskeiset ilmiöt, kehityskulut ja niihin vaikuttaneet tekijät.
Toteutustavat:
Luentoja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Oppimateriaali:
Osmo Jussila - Seppo Hentilä - Jukka Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809 - 2006. WSOY 2006; Martti 
Häikiö, Historia ja väärät profeetat: kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. 2 p. Edita 2008.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, esseet tai luentokuulustelu
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
 Jouko Vahtola

700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.–2. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hahmottaa Suomen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheet, kansainväliset kytkennät sekä 
elinkeinojen tärkeimmät kehityspiirteet
Oppimateriaali:
Erkki Pihkala: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen (2001); Ilmar Talve: Suomen 
kansankulttuuri (1990), luvut I, III, IV, VIII, XIV ja XV.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700419A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kokonaisuus suoritetaan yhtenä kirjatenttinä tai mahdollisuuksien mukaan järjestettävillä korvaavilla luentosarjoilla
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Matti Salo

700097P: Teemaseminaari, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700097P Teemaseminaari (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kurssilla opiskelija hahmottaa historiatieteellisen ajattelu- ja tarkastelutavan, esittämisen, keskustelun ja kritiikin 
perusteita. Opiskelija saa konkreettisten teosesimerkkien avulla pääpiirteittäisen kuvan siitä, miten eri 
aihealueiden historiantutkimusta on käytännössä tehty ja voidaan tehdä
Toteutustavat:
Opiskelijat jakaantuvat teemaryhmiin. Kukin opiskelija valitsee yhden tarjolla olevista historiatieteellisistä 
tutkimuksista tarkasteltavakseen ja valmistelee sen toteuttamistapaa analysoivan johdonmukaisen ja tiiviin 20 
min. suullisen esityksen. Kunkin esitelmän pohjalta käydään keskustelu, johon ryhmän jäsenet osallistuvat 
kommenteilla ja kysymyksillä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ryhmätyöskentely
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Matti Salo
Lisätiedot:
Läsnäolovelvollisuus 80 %

700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700303A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen ja päälinjat antiikista 
nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja ymmärtää niiden 
maailmankuvallisen merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen 
luontosuhteen muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä
Sisältö:
 
Toteutustavat:
Verkkokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti
Oppimateriaali:
Peter Whitfield: Landmarks in Western Science
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
 
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Maija Kallinen

700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee perusasiat valitsemastaan tutkimusalasta/tutkimusaloista ja osaa soveltaa niitä 
kandidaatintutkielmassaan.
Sisältö:
Valinnaisia painoaloja, joista valitaan
1-3
 
 
antiikin historia (Timo Sironen)
asustushistoria (Jouko Vahtola)
etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält)
informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Juha Saunavaara)
keskiajan historia (Jouko Vahtola)
kirkkohistoria (Reija Satokangas)
koulutuksen historia (Matti Salo)
kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)
maataloushistoria (Matti Salo)
pohjoinen historia (Reija Satokangas)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
sotahistoria (Jouko Vahtola)

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700095P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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taidehistoria (Jorma Mikola)
aate- ja oppihistoria (Tieteenhistoria ja teknologian historia, Maija Kallinen)
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Pääaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan/opettajien kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Sovittava erikseen suluissa mainitun vastuuopettajan/opettajien kanssa
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
 
Lisätiedot:
Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän jakson asemesta jakson 700422A Proseminaari 9 op.

700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
9 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee syvällisesti valitsemansa tutkimusalan ja osaa soveltaa siihen liittyviä tiedollisia ja metodisia 
näkökulmia pro gradu -tutkielmassaan.
Sisältö:
Valinnaisia painoaloja, joista on valittava yksi:
 
antiikin historia (Timo Sironen)
asutushistoria (Jouko Vahtola)
etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
globaali taloushistoria (Kari Alenius)
globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Olavi K. Fält)
informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Olavi K. Fält)
kansainvälisten suhteiden historia  (Henry Oinas-Kukkonen)
keskiajan historia (Jouko Vahtola)
kirkkohistoria (Reija Satokangas)
koulutuksen historia (Matti Salo)
kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)
maataloushistoria (Matti Salo)
pohjoinen historia (Reija Satokangas)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
sotahistoria (Jouko Vahtola)
sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Suomen poliittinen historia (Jouko Vahtola)
Suomen taloushistoria (Matti Salo)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
ympäristöhistoria (Matti Enbuske)
Toteutustavat:
Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan
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Oppimateriaali:
Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5

700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jarmo Pulkkinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia 
liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykypäivään
Sisältö:
 
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti
Oppimateriaali:
Sven-Erik Liedman: Från Platon till kommunismens fall
 Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Jarmo Pulkkinen

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700096P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.

