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Opasraportti

Arkeologia (2014 - 2015)

Arkeologia

Osoite: Arkeologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja  029 448 3236 Timo Ylimaunu, opintoasiainsihteeri 029 448 3385, Kaisa Kosola

www-sivut: http://www.oulu.fi/arkeologia/

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Arkeologian ja kulttuuriantropologian oppiaineissa järjestetään vuosittain yhteinen pääsykoe, jossa valitaan yhteensä 
20 pääaineopiskelijaa. Opiskelijoilla on myös yhteiset perusopinnot (25 op). Opiskelijat hakevat arkeologian tai 
kulttuuriantropologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin 
otetaan 10 pääaineopiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän, pääaineopiskelijat valitaan kulttuuriantropologian ja 
arkeologian perusteet kursseilla menestymisen perusteella.

Arkeologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. 
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Muilta osin opiskelijat voivat valita vapaasti oman 
aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa oppiaineen yliopistonlehtori, puh. 029 448 3236. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
järjestetään pienryhmäohjausta.

 

Katsaus oppiaineeseen

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi esineet, 
kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan 
monitieteellistä. Sillä on perinteisesti ollut monia yhtymäkohtia luonnontieteisiin, erityisesti tutkimusmenetelmien 
osalta. Kuitenkin kysymyksen asettelultaan arkeologia on humanistinen tiede. Oulun yliopistossa opetettava 
arkeologia liittyy perusopintovaiheessa läheisesti kulttuuriantropologiaan. Arkeologisen tutkimuksen tavoitteena on 
ymmärtää ja selittää kulttuuria ja sen muuttumista. Arkeologi on monialainen aineellisen kulttuurin, tutkimuksen ja 
suojelun ammattilainen. Hän toimii yhteistyössä maankäyttäjien, kaavoittajien ja ympäristönsuojelusta vastaavien 
viranomaisten kanssa. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu on osa ympäristönsuojelua ja arkeologin eettisenä 
päämääränä on säilyttää mahdollisimman paljon menneisyyttä tulevaisuudelle.

Arkeologian opinnoissa perehdytään Suomen ja eri maanosien menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. 
Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen ja pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa. 
Perusaineiston hallinnan lisäksi opetuksessa korostetaan yleismaailmallisia kulttuuriprosesseja ja lähdeaineiston 
käsittelyyn liittyviä tutkimustekniikoita. Keskeisenä opiskelun tavoitteena on kyky suoriutua omatoimisesti 
arkeologisesta tutkimusprosessista havaintoaineiston kokoamisesta, analyysistä, tulkinnasta ja kirjallisesta 
esittämisestä. Arkeologian opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet lyhytaikaiseen opiskeluun ulkomailla eri ulkomaisten 
yliopistojen kanssa sovittujen opiskelijavaihto-ohjelmien kautta.

http://www.oulu.fi/arkeologia/
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Kirjatenttien lisäksi opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia myös muilla korvaavilla opiskelumuodoilla. Tällaisia 
voivat olla esim. kotiesseet, posterit tai muut kirjalliset harjoitustyöt. Näistä vaihtoehtoisista opintomuodoista on 
sovittava erikseen tapauskohtaisesti kokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa. Arkeologiaa tukevia sivuaineita 
ovat esimerkiksi kulttuuriantropologia, klassillinen arkeologia, historiatieteet, taidehistoria, museologia, geologia, 
maantiede, biologia ja ympäristönsuojelu.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Arkeologian opinnot käsittävät luento-opetusta, kirjatenttejä, kotiesseitä ja käytännön työharjoituksia, kuten opiskelua 
ja työskentelyä arkeologian laboratoriossa ja maastokursseilla. Lukukausien alussa ilmestyy oppiaineen 
opetusohjelma, jonka voi katso katsoa internet -sivuilta ( ). Tiedot http://www.oulu.fi/arkeologia/node/4549
opintojaksoihin liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan erikseen oppiaineen ilmoitustauluilla ja www-sivuilla.

Muista opiskelijoille tärkeistä tapahtumista, kuten mahdollisesta informaatiotilaisuudesta, kerrotaan oppiaineen 
ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Lukukausien alussa opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopistoon. Osoitteenmuutoksesta 
on tehtävä ilmoitus yliopiston opiskelijapalveluissa tai sähköisesti WebOodissa.

Arkeologian opiskelu aloitetaan peruskurssista. Tentit voidaan suorittaa sekä tiedekunnan että oppiaineryhmien 
tenttipäivinä.

Arkeologian opintoja voi korvata myös muissa oppiaineissa järjestettävillä sopivilla luennoilla. Tenttisuorituksissa on 
aina ilmoitettava tentittävien opintopisteidenmäärä ja korvattava opintojakso (tunniste ja nimi). Suoritetut opintojaksot 
kirjataan opintorekisteri Oodiin. Opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

 

Sijoittuminen työelämään

Arkeologian opinnot antavat valmiudet työskennellä museoissa, muinaismuistohallinnossa ja tutkijana. Arkeologian 
opinnot ovat tarpeen myös työskenneltäessä kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon parissa. Historian opettajiksi 
opiskeleville arkeologia sivuaineena tarjoaa hyvän pohjan opettaa kursseja, jotka koskevat ihmiskunnan kehitystä 
ennen kirjallisia lähteitä. Lisäksi arkeologian opinnot antavat vankan yleissivistävän pohjan pohjoisen identiteettimme 
ymmärtämiseen eri kulttuurielämän aloilla työskenneltäessä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata arkeologian ja 
kulttuuriantropologian tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia teoreettisia perusteita. Hän osaa määritellä 
arkeologian ja kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata tutkimuksen eri osa-alueita. Hän osaa selittää ihmisen ja 
ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä, määritellä biologisen antropologian peruskäsitteitä sekä 
kuvata Suomen kansankulttuurin perusteita.

Arkeologian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys arkeologian tutkimusmenetelmistä ja 
teoreettisista näkökulmista samoin kuin eri alueiden arkeologiasta ja arkeologian osa-alueista. Opiskelijalla on 
taidolliset valmiudet arkeologisten tutkimusmenetelmien käyttöön ja tiedon dokumentointiin. Hänellä on 
perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä 
hankkeita. Lisäksi opiskelija pystyy laatimaan omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja 
erilaisia kirjallisia sekä suullisia esityksiä.

Arkeologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vaadittava pätevyys erilaisten arkeologisten tutkimusten 
ja hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hän osaa tuottaa tieteellistä tietoa ja esittää tutkimuksen eri vaiheita 
ja tuloksia suullisesti sekä kirjallisesti. Hän on ammattilainen, joka pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja 
eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa 
tehtävissä.

 

Opintojaksot

 

http://www.oulu.fi/arkeologia/node/4549


3

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

687332Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op

687300P Johdatus arkeologiaan 3 op

687301P Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op (Jarva)

687353P Johdatus kulttuuriantropologiaan, 5 op (Heikkinen)

687354P Johdatus Suomen kulttuurin perusteisiin, 5 op (Ikäheimo/Meriläinen-Hyvärinen)

687201P Kulttuurien kehitys, 5 op (arkeologian professori/ Meriläinen-Hyvärinen)

687225P Ihminen ja ympäristö, 3 op (Okkonen/ Heikkinen)

687226P Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op (Niskanen)

 

Aineopinnot 45 op

Pakolliset

687336Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

687308A Kenttäharjoittelu, 8 op (/Ylimaunu/Ikäheimo/Heinonen/Okkonen)

687309A Arkeologian teoria ja metodit, 6 op (professori/Ikäheimo)

687325A Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op (Ikäheimo)

687326A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op (professori/Ikäheimo)

 

Valinnaiset polut, yht. 21 op

Opiskelija voi joko seurata yhtä polkua tai ottaa kursseja useammista.

 

Tutkimusmenetelmät:

687338A Materiaalinen kulttuuri ja ihmiset, 3 op (Ikäheimo)

687339A Ihmisosteologian peruskurssi, 3 op (Niskanen)

687340A Eläinosteologian peruskurssi, 3 op (Niskanen)

687341A Osteoarkeologian jatkokurssi, 3 op (Niskanen)

687342A Kvantitatiivinen arkeologia, 3 op (Okkonen)

687351A Luonnontieteet ja arkeologia, 3 op (Ikäheimo)

687311A Arkeologia ja GIS, 3 op (Okkonen)

687313A Kokeellinen ja kokeileva arkeologia, 3 op (Ikäheimo)

 

Kulttuuriperintö ja yhteiskunta:

687343A Arkeologia ja yhteiskunta, 3 op (Ikäheimo)
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687316A Konservointikurssi, 3 op (Heinonen)

687317A Kulttuuriperintö ja sen suojelu, 3 op (Okkonen)

687322A Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op (Ylimaunu)

687344A Historiallinen arkeologia, 3 op (Ylimaunu)

687345A Eettiset kysymykset arkeologiassa, 3 op (Okkonen/Ylimaunu)

687346A Alueellinen arkeologia, 3 op (Okkonen)

 

Välimeren alueen arkeologia:

687402P Antiikin arkeologia, 9 op (Jarva)

687403P Antiikin topografia ja kulttuurimaantiede, 6 op (Jarva)

687404A Antiikintutkimuksen tai arkeologian erikoiskurssi, 6 op (Jarva)

 

Syventävät opinnot 80 op

Pakolliset

687337Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

687329S Seminaari, 10 op (Jarva)

687330S Pro gradu -tutkielma, 40 op (professori)

687331S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 op (professori)

687328S Työllistymistä tukevat opinnot, 9 op (Okkonen)

687327S Tutkielmaa tukevat teoria- ja metodiopinnot, 9 op (professori)

 

Valinnaiset opinnot

Valitaan 12 op tarjotuista kursseista.

 

687347S Osteoarkeologian syventävä kurssi, 3 op (Niskanen)

687352S Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op (Ikäheimo)

687348S Globaalit prosessit historiallisessa arkeologiassa, 3 op (Ylimaunu)

687349S Pohjoinen kaupungistumisprosessi ja arkeologia, 3 op (Ylimaunu)

687350S Luentosalkku, 3 op (professori)

 

Tutkintorakenteet



5

FM-tutkinto/Arkeologia

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Syventävät opinnot (vähintään 80 op)

Pakolliset opinnot

687337Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (yleinen arkeologia), 0 op
687331S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto, arkeologia), 0 op
687330S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
687329S: Seminaari, 10 op
687327S: Tutkielmaa tukevat teoria- ja metodiopinnot, 9 op
687328S: Työllistymistä tukevat opinnot, 15 op

Valinnaiset opinnot. Valitaan 12 op tarjotuista kurssista

687348S: Globaalit prosessit historiallisessa arkeologiassa, 3 op
687350S: Luentosalkku, 3 op
687347S: Osteoarkeologian syventävä kurssi, 3 op
687349S: Pohjoinen kaupungistumisprosessi ja arkeologia, 3 op
687352S: Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op

Sivuaine ja muita opintoja (vähintään 40 op)

HuK-tutkinto/Arkeologia

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2014-15

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2014

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op (15 - 25 op)

  Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

-  Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op010100Y

-  Kirjallinen ja suullinen viestintä (äidinkieli) 5 op900050Y

Opiskelijat suorittavat äidinkielen valitsemalla kurssit viestinnän noutopöydän kursseista haluamallaan tavalla, 
kuitenkin niin, että kokonaisuuteen sisältyy sekä kirjallista että suullista viestintää.

Kirjallisen ja suullisen viestinnän opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään 
perusopinnot suomen kielessä.            

-  Toinen kotimainen kieli 5 op901000Y

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintää perusopinnot 
pohjoismaisessa filologiassa. 

../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=100001
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190050
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190100
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- Vieras kieli 5 op.

    Reading for Academic Purposes in the Humanities902000Y

    Academic Communication902001Y

 

Vieraan kielen suorittaminen muodostuu kahdesta vieraan kielen osasuorituksesta: kirjallinen  (2 op) ja suullinen 
osuus (3 op). 

Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur , sinut vapautetaan 
kirjallisesta osuudesta ja saat suorituksen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella tiedekunnan kansliasta. Tällöin 
aloitat opinnot suullisen osuuden suorittamiseksi (valintasi mukaan) joko heti ensimmäisenä tai toisena 
opintovuotena. Vapautus ei ole kuitenkaan este osallistumiselle, mikäli tunnet taitosi riittämättömiksi ja ryhmissä on 
tilaa.

Ajankohtaista tietoa pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista löytyy Kielikeskuksen kotisivuilta.

 

Perusopinnot (vähintään 25 op)

687332Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (yleinen arkeologia), 0 op
687225P: Ihminen ja ympäristö, 3 op
687354P: Johdatus Suomen kulttuurin perusteisiin, 5 op
687300P: Johdatus arkeologiaan, 3 op
687226P: Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op
687301P: Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op
687353P: Johdatus kulttuuriantropologiaan, 5 op
687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op

Aineopinnot (vähintään 45 op)

Pakolliset

687309A: Arkeologian teoria ja metodit, 6 op
687336Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (arkeologia), 0 op
687308A: Kenttäharjoittelu I, 8 op
687326A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto, arkeologia), 0 op
687325A: Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op

Valinnaiset polut, 21 op.

Tutkimusmenetelmät

687311A: Arkeologia ja GIS, 3 op
687340A: Eläinosteologian peruskurssi, 3 op
687339A: Ihmisosteologian peruskurssi, 3 op
687313A: Kokeellinen ja kokeilevaa arkeologia, 3 op
687342A: Kvantitatiivinen arkeologia, 3 op
687351A: Luonnontieteet ja arkeologia, 3 op
687338A: Materiaalinen kulttuuri ja ihmiset, 3 op
687341A: Osteoarkeologian jatkokurssi, 3 op

Kulttuuriperintö ja yhteiskunta

687346A: Alueellinen arkeologia, 3 op
687402P: Antiikin arkeologia, 9 op
687403P: Antiikin topografia ja kulttuurimaantiede, 6 op
687404A: Antiikintutkimuksen tai arkeologian erikoiskurssi, 6 op

../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190200
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190201
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o
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687343A: Arkeologia ja yhteiskunta, 3 op
687345A: Eettiset kysymykset arkeologiassa, 3 op
687344A: Historiallinen arkeologia, 3 op
687316A: Konservointi, 3 op
687317A: Kulttuuriperintö ja sen suojelu, 3 op
687322A: Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op

Sivuaineen perusopinnot (vähintään 25 op)

Huk-tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhden sivuaineen

perusopinnot 25 op.

HuK-tutkinto, muut opinnot (vähintään 70 op)

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 – 190 op.

Opiskelija voi suorittaa omien  tavoitteidensa ja henkilökohtaisen HOPS-keskustelun pohjalta tutkintoonsa esim. 
sivuaineita. Tähän kohtaan voi myös suorittaa kieliopintoja, harjoittelua ha ylimääräisiä historian opintoja. 
Suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

687337Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (yleinen arkeologia), 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:
Maisteriopintojen 1./2. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on päivitetty ja tarkastettu opintosuunnitelma.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytty opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja
Työelämäyhteistyö:
-

687331S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto, arkeologia), 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi tai ruotsi (äidinkieli)
Ajoitus:
5. vuosi, kl.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksia 
asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.
Toteutustavat:
Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä. Tiivistelmä kirjoitetaan Laturiin.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Työelämäyhteistyö:
-

687330S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä omatoimisesti tieteellistä tutkimustyötä. Hän osaa käyttää työssään 
tutkielmansa kannalta relevantteja tutkimusmenetelmiä ja teorioita. Opiskelija osaa esitellä tutkimusprosessin ja -
tulokset kirjallisessa muodossa tieteellisenä tekstinä.
Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pro gradu -tutkielman tekeminen.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Tutkielman suositeltu pituus on n. 60 sivua. Jos työ perustuu itse kerättyyn havaintoaineistoon, mikä tarkoittaa 
omatoimista kenttäesine- tai materiaalitutkimusta, 40 tekstisivua on mitoitukseltaan riittävä. Pro gradu -tutkielma voi 
olla arkeologisesta aineistosta esim. esinekokoelmasta ja arkistoaineistosta tehty kirjallinen työ. Opinnäyte voi olla 
myös muussa formaatissa, kuten CD-ROM -levyllä HTML- tai PDF -dokumenttina. Pro gradu -tutkielma portfolio 
muodossa on myös mahdollinen. Tällöin opinnäytekansio voi koostua kirjallisen yhteenveto-osuuden lisäksi esim. 
esineistä, kuvista, tai tietokoneohjelmista. Se voi sisältää videonauhaa tai multimediaesityksiä. Pro gradu -tutkielman 
tekemisestä portfoliona sovitaan erikseen professorin kanssa.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Perus- ja aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pro gradu -tutkielman laatiminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori
Työelämäyhteistyö:
-

687329S: Seminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisen tutkimustyön. Hän on valmistellut oman tutkielman 
opettavassa vuorovaikutuksessa seminaariryhmän ja ohjaajien kanssa
Sisältö:
Pro gradu -tutkielman eri osien esittäminen vaiheittain esim. tutkimussuunnitelma ja dispositioehdotus, johdanto ja 
osa työstä sekä lopuksi koko käsikirjoitus.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Kirjallisten harjoitustöiden laatiminen, esittäminen, opponointi ja aktiivinen seminaarityöskentely (väh. 20 h).
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja muu tutkimusaineisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjalliset harjoitustyöt, opponointi ja seminaarityöskentely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva
Työelämäyhteistyö:
-

687327S: Tutkielmaa tukevat teoria- ja metodiopinnot, 9 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
9 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja analysoida pro gradu -tutkielmansa aihepiiriin liittyvää 
tutkimusaineistoa. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa työssään tieteellisiä metodeja ja teorioita. 
Sisältö:
Tutkielman ongelmakentän hahmottaminen, oman aineiston kerääminen ja käsittely, aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen 
perehtyminen; tutkielman kannalta keskeisen metodisen ja teoreettisen viitekehyksen tutkiminen.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus ja itseopiskelu
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja muu tutkimusaineisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu ja tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori
Työelämäyhteistyö:
-

687328S: Työllistymistä tukevat opinnot, 15 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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9 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3./4. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa arkeologian opintoja työelämässä, ja hän on hankkinut 
työllistymistä edistäviä valmiuksia eri tehtäviin tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Sisältö:
Työskentely harjoittelupaikassa, kenttätöissä, arkistossa tai museossa.
Toteutustavat:
Omatoiminen ja ohjattu työskentely sekä itseopiskelu.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoittelusta laaditaan oppimispäiväkirja/raportti (4-6 sivua), joka palautetaan vastuuopettajalle harjoittelun päätyttyä 
(muuntosääntö: 1 viikko raportoitua harjoittelua = 1 op).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
Työskentely harjoittelupaikassa, kenttätöissä, arkistossa tai museossa.

687348S: Globaalit prosessit historiallisessa arkeologiassa, 3 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Ylimaunu

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy jakson suoritettuaan selittämään globaalin historiallisen arkeologisen 
tutkimuksen pääpiirteitä, hän pystyy vertailemaan ja yleistämään globaalien prosessien arkeologisen tutkimuksen eri 
osa-alueita.
Sisältö:
Globaalisaation arkeologinen tutkimus, globaalin materiaalisen kulttuurin tutkimus eri teoreettisista näkökulmista.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentoja 16 h ja kirjallisuutta.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali tai Gavin Lucas, An Archaeology of Colonial Identity. Power and material cuture in the 
Dwars Valley, South Africa. New York 2006. Oxford 2006, tai Beaudry, Mary C. & Symonds, James, Interpreting the 
Early Modern World, Transatlantic Perspectives, Springer 2010

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssista järjestetään tentti tai kirjoitetaan essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu
Työelämäyhteistyö:
-

687350S: Luentosalkku, 3 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viitata alansa eri tutkimuksiin, argumentoida selkeästi omia mielipiteitään 
ja reflektoida peilaten omaa näkemystään suhteessa alansa tutkimukseen monipuolisesti. Hän pystyy reflektoimaan 
kuulemaansa aiemmin oppimansa pohjalta.
Sisältö:
Opiskelija osallistuu vierailuluennoille tai väitöstilaisuuteen ja kirjoittaa niistä oppimispäiväkirjan. Lisäksi opiskelijan on 
täytettävä kaavake, johon merkitään luennon aihe, ajankohta, kesto tunteina ja luennoitsijan, esitelmätilaisuuden 
järjestäjän tai jonkun laitoksen henkilökunnasta paikalla olleen allekirjoitus. Luentosalkkua varten opiskelijan tulee 
osallistua vierailuluentoihin tai väitöstilaisuuksiin yhteensä 24 tunnin ajan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja/esitelmiä ja oppimispäiväkirja. Ohjatun opetuksen määrä 24 h
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentopäiväkirja
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori
Työelämäyhteistyö:
-

687347S: Osteoarkeologian syventävä kurssi, 3 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687348S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
4. tai 5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii jonkin osteoarkeologian erikoisalueen, esimerkiksi biomekaniikan, anatomian tai osteometristen 
menetelmien käytön. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa osaamistaan 
arkeologisen luuaineiston tutkimuksessa.
Sisältö:
Jokin osteoarkeologian erikoisala
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentoja, harjoituksia, seminaarityöskentelyä, kirjatentti tai opintopiiri.
Kohderyhmä:
Arkeologian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Sovitaan vastuuopettajan kanssa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5 tai hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopistotutkija Markku Niskanen
Työelämäyhteistyö:
-

687349S: Pohjoinen kaupungistumisprosessi ja arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Ylimaunu

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa jakson suoritettuaan kaupunkiarkeologisen tutkimuksen pääpiirteet. 
Hän pystyy selittämään kaupungistumisprosessia, ja vertailemaan teorialähtöistä varhaismodernin ja modernin 
kauden kaupunkitutkimuksen yhteyttä pohjoiseen kaupungistumiseen.
Sisältö:
Kaupungistumisprosessiin tutustuminen, kaupungistumisen materiaalisen kulttuurin tutkimus eri teoreettisista 
näkökulmista.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentoja 16 h ja kirjallisuutta. Kurssista järjestetään tentti; kirjoitetaan essee.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali tai Mrozowski, Stephen A., The Archaeology of Class in Urban America, Cambridge 
2006, ja Schackel, Paul, The Archaeology of American Labor and Working-Class life, University Press of Florida 
2009.
Nurmi, Risto, Development of the urban mind – an object biographical approach. The case study of the town of 
Tornio, Northern Finland, Oulu 2011.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai essee.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu
Työelämäyhteistyö:
-

687352S: Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
4./5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa tutkielmansa tuloksista ohjeistusta noudattavan, tiedeyhteisölle 
suunnatun kirjallisen julkaisun ja posterin sekä esitellä havaintonsa yleistajuisesti, esimerkiksi yleisöluennon 
muodossa.
Sisältö:
Tieteellisen julkaisemisen ja esittämisen käytänteet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja julkaisemisesta ja esittämisestä sekä ohjattuja harjoituksia ATK-luokassa. Omatoimista työskentelyä 
julkaisun ja posterin valmistamiseksi pro gradu -tutkielmasta tai muusta omasta tutkimusaiheesta. Ohjatun opetuksen 
määrä 10 + 20 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, arkeologian aineopinnot
Oppimateriaali:
Oheislukemistona käytetään Oulun yliopiston laatimia Tutkimuksen työkalupakki -verkkosivuja (ks. https://wiki.oulu.fi

 )/pages/viewpage.action?pageId=8290760
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687349S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=8290760
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=8290760
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Omatoimista työskentelyä julkaisun ja posterin valmistamiseksi pro gradu -tutkielmasta tai muusta omasta 
tutkimusaiheesta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687332Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (yleinen arkeologia), 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. opiskeluvuosi, opintojen alkuvaiheessa.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista suhteessa 
koulutukseen.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojen ohjaajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja 
opintopolun käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkelogian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytty opintosuunnitelma.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja
Työelämäyhteistyö:
-

687225P: Ihminen ja ympäristö, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Burehnult, Ihmisen suku , 1993
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Burenhult, Ihmisen suku , 1994
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Burenhult, Ihmisen suku , 1994
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687225P Ihminen ja ympäristö (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Osa A: 1, 5 op, osa B: 1,5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden kevät
Osaamistavoitteet:
Osa A: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kulttuuriperinnön suojelun ja ympäristönsuojelun välisen 
suhteen sekä selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta pitkässä aikaperspektiivissä. Opiskelija osaa kertoa 
miten yksittäiset kulttuurit ovat sopeutuneet ympäristöönsä.,
Osa B: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä 
ihmisen luontokäsityksen perusteita. Lisäksi hän osaa määrittää ihmisen paikkasuhdetta, sitä sääteleviä kulttuurisia 
tekijöitä sekä selittää ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja niiden vaikutuksia paikallisyhteisöihin.
Sisältö:
Osa A: Tarkastellaan arkeologian ja kulttuuriperinnön suojelun suhdetta ympäristönsuojeluun sekä opitaan miten 
globaalissa kontekstissa erilaiset sivilisaatiot ja yhteisöt ovat reagoineet ympäristön muutokseen. Tarkastellaan 
nykyistä ilmaston muutosta arkeologian aikaperspektiivistä. (luento, 1,5 op),
Osa B: Ympäristöantropologian keskeiset käsitteet, näkökulmat ja nykytutkimus (luento, 1,5 op)
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osa A: 15 tuntia luentoja. Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu,
Osa B: Luennot.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu/luentotentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Osa A: Yliopistonlehtori Jari Okkonen,
Osa B: Professori Hannu I. Heikkinen
Työelämäyhteistyö:
-

687354P: Johdatus Suomen kulttuurin perusteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

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

ay687354P Johdatus Suomen kulttuurin perusteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op. Kurssi koostuu kahdesta osasta:
1) Osa A: Suomen kansankulttuurin perusteet: 2,5 op
2) Osa B: Suomen esihistorian peruskurssi: 2,5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Osa A: Suomen kansankulttuurin perusteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen 
kansankulttuurin esineellisiä, alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.,
Osa B: Suomen esihistorian peruskurssi: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa Suomen esihistoriallisen 
kulttuurikehityksen keskeiset piirteet sekä osaa nimetä alueellisesti ja ajanjaksoittain siitä kertovat keskeisimmät 
aineistot.
Sisältö:
Osa A: Suomen kansankulttuurin perusteet: Suomen kansankulttuurin esineelliset, alueelliset, sosiaaliset ja 
taloudelliset perusteet.,
Osa B: Suomen esihistorian peruskurssi: Suomen asuttaminen jääkauden jälkeen, kulttuurikehitys kivikaudelta 
historiallisen ajan alkuun muinaisjäännösten ja -esineiden sekä ihmisen toiminnasta ja toimintaympäristöstä kertovan 
viitteellisen aineksen valossa, Suomen esihistorian tutkimushistoria.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Osa A: Suomen kansankulttuurin perusteet: Luento ja itsenäinen harjoitustyöskentely. Ohjatun opetuksen määrä 18 
h.,
Osa B: Suomen esihistorian peruskurssi: Luentoja. Ohjatun opetuksen määrä 18 h. Vaihtoehtoisena suoritustapana 
kirjatentti.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Osa B, Suomen esihistorian peruskurssi: Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuhenkilön kanssa erikseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osa A: luentotentti,
Osa B: luentotentti, vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Osa A: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen
Osa B: Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687300P: Johdatus arkeologiaan, 3 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687300P Johdatus arkeologiaan (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustiedot arkeologian osa-alueista, tutkimusmenetelmistä, 
tieteenhistoriasta, tieteenfilosofiasta ja teoriasta. Lisäksi hän osaa määritellä arkeologian erityisasemaa ihmistieteiden 
ja luonnontieteiden välimaastossa.
Sisältö:
Arkeologia tieteenä, tutkimusmenetelmät, tieteenhistoria ja teoria sekä arkeologian suhde muihin tieteisiin. 
Arkeologian ja kulttuuriperinnön suhde sekä menneisyyden tuottaminen arkeologian keinoin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja. Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennon kertauskuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
-

687226P: Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687226P Johdatus biologiseen antropologiaan (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa biologisen antropologian peruskäsitteet ihmisen evoluution näkökulmasta. 
Lisäksi hän pystyy selittämään ihmisen evoluution prosessina, joka johti nykyihmisen kehittymiseen. Hän kykenee 
tunnistamaan ihmisen evoluutiohistoriaan liittyvät hominidilajit luuston piirteiden perusteella.
Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Biologisen antropologian peruskäsitteet, tutkimusmetodit ja tulkinnat.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistotutkija Markku Niskanen
Työelämäyhteistyö:
-

687301P: Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sanna Lipkin

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687301P Johdatus klassilliseen arkeologiaan (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata klassillisen arkeologian perusteita ja erikoispiirteitä, joilla 
muodostetaan kuva antiikin Välimeren alueen aineellisen kulttuurin merkityksestä osana länsimaista ja globaalia 
kulttuuriperintöä.
Sisältö:
Klassillinen arkeologia tieteenä, sen tutkimusmenetelmät, historia ja teoria sekä suhde muihin tieteisiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennon kertauskuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja Sanna Lipkin

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:
-

687353P: Johdatus kulttuuriantropologiaan, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687353P Johdatus kulttuuriantropologiaan (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kulttuuriantropologian keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin 
liittyviä tutkimusperinteitä.
Sisältö:
Kulttuuriantropologian keskeiset käsitteet, tutkimuksen osa-alueet ja tutkimusperinteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento ja itseopiskelu.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja kirja Nanda S. & Warms R., L., 2012 Culture Counts. A Concise Introduction to Cultural 
Anthropology.
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?
searchArg=kurs+687353P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.
button=Hae
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Hannu I. Heikkinen
Työelämäyhteistyö:
-

687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen oppimateriaali:
Burehnult, Ihmisen suku , 1993
Lisätiedot: I
Burenhult, Ihmisen suku , 1994

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lisätiedot: III
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Lisätiedot: IV
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Lisätiedot: V
Burenhult, Ihmisen suku , 1994
Lisätiedot: II
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687201P Kulttuurien kehitys (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Osa A: 2,5 op
Osa B: 2,5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Osa A: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yhteiskuntien kehityksen pääpiirteet globaalissa 
kontekstissa. Lisäksi hän tunnistaa taloudellisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten järjestelmien kehittymisen, joka johti 
varhaisten sivilisaatioiden syntymiseen ja lopulta varhaisten valtioiden kehittymiseen.
Osa B: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää pohjoissuomalaisen kulttuurin kehityksen päälinjat 1600-
luvun lopulta näihin päiviin. Lisäksi hän osaa selittää luontosidonnaisen elämäntavan muutosta, siihen sopeutumista 
sekä siihen vaikuttavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä etnografisista lähtökohdista esimerkkien avulla.
Sisältö:
Osa A: Kulttuurien kehittyminen: domestikaation ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutukset pitkänä prosessina.,
Osa B: Kulttuurien erilaiset kehitysprosessit: Kulttuurien erilaisten kehitysprosessien piirteet ja edellytykset. 
Luontosidonnaisen elämäntavan muutos ja sen ekologiset, sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset osa-alueet 
vaikutuksineen Pohjois-Suomessa 1600-luvun lopulta näihin päiviin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osa A: Luennot
Osa B: Luennot
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Osa A: P. Bogucki: The Origins of Human Society tai B. Fagan: People of the Earth.                           
Osa B: Luennoilla jaettava materiaali
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?
searchArg=kurs+687201P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.
button=Hae
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osa A: Luento- tai kirjatentti.,
Osa B: Luentotentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Osa A: Professori
Osa B: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen
Työelämäyhteistyö:
-

687309A: Arkeologian teoria ja metodit, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Englanti ja suomi
Ajoitus:
Osa A: 1. tai 2. vuosi
Osa B: 2. tai 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Osa A: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä arkeologisen tiedontuottamisen keskeiset 
tutkimusmenetelmät sekä selittää niiden soveltuvuuden määrätynlaiseen arkeologiseen lähdeaineistoon sekä 
kysymyksenasetteluun.
Osa B: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista arkeologian teorioista. Hän osaa 
arvioida kriittisesti erilaisten teoreettisten suuntausten heikkouksia ja vahvuuksia ja osaa selittää teorian merkityksen 
arkeologiselle tiedon muodostumiselle.
Sisältö:
Osa A, arkeologian tutkimusmenetelmät: Arkeologisten kohteiden paikallistaminen prospektoinnin ja inventoinnin 
keinoin, arkeologisen kaivaustutkimuksen pääperiaatteet, arkeologinen ja luonnontieteellinen ajoittaminen sekä 
arkeologisen lähde- ja ihmisen toiminnasta ja luonnonympäristöstä kertovan viitteellisen aineiston hyödyntäminen 
tutkimuksessa.
Osa B, arkeologian teoria: Arkeologisen tutkimuksen keskeiset teoreettiset suuntaukset liittyen mm. maisemaan, 
identiteettiin, behaviorismiin ja kognitiiviseen arkeologiaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osa A: Kurssikirja ja sen omaksumista tukevat tutor-luennot. Kurssikirjasta ja luennoista järjestetään yhteinen tentti. 
Ohjatun opetuksen määrä 22 h.
Osa B: Luennot ja ryhmäkeskustelut, arviointina esim. oppimispäiväkirja, suullinen tentti. Ohjatun opetuksen määrä 
16 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Johnson, M. 2010: Archaeological Theory, an Introduction (second edition).
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?
searchArg=kurs+687309A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.
button=Hae
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori ja Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo (osa A)
Työelämäyhteistyö:
-

687336Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (arkeologia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3. vuosikurssi, kandidaatinseminaarin alussa.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on päivitetty ja tarkastettu opintosuunnitelma kandidaatin tutkielman ja HuK-tutkinnon suorittamiseksi.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojen ohjaajan kanssa.
Kohderyhmä:
Arkelogian pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytty opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja
Työelämäyhteistyö:
-

687308A: Kenttäharjoittelu I, 8 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
8 op:
Osa A: Kaivausharjoittelu 2 op
Osa B: Jälkityökurssi 2 op
Osa C: Inventointikurssi 2 op
Osa D: Muinaistieteelliset ekskursiot 1 op
Osa E: Maastomittauslaitteiden käyttö 1 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuoden kevät ja 2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan
osa A: opiskelija osaa käyttää ja soveltaa sekä arkeologiselle kaivaukselle kuuluvia tutkimus- ja 
dokumentointimenetelmiä että tutkimusvälineitä uuden arkeologisen lähdeaineiston hankkimiseen
osa B: opiskelija osaa organisoida, luokitella ja arkistoida arkeologisen kenttätutkimuksen tuottaman lähdeaineiston ja 
dokumentaation sekä valmistaa sitä koskevan tutkimuskertomuksen
osa C: opiskelija osaa arkeologiseen inventointiin, uusien kohteiden etsimiseen, dokumentointiin ja raportointiin 
liittyvät käytännöt ja pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan maastohavaintojensa 
merkityksen maankäytölle ja tunnistaa arkeologisen kulttuuriperinnönsuojelun lainsäädännölliset ulottuvuudet
osa D: opiskelija tunnistaa erilaisia arkeologisia kohteita maastossa

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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osa E: opiskelija osaa perustiedot takymetrin, RTK-GPS-laitteen ja laserkeilaimen käytöstä arkeologisessa 
dokumentoinnissa ja paikkatiedon keräämisessä
Sisältö:
Osa A, kaivausharjoittelu: Arkeologisten kaivausten esivalmistelut, lähdeaineiston talteenotto ja dokumentointi 
kentällä, kenttätyö- ja dokumentointivälineistön käyttäminen, kaivausta välittömästi seuraavat jälkityöt sekä 
tutkimusvälineistön huolto ja varastointi.
Osa B, jälkityökurssi: Kaivauslöytöjen ja -näytteiden käsittely, tunnistaminen ja luettelointi; kaivauksilla syntyneen 
dokumentaation järjestäminen, työstäminen ja arkistointi. Tutkimuskertomuksen ja siihen liittyvien oheisdokumenttien 
laatiminen.
Osa C, inventointikurssi: Johdantoluento 2 tuntia. GPS-laitteiden käyttöön tutustumista yliopiston lähiympäristössä. 
Ohjattuja maastoharjoituksia 50 h sekä kohteiden raportointiin liittyviä laboratorioharjoituksia 16 h.
Osa D, muinaistieteelliset ekskursiot: Yhden päivän mittainen ekskursio Pohjois-Pohjanmaan arkeologisille kohteille.
Osa E, maastomittauslaitteiden käyttö: Ohjattu tutustuminen eri laitteiden käyttöön neljän päivän ajan. 
Laboratorioharjoituksissa tutustutaan maastossa kerätyn datan siirtämiseen GIS-paikkatietojärjestelmiin
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osa A, kaivausharjoittelu: Osallistuminen ohjattuun kenttäharjoitteluun (opetuskaivaus) 2 viikon ajan;
Osa B, jälkityökurssi: Osallistuminen ohjattuun laboratoriotyöskentelyyn (jälkityökurssi) 2 viikon ajan sekä 
omatoimisia harjoituksia. Ohjatun opetuksen määrä 60 h;
Osa C, inventointikurssi: Luento, ohjattuja maasto- ja laboratorioharjoituksia;
Osa D, muinaistieteelliset ekskursiot: Ohjattuja maastoharjoituksia 30 h;
Osa E, maastomittauslaitteiden käyttö: Ohjattuja maastoharjoituksia 30 h ja ohjattuja laboratorioharjoituksia 5 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Osat C-E: Kurssilla jaettava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, ohjatut maasto- ja laboratorioharjoitukset.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Osa A: yliopistonlehtori Timo Ylimaunu, yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, osa B: Timo Ylimaunu, Janne Ikäheimo, 
tutkija Jari Heinonen, osat C-E: yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
Osa A, kaivausharjoittelu: ohjattu kenttäharjoittelu (opetuskaivaus), 2 viikkoa

687326A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto, arkeologia), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi tai ruotsi (äidinkieli)
Ajoitus:
3. vuosi, kl.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän 
pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.
 
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:
Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa tai vaihtoehtoisesti erikseen sovittavana ajankohtana 
arkeologian laboratoriossa (KE 1043) nk. tenttiakvaariomenettelynä. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kypsyysnäytteeseen ei ilmoittauduta WebOodin kautta vaan opiskelija ottaa itse yhteyttä vastuuopettajaan 
kypsyysnäytteen ajankohdan sopimiseksi. Kypsyysnäytettä koskevaan ohjeistukseen ja kysymyslomakkeeseen voi 
tutustua etukäteen tästä linkistä: http://www.oulu.fi/sites/default/files/Kypsyysnaytteen_kysymykset.doc
Kohderyhmä:
Vain arkeologian pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edeltävät opinnot: hyväksytty kandidaatintutkielma
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687325A: Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen rajatulla arkeologisella 
lähdeaineistolla. Opiskelija osaa soveltaa tutkimusongelman kannalta relevantteja menetelmiä aineiston käsittelyyn, 
arvioida aineistosta tekemiään havaintoja ja esittää niiden vertailevaan analysointiin perustuvat tutkimustulokset 
lyhyenä kirjallisena tutkielmana.
Sisältö:
Suppeasta aihepiiristä tehdyn kirjallisen tutkielman laatiminen. Arkeologisen havaintoaineiston analysointi ja 
käytännön tutkimus. Tieteellisen tekstin kirjoittaminen, esittäminen ja suullinen argumentointi. jossa perehdytään 
arkeologisen tutkimuksen peruskysymyksiin ja teemoihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osallistuminen kandidaattiseminaarin istuntoihin vähintään 10 istuntokerran ajan. Tutkimussuunnitelman ja valmiin 
työn esittäminen seminaarissa, vertaisarvioijana toimiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. 
Ohjatun opetuksen määrä 20 h.
Kohderyhmä:
Vain arkeologian pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman ja valmiin työn esittäminen, vertaisarvioijana 
toimiminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/sites/default/files/Kypsyysnaytteen_kysymykset.doc
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687311A: Arkeologia ja GIS, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuoda tietokannan GIS-paikkatietojärjestelmään, suorittaa arkeologisesti 
mielekkäitä spatiaalisia analyysejä ja esittää tulokset kartan muodossa.
Sisältö:
Luento-opetusta, laboratorioharjoituksia, oman harjoitustyön valmistaminen tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentoja 10 h, laboratorioharjoituksia 50 h ja harjoitustyön tekeminen tai korvaava kirjatentti: James Conolly, 
Geographic Information Systems in Archaeology (Cambridge Manuals in Archaeology 2006)
Kurssikirjojen ssatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö tai korvaava kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
-

687340A: Eläinosteologian peruskurssi, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+687311A&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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3 op
Opetuskieli:
Englanti
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimpien Suomessa esiintyvien nisäkkäiden, kalojen ja lintujen luut ja 
osaa tunnistaa arkeologista luustoaineistoa. Opiskelija osaa tehdä eläinten iän- ja sukupuolimäärityksiä luista 
tavallisimpien eläinosteologiassa käytettyjen kvantifiointimenetelmien avulla.
Sisältö:
Suomen eläimistö ja sen luustomorfologiset piirteet ja niiden hyödyntäminen arkeologisen luuaineiston 
tunnistamisessa. Luuaineiston säilymiseen liittyvät tekijät ja luuaineiston käsittely kaivauksilla. Iän ja sukupuolen 
määrittäminen ja ruumiin koon arviointi eläimen luurangosta. Eläinluuaineiston kvantifiointiin liittyvät kysymykset. 
Harjoituksissa tutustutaan käytännöissä eläinluuaineistoon tunnistamiseen ja kuvailuun.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja ja 24 tuntia harjoituksia. Kurssista järjestetään tentti.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistotutkija Markku Niskanen
Työelämäyhteistyö:
-

687339A: Ihmisosteologian peruskurssi, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat tunnistaa ihmisluurangon luut ja tunnistaa luut oikealle tai vasemmalle 
puolelle kuuluviksi, määrittää luurankoiän ja sukupuolen, tunnistamaan ei-metriset piirteet ja patologiat, 
rekonstruoimaan painon ja pituuden luuston avulla sekä rakentamaan populaatiodemografioita luustopopulaatioiden 
pohjalta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat kykenevät itsenäiseen perusosteologiseen tutkimukseen.
Sisältö:
Ihmisen luusto ja luustomorfologiset piirteet. Ihmisluiden kaivaminen sekä kaivettaessa jälkitutkimuksen kannalta 
huomioon otettavia seikkoja. Luuaineiston säilymiseen liittyvät tekijät ja luuaineiston käsittely kaivauksilla. Iän ja 
sukupuolen määrittäminen ja ruumiin koon arviointi. Ei-metristen piirteiden ja patologioiden tunnistaminen. 
Populaatiodemografioiden laatiminen kokonaisista luustopopulaatioista. Harjoituksissa tutustutaan käytännössä 
ihmisluuaineistoon ja kurssitavoitteena olevien osteologisten piirteiden tunnistamiseen ja kuvailuun.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja ja 24 tuntia harjoituksia. Kurssista järjestetään tentti.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistotutkija Markku Niskanen
Työelämäyhteistyö:
-

687313A: Kokeellinen ja kokeilevaa arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kokeellista tai kokeilevaa menetelmää arkeologisen tiedon 
tuottamiseen. Opiskelija osaa arvioida kokeen tai kokeilun tuloksia ja raportoida ne kirjallisesti.
Sisältö:
Arkeologisen kokeen tai kokeilun ohjattu suunnittelu ja toteuttaminen. Rekonstruktion tekeminen ja dokumentointi tai 
raportoitu osallistuminen elävän (esi-)historian toimintaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Johdantoluennot, jota seuraa ohjattua omatoimista työskentelyä. Työskentelystä kirjoitetaan raportti, joka sisältää 
työselostuksen ja keskeiset havainnot. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti. Ohjatun opetuksen määrä 6 + 6 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava oheislukemisto. Tenttikirjat: esim. Ferguson, J.R. (ed.) 2010: Designing Experimental Research in 
Archaeology: Examining Technology Through Production and Use; vaihtoehtoinen kirjallisuus sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa  tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Johdantoluennot, omatoiminen työskentely ja raportti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687313A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687106A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687342A: Kvantitatiivinen arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla arkeologisesta aineistosta kvantitatiivisesta näkökulmasta 
mielekkäitä kysymyksiä sekä kykenee yleisimpien tilastollisten menetelmien käyttöön.
Sisältö:
Luento-opetusta ja harjoituksia tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Luentoja, harjoituksia tai korvaava kirjatentti. Ohjatun opetuksen määrä 24 + 24 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali.
Kirjatentti: Mike Fletcher & Gary Lock, Digging Numbers: Elementary Statistics for Archaeologists (Oxford University 
School of Archaeology Monographs 33, second edition 2005).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot ja tentti, vaihtoehtoisesti kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
-

687351A: Luonnontieteet ja arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+687342A&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, kuinka luonnontieteet liittyvät arkeologiseen tiedontuottamiseen ja 
arvioida erilaisten luonnontieteellisten menetelmien soveltuvuutta arkeologiseen ongelmanratkaisuun.
Sisältö:
Tieteellinen maailmankuva ja tieteellisen tiedon tuottaminen, tutustuminen yhteen tai useampaan arkeologiassa 
soveltamiskelpoiseen luonnontieteen osa-alueeseen (esim. ajoitusmenetelmät, geoarkeologia ja analyyttinen kemia).
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja ja oheislukemisto. Kurssista järjestetään tentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti. Ohjatun opetuksen 
määrä 18 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Basic Studies in Archaeology and Cultural Anthropology
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava oheislukemisto.
Tenttikirjat: esim. Malainey, M.E. 2011: A Consumer's Guide to Archaeological Science. Analytical Techniques, s. 3-
108 + n. 200 valinnaista tekstisivua; vaihtoehtoinen kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssista järjestetään tentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687338A: Materiaalinen kulttuuri ja ihmiset, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida menneisyyden materiaalisen kulttuurin ilmentymiä erilaisista 
teoreettisista lähtökohdista ja sopivia tutkimusmenetelmiä soveltaen. Opiskelija osaa määritellä, kuinka esineet 
ilmentävät ihmisen ajatusmaailmaa erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.
Sisältö:
Esinebiografian käsite sekä materiaalista kulttuuria koskevat teoriat ja tulkintamallit, raaka-aineiden hankinta ja 
muinaistekniikat, materiaalisen kulttuurin järjestämiseen tähtäävät menetelmät, käyttöjälki- ja materiaalitutkimus.
Järjestämistapa:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687351A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja ja oheislukemisto. Kurssista järjestetään tentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti. Ohjatun opetuksen 
määrä 18 h.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava oheislukemisto. Tenttikirjat: esim. Miller, H.M.L. 2009: Archaeological Approaches to Technology 
tai Jones, A. 2007: Memory and Material Culture.
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?
searchArg=kurs+687338A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.
button=Hae
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687341A: Osteoarkeologian jatkokurssi, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
kevät
Osaamistavoitteet:
Kurssin opiskelija oppii jonkin osteoarkeologian erikoisalueen, esimerkiksi paleopatologisen tutkimuksen tai jonkin 
eläinosteologisen erityiskysymyksen perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee opiskelemansa 
erikoisalueen perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa kriittisesti.
Sisältö:
Jonkin osteoarkeologian erikoisalan perusteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja, harjoituksia, seminaarityöskentelyä.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Sovitaan vastuuopettajan kanssa.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5 tai hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695202P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yliopistotutkija Markku Niskanen
Työelämäyhteistyö:
-

687346A: Alueellinen arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perustiedot Suomen ulkopuolisen maantieteellisen alueen, esimerkiksi 
jonkin maan tai maanosan, esihistoriasta ja kulttuurisesta kehityksestä.
Sisältö:
Tutustutaan jonkin maan tai maanosan esihistoriaan sekä verrataan sitä aiemmin opittuihin esihistoriallisiin 
kulttuureihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja. Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu tai korvaava kirjatentti erikseen sovittavasta 
teoksesta.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu tai korvaava kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
-

687402P: Antiikin arkeologia, 9 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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9 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Välimeren alueen keskeisten kulttuuripiirien esineellisiä, alueellisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.
Sisältö:
Peruskurssit Välimeren alueen arkeologisista kulttuureista
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luennot ja/tai kirjatenttejä sekä esseeopiskelu.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- tai sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettavaa materiaali ja/tai kirjallisuus.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva
Työelämäyhteistyö:
-

687403P: Antiikin topografia ja kulttuurimaantiede, 6 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata antiikin kulttuurimaantieteen yleispiirteet sekä osaa kertoa jonkun 
antiikin kaupungin tai suppeamman alueen topografian erityispiirteet.
Sisältö:
Topografinen yleiskuva antiikin kulttuurista ja perehtyminen jonkin antiikin kaupungin tai suppeamman alueen 
topografiaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Oppimateriaali:
Luentomateriaalit ja kirjallisuutta.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva
Työelämäyhteistyö:
-

687404A: Antiikintutkimuksen tai arkeologian erikoiskurssi, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. - 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija täydentää klassillisen arkeologian johdantokurssilla (687301P) hankkimiaan tietoja jollakin 
antiikintutkimuksen tai arkeologian osa-alueella siten, että kykenee kertomaan entistä yksityiskohtaisemmin kyseisen 
osa-alueen menetelmät ja etsimään niistä lisätietoa.
Sisältö:
Valinnan mukaan seuraavista aiheista: 
a) Antiikin numismatiikka 1,5-3 op 
b) Antiikin epigrafiikka 1,5-3 op 
c) Papyrustutkimus 1,5 op 
d) Antiikin historia 1-3 op 
e) Antiikin talous 2 op 
f) Antiikin topografia.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäistä opiskelua ja/tai esseen kirjoittamista.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Klassillisen arkeologian johdantokurssi (687301P)
Oppimateriaali:
Sovitaan aiheenvalinnan mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen tentti ja/tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva
Työelämäyhteistyö:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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687343A: Arkeologia ja yhteiskunta, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ikäheimo, Janne Petteri

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää arkeologian merkitystä osana yhteiskuntaa ja analysoida, kuinka 
arkeologinen menneisyys peilautuu yhteiskunnan muilla osa-alueilla.
Sisältö:
Arkeologian ja nyky-yhteiskunnan leikkauspisteet, hallinnollinen arkeologia, arkeologia ammattina, nykyisyyden 
arkeologia, näennäisarkeologia, menneisyyden popularisointi sekä arkeologia osana turismia ja populaarikulttuuria.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentoja 24 h. Kurssista järjestetään tentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti.
Kohderyhmä:
Arkeologian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali. Tenttikirjat: esim. Holtorf, C.J. 2005: From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as 
Popular Culture ja Sabloff, J.A. 2008: Archaeology Matters. Action Archaeology in the Modern World tai sopimuksen 
mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti. Vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

687345A: Eettiset kysymykset arkeologiassa, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687343A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa arkeologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kurssin 
jälkeen opiskelija osaa selittää eettisten näkökulmien vaikutusta tutkimukseen. Lisäksi opiskelija pystyy kriittisesti 
arvioimaan tutkimuksen eettisiä taustoja.
Sisältö:
Arkeologisen tutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset liittyen mm. ihmisjäännösten tutkimukseen, 
alkuperäiskansojen kulttuuriperintöön, suojelun ja säilyttämisen ongelmiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja. Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu. Vaihtoehtoisesti korvaava kirjatentti.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali. Korvaava kirjatentti: Chris Scarre & Geoffrey Scarre, the Ethics of Archaeology - 
Philosophical Perspectives on Archaeological Practice (Cambridge University Press 2006). Kurssikirjojen 
saatavuuden voit takistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu, vaihtoehtoisesti korvaava kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen ja yliopistonlehtori Timo Ylimaunu
Työelämäyhteistyö:
-

687344A: Historiallinen arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Ylimaunu

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2. - 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja pystyy analysoimaan historiallisen arkeologian tutkimustavoitteita. Hän 
pystyy vertailemaan varhaismodernin ja modernin kauden tutkimuksen teoreettisia pääpiirteitä.
Sisältö:
Historiallisen arkeologian sijoittuminen arkeologian kentässä, historiallisen arkeologian lähteet, erilaiset teoreettiset 
lähestymistavat historiallisiin prosesseihin
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentoja 16 h ja kirjallisuutta.
Kohderyhmä:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+687345A&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali ja/tai Dan Hicks & Mary C. Beaudry (eds.) The Cambride companion to Historical 
Archaeology, Cambridge 2006, tai Martin Hall & Stephen W. Silliman (eds.) Historical Archaeology, Blackwell 2006, 
tai Andre#n, Anders, Between artifacts and texts : historical archaeology in global perspective, Plenum Press, cop. 
1998.
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssista järjestetään tentti tai kirjoitetaan essee.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu
Työelämäyhteistyö:
-

687316A: Konservointi, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heinonen Jari

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata mitä konservointi tarkoittaa, tunnistaa keskeisimmät 
kulttuuriomaisuutta vaurioittavat tekijät ja osaa määritellä ennaltaehkäisevään konservoinnin käsitteenä.
Sisältö:
Konservointi ja restaurointi, kulttuuriomaisuutta vaurioittavat tekijät, orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit ja niiden 
hajoaminen, tutustuminen konservaattorin työhön ja sen vaiheisiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentosarja (24 t), demonstraatiot ja/tai excursio. Erikseen sovittavia vaihtoehtoisia suorituksia, kuten käytännön 
harjoitukset (70 t) tai kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennolla jaettava materiaali tai erikseen sovittava kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Konservaattori/tutkimusteknikko Jari Heinonen
Työelämäyhteistyö:
-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687344A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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687317A: Kulttuuriperintö ja sen suojelu, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3./4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön keskeisen merkityksen kansallisten identiteettien 
muodostamisessa ja osaa määritellä kulttuuriperinnön suojelun yhteydet yhteiskunnalliseen valtaan. Lisäksi opiskelija 
osaa analysoida kulttuuriperintöä koskevan tiedon merkitystä kansalaisyhteiskunnassa.
Sisältö:
Perehdytään kulttuuriperinnön suojelun ja tutkimuksen käsitteisiin sekä pohditaan kulttuuriperinnön yhteiskunnallista 
merkittävyyttä. Selvitetään miten arkeologinen kulttuuriperintö liittyy alkuperäiskansojen oikeuksiin tai kansalliseen 
identiteettiin tai miten kulttuuriperintö liittyy menneisyyden tuottamiseen, historia kulttuuriin ja historiapolittiikkaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
24 tuntia luentoja. Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu tai korvaava kirjatentti.

Kohderyhmä:
Arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kultttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Kurssilla jaettava materiaali.
Kirjatentti:Robin Skeates, Debating the Archaeological Heritage (Duckworth 2000),  Laurajane Smith and Emme 
Waterton, Heritage, Communities and Archaeology (Duckworth 2009).
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotehtävät, ryhmäkeskustelu ja kertauskuulustelu tai korvaava kirjatentti. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen
Työelämäyhteistyö:
-

687322A: Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Ylimaunu

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+687317A&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
2./3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Suomen naapurialueiden esihistoriaa ja arkeologisia 
erityispiirteitä.
Sisältö:
Ruotsin, Venäjän ja Viron esihistorian kannalta olennaisten peruspiirteiden läpikäyminen.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Arkeologian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali ja/tai kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu, kirjatentti tai essee.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu
Työelämäyhteistyö:
-

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

