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Opasraportti

HuTK - Kulttuuriantropologia (2020 - 2021)

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

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

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

 

Kulttuuriantropologia

Osoite: Kulttuuriantropologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3340 Anneli Meriläinen-Hyvärinen
Sähköpostiosoite: anneli.merilainen-hyvarinen@oulu.fi
opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi   
www-sivut: http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Kulttuuriantropologia on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista. Se 
muodostaa arkeologian kanssa yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja 
osallistumalla kevään valintakokeeseen. Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisessä valintakokeessa valitaan 20 
pääaineopiskelijaa. Opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian 
pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 10 
pääaineopiskelijaa.

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteiset perusopinnot on vapaa sivuaine kaikille yliopiston tutkinto-opiskelijoille, 
mutta aineopintoihin haetaan sivuaineopinto-oikeutta tekemällä vapaamuotoinen hakemus oppiaineen professorille. 
Arkeologian ja saamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijoille kulttuuriantropologia on kuitenkin 
vapaa sivuaine. Kulttuuriantropologian syventävien opintojen kokonaisuutta ei voi suorittaa sivuaineena.

Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada tutkinto-ohjelman pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena 
oppiaineiden yhteiset perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien 
opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat pääasiassa yliopistonlehtori puh. 029 448 3340 ja professori puh. 040 184 2176. Luettelo 
opintojaksojen tentaattoreista löytyy WebOodista.

 

https://opas.peppi.oulu.fi/
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut
http://mailto:anneli.merilainen-hyvarinen@oulu.fi
http://mailto:study.humanities@oulu.fi
http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/
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Katsaus oppiaineeseen

Kulttuuriantropologia tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja käyttäytymisen kulttuurista ja sosiaalista rakentumista eri aikoina ja eri 
puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologian tavoite on analysoida erilaisia kulttuureita ja tutkia, kuinka kulttuuri vaikuttaa 
ihmistoimintaan, ajatteluun ja elämään. Tutkimuksen kohteena ovat kulttuurien ainutlaatuiset piirteet, mutta myös se, 
kuinka kulttuurit muistuttavat toisiaan. Perustutkimuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on sekä parantaa vieraiden 
kulttuureiden ymmärtämistä että tehdä läpinäkyviksi omia kulttuurisia tapojamme. Kulttuuriantropologia pyrkii 
erityisesti ymmärtämään kulttuureja niiden omasta näkökulmasta. Tuotettua tietoa sovelletaan usein konkreettisten 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine tarjoaa ainoana Suomessa laajan, myös arkeologian ja 
bioantropologian opintoja sisältävän opintokokonaisuuden kulttuuriantropologiassa. Opetuksessa ja tutkimuksessa 
painottuvat ympäristö-, poliittinen ja soveltava antropologia, pohjoiset kulttuurit sekä uskontoantropologia. 
Kulttuuriantropologille sujuva englannin kielen taito on välttämättömyys, sillä opiskelu sekä vaatii että kehittää 
valmiuksia kansainväliseen työskentelyyn. Omakohtaisella kenttätyöllä eli osallistuvalla havainnoinnilla ja 
haastatteluilla on keskeinen sija tutkimuksessa, minkä vuoksi sosiaalinen avoimuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat 
kulttuuriantropologille tärkeitä ominaisuuksia.

Opiskelijat voivat valita vapaasti oman aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa. Luontevasti 
kulttuuriantropologiaan liittyviä ja sitä tukevia sivuaineita ovat esimerkiksi arkeologia, museologia, historia, 
taidehistoria, saamelainen kulttuuri, maantiede, psykologia, sosiologia, naistutkimus ja taloustieteet, mutta muutkin 
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet soveltuvat sivuaineiksi. Työelämän valmiuksia parantaakseen opiskelijan 
kannattaa opiskella esimerkiksi kaupallisia aineita, kieliä, tietojenkäsittelytieteitä, matkailualaa tai terveystieteitä. 
Sivuaineena kulttuuriantropologia täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin 
terveystieteellisiäkin aineita.

 

Sijoittuminen työelämään

Kulttuuriantropologiassa saatu koulutus valmistaa tutkijan ammattiin, mutta se antaa samalla valmiudet myös 
monenlaisiin tehtäviin kulttuurialalla ja museoissa, tiedotusvälineissä, aikuisopetuksessa, järjestötoiminnassa, 
yrityksissä ja hallintotehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopiston opintotoimistossa. Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus WebOodissa 
tai yliopiston opiskelijapalveluissa. Kunkin lukukauden alussa ilmestyy oppiaineen opetusohjelma, joka on nähtävissä 
yliopiston internetsivuilla (  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6445). Informaatio- ja palautetilaisuuksista 
sekä opiskelijoille tärkeistä tapahtumista kerrotaan oppiaineen kotisivuilla ja opiskelijoiden sähköpostilistalla. Opetus 
koostuu luennoista, seminaareista, kirjatenteistä ja kenttätyöharjoituksista. Kulttuuriantropologian opiskelu aloitetaan 
johdantokurssista. Kirjatentit suoritetaan sähköisesti Examinarium-tenttiakvaariossa. Tutkintoon kuuluu mm. 
kenttätyökurssi (haastattelu, osallistuva havainnointi, valokuvaus ja muu kenttädokumentointi), työharjoittelu ja 
itsenäisen tutkimustyön tekeminen.

Kirjatentit voidaan osittain korvata kotiesseillä, joista sovitaan tentaattoreiden kanssa. Myös valinnaisista tenttikirjoista 
on aina sovittava tentaattorin kanssa hyvissä ajoin ennen tenttiä. Esseissä ym. suorituksissa on aina ilmoitettava 
suoritettavien opintopisteiden määrä ja korvattava opintojakso (tunniste ja nimi). Erikseen sovittaessa myös muiden 
oppiaineiden järjestämillä kursseilla on joissain tilanteissa mahdollista korvata kulttuuriantropologian 
opintovaatimuksia. Lisäksi kulttuuriantropologian opintoihin voi sopimuksen mukaan hyväksilukea kansainvälisiä 
opintoja. Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, joka opiskelijan tulee tarkistaa noin puolen vuoden välein. 
Tallennettuja opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen. Kulttuuriantropologian 
opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata oppiaineiden 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 sekä määritellä kummankin tieteenalan eri osa-alueiden peruskäsitteitä.

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6445
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Kulttuuriantropologian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on käsitys alan tutkimusmenetelmistä, teoreettisista 
näkökulmista ja suuntauksista sekä keskeisistä erityisalueista. Hän kykenee toteuttamaan itsenäisesti pienimuotoisen 
tutkimuksen itse kerätyn tutkimusaineiston pohjalta. Opiskelija osaa tieteellisen keskustelun, argumentoinnin ja 
kirjoittamisen perusteet.

Kulttuuriantropologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida valitsemansa etnografisen aiheen 
erityispiirteitä. Hän osaa erotella erilaiset tiedekäsitykset sekä teoreettiset ja metodologiset tutkimussuuntaukset sekä 
suhteuttaa oman erikoistumisalueensa niihin. Hän kykenee rakentamaan teoreettisesti perustellun tutkimusasetelman 
ja ratkaisemaan asettamansa tutkimusongelmat. Hän osaa soveltaa kulttuuriantropologian opintoja työelämässä.

 

Opintojaksot

 

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, 25 op

687223Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op
687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op
687360P Sosiaalinen maailma, 5 op
687361P Biologia ja kulttuuri, 5 op
687362P Aineellinen kulttuuri, 5 op
687363P Ihminen ja ympäristö, 5 op

 

Kulttuuriantropologian aineopinnot, 45 op

687227Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (kulttuuriantropologia), 0 op
687240A Etnografian peruskurssi, 5 op
687241A Uskontoantropologia, 5 op 
687242A Talous- ja ympäristöantropologia, 5 op
687243A Poliittinen antropologia, 5 op
687244A Soveltava antropologia, 5 op
687250A Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä, 5 op
687245A Teoriaseminaari, 5 op
687212A Kandidaatin seminaari, 10 op  
687213A Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op

 

Kulttuuriantropologian syventävät opinnot, 80 op

687229Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (kulttuuriantropologia), 0 op
687251S Etnografinen erikoistuminen, 10 op
687215S Syventävät teoriaopinnot, 10 op
687216S Syventävät metodiopinnot, 10 op
687248S Harjoittelu, 5 op

 687252S Seminaari, 15 op
 687253S Pro gradu -tutkielma, 30 op 

687221S Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto kulttuuriantropologia), 0 op

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

A116401: Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot, 25 op
Arkeologian ja kulttuuriantropologian yhteiset perusopinnot
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687223Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kulttuuriantropologia-arkeologia), 0 op
687359P: Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op
687360P: Sosiaalinen maailma, 5 op
687361P: Biologia ja kulttuuri, 5 op
687362P: Aineellinen kulttuuri, 5 op
687363P: Ihminen ja ympäristö, 5 op

A111002: Kulttuuriantropologia, aineopinnot, 45 op
Kaikille pakolliset aineopinnot (35 op)

687240A: Etnografian peruskurssi, 5 op
687241A: Uskontoantropologia, 5 op
687242A: Talous- ja ympäristöantropologia, 5 op
687243A: Poliittinen antropologia, 5 op
687244A: Soveltava antropologia, 5 op
687245A: Teoriaseminaari, 5 op
687250A: Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä, 5 op

Pääaineopiskelijoille pakolliset kurssit
687212A: Kandidaatin seminaari, 10 op
687213A: Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op
687227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (kulttuuriantropologia), 0 op

A111003: Kulttuuriantropologia, syventävät opinnot, 80 op
Pakolliset syventävät opinnot

687251S: Etnografinen erikoistuminen, 10 op
687215S: Syventävät teoriaopinnot, 10 op
687216S: Syventävät metodiopinnot, 10 op
687248S: Harjoittelu, 5 op
687252S: Seminaari, 15 op
687253S: Pro gradu -tutkielma, 30 op
687221S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / kulttuuriantropologia), 0 op
687229Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (kulttuuriantropologia), 0 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

A116401: Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA116401 Kulttuuriantropologia ja arkeologia, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Arkeologian ja kulttuuriantropologian yhteiset perusopinnot

687223Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kulttuuriantropologia-arkeologia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, opintojen alkuvaiheessa

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista tavoitteista suhteessa 
koulutukseen ja työllistymiseen.

Sisältö:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teko.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Omaopettajan antama ohjaus ja opiskelijan laatima HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) 
WebOodiin

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omaopettajan hyväksymä WebOodiin kirjattu HOPS

Arviointiasteikko:

Hyväksytty opintosuunnitelma

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

Ei

687359P: Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Vesa-Pekka Herva

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan (AVOIN YO) 5.0 op



6

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuoden syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on perustiedot antropologian, erityisesti kulttuuriantropologian ja arkeologian, osa-alueista, 
oppiaineiden keskinäisistä yhtymäkohdista, tutkimusmenetelmistä, tieteenhistorioista ja -filosofioista, 
keskeisistä käsitteistä sekä teorioista. Hän osaa määritellä oppiaineiden aseman suhteessa muihin 
tieteenaloihin sekä kulttuuriin kasvamisen merkityksen todellisuutta koskevissa käsityksissämme.

Sisältö:

Kulttuuriantropologia ja arkeologia tieteenaloina, keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteenhistoria, keskeiset 
käsitteet ja teoriat sekä oppiaineiden suhde muihin tieteenaloihin ja toisiinsa. Menneiden ja nykyisten 
kulttuurien ymmärtäminen, taltioiminen ja tuottaminen pohjoisesta näkökulmasta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, kirjalliset/harjoitustehtävät

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori Vesa-Pekka Herva

Työelämäyhteistyö:

Ei

687360P: Sosiaalinen maailma, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Ylimaunu

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:
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suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää, mitä tarkoitetaan sosiaalisen evoluution käsitteellä. Hän tutustuu menneisiin ja 
nykyisiin yhteiskuntamuotoihin, sekä siihen, kuinka sosiaalinen maailma muotoutuu, esimerkiksi rituaalien, 
kielen, vallankäytön, uskonnon ja sukulaisuuden kautta.

Sisältö:

Yhteisöjen muutos ja muotoutuminen sekä sosiaalisen evoluution teoriat ja kritiikki. Sosiaalisuuden eri 
puolet ja yhteisöllisen todellisuuden muotoutuminen mm. jaettujen merkitysten kautta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, kirjalliset/harjoitustehtävät

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotehtävät

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu

Työelämäyhteistyö:

Ei

687361P: Biologia ja kulttuuri, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Niskanen

Opintokohteen kielet: englanti, suomi

Leikkaavuudet:

ay687361P Biologia ja kulttuuri (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/englanti

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:
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Opiskelija tunnistaa biologisen antropologian peruskäsitteet ja pystyy selittämään ihmislajin ja sen 
maantieteellisen variaation evoluution. Opiskelija osaa määritellä biologian, kulttuurin ja ympäristön välistä 
vuorovaikutusta ja suhdetta sekä selittää ihmisen variaatioita. Opiskelija osaa määrittää ihmistä, terveyttä, 
sairautta, sukupuolta ja ruumiillisuutta koskevat käsitykset kulttuurisesti vaihteleviksi ja sosiaalisesti 
rakentuneiksi.

Sisältö:

Ihmisen biokulttuurinen evoluutio sekä biologian, kulttuurin ja ympäristön väliset suhteet. Biologinen ja 
kulttuurinen variaatio ja sopeutuminen sekä terveyden, sairauden, sukupuolisuuden ja ruumiillisuuden 
kulttuurinen määrittyminen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opinto/luentopäiväkirja ja tutkielma
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistotutkija Markku Niskanen

687362P: Aineellinen kulttuuri, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687362P Aineellinen kulttuuri (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää, kuinka materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa 
erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa määrittää materiaalisen kulttuurin 
merkityksiä oppiaineiden näkökulmista, ja tarkastella materiaalista kulttuuria erilaisista teoreettisista 
lähtökohdista ja erilaisia tutkimusmenetelmiä soveltaen.

Sisältö:

Materiaalisen kulttuurin ja materiaalisuuden käsitteet sekä niitä koskevat teoriat ja tulkintamallit. Esineiden 
kulttuuriset merkitykset ja sosiaaliset kontekstit sekä niiden rekonstruointi.

Järjestämistapa:
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Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, kirjalliset/harjoitustehtävät

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotehtävät ja luentotentti tai kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

687363P: Ihminen ja ympäristö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687363P Ihminen ja ympäristö (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä kulttuuriperinnön suojelun ja ympäristönsuojelun välisen suhteen, sekä selittää 
ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen ja ihmisen luontokäsityksen perusteita pitkällä aikavälillä. 
Opiskelija osaa kertoa, miten yksittäiset kulttuurit ovat sopeutuneet ympäristöönsä. Hän osaa tarkastella 
ihmisen paikkasuhdetta ja suhdetta eläimiin sekä näitä suhteita sääteleviä kulttuurisia tekijöitä. Lisäksi hän 
pystyy selittämään ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja niiden vaikutuksia paikallisyhteisöihin.

Sisältö:

Oppiaineiden ja kulttuuriperinnön suojelun suhde ympäristönsuojeluun sekä globaalissa kontekstissa 
erilaisten sivilisaatioiden ja yhteisöjen toiminta vastauksena muuttuvaan ympäristöön. Ilmastonmuutos 
arkeologian ja kulttuuriantropologian aikaperspektiivistä. Ihmisten, eläinten ja muun luonnon vuorovaikutus 
sekä ympäristöantropologian keskeiset käsitteet ja näkökulmat nykytutkimuksessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu
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Toteutustavat:

Luennot ja kirjalliset/harjoitustehtävät tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat sekä humanististen 
ympäristöopintojen sivuainekokonaisuuden suorittajat, ks. kohta Lisätiedot.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali. Kirjatenttiin: Kallinen, Timo, Nygren, Anja & Tammisto, Tuomas (toim.) 2012. 
Ympäristö ja kulttuuri; Fagan, Brian 2008. Pitkä kesä: Ihmiskunnan historia ja ilmastonmuutos (tai alkuteos: 
The Long Summer: How Climate Changed Civilization); Hughes, J. Donald 2008. Maailman 
ympäristöhistoria (tai alkuteos: An Environmental History of the World).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotehtävät ja kirjalliset/harjoitustehtävät

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori Hannu I. Heikkinen

Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu ensi sijassa arkeologian ja kulttuuriantropologian pääaineopiskelijoille. Humanististen 
ympäristöopintojen opiskelijat voivat lisäksi ilmoittautua kurssille siten, että kurssin osanottajamääräksi 
tulee korkeintaan 40 opiskelijaa.

A111002: Kulttuuriantropologia, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen kielet: suomi

Kaikille pakolliset aineopinnot (35 op)

687240A: Etnografian peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuoden syyslukukausi
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee etnografiset kenttätyömenetelmät, osaa soveltaa niitä, ymmärtää etnografisen 
tutkimuksen eettiset periaatteet ja hahmottaa oman tutkimuksensa monivaiheisena projektina. Hän 
kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla hankkimaansa 
tutkimusaineistoa.

Sisältö:

Etnografisen aineiston hankkimisen ja analysoimisen menetelmät sekä niiden metodologiset taustat ja 
eettiset periaatteet. Etnografian metodologian yhteys tieteenfilosofisiin keskusteluihin tiedon ja tutkimuksen 
luonteesta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja kenttätyöharjoitukset

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan ennen kandidaatinseminaaria

Oppimateriaali:

Kurssimateriaali jaetaan kurssin aikana

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti ja/tai harjoitustehtävät sekä kenttätyöharjoitus

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Sami Lakomäki

Työelämäyhteistyö:

Ei

687241A: Uskontoantropologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti, suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2./3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää uskontojen ja uskontojen kaltaisten järjestelmien tutkimuksen perusteita 
tenttikirjallisuuden ja/tai järjestettyjen luentojen pohjalta.

Sisältö:
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Uskonnon käsite, uskonnollinen käyttäytyminen ja uskonnonkaltaiset uskomusjärjestelmät. 
Uskontojen ja uskonnonkaltaisten järjestelmien antropologisen tutkimuksen perusteet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Joka toinen vuosi järjestettävä luento tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Oppimateriaali:

Bowie, Fiona 2006.  ; Douglas, Mary 2000. Anthropology of Religion: An Introduction Puhtaus ja vaara: 
(myös englanninkielinen alkuteos käy); Boddy, Janice & Lambek, Michael Rituaalisen rajanvedon analyysi 

(toim.) 2014. , s. 1–32.A Companion to the Anthropology of Religion

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja/tai kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Sami Lakomäki

Työelämäyhteistyö:

Ei

687242A: Talous- ja ympäristöantropologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi, englanti

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2./3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää talousantropologian ja ympäristöantropologian 
lähtökohdat ja soveltaa alan teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.

Sisältö:

Talousantropologian ja ympäristöantropologian lähtökohdat ja yhtymäkohdat sekä erityisalojen 
teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen käytännön soveltaminen tutkimuksessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Joka toinen vuosi järjestettävä luento tai korvaava kirjatentti

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat
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Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Oppimateriaali:

Hann, Chris & Hart, Keith 2011. ; Townsend, Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique
Patricia K. 2000. ; Kopnina, Helen & Shoreman-Ouimet, Environmental Anthropology: From Pigs to Policies
Eleanor (toim.) 2013. , s. 1–206.Environmental Anthropology: Future Directions

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja/tai kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

687243A: Poliittinen antropologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2./3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää poliittisen antropologian pääsuuntaukset ja -teoriat sekä analysoida 
yhteiskunnallisia valtasuhteita, jotka rakentuvat esimerkiksi etnisyyden, sukupuolen ja luokan ympärille.

Sisältö:

Poliittisen antropologian pääsuuntaukset ja -teoriat sekä antropologian käsitykset valtasuhteiden 
rakentumisesta ja vaikutuksesta sosiaalisessa elämässä. Teoreettisten käsitysten hyödyntäminen 
tutkimuksessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Joka toinen vuosi järjestettävä luento tai korvaava kirjatentti

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Oppimateriaali:

Lewellen Ted C. 2003. Political Anthropology: An Introduction; Fassin, Didier 2013. Enforcing Order: An 
Ethnography of Urban Policing; Muehlmann, Shaylih 2018. “The Gender of the War on Drugs”, Annual 
Review of Anthropology 47 (2018), s. 315–330.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Luento- ja/tai kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Sami Lakomäki

Työelämäyhteistyö:

Ei

687244A: Soveltava antropologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi, englanti

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2./3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää, miten antropologista tietoa sovelletaan yhteiskunnan eri aloilla ja miten 
antropologista tutkimusta voidaan hyödyntää yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa. Soveltamisaloja 
ovat mm. terveysantropologia, tekniikan antropologia ja ympäristönsuojelu.

Sisältö:

Antropologisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen yhteiskunnan eri aloilla ja antropologisen tutkimuksen 
hyödyntäminen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa. Soveltamisaloja ovat mm. terveysantropologia, 
tekniikan antropologia ja ympäristönsuojelu.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Joka toinen vuosi järjestettävä luento tai korvaava kirjatentti

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Oppimateriaali:

Kidder, Tracy 2003. Mountains Beyond Mountains: The Quest of Dr. Paul Farmer, a Man Who Would Cure 
; Nahm, Sheena & Rinker, Cortney Hughes 2015 (toim.). the World Applied Anthropology: Unexpected 

.Spaces, Topics and Methods

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja/tai kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Roger Norum

Työelämäyhteistyö:
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Ei

687245A: Teoriaseminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuoden kevät

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata kulttuuriantropologian teorioiden tieteenfilosofian perusteita, keskeisiä 
piirteitä ja kehitystä. Hän tuntee alan tärkeimmät teoriaperinteet ja tunnistaa teorian merkityksen 
tutkimuksessa sekä teorian suhteen tutkimuskohteen ja tutkimusmenetelmien valikoitumiseen.

Sisältö:

Kulttuuriantropologian tieteenfilosofian perusteet, koulukunnat, tutkimusasetelmat ja keskeiset teoriat.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento ja seminaarityöskentely

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetut perusopinnot; suoritetaan ennen kandidaatinseminaaria.

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali ja valitut osiot teoksesta McGee, R. Jon & Warms, Richard L. (toim.) 2012: 
.Anthropological Theory: An Introductory History

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustehtävät ja/tai tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Sami Lakomäki

Työelämäyhteistyö:

Ei

687250A: Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi, englanti

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2./3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee jonkin kulttuuriantropologian erikoistuneen tutkimusalan tai -teeman keskeiset 
kysymykset, lähtökohdat ja käsitteet. Hän osaa selittää, miten kulttuuriantropologit tutkivat kyseistä teemaa 
ja mitkä ovat nykytutkimuksen tärkeimmät näkemykset ja näkökulmat.

Sisältö:

Yhden kulttuuriantropologian tutkimusteeman keskeiset kysymykset, käsitteet ja näkökulmat.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot
Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustehtävät ja/tai tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Roger Norum

Työelämäyhteistyö:

Ei

Pääaineopiskelijoille pakolliset kurssit

687212A: Kandidaatin seminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi
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Ajoitus:

3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Kandidaatintutkielman kirjoittamisprosessin aikana opiskelija oppii käyttämään lähdemateriaalia, 
soveltamaan erilaisia tutkimusmenetelmiä käytännön tutkimustyössä ja analysoimaan tutkimusaineistoaan. 
Lisäksi hän oppii soveltamaan tutkimuseettisiä periaatteita omaan tutkimukseensa. 

Sisältö:

Tutkimuskirjallisuuden etsiminen, muun tutkimusaineiston kerääminen, tieteellinen kirjoittaminen ja 
keskusteleminen sekä aineiston analyysi ja tulkinta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaarityöskentely (läsnäolo seminaarissa, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, tutkimussuunnitelma, 
tutkielma ja opponointi) ja kandidaatintutkielman (max. 20 sivua) kirjoittaminen.

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suoritetut perusopinnot, 687240A Etnografian peruskurssi ja 687245A Teoriaseminaari

Oppimateriaali:

Kandintutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Läsnäolo seminaarissa, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, tutkimussuunnitelma, kandidaatintutkielma 
ja opponointi.

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

687213A: Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kevätlukukausi

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.

Sisältö:
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Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitettava essee.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa.

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Oppimateriaali:

Ohjaajan kanssa sovittu lähdemateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

687227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (kulttuuriantropologia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

3. vuosi, kandidaatinseminaarin alussa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on päivitetty ja tarkastettu opintosuunnitelma kandidaatintutkielman ja HuK-tutkinnon 
suorittamiseksi.

Sisältö:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teko.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Omaopettajan antama ohjaus ja opiskelijan laatima HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) 
WebOodiin.

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:
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1. opiskeluvuoden syksyllä laadittu HOPS

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omaopettajan hyväksymä WebOodiin kirjattu HOPS

Arviointiasteikko:

Hyväksytty opintosuunnitelma

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

A111003: Kulttuuriantropologia, syventävät opinnot, 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset syventävät opinnot

687251S: Etnografinen erikoistuminen, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4./5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää ja analysoida pro gradu -tutkielmansa aihepiiriin liittyvää etnografiaa.

Sisältö:

Kulttuuriantropologisia tapaustutkimuksia pro gradu -tutkielmaan liittyvästä aihepiiristä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuuteen perehtyminen ja/tai luento

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-
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Oppimateriaali:

Kirjallisuus, josta sovitaan tentaattorin kanssa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti ja essee

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Sovitaan erikseen.

Lisätiedot:

-

687215S: Syventävät teoriaopinnot, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti, suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Englanti ja suomi

Ajoitus:

4. vuosi, syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kulttuuriantropologian teoriaperinteiden yleislinjat ja 
rakentaa oman pro gradu -tutkielmansa alustavan teoreettisen viitekehyksen.

Sisältö:

Kulttuuriantropologian teorioiden syvällinen tarkastelu ja soveltaminen tutkimukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itseopiskelu.

Toteutustavat:

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 1) pakollinen luentokurssi (5op) ja 2) essee omaan pro 
gradu -tutkielmaan liittyvän teoriakirjallisuuden pohjalta (5 op)

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot

Oppimateriaali:

1) Luentokurssilla jaettava materiaali tai pakolliset teokset (5 op): Erickson, Paul A. & Murphy, 
Liam D. 2016. A History of , 5. painos.; Clifford, James & Marcus, George Anthropological Theory
(toim.) 2010. , 2. painos.Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography
2) Oman pro gradu -tutkielman teoriaan liittyvä kirjallisuus (5 op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, tentti ja essee. Arviointikriteereinä aktiivinen osallistuminen luennoille sekä harjoitustehtävien, 
tentin ja esseen hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko:
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0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Roger Norum

Työelämäyhteistyö:

Ei

687216S: Syventävät metodiopinnot, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi, englanti

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Englanti ja suomi

Ajoitus:

4. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja vertailla erilaisia metodologisia lähestymistapoja ja 
kehittää alustavasti oman pro gradu -tutkielmansa metodologian.

Sisältö:

Kulttuuriantropologian metodologioiden ja menetelmien syvällinen tarkastelu ja soveltaminen tutkimukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itseopiskelu

Toteutustavat:

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 1) pakollinen luentokurssi (5op) ja 2) essee omaan pro 
gradu -tutkielmaan liittyvän metodikirjallisuuden pohjalta (5 op).

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot

Oppimateriaali:

1) Luentokurssilla jaettava materiaali tai pakolliset teokset (5 op): Pelto, Pertti J. 2013: Applied 
 ; Quinn, Naomi 2005 (toim.): Ethnography: Guidelines for Field Research Finding Culture in Talk: 

; Pink, Sarah 2015. A Collection of Methods Doing Sensory Ethnography, 2. painos
2) Oman pro gradun tutkimusalan metodologiaan liittyvä kirjallisuus (5 op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot, tentti ja essee. Arviointikriteereinä aktiivinen osallistuminen luennoille sekä tentin ja esseen 
hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Roger Norum

Työelämäyhteistyö:

Ei

687248S: Harjoittelu, 5 op



22

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4./5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee hankkimaan itselleen harjoittelupaikan, hän hallitsee harjoitteluprosessin ja pystyy 
toimimaan työyhteisössä. Lisäksi hän osaa sanoittaa oman osaamisensa, soveltaa kulttuuriantropologian 
opintoja työelämässä, reflektoida omaa osaamistaan ja hänellä on työllistymistä edistäviä valmiuksia 
tieteenalansa erityyppisiin tehtäviin.

Sisältö:

Harjoittelu koostuu Työpajasta ja Käytännön harjoittelusta.

Toteutustavat:

1. Työpaja: Harjoitteluun hakeutuville kulttuuriantropologian ja arkeologian pääaineopiskelijoille järjestetään 
kevätlukukaudella yhteinen työpaja (1,5 t) jossa painottuu harjoitteluun valmistautuminen: yleiset 
työelämätaidot, oman osaamisen sanoittaminen ja harjoitteluprosessin hallinta. Lisäksi opiskelijat 
osallistuvat yhteen työelämätapahtumaan.
2. Käytännön harjoittelu: Opiskelijat suorittavat tutkimukseen, soveltavaan antropologiaan, antropologian 
kenttätöihin tai hallinnollisiin työkuviin liittyviä tehtäviä esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa, pienimuotoisena kenttätutkimushankkeena, korkeakouluharjoitteluna tai 
harjoittelijana jonkin yrityksen, organisaation, tutkimuslaitoksen tai museon palveluksessa. Opiskelija 
hankkii itse harjoittelupaikan, jonka vastuuopettaja hyväksyy.
Harjoittelujakson vähimmäiskesto on 5 viikkoa (5 op).
Harjoitteluun on mahdollista hakea yliopiston harjoittelutukea, mikä edellyttää 2 kk:n käytännön harjoittelua. 
Tällöin harjoittelusta saa 10 op.
Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

1. Työpaja: Osallistuminen työpajaan. 2. Käytännön harjoittelu: Harjoitteluraportti (3 s.), joka palautetaan 
harjoittelun vastuuopettajalle.

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Työelämäyhteistyö:

Kyllä

Lisätiedot:

Harjoittelun opintopisteytyksessä otetaan huomioon myös työn vaativuus.

687252S: Seminaari, 15 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

15 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kehittää ja perustella oman pro gradu –tutkielmansa tutkimusasetelman, 
soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita tutkimukseensa sekä kommentoida toisten 
tutkimuksia.
Sisältö:

Opiskelijoiden pro gradu -tutkimussuunnitelmien, teoria- ja metodologia-esitelmien 
(laudaturesitelmien) ja käsikirjoitusten esittely ja käsittely. Yhden käsikirjoituksen 
opponointi sekä pöytäkirjan pito toisen opiskelijan käsikirjoitusta käsittelevässä 
seminaarissa. Luennot ja kirjoittajatyöpajat.
Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaarityöskentely, pienryhmätyöskentely
Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Seminaariohjeet, omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

1) Säännöllinen osallistuminen viikoittaiseen seminaariin, luentoihin ja 
pienryhmätehtäviin.
2) Oman, alustavan tutkimussuunnitelman esittäminen (noin 5 sivua).
3) Oman, alustavan teoreettismenetelmällisen viitekehyksen (laudaturesitelmä) 
esittäminen (edelliset 5 sivua + 10 sivua teorioista ja menetelmistä).
4) Käsikirjoituksen esittäminen (noin 50 - max. 80 sivua).
5) Yhden käsikirjoituksen opponointi.
6) Pöytäkirjan laatiminen käsikirjoitusta käsittelevästä seminaarista.
Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori Hannu I. Heikkinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:
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Kulttuuriantropologian seminaariohjeet saatavilla seminaarin sähköisessä oppimisympäristössä Moodlessa.

687253S: Pro gradu -tutkielma, 30 op

Voimassaolo: 01.08.2020 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

30 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelman ja ratkaista sen itsenäisesti suoritetulla tutkimuksella. Hän 
hallitsee tieteellisen argumentoinnin ja tutkimuksen eettiset periaatteet.

Sisältö:

Tieteellinen kirjoittaminen ja keskusteleminen sekä tutkimusaineiston sisällönanalyysi ja 
tulkinta.
Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itseopiskelu
Toteutustavat:

Ohjattu, itsenäinen tutkimustyö
Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:

Kulttuuriantropologian aineopinnot ja 687252S Seminaari

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Pro gradu –tutkielman aiheeseen liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Pro gradu -tutkielma
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori Hannu I. Heikkinen

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

-

687221S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / kulttuuriantropologia), 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (tai muu äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä 
asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman pohjalta kirjoitettava tiivistelmä.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu –tutkielman tiivistelmä.

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Oppimateriaali:

Tutkielman ohjaajan kanssa sovittu lähdemateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

Ei

687229Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (kulttuuriantropologia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi
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Ajoitus:

4./5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on päivitetty ja oppiaineen professorin kanssa neuvoteltu opintosuunnitelma pro gradu –
tutkielman suorittamiseksi.

Sisältö:

Maisteriopintojen alkuvaiheessa professorin kanssa käytävä neuvottelu opintosuunnitelman, tutkinnon 
rakenteen ja siihen kuuluvien opintojen suunnittelemiseksi.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Professorin antama henkilökohtainen ohjaus ja opiskelijan laatima, omaopettajan avustama HOPS 
(henkilökohtainen opintosuunnitelma) WebOodiin.

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian pääaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omaopettajan hyväksymä WebOodiin kirjattu HOPS

Arviointiasteikko:

Hyväksytty HOPS

Vastuuhenkilö:

Professori Hannu I. Heikkinen

Työelämäyhteistyö:

Ei


