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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.

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.

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Arkeologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. 
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Arkeologian ja kulttuuriantropologian 
oppiaineissa järjestetään vuosittain yhteinen pääsykoe, jossa valitaan yhteensä 20 uutta pääaineopiskelijaa. Heillä on 
yhteiset perusopinnot. Opiskelijat valitsevat tulevan pääaineensa (arkeologian tai kulttuuriantropologian) 
aineopintojen alussa. Muilta osin he voivat valita vapaasti oman aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa. Oulun 
yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden suorittamalla ensin oppiaineesta perus- ja aineopinnot (vähintään 
arvosanalla 3) ja hakemalla dekaanilta pääaineen vaihtoa. Hakuaika päättyy vuosittain 31.3.
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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 katsoa internet -sivuilta ( ). Tiedot http://www.oulu.fi/hutk/yleark/opiskelu/opetusohjelma.html
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 yliopiston opintotoimistossa. 
Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus oppiaineen toimistossa, yliopiston opiskelijapalveluissa tai sähköisesti 
WebOodissa.

Arkeologian opiskelu aloitetaan peruskurssista. Tentit voidaan suorittaa sekä tiedekunnan että laitosryhmien 
tenttipäivinä ja ne arvostellaan asteikolla 0-5 tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tentteihin ilmoittaudutaan 10 vrk ennen 
tenttiä WebOodissa.

Arkeologian opintovaatimuksia voi korvata myös muissa oppiaineissa järjestettävillä sopivilla luennoilla. 
Tenttisuorituksissa on aina ilmoitettava tentittävien opintopisteidenmäärä ja korvattava opintojakso (tunniste ja nimi). 
Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, joka opiskelijan tulee tarkistaa noin puolen vuoden välein. 
Opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa oppiaineen amanuenssi, puh. 08-553 3236. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään 
pienryhmäohjausta.

 

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

Opinnot arkeologiassa muodostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta:

1. perusopinnoista 25 op,

2. aineopinnoista 45 op, joihin sisältyy kandidaattiseminaari ja tutkielma

3. syventävistä opinnoista 40 op ja niihin liittyvästä pro gradu -tutkielmasta 40 op.

 

Opintojaksot

 

Yleisen arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

687332Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op

687300P Johdatus arkeologiaan, 3 op

687301P Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op

687200P Kulttuuriantropologian perusteet, 5 op

http://www.oulu.fi/hutk/yleark/opiskelu/opetusohjelma.html
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687224P Suomen kulttuurin perusteet, 5 op

687201P Kulttuurien kehitys, 5 op

687225P Ihminen ja ympäristö, 3 op

687226P Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op

 

Aineopinnot 45 op

687336Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

687308A Kenttäharjoittelu I, 8 op

687309A Arkeologian teoria ja metodit, 6 op

 

Tutkielmaa tukevat opinnot, yht. 21 op

Valitaan yhteensä 7 osiota siten, että kustakin kategoriasta tulee valituksi vähintään ilmoitettu minimimäärä osioita

 

Tutkimusmenetelmät (valitse 2-4 osiota):

687310A Arkeometria, 3 op

687311A Arkeologia ja GIS, 3 op

687312A Fyysinen antropologia ja eläinosteologia, 3 op

687313A Kokeellinen arkeologia, 3 op

687314A Kulttuuriantropologian erityisalat, 3 op

Menneisyyden hyödyntäminen ja säilyttäminen (valitse 2-4 osiota):

687315A Menneisyyden popularisointi, 3 op

687316A Konservointi, 3 op

687317A Kulttuuriperintö ja sen suojelu, 3 op

687318A Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op

Alueellinen näkökulma (valitse 1-3 osiota):

687319A Jonkin maanosan arkeologia, 3 op

687320A Pohjoisten alueiden arkeologia, 3 op

687321A Suomen arkeologian erityiskysymyksiä, 3 op

687322A Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op

687323A Välimeren alueen arkeologia, 3 op

687324A Valinnainen erityisjakso, 3 op

687325A Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op

687326A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op
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Syventävät opinnot 80 op

687337Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

687327S Tutkielmaa tukevat opinnot, 15 op

687328S Työllistymistä tukevat opinnot, 15 op

687329S Seminaari, 10 op

687330S Pro gradu -tutkielma, 40 op

687331S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 op

 

Opintokokonaisuuksien 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.

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

687311A: Arkeologia ja GIS, 3 op
687309A: Arkeologian teoria ja metodit, 6 op
687310A: Arkeometria, 3 op
687312A: Fyysinen antropologia ja eläinosteologia, 3 op
687332Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (yleinen arkeologia), 0 op
687336Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (arkeologia), 0 op
687337Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (yleinen arkeologia), 0 op
687225P: Ihminen ja ympäristö, 3 op
687300P: Johdatus arkeologiaan, 3 op
687226P: Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op
687301P: Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op
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687319A: Jonkin maanosan arkeologia, 3 op
687308A: Kenttäharjoittelu I, 8 op
687313A: Kokeellinen arkeologia, 3 op
687316A: Konservointi, 3 op
687314A: Kulttuuriantropologian erityisalat, 3 op
687200P: Kulttuuriantropologian perusteet, 5 op
687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op
687317A: Kulttuuriperintö ja sen suojelu, 3 op
687326A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto, arkeologia), 0 op
687331S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto, arkeologia), 0 op
687315A: Menneisyyden popularisointi, 3 op
687320A: Pohjoisten alueiden arkeologia, 3 op
687330S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
687329S: Seminaari, 10 op
687321A: Suomen arkeologian erityiskysymyksiä, 3 op
687224P: Suomen kulttuurin perusteet, 5 op
687322A: Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op
687325A: Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op
687327S: Tutkielmaa tukevat opinnot, 9 op
687318A: Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op
687328S: Työllistymistä tukevat opinnot, 15 op
687324A: Valinnainen erityisjakso, 3 op
687323A: Välimeren alueen arkeologia, 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

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
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee keräämään ja tuomaan oman aineistonsa GIS -
paikkatietojärjestelmään sekä osaa suorittaa jonkin arkeologisen tutkimusongelman kannalta relevantteja 
spatiaalisia analyysejä.
Sisältö:
GIS, paikkatiedon keruu, tietokannat, GIS-ohjelmien käyttö ja karttojen tekeminen.
Toteutustavat:
Luento ja/tai harjoitustöitä.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, korvaavia luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

687309A: Arkeologian teoria ja metodit, 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Englanti ja suomi
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää arkeologian tieteenteorian eri suuntauksia ja 
arkeologisen tutkimuksen keskeisimpiä metodeja.
Sisältö:
Arkeologian teorian historia ja nykysuuntaukset; arkeologinen tutkimusprosessi, stratigrafia, typologia, 
ajoitusmenetelmät ja luonnontieteelliset sekä tilastolliset menetelmät arkeologiassa.
Toteutustavat:
Luentosarja.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?
searchArg=kurs+687106A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.
button=Hae
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez ja Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687310A: Arkeometria, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata arkeologian teorian eri suuntauksia ja selittää arkeologian 
keskeisimpiä tutkimusmenetelmiä.
Sisältö:
Arkeologian teorian ja tutkimusmenetelmien historia ja nykysuuntaukset; arkeologinen tutkimusprosessi, 
stratigrafia, typologia, ajoitusmenetelmät ja luonnontieteelliset sekä tilastolliset menetelmät arkeologiassa.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelut, kirjatentti tai essee.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687312A: Fyysinen antropologia ja eläinosteologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
Englanti
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää ihmisosteologian ja eläinosteologian perusteita sekä 
ihmissuvun anatomian evoluutiota.
Sisältö:
Käytännön tutustuminen ihmisluurankoon ja sen tutkimiseen. Iän ja sukupuolen määrittäminen sekä ihmissuvun 
evoluution tarkastelu; eläinosteologian perusteisiin tutustuminen.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentosarja kertauskuulusteluineen, harjoituksia ja itseopiskelua.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez
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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

Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, opintojen alkuvaiheessa.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu opista (työllistymis)tavoitteista 
suhteessa koulutkseen.
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojen ohjaajan kanssa, minkä jälkeen opiakelija suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja 
opintopolun käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kunttuuriantropologian ja arkelogian opiskelijat.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty opintosuunnitelma.
Lisätiedot:
HOPS-lomake on verkossa.  http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/lomakkeita.html

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

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ajoitus:
3. vuosikurssi, kandidaatinseminaarin alussa.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on päivitetty ja tarkastettu opintosuunnitelma kandidaatin tutkielman ja HuK-tutkinnon suorittamiseksi.
Toteutustavat:
HOPS-palaverit opintojen ohjaajan kanssa.
Kohderyhmä:
Yleisen arkelogian pääaineopiskelijat.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty opintosuunnitelma.

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
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Ajoitus:
Maisteriopintojen 1./2. opiskeluvuosi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on päivitetty ja tarkastettu opintosuunnitelma.
Kohderyhmä:
Yleisen arkeologian pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Pro gradu -tutkielman aiheenvalinnan yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty opintosuunnitelma.

687225P: Ihminen ja ympäristö, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687225P Ihminen ja ympäristö (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1. opiskeluvuoden kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kulttuuriperinnön suojelun osana ympäristönsuojelua sekä 
selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä. Samoin hän osaa tiivistäen kertoa, 
miten yksittäinen kulttuuri on sopeutunut luonnonympäristöön.
Sisältö:

Sisältö: Opintojakso koostuu osioista 
1) Luento, 1,5 op: Ympäristöntutkimuksen peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät. 
2) Praktikum, 1,5 op: Kulttuurien romahtamisen ja säilymisen ehdot ja mekanismit.
1) Luento, laajuus 1,5 op 
Toteutustavat: Luento. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla. 
Suoritustavat: Verkkoharjoitukset. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Jari Okkonen 
Opetuskieli: suomi 

2) Praktikum, laajuus: 1,5 op 
Toteutustavat: Praktikum. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Diamond, Jared 2005: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa  tästä linkistä 
Suoritustavat: Lukupiirissä suullinen esitys. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Professori Taina Kinnunen 
Opetuskieli: suomi
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+%20687225P&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
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0-5
Vastuuhenkilö:
Luento: Arkeologian lehtori Jari Okkonen
Praktikum: professori Taina Kinnunen

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

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata arkeologian tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia 
teorioita. Lisäksi hän osaa määritellä arkeologian erityisasemaa ihmistieteiden ja luonnontieteiden välimaastossa.
Sisältö:
Arkeologia tieteenä, tutkimusmenetelmät, historia ja teoria sekä arkeologian suhde muihin tieteisiin, tutustuminen 
arkeologiseen kirjallisuuteen.
Toteutustavat:
Luento.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennon kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

687226P: Johdatus biologiseen antropologiaan, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687226P Johdatus biologiseen antropologiaan (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
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Opetuskieli:
Englanti
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä biologisen antropologian peruskäsitteitä ja selittää ihmisen 
evoluution tutkimusmenetelmiä.
Sisältö:
Biologisen antropologian peruskäsitteet, tutkimusmenetelmät, selitysmallit ja tulkinta.
Toteutustavat:
Luento.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus, josta tiedotetaan luennolla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
professori Milton Nunez

687301P: Johdatus klassilliseen arkeologiaan, 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eero Jarva

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687301P Johdatus klassilliseen arkeologiaan (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata klassillisen arkeologian perusteita ja erikoispiirteitä.
Sisältö:
Klassillinen arkeologia tieteenä, sen tutkimusmenetelmät, historia ja teoria sekä suhde muihin tieteisiin.
Toteutustavat:
Luento.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennon kertauskuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva

687319A: Jonkin maanosan arkeologia, 3 op



12

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee liittämään jonkin maan tai maanosan arkeologisen kulttuuriperinnön 
osaksi globaalia esihistoriaa ja hän kykenee huomaamaan paitsi yksityiskohtia myös laajoja kulttuurisia 
prosesseja.
Sisältö:
Jonkin alueen esihistoria, kulttuurivaiheet ja arkeologinen kulttuuriperintö.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää yleisen arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu tentteineen ja/tai luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

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
Ajoitus:
1. vuoden kevät ja 2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kaivaus- ja inventointimenetelmiä kenttätöissä sekä osaa 
muokata kentältä kerättyä aineistoa kuviksi, kartoiksi ja raporteiksi; tuntee yleisempiä muinaisjäännöksiä ja 
erilaisia kulttuurimaisemia.
Sisältö:
Ohjattua perehtymistä arkeologisiin kenttätyömenetelmiin, dokumentointiin ja mittaamiseen sekä tutustumista 
jälkitöihin ja raportointiin; maastokäynnit muinaisjäännöskohteille ja yhden kohteen tarkempi esittely.
Toteutustavat:
Ohjattuja kenttäharjoituksia, laboratorioharjoituksia ja kirjallisia harjoitustöitä; ekskursiot arkeologisille kohteille, 
itseopiskelu ja suullinen esitys.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattuja kenttäharjoituksia, laboratorioharjoituksia ja kirjallisia harjoitustöitä (kaivausharjoittelu 2 viikkoa, 
inventointikurssi 2 viikkoa, jälkityökurssi 40 h); ekskursiot arkeologisille kohteille, itseopiskelu ja suullinen esitys.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Osa a) amanuenssi Mirette Modarress-Sadeghi ja Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo osa b) amanuenssi Mirette 
Modarress-Sadeghi, Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo ja tutkimusteknikko Jari Heinonen; osat c) ja d) 
yliopistonlehtori Jari Okkonen
Lisätiedot:
Koostuu seuraavista osista:
a) kaivausharjoittelu 2 op
b) jälkityökurssi 2 op
c) inventointikurssi 2 op
d) muinaistieteelliset ekskursiot 2 op

687313A: Kokeellinen arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kokeellisen arkeologian teoriaa käytännössä ja pystyy 
omatoimisesti tekemään kokeellista arkeologiaa.
Sisältö:
Kokeellisen arkeologian teoria ja käytännön työskentely oman projektin parissa.
Toteutustavat:
Luennot, kirjallisuus ja omatoiminen työskentely oman harjoitustyön parissa.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu ja/tai luentoja, työpajaharjoituksia ja ryhmätyötä; kirjatentti, työpäiväkirja ja/tai posteri tai 
vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Tutkimusteknikko Jari Heinonen ja Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687316A: Konservointi, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heinonen Jari
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Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata mitä konservointi tarkoittaa, tunnistaa keskeisimmät 
kulttuuriomaisuutta vaurioittavat tekijät ja on tutustunut ennaltaehkäisevään konservointiin.
Sisältö:
Konservointi ja restaurointi, kulttuuriomaisuutta vaurioittavat tekijät, orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit ja 
niiden hajoaminen, tutustuminen konservaattorin työhön ja sen vaiheisiin.
Toteutustavat:
Luentosarja (18-24 t), demonstraatiot ja käytännön harjoitukset (70 t) tai erikseen sovittavia vaihtoehtoisia 
suorituksia.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentosarja (18-24 t) kertauskuulusteluineen, demonstraatiot ja käytännön harjoitukset (70 t) tai erikseen 
sovittavia vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Tutkimusteknikko Jari Heinonen

687314A: Kulttuuriantropologian erityisalat, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kulttuuriantropologian erityisaloja ja hänellä on tuntuma 
antropologian monitieteisiin mahdollisuuksiin.
Sisältö:
Jokin vapaavalintainen erityisalue esim. talousantropologia, gendertutkimus, kulttuuriekologia, taideantropologia, 
kasvatusantropologia, lingvistinen antropologia tai uskontoantropologia.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, korvaavia luentoja, essee tai muita vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
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0-5
Vastuuhenkilö:
Amanuenssi

687200P: Kulttuuriantropologian perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687200P Kulttuuriantropologian perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata sen keskeisiä 
tutkimussuuntauksia. Lisäksi hän osaa nimetä ja kuvata kulttuuriantropologian klassisia ja nykyisiä teorioita sekä 
tutkimuksen osa-alueita.
Sisältö:
Kulttuuriantropologian keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimuksen osa-alueet.
Toteutustavat:
Luento ja artikkelipraktikum
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Oppimateriaali:
Luentomateriaali ja artikkelikokoelma, joista tiedotetaan luennolla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Taina Kinnunen

687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687201P Kulttuurien kehitys (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ruoantuottajayhteisöjen, sosiaalisen kompleksisuuden, 
urbanismin synnyn ja kehityksen ja osaa arvioida niitä globaalista näkökulmasta. 
Samoin hän osaa kuvata kulttuurin syntymisen ja kehityksen pääpiirteitä eri puolilla maapalloa sekä selittää 
kehitykseen vaikuttavia ympäristöllisiä ja sosiokulttuurisia osatekijöitä.
Sisältö:
Opintojakso koostuu osioista 
1) Origins of Society, 2,5 op: Kulttuurien kehitystä ohjaavat tekijät ja mallit. 
2) Kulttuurien erilaiset kehitysprosessit 2,5 op: Kulttuurien erilaisten kehitysprosessien piirteet ja edellytykset.
1) Origins of Society, laajuus 2,5 op 
Toteutustavat: Luento ja kirjallisuus. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Kirjallisuus, josta tiedotetaan luennolla 
Suoritustavat: Luento- ja kirjakuulustelu. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Professori Milton Núñez 
Opetuskieli: englanti
2) Kulttuurien erilaiset kehitysprosessit, laajuus 2,5 op 
Toteutustavat: Praktikum tai kirjallisuus. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Diamond, Jared 2003: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat: Harjoitustyö tai tentti. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Professori Taina Kinnunen 
Opetuskieli: suomi
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
professori Milton Nunez ja professori Taina Kinnunen

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
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kulttuuriperinnön tutkimukseen ja suojeluun liittyvät 
peruskäsitteet ja ymmärtää kulttuuriperintöprosessin kontekstin merkityksen.
Sisältö:
Kulttuuriperinnön suojelua ja hoitamista ohjaavat sopimukset ja lait, maankäyttö ja muinaismuistot, arkeologiset 
kohteet osana kulttuurimaisemaa.
Toteutustavat:
Luento ja/tai kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää yleisen arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+%20687201P&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu kirjatentteineen ja/tai luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

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
Ajoitus:
Kandidaatin opintojen lopuksi tutkielman hyväksymisen jälkeen.
Kohderyhmä:
Vain arkeologian pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaatintutkielma on oltava hyväksyttynä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen koe.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Nunez, Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo ja Yliopistonlehtori Jari Okkonen

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
Ajoitus:
Välittömästi pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen.
Toteutustavat:
Osoitetaan kypsyys kirjoittamalla omasta tutkielmasta asiasisällöllisesti ja oikeakielisesti hyväksyttävä tiivistelmä.
Kohderyhmä:
Vain arkeologian pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Pro gradu –tutkielman on oltava hyväksyttynä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen koe.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez

687315A: Menneisyyden popularisointi, 3 op
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muuntaa arkeologisen tieteellisen tiedon helposti tajuttavaan, jopa 
viihteelliseen muotoon kuitenkin tieteen sisäisiä eettisiä sääntöjä rikkomatta.
Sisältö:
Arkeologisen tiedon popularisointimenetelmien esittely eri välinein, sisällöntuotanto.
Toteutustavat:
Luentoja, omatoimisia harjoituksia tai muita toteutustapoja.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu tentteineen ja/tai luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687320A: Pohjoisten alueiden arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eero Jarva, Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää jotain pohjoisten alueiden arkeologiaan liittyvää 
kokonaisuutta tai kysymystä.
Sisältö:
Vaihtelee sekä ajallisesti että alueellisesti, mutta pyrkii pitäytymään Oulun yliopiston kannalta relevanteilla alueilla.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, korvaavia luentoja, essee tai muita vaihtoehtoisia suorituksia.
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Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687330S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op (Sivuaineen tutkielma 20 op)
Ajoitus:
5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet omatoimiseen tieteelliseen työskentelyyn, kirjoittamiseen ja 
tarvittavien tutkimusmenetelmien käyttöön.
Sisältö:
Pro gradu -tutkielman tekeminen.
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.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perus- ja aineopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pro gradu -tutkielman laatiminen.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez

687329S: Seminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eero Jarva

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisen tutkimustyön. Hän on valmistellut oman tutkielman 
opettavassa vuorovaikutuksessa seminaariryhmän ja ohjaajien kanssa sekä harjoitellut tieteellistä keskustelua.
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Sisältö:
Pro gradu -tutkielman eri osien esittäminen vaiheittain esim. tutkimussuunnitelma ja dispositioehdotus, johdanto ja 
osa työstä sekä lopuksi koko käsikirjoitus.
Toteutustavat:
Kirjallisten harjoitustöiden laatiminen, esittäminen, opponointi ja seminaarityöskentely.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perus- ja aineopintojen sekä tutkielmaa tukevat opinnot –opintojakson suorittamista.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja muu tutkimusaineisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisten harjoitustöiden laatiminen, esittäminen, opponointi ja aktiivinen seminaarityöskentely (väh. 20 h).
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez ja yliopistonlehtori Eero Jarva

687321A: Suomen arkeologian erityiskysymyksiä, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja arvioida jotain Suomen arkeologian piiriin kuuluvaa 
erityiskysymystä.
Sisältö:
Vaihtelee sekä ajallisesti että alueellisesti, mutta voi sisältää esim. asutuksen syntyyn ja kehitykseen liittyviä 
teemoja tai jonkin esihistoriallisen ilmiön tarkasteluun rajoittuvia tapaustutkimuksia.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, korvaavia luentoja, essee tai muita vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687224P: Suomen kulttuurin perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687224P Suomen kulttuurin perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuoden syys- ja kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa pääpiirteittäin Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä, 
esihistoriallisesta esineistöstä ja kulttuuri-ilmiöistä. Samoin hän osaa kuvata Suomen kansankulttuurin esineellisiä, 
alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.
Sisältö:
Opintojakso koostuu osioista 
1) Suomen esihistorian perusteet, 2,5 op: Suomen esihistorian eri kulttuurivaiheet ja suomalaisen arkeologian 
tutkimushistoria. 
2) Suomen kansankulttuurin perusteet, 2,5 op: Suomen kansankulttuurin esineelliset, alueelliset, sosiaaliset ja 
taloudelliset perusteet.
 
1) Suomen esihistorian perusteet, laajuus 2,5 op 
Ajoitus: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi 
Toteutustavat: Luentosarja ja omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla. 
Suoritustavat: Luennon kertauskuulustelu. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo
Opetuskieli: suomi
2) Suomen kansankulttuurin perusteet, laajuus 2,5 op 
Ajoitus: 1. opiskeluvuoden kevätlukukausi 
Toteutustavat: Luento ja itsenäinen harjoitustyöskentely. 
Kohderyhmä: Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat. 
Oppimateriaali: Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla. 
Suoritustavat: Luentomateriaali ja kirjallisuus, joista tiedotetaan luennolla. 
Arviointi: 0-5 
Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen 
Opetuskieli: suomi 
 
Kohderyhmä:
 Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

687322A: Suomen lähialueiden arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
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3 op
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.
Toteutustavat:
Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu, kirjatentti tai essee.
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Amanuenssi

687325A: Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt omatoimisesti arkeologisen havaintoaineiston analysointiin ja 
käytännön tutkimukseen. Hän on harjoitellut tieteellisen tekstin kirjoittamista, esittämistä ja suullista 
argumentointia.
Sisältö:
Suppeasta aihepiiristä tehdyn kirjallisen tutkielman laatiminen, jossa perehdytään arkeologisen tutkimuksen 
peruskysymyksiin ja teemoihin.
Toteutustavat:
Luento, itsenäinen harjoitustyön laatiminen ja seminaarityöskentely.
Kohderyhmä:
Vain arkeologian pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Alkuluento, seminaari (väh. 20 t), kirjallisen harjoitustyön laatiminen (10-15 s.), esittäminen ja opponointi sekä 
aktiivinen seminaarityöskentely.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo ja professori Milton Nunez

687327S: Tutkielmaa tukevat opinnot, 9 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eero Jarva

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
15 op
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja analysoida pro gradu -tutkielmansa aihepiiriin liittyvää 
tutkimusaineistoa sekä on perehtynyt siihen liittyviin metodisiin ja teoreettisiin kysymyksiin.
Sisältö:
Tutkielman ongelmakentän hahmottaminen, oman aineiston kerääminen ja käsittely, aihepiiristä tehtyyn 
tutkimukseen perehtyminen; tutkielman kannalta keskeisen metodisen ja teoreettisen viitekehyksen tutkiminen.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perus- ja aineopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä kirjallisuus ja muu tutkimusaineisto.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu tentteineen ja/tai luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori Milton Núñez

687318A: Tutkimustulosten julkaiseminen, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Nunez Garces Milton

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkimustulosten julkaisemisen perusteet.
Sisältö:
Tutustuminen tieteellisen julkaisemisen käytänteisiin.
Toteutustavat:
Kirjallisuutta ja ohjattuja harjoituksia pro gradu –tutkielman aihepiiriin liittyen.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää yleisen arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Omatoimisia harjoitustöitä.
Arviointiasteikko:
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Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopisto-opettaja Janne Ikäheimo

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:
15 op
Ajoitus:
3.-4. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa arkeologian opintoja työelämässä, ja hänellä on valmiuksia 
työllistyä eri tehtäviin tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Sisältö:
Työskentely harjoittelupaikassa, kenttätöissä, arkistossa tai museossa.
Toteutustavat:
Omatoiminen ja ohjattu työskentely sekä itseopiskelu.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perus- ja aineopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoittelusta laaditaan oppimispäiväkirja/raportti (4-6 sivua), joka palautetaan vastuuopettajalle harjoittelun 
päätyttyä (muuntosääntö: 1 viikko raportoitua harjoittelua = 1 op).
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

687324A: Valinnainen erityisjakso, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Okkonen, Jari Pekka

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Sisältö:
Opiskelijan oman valinnan mukaisia opintoja.
Toteutustavat:
Itsenäistä työskentelyä esim. tutkimus- ja opetusryhmässä, opintopiirissä tai tiede- ja kulttuuriseminaarin 
järjestelyä.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Suoritustapa on vapaa, mutta kysymyksessä voi olla esim. toiminta tutkimus- ja opetusryhmässä, 
opintopiiritoiminta, itseohjautuva kurssityöskentely tai tiede- ja kulttuuriseminaarin järjestely.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Jari Okkonen

687323A: Välimeren alueen arkeologia, 3 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Eero Jarva

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2.-3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää jonkin Välimeren alueen kulttuuria ja arkeologiaa.
Sisältö:
Välimeren alueen esihistoria ja kulttuurivaiheet.
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuus.
Kohderyhmä:
Arkeologian pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää arkeologian perusopintojen suorittamista.
Oppimateriaali:
Kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Itseopiskelu tentteineen ja/tai luentoja tai vaihtoehtoisia suorituksia.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Eero Jarva


