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Opasraportti

Saamelainen kulttuuri (2015 - 2016)

Saamelainen kulttuuri

Osoite: Giellagas-instituutti/Saamelainen kulttuuri, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 3486 (yliopistonlehtori/opintoasiat), 029 448 3489 tai 040 578 0492 (professori) ja 029 448 3494 tai 
040 518 3781 (yliopistonlehtori)

Sähköposti: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi (yliopistonlehtori/opintoasiat), veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi (professori) ja 
anni-siiri.lansman(at)oulu.fi (yliopistonlehtori)

Työhuoneet: yliopistonlehtori/opintoasiat HU327, professori HU316, yliopistonlehtori HU323

 

Opiskeluoikeus

Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla valintakokeeseen, joka järjestetään tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Muiden oppiaineiden opiskelijoille saamelainen kulttuuri on vapaasti valittava sivuaine, joka sopii täydentämään 
esimerkiksi kulttuuriantropologian, historiatieteiden ja pohjois- tai inarinsaamen pääaineita. Saamelaisen kulttuurin 
perusopinnot ovat pakolliset opettajiksi aikoville saamen kielen opiskelijoille.

Erillisvalinnoista ja maisteriohjelmista saa tietoa Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan sivuilta ( www.oulu.fi/hutk
)./erillisvalinnat

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori/opintoasiat (029 448 3486), yliopistonlehtori (029 448 3494) ja professori 
(029 448 3489).

 

Katsaus oppiaineeseen

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen tehtävä kehittää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja 
tutkimusta. Saamelaisen kulttuurin pääaine perustettiin vuonna 2004, ja se tuottaa saamelaista kulttuuria syvällisesti 
tuntevia asiantuntijoita. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Saamelainen kulttuuri on monitieteinen opetus- ja tutkimusalue, jonka perustana on saamelaisten historia ja 
perinteinen kulttuuri, kotivaltioissaan vähemmistöasemassa elävä saamelaisväestö ja voimakkaassa 
elinkeinollisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä muutoksessa oleva saamelaisyhteisö. Saamelaista kulttuuria 
tarkastellaan myös maailman alkuperäiskansojen ja erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta. Oppiaine 
antaa perustiedot saamelaisten perinteisestä kulttuurista, mutta saamelaiset nähdään myös moderneina, 
kansainvälisinä ja aktiivisina toimijoina.

 

Sijoittuminen työelämään

Saamelaisen kulttuurin opinnot antavat tietoja ja taitoja monenlaisiin kulttuurialan tehtäviin Suomen ja pohjoismaiden 
saamelaisympäristöissä sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuurialan asiantuntijoita tarvitaan 

http://www.oulu.fi/hutk/erillisvalinnat
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saamelaishallinnon lisäksi kuntien ja valtion hallinnossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä sekä kulttuuri- 
ja taideprojekteissa.

 

Sivuaineet

Tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi myös sivuaineopintoja, jotka opiskelija valitsee omien mielenkiinnon 
kohteidensa sekä työllistymistavoitteidensa perusteella. Sopivia sivuaineita saamelaisen kulttuurin 
pääaineopiskelijalle ovat esimerkiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet, kulttuuriantropologia, sosiologia, 
Suomen ja Skandinavian historia, arkeologia, viestintä, museologia, informaatiotutkimus sekä kulttuurimaantiede. 
Oulun yliopistossa opetettavien oppiaineiden lisäksi sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi hallintotieteet, 
ympäristöoikeus ja kansainväliset suhteet, joita opetetaan Lapin yliopistossa. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia, 
käytännön kielitaitoon tähtääviä saamen kielen opintoja.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Opetusohjelma

Virallinen opetusohjelma on WebOodissa. Lisätietoa opiskelusta ja opetuksesta saa oppiaineen kotisivuilta ( 
) sekä ilmoitustaululta Giellagas-instituutin käytävällä.http://www.oulu.fi/giellagas

 

Tentit

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Luentokurssin 
suorittamisen yhteydessä pidettäviin luentotentteihin ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen sovita. 
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Giellagas-instituutin oppiaineen tenttejä voi tenttiä joko tiedekunnan 
tai oppiaineryhmä 1:n tenttipäivinä. Tenttiajat löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, jonka opiskelijan tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein. 
Tenttivastauksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

 

Pakolliset sivuaineet

Pohjoissaamen kielen perusopinnot (25 op) ovat pakollinen sivuaine niille opiskelijoille

joiden äidinkielenä on pohjoissaame
tai jotka hallitsevat pohjoissaamen kielen äidinkielisen tavoin
tai jotka ovat suorittaneet lukion saame äidinkielenä -opintojakson
tai joille saamen kieli on toinen kieli

Jos opiskelijan äidinkielenä on jokin muu saamen kieli, pohjoissaamen perusopintojen suorittamisesta sovitaan 
erikseen.

Pohjoissaamen vieraana kielenä -opintojen alkeis- ja jatkokurssit (yhteensä 10 opintopistettä) tai vastaavat inarin- tai 
koltansaamen opinnot ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka eivät suorita pohjoissaamen kielen perusopintoja.

Saamen kielen perusopintoja (25 op) opiskelevat suorittavat lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (lisää tietoa opinto-
oppaan kohdasta ).kieli- ja viestintäopinnot

 

Oppimateriaali

http://www.oulu.fi/giellagas
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Yleisoppikirjoja ja temaattisia kokoomateoksia erityisesti nykykulttuurin alalta on vähän, ja suuri osa merkittävistä 
tutkimustuloksista on ilmestynyt artikkeleina eri julkaisuissa. Siksi saamelaisen kulttuurin oppiaineessa käytettävä 
oppimateriaali on koottu pääosin artikkelikansioihin Optimaan. Tiedot kurssien oppimateriaaleista löytyvät kurssien 
WebOodista sekä kurssien Optima-työtiloista.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset 
vaihtelut. Opiskelija saa perustiedot saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedon 
muutoksesta, alkuperäiskansoista sekä tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella 
käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisten perinteistä, nykypäivästä sekä 
saamentutkimuksesta. Opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen 
argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa 
erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on nykytutkimukseen perustuva kokonaiskuva saamelaisesta 
kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. 
Opiskelijalla on tieteelliset ja käytännölliset valmiudet tutkimustyöhön, ja hän osaa soveltaa alansa tieteellistä tietoa 
esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot 25 op

683300Y       HOPS (0 op)

683504P        Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (5 op)

683505P        Saamelaisten esihistoria ja historia (5 op)

683374P        Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet (5 op)

683506P        Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (5 op)

683507P        Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (5 op)

 

Aineopinnot 45 op

683301Y       HOPS 2 (0 op)

683396A       Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä (5 op)

683397A       Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö (5 op)

683480A       Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen (5 op)

683508A       Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot (5 op)

683482A       Saamentutkimuksen suuntauksia (5 op)

683509A       Etniset suhteet ja kansainvälinen yhteistyö (5 op)

683510A       Tutkimusmenetelmät, -teoriat ja arkistotyö (5 op)
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683384A       Kandidaatintutkielma (10 op)

683390A       Kypsyysnäyte (0 op)

 

Syventävät opinnot 80 op

683302Y       HOPS 3 (op)

683385S        Syventyminen alan erikoisteemoihin (10 op)

683511S        Perehtyminen teoriaan ja metodeihin (5 op)

683512S        Tieteellinen kirjoittaminen (5 op)

683513S        Seminaari (5 op)

683388S        Pro gradu –tutkielma (40 op)

683514S        Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu (15 op)

683391S        Kypsyysnäyte (0 op)

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

683509A: Etniset suhteet ja kansainvälinen yhteistyö, 5 op
683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683302Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op
683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op
683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op
683391S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op
683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op
683511S: Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op
683388S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op
683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op
683480A: Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen, 5 op
683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op
683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op
683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op
683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op
683513S: Seminaari (saamelainen kulttuuri), 5 op
683385S: Syventyminen alan erityisteemoihin, 10 op
683512S: Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op
683510A: Tutkimusmenetelmät, -teoriat ja arkistotyö, 5 op
683514S: Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

683509A: Etniset suhteet ja kansainvälinen yhteistyö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
3. opiskeluvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, selittää ja analysoida etnisten suhteiden dynamiikkaa. 
Opiskelija osaa kuvata ja määritellä alkuperäiskansojen kansainvälisiä vaikuttamisen väyliä.
Sisältö:
Perehdytään saamelaisalueiden etnisten suhteiden tulkintoihin ja teorioihin sekä syvennetään tietoa erityisesti 
arktisen alueen alkuperäiskansojen kansainvälisestä roolista ja yhteistoiminnasta.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi, saame tai englanti
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Ajoitus:
1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opiskeluaan omien (työllistymis)tavoitteidensa ja 
mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. Opiskelija osaa toteuttaa kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamista 
koskevan kirjallisen suunnitelman.
Sisältö:
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman luominen
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit omaopettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväksi HOPS-lomakkeita.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Suoritetaan heti opintojen alkuvaiheessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja

683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi, saame tai englanti
Ajoitus:
2.—3. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa päivittää, tarkistaa ja tarkentaa oman kirjallisen opintosuunnitelmansa 
humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi.
Sisältö:
Aikaisemman HOPS-suunnitelman päivittäminen ja tarkentaminen
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
HOPS-palaverit omaopettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja 
aikatauluttaa opintonsa.
Kohderyhmä:
Kandidaatintutkielmaa aloittavat pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Suoritetaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja
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683302Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi, saame tai englanti
Ajoitus:
Kolmas tai neljäs opiskeluvuosi                
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa opiskeluidensa loppuun suorittamista koskevan kirjallisen 
suunnitelman.
Sisältö:
Aikaisempien HOPS-suunnitelmien päivittäminen ja tarkentaminen
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja 
aikatauluttaa opintonsa.
Kohderyhmä:
Maisteriopintoja aloittavat pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Suoritetaan pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja

683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaiskulttuurin alueelliset ja kulttuuriset pääelementit sekä 
kertoa saamelaisen kulttuurin moninaisuudesta. Opiskelija osaa määritellä tutkimustyön perusteita sekä 
saamentutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja.
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Sisältö:
Esitellään saamelaiskulttuurin alueellista, kielellistä ja kulttuurista vaihtelua eri tieteenalojen ja tutkimusperinteiden 
näkökulmista. Johdatetaan opiskelija saamentutkimuksen historiaan, organisaatioihin ja nykyteemoihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
3. opiskeluvuosi, 1.–3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen 
argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää lähdemateriaalia, soveltaa erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä 
ja analysoida tutkimusaineistoaan.
Sisältö:
Perehdytetään opiskelijat ohjatusti tutkimuksenteon käytäntöön ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Kandiseminaari ja -luennot, itsenäinen työskentely
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Hyväksytyn kandidaatintutkielman jälkeen on kirjoitettava tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.
Oppimateriaali:
Omaan tutkimukseen liittyvä kirjallisuus
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kandiseminaariin osallistuminen ja kandidaatintutkielman kirjoittaminen
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistolehtori

683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Saame, suomi, ruotsi tai englanti (koulusivistyskieli)
Ajoitus:
3. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään 
viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielman teoreettista ja metodista taustaa sekä 
keskeisiä tuloksia.
Sisältö:
Omaa kandidaatintutkielmaa käsittelevän esseen kirjoittaminen
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa.
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyväksytty kandidaatintutkielma
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kirjoitetaan kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen.
Oppimateriaali:
Oma kandidaatintutkielma
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistolehtori

683391S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Saame, suomi, ruotsi tai englanti (koulusivistyskieli)
Ajoitus:
Maisteriopintojen 2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia ja teoreettisia 
lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.
Sisältö:
Pro gradu -työn tiivistelmän kirjoittaminen
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Pro gradu -tutkielman tiivistelmä, joka kirjoitetaan Laturi-ohjelmaan.
Kohderyhmä:
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Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kirjoitetaan pro gradu -tutkielman teon yhteydessä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Professori

683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/englanti
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja analysoida alkuperäiskansayhteisöjen yhteisiä ja erottavia 
piirteitä. Opiskelija osaa kertoa alkuperäiskansojen kulttuureista.
Sisältö:
Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan .
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
-

683511S: Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa teorioita ja teoreettisia lähtökohtia sekä erilaisia 
tutkimusmenetelmiä, jotka liittyvät saamentutkimukseen ja omaan pro gradu -työhön.
Sisältö:
Perehdytetään opiskelija syvällisesti erilaisiin saamelaista kulttuuria koskeviin teorioihin ja tutkimusmenetelmiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Luento-opetus ja/tai omatoiminen työskentely
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori

683388S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op
Opetuskieli:
Suomi, saame tai englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä sekä tieteenteon 
perusperiaatteita käytännön tutkimustyössä. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tiedonlähteitä kriittisesti ja valita 
tutkimukseensa sopivan lähdemateriaalin. Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä.
Sisältö:
Ensisijaisesti omaan tutkimukseen perustuva omatoiminen opinnäyte, jossa saamelaiseen kulttuuriin liittyvää 
aineistoa käsitellään teoreettisen tutkimusmallin avulla.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen työskentely graduohjaajan tukemana
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskeliljat
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Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja syöttäminen Laturi-ohjelmaan
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistolehtori

683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisen kulttuuriympäristön eri ulottuvuuksia
Sisältö:
Perehdytään saamelaisen kulttuuriympäristön käsitteeseen ja sen sisältöihin sekä ympäristönkäyttöön liittyviin 
käsityksiin ja oikeuksiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anni-Siiri Länsman

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683374P Saamelainen yhteiskunta ja oikeudet (AVOIN YO) 5.0 op
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaista nyky-yhteiskuntaa sekä arvioida saamelaisten 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia eri kansallisvaltioissa.
Sisältö:
Esitellään saamelaisten yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteiskunnallisia laitoksia ja niiden rakentumista. 
Johdatetaan saamelaisten oikeudelliseen asemaan pohjoismaissa ja Venäjällä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
3. opiskeluvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisten henkistä ja aineellista 
kulttuuriperintöä. Opiskelija osaa selittää, tulkita ja analysoida kulttuuriperinnön muutos- ja välittymisprosesseja 
sekä kulttuuriperinnön merkityksiä nykypäivänä.
Sisältö:
Paneudutaan saamelaisten perinteenlajien muutoksiin ja uusiin muotoihin, perinteistiedon ja -taidon välittymiseen 
sekä kulttuuriperinnön käyttöön ja merkitykseen nykypäivänä ja tulevaisuudessa.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
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Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori

683480A: Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
3. opiskeluvuosi, 4.periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää saamelaisen yhteiskunnan kehityksen ja 
toiminnan pääpiirteet. Opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti saamelaisten asemaa sekä yksilöinä että 
yhteisöinä pohjoismaisissa kansallisvaltioissa ja Venäjällä.
Sisältö:
Perehdytään saamelaisen yhteiskunnan institutionalisoitumiseen, poliittisen vaikuttamisen uusin mahdollisuuksiin, 
koulu- ja hyvinvointikysymyksiin sekä saamelaisten liikkuvuuteen ja työelämään. Lisäksi perehdytään syvemmin 
saamelaisten yhteisöjen sekä yksilöiden sekä saamelaisten yhteiskunnallisten laitosten toimintaan ja 
tulevaisuuden haasteisiin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

ay683505P Saamelaisten esihistoria ja historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa pääpiirteet saamelaisten esihistoriasta. Opiskelija osaa kuvata 
ja selittää saamelaisten historiallisia vaiheita.
Sisältö:
Käydään läpi arkeologiset ja historialliset perustiedot sekä -käsitykset saamelaisen alkuperästä, elinkeinojen ja 
yhteiskunnan vaiheista sekä saamelaisten roolista oman historiansa tekijöinä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori

683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää saamelaisten henkisen kulttuurin keskeisiä perinteitä 
sekä nykypäivän maailmankuvaa ja taiteita.
Sisältö:
Esitellään saamelaisten maailmankuvan juuria ”samanismista” kerronta- ja joikuperinteeseen. Annetaan yleiskuva 
muun muassa saamelaisten nykyisen kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan ja teatterin lähtökohtiin ja 
moninaisuuteen.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
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Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio ja taide
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Professori

683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi, 2.periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää saamelaisten menneisyyden keskeisiä kysymyksiä 
sekä analysoida ja arvioida kriittisesti niiden antamaa kuvaa saamelaisten menneisyydestä.
Sisältö:
Perehdytään saamelaisia koskevan historiantutkimuksen erityiskysymyksiin ja -teemoihin, kuten saamelaisten 
poliittiseen historiaan sekä Suomen saamelaisten lähihistoriaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori

683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

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

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi, 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida monitieteisen saamentutkimuksen lähtökohtia, 
kysymyksenasetteluja, menetelmiä sekä tiedontuottamisen tapoja.
Sisältö:
Perehdytään monitieteiseen saamentutkimukseen sekä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti muuttuviin 
tiedontuottamisen tapoihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683513S: Seminaari (saamelainen kulttuuri), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön tutkimustyötä ja hänellä on 
valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen argumentointiin.
Sisältö:
Opiskelija osallistuu pro gradu -seminaariin (läsnä vähintään 4/5 istunnoista).
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Seminaarityöskentely
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:



18

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaarissa harjoitellaan käytännön tutkimustyötä valmistamalla tutkimussuunnitelma, pro gradua koskeva 
esitelmä sekä viimeistelyä vailla oleva pro gradu -tutkielman käsikirjoitus. Seminaarin aikana opiskelija opponoi 
yhden työn sekä laatii esseen tai referaatin oman gradunsa aihepiiristä.
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistonlehtori

683385S: Syventyminen alan erityisteemoihin, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella opiskeluaan: Hän osaa valita itseään 
kiinnostavan erityisteeman ja kerätä itsenäisessä opiskelutyössä tarvittavan materiaalin. Opiskelija osaa 
analysoida sekä arvioida kriittisesti käyttämäänsä aineistoa sekä valita arvioitavissa olevan suoritustavan 
osaamisensa näytöksi. Jos opiskelija valitsee suoritettavakseen arkistotyöosuuden, osaa hän opintojakson 
suoritettuaan soveltaa aiemmin arkistoista saamaansa tietoa käytännön arkistotyössä.
Sisältö:
Opiskelija valitsee suoritettavaksi kaksi vapaavalintaista osiota seuraavasta teemalistasta:  Arkistotyöosuus, 1)
joka sisältää käytännön työtä saamelaisessa kulttuuriarkistossa  Saamelainen koulutus ja pedagogiikka -2)
kirjapaketti  Kielisosiologiaa käsittelevä kirjapaketti  Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja 3) 4)
kulttuurisensitiivisyys -kirjapaketti  Saamelainen taide -osio  Saamelaiset mytologiat ja hengellisyys -5) 6)
kirjapaketti  Alkuperäiskansoja käsittelevä kirjapaketti  Saamelaiskuvauksen klassikot -kirjapaketti  7) 8) 9)
Saamelaisyhteiskunta ja politiikka -kirjapaketti. Kukin kirjapaketti on viiden opintopisteen suuruinen. 
Arkistotyöosuudessa tehdään viiden opintopisteen edestä arkistotyötä. Yhteensä opiskelija suorittaa siis 
kymmenen opintopistettä.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus ja/tai muu erikseen sovittava materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Suoritustavat päätetään yhdessä kurssin vastuuhenkilön kanssa.
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683512S: Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida tiedeartikkeleiden sisältöä ja rakennetta. Hän 
osaa soveltaa tiedeartikkelin kirjoittamisesta saamaansa tietoa omassa kirjoitusprosessissaan. Opiskelija osaa 
esitellä omaa työtään sekä kommentoida toisten artikkeleita rakentavasti.
Sisältö:
Perehdytään tieteellisen artikkelin tai popularisoidun tiedeartikkelin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Kirjoitetaan 
tieteellinen artikkeli tai popularisoitu tiedeartikkeli ja käsitellään tekstejä yhdessä koko kirjoitusprosessin ajan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennoille osallistuminen sekä tieteellisen artikkelin tai popularisoidun tiedeartikkelin kirjoittaminen
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori

683510A: Tutkimusmenetelmät, -teoriat ja arkistotyö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa saamentutkimuksen edellyttämiä tutkimusmenetelmiä, -
teorioita ja eettisiä periaatteita. Opiskelija osaa hakea arkistotietoa saamelaisesta kulttuuriarkistosta sekä kerätä 
arkistoon uutta aineistoa.
Sisältö:
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Esitellään monitieteiseen saamentutkimukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä, -teorioita ja eettisiä periaatteita. 
Perehdytään arkistoihin, arkistoidun muistitiedon käyttämiseen, erilaisiin tallennusmenetelmiin sekä uuden 
aineiston keräämiseen ja käsittelyyn.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus ja harjoitukset
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja/harjoitukset; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistonlehtori

683514S: Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
15 op
Opetuskieli:
Suomi/saame/englanti
Ajoitus:
Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti hankkia johonkin saamelaiskulttuuriin liittyvän erikoisalan 
tietoja ja taitoja sekä analysoida, tulkita ja kommentoida niitä. Vaihtoehtoisesti opiskelija osaa opintojakson 
suoritettuaan soveltaa saamelaisen kulttuurin tuntemustaan käytännön työharjoittelussa tai vaihto-opinnoissa.
Sisältö:
Alaan soveltuva harjoittelu ja/tai opintojaksoja liittyen omiin kiinnostuksen kohteisiin saamelaiskulttuurissa.
Järjestämistapa:
Sovitaan erikseen.
Toteutustavat:
Sovitaan erikseen.
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Sovitaan erikseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty; 0–5
Vastuuhenkilö:
Professori ja yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
Mahdollinen alaan soveltuva harjoittelu opiskelijan omien kiinnostusten kohteiden mukaan
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