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Opasraportti

LuTK - Geography, Specialization on Tourism 
Geographies (Double Degree Master's programme) 
(2018 - 2019)

Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on 
the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the 
examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still 
important starting-points in geography. Geography has a special role as a mediator between social and natural 
sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and 
methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to 
provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the 
contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, 
regional planning or as experts.

The major subject to all is Geography, and in the double degree programme Tourism Geographies. The student can 
ably for the double degree programme in his/her first year of master studies.

After MSc-graduation the student can

define his/her the most essential research traditions in tourism geographies
define the most important research challenges in the view point of present and future situation
analyze different geographical causalities and information using in-depth research methods
apply learned aspects to new teaching and learning situations and clarify how different phenomena of 
Geography are fixed together
analyze geographical knowledge and information wider research methods
clarify and argue about the implications of geographical phenomena as part of processes that are linked to 
tourism geographies and also to wider geographical aspects
to widen geographical view with independent research work (Master Thesis) so that he/she can do new 
openings to the research traditions and to research challenges

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

791627S: Aluemaantieteellinen teoria ja käytäntö, 5 op
790606S: Erikoistumisjakso: matkailumaantiede, 5 op
791613S: GPS-paikannus ja paikannuspalvelut, 5 op
791632S: Kestävä kehitys ja globaali matkailutalous, 5 op
791699S: Kypsyysnäyte, 0 op
790620S: Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op
791629S: Matkailututkimuksen traditiot ja erityiskysymykset, 5 op
791621S: Poliittinen maantiede, 5 op
791619S: Pro gradu -tutkielma, 30 op
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

791627S: Aluemaantieteellinen teoria ja käytäntö, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Paasi Anssi

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai englanti.
Ajoitus:
FM-vaiheen 1.–2. kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tulkita uutta aluemaantieteellistä keskustelua ja pystyy osallistumaan siihen, linkittäen 
tutkielmansa alan tutkimukseen.
Sisältö:
Kurssilla syvennytään uuden aluemaantieteen ajankohtaisiin kysymyksiin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
Lukupiiri, tutkimuksen esittely ja kirjatentti.
Kohderyhmä:
Erityisesti KM ja KM-AO erikoistuvat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Cresswell Tim (2014) Place. 2nd edition. Wiley-Blackwell
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Anssi Paasi.
Työelämäyhteistyö:
Ei.
Lisätiedot:
Opintojakso järjestetään parillisina vuosina. Seuraavan kerran kurssin on kevätlukukaudella 2018.
 
 

790606S: Erikoistumisjakso: matkailumaantiede, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

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

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Saarinen, Jarkko Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti.
Ajoitus:
FM-vaiheen 1. tai 2. opintovuosi.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija valitsemansa suoritustavan kautta kehittää maantieteellistä osaamistaan 
esimerkiksi ratkaisemalla tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden tai empiirisen aineiston avulla. Tarkemmat 
osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.
Sisältö:
Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa 
suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan maantieteen erikoistumisalallaan. Tarkemmat 
osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
Opintojakso voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Opiskelija voi halutessaan: tehdä toisen lopputentin, suorittaa 
jonkin opintojakson toisesta moduulista, toimia tutkimusavustajana, suorittaa verkostoyliopiston kurssin, laatia 
gradun pohjalta artikkelikäsikirjoituksen, tehdä kirjatentin, laatia kirja-arvostelun, kirjoittaa esseen. Eri 
suoritusmahdollisuuksista voi keskustella professorin kanssa.
Kohderyhmä:
FM-moduulivaiheen opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso voi olla jostain toisesta moduulista.
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1–5.
Vastuuhenkilö:
Jarkko Saarinen
Työelämäyhteistyö:
Kyllä. Toimiminen tutkimusprojekteissa antaa työelämävalmiuksia.

791613S: GPS-paikannus ja paikannuspalvelut, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ossi Kotavaara

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja tarvittaessa myös englanti
Ajoitus:
FM-vaiheen 1.–2. kevätlukukausi.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa GPS-paikantamisen perusteet, osaa käyttää GPS-laitetta, osaa tuottaa 
paikkatietoa GPS-paikantamisen avulla sekä hyödyntää paikantamista tutkimuksen tekemisessä.
Sisältö:
GPS-laitteiden ja -järjestelmän perusteet, GPS-pohjaisen paikkatiedon kerääminen ja käyttö 
paikkatietojärjestelmän kanssa tutkimuksessa. Paikannuspalveluiden (LBS) teoria ja käytännön sovellukset.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
20 h luennot, lukupiiri, harjoitukset, demonstraatiot ja kenttätyöskentely, joissa käsitellään GPS-paikantamista 
yhteiskäytössä paikkatietojärjestelmän (GIS) sekä paikannuspalveluiden (LBS) kanssa teoriassa ja käytännössä. 
Kurssityö ja seminaari.
Kohderyhmä:
Erityisesti GI erikoistuvat.
Esitietovaatimukset:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna seuraavat kaikille maantieteen opiskelijoille kuuluvat opintojaksot:

GIS-perusteet ja kartografia
GIS-jatkokurssi

Oppimateriaali:
NOPPA-opintoportaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen kurssityö ja seminaari.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1–5
Vastuuhenkilö:
Ossi Kotavaara
Työelämäyhteistyö:
Ei.

791632S: Kestävä kehitys ja globaali matkailutalous, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja englanti.
Ajoitus:
FM-vaiheen 1. kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija: osaa määritellä matkailutalouden, globalisaation ja kestävän kehityksen 
keskinäisyhteydet ja riippuvuudet sekä niiden taustat, osaa määritellä matkailutalouden, globalisaation ja 
kestävän kehityksen keskeiset mallit ja teoriat sekä keskeiset matkailutalouden kehitykseen vaikuttavat tekijät ja 
organisaatiot globaalilla, kansallisella ja alueellisella tasolla, osaa arvioida matkailun alueellisia vaikutuksia 
paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla, kykenee vertailemaan matkailukehityksen merkitystä eri 
kontekstissa, esim. kehittyneissä ja kehittyvissä maissa ja kaupunkialueilla ja syrjäseuduilla, osaa problematisoida 
matkailutalouden, globaalisaation ja kestävän kehityksen suhdetta nykymatkailussa ja matkailun tulevassa 
kehityksessä ja kykenee ilmaisemaan em. asioita suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi siis syventää opiskelijan tietoja 
kestävän kehityksen ja maapallonlaajuisen matkailutalouden alalla.
Sisältö:
Keskeiset matkailutalouden, globalisaation ja kestävän kehityksen suhdetta jäsentävät käsitteet ja teoriat, 
matkailu ja kehitysteoriat, matkailun vaikutukset ja kestävyys lokaali–globaali-akselilla, kansainvälisen matkailun 
alueellinen rakenne ja kehitys, paikallisyhteisöjen ja -identiteettien suhdetta jäsentävät käsitteet, matkailun rooli 
yhteisöissä ja yhteisöjen rooli matkailussa, matkailukehityksen sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset, matkailu ja 
perinne, matkailu ja alkuperäiskulttuurit, autenttisuus ja matkailu, pro-poor matkailu sekä paikallisuuden 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyödyntäminen ja tuotteistaminen matkailussa. Lisäksi kurssilla käsitellään tapaustutkimuksia matkailutalouden, 
globalisaation ja kestävyyden suhteesta.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
20 tuntia luentoja, kirjallinen raportti ja suullinen esitys
Kohderyhmä:
Erityisesti MM erikoistuvat sekä KM- ja LM-AO.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kirjallisuus:

Mowforth, M. ja I. Munt (2009). Tourism and Sustainability;
artikkelikokoelma (ilmoitetaan kurssilla);

Oheiskirjallisuus:
Butler, R. ja T. Hinch (toim.) (2007). Tourism and Indigenous Peoples;
Holden, A. (2008). Environment and tourism;
Saarinen, J., Becker, F., Manwa, H. ja D. Wilson (toim.) (2009). Sustainable Tourism and Southern Africa;
Sharpley, R. ja D.J. Telfer (2002). Tourism and Development;
Saarinen, J. Rogerson, C, ja H. Manwa (toim.) (2012). Tourism and Millennium Development Goals.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen raportti sekä tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Roger Norum
Työelämäyhteistyö:
Ei.

791699S: Kypsyysnäyte, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Jan Hjort

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi, ruotsi, englanti
Ajoitus:
FM-tutkinto 1-2. sl/kl.
Sisältö:
Opiskelija laatii Pro gradu -tutkielman yhteyteen Tiivistelmä-tyyppisen tekstin, jonka ohjaaja tarkastaan ennen 
gradun Laturiin lataamista.
Kohderyhmä:
Pakollinen kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Laaditaan pro gradu -tutkielmasta
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
Hyväksytty / Hylätty
Vastuuhenkilö:
Professorit
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

790620S: Matkailusuunnittelu ja aluekehitys, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kaarina Tervo-Kankare

Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Englanti.
Ajoitus:
FM-vaiheen 1. kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija oppii ymmärtämään matkailusuunnittelun ja alueellisen kehitystoiminnan suhdetta 
sekä tuntee keskeiset matkailun suunnittelu- ja kehitysmallit. Opiskelija tuntee kotimaisen ja kansainvälisen 
matkailupolitiikan keskeiset lähtökohdat, niihin vaikuttavat taustatekijät sekä globaalit matkailuhallinnon ja -
politiikan kehitystrendit.
Sisältö:
Keskeiset matkailukehityksen ja -suunnittelun käsitteet ja teoriat, matkailukehityksen aluetaloudelliset ja -poliittiset 
kytkennät ja vaikutukset sekä matkailupolitiikan ja alueellisten strategioiden peruslähtökohdat.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
18 tuntia luentoja, harjoitustyö ja luentokuulustelu.
Kohderyhmä:
Kuuluu ’Tourism Geographies’ kaksoistutkintoa (DD) tekeville opiskelijoille, muille sopimuksen mukaan.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi kuuluu FM -tason kaksoistutkintokokonaisuuteen.
Oppimateriaali:

Hall, C.M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 236 s. Prentice Hall, Harlow.
Fennel, David A. (1999 tai myöhempi painos). Ecotourism – an introduction (soveltuvin osin).
muu kurssin alussa ilmoitettava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen harjoitustehtäviin, tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1–5.
Vastuuhenkilö:
Kaarina Tervo-Kankare
Työelämäyhteistyö:
Osin mahdollisuuksien mukaan
Lisätiedot:
Opintojaksoon kuuluva tentti voidaan kirjoittaa suomeksi, kirjallisen harjoitustyön raportointi ja esittäminen 
englanniksi.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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791629S: Matkailututkimuksen traditiot ja erityiskysymykset, 5 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kaarina Tervo-Kankare

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay791629S Matkailututkimuksen traditiot ja erityiskysymykset (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/englanti
Ajoitus:
FM-vaiheen 1.-2. kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Syventää opiskelijan osaamista matkailualan traditioiden ja erityiskysymysten hallinnassa.
Kurssi rakentuu maantieteen laitoksen tutkijoiden ja/tai vierailevien tutkijoiden luennoista koskien mm. 
matkailumaantieteen ajankohtaisia kysymyksiä pohjoisilla alueilla, kehittyvissä maissa, matkailun ja ilmaston 
muutoksen suhdetta, matkailun aluetaloutta ja vaikutuksia, kestävän matkailun haasteita, luonto- ja ekomatkailua, 
yhteisöperusteista matkailua, massaturismia ja matkailun regionalisaatiota.
Kurssin suoritettuaan opiskelija: osaa määritellä kurssilla käsitellyt keskeiset käsitteet ja teoriat sekä osaa arvioida 
kurssiteeman osana laajempaa matkailun ja matkailumaantieteen tutkimusalaa; osaa kontekstualisoida ja 
soveltaa keskeisen kurssisisällön suomalaiseen tai muuhun tiettyyn asiayhteyteen sekä arvioida kriittisesti 
erilaisia näkökulmia. Opiskelija kykenee ilmaisemaan em. asioita suullisesti ja kirjallisesti ja hallitsee 
ryhmätyöskentelytaidot.
Sisältö:
Kurssilla käsitellyt keskeiset käsitteet ja teoriat ja kansainväliset, kansalliset, alueelliset ja/tai paikalliset 
tapaustutkimukset.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
Luentoja 16 tuntia, ryhmätyöskentelyä, kirjallinen ja suullinen harjoitustyö sekä tentti/raportti.
Kohderyhmä:
Erityisesti MM erikoistuvat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti sekä harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Kaarina Tervo-Kankare
Työelämäyhteistyö:
Ei.
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään parittomina vuosina (seuraavan kerran kevätlukukaudella 2017, tai mahdollisuuksien mukaan 
vuosittain). Vaihtoehtoisesti kurssi voidaan järjestää opiskelijan suorittamana kirjallisuuteen perustuvana 
tapaustutkimuksena ja sen kirjallisena ja suullisena raportointina.
 

791621S: Poliittinen maantiede, 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Paasi Anssi

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Englanti ja/tai suomi.
Ajoitus:
FM-vaiheen 1. kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa määritellä poliittisen maantieteen peruskäsitteet, tulkita sen nykyteemoja ja tulkita territorioiden 
rakentumisen prosesseja alan teoreettisista lähtökohdista käsin.
Sisältö:
Jakso johdattaa poliittisen maantieteen traditioon ja nykyteemoihin. Opintojaksoilla tarkastellaan poliittisen 
maantieteen peruskäsitteitä ja kysymyksenasetteluita sekä tutustutaan alan teoreettisiin näkökulmiin ja empiirisiin 
tutkimusasetelmiin. Keskeisiä aiheita ovat territoriaalisuus, rajat (mm. Suomen rajojen institutionaalinen 
rakentuminen), kulttuurien kohtaaminen, etniset konfliktit ja toiseuttaminen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus.
Toteutustavat:
14 tuntia luentoja ja kirjatentti.
Kohderyhmä:
Erityisesti KM ja KM-AO erikoistuvat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tenttiminen yleisillä tenttikerroilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Anssi Paasi
Työelämäyhteistyö:
Ei.
Lisätiedot:
Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2019.

791619S: Pro gradu -tutkielma, 30 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Maantieteen ala

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
30 op
Opetuskieli:
Suomi, ruotsi, englanti tai muu mahdollisesti erikseen sovittava kieli.
Ajoitus:
FM-vaiheen (1.–) 2. syys- tai kevätlukukausi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:
Osoittaa, että opiskelija pystyy toteuttamaan vaativan itsenäisen akateemisen opinnäytetyön. Pro gradu -
tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa opintojensa aikana oppimistaan asioista tutkielman, jossa hän 
osaa raportoida keskeisistä erikoistumisalansa peruskäsitteistä ja -ilmiöistä. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija 
osaa käyttää keskeiset tutkimusmenetelmiin liittyvät seikat ja osaa luokitella, analysoida sekä arvioida tietojaan 
suhteessa tutkimusalansa perinteeseen. Tutkielman suoritettuaan opiskelija osaa tehdä oikeat johtopäätökset 
tutkimastaan ilmiöstä ja kommentoi niitä alan tutkimusperinteeseen nähden. Tutkielmassa opiskelija osaa käyttää 
uusia tutkimusperinteeseen liittyviä näkökulmia sekä kehittää uusia tutkimusaiheita ja -kysymyksiä.
Sisältö:
Tutkielma laaditaan ohjaajien ja professorin hyväksymästä aiheesta. Opiskelija osallistuu tutkielman 
tekovaiheessa Pro gradu -seminaariin (seminaarit I, II, III).
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Laaditaan itsenäinen tutkielma valitusta erikoistumisaiheesta.
Kohderyhmä:
Kuuluu kaikille maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
Suositus: maantieteen perus- ja aineopinnot sekä valtaosa syventävistä olisi tehtynä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
–
Oppimateriaali:
–
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pro gradu -tutkielman laatiminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Tutkielman hyväksyy ja arvostelee Maantieteen laitoksen johtoryhmä arvosanoilla 1–5.
Vastuuhenkilö:
Professorit.
Työelämäyhteistyö:
Kyllä. Pro gradu -tutkielma voi olla osa laajempaa selvitys- tms. hanketta, jolloin opiskelija työskentelee 
tutkimusprojektissa tai vastaavassa.

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

