
Historian tutkinto-ohjelma: kandidaattiopintojen malliajoitus 2019-2023 

1. vuosi 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 
PERUSOPINNOT (25 op) 
Suositellaan 1. vuonna 
suoritettavaksi 
 
 
AINEOPINNOT (45-55 op) 
Keväällä suositellaan 
suoritettavaksi HISA01, 
muu oman mielenkiinnon 
ja jaksamisen mukaan 

HISP01 Johdatus 
historiantutkimukseen, 5 op 
 
HISP02 Esimoderni Eurooppa, 5 op 

HISP03 Moderni yhteiskunta, 5 op 

 
 
 
 

 

HISP04 Globaali maailma, 5 op 
 
HISP05 Teemaseminaari, 5 op (2 
periodia) 
 
HISA01 Historian pitkät linjat, 5 op 
HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti1 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti2 

 
 
 
 
 
HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 
 

ASIANTUNTIJATAITOJEN 
PERUSTEET (15-20 op) 
 
Pakolliset* suositellaan 
suoritettavaksi 1. vuoden 
aikana 
KEKE01 pakollinen, MTTP1 
ja/tai YKTP03 pakollinen, 
muut valinnaisia 5 op 

KEKE01* Ihminen ratkaisee, 5 op 
 
TERKAN5, 5 op 
 

YKTP03* Empiirinen 
yhteiskuntatutkimus, 5 op 
 
 
 
 

FILP04, 5 op (2 periodia)  MTTP1* Tilastotieteen kurssi, 5 op 
 
STYP04, 5 op 

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (15 op) 
 
Vieraan kielen opintojakso, pienryhmä TAI näyttökoe 4 op (näyttökoe lukukauden alussa, pienryhmä suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna) 
Valinnainen opintojakso, 2 op (1., 2. tai 3. opintovuoden aikana)  

OPISKELUVALMIUDET  
Suositellaan 1. vuonna 
suoritettavaksi 

YKYY0 Orientoivat opinnot & 
HOPS, 2 op 
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op 

YKYY0 Orientoivat opinnot & 
HOPS, 2 op 

  

VALINNAISET OPINNOT  
(60-75 op) koostuvat muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista ja/tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista ja niihin tulee sisältyä vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman 
opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 op. Suoritetaan kandidaattiohjelman aikana. HUOM! Aineenopettajan pedagogisia suorittaville 75 op 
ja yleisen linjan suorittaville 60 op. Suositellaan valinnaisten suorittamista 2. ja 3. opiskeluvuonna. 

 
1 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 15 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 20 op. 
2 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 10 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 15 op. 



2. vuosi 1 periodi 2 periodi 3 periodi 4 periodi 
AINEOPINNOT (45-55 op) 
Keväällä suositellaan 
suoritettavaksi HISA01, 
muu oman mielenkiinnon 
ja jaksamisen mukaan 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 

 

HISA02 Historian tutkimusprosessi, 
5 op (suoritettava ennen 
kandidaattiseminaaria) 
 
HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 
 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti3 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti4 
 
HISA05 Kandidaattiseminaari, 5 op 
(4 periodia, voi aloittaa myös 3. 
vuoden syksyllä) 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 
 
 

ASIANTUNTIJATAITOJEN 
PERUSTEET (15-20 op) 
 
 

YKTM01, 5 op (2 periodia) 
TERKANP5, 5 op 

 FILP04, 5 op STYP04, 5 op 

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (15 op) 
 
Ruotsin kieli, pienryhmä TAI näyttökoe, 4 op (näyttökoe lukukauden alussa, pienryhmä suositellaan suoritettavaksi 2. vuonna) 
Puheviestintä, 2 op (2. tai 3. opintovuoden aikana) 
 

VALINNAISET OPINNOT  
 
(60-75 op) koostuvat muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista ja/tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista ja niihin tulee sisältyä vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman 
opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 op. Suoritetaan kandidaattiohjelman aikana. HUOM! Aineenopettajan pedagogisia suorittaville 75 op 
ja yleisen linjan suorittaville 60 op. 

 

 
3 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 15 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 20 op. 
4 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 10 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 15 op. 



 

3. vuosi 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 
AINEOPINNOT (45-55 op) 
Keväällä suositellaan 
suoritettavaksi HISA01, 
muu oman mielenkiinnon 
ja jaksamisen mukaan 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 

 
HISA05 Kandidaattiseminaari, 5 op 
(4 periodia) 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 
 
 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti5 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti6 
 

 

HISA03 luento, essee tai EXAM-
tentti 
HISA04 luento, essee tai EXAM-
tentti 
 
 

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (15 op) 
 
Tieteellinen kirjoittaminen, 4 op (suositellaan suoritettavaksi 3. vuonna) 
 

VALINNAISET OPINNOT 
 
(60-75 op) koostuvat muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista ja/tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista ja niihin tulee sisältyä vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman 
opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 op. Suoritetaan kandidaattiohjelman aikana. HUOM! Aineenopettajan pedagogisia suorittaville 75 op 
ja yleisen linjan suorittaville 60 op. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 15 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 20 op. 
6 Aineenopettajan pedagogisten opintoja suorittaville 10 op ja yleisen linjan opintoja suorittaville 15 op. 



Historian opintojen suositeltava opiskelujärjestys (2019–2023) 

Ohje tähtää valmistumiseen viiden vuoden kuluttua opintojen alkamisesta. Opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin tai hitaammin, kuitenkin 

korkeintaan seitsemässä vuodessa. Alla oleva vuosirytmitys lähestyy opintoja historian tutkinto-ohjelman opiskelijan näkökulmasta. 

1. opiskeluvuosi 

Syksy aloitetaan johdantokurssin suorittamisella (HISP1), ja loput peruskurssit (HISP2-HISP5) kannattaa suorittaa myös 1. vuoden aikana. Historian pitkät 

linjat (HISA1) suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden keväällä lukupiirinä, mutta sen voi myös tehdä EXAM-tenttinä tai esseenä itselleen sopivana 

ajankohtana. Historian ajankohtaisia keskusteluja (HISA3) ja Menetelmäopintoja (HISA4) voi suorittaa myös 1. vuonna. Asiantuntijataitojen perusteet -

kokonaisuudesta pakolliset kurssit – opiskelijan valinnan mukaan 10 op tai 15 op – ajoittuvat 1. vuodelle. Kieliopinnoista vieraan kielen opintojakso (4 op) 

suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna. Halutessaan sen voi tehdä myös näyttökokeena. Viimeistään ensimmäisen vuoden keväällä voi alkaa miettiä itseään 

kiinnostavia valinnaisia opintoja ja osallistua niiden perusopintoihin. Aineenopettajakoulutukseen hakeudutaan jo 1. vuoden keväällä. Opiskelutaidot -

kokonaisuuteen kuuluva Orientoivat opinnot ja HOPS suoritetaan 1. vuoden syksyllä ja tietotekniikka suositellaan suoritettavaksi 1. vuoden syksyllä, 

viimeistään keväällä.  

2. opiskeluvuosi 

Toisena vuonna jatketaan Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä -opintojakson (HISA2) suorittamista ja Valinnaisten menetelmäopintojen (HISA1B) 

suorittaminen aloitetaan viimeistään 2. vuonna. Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka -kurssi (HISA2) suoritetaan toisen opiskeluvuoden 

syksyllä.  Kandidaattiseminaari (HISA5) aloitetaan 2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä. Toisen vuoden aikana on hyvä saada kieliopinnot ja valinnaiset 

opinnot hyvään vauhtiin. Valinnaisissa opinnoissa tulee olla yksi vähintään 20 op kokonaisuus (ei historia-aine). 

3.opiskeluvuosi 

Kandidaattiseminaari jatkuu/alkaa kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. Seminaarissa laaditaan kandidaattiseminaariesitelmä ja siitä saadun palautteen 

pohjalta kandidaatintutkielma. Tutkintoon vaadittava kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatintutkielman pohjalta. Kolmantena vuonna suoritetaan loppuun 

opintojakso Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (HISA2) ja Valinnaiset menetelmäopinnot (HISA4). Viimeistään 3. vuonna on myös kieliopinnot 

saatava päätökseen, samoin kandidaatin tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot. Näin opiskelija saa kandidaatin tutkintonsa valmiiksi 3. vuoden kevään 

loppuun mennessä.   


