
Ennen v. 2020 aloittaneen opiskelijan opintojen sijoittaminen 2021-2024 ja 2020-2021 rakenteeseen 

Tutkinto-ohjelma: HISTORIA – KANDIDAATTIOHJELMA 
 

Yleisohje: Opetussuunnitelman 2020-2021 ja 2021-2024 opinnoille on määritelty vastaavuus opetussuunnitelman 2015-2019 jaksoon. Vastaavuustieto 

löytyy Sisusta jakson tiedoista (opintojaksoesite) välilehdeltä Korvaavuudet. Mikäli olet suorittanut vastaavan jakson, mutta se ei siirry automaattisesti 

opintosuunnitelmaasi, valitse se opintojaksoesitteen Korvaavuus-välilehdellä. Jos korvaavaa opintojaksoa ei löydy Korvaavuudet-välilehdeltä, hae sen 

sisällyttämistä osaksi opintokokonaisuutta vapaan muokkauksen tilan kautta. Ongelmatilanteissa sovi korvaavuudesta HOPS-opettajasi tai tutkinto-

ohjelman koulutusasiantuntijan kanssa. Opintojaksot jatkuvat opetussuunnitelmakaudelta 2020-21 kaudelle 2021-24 uusina versioina. Versiot vastaavat 

suoraan toisiaan ja opiskelija voi ilmoittautua opetukseen myös opintosuunnitelmaansa lisätyn vanhan version kautta. Poikkeuksen muodostavat ns. 

vaihtuvasisältöiset jaksot, jotka poikkeavat toisistaan eri opetussuunnitelmakausilla. Jos opiskelija haluaa sijoittaa vaihtuvasisältöisen jakson toisen 

opetussuunnitelmakauden mukaisesti tehtyyn opintosuunnitelmaan, se on sijoitettava Sisussa vapaan muokkauksen tilassa. Vaihtuvasisältöiset jaksot 

tunnistaa parhaiten 2020-21 kaudella koodin perässä olevasta pienestä kirjaimesta (esim. HISA03a) ja 2021-24 kaudella "emojakson" (esim. HIS.HIA.300) 

mukaan suurenevasta numeroinnista (HIS.HIA.301, HIS.HIA.302 jne.). Vaihtuvasisältöisiä jaksoja liittyy jaksoihin HIS.HIA.300-HIS.HIA.800. 

 ops 2021-2024 ops 2020-2021 ja 
ops 2019-2020 

ops 2015-2019 muita huomioita 

YHTEISET OPINNOT     

Asiantuntijataitojen 
perusteet 20op 
(2015-19 15op) 

SOC.001 ja 
COMP.CS.011-015 

YKYY0 ja TIEY4 YKYY0 ja TIEY4 Jos olet jo suorittanut Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 
yhteiset opinnot 15op laajuisina vuosien 2015-2019 
opetussuunnitelman mukaan, voit 31.7.2021 saakka joko 
täydentää asiantuntijataitojen perusteet 20op laajuiseksi tai 
suorittaa aineopinnot 60op laajuisina. 1.8.2021 alkaen 
asiantuntijataitojen perusteet tulee suorittaa 20op laajuisina. 

 KEKE.100 KEKE01 YKYY1/YKYYHT1  

 DAT.STAT.110/YKT.103 MTTTP1/YKTP03 YKYY2/YKYYHT2   

 FIL.FIA.004 FILP04 YKYYHT4  

 YKT.M.010 YKTM01 YKYYHT3  

Viestintä- ja 
kieliopinnot 15 op 

   Voit tarkistaa tarvittaessa korvaavuuden Sisusta 
opintojaksoesitteen Korvaavuudet-välilehdeltä. Katso myös 
Opiskelijan käsikirjan Kieli- ja viestintäopintojen sivu: 



https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/4653/6141? 
.  

Perusopinnot 25 op HIS.HIA.010 HISP01 HISP1  

 HIS.HIA.020 HISP02 HISP2  

 HIS.HIA.030 HISP03 HISP3 Jos sinulla on tehtynä ainoastaan toinen vanhoista HISP3 tai 
HISP4 jaksoista, sovi jakson suorittamisesta vastuuopettajan 
kanssa 

 HIS.HIA.030 HISP03 HISP4  

 HIS.HIA.040 HISP04 YKYYHT5  

 HIS.HIA.050 HISP05  Suunnattu tutkinto-ohjelman omille ja avoimen opiskelijoille. 
Historian perusopintoja vapaasti valittavina opintoina 
suorittavat tekevät tämän sijaan yhden erikseen sovittavan 
jakson aineopinnoista. 

Aineopinnot 55op 
(2015-19 60op) 

HIS.HIA.100 HISA01 HISA3B  

 HIS.HIA.200 HISA02 HISA1A  

 HIS.HIA.700-900 HISA07-09 HISA1B, HISA3B  

 HIS.HIA.300-600 HISA03-A06 HISA2, HISA3A  

 HIS.HIA.050 HISP05 HISA3A Sovi tarvittaessa tarkemmin vastuuopettajan kanssa. 

 HIS.HIA.050 HISP05 HISA3B Sovi tarvittaessa tarkemmin vastuuopettajan kanssa. 

 HIS.HIA.250 HISA10 HISA4  

Vapaasti valittavat 
opinnot 60 op 

   Sisältää vähintään yhden vähintään 20 op:n valinnaisen 
kokonaisuuden 
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