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ESIPUHE

Kädessäsi on jo lähes klassikoksi muodostunut Praecepta, historian 
opiskelun opas ja sen 12. päivitetty laitos. Tämä päivitys ajoittuu hetkeen, 
jolloin Tampereen yliopiston yksikkörakenteesta on palattu tiedekuntiin 
ja historian tutkinto-ohjelma sijoittuu Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. 
Hallinnollisten muutosten ohella opintovaatimusten ja opetuskäytäntöjen 
muuttuminen edellyttivät oppaan päivittämistä. Tähän versioon on lisätty 
opintojen kansainvälisyyttä, opintojen ohjausta ja internet-materiaalin 
hyödyntämistä opinnäytetöissä koskevat kohdat.

Praecepta ei ole menetelmäopas, vaan sen tarkoituksena on johdattaa 
historiankirjoittamisen ja opintojen käytäntöihin. Teos jakautuu kolmeen 
osaan: historian tutkimuksen prosessi, historian opiskelu ja muodolliset 
ohjeet. Praecepta kuvaa tutkimusprosessin eri vaiheita ja sen eettisiä 
ulottuvuuksia sekä antaa käytännön neuvoja opintojen suorittamiseen. 
Oppaan tarkoituksena on lisäksi antaa ohjeet muodollisesti moitteettoman 
– johdonmukaisen, selkeän ja eettisesti kestävän – opinnäytetyön 
laatimiseen. Praeceptan ohjeita noudatetaan historian tutkinto-ohjelman 
opinnoissa, ja se on tärkeä apuväline kandidaatintutkielman ja pro gradu-
työn tekijöille. Moitteeton tekninen toteutus ei ole tekstille lisäansio vaan 
lähtökohta.

Haluamme kiittää edellisten oppaiden toimittajia ja kirjoittajia, joiden 
työhön tämäkin opas pohjaa. Tämä päivitys on toteutettu vuorovaikutuksessa 
historian tutkinto-ohjelman opettajien kanssa, kiitämme kaikkia tekstiä 
kommentoineita.

Tampereella, tammikuussa 2017

Sari Katajala-Peltomaa & Tanja Vahtikari
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OSA I

HISTORIANTUTKIMUKSEN PROSESSI 
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HARJOITUS TEKEE MAISTERIN

Historiantutkimuksen ja -kirjoituksen taidon ja historiallisen ajattelun tavan voi oppia vain 
tekemällä. Se alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailman 
perusteisiin perusopinnoissa ja laajentuu tutkimusprosessin ja menetelmäopintojen 
teoreettisten oppien soveltamiseen aineopinnoissa. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti 
kandidaatti- ja graduseminaareissa sekä temaattisissa tutkielmaryhmissä, jotka kokoavat 
yhteen saman aikakauden tai teeman parissa työskentelevät opiskelijat. Tutkielmaryhmien 
toiminta on vapaamuotoista ja niihin voi osallistua opintojen missä vaiheessa tahansa.  

Vain itse tutkimalla voi oppia arvioimaan toisten laatimia tutkimuksia. Historiantutkimusta 
harjoittelemalla oppii myös etsimään tietoa sekä kokoamaan, jäsentämään ja hyödyntämään 
laajoja aineistoja. Taito etsiä tietoa ja erottaa siitä olennainen on hyödyllistä kaikilla 
ammattialoilla. Yhtä tärkeä on kyky muodostaa eri lähteistä kerätyn tiedon pohjalta selkeä, 
perusteltu ja ymmärrettävä kirjallinen esitys annetussa määräajassa. Historian maisterille 
tärkeitä taitoja ovat myös yhteistyön taito sekä taito keskustella toisten tutkijoiden ja heidän 
tekemänsä tutkimuksen kanssa. Tavoitteena on, että historian tutkinto-ohjelman suoritettuaan 
opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
ilmiöitä sekä käyttämään historiallisen ajattelun taitoaan nykyisyyden ymmärtämisen ja 
tulevaisuuden vaihtoehtojen puntaroinnin välineenä.

Kaikki harjoitustutkimus on vakuuttavan perustelun eli argumentoinnin ja sen selkeän 
kirjallisen ja suullisen esittämisen opettelua. Hyvän historiallisen tutkimuksen ja asiatekstin 
elementit ovat aloittelevan opiskelijan pitkän tähtäimen tavoitteita. Näitä ei kukaan ole 
sisäistänyt ensiyrityksellä, vaan tutustumalla ja syventymällä niihin omassa työssään. Ennen 
kaikkea aloittelijan kannattaa pitää mielessä myös, että kukaan ei ole oppinut niitä täydellisesti 
hallitsemaan. Hyvän historioitsijan ominaisuuksia voidaan kuitenkin hahmotella seuraavasti:

Heuristisuus eli kyky määritellä tutkimustehtävä selkeästi ja tulkita menneisyyden 
jäänteitä oman tutkimuksen lähteinä. Kaiken tutkimuksen lähtökohtana on aina 
kysymys, joka vähitellen tarkentuu. Tutkittavan ongelman kannalta olennaiset tekijät 
nostetaan esiin ja päättely etenee loogisesti sekä nojaa viime kädessä empiiriseen 
lähdeaineistoon.

Kriittisyys eli kyky arvioida toisaalta lähteiden sisältämää tietoa ja toisaalta 
historiatieteellisten esitysten antia oman tutkimustehtävän kannalta. Tieteellinen 
kriittisyys tarkoittaa tiedon perusteiden punnitsemista. Kriittisyys ei ole yhtäkuin 
negatiivinen asenne!

Laaja-alaisuus eli kyky ymmärtää eri aikakausia ja eri elämänalueita ja niihin 
liittyvien historiallisten jäänteiden erityispiirteitä sekä kyky analysoida jatkuvuuden ja 
muutoksen vuorovaikutusta.

Kirjallisen ilmaisun taito eli kyky kirjoittaa selvästi ja sujuvasti. Yleensä selvästi 
kirjoitettu on myös selvästi käsitetty. Historioitsijan on osattava kirjoittaa niin, että 
muut ymmärtävät hänen sanomansa. Hyvä asiateksti on helppolukuista.
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Keskustelun taito eli kyky keskusteluttaa omaa tutkimusaihetta muiden tekemän 
tutkimuksen kanssa sekä kyky keskustella omasta tutkimuksesta ja sen valinnoista 
muiden kanssa.

Projektinhallinnan taidot, eli kyky suunnitella työn eteneminen mielekkäällä ja 
toteuttamiskelpoisella tavalla. Varsinkin pienryhmäopetuksen aikatauluista on 
pidettävä kiinni. Tämä taito on tärkeä myös työelämässä, joten sitä on hyvä harjoitella 
jo opintojen aikana. Kaikessa opiskelussa on hyvin tärkeää oppia määrittelemään 
omat tavoitteensa ja itse mitoittamaan niiden saavuttamiseksi vaadittava työmäärä 
mielekkäässä suhteessa näihin tavoitteisiin nähden. Älä jää odottamaan inspiraatiota 
vaan aloita heti. Näin myös harjoitustyöt valmistuvat määräajassa.

TUTKIMUKSEN JA TUTKIJAN ETIIKKA

Tutkijan työn perusta on eettisyys. Tieteellisen tutkimuksen eettiset ulottuvuudet ovat tulleet 
erityisesti informaatioteknologian kehittyessä yhä ajankohtaisemmiksi. Esimerkiksi Suomen 
Akatemia edellyttää nykyään aina rahoitushakemuksissaan selvityksen tutkimushankkeeseen 
liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Nuo kysymykset tietenkin vaihtelevat tieteenaloittain ja 
voivat tarkoittaa niin eläinkokeiden käyttöä, geenien muuntelua, ympäristön suojelua kuin 
tutkimuskohteiden yksityisyyden suojaa. Yhtä lailla tutkimuksen eettisiin kysymyksiin 
voidaan sisällyttää tutkimustulosten käyttötarkoitus ja sovellettavuus. Onko mahdollista, että 
ulkopuoliset voisivat käyttää tuloksia jotenkin epäeettisellä tavalla?

Tutkimuskohteina olevien ihmisten yksityisyyttä ja tulosten sovellettavuutta lukuun 
ottamatta edellä mainitut kysymykset liittyvät harvemmin historiantutkimukseen. Kuitenkin 
erityisesti lähihistorian tutkimuksessa on pohdittava, varsinkin mainittaessa eläviä ihmisiä 
tai ihmisiä, joiden lähisukulaiset ovat vielä elossa, missä määrin näiden ihmisten oikean 
henkilöllisyyden (nimen tai muiden yksilöivien piirteiden) mainitseminen on välttämätöntä ja 
edistää itse tutkimusta. Tämä tulee esille viimeistään laadittaessa kandidaatintutkielmia, jotka 
opinnäytetöinä ovat julkisia.

Toisaalta historiantutkijan on hyvä ajoittain pysähtyä pohtimaan, mihin kaikkiin vääriin 
tarkoituksiin hänen työnsä tuloksia voidaan mahdollisesti käyttää. Voidaanko tutkimustuloksia 
käyttää esimerkiksi ihmisten eriarvoisuutta korostavan politiikan perusteluna, tai voidaanko 
niiden avulla lietsoa eri ihmisryhmien välistä vihamielisyyttä?

Tutkimuksen eettisten kysymysten toinen puoli on tutkijan etiikka. Mitkä arvot ohjaavat 
tutkijaa? Jo tutkimusaiheen, tutkimusnäkökulman sekä tutkimusmenetelmien valinta on 
eettinen kysymys, ja vähintäänkin osittain tutkijan arvomaailmasta käsin määräytyvää. 
Näidenkin tekijöiden tulisi siis olla eettisen ja itsereflektiivisen pohdiskelun piirissä. Viime 
kädessä historioitsija päättää, kenen historiaa kirjoitetaan ja kenen näkökulmasta, kenet 
unohdetaan, kenet muistetaan?
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Tieteellinen tutkimus perustuu viime kädessä luottamukseen. Luotamme siihen, että tutkija 
toimii työssään rehellisesti: hän on sisäistänyt opintojensa ja tutkijan koulutuksensa kautta 
tieteellisen tutkimuksen hyvät eettiset periaatteet ja kykenee rajaamaan omat henkilökohtaiset 
mieltymyksensä tutkimuksen ulkopuolelle.

Historiantutkimuksessa tutkijan rehellisyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkija ei valjasta 
menneisyyttä palvelemaan jotain oman aikamme ideologista suuntausta, ei hyvässä eikä 
pahassa. Tämä ei tarkoita, ettei tutkija saisi ottaa kantaa menneisyyden tapahtumiin vaan 
moralisoinnin välttämistä. Menneisyyden ihmiset eivät olleet tyhmiä, vaikka he eivät tienneet 
kaikkea sitä, minkä me tiedämme nyt. Hyvä tutkija tuntee myös omat rajansa eikä yritä esiintyä 
asiantuntijana aloilla, joita hän ei oikeasti hallitse. Käytännön tutkimustyössä rehellisyys 
tarkoittaa, että tutkija kokoaa – tieteellisyyden periaatteiden ohjaamana – järjestelmällisesti 
aineistoa. Tutkimustuloksen on aina perustuttava todelliseen lähdeaineistoon. Tutkija ei 
keksi itse ennakko-oletuksiaan tukevia lähteitä silloin, kun niitä ei ole olemassa, tai sivuuta 
niitä lähteitä, jotka eivät ikään kuin sovi kuvaan, vaan vaatisivat tutkimuksen lähtökohtien 
muuttamista ja näin lisätyötä tutkijalta.

Luottamuksen taustalla on se tosiasia, että tutkijan työssään käyttämien kaikkien tietolähteiden 
tarkistaminen on vaikeaa ja usein käytännössä mahdotonta, olipa kyseessä vaikeasti 
jäljitettävä arkistoaineisto tai kirjastoissa helposti saatavilla oleva tutkimuskirjallisuus. 
Voimme vain luottaa siihen, että tutkija on ollut työssään huolellinen ja että lähteet ovat juuri 
sellaisia, kuin tutkija kertoo niiden olevan. Vaikka esimerkiksi opinnäytetyön tarkastajilta 
jäisi vilppi huomaamatta, jossain vaiheessa joku akateemisen tiedeyhteisön jäsen huomaa 
sen. Seurauksena on yleensä nöyryyttävä tilanne tekijän kannalta. Opinnäytteiden tarkastajilla 
on velvollisuus paneutua työhön huolellisesti, mutta vastuun vilpistä kantaa aina tekijä itse. 
Tampereen yliopistossa on käytössä opetuksen ja oppimisen laatua varmistava järjestelmä, 
Turnitin, joka auttaa opiskelijaa ja opettajaa näkemään, miten tekstissä viitataan aikaisempaan 
tutkimukseen, ja onko viittaamisen tavassa mahdollisesti ongelmia.

Epärehellisyys ei aina tarkoita dramaattisia tekoja kuten lähteiden väärentämistä. 
Perustutkintoon liittyvissä opinnäytetöissä epärehellisyys voi ilmetä lähteiden 
tarkoituksellisena manipulointina tai jonkin lähderyhmän sivuuttamisena. Epärehellistä on 
myös kopioida lähteitä tutkimuskirjallisuudesta mainitsematta niiden alkuperää – ikään kuin 
opiskelija olisi itse tutkinut suoraan näitä lähteitä. Sama koskee myös tutkimuskirjallisuuden 
käyttöä; viittaa vain niihin tutkimuksiin, jotka olet itse lukenut.

Tavallisinta epärehellisyyttä on kuitenkin plagiointi, eli esitetään toisten ajatukset tai jopa toisen 
teksti omina keksintöinä. Hyvä tutkija ilmaisee lähdeviitteiden avulla, mistä ja keneltä tieto on 
peräisin, jos kyseessä ei ole hänen oma päättelynsä. Plagiointia on tarjota toisen tekemä työ 
omana, vaikka kenties hieman muunneltuna: joko niin, että hyödynnetään toisten aikaisempia 
opinnäytteitä, tai niin, että käännetään ulkomailla ilmestynyt artikkeli tai osa monografiasta, 
joka sitten esitetään opettajalle muka omana tuotoksena. Tällainen vilppi paljastuu lopulta 
aina opettajan keskustellessa työn sisällöstä opiskelijan kanssa.
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HISTORIANTUTKIMUKSEN VAIHEET

Historioitsijan työn voi jakaa seuraaviin vaiheisiin: tutkimustehtävän ja näkökulman 
määrittämiseen, lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden kritiikkiin ja tulkintaan sekä tulkinnan 
esitykseen. Historiallinen tutkimus alkaa tutkimusaiheen valinnasta ja jatkuu siihen saakka, 
kunnes tutkimustulosten lopullisen esityksen viimeinen piste on kirjoitettu. Työvaiheet 
lomittuvat toisiinsa, toisiaan tukien. Tutkimuksen alkuna on kysymys, joka suuntaa tulkintaa. 
Kysymys tarkentuu, jopa muuttuu tutkimuksen edistyessä ja sen myötä myös tutkimuksen 
suunta saattaa muuttua, joskus radikaalistikin.

Tutkimustehtävän ja näkökulman määrittäminen

Tutkimusaiheensa valittuaan historioitsija muotoilee tutkimustehtävänsä, jonka pohjalta 
tarkempi tutkimuskysymys määrittyy. Tutkimustehtävä määrittää lähteiden valinnan 
ja keräämisen, mikä on tutkimusprosessin seuraava vaihe. Tutkimustehtävän valintaan 
liittyy myös kiinteästi näkökulman valinta, sekä käytettävien käsitteiden, menetelmien 
ja teoreettisen viitekehyksen pohtiminen. Tutkimuskohde on aina valinta ja siksi se pitää 
perustella. Tutkimuskohde tulee liittää aikaisemman tutkimuskirjallisuuden tuottamaan 
tietoon: on osattava kertoa itselle ja muille, miksi kohde kaipaa lisätutkimusta. Vain se, ettei 
asiaa ole tutkittu aiemmin, ei riitä perusteeksi. Lukijoille täytyy pystyä perustelemaan, miksi 
tutkimuksen kohteeksi valittu menneisyyden ilmiö on tutkimisen arvoinen.

Tutkimuskysymys siis ohjaa lähteiden valintaa. Kuitenkin käytännössä, jos lähteitä on kovin 
niukasti, kuten monesti vanhempien aikojen tutkimuksessa, säilyneet lähteet vaikuttavat siihen, 
mitä on mahdollista tutkia, ja näin ollen suuntaavat tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymys 
syvenee ja sen konteksti, näkökulmat ja siihen olennaisesti liittyvät käsitteet avautuvat, 
kun tutkija perehtyy mahdollisimman monipuoliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tutkimuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa käyttää apuna myös muiden tieteenalojen 
tutkimusta. Näin syntyvä tutkimussuunnitelma – miten tutkimuskysymykseen voi vastata, 
mitä elementtejä ja näkökulmia on otettava huomioon – on jo itsessään tutkimustulos. Sen 
kirjoittaminen edellyttää perehtymistä lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen, valintoja ja niiden 
perusteluja. 

Tutkimussuunnitelmassa pyritään jäsentämään tutkimustehtävä osatehtäviksi, joiden 
ratkaisemisesta varsinaisen päätehtävän ratkaisu rakentuu. Tutkimussuunnitelman dispositio 
(disponere = panna erilleen, hajottaa) merkitsee siis sananmukaisesti pääongelman hajottamista 
pienemmiksi osatekijöiksi ja alakohdiksi. Yhden osatehtävän, alakysymyksen, selvittäminen 
on samalla kokonaisuuden ratkomista, koska osatehtävien tulee olla suhteessa toisiinsa ja 
muodostaa kokonaisuus. Jos näin ei ole, tutkimustehtävää on korjattava ja tutkimuskysymystä 
tarkennettava. Tutkimussuunnitelman disposition ei tarvitse vielä olla tutkimustulosten 
esityksen jäsennys eli kompositio (componere = koota), mutta jo suunnitelmavaiheessa täytyy 
miettiä niitä osatekijöitä, joista työ rakentuu. Lopullisessa esityksessä nämä osatekijät – työn 
tärkeimmät elementit – saattavatkin olla jotain muuta kuin työtä aloittaessa suunnitteli, tai 
disposition asiat voivat valmiissa työssä olla eri järjestyksessä.



 

6

Tutkimuskysymys jäsentyy ja tarkentuu sitä ratkottaessa. Sen muuttuminen on täysin normaali 
ilmiö ja useimmiten se kertoo tutkimuksen edistymisestä. Etukäteenhän ei voi tietää, mitä 
tutkimusaineistoon perehtyminen tuo mukanaan. Yhtälailla muutokselle altis on tutkimuksen 
aikarajaus, joka tarkentuu tutkimusprosessin kuluessa. Lopullinen aikarajaus on siis 
tutkimustulos. On tärkeää ymmärtää, että tutkimuksen tekeminen on prosessi, jossa eri osa-
alueisiin palataan: lähteiden analyysi ja tutkimuskirjallisuuden kanssa keskustelu lomittuvat 
kirjoittamisen kanssa. Tutkimuskysymyksen ja alakysymysten lopullinen viimeistely ja 
hiominen kannattaakin tehdä viimeisten työvaiheiden joukossa.

Lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden kritiikki ja tulkinta 

Historiantutkimus perustuu alkuperäislähteille, eli tutkittavana ajanjaksona syntyneeseen 
materiaaliin. Alkuperäislähteitä analysoimalla muodostetaan tutkittavasta aiheesta oma 
näkemys ja tulkinta, jota peilataan muiden tutkijoiden näkemyksiin. Historiantutkimus ei tuota 
täydellistä kuvausta menneisyydestä, vaan siinä on aina mukana valintoja. Kun tutkija tulkitsee 
ilmiöiden merkitystä, tekojen tarkoitusta tai ihmisten aikomuksia, hän sitoo ilmiön, teon tai 
henkilön muiden yhteyteen. Tarkoituksena on nostaa esiin se mikä on olennaista. Rajaus on 
osa metodia ja tavoitteena on tulkitseva, valikoiva ja käsitteellistävä selitys menneisyydestä.
 
Tulkitessaan lähteitä tutkija päättelee ja rakentaa lähteistä esiin nousevien asioiden, teemojen 
tai ilmiöiden ajallisen yhteyden, syy-seuraus-suhteen tai paralleelisen ilmenemisen. 
Tulkitessaan lähteitään tutkija käyttää valitsemiaan teorioita, metodeja, käsitteitä ja 
konteksteja. Tutkijan on itse puntaroitava, millaiset apuvälineet parhaiten auttavat häntä 
ratkomaan tutkimustehtäväänsä. Ne eivät itsestään johda tuloksiin, mutta antavat työkaluja 
tutkimusongelman ratkaisemiseen. Historiantutkimuksessa voidaan käyttää analyysiapuna 
muiden tieteiden teorioita. Ne voivat avata uusia näkökulmia lähteisiin, ja ovat analyysin 
ja käsitteellistämisen apuvälineitä ja siinä mielessä siis osa metodologiaa – teoriat eivät 
kuitenkaan ole itsetarkoitus. Teoreettisena viitekehyksenä voivat toimia myös joko lähteistä 
nousevat tai tutkimuskirjallisuuden käyttämät käsitteet, joiden kautta materiaalia analysoidaan 
ja vältetään jääminen pelkästään kuvailevalle tasolle. Läpi työn ei tarvitse – eikä usein voikaan 
– soveltaa yhtä teoriaa vaan yhdessä työssä on usein eri käsiteellisiä ja teoreettisia näkökulmia.

Uusia ideoita omaan tutkimukseen saa tutkimuskirjallisuudesta. Se, mitä aiheesta on aiemmin 
kirjoitettu, tulee luonnollisesti ottaa tutkimuksessa huomioon. Aiemman tutkimuksen 
tietojen ja päätelmien merkitystä oman tutkimustehtävän kannalta on punnittava kriittisesti. 
Tutkimuskirjallisuuden arviointi on pohjimmiltaan samaa kuin lähdekritiikki eli tekstien 
vertailuun nojautuvaa tulkintaa. Työssään tutkija peilaa omaa, alkuperäislähteisiin perustuvaa 
analyysiaan muiden tutkijoiden näkökulmiin ja tuloksiin, eli keskustelee aiemman tutkimuksen 
kanssa. 

Tulkinnan esitys

Jatkuva kirjoittaminen on olennainen osa tutkimusprosessia. Paperilla ajatteleminen edesauttaa 
tutkimusta ja helpottaa kommenttien saamista (seminaareissa, ohjaajalta, muilta opiskelijoilta). 
Tutkimusprosessin edetessä kirjoittaminen muuttuu vähitellen itselle kirjoittamisesta lukijoille 
kirjoittamiseksi. Kirjoittaminen on tärkeä ajattelun väline. Tästä näkökulmasta voi sanoa, että 
historioitsija ei ”niinkään kirjoita tietämästään vaan tietääkseen” (Veijo Meri). Käytännön 
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työssä lähdetyö ja kirjoittaminen lomittuvat. Tämän käytännön noudattaminen on vaivalloista 
siksi, että siinä joutuu ajattelemaan, etenkin sitä, mitä ajattelee.

Historioitsijan on sommiteltava tulkintansa tekstiksi, jossa päätelmät on esitetty ja perusteltu 
selkeästi. Tutkimustulostensa esityksen rakennetta miettiessään historioitsijan on tiedettävä 
tarkkaan, mikä hänen oma tulkintansa on, ja miten hän on siihen päätynyt. Lisäksi 
hän joutuu punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja: miten pystyisi esittämään päätelmänsä 
mahdollisimman vakuuttavasti ja sujuvasti. Työ jakautuu johdantoon, käsittelylukuihin, 
loppupäätelmiin ja lähde- ja kirjallisuusluetteloon. Käsittelyluvuissa ei tule vain esittää 
lähteiden antamia tietoja tutkittavasta aiheesta, vaan jo niissä oma analyysi on olennaista. 
Kunkin käsittelyluvun voi päättää kokoavaan yhteenvetoon. Koko työn loppupäätelmissä 
vastataan tutkimuskysymykseen/kysymyksiin ja vedetään yhteen käsittelylukujen analyysi. 
Tärkeää on pohtia, mitä alakysymysten vastauksista (eli usein käytännössä alalukujen 
yhteenvedoista) voidaan lopulta päätellä. Mahdollisesti voidaan myös esitellä aiheeseen 
liittyviä jatkotutkimusaiheita.
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AINEISTON HANKKIMINEN

Tutkimuksen aluksi on hyvä mahdollisuuksien mukaan keskustella teemaa tutkineiden 
asiantuntijoiden kanssa. Tällä tavoin voi saada ideoita paitsi tutkimuksen suuntaamisen, myös 
lähteiden ja kirjallisuuden löytämisen suhteen.

Tutkimuskirjallisuus

Tutkimus on aina yhteydessä aiempaan tietoon, eli aiheesta julkaistuihin tutkimuksiin. 
Tutkimuskirjallisuuden perusteella sidotaan tutkittava ilmiö laajempiin yhteyksiinsä, 
hahmotellaan tutkimustehtävän rajausta ja rakennetaan omalle tutkimukselle perustaa. 
Tutkimuskirjallisuudesta saa omaan työhön ideoita ja näkökulmia. Vaikka aihetta olisi 
tutkittu aiemmin, ei se tarkoita, että aihe olisi ammennettu tyhjiin. Aiemmasta tutkimuksesta 
poikkeava näkökulma, konteksti tai lähdemateriaali tuo uutta tietoa jo tutkittuun aiheeseen. 
Sen sijaan aikaisemman tutkimuksen tutkimusotteen samanlaisena toistaminen ei ole mielekäs 
lähtökohta omalle työlle. 

Ensin kannattaa tutustua aihetta koskeviin yleisteoksiin ja vasta sen jälkeen edetä 
erikoistutkimuksiin. Oman aiheen tutkimuskirjallisuutta löytää hyvin Tampereen yliopiston 
kirjaston sekä muiden tieteellisten kirjastojen omilla ja yhteisillä hakuohjelmilla. Kirjaston 
käytössä on myös lukuisia tietokantoja, joista ajan tasalla olevat tiedot löytyvät kirjaston 
kotisivulta. Erittäin hyvä lähtökohta on myös oman tutkimuksen aihepiiristä mahdollisesti 
julkaistu kommentoitu kirjallisuuskatsaus (ns. review-artikkeli). Tematiikkaan liittyvä 
aiempi opinnäytetyö on myös hyvä aloituspiste. Opinnäytetöissä käytetty materiaali on 
todennäköisesti helposti Suomesta saatavilla. Kotimaisten yliopistojen kirjastoilla on yleensä 
luettelot opinnäytetöistä, joskus jopa tiivistelmineen. Jos teosta ei ole Tampereella saatavilla, 
sen voi helposti tilata kaukolainana toisesta kotimaisesta kirjastosta. 

Yhä suurempi osa tutkimuksesta on saatavilla internetistä open access-julkaisuina, sähköisinä 
versioina painetuista teoksista tai erilaisten tietokantojen kautta tietyn aikarajan jälkeen. Näitä 
kannattaa hyödyntää. Lähdeluettelossa teosten ja artikkeleiden sähköiset versiot merkitään 
normaalisti muun tutkimuskirjallisuuden joukkoon (yksityiskohdista katso Praeceptan 
osa Muodolliset ohjeet). Muihin internetistä löytyviin sivustoihin tulee suhtautua samalla 
kriittisyydellä kuin käytettyyn tutkimusmateriaaliin yleensä. 

Lähdemateriaali

Historiantutkimus perustuu pääosin kirjalliseen aineistoon, joka on syntynyt tutkittavana 
ajankohtana. Toisaalta aineellista ja esineellistä jäämistöä ja suullista materiaalia hyödynnetään 
enenevässä määrin historiantutkimuksessa. Kuvat, valokuvat, kartat, esineet, rakennukset 
tai haastattelut ja kerätty muistitieto voivat olla lähteitä myös historioitsijalle. Esimerkiksi 
tutkimuksessa, jossa valokuvat ovat keskeinen lähde, kuvia tarkastellaan lähdekriittisesti 
osana laajempaa historiallista ja kulttuurista kontekstia. Valokuva ei tällaisessa tutkimuksessa 
ole vain visuaalinen, kuvittava objekti vaan se nähdään todellisuutta ja kulttuurisia merkityksiä 
rakentavana. Kirjoitettu materiaali, jota voidaan käyttää lähteenä, on laaja kategoria ja pitää 
sisällään erilaisia tekstejä virallisista dokumenteista yksityisiin kirjeisiin, kaunokirjallisuuteen 
ja sanomalehtiin. 
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Julkaisematonta materiaalia säilytetään arkistoissa, kirjastoissa ja yksityisissä 
kokoelmissa. Säilytysarkistoissa aineistot on luetteloitu. Yleisluettelo sisältää tiedot niistä 
arkistokokonaisuuksista, joita kyseisessä arkistossa säilytetään. Kansallisarkiston (syksyyn 
1994 asti Valtionarkisto), sen eri toimipisteiden ja useimpien kaupunginarkistojen yleisluettelot 
on painettu. Yksityiskohtaiset arkistoluettelot ovat nähtävissä itse arkistoissa. Luetteloita on 
saatavissa myös sähköisessä muodossa, ja usein ne ovat internetin välityksellä selailtavissa. 
Onkin tärkeätä aina ennen arkistovierailua tutustua ko. arkiston internetsivustoihin. Yleistä 
tietoa Suomen arkistolaitoksesta, sen rakenteesta ja toimintaperiaatteista voi lukea teoksesta 
Suomen historian asiakirjalähteet (WSOY 1994).

Järjestöjen, liikelaitosten ja yksityisten kansalaisten arkistot ovat yksityisomaisuutta 
ja omistajansa määräysvallassa ja niiden käyttöön voidaan tarvita lupa. Erityisryhmän 
muodostavat ulkopolitiikkaan ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja 
kirjeenvaihto: esimerkiksi Ulkoministeriön ja Suojelupoliisin arkistojen käyttö on säädeltyä. 
Myös henkilötietolaki ja yksilön yleinen intimiteettisuoja rajoittavat asiakirjojen käyttöä.

Julkaistuun lähdemateriaaliin luetaan tavallisesti erilaiset asiakirjajulkaisut, esimerkiksi 
lait ja asetukset, komiteamietinnöt, valtiopäiväasiakirjat, kansainvälisiä suhteita koskevat 
dokumenttijulkaisut, Kansainliiton ja YK:n asiakirjat, tilastojulkaisut, pamfletit ja 
pienpainatteet sekä käsikirjoituseditiot ja -kokoelmat kuten Finlands Medeltidsurkunder. 
Tähän lähderyhmään kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehdet, mikäli niitä on käytetty 
alkuperäislähteinä. Tutkimustehtävästä riippuen siihen voidaan lukea myös kaunokirjallisuutta. 
Alkuperäislähteitä on saatavissa mikrofilmattuina kopioina ja runsaasti myös internetistä.

Lähdetyöskentelyn aikana on ehdottoman tärkeää kirjoittaa kerätyt tiedot huolella ylös. 
Omaan muistiin ei saa luottaa. Muistiinpanoihin on asiakirjan tai muun lähteen sisällön lisäksi 
merkittävä lähdekokonaisuus ja säilytyspaikka. Yleisohjeeksi voidaan antaa, että parempi 
pari riviä liikaa tekstiä tai muutama turha kopio kuin liian vähän muistiinpanoja ja kopioita. 
Hyvistä muistiinpanoista huolimatta aineistoa on usein täydennettävä tai siihen palattava sitä 
mukaa, kun siihen perehtyy: kun tietää paremmin, mitä haluaa tietää, osaa lukea lähteitään 
syvällisemmin. Tiedonhankinta on sitä tuloksellisempaa, mitä jäsentyneempi tutkimustehtävä 
on. Aineiston keräämisen aikana ja siihen perehtymisen yhteydessä mieleen tulevat ajatukset, 
oletukset ja näkökulmat on myös syytä kirjoittaa muistiin. Jatkuva kirjoittaminen ja paperilla 
ajatteleminen on olennainen osa tutkimustyötä. 
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ESITYKSEN MUOTO JA RAKENNE

Tutkimustulokset voi kertoa monella tavalla. Vaihtoehtojen runsaudesta on valittava se tapa, 
jonka avulla tulokset pystyy kertomaan vakuuttavimmin ja sujuvimmin. Jokaisella tutkimuksella 
on oma logiikkansa ja vaatimuksensa, ja jokaisella tutkijalla oma luonteenomainen tapansa 
työskennellä ja ilmaista itseään. Ehdottomia ohjeita tulosten esittämisestä ei voi antaa. 
Tutkimuksen jäsennys voi olla kronologinen tai temaattinen; jälkimmäisessäkin tapauksessa 
esitys on aina jossain määrin kronologinen, toisin sanoen se noudattaa tutkittavan ilmiön 
muutoksen ajallista rytmiä. 

Jo tekstiä luonnostellessa tulee viitteistö pitää mukana; näin viittauskohteet eivät pääse 
katoamaan. Tekstin ensimmäisessä luonnoksessa tekijä kertoo itselleen, mitä hän on saanut 
selville. Jotta tämä selviäisi lopulta myös lukijoille, luonnos kannattaa antaa jonkun toisen 
luettavaksi. Tällaisena vertaisarvioijana voi käyttää asiaa tuntevaa tai tuntematonta ystävää tai 
opiskelutoveria. Rehellinen luonnoksen lukija kertoo avoimesti tekijälle, mitä kohtia hän ei 
ymmärtänyt. Usein kyse on tutkimukseensa syventyneelle tekijälle itsestään selviksi tulleista 
seikoista, jotka jatkossa pitää vain kirjoittaa näkyviin. Esilukijan käytön ohella argumentaation 
aukkoja voi paljastaa jättämällä käsikirjoitus joksikin aikaa rauhaan. Kun oman tekstinsä 
lukee tauon jälkeen uudestaan, siihen pystyy asennoitumaan jo jossain määrin lukijankin 
silmin. Mitä useampaan kertaan tekijä käy itse oman työnsä läpi, sitä vakuuttavampi tulos 
yleensä saavutetaan. Tietenkin työn muokkaus on osattava myös lopettaa ja vieläpä niin, että 
se valmistuu aikataulun mukaisesti.

Tutkimustulosten esitys jakautuu neljään pääosaan: johdantoon eli tutkimusongelman 
esittelyyn, käsittelyyn eli perusteltuun tutkimustehtävän ratkomiseen, päätelmiin sekä lähde- ja 
kirjallisuusluetteloon. Johdannon tehtävänä on sananmukaisesti johdatella eli houkutella lukija 
lukemaan tutkimus sekä perustella tutkimusongelma tutkimisen arvoiseksi. Tutkimustehtävä, 
-kysymys, lähteet, konteksti ja tärkeimmät käsitteet esitellään johdannossa: lukijalle annetaan 
avaimet ymmärtää tutkimusta. Johdannossa, kuten kaikissa teksteissä, ensimmäiset lauseet 
ovat tärkeitä ja siksi vaikeita luoda. Johdattavan luvun otsikoksi kelpaa ”Johdanto”, jos 
osuvampaa, esimerkiksi tutkimustehtävää ilmaisevaa otsikkoa ei satu löytymään.

Johdannossa perustellaan ja rajataan se kysymys, johon teksti vastaa. Tutkimustehtävän 
perustelussa on tavanomaisinta mainita jokin laajempi tutkimuksellinen yhteys, johon 
tutkimustehtävä liittyy: rajattua kysymystä ratkomalla eritellään samalla jotain laajempaa 
problematiikkaa. Näin rajattu kysymys on samalla laajemman problematiikan erittelyn 
perusteltu näkökulma. Kysymystä voi vielä tarkentaa kertomalla muista näkökulmista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa usein aikaisemman tutkimuksen esittelyä. Jos tekijä on 
käyttänyt jotain erityistä teoriaa tai jopa onnistunut rakentamaan oman teorian eli perustellun 
näkemyksen tutkittavien asioiden mahdollisista yhteyksistä, se on esiteltävä lukijalle. Samoin 
tutkijan metodologinen ote, lähteiden analyysi- ja lukutapa tulee avata lukijalle.
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Tutkimustehtävän perustelu sisältää jo osaltaan tutkimuskysymyksen rajauksen. Esityksen 
seuraamista ja arviointia kuitenkin helpottaa, jos tekijä kertoo, mitä kysymyksiä hän käsittelee, 
ja mitkä aiheeseen liittyvät näkökulmat hän on jättänyt käsittelemättä. Tässä yhteydessä 
perustellaan myös aikarajaus. Lopullinen aikarajaus, samoin kuin materiaalin rajaus ja 
maantieteellinen rajaus ovat osa tutkimuskysymykseen vastaamista. Näin ollen ne määrittyvät 
lopullisesti vasta tutkimuksen lopuksi.

Tutkimustehtävän perusteluun ja jäsennykseen kuuluvat myös välttämättömät taustatiedot. 
Taustailmiöitä on käsiteltävä vain sen verran kuin työn ymmärtämisen kannalta on 
välttämätöntä. Mikäli taustan laajempi esittely on ehdottoman välttämätöntä, sen voi tehdä 
johdantoa välittömästi seuraavassa taustaluvussa tai itse käsittelyluvuissa lähdeanalyysin 
lomassa. Johdannossa on esiteltävä myös tutkimuksen lähteet: erityisesti on kerrottava 
mahdollisista lähteiden saatavuuteen ja tulkintaan liittyvistä ongelmista. Yksityiskohtaisen 
lähdekritiikin paikka ei ole johdannossa, vaan käsittelyluvuissa.

Johdannon kirjoittaminen viimeisteltyyn muotoon on mahdollista vasta sitten, kun 
tutkimus on saatu loppuun. Kun viimeistelee johdannon vasta muun työn jo kirjoitettuaan 
ja rinnan loppuluvun kanssa, välttää myös sen ongelman, että loppuluvussa vastattaisiin eri 
kysymykseen kuin siihen, mikä on johdannossa esitetty. Päätelmäluvun ja johdannon yhteys 
rakentuu kysymyksen ja vastauksen yhteydelle. Siksi tekijän on varmistettava, että tuo yhteys 
tulee selkeästi näkyviin.

Johdannon tavoin otsikot (tutkimuksen pääotsikko ja mahdolliset alaotsikot sekä lukujen ja 
alalukujen otsikot) viimeistellään valmiiseen työhön sopiviksi. Otsikot ilmaisevat lyhyesti 
ja ytimekkäästi, mitä tutkimus ja sen luvut käsittelevät. Otsikoinnin estetiikka määrää, 
että otsikoiden tulee olla samantyyppisiä, symmetrisiä. Pääluvun alla ei voi olla vain yhtä 
alalukua. Sen sijaan pääluvulla voi olla otsikoton johdanto-osa eli ingressi. Otsikkojen määrä 
on sovitettava esityksen laajuuteen. Luvut tulee numeroida.

Käsittelyluvuissa vastataan asetettuihin kysymyksiin mahdollisimman loogisesti ja 
perustellusti. Tekijän on osoitettava, mihin tietoihin hänen päätelmänsä perustuvat. Tämä 
edellyttää selkeitä viittauksia lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen. Lisäksi tekijän on 
osoitettava, miten hän on viitattujen tietojen nojalla päätynyt päätelmiinsä. Lähteitä ja 
tutkimuksia referoidaan vain siinä määrin, kuin päättely ja sen ymmärtäminen vaatii. Lähteistä 
omaan työhön nostetut tekstipätkät ovat osa tulkintaa, mutta lukijalle on selitettävä, miksi 
tekijä on pitänyt juuri näitä kohtia suoran lainauksen arvoisina.

Historiatieteessä pyritään perusteltuihin tulkintoihin ja siksi se ei voi rajoittua kertomaan 
vain sitä, mitä lähteet kertovat. Lisäksi historioitsija joutuu tekemään päätelmiään aina 
aukollisen aineiston varassa. Siksi päätelmien ehdollisuus ja tulkinnanvaraisuus on tuotava 
ilmi mahdollisimman täsmällisesti. Tutkija vastaa aina itse päätelmistään. Harjoitustöiden ja 
opinnäytteiden arvostelussa keskeisimpänä kohteena ei olekaan kootun aineiston laajuus vaan 
se, mitä tekijä on saatavilla olleesta aineistosta saanut irti.

Päätelmäluvussa kootaan osatehtävien ratkaisut tutkimustehtävän ratkaisuksi eli tekijä osoittaa, 
kuinka osakysymysten vastauksista rakentuu vastaus pääkysymykseen. Tässä yhteydessä 
on myös luontevaa pohtia saavutettujen tulosten merkittävyyttä suhteessa johdannossa 
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mainittuun laajempaan problematiikkaan. Pohdiskelun on nojauduttava käsittelyssä tehtyihin 
päätelmiin. Loppuluvussa ei tulisi enää esittää uutta tietoa, mutta saatuja tuloksia voidaan 
tietenkin selventää vertailemalla niitä muiden tutkimusten tuloksiin. Samoin voidaan nostaa 
esiin ongelmia, jotka tutkimuksessa ovat nousseet esiin, mutta joita ei tutkimuksessa ole voitu 
ratkaista. Aidosti vastauksista nousevat jatkokysymykset ovat hedelmällisiä tutkimustuloksia.
Johtopäätöksiä ei siis pidä säästää päätelmälukuun. Tutkielman loppuluvussa pitäisi siirtyä jo 
eteenpäin, keskittyä osoittamaan, mitä käsittelyn eli tutkimuksen pääosan tutkimustuloksista 
voi päätellä. Tekijän on syytä paneutua johdannon ja päätelmäluvun yhtäaikaiseen 
muokkaamiseen myös siksi, että lukija yleensä tutustuu ensin niihin ja ratkaisee niiden 
perusteella, ovatko tulokset niin mielenkiintoisia, että kannattaa lukea koko tutkimus. 
Päätelmäluku kannattaa otsikoida tutkimustulosten mukaan, niiden kiteytyksenä. Otsikkona 
voi kuitenkin olla myös ”Johtopäätökset” tms., jos ei keksi asiallista ja ytimekästä otsikkoa, 
joka tiivistäisi tutkimustuloksen tai sen merkityksen.
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OSA II

HISTORIAN OPISKELU
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HISTORIAN TUTKINTO-OHJELMA

Historian tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut 
temaattisesti. Opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa 
erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä 
tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä 
suhteessa omaan aikaansa. 

Osaamistavoitteet

Historian kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee historiallisen tiedon 
ominaispiirteet ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen 
tapoja. Opiskelija osaa hankkia relevanttia tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja pystyy hyödyntämään 
sitä tutkimustyössään ja ymmärtää, miten menneisyyden jäänteet muuttuvat historiallisiksi 
lähteiksi ja historialliseksi tiedoksi. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita 
niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelija osaa myös analysoida ja kirjoittaa 
tieteellistä tekstiä.

Maisteriopintojen jälkeen opiskelija ymmärtää historiallisen tulkinnan ja päättelyn 
ominaispiirteet sekä historiallisen tiedon merkityksen. Hän tuntee historiantutkimuksen 
tietoteoreettisen perustan ja osaa eritellä erilaisia käsityksiä historiallisen tiedon merkityksestä. 
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida historiallisen tiedon merkitysten muutoksia. Näin hän 
kykenee suorittamaan vaativia tutkimustehtäviä.

Historian tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan 
monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Hän osaa viestiä kirjallisesti ja 
suullisesti ja pystyy lukemaan vaativaa tutkimuskirjallisuutta omalla äidinkielellään ja vierailla 
kielillä. Opiskelija osaa hyödyntää yhteistyötä laajojen ongelmien ratkaisemiseksi, pystyy 
toimimaan projekteissa ja johtamaan pienimuotoisia projekteja. Hän pystyy kokoamaan, 
jäsentämään ja hyödyntämään laajoja aineistoja ja luomaan niiden pohjalta asiakokonaisuuksia. 
Tutkinto-ohjelman aikana karttunutta historiallisen ajattelun taitoaan opiskelija osaa käyttää 
nykyisyyden ymmärtämisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen puntaroinnin välineenä.
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OPINTOJEN SUORITTAMINEN JA OPISKELUJÄRJESTYS

Historian tutkinto-ohjelman opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen: perus-, aine- 
ja syventäviin opintoihin. Opintojen tavoitteet ja sisällöt on kuvattu opetussuunnitelmassa 
(tuni.fi -sivuilla). Opiskelussa noudatetaan aina historian tutkinto-ohjelman uusinta 
opetussuunnitelmaa.  Siirtymäsäännöistä annetaan ohjeet tarpeen mukaan erikseen. 
Opetussuunnitelma ohjaa sekä opiskelijoiden opiskelujärjestystä että järjestettävän opetuksen 
teemoja ja sisältöjä. Opiskelija suunnittelee opintonsa, ilmoittautuu opetukseen ja seuraa 
opintojensa etenemistä opintotietojärjestelmä SISUssa.  Läsnäolo on pakollinen Johdatus 
historiantutkimukseen -kurssilla (HIS.HIA.010), osassa menetelmäopintoja, aineopintojen 
Historian tutkimusprosessi-kurssilla (HIS.HIA.200), kandidaattiseminaarissa (HIS.HIA.250) 
sekä graduseminaarissa (HIS.HIY.400). Muut opintojaksot voi suorittaa vapaavalintaisemmin: 
luennoilla, esseillä, kirjatenteillä, verkkokursseilla, lukupiirissä tai muulla opettajan kanssa 
sovittavalla tavalla.

Opintokokonaisuuksista haetaan kokonaismerkintä SISUsta heti, kun vaadittavat opintojaksot 
on suoritettu. 

Suositeltava opiskelujärjestys

Alla kuvattu suositeltava opiskelujärjestys tähtää valmistumiseen viiden vuoden kuluttua 
opintojen aloittamisesta. Opinnot on mahdollista suorittaa nopeammin tai hitaammin, 
kuitenkin korkeintaan seitsemässä vuodessa. Esimerkiksi vaihto-opiskelu ulkomailla saattaa 
muuttaa järjestystä. Alla oleva vuosirytmitys lähestyy opintoja historian tutkinto-ohjelman 
opiskelijan näkökulmasta.

1. opiskeluvuosi
Syksy aloitetaan Johdatus historiantutkimukseen -kurssin (HIS.HIA.010) suorittamisella, 
ja loputkin peruskurssit (HIS.HIA.020-HIS.HIA.050) kannattaa suorittaa 1. vuoden aikana. 
Syksyn aikana suoritetaan myös Orientoivat opinnot ja HOPS sekä Digitaaliset yleistaidot 
kurssit. Suurin osa Asiantuntijataitojen perusteet -opinnoista kannattaa ajoittaa 1. vuodelle, 
samoin Viestintä- ja kieliopintojen johdatuskurssi ja ruotsin kurssi. Historian ajankohtaisten 
keskustelujen (HIS.HIA.300–HIS.HIA.600) opintoja voi oman valinnan mukaan suorittaa 
joko osallistumalla luennoille, tenttimällä EXAM:ssa tai kirjoittamalla esseitä. Halutessaan 
voi jatkaa kieliopintoja sekä suorittaa valinnaisia opintoja. Aineenopettajakoulutukseen 
hakeudutaan keväällä joko  1+ -haussa (1. vuoden opiskelijat) tai toiseen vaiheen valinnassa 
(muut kuin 1. vuoden opiskelijat). Aineenopettajan pedagogiset opinnot voi aloittaa 
kuitenkin vasta silloin, kun historian opintoja on suoritettu 60 opintopistettä mukaan lukien 
kandidaattiseminaari.

2. opiskeluvuosi
Historian tutkimusprosessi -kurssi (HIS.HIA.200) ajoittuu toisen opiskeluvuoden 
syksylle. Toisena vuonna jatketaan ajankohtaisten keskustelujen (HIS.HIA.300–HIS.
HIA.600) opiskelua.  Menetelmäopintojen suorittaminen on hyvä aloittaa 2.  vuonna, osa 
kandidaattiseminaarin rinnalla. Kandidaattiseminaariin voi osallistua joko 2. vuoden keväällä 
tai 3. vuoden syksyllä. Toisen vuoden aikana on suositeltavaa jatkaa kieliopintoja ja aloittaa 
valinnaisten opintojen 20 op opintokokonaisuuden opiskelu.
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3.opiskeluvuosi
Kandidaattiseminaarin esitelmän ja sen pohjalta laaditun kandidaatintutkielman valmistuminen 
ajoittuu joko 3. vuoden syksylle tai keväälle. Kolmantena vuonna suoritetaan loppuun historian 
aineopintojen ajankohtaiset keskustelut ja menetelmäopinnot. Viimeistään 3. vuonna on myös 
kieliopinnot saatava päätökseen, samoin kandidaatin tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot. 
Näin opiskelija saa kandidaatin tutkintonsa valmiiksi 3. vuoden kevätlukukauden loppuun 
mennessä. Syventäviä opintoja voi ryhtyä suorittamaan jo ennen kandidaatintutkinnon 
valmistumista.

4. opiskeluvuosi
Neljäntenä opiskeluvuonna on suositeltavaa suorittaa historiateorian ja historiankirjoituksen 
historian opinnot (HIS.HIY.100 ja HIS.HIY.200). Myös syventäviin opintoihin kuuluva 
graduseminaari (HIS.HIY.400) aloitetaan 4. vuoden syksyllä tai keväällä. Graduseminaari 
kestää kaksi lukukautta ja sen aikana aloitetaan pro gradu -työn kirjoittaminen. Graduseminaaria 
aloittaessaan opiskelija sopii professorin kanssa erikoistumisopintojen suorittamisesta (HIS.
HIY.500–HIS.HIY.600 ja erikseen sovittava kurssi). Lisäksi 4. vuonna on suositeltavaa 
suorittaa maisteriopintoihin kuuluvia valinnaisia opintoja. Mikäli opiskelija suorittaa 
aineenopettajan pätevyyteen johtavat opinnot, ne suositellaan ajoitettavaksi opiskeluvuoteen, 
jolloin ei ole graduseminaarissa.

5.opiskeluvuosi
Viidentenä opiskeluvuonna viimeistellään pro gradu -tutkielma (HIS.HIY.700) sekä 
suoritetaan loppuun muut syventävät opinnot. Mikäli vaihtoon meneminen tai esimerkiksi 
aineenopettajakoulutus on lykännyt graduseminaarin suorittamista, se on aloitettava 
viimeistään 5. vuonna. Viidentenä vuonna suoritetaan loppuun myös valinnaiset opinnot. Näin 
opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi viidennen opiskeluvuotensa keväällä.

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea suunnitelmallista opiskelua ja vahvistaa opiskelijan 
asiantuntijuutta. Uusien historianopiskelijoiden ohjaus alkaa orientaatio-viikon tilaisuuksilla 
ja jatkuu syyslukukauden ajan Orientoivat opinnot ja HOPS -luennoilla. Jokaiselle 
opiskelijalle nimetään ensimmäisen syksyn kuluessa oma opettajatuutori, jonka kanssa 
hän keskustelee opinnoistaan laatimansa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
ja SISUn pohjalta. Lomake on oppiaineen www-sivuilla. Seuraava ohjauskeskustelu on 
kandidaattiseminaarivaiheessa, jolloin opiskelija keskustelee kandidaatintutkintonsa loppuun 
saattamiseen liittyvistä kysymyksistä seminaaria ohjaavan opettajan kanssa. Kaikki opiskelijat 
päivittävät henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa vielä kolmannen kerran graduseminaarissa 
seminaarinohjaajan ohjauksessa.

Joskus opiskelijalle saattaa syntyä tunne, että hän on päätynyt opinnoissaan umpikujaan, 
esimerkiksi tutkintorakenne ja opintojen ajoittaminen tuntuvat epäselviltä, SISU ei ole ajan 
tasalla, opintoja ei ole kertynyt riittävästi tai opinnäytetyössä ilmenee ongelmia. Taustalla 
voi myös olla kuviteltu tunne omasta osaamattomuudesta tai jokin henkilökohtainen 
ongelma. Joskus taas työpaikan saaminen saattaa riippua valmistumisesta ja tutkinto olisi 
saatava kokoon mahdollisimman nopeasti. Paras ratkaisu on tällöin keskustella tilanteesta 
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avoimesti jonkun oppiaineen opettajan kanssa. Muusta kuin oppiaineen opetukseen liittyvästä 
neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat tiedekunnan opintopalvelut (esimerkiksi JOO-opinnot, 
kansainvälisyys opinnoissa, työharjoittelu). Opiskelutaitoihin ja opinnoissa jaksamiseen 
liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä myös yliopiston yleisten ohjauspalvelujen puoleen 
– opinto-ohjaajien, opintopsykologien ja urapalvelun asiantuntijoiden yhteystiedot ovat 
Opiskelijan käsikirjassa kohdassa Ohjaustahot ja yhteystiedot. Tarpeen vaatiessa apua saa 
myös YTHS:stä.  

Vaihto-opiskelu

Historian oppiaine kannustaa opiskelijoitaan lähtemään opintojensa aikana ulkomaille. Vaihto-
opiskelu paitsi avartaa maailmaa myös konkreettisesti kartuttaa opinnoissa tarvittavaa kielitaitoa 
sekä mahdollistaa uudenlaisia vertailevia näkökulmia omiin tutkimusaiheisiin. Vaihto-
opintojakson aikana voi olla kaukaa viisas ja hankkia vaikkapa tulevan pro gradu -tutkielman 
aineistoa. Oppiaineella on useita Erasmus-sopimuksia eri eurooppalaisten yliopistojen kanssa, 
ja luonnollisesti myös yliopiston yhteiset vaihtopaikat ovat historianopiskelijoiden haettavissa. 
Lisätietoja vaihto-opiskelusta löydät Opiskelijan käsikirjasta osiosta Kansainvälistyminen 
opinnoissa -osiosta. Oppiaineen Erasmus-paikoista kannattaa kysellä myös oppiaineen 
kansainvälisyys-vastaavalta ja opettajilta, jotka tuntevat vaihtoyliopistojen henkilökuntaa. 
Hyvä vaihe vaihto-opintovuodelle edellä kuvatussa opintojen suoritusjärjestyksessä on 
esimerkiksi ensimmäisen tai kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Jos lukuvuoden opiskelu 
ulkomailla tuntuu liian pitkältä ajalta, myös lukukauden mittainen vaihtojakso on mahdollinen 
ja yhtä lailla suositeltava. Ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut historian opinnot on joko 
mahdollista sisällyttää kotimaiseen tutkintoon omana kokonaisuutenaan tai niillä voidaan 
korvata opetussuunnitelman mukaisia kursseja sopimuksen mukaan.
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KÄYTÄNNÖN NEUVOJA JA OHJEITA HISTORIANOPISKELUUN

Tenttiminen – valmistautuminen, vastaaminen, arvostelu

Joillakin kursseilla suoritustapana on viimeisellä kurssikerralla tehtävä luentotentti. Toinen 
tenttimisen muoto on kirjatentti eli EXAM-tentti.  Kirjatentit suoritetaan 5 opintopisteen 
kokonaisuuksina eli useampi teos kerrallaan opetussuunnitelman mukaisesti. Suuret 
kokonaisuudet edistävät ajattelua, kokonaisuuksien hallintaa, ja ajallisen muutoksen 
ymmärtämistä. Tentti hyväksytään kokonaisuutena, ei kirja kerrallaan. Tästä voi olla 
poikkeuksia vain erityisistä tentaattorin päättämistä syistä. 

Kirjapaketit tentitään sähköisesti yliopiston EXAM-tenttitiloissa. Kaikkiin opintosuorituksiin 
ilmoittaudutaan ensin SISUssa, myös kirjatenttiin. Valitse SISUssa tentittävä opintojakso ja 
suoritustavaksi EXAM-tentti. Sen jälkeen ilmoittaudu tenttiin sekä varaa tenttiaika ja -paikka 
EXAM-tenttipalvelussa. Vain läsnäoleva opiskelija voi varata ja suorittaa tentin. Sähköiseen 
tenttipalveluun kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella osoitteessa: https://exam.tuni.fi/. 

Sähköinen tentti suoritetaan tenttitilassa, jossa on videovalvonta ja toisistaan näköestein 
erotetut tietokoneet. Tilaan ei saa viedä mitään mukanaan, ei päällysvaatteita, puhelinta tai 
kirjoituvälineitä. Mukaan tarvitset siis vain kulkukorttisi, jolla pääset sisään tenttitilaan, 
ja jolla varmistetaan henkilöllisyytesi. Käytä kulkukorttiasi aina, vaikka pääsisit tilaan 
samalla ovenavauksella muiden tenttijöiden kanssa. Kulkukorttisi jättämä tieto yhdistetään 
tenttisuoritukseesi ja tilan videovalvonnan tallenteeseen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. 
Henkilöllisyytesi saatetaan tarvittaessa tarkistaa kuvallisen opiskelijakortin tai 
henkilöllisyystodistuksen avulla tenttitilassa. Tentti on suoritettava sillä tietokoneella, jonka 
numero on ilmoitettu varauksen yhteydessä; mikäli kirjaudut väärälle koneelle, se ilmoittaa 
sinulle, millä koneella sinun tulee tentti suorittaa.

Tenttiin valmistautuminen alkaa tentittävän kohdan ja tenttiajan päättämisellä. Oma aikataulu 
ja lukusuunnitelma on syytä tehdä, kun tenttikirjat on hankittu. Helpoimmin kirjat löytää 
Tampereen yliopiston kirjaston kurssikirjakokoelmasta. Jos tarvitsemasi kirjat ovat varattuja, 
voi teoksia etsiä myös kunnallisista kirjastoista: erityisesti Metson kokoelmat ovat suhteellisen 
kattavat kurssikirjojen suhteen. Useat tenttikirjat ovat luettavissa myös e-aineistona yliopiston 
kirjaston sivuilla.

Tenttiin valmistauduttaessa tentittävistä teoksista tulisi pyrkiä muodostamaan kokonaiskuva, 
jossa ilmiö sidotaan aikaan ja paikkaan. Kirjojen luvun aikana tai sen jälkeen omaa oppimista 
on syytä jäsennellä ennen tenttiä, jotta ymmärtää lukemansa. Kannattaa pohtia, mihin 
kontekstiin teoksen teema liittyy, mihin kirjoittaja tekstillään pyrkii, ja mitkä seikat ovat 
olennaisia. Tenttikysymykset eivät keskity suppeisiin yksityiskohtiin.

Tentissä vastauksen rajaus ja rakenne kannattaa suunnitella etukäteen. Kirjatentin hyvä 
esseevastaus on oma itsenäinen kirjoitelmansa. Sen ei tarvitse olla kovin pitkä, mutta 
selkeä ja napakka. Esseessä tulee olla alku, jossa vastaus sidotaan aikaan ja paikkaan, tai 
jossa kysymyksessä esitettyä käsitettä ryhdytään purkamaan. Kysymyksen esiin nostamien 
teemojen käsittelyn jälkeen vastauksen tulisi päätyä vielä jonkinlaiseen kiteytykseen: oma 
asioiden yhdistely, niiden ymmärtäminen ja mahdollisesti vertaaminen ovat olennaisia 
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hyvissä vastauksissa. Yksityiskohtien tulisi viedä esseetä eteenpäin, edestakainen poukkoilu 
ja rakenteen hajanaisuus heikentävät suoritusta. Myös epätarkkoja ilmaisuja, epämääräisiä 
yleistyksiä ja puhekielisyyksiä tulee varoa. Vastaus tulisi oikolukea ennen sen palauttamista: 
virheetön ja sujuva kieli kohottavat yleisvaikutelmaa, kankea ilmaisu ja kielioppivirheet taas 
laskevat arvosanaa. 

Kuulustelija on velvollinen arvioimaan tentin kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä 
(poikkeuksena kesätentit). Tenttitulos ilmoitetaan sähköisen järjestelmän kautta sähköpostiin. 
Tuloksen ilmoittamisen jälkeen sen rekisteröintiin saattaa vielä kulua jonkin aikaa, sillä 
tentaattorit eivät itse rekisteröi tuloksia. Jos haluat keskustella suorituksestasi, arvosanasta, 
arvostelukriteereistä yms., voit ottaa yhteyttä tentaattoriin. Myös muiden töiden osalta (esim. 
oppimispäiväkirjat ja esseet) tulos ilmoitetaan kolmen viikon kuluessa työn palautuksesta tai 
työn jättämisen määräajasta.

Jokainen opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa niin arvosanojen kuin etenemisnopeuden 
suhteen. Joka tentissä ei tarvitse tähdätä korkeimpiin arvosanoihin, mutta jokaisesta tentistä 
oppii – paitsi itse aiheesta, myös asioiden jäsentelyä, kokonaisuuksien hahmottamista ja oman 
osaamisensa esittämistä.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja) on luentosarjan kirjalliselle loppukuulustelulle 
vaihtoehtoinen opiskelumuoto. Oppimispäiväkirjan kantavana ajatuksena on oman 
oppimisprosessin pohdinta: 1) Mitä opin kurssilla? 2) Mikä jäi epäselväksi tai vaille vastausta, 
mistä haluaisin oppia lisää? 3) Mitä oppimani tieto merkitsee minulle? Kuinka se suhteutuu 
aikaisemmin oppimaani? 4) Mitä tein kurssilla edistääkseni omaa oppimistani?

Oppimispäiväkirjan laajuudesta sovitaan kurssikohtaisesti, ja vaatimuksista ilmoitetaan 
kurssilla. Päiväkirjan voi rakentaa luentojen mukaan, mutta yleensä hedelmällisempää on 
rakentaa se teemoittain. Silloin eri luennoilla esitettyjä tietoja tulee yhdisteltyä ja analysoitua 
ja oma oppiminen esitettyä analyyttisemmin. Kyseessä eivät siis ole muistiinpanot 
luennoilta. Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on problematisoida luennon sisältöä, eli pohtia 
kriittisesti luennon sisältöä ja tulkintoja. Luennoitsijan kanssa voi olla eri mieltä, mutta 
oma kanta on pystyttävä perustelemaan. Omat persoonalliset näkökulmat kuuluvat asiaan. 
Oppimispäiväkirjasuoritukseen kuuluu yleensä myös oheisluettavaa, sillä vertailu luennon ja 
kirjallisuuden välillä on hyvä tapa rakentaa oma esitys.

Kirjoita analyyttisiä, lyhyitä kommentoituja huomioita luentosarjan keskeisestä sisällöstä. 
Huomio voi olla kriittinen tai täydentävä, ja se voi sisältää niin omia kuin muista lähteistä 
peräisin olevia ajatuksia. Painota oppimiasi ajattelun apuvälineitä kuten käsitteitä, malleja ja 
teorioita, ja analysoi omia kokemuksiasi suhteessa niihin. Vältä pintapuolisia kommentteja. 
Tarkoitus ei ole täyttää päiväkirjan sivuja yksityiskohtaisilla kuvauksilla omista kokemuksista. 
Muista perustella, miksi juuri valitut asiat saivat kunnian tulla kommentoiduiksi. Perusteluna 
voi esimerkiksi olla:

•	 Mielestäsi kyseessä on keskeisin (perustelut tälle) luennolla tai kirjallisuudessa esi-
tetty aihepiiriin liittyvä ajatus.
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•	 Opit tärkeän uuden asian (perustelut keskeisyydelle).

•	 Sinulle syntyi ajatus (mikä?) liittyen omaan keskeneräiseen tai tulevaan kirjoitel-
maan, seminaarityöhön tai tutkielmaan.

•	 Mielestäsi luennoitsijan esittämä tulkinta oli yksipuolinen, luennosta/kirjallisuudesta 
puuttui jokin näkökulma. Huomasit ristiriidan luennolla esitetyn ja kirjallisuudesta 
luetun välillä.

•	 Luennolla esitetty asia antoi yleisemmän oivalluksen (esimerkiksi suhteessa johon-
kin ajankohtaiseen aiheeseen tai yleisemmin historian käsittämiseen liittyen).

•	 Mikäli vaatimuksissa on oheiskirjallisuutta, tulee tekstissä sivuta, siteerata tai kom-
mentoida myös tätä.

Oppimispäiväkirjassa kirjallisuuteen viitataan kuten esseissä (vähintään kirjoittajan nimellä 
tekstissä; suorat sitaatit alaviittein, sivun tarkkuudella tarpeen vaatiessa). Muista liittää 
kirjallisuusluettelo päiväkirjan loppuun. Luennolla esitettyihin asioihin viitataan ’luennolla 
(päivämäärä) mainittuna’ asiana, tai malliin ’luennoitsija sen-ja-sen mukaan …’.

Lisäksi oppimispäiväkirjaan on tärkeää sisällyttää noin sivun mittainen yhteenveto, jossa 
arvioit:

•	 Luentosarjaa ja siinä esiin nousseita keskeisiä teemoja kokonaisuutena.

•	 Omaa oppimistasi kokonaisuutena.

Oppimispäiväkirja ei ole

•	 Luentojen referaatti, jonka tarkoituksena on informoida luennoitsijaa siitä, mistä 
tämä on puhunut, ja mitä opiskelija siitä on ehtinyt kirjoittaa ylös.

•	 Puolihuolimaton ranskalaisilla viivoilla tehty kooste siitä, miten maailmaa paranne-
taan ja historiaa/nykypäivää/luennoitsijaa moralisoidaan.

•	 Väärinkuultuja lauseita kopioituna suoraan luentomuistiinpanoista tai hurskaita toi-
veita oman opiskelun tulevasta suunnasta.

Kirjoitelma (essee)

Kirjoitelma on hyvä tapaa edistää opintoja ja kehittää tutkielmiin tarvittavia taitoja oman 
aikataulun mukaan. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella sujuvan ja hyvin argumentoidun 
tekstin kirjoittamista. Kirjoitelma takaa kirjatenttiä syvemmän oppimisen. Samalla tulee 
harjoitelleeksi taitoja, joita viimeistään tutkielmavaiheessa sekä sen jälkeen työelämässä 
jatkuvasti tarvitsee.

Kirjoitelmasta tulee aina sopia etukäteen asianomaisesta opintojaksosta vastaavan opettajan 
kanssa. Tällöin opiskelijalla voi olla jo omia ehdotuksia esseen aihepiiristä ja teemoista sekä 
käytettävästä kirjallisuudesta. Vastuuopettaja kuitenkin viimekädessä hyväksyy aiheen ja 
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käytettävän aineiston. Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittautua suoritukseen SISUssa ja valita 
sieltä opintojakson suoritusmuodoksi itsenäinen kirjallinen työ

Kirjoitelma ei ole kirjallisuuden referaatti, vaan siinä pitää olla itsenäinen aihepiirinsä. Sen 
tulee sisältää selvästi rajattu ja jäsennelty tehtävänasettelu. Helpoin tapa lähteä työstämään 
kirjoitelmaa on valita jokin tiukasti rajattu kysymyksenasettelu jostakin tutkimuksesta tai sen 
osasta, ja etsiä aiheeseen muita näkökulmia toisista teoksista. Kirjoitelman kirjoittaminen 
edellyttää paitsi perehtymistä aiheeseen myös itsenäistä pohdiskelua. Tekijän on perusteltava 
kannanottonsa käsittelemiinsä asioihin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kirjoitelman alussa 
voi myös – lehtikirjoitusten ingressien tavoin – ilmaista ytimekkäässä muodossa keskeiset 
päätelmät. Kirjoitelman alku sisältää tällöin yhteenvedonomaisesti kirjoitelman keskeisen, 
lukemaan houkuttelevan sisällön. Hyvä kirjoitelma päättyy yhteenvetoon ja loppunousuun, 
jossa voi esimerkiksi esittää näkemyksen päätelmien merkityksestä.

Kirjoitelmien arviointi kohdistuu aiheen hallintaan, tekstin analyyttisyyteen ja loogisuuteen, 
tyyliin ja oikeinkirjoitukseen. Arviointi perustuu ennen kaikkea materiaalin käyttötapaan. Oma 
pohdinta, analyysi ja vertailu ovat olennaisessa osassa hyvässä kirjoitelmassa. Kirjoitelman 
laajuus sovitaan tapauskohtaisesti, 5 op essee on kuitenkin noin 20 sivua. Ehdottomia 
vaatimuksia ei voi asettaa, sillä käsittelytapa ja tekstin tiiviys voi esseessä vaihdella 
huomattavasti. 

Kirjoitelma perustuu pääasiassa tutkimuskirjallisuuteen ja on tyyliltään vapaampi kuin 
esimerkiksi kandidaattiseminaarityö. Kirjoitelmia ei ole pakko dokumentoida alaviittein 
esitelmien ja tutkielmien tarkkuudella. Suorat sitaatit ja selvät viittaukset kirjoittajien 
väitteisiin tulee kuitenkin merkitä tarkasti alaviittein. Loppuun on aina ehdottomasti liitettävä 
kirjallisuusluettelo, josta ilmenee kaikki käytetty kirjallisuus. Käytä alaotsikoita.

Pieni muistilista kirjoitelmien kirjoittajille:

•	 Pysy asiassa: aihetta ja sen rajausta kannattaa pohtia huolellisesti, ne ovat olennainen 
osa suoritusta.

•	 Pelkkä kirjan referaatti ei ole kirjoitelma. Kirjoitelma vaatii esimerkiksi vertailua, 
omakohtaisia huomiota teoksista ja käsiteltävän ilmiön analyysiä. 

•	 Kirjoitelma mahdollistaa vapaamman otteen sekä perustellut kantaaottavat näkökul-
mat.

•	 Varo epätarkkoja ja epämääräisiä ilmaisuja. Esseemuoto ei oikeuta käyttämään puhe-
kielimäisyyksiä, ontuvia kielikuvia tai kuluneita kliseitä. 

•	 Hyvä, virheetön kieli ja sujuva kirjoitelman rakenne sekä toimiva (mutta ei suinkaan 
kuiva) asiatyyli ovat tavoitteena.

•	 Älä lähetä ensimmäistä versiota opettajalle. Oma teksti tulee käydä läpi huolellisesti 
sekä sisällön että kielen osalta. Arvostelijalle lähetetään vasta viimeistelty teksti.

•	 Seikkaperäisempiä ohjeita kirjoitelman kirjoittamisesta saat asianomaisten opinto-
jaksojen vastuuhenkilöiltä. Noudata opettajan ohjeita!
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HISTORIANTUTKIMUKSEN HARJOITTELUA: 
KANDIDAATTISEMINAARI JA SEMINAARI

Kandidaattiseminaari (HIS.HIA.250) ja graduseminaari (HIS.HIY.700)

Opiskelija aloittaa kokonaisvaltaisemman historiantutkimuksen harjoittelun kandidaattise-
minaarissa. Seminaarin aloittaminen edellyttää perusopintokokonaisuuden sekä Historian 
tutkimusprosessi (HIS.HIA.200) kurssin suorittamista. Kandidaattiseminaari kestää kak-
si lukukautta. Kandidaattiseminaarisuoritus koostuu oman harjoitustyön tekemisestä ja sen 
suullisesta puolustamisesta seminaaritilaisuudessa, toisen opiskelijan tekemän harjoitustyön 
arvioinnista (opponointi), aktiivisesta panoksesta seminaarissa käytävään keskusteluun sekä 
muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta. Muita kirjallisia töitä ovat aiheenesittely ja tut-
kimussuunnitelma sekä opettajasta riippuen esimerkiksi kirjallinen opponointiraportti, oppo-
nointipäiväkirja, opponointiharjoitus, kirjallisuus- tai lähdekatsaus, lähdeviiteharjoitus. Semi-
naarin tavoitteiden saavuttaminen riippuu paljolti siitä, miten syvällisesti paneutuu ohjattuun 
harjoitteluun. Valtaosa työstä tehdään yksin, mutta tulos on sitä parempi, mitä enemmän omas-
ta ja muiden aiheista keskustellaan. Kandidaattiseminaariesitelmän ja sen pohjalta kirjoitetun 
kandidaatintutkielman kokonaislaajuus (kansilehtineen ja lähde- ja kirjallisuusluetteloineen) 
on noin 20 sivua.

Syventävissä opinnoissa suoritettava graduseminaari kestää kaksi lukukautta. Sen suositeltu 
aloitusajankohta on 4. vuoden syksy. Opiskelija ei laadi erillistä seminaariesitelmää vaan 
kirjoittaa pro gradu -työnsä tänä aikana ja esittää seminaarissa tutkimussuunnitelman ja 
tuo käsittelyyn pro gradu-tutkielmansa johdanto- ja käsittelylukuja. Seminaarin jälkeen 
opiskelija jatkaa pro gradu -tutkielmansa kirjoittamista itsenäisesti ohjaajan kanssa käymiensä 
ohjauskeskustelujen pohjalta. Valmiin käsikirjoituksen opiskelija tuo esitarkastukseen 
tutkielman ohjaajalle. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija näyttää, kuinka hyvin hän on oppinut 
historiallista päättelyä ja kirjoittamista. Se on kokonaislaajuudeltaan 80–120 sivua aiheesta ja 
kirjoitustavasta riippuen. 

On tärkeätä huomata, että opetustavat ja seminaarien sisältö vaihtelevat eri ryhmissä, sillä 
seminaareissa ei opeteta ”historian tutkinto-ohjelman virallista tapaa” tehdä tutkimusta 
tai alaviitteitä (sellaista ei ole), vaan historian tutkimusprosessia, tieteellistä ajattelua ja 
kirjoittamista sekä niihin liittyviä käytännön taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy 
soveltamaan taitojaan kulloinkin annettavien ohjeiden mukaan, olipa kyseessä tutkimustyö tai 
muu ala, jolle opiskelija työllistyy. Sekä kandidaattiseminaariin että graduseminaariin kuuluu 
ryhmäistuntoja. Istuntojen lukumäärä vaihtelee eri ryhmissä seminaarin osanottajamäärän 
mukaan. Ryhmätyö edellyttää osallistujiltaan sitoutumista eli läsnäoloa ja valmistautumista. 
Ryhmätyö on kaikkien jäsenten työn tukemista: on moraalitonta jättää muiden tekstit 
lukematta ja vaatia muilta tukea omaan työhönsä. Tavoitteena on oppia myönteisten 
huomioiden esittämistä ja niiden perustelemista sekä innostavan palautteen ja rakentavan 
kritiikin antamisen taitoja. Seminaareissa on myös istuntojen ulkopuolisia henkilökohtaisia 
opastus- ja palautekertoja.

Pro gradu- tai kandidaatintutkielman laatija kohtaa työssään kaikki historiantutkimusprosessin 
elementit. Siksi myös töiden arvioinnissa sovelletaan periaatteessa samoja kriteerejä kuin 
väitöskirjan arvioinnissa, käytännössä toki paljon lievemmin. Huomiota kiinnitetään erityisesti 
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tutkimusprosessin etenemiseen sekä seminaaritilanteissa opponoimiseen ja aktiiviseen 
keskusteluun.
Tutkielman keskeisimmät arviointiperusteet ovat

1. tutkimustehtävän mielekäs rakentaminen;

2. omaehtoiset päätelmät, jotka perustuvat käytettyyn aineistoon;

3. työn tasapainoinen rakenne, asiallinen ilmaisu ja ulkoinen moitteettomuus.

Seminaarien arvosana rakentuu seminaarissa esitettyjen kokonaisuuksien (esitelmän 
tai pro gradun osien) ja muiden suoritusten (kirjalliset työt, opponointi) mukaan. 
Kandidaattiseminaarissa myös kandidaatintutkielman osuus arvosanan määräytymisessä on 
keskeinen. Hyväksytyt suoritukset arvioidaan asteikolla 1–5.

•	 Arvosana 1 osoittaa vakavia puutteita opintojakson tavoitteiden saavuttamisessa.

•	 Arvosana 2 tarkoittaa joitain puutteita tavoitteiden saavuttamisessa.

•	 Arvosana 3 on normaalisuoritus, siis hyvä.

•	 Arvosana 4 on erityisen hyvä suoritus, jossa sekä esitelmä/tutkielma että opponointi 
ja aktiivisuus ovat erittäin hyviä.

•	 Arvosana 5 on erinomainen suoritus. Edellyttää sekä poikkeuksellisen hyvää esitel-
mää/tutkielmaa että jatkuvaa oivaltavaa aktiivisuutta.

KANDIDAATIN- JA PRO GRADU -TUTKIELMIIN LIITTYVISTÄ 
KÄYTÄNTEISTÄ

Kandidaatin- ja maisterin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte. Historian pääaineopiskelija 
suorittaa sen kandidaatintutkielman yhteydessä. Se on sähköisenä tenttinä tehty kirjoitelma 
tutkielmaan liittyvästä aiheesta, jonka antaa tutkielman tarkastaja. Kypsyysnäytteen 
tarkoituksena on kontrolloida tekijän perehtyneisyyttä tutkielmansa aiheeseen sekä arvioida 
hänen kykyään esittää tekijälle tuttua asiaa kielellisesti moitteettomassa muodossa. Tutkinnon 
yhteydessä annettavan kypsyysnäytteen tarkistaa sekä tutkinto-ohjelman opettaja että suomen 
kielen opettaja kielikeskuksesta. 

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle

Kypsyysnäyte on noin 450–600 sanan mittainen asiatyylinen, esseetyyppinen teksti. Se 
kirjoitetaan opinnäytteen pohjalta, mutta se on itsenäinen teksti. Kypsyysnäyte tehdään 
EXAM-tenttijärjestelmässä. 

•	 Valitse annetuista aiheista yksi. Noudata tarkasti tehtävänantoa.

•	 Otsikoi teksti ja tarkista, että sisältö ja otsikko vastaavat toisiaan. Merkitse myös 
tehtävänannon tai otsikon numero.

•	 Varmista, että teksti on yhtenäinen kokonaisuus. Jäsentele teksti ja osoita kappaleja-
ko selvästi. Älä käytä väliotsikoita, kuvioita tai taulukoita.
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•	 Käsittele aihettasi pohdiskelevasti sen sijaan, että vain luettelisit muistamasi asiat. 
Kiinnitä erityistä huomiota tekstin luettavuuteen ja havainnollisuuteen.

•	 Oikolue tekstisi.

Kypsyysnäytteen hyväksyminen edellyttää sekä sisällön että kieliasun hyväksymistä.

Ennen kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien jättämistä arvioitavaksi tutkielma käy läpi teks-
tin alkuperäisyystarkastuksen Turnitin-järjestelmässä. Opinnäyte jätetään tarkastettavaksi 
Trepoon, Tampereen yliopiston kirjaston julkaisuarkistoon. Kirjasto opastaa Tampereen yli-
opiston opinnäytteiden tallentamisessa ja julkaisee opinnäytteet sopimuksen mukaan Trepos-
sa.  Alla on yksityiskohtainen ohjeistus kandidaatin- ja pro gradu -tutkielman palauttamisesta.
 
Kandidaatintutkielman palautus

1. Kun työsi on käsitelty kandidaatinseminaarissa, ja olet saanut siitä palautteen, tee 
työhön tarvittavat muutokset ja lisäykset. 

2. Ota yhteyttä kandidaatinseminaarin ohjaajaan. Ohjaaja liittää sinut Moodlesta löy-
tyvään TURNITIN-tarkistusjärjestelmään. 

3. Turnitin-järjestelmän tarkoituksena on tarkistaa työsi alkuperäisyys. TURNITIN-
tarkistuksen yhteydessä käydään myös läpi mm. alaviitteet ja työn teksti kokonai-
suudessaan. 

4. Hae TURNITIN Moodlestasi. Tutustu huolellisesti TURNITIN etulehdellä oleviin 
ohjeisiin ja linkkeihin. Kun työsi on mielestäsi valmis, laita se koetarkistukseen. 
(”Luo raportti keskeneräisestä tekstistäsi.”)

5. Ilmoita kandidaatinseminaarin ohjaajalle, että olet laittanut työn koetarkistukseen. 

6. Ohjaaja ilmoittaa sinulle, mitä työssä on mahdollisesti korjattavaa. Tee muutokset. 

7. Tutustu tämän jälkeen kirjaston sivulla olevaan TREPO-palautusohjeisiin. Tarkista, 
että työssäsi on TREPON ohjeiden mukainen etulehti, tiivistelmä, sisällysluettelo, 
otsikot, lähdeluettelo. 

8. Kun ohjaaja antaa siihen luvan, laita työ varsinaiseen TURNITIN tarkistukseen. 
(”Virallinen alkuperäistarkistus.”)

9. Tässä vaiheessa sinun on myös syytä tutustua tarkemmin TREPON palautusjärjes-
telmään. Ohjeet löytyvät siihen kirjaston sivulta. 

10. Kun ohjaaja on tarkistanut lopullisen versiosi TURNITIN:issa ja antanut siihen 
luvan, palauta työsi TREPOon. 

11. Järjestelmä antaa opiskelijalle tiedon, että työ on arkistoitu TREPOon. Opiskelija 
lähettää TREPOn työn ohjaajalle siitä, että työ on lopullisesti palautettu ja arvostel-
tavissa.

12. Tarkista kypsyyskokeeseen liittyvä ohjeistus opiskelijan käsikirjasta. Kandidaatin-
työn yhteydessä suoritetaan kypsyysnäyte. 

13. Ohjaajasi lukee ja arvostelee työn. Saat kandidaatintyöstä kirjallisen lausunnon. 
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14. Sinulle tulee arvosanasta ilmoitus. Mikäli olet siihen tyytymätön, on sinun ilmoitet-
tava tyytymättömyytesi ohjeiden mukaisesti. 

15. Kandidaatintyön (ja kandidaatinseminaarin) arvosana kirjataan rekisteriin. 

Pro Gradun palautus

Toimitaan samoin kuin kandidaatintutkielman palautuksessa. 

Pro gradun voi jättää mihin aikaan vuodesta tahansa, mutta mikäli opiskelija haluaa valmistua 
kuluvan lukukauden aikana, on noudatettava yliopiston virallisia valmistumisaikatauluja. Mi-
käli olet epävarma tai kiireessä, varmista aikataulu aina erikseen.

Tiedekunnan dekaanin määräämät tarkastajat antavat pro gradu -tutkielmasta perustellun ar-
vosanaehdotuksen. Tekijä saa tarkastajien lausunnon tiedokseen ennen kuin dekaani hyväksyy 
työn. Pro gradu -tutkielman arviointiperusteet on kerrottu historian tutkinto-ohjelman internet-
sivuilla. Kandidaatin ja pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön voi tehdä kirjallisesti 
oikaisupyynnön tieteenalayksikön johtokunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista.

Syventävien opintojen tutkielma (entinen sivuainetutkielma) on laajuudeltaan 40–60 sivua. 
Sen tarkastaa tutkinto-ohjelman professori tai muu dekaanin määräämä tarkastaja. Sivuaineen 
tutkielmasta ei anneta erillistä arvosanaa.

MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA

Opettajien ilmoittamia vastaanottoaikoja on syytä noudattaa, mutta aina on mahdollista erik-
seen sopia sähköpostitse tai puhelimitse tapaamisaika. Kaikki henkilökunnan jäsenet neuvo-
vat opinnoissa mielellään. Kun tulet vastaanotolle, esittelethän itsesi.

Myös sähköpostikirjeenvaihdossa on mukaan laitettava täydelliset yhteystiedot. Asiassa, joka 
liittyy aikaisemmin käsiteltyyn, on hyvä merkitä viittaus edelliseen kirjeenvaihtoon ja asian 
käänteisiin. Silloin selviää, mitä asia koskee ja milloin ja kenen kanssa siitä on sovittu. Va-
raudu siihen, ettei viestiäsi aina lueta heti, joten vastaamiseen saattaa mennä aikaa. Kesäkuun 
puolesta välistä elokuun puolenväliin opettajat eivät pääsääntöisesti vastaa opiskeluasioita 
koskeviin sähköposteihin. Vastaava tauko on vähintäänkin joulunalusviikolta loppiaiseen.

Harjoitustyöt, esseet ja muut tehtävät toimitetaan Moodlen kautta tai sähköpostitse opettajasta 
ja kurssista riippuen. Sähköpostien liitetiedostoja ei avata, ellei niillä ole selkeää saatetta, josta 
selviää, mitä liitteessä on ja kuka sen on lähettänyt.

Kysy aloitteellisesti – yritä kuitenkin ensin itse selvittää perustiedot opinto-oppaista ja tutkin-
to-ohjelman internetsivuilta. 
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OSA III

MUODOLLISET OHJEET
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TEKSTIN TEKNINEN MUOTOILU: YLEISPERIAATTEET

Harjoitustöihin ja tutkielmiin liittyvät tekniset ohjeet, erityisesti alaviitteiden ja lähde- ja kir-
jallisuusluettelon merkitsemistavat, vaihtelevat suuresti eri yhteyksissä ja erilaisissa julkai-
suissa. Koska rinnakkaisia käytänteitä on monia, annetaan tässä oppaassa usein vaihtoehtoisia 
tapoja tehdä asioita. Kaikkia tässä oppaassa esiteltäviä tapoja käytetään historian oppiaineessa 
Tampereella. Tavoitteena on johdonmukaisen, selkeän ja yksiselitteisen kirjoittamiskäytännön 
opetteleminen. Tämä mahdollistaa myöhemmin sujuvan siirtymisen toisten foorumien toisen-
laisiin periaatteisiin ja niiden sujuvaan noudattamiseen.

Tämän oppaan yleisohjeet pätevät kaikkiin historian oppiaineessa kirjoitettuihin teksteihin ja 
opinnäytteisiin, ellei opettaja erikseen muuta ohjeista.

Työ tulee kirjoittaa kokonaisuudessaan samalla ja samankokoisella fontilla niin, että reunat on 
tasattu kaikkialla työssä ja että sekä alaviitteissä että lähde- ja kirjallisuusluettelon laadinnassa 
on noudatettu kauttaaltaan samoja loogisia periaatteita. Esimerkiksi jos alaviitteissä käytetään 
lyhennettä ”s.” viittaamaan teosten sivunumeroihin, sitä käytetään kaikkialla ja samanmuo-
toisena tai jos tekstissä kappaleiden alku on sisennetty, käytetään samansuuruista sisennystä 
kaikkialla työssä. Myös puuttuvien tai ylimääräisten välilyöntien kanssa kannattaa olla tark-
kana.

Suomalaisissa yliopistossa kirjoitetaan suomeksi – ellei asiasta sovita toisin. Tämän vuoksi 
on työtä tehdessä kiinnitettävä huomiota siihen, miten vieraskieliset henkilön- ja paikannimet 
kirjoitetaan suomeksi. Suomen kielessä on omat nimensä paitsi lähialueillemme myös monille 
kaukaisemmille paikoille, esimerkiksi Tukholma (eikä Stockholm). Kieleemme on lisäksi va-
kiintunut tapa kääntää hallitsijoiden nimet, esimerkiksi Kustaa Vaasa (eikä Gustav Vasa), Yrjö 
VI (eikä George VI) ja Kaarle Suuri (eikä Charlemagne tai Karl der Grosse). Vanhempien ai-
kojen nimistön suhteen suomen kieleen on vakiintunut tapa noudattaa alkukielistä muotoa eli 
esimerkiksi roomalaiset nimet kirjoitetaan latinaksi ja kreikkalaiset kreikaksi. Näiden nimien 
suhteen on syytä olla huolellinen, ettei niitä sotke esimerkiksi kansainvälisessä kirjallisuu-
dessa löytyviin englantilaisiin tai saksalaisiin nimimuotoihin. Siis Aristoteles (eikä Aristotle), 
Vergilius (eikä Virgil), Konstantinus (eikä Constantine) ja Birgitta (eikä Bridget). Erisnimien 
ja paikannimien suomenkielisiä muotoja kannattaa tarkistaa erilaisista hakuteoksista. 

Tutkimuksessa käytetyt vieraskieliset käsitteet ja termit on syytä suomentaa. Silloin, kun 
vakiintunutta tai selkeää suomennosta ei ole luotu, on väärinkäsitysten välttämiseksi hyvä 
selittää käsite sanallisesti suomeksi ja antaa tässä yhteydessä käsitteen alkukielinen muoto 
esimerkiksi suluissa, vaikkapa: ”N.N. oli islamilaisen maallisen lain asiantuntija (faqih)” tai 
”N.N. siirrettiin vuonna 1939 Kanadan suurlähettiläästä vastaavaksi edustajaksi (High Com-
missioner) Lontooseen”.
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LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO

Lähde- ja kirjallisuusluettelo on olennainen osa tutkimusta. Se antaa tarkat ja yksityiskohtaiset 
tiedot käytetyistä lähteistä ja lähderyhmistä. Lisäksi lukija saa sen kautta helposti yleiskäsi-
tyksen siitä, millaiselle aineistolle tutkimus perustuu. Käytetty aineisto tulee jaotella lähteisiin 
ja tutkimuskirjallisuuteen. Perusperiaatteena voidaan sanoa, että alkuperäislähde on syntynyt 
tutkittavana ajanjaksona ja tutkimuskirjallisuus sisältää muiden tutkijoiden tulkinnan tutkit-
tavasta teemasta. Jokaisessa työssä rakennetaan selkeä ja asianmukainen, tutkimustehtävästä 
nouseva ryhmittely siitä, mikä on työn lähdeaineistoa ja mikä tutkimuskirjallisuutta. Tutki-
muskysymyksestä riippuen sama teos voi eri töissä olla alkuperäislähde tai tutkimuskirjalli-
suutta. Esimerkiksi historiantutkimus voi olla historiankirjoituksen historian näkökulmasta 
lähdeaineistoa. Ohessa on esimerkkinä kaksi erilaista ryhmittelytapaa.

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS  LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

 I ARKISTOLÄHTEET I PAINAMATTOMAT LÄHTEET

 II PAINETUT LÄHTEET II KAUNOKIRJALLISUUS
       1. Lähdejulkaisut
       2. Lehdistö III TUTKIMUSKIRJALLISUUS

 III HAASTATTELUT

 IV KIRJALLISUUS

Molemmissa esimerkeissä on useampia erityyppisiä lähdeaineistoja, jolloin ne on eroteltu 
toisistaan omiksi luokikseen. Mikäli työssä on käytetty vain yhdentyyppistä lähdeaineistoa, 
riittää niille otsikoksi pelkästään ”Lähteet”.

Arkistolähteet tai painamattomat lähteet

Arkistolähteisiin kuuluvat kaikki julkisissa tai yksityisissä arkistoissa ja kokoelmissa säilytet-
tävät asiakirjat. Joissain tapauksessa nämä saattavat olla myös painettuja, mutta luonteeltaan 
sellaisia, että ne löytyvät ainoastaan kyseisestä arkistosta, kuten esimerkiksi valtioiden välisiä 
suhteita koskevat salaiset raportit, joita on laadittu ainoastaan rajattu määrä.

Arkistolähteet merkitään lähde- ja kirjallisuusluetteloon niiden säilytyspaikan, arkiston, mu-
kaan. Ne luetellaan sijaintipaikkojen mukaan joko arkistojen nimen mukaisessa aakkosjär-
jestyksessä tai arkistohierarkiaa noudattaen. Kunkin arkiston alle merkitään erikseen kaikki 
kyseisessä arkistossa käytetyt kokoelmat ja kokoelmista käytetyt yksittäiset arkistovolyymit. 
Mikäli työssä on käytetty koko arkistokokoelmaa, ei erillisiä volyymeja tarvitse mainita. Ko-
koelmista on syytä antaa niin tarkat tiedot, että lukija pystyy niiden avulla yksilöimään lähtei-
den säilytyspaikan ongelmitta. Mikrofilminä tai digitaalisessa muodossa tallennettu alkupe-
räisaineisto merkitään lähdeluetteloon arkistolähteiden tapaan eli oman alkuperäisarkistonsa 
nimen alle. Perään liitetään maininta mikrofilmin numerosta ja säilytyspaikasta, mikäli se on 
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eri kuin alkuperäisarkisto. Arkistolähteiden merkitsemisen yhteydessä pitää muistaa mainita 
arkistoista alaviitteissä käytetyt lyhenteet.

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), Berliini
III. Hauptabteilung: Zentralbüro des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
Nr. 188–190: Die deutschen Reformbestrebungen von Privatpersonen und Vereinen 
1862–1866/70.

Kansallisarkisto (KA), Helsinki
Lääkintöhallituksen arkisto V
 Yleisistuntojen pöytäkirjat 1929, 1931–1935, 1937
Sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston arkisto (SAO)
 Osastopäällikkö J. Virolaisen kansio 1942–1948
 Kiertokirjeet
 Tilastot
Risto Rytin kokoelma (RRk)

Public Record Office (PRO), Lontoo
Colonial Office Confidential Prints. Africa C.O. 879/22-23 (CO).
[Mikrofilmeinä Tampereen yliopiston Historian oppiaineessa (n:o 5701)]

Painetut lähteet

Painetut lähteet voidaan ryhmitellä asiakirjajulkaisuihin, lehdistöön ja tutkittavana ajanjak-
sona ilmestyneeseen kirjallisuuteen. Halutessaan kaunokirjallisuuden voi erottaa muusta kir-
jallisuudesta. Painettuihin lähteisiin luetaan myös viralliset julkaisut tai julkaisusarjat, kuten 
lait ja asetukset, tilastot sekä komiteamietinnöt. Painetut lähteet ilmoitetaan lähdeluettelossa 
aakkosjärjestyksessä.

Asiakirjajulkaisuista ja lähdesarjoista on merkittävä lähde- ja kirjallisuusluetteloon niin tarkat 
julkaisutiedot, että lukija osaa niiden perusteella löytää käytetyn lähteen. Painetuista lähteistä 
on annettava seuraavat tiedot: sarjan nimi, osan numero ja mahdollinen nimi, mahdolliset 
toimittajat sekä kustantaja, kustantajan kotipaikka ja painovuosi. Vuosittain julkaistavista sar-
joista kuten asetuskokoelmat, vuositilastot tai valtiopäiväasiakirjat ei kustantajaa, kustantajan 
kotipaikkaa tai mahdollista erillistä painovuotta yleensä merkitä. Yksittäisten lähdejulkaisujen 
nimet on hyvä erottaa muusta esimerkiksi kursivoinnilla.

The Gladstone Diaries, toim. M.R.D. Foot. Clarendon Press: Oxford, 1968.

Finland medeltidsurkunder (FMU) I-II, toim. Reinhold Hausen. Kejserliga senatens 
tryckeri: Helsingfors, 1910-1915.

KM 1968:A11. Aborttikomitean mietintö.

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Abgehalten zu Erfurt vom 1. bis 20. Oktober 1891. Verlag der Expedition 
des ”Vorwärts”: Berlin, 1891.
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Suomen Virallinen Tilasto (SVT). VI C. Väestötilasto.

Valtiopäiväasiakirjat. Pöytäkirjat 1937. (VP)

Lehdistöstä merkitään lähdeluetteloon lehtien täydelliset nimet ja niistä viitteissä mahdollises-
ti käytetyt lyhenteet. Jos lehdet on tutkittu systemaattisesti, merkitään käytetyt vuosikerrat, jos 
on käytetty vain yksittäisiä numeroita, niiden päivämäärät ilmoitetaan. Ulkomaalaisten lehtien 
kohdalla on syytä merkitä myös lehden ilmestymispaikka.

Aamulehti (AL), 2001, 2011.
The Straits Times (ST), Singapore, 1945–1967.
Turun Sanomat (TS), 24.8.1972, 24.8.1973

Aikalaiskirjallisuuden bibliografiset tiedot merkitään lähdeluetteloon tekijän mukaan aakkos-
järjestyksessä samalla tavalla kuin tutkimuskirjallisuuden (ks. alla).

Haastattelut ja muut tiedonannot

Tutkimuksessa lähteenä käytetyt haastattelut tulee aina dokumentoida. Jos käytetään haastat-
telulomaketta tai teemahaastattelurunkoa, se on syytä sijoittaa tutkimuksen liitteeksi. Haastat-
teluissa, on se sitten kirjallinen tai nauhoitettu, pitää aina mainita sen tapahtumapaikka ja -aika 
sekä haastattelijan nimi. Haastatteluista tulee myös merkitä tietojen keruutapa ja muistiinpa-
nojen säilytyspaikka, esimerkiksi nauhoitettujen haastattelujen kohdalla, missä nauhoja säily-
tetään. Kirjeitse tehty haastattelu tai kysely dokumentoidaan soveltuvin osin samalla tavalla.

Haastattelut sijoitetaan lähdeluettelossa omaksi lähderyhmäkseen. Haastatteluista mainitaan 
aakkosjärjestyksessä haastatellun nimi, syntymäaika ja -paikka sekä se ominaisuus, joka se-
littää, miksi juuri häntä on haastateltu (kuten ammatti tai sukulaisuussuhde tutkimuksen koh-
teeseen). Lisäksi tulee mainita se, kuka on haastattelun tehnyt ja milloin sekä missä haastatte-
lutietoja säilytetään.

Janatuinen, Jaakko, (24.6.1945), Marttila, isäntä. Haastattelu 14.7.2011, haastattelija 
Suvi Kinos, tekijän hallussa.
Miettinen, Miikka, (n. 1870), Juupajoki, seppä. Haastattelu 15.5.1945, haastattelija 
Veikko Vennamo, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto.

Henkilökohtainen tiedonanto on tiedon muru, jonka tutkija on saanut tutkimuksensa kuluessa 
asiantuntijalta. Henkilökohtaisia tiedonantoja voi saada monessa eri muodossa: keskustelussa, 
puhelinkeskustelussa, sähköpostiviestissä tai muita vastaavia kommunikaation keinoja käyt-
täen. Oleellista henkilökohtaisen tiedonannon kohdalla on se, että tutkija on kysynyt jotain 
ja asiantuntija on antanut vastauksensa. Henkilökohtaisia tiedonantoja ei ole välttämätöntä 
merkitä lähdeluetteloon, mikäli niitä on vain yksi tai kaksi, mutta ne on dokumentoitava ala-
viitteessä esimerkiksi tähän tapaan: 

Helsingin kaupungin Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto (vuodesta 1959 Psykiatrinen 
huoltotoimisto) oli kunnallisen viraston (vuosina 1947–1978 nimeltään Sairaalavirasto) 
valvonnassa ja virastoa puolestaan valvoi kunnallinen lautakunta (vuosina 1947–1978 
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nimeltään Sairaalalautakunta). Henkilökohtainen tiedonanto Helsingin Sosiaaliviraston 
arkistopäällikkö Tapio Braggelta 7.12.2001 N.N:lle.

Lähdeluetteloon tiedonannot merkitään tiedonantajan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyk-
sessä. Tiedonannosta pitää mainita asiantuntijan nimi ja päivämäärä sekä tiedonannon muoto.

Bragge, Tapio (Helsingin Sosiaaliviraston arkistopäällikkö) N.N:lle 7.12.2001: Tietoja 
Helsingin kaupungin Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston organisatorisesta asemasta 
1940-luvulta 1970-luvulle. Puhelinkeskustelu.

Sihvola, Juha N.N:lle 19.1.1999: Sähköpostiviesti ”Re. Thukydides ja Aristoteles” 
(tekijän hallussa).

Tutkimuskirjallisuus

Tutkimuskirjallisuudeksi lasketaan monografiat, toimitetut teokset, tieteelliset artikkelit joko 
aikakauslehdissä tai kokoomateoksissa sekä tieteelliset opinnäytetyöt. Teokset merkitään 
kirjallisuusluetteloon aakkosjärjestyksessä kirjoittajan sukunimen mukaan. Jos samalta tekijältä 
on useampia nimikkeitä, ne voidaan esittää joko nousevassa tai laskevassa aikajärjestyksessä 
tai aakkostaen nimekkeen mukaan. Kirjallisuusluettelossa käytettävät bibliografiset tiedot 
löytyvät yleensä kunkin teoksen nimiölehdeltä. 

Monografioiden kohdalla lähdeluetteloon merkitään seuraavassa järjestyksessä ja näitä 
välimerkkejä käyttäen seuraavat tiedot: Sukunimi, Etunimi, Teoksen nimi (kursiivilla). 
Mahdollinen julkaisusarja ja sarjanumero. Kustantaja: Kustantajan kotipaikka, painovuosi 
(mahdollinen uusintapainos). Käännöstä käytettäessä kääntäjän nimi on mainittava.

Nicholson, Helen J., Love, War, and the Grail. Templars, Hospitallers, and Teutonic 
Knights in Medieval Epic and Romance 1150-1500. Brill: Boston & Leiden, 2004.

Nuorteva, Jussi, Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun Akatemian 
perustamista 1640. Biblioteca Historica 27 – Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Toimituksia 177. Suomen Historiallinen Seura – Suomen Kirkkohistoriallinen Seura: 
Helsinki, 1999 (2. painos).

Toimitetut teokset ilmoitetaan pääasiassa samalla tavoin, mutta tekijän nimen jälkeen laitetaan 
(toim.). Mikäli toimittajia on useampia, nimet kannattaa erottaa toisistaan esimerkiksi &-mer-
killä.

Haapala, Pertti (toim.), Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. 
Vastapaino: Tampere, 1995 (3. painos).

Kangas, Sini & Hietala, Marjatta & Ylikangas, Heikki (toim.), Historia eilen ja 
tänään. Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908-2008. Bidrag till 
kännedom av Finlands natur och folk 179. Suomen Tiedeseura: Helsinki, 2009.
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Aikakauslehtiartikkeleista kirjallisuusluetteloon tulee merkitä seuraavassa järjestyksessä ja 
näitä välimerkkejä käyttäen seuraavat tiedot: Sukunimi, Etunimi, ”Artikkelin nimi” (yksin-
kertaisissa tai kaksinkertaisissa lainausmerkeissä), Aikakauskirjan nimi (kursiivilla) sekä aika-
kauskirjan numero (julkaisuvuosi), sivunumerot tai numero/vuosikerta, sivunumerot. Sivunu-
meroiden edellä voidaan käyttää halutessa lyhennettä s. ja sivunumeroiden välillä oleva väli-
viiva voi olla pitkä tai lyhyt. On kuitenkin muistettava käyttää samaa logiikkaa läpi koko työn.

Bradley, K.R., ’Writing the history of the Roman family’, Classical Philology 88:3 
(1993), 237–250.

Mikkeli, Heikki, ’Pythagoralainen dieetti. Vegetarismi uuden ajan alussa’, Historiallinen 
Aikakauskirja 4/1998, 291–299.

Sjöstrand, Per Olof, ’Om Ålands äldsta skattesystem’, Historisk Tidskrift för Finland 
83 (1998), 408–432.

Kokoomateoksissa julkaistujen artikkelien kohdalla kirjallisuusluetteloon tulee merkitä seu-
raavassa järjestyksessä ja näitä välimerkkejä käyttäen seuraavat tiedot: Sukunimi, Etunimi, 
”Artikkelin nimi” (yksinkertaisissa tai kaksinkertaisissa lainausmerkeissä). Teoksessa Toi-
mittajan Sukunimi, Etunimi (toim.), Teoksen nimi (kursiivilla). Mahdollinen julkaisusarja ja 
sarjanumero. Kustantaja: Kustantajan kotipaikka, painovuosi (mahdollinen uusintapainos), 
artikkelin sivunumerot. Mikäli toimittajia on useampia, kannattaa nimet erottaa toisistaan 
&-merkillä.

Jussila, Osmo, ’Suomen ”valtion” synty’. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.), Talous, 
valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Vastapaino: Tampere, 1995 (3. 
painos), 17–28.

Sulkunen, Irma, ’Biography, gender and the deconstruction of a national canon’. 
Teoksessa Epple, Angelika & Schaser, Angelika (toim.), Gendering Historiography. 
Beyond National Canons. Campus Verlag: Frankfurt & New York, 2009, 65–77.

Pro gradu- ja lisensiaattitutkielmat sekä julkaisemattomat väitöskirjat sijoitetaan kirjallisuus-
luettelossa tutkimuskirjallisuuden joukkoon. Niistä annetaan tiedot samalla tavalla kuin mo-
nografioista, mutta painotietojen sijaan on mainittava, että kyse on julkaisemattomasta opin-
näytetyöstä sekä annettava yliopiston nimi ja tutkielman valmistumisvuosi.

Heikkinen, Eliisa, Lokakuun vallankumouksesta demokratian tuhoksi. Lokakuun 
vallankumouskuvan muutos neuvostoliittolaisissa ja venäläisissä historian 
oppikirjoissa Stalinista Jeltsiniin. Julkaisematon Yleisen historian pro gradu tutkielma, 
Tampereen yliopisto, 1998.

Toivo, Raisa Maria, Mother, Wife and Witch: Authority and Status in Court Record 
Narratives in Early Modern Finland. Julkaisematon Suomen historian väitöskirja, 
Tampereen yliopisto, 2006.
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Sähköinen materiaali ja Internet-sivustot

Sähköistä materiaalia ei yleensä tarvitse luokitella erikseen lähde- ja kirjallisuusluettelossa 
vaan se sijoitetaan aineiston luonteen mukaan joko arkistolähteisiin, painettuihin lähteisiin 
tai tutkimuskirjallisuuteen. Erityisesti internetiä varten luodut tietokannat, esimerkiksi 
Diplomatarium Fennicum, voidaan otsikoida erikseen. Käytetty aineisto tulee dokumentoida 
siten, että lukijan on mahdollista halutessaan löytää aineisto.

TIETOKANNAT

Diplomatarium Fennicum (DF), http://df.narc.fi/
Kuningas Birgerin suojeluskirje DF #275

Internetissä on julkaistu myös paljon lähdemateriaalia, jolloin siihen usein viitataan 
lähdeluettelossa arkistolähteiden alla arkistotietojen mukaan. Sivuston sähköinen URL-osoite 
ja lukuaika on ilmoitettava.

UNESCO, World Heritage Centre, Pariisi
World Heritage Convention, Statutory Documents, 
http://whc.unesco.org/en/documents/. Luettu 17.8.2016.

Vain internetissä julkaistuun tutkimuskirjallisuuteen, esimerkiksi sähköiseen aikakauslehteen, 
viitataan painetun tutkimuskirjallisuuden tapaan kirjoittajan nimellä ja teoksen otsikolla. 
Myös muut julkaisutiedot (kuten lehden nimi, volyymi ja numero) tulee ilmoittaa, samaten 
teoksen URL-osoite ja lukuaika. 

Veijola, Anna & Mikkonen, Simo, ’Mitä historia on: aloittavien 
historianopiskelijoiden historiakäsitykset,’ Kasvatus ja aika 3/2016, http://www.
kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=792. Luettu 15.11.2016.

Sen sijaan esimerkiksi aikakauslehden omalta sivustolta saatavilla olevaan aikakauslehtiartik-
keliin viitataan seuraavalla tavalla (doi-tunnus ilmaisee artikkelin pysyvän sijainnin, jolloin 
url-osoitetta tai lukuaikaa ei tarvita):

Laakkonen, Simo, Asphalt kids and the matrix city: reminiscences of children’s 
urban environmental history. Urban History 38: 2 (2011), 301–323, doi:10.1017/
So963926811000423.

Jos tietoja haetaan yhteisöjen, yritysten, organisaatioiden yms. internet-sivuilta, voidaan ne 
luokitella lähde- ja kirjallisuusluettelossa erikseen otsikon www-sivut alle:

WWW-SIVUT

Tampereen yliopisto, http://www.uta.fi/. Luettu 15.11.2016.

Seikkaperäisempiä ohjeita elektronisen aineiston käytöstä löytyy esimerkiksi Agricola-
historiaverkosta sivulta ”Sähköiset aineistot” http://agricola.utu.fi/historian-aarelle/Sähköiset_
aineistot.
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VIITTAUSTEKNIIKKA

Tieteelliseen historiankirjoitukseen kuuluvat olennaisesti viitteet, joiden tarkoituksena on 
osoittaa, mihin tutkijan esittelemä tieto perustuu. Viitteiden kautta lukijan on kyettävä aina-
kin periaatteessa tarkistamaan tutkijan toteamusten oikeellisuus. Viitteiden avulla lukija voi 
myös punnita kulloinkin käytetyn lähdetiedon arvon. Viitteitä voi olla sekä kirjallisuuteen 
että lähteisiin. Molempien kohdalla viitteiden on oltava niin selvät, että lähde löytyy niiden 
perusteella. 

Lähde- ja kirjallisuusviitteiden lisäksi viitteitä käytetään silloin, kun työssä halutaan selvittää 
jotain asiaa tarkemmin, mutta selvitykselle ei ole tilaa itse leipätekstissä. Viitteissä voidaan 
muun muassa antaa sellaisia lisätietoja, jotka eivät olennaisesti kuulu pääongelman selvit-
tämiseen, mutta joita tarvitaan valaisemaan jotakin yksityiskohtaa tai antamaan muuten asi-
aan liittyvää detaljitietoa. Tutkija voi esimerkiksi luonnehtia ja arvioida käytettyjä lähteitä 
viitteissä, mikäli katsoo niiden jossakin kohdassa poikkeavan yleisestä linjasta tai sisältävän 
jotain metodiselta kannalta erityisen kiinnostavaa, kuten ajoitusongelman. Viitteissä voi myös 
esitellä tekstissä esiintyvän uuden henkilön. Viiteapparaatin kanssa ei kuitenkaan ole syy-
tä liioitella. Viitteitä ei pidä kuormata liialla tai turhalla informaatiolla. Pääsääntönä on, että 
merkittävät asiat ilmaistaan leipätekstissä ja merkityksettömät jätetään kokonaan pois. Viittei-
siin ei myöskään saa laittaa sellaista tietoa, joka on välttämätöntä leipätekstin ymmärtämisen 
kannalta. Kaikki tekstin ja argumentoinnin kannalta tarpeelliset seikat, kuten outojen termien 
selitykset, on parasta sijoittaa itse tekstiin, paitsi jos selitys on kovin pitkä ja siten katkaisee 
tekstin etenemisen.

Viittauskäytäntöjä ja -tyylejä on erilaisia. Harjoitus- ja opinnäytetöissä on tärkeintä se, että 
mitä tahansa tyyliä käytetäänkin, sitä noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa viitteissä läpi 
työn. Viittauskäytäntöä opetetaan muun muassa praktikumissa ja kandidaattiseminaarissa, 
mutta viittauskäytäntöihin kannattaa tutustua opetuksen lisäksi lukemalla erilaisia tutkimuk-
sia.

Lähdeviitteet merkitään historiantutkimuksessa yleensä alaviitteinä eikä tekstin sisäisinä viit-
teinä kuten monilla muilla tieteenaloilla. Näin siksi, että arkistolähteiden merkitseminen vaatii 
usein runsaasti tilaa. Painetuissa töissä lähdeviitteet saatetaan, yleensä kustantajan vaatimuk-
sesta, sijoittaa joko kunkin luvun loppuun tai koko teoksen loppuun. Tätä käytäntöä ei kuiten-
kaan hyväksytä opinnäytteissä. Viitteet on merkittävä tekstisivujen alalaitaan.

Arkistolähteisiin voi viitata kahdella tavalla: joko yksityisestä yleiseen järjestyksessä asia-
kirjan luonne, päivämäärä, kokoelman nimi ja asiakirjan säilytyspaikka (arkisto) tai yleisestä 
yksityiseen järjestyksessä säilytyspaikka, kokoelman nimi, asiakirjan luonne ja päivämäärä.

Yksityisestä yleiseen:

Puhelu, Eisenhower Dullesille 29.8.1955, TTS, DPLE [mf. Tampereen yliopisto,
Historiatieteen laitos, mf. 6448, ruutu 131].

TTY:n kokous 26.9.1909, TTY:n arkisto Ca:10, TKA.
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Yleisestä yksityiseen:

KA, Ala-Satakunnan tuomiokirjat, Huittisten ylimääräiset käräjät 11–12.6.1649,
555v-558 [KA mf. ES1922].

Kansalliskirjasto, HFk, Herman Lundborg Harry Federleylle 17.05.1919.

Jos käytetty lähde kuuluu johonkin painettuun asiakirjakokoelmaan tai lähdejulkaisuun, mai-
nitaan siitä lähdeviitteessä asiakirjan luonteen jälkeen julkaisun nimi ja sivunumero tai asia-
kirjasarjan juokseva numero.

Suomen virallinen tilasto (SVT) XXVI A, Tapaturmatilasto, Työssä sattuneet tapaturmat 
vuosina 1943–1945, s. 32.

Valtiopäivien pöytäkirjat 3.5.1940, 286–292.

Sanomalehdistä mainitaan Artikkelin tekijän nimi (jos se on tiedossa), ’Artikkelin nimi’ (lai-
nausmerkeissä), Lehden nimi (kursiivilla), päivämäärä, sivunumero sekä mahdollisesti [kirjoi-
tuksen luonne]. Lehden painosnumero mainitaan, mikäli painoksilla on eroa.

’Perheellisyysperiaate käytäntöön oppikoulunopettajienkin palkkauksessa?’, Kansan 
Lehti, 22.5.1909.

’Taiwan hyväksyi kansanäänestyslain Kiinan uhkailusta huolimatta’, Helsingin 
Sanomat, 28.11.2003, A14.

’Arms for Pakistan’, New York Times, 27.2.1954, 12 [pääkirjoitus].

Yrjö Kauko, ’Syöpäläisten vastustaminen’, Suomen Terveydenhoitolehti, 7–8/1921, 
80-84.

Vanhemmissa suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä ei aina käytetty kirjoittajan nimeä, 
vaan nimimerkkiä tai -kirjaimia. Tällöin kirjoitukseen on viitattava siinä muodossa kuin se on 
ilmestynyt. Kirjoittajan oikean nimen voi antaa lähde- ja kirjallisuusluettelossa hakasulkeissa, 
jos se voidaan jäljittää muiden lähteiden avulla. Esimerkiksi:

–ni –ri [Anni Huotari], ’Talousopetuksen järjestäminen’, Työläisnainen, 35/1910.

[Miina Sillanpää,] ’Ansaitseeko nainen mitään, kun hän hoitaa kotiaan?’, 
Palvelijatarlehti, 11-12/1906.

Tutkimuskirjallisuuteen viitataan alaviitteissä samaan tapaan kuin edellä opastettiin kirjalli-
suusluettelon laadinnassa. 

Monografioiden kohdalla Sukunimi, Etunimi, Teoksen nimi (kursiivilla). Mahdollinen julkai-
susarja ja sarjanumero. Kustantaja: Kustantajan kotipaikka, painovuosi (mahdollinen uusinta-
painos), viittauksessa käytetyt sivunumerot. 
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Nicholson, Helen J., Love, War, and the Grail. Templars, Hospitallers, and Teutonic 
Knights in Medieval Epic and Romance 1150-1500. Brill: Boston & Leiden, 2004, 
25–78.

Aikakauslehtiartikkeleista kohdalla Sukunimi, Etunimi, ”Artikkelin nimi” (yksinkertaisissa 
tai kaksinkertaisissa lainausmerkeissä), Aikakauskirjan nimi (kursiivilla) sekä aikakauskirjan 
numero (julkaisuvuosi), sivunumerot tai numero/vuosikerta, sivunumerot.

Bradley, K.R., ’Writing the history of the Roman family’, Classical Philology 88:3 
(1993), 237-250.

Kokoomateoksissa julkaistujen artikkelien kohdalla Sukunimi, Etunimi, ”Artikkelin nimi” 
(yksinkertaisissa tai kaksinkertaisissa lainausmerkeissä). Teoksessa Toimittajan Sukunimi, 
Etunimi (toim.), Teoksen nimi (kursiivilla). Mahdollinen julkaisusarja ja sarjanumero. Kustan-
taja: Kustantajan kotipaikka, painovuosi (mahdollinen uusintapainos), artikkelin sivunumerot.

Jussila, Osmo, ’Suomen ”valtion” synty’. Teoksessa Haapala, Pertti (toim.), Talous, 
valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Vastapaino: Tampere, 1995 (3. 
painos), 17–28.

Opinnäytetöissä, joissa on erikseen lähdeluettelo, josta käyvät ilmi teosten bibliografiset tie-
dot, voidaan käyttää niin sanottua lyhyttä viitettä eli alaviitteeseen merkitään vain teoksen tai 
artikkelin kirjoittajan Sukunimi, Teoksen nimen lyhyt versio ja sivunumero.

Nicholson, Love, War, and the Grail, 20.

Jussila, ’Suomen ”valtion” synty’, 20–22.

Yhtä oikea tapa on merkitä lähdeviitteeseen tekijän Sukunimi, painovuosi ja sivunumero. 
Kumman tahansa tavan merkitä kirjallisuutta lähdeviitteisiin valitseekin, on sitä noudatettava 
johdonmukaisesti. Halutessaan voi käyttää lyhennettä ”s.” ilmaisemaan sivunnumeroa; näin 
voidaan välttää mahdolliset sekaannukset lehtien ja teosten eri osien kanssa.

Nicholson 2004, 20.

Jussila 1995, 20–22.

Jos lyhyessä viitteessä käytetään painovuotta ja samalta tekijältä on useita samana vuonna 
ilmestyneitä teoksia tai artikkeleita, tekijän nimen ja vuosiluvun lisäksi laitetaan vuosiluvun 
perään selvennykseksi pieni kirjain (a, b, c, jne…). Kirjaimet on mainittava myös lähde- ja 
kirjallisuusluettelossa.

Jussila 1995a, 21–30.

Jussila 1995b, 22–23.
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Jussila 1995c, 120–130.

Jos teoksella tai artikkelilla on useita tekijöitä, erotetaan tekijät toisistaan pilkuilla tai &-mer-
killä. Tekijöitä mainitaan korkeintaan kolme. Mikäli tekijöitä on useampia, mainitaan vain 
ensimmäinen tekijä ja lisätään merkintä et al.:

Virtanen & Koskinen 2002, 20–24.

Virtanen et al. 2009, s. 20.

Sähköisesti saatavilla oleviin arkistolähteisiin, painettuihin lähteisiin, kirjoihin ja artikkelei-
hin sekä tietokantoihin viitataan kuten muuhunkin kirjallisuuteen ja lähteisiin. Alaviitteessä ei 
tarvitse ilmoittaa URL-osoitetta tai muuta sähköistä tunnistetta, riittää kun ne ovat lähde- ja 
kirjallisuusluettelossa. Yhteisöjen, yritysten, organisaatioiden yms. www-sivustoihin viitates-
sa URL-osoite ja lukupäivämäärä tulee kuitenkin mainita:

Laakkonen 2011, 303.

UNESCO, World Heritage Committee, First Session (Paris, 27 June – 1 July 1977), 
Final Report, CC-77/CONF.001/9, Paris, 17 October 1977, p. 3–4. UNESCO, World 
Heritage Convention, Statutory Documents, http://whc.unesco.org/en/documents/ 
(luettu 17.8.2016).

Tampereen yliopisto, http://www.uta.fi/ (luettu 15.11.2016).

Lyhenteiden käyttö

Tekstitilan säästämiseksi viitteissä käytetään yleisesti suomenkielisten lyhenteiden (esim., 
vrt., ks., jne.) ohella myös muita lyhenteitä. Niiden tulee kuitenkin olla vakiintuneita tai muu-
ten yleispäteviä (ks. liite 1). Arkistokokonaisuuksista, sarjoista ja sanomalehdistä käytetyt 
lyhenteet on tällöin aina merkittävä myös lähdeluettelon asianomaiseen kohtaan. Jos tutki-
muksessa on käytetty paljon muita kuin vakiintuneita lyhenteitä, on syytä laatia erillinen ly-
henneluettelo. Sen voi sijoittaa joko sisällysluettelon ja johdannon väliin tai tekstin loppuun 
ennen lähde- ja kirjallisuusluetteloa. Varsinaisessa käsittelytekstissä on vältettävä lyhenteiden 
käyttöä; puolueiden, kansainvälisen järjestöjen ja vastaavien instituutioiden vakiintuneet ly-
henteet, kuten YK tai EU, ovat toki eri asia.

Viitteen sijainti

Viitenumeron paikka itse tutkimustekstissä ei ole satunnainen. Lähdeviitteet sijoitetaan aina 
sivulle, jossa viittaus tapahtuu ja viitteet numeroidaan juoksevasti läpi työn. Lähdeviitteen 
numero merkitään tekstiin yläviitteeksi. Lähdeviitteen paikka lauseessa voi vaihdella sen 
mukaan, mihin viitataan. Lauseen sisällä oleva viitenumero koskee sitä edeltävää sanaa tai 
käsitettä. Pilkun jälkeinen alaviitenumero viittaa vain edelliseen lauseeseen, pilkkua edeltävä 
vain edelliseen sanaan. Pisteen jälkeen oleva viitenumero viittaa tekstiin, joka ulottuu 
edelliseen viitenumeroon asti tai kappaleen alkuun asti, mikäli kappaleessa ei aikaisemmin 
ole viitenumeroa. 
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Lähdeviitteen tulee olla lauseopillisesti täydellinen virke. Se aloitetaan aina isolla alkukirjai-
mella ja päätetään pisteeseen. Samassa viitteessä olevat tasavertaiset lähteet erotetaan toisis-
taan puolipisteellä. Samoin menetellään tutkimuskirjallisuuden suhteen. Useiden teosten tai 
artikkeleiden luettelo voi perustua esimerkiksi viittaus- tai aakkosjärjestykseen, mahdollinen 
on myös tekijän katsoma tärkeysjärjestys. Tekijän kommentit erotetaan tavallisen tekstin ta-
paan pisteellä.

Deverdun 1959, I, 291; Le Tourneau 1969, 96; Marokon hiippakunnasta, ks. Godard 
1857, 29. Alun perin piispanistuimena oli Fez, josta se siirrettiin Marrakeshiin vuonna 
1233.
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TEKSTIN HAVAINNOLLISTAMINEN

Kun tutkimuksessa käytetään paljon numeerista aineistoa, sitä voidaan parhaiten esittää asetel-
malla, taulukolla tai kuviolla. Tutkittavan asian esittämistä ja käsittämistä edesauttavat usein 
myös kartat ja havainnollistavat kuvat tai piirrokset. Tällainen materiaali sijoitetaan tekstisi-
vulle ja ne on aina numeroitava. Taulukoissa, kuvioissa, kuvissa, kartoissa tai liitteissä on aina 
oltava otsikko ja niihin on liitettävä lähdetiedot. Jos niitä on työssä runsaasti, työhön on hyvä 
liittää niistä myös erillinen lista. Taulukot numeroidaan juoksevasti omana kategorianaan, sa-
moin kuviot, kuvat, kartat ja liitteet. 

Asetelmat, taulukot, kuviot

Asetelma ei ole taulukko, vaan tekstin sisään sijoitettu lista, jota ei otsikoida. Sitä voidaan 
käyttää silloin, kun esitetään vain muutama numerotieto. Esimerkiksi jonkin historiallisen il-
miön vuosittaiset lukuarvot voidaan asetella sarakkeeksi rinnakkain vuosilukujen kanssa.

[…] Sotavuodet olivat väestölle taloudellisesti raskaita. Niiden aikana elinkustannukset 
kohosivat elinkustannusindeksin mukaan seuraavasti (1913=100):

1914 112
1915 139
1916 159
1917 221
1918 778
1919 940

Taulukko taas on tarpeen silloin, kun numerotietoja on paljon tai kun vertaillaan eri ilmiöitä 
keskenään. Taulukoissa voidaan esittää absoluuttisia lukuja tai eri tavoin laskettuja suhdelu-
kuja (prosentti, indeksi, keskiarvo jne.).

Taulukoissa on noudatettava tilastotieteen vakiintuneita käytäntöjä. Kaikkien taulukossa ole-
vien tietojen tulee olla yksiselitteisiä, eikä siinä saa olla sellaisia tietoja, joita ei ole nimetty. 
Kun käytetään suhdelukuja tai tilastollisia tunnuslukuja, taulukkoon on hyvä merkitä myös 
absoluuttiset luvut. Muuttujien (mitattujen ominaisuuksien) nimet on kirjoitettava itse tau-
lukkoon. Myös laskutavan tulee ilmetä taulukosta. Taulukossa on oltava otsikko sekä rivien 
ja sarakkeiden otsakkeet. Mittayksiköitä ja muuttujia koskevia asioita voidaan selittää myös 
taulukon alareunassa. Kaikki taulukon lukemiseen tarvittavat olennaiset tiedot onkin mainit-
tava heti taulukon yhteydessä, ei viitteessä tai leipätekstin sekaan siroteltuna. Lähde tai lähteet 
merkitään taulukon alareunaan. Jos tekijä on itse koonnut taulukon tiedot useista eri lähteistä, 
täydellinen luettelo (tai lisätietoja) käytetystä aineistosta voi olla alaviitteessä tai liitteessä. 
Olennaista on se, että lukijalle selviää, mitä asiaa taulukko kuvaa, mikä on käytetty aineisto, 
ja miten taulukossa käytetyt luvut on laskettu.
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Taulukko 6. Työntekijöille maksetut palkat Hämeen linnassa v. 1620–1624.

Työntekijä \ Vuosi 1620 1621 1622 1623 1624 Yhteensä %
Linnanherra 2500 2500 2500 2600 2600 12700 17 %
Vouti 1400 1400 1450 1450 1500 7200 10 %
Pyöveli 800 800 800 800 800 4000 5 %
Muurimestari 1000 1000 0 0 500 2500 3 %
Kokit * 500 500 500 500 550 2550 3 %
Keittiöpiiat * 1200 1200 1200 1200 1300 6100 8 %
Sotilaat * 8000 8000 8000 8000 8500 40500 54 %
Yhteensä 15400 15400 14450 14550 15750 75550 100 %

* Kaikkien ryhmään kuuluneiden työntekijöiden yhteenlaskettu vuosipalkka.
Lähde: KA, Hämeen linnan tilit 1620–1624.

Lukijan kannalta on usein selvintä, jos numerotiedot esitetään taulukon sijaan graafisena ku-
viona. Historiantutkimuksessa käytetään yleisesti käyriä, koska ne ilmaisevat ilmiön ajallista 
kehitystä havainnollisemmin kuin pitkät numerosarakkeet. Samaan kuvioon voi piirtää useita 
käyriä. Muita usein käytettyjä kuvioita ovat jonkin ilmiön pelkkiä määrällisiä suhteita kuvaa-
vat pylväskuviot tai ympyrädiagrammit sekä erilaiset organisaatiokaaviot tai sukutaulut. 

Lähteet: SVT D VI (väestönlaskut); STV 1991; R. Hjerppe, Suomen talous 1860–1980, liite 1.
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Numeroiden osoittamien kehityssuuntien, muutosten ja poikkeamien taustalla on ihmisen 
toiminta ja sen muutokset. Historiantutkimusta on näiden havaitseminen, ymmärtäminen ja 
selittäminen. Tutkittavan ajan tilastollista materiaalia on tulkittava muun lähdeaineiston ta-
voin. Tutkijan laatimat tilastot ovat tiivistettyä kuvausta, toisin sanoen tutkija kuvaa asioita 
numeroin, koska se on kätevää ja mahdollistaa monien asioiden yhdistämisen. Taulukkojen tai 
kuvioiden laatiminen ja esittäminen tutkimuksen osana ei kuitenkaan riitä, vaan taulukkojen 
ja kuvioiden sisältö ja siitä johdettavat yksityiskohdat, trendit ja ilmiöt tulee selittää ja analy-
soida sanallisesti leipätekstissä. Taulukkoja selittäessä ei pidä pitäytyä taulukon numeroiden 
toistamiseen, vaan nimenomaan taulukon tietojen kommentointiin ja selittämiseen.

Kartat, kuvat, piirrokset

Karttoja ja havainnollistavia kuvia tai piirroksia tulisi historiallisissa tutkimuksissa käyttää 
silloin kun se on mahdollista. Niillä voidaan havainnollistaa erilaisia asioita, mutta usein ne 
voivat olla myös koko tutkimusongelman ymmärtämisen ehto. Jos työn aihe liittyy esimerkik-
si Italian ja Etiopian väliseen konfliktiin vuosina 1894–1896, on Koillis-Afrikan yleiskartta 
varmasti paikallaan, sillä harvemmat lukijat tietänevät heti, missä sellaiset aiheen kannalta 
keskeiset paikat kuten Kassala, Wuchale, Amba Alagi tai Makalle sijaitsevat.

Karttaa, havainnollistavaa kuvaa tai piirrosta (esim. pohja- ja kaavapiirrosta tai esinettä ku-
vaavaa piirrosta) laadittaessa on aina pidettävä silmällä kahta seikkaa: esitetään vain tutki-
mukselle olennaista tietoa ja laaditaan mahdollisimman selvä ja yksiselitteinen esitys. Tämä 
tarkoittaa, että esitykseen merkitään haluttu asia, esimerkiksi hyökkäyssuunta, raja, väestön 
jakautuminen tai strategisesti tärkeiden luonnonvarojen kuten öljykenttien sijoittuminen ja sen 
jälkeen mietitään, onko tarpeen merkitä näkyviin vielä jotain, esimerkiksi vesistöjä, jokien 
kulkusuuntia tai maastonmuotoja. Käytettyjen merkintöjen tulee olla yksiselitteisiä ja ne on 
esityksen yhteydessä selitettävä. Nämä vaatimukset johtavat siihen, että tutkijan pitää useim-
miten itse laatia omaa tutkimusta palveleva esitys. Karttoihin pitää myös liittää pohjoisnuoli 
ja mittakaava.

Vaikka historiallisissa tutkimuksissa valokuvilla on usein tutkitun ilmiön visualisoijan rooli, 
ne voivat olla myös tutkimuksen keskeinen lähde, kuten edellä on esitetty.

Liitteet

Isokokoiset taulukot, kuviot, kuvat ja kartat voi sijoittaa liitteiksi. Samoin kannattaa tehdä 
kooltaan pienempienkin taulukkojen tai karttojen kanssa, mikäli niihin viitataan useamman 
kerran työn eri kohdissa. Liitteellä täytyy aina olla otsikko. Lähdetiedot on merkittävä näky-
viin. Liitteet sijoitetaan työn loppuun, numeroidaan ja niiden nimet merkitään sisällysluette-
loon näkyviin. Liitteissä olevaan materiaaliin on muistettava viitata itse tekstissä.

Lainaukset

Teksti voi sisältää suoria lainauksia lähteistä, jos se on tarkoituksenmukaista. Suorat lainauk-
set elävöittävät työtä ja tuovat siihen inhimillisen äänen: historiahan tutkii ihmisten toimintaa 
menneisyydessä. Joissakin aiheissa, esimerkiksi haastattelu- tai muistelma-aineistoa käytettä-
essä, suorat lainaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lyhyet suorat lainaukset sijoitetaan tekstin 



 

43

sisään lainausmerkeissä. Suorat sitaatit vaativat aina viittauksen lähdetietoihin.

Pidemmät lainaukset erotetaan omiksi kappaleikseen, jolloin lainausmerkkejä ei käytetä. Ta-
vallisesti lainaus on selvästi sisennetty, esimerkiksi sentin kummaltakin sivuilta. Kappale voi 
olla pistettä pienemmällä kirjasinkoolla ja tekstin riviväli tiheämpi. Näillä typografisilla piir-
teillä lukijalle osoitetaan, että kyseessä on suora lainaus. Esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Saksalainen humanisti Hieronymus Münzer, joka vieraili Portugalin hovissa vuonna 
1494, tallensi Henrik Purjehtijaan liittyvän perimätiedon: 

Koska hän tiesi, että Tunisin hallitsija sai joka vuosi suuren määrän kultaa, 
Henrik lähetti vakoilijoitaan Tunisiin, ja saatuaan näin selville, että tämä 
hallitsija lähetti eteläiseen Etiopiaan kauppiaita, jotka vaihtoivat siellä tavaransa 
kultaan ja orjiin, prinssi päätti tehdä meritse saman, minkä Tunisin hallitsija oli 
tehnyt vuosikausia maitse.1

ja viittaus lähteeseen annetaan alaviitteessä: 

1 Friedrich Kunstmann, ’Hieronymus Münzer’s Bericht über die Entdeckung der Guinea’, Königlich bayerisch 
Akademie der Wissenschaften, Abhandlungen der historischen Classe, vii (1858), 348. Käännös Pekka Masonen.

Joskus tutkija tapaa tutkimuskirjallisuudessa oivan suoran lainauksen, jota haluaa käyttää 
omassa työssään, mutta ei kuitenkaan saa käsiinsä tämän lainauksen alkuperäislähdettä. Täl-
löin hän joutuu lainaamaan sitä käyttämänsä tutkimuksen välityksellä. Tämä niin sanottu toi-
sen käden lähteen viittaus tapahtuu siten, että siteerattava kohta lainataan suoraan tutkimuskir-
jallisuudesta. Toisen käden lähteen siteeraamista on yleensä koetettava välttää ja on yritettävä 
mennä alkuperäiselle lähteelle aina, kun se realistisesti katsoen on mahdollista ja järkevää. 
Joko tekstissä tai alaviitteessä mainitaan keneltä ja mistä lainaus on peräisin, ja alaviitteessä 
mainitaan minkä tutkimuksen välityksellä lainaus on tehty.  

Darwinin teoriasta kumpuavaa kaksisuuntaisen muutoksen mahdollisuutta ja sen 
herättämää huolestumista kuvasti muun muassa Darwinille esitetty kysymys siitä, 
onko ”mahdollista, että ihmisistä tulisi taas apinoita”.2

ja viittaus lähteeseen annetaan alaviitteessä: 

2 Lainaus Oppenheim 1991, 276 mukaan

Suoria lainauksia käytettäessä on syytä muistaa, että lähdettä pitää lainata kirjaimellisesti, 
kaikkine mahdollisine (kirjoitus)virheineen. Jos lainattava tekstikokonaisuus on pitkä, voi olla 
tarkoituksenmukaista lyhentää tekstiä. Poisto ei kuitenkaan saa vaikuttaa siten, että lainauk-
sen asiasisältö muuttuisi merkittävästi tai sen pohjalta voisi syntyä alkuperäistekstin hengestä 
poikkeava tulkinta. Jotta tekstin lyhentäminen käy selväksi kaikille, lainauksen sisällä tehty 
poisto tulee merkitä lyhennettyyn kohtaan hakasulkeissa olevilla kolmella pisteellä eli […].
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Vieraskielisiä lähteitä lainattaessa teksti käännetään yleensä itse leipätekstissä suomeksi, ja 
alkukielinen teksti annetaan alaviitteessä. Joskus voi olla erityinen syy sisällyttää alkukieli-
nen lainaus leipätekstiin, esimerkiksi jos lähteessä käytetään alkuperäistä kieltä tavalla, jonka 
merkitys hämärtyisi käännettäessä ilmaisut. Tällöin suomenkielinen käännös annetaan lähde-
viitteessä.

Koska käännös on tulkinta, tulkinnan tekijä eli kääntäjä on aina mainittava. Jos työssä on 
paljon käännöksiä ja ne ovat työn tekijän itsensä tekemiä, tästä voidaan mainita työn johdanto-
osassa, jonka jälkeen asiaan ei tarvitse enää palata. Toinen tapa on mainita kääntäjä kunkin 
käännöksen kohdalla erikseen alaviitteessä. Tämä tapa tulee kyseeseen, kun käännöksiä on 
vähän tai kun niitä on paljon ja eri kääntäjiltä. Kannattaa pitää mielessä, että jos lähteestä jo 
on olemassa suomenkielinen käännös, sitä voi toki käyttää.
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LIITE 1:
YLEISIMPIÄ ESIMERKKEJÄ SUOMALAISESSA HISTORIAN-KIRJOITUKSESSA 
VAKIINTUNEISTA LYHENTEISTÄ.

Arkistot ja kirjastot
HMA Hämeenlinnan maakunta-arkisto (samoin JoMA, JyMA, MMA, OMA, 

TMA, VMA)
KA Kansallisarkisto, ent. Valtionarkisto (ruotsiksi Riksarkivet, RA).Huom! 

Vanhemmissa tutkimuksissa (noin vuoteen 1995) lyhenne viittaa Kansanar-
kistoon. Kansalliskirjaston aikaisempi lyhenne on HYK (Helsingin yliopis-
ton kirjasto)

KansA Kansanarkisto Huom! Vanhemmissa tutkimuksissa (noin vuoteen 1995) ly-
henne on ollut KA

SRA Sveriges Riksarkivet (Stockholm), joskus myös RA (varo sekoittamasta, 
vrt. yllä KA!)

SArk Sota-arkisto
TA Työväenarkisto
TKA Tampereen kaupunginarkisto
VA Valtionarkisto (noin vuoteen 1995), nyk. Kansallisarkisto (KA)
ÅAB Åbo Akademis Bibliotek

Julkinen hallinto
AD anomusdiaari (KD kirjediaari, RD revisiodiaari, VD valitusdiaari)
FT Finanssitoimituskunta (myös Ftk, samoin Kirk.T.)
HM Hallitusmuoto
KHO Korkein hallinto-oikeus (KoO Korkein Oikeus, KO Kihlakunnanoikeus, 

RO Raastuvanoikeus)
KKK Kenraalikuvernöörinkanslia
KunL Kunnallislaki (samoin RakL, TieL jne.)
OikM Oikeusministeriö (samoin SisM, OpM, SosM jne.)
Sen Senaatti
tal.os. talousosasto
UM Ulkoasiainministeriö
VN Valtioneuvosto
VP Valtiopäivät
VRYO Valtiorikosylioikeus (samoin VRO)
VSV Valtiosihteerinvirasto

Yhdistykset ja niiden julkaisut
HA Historian Aitta (myös HAitta)
HAik Historiallinen Aikakauskirja
HArk Historiallinen Arkisto
SHS Suomen Historiallinen Seura
SKHS Suomen Kirkkohistoriallinen Seura
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
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Asiakirjakokoelmat
ADAP Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik
Ask Suomen Asetuskokoelma (myös as. kok.)
BAD Die Britischen Amtlichen Dokumente uber den Ursprung des Weltkrieges 

1880–1914
BPL British Parlamentary Papers
DBFP Documents on British Foreign Policy
FMU Finlands medeltidsurkunder
FRUS Foreign Relations of the United States
GD Documents on German Foreign Policy
GP Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914
MGH Monumenta Germaniae Historica
SDFP Soviet Documents on Foreign Policy
STV Suomen Tilastollinen Vuosikirja
SVT Suomen Virallinen Tilasto

Muita lyhenteitä (Näitä käytettäessä on käytettävä samalla tarkkaa harkintaa).
col. palsta
f., ff. folio, foliot
ibid. ibidem, samoin, samassa paikassa, samat kirjan sivut
kok. kokoelma
m.t. mainittu teos (myös mt.)
mf mikrofilmi (myös Mf)
mss. manuscriptum, käsikirjoitus (myös MS, ms.)
op. cit. opere citato, lainatussa teoksessa
passim hajallaan, siellä täällä teoksessa
ptk. pöytäkirja (myös pk.)
r. recto, käsikirjoitussivun ’etusivu’, aukeaman oikeanpuoleinen sivu
s., ss. sivu, sivut
s.l. sine loco, ei painopaikkaa
s.a. sine anno, ei painovuotta
s.n. sine nomine, ei tekijää
v.  verso, käsikirjoitussivun ’takasivu’, aukeaman vasemmanpuoleinen sivu
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LIITE 2:
ESIMERKKI ESITELMÄN NIMIÖSIVUSTA

TAMPEREEN YLIOPISTO

Ukko Mansson
62254

MIEHEN ASEMA VARHAISKESKIAJALLA
GREGORIUS TOURSLAISEN MUKAAN

_______________________________
Historian kandidaattiseminaari/seminaari 24.3.2024

N.N:n ryhmä
Opponenttina Reino Tourilainen
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LIITE 3:
ESIMERKKI TUTKIELMAN NIMIÖSIVUSTA

TAMPEREEN YLIOPISTO

Suvi Kinos

SYÖMISEN MERKITYS NÄLÄNTUNTEEN KARKOTTAJANA
LÄNSI-UUDELLAMAALLA 1809 – 1918

_______________________________
Historian pro gradu -tutkielma / kandidaatintutkielma

Tampere 2015
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LIITE 4:

PRO GRADU -TUTKIELMAN TIIVISTELMÄOHJE

Tiivistelmä sijoitetaan nimiölehden jälkeen. Tiivistelmän väliviivalla erotettuun yläosaan 
kirjoitetaan rivivälillä 1 seuraavat tiedot:

– korkeakoulu 
– yksikkö
– tekijän suku- ja etunimi ISOILLA kirjaimilla, kaksoispiste ja työn nimi
– opinnäytteen laji (sivuaineen tutkielma, pro gradu -tutkielma tai lisensiaatintyö) 

sekä sivumäärä, liitteiden sivumäärä ilmoitetaan erikseen
– tieteenala
–valmistumiskuukausi ja vuosi

Esimerkki:

Tampereen yliopisto
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
KINOS SUVI: Syömisen merkitys näläntunteen karkottajana Länsi-Uudellamaalla 1809–
1918
Pro gradu -tutkielma, 124 s., 10 liites.
Historia
Joulukuu 2015
_______________________________________

Bibliografisten tietojen jälkeen kirjoitetaan rivivälillä 1 tutkielmasta enintään kaksisivuinen 
tiivistelmä. Siitä tulee ilmetä opinnäytteen aihe ja tutkimustehtävä, tutkimuksen aineisto, 
tutkimusmenetelmät sekä keskeiset tutkimustulokset ja niiden merkitys. Tiivistelmä 
kirjoitetaan täydellisinä virkkeinä. Tavoitteena on ytimekäs teksti, jonka lukemalla lukija 
saa asianmukaisen kuvan tutkielman sisällöstä. Käytännössä tiivistelmä on tutkielman 
johdannon ja päätelmä- eli loppuluvun lyhennelmä.
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