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Historian ja etnologian laitos
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Historian oppiaineen sisältöjä

• Historiassa ei opiskella vain tosiasioita tai faktoja, 
vaan opetellaan tulkitsemaan menneisyyttä. 

• Ei toisteta lukiossa opetettua, opetus rakentuu 
laitoksen omalle tutkimukselle

• Esim. historian perusopinnoissa temaattinen (ei 
kronologinen) lähestymistapa, teemoja 
esimerkiksi:

Politiikka, kulttuuri, kieli

Sukupuoli

Talous

Terveys, sairaus ja hyvinvointi
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Historian aloituspaikat ja 

hakijamäärät

• Vuonna 2018 hakijoita oli 404

• Aloituspaikkojen määrä vuonna 2019:

28 taustapisteiden perusteella

2 taustapisteetöntä

2 avoimen väylän kautta
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Historian valintaperusteet – pääosa 

opiskelijoista valitaan pelkkien 

taustapisteiden perusteella!

• Pisteet muodostuvat historian reaalikokeen 
(osuus pisteistä 2/3) ja muiden 
ylioppilaskokeiden perusteella, ei 
valintakoetta!

• Lisäksi valitaan maks. 2 taustapisteetöntä (= 
ei-ylioppilaita) motivaatiokirjeen ja 
haastattelun perusteella sekä 2 avoimen 
väylän kautta motivaatiokirjeen, aiempien 
opintojen sekä haastattelun perusteella
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Historiasta työllistyy!

• Historian opettaja (aineenopettajakoulutus), 
muut kouluttajan tehtävät

• Tutkijat

• Arkisto-, kirjasto- ja museoala 

• Julkinen sektori esim. hallinnon ja kulttuurin 
tehtävissä, myös kansainvälisesti

• Yksityinen sektori: järjestöt, yritykset

• -> tutkinnon vapaasti valittavilla opinnoilla voi 
suuntautua haluamilleen aloille / aihepiireihin!
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Kulttuurit ja yhteisöt

muuttuvassa maailmassa

(KUMU)

Etnologia, antropologia & kulttuuripolitiikka
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Mikä on KUMU?

• Uusi, täysin uniikki tutkinto-
ohjelma, jossa yhdistyvät
etnologia, antropologia ja 
kulttuuripolitiikka

• Historian ja etnologian laitos
toteuttaa yhteistyössä
yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian laitoksen kanssa

• Ensimmäistä kertaa haussa
yhteishaussa 2019
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KUMU:ssa keskiössä

ovat kulttuuriset ilmiöt

• traditiot, rituaalit, taide, media, arki, 

yhteisöt, muisti, kerronta, 

kulttuuriperintö, identiteetti, sukupuoli, 

etnisyys, globalisaatio, 

maahanmuutto, vähemmistöt, 

kulttuuri-instituutiot, kulttuuria koskeva 

päätöksenteko…
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• … ja toisaalta yhteiskunnalliset haasteet, 

kuten eriarvoisuus, köyhyys, riippuvuudet, 

osattomuus, väkivalta ja konfliktit

• näitä ilmiöitä tutkitaan haastattelemalla ja 

havainnoimalla ihmisiä, tutkimalla arkistoja, 

mediaa ja verkkoa sekä analysoimalla 

puhetta, tekstiä ja tilastoja
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Aloituspaikat ja pisteytys

• Aloituspaikat: 20 + 2

• Avoimen yliopiston opintojen perusteella: 2

• Yhteispisteiden perusteella valittaville: 14

• Valintakokeen perusteella valittaville: 6

• Taustapisteet lasketaan yo-tutkinnon 
äidinkielen ja kolmen muun kokeen 
arvosanoista hakijalle edullisimmalla tavalla

• Yhteispisteissä taustapisteiden maksimi on 
30 ja koepisteiden maksimi 70
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Valintakoe

• Valintakoe 22.5.2019 klo 
12.00–16.00 salissa 
M103 (Musica-rakennus, 
Seminaarinmäen 
kampus)

• Mittaa luetun 
ymmärtämisen ja 
kirjoittamisen taitoja sekä 
sisältää hakijoiden 
motivaatiota selvittävän 
osion

• Perustuu kokeessa 
jaettavaan materiaaliin
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Työllistyminen
• Opintojensa osana opiskelijat verkostoituvat alan toimijoihin, rakentavat omia 

työelämäpolkujaan, asettavat oman asiantuntijuutensa kehittämiselle relevantteja 

oppimistavoitteita sekä oppivat tunnistamaan omaa osaamistaan.

• KUMU:sta valmistunut on kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden asiantuntija. 

Hän voi työllistyä esim. kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, järjestöihin, yrityksiin, 

museoihin ja arkistoihin sekä maahanmuuttoon ja hallintoon liittyviin tehtäviin. Monet 

työskentelevät tutkijoina, toimittajina tai opetus- ja viestintäalalla.
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Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

• Muista piipahtaa ständillä – jaossa tarroja ja postikortteja!

• Lisätietoa saat myös Opintopolusta sekä osoitteesta jyu.fi/kumu

• Katso myös KUMU-videot yliopiston youtube-kanavalta!


