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TAIDEHISTORIAN OPETUSSUUNNITELMA 11.8.2009 

Hops ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot    1 op 
TAIA110 Hops, aineopinnot    1 op 
TAIS110 Hops, syventävät opinnot   1 op 
TAIJ110 Hops, jatko-opinnot     1 op 
TAIP111 Opiskeluvalmiudet     1 op 

Taidehistorian perusopinnot 30 op (sivuaineena 25 op) 

I TAIDEHISTORIAN OPINTOJAKSOT (20 op) 

TAHP110 Taidehistorian johdantokurssi ja praktikum   5 op 
TAHP121 Taiteen historia I    7 op 
TAHP122 Taiteen historia II    8 op 

 

II LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT (10 op, sivuaineena 5 op) 

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö   5 op 
TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria    5 op 
TAIP230 Populaarikulttuuri    5 op 

Taidehistorian aineopinnot 50 p (sivuaineena 40 op) 

I TEORIA JA METODIT (10 op) 

TAHA110 Teoriakirjallisuus     5 op 
TAHA111 Metodologiset sovellusalat    5 op 
TAHA112 Praktikumin kirjallisuus    3 op 
TAHA113 Praktikum     2 op 

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERIKOISTUMISALUEET (20 op) 

Taidehistorian moduulit, valitaan kaksi seuraavista: 

TAHA210 Taidehistorian klassikot    5 op 
TAHA220 Suomen ja naapurimaiden taiteen historia   5 op 
TAHA230 Länsimainen taide    5 op 
TAHA280 Valinnainen erikoisalue   5 op 
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Laitoksen yhteiset opintojaksot, valitaan kaksi seuraavista: 

TAIA211 Kulttuurintutkimus I    5 op 
TAIA212 Kulttuurintutkimus II    5 op 
TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I   5 op 
TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II  5 op 
TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I   5 op 
TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II   5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri I     5 op 
TAIA242 Lastenkulttuuri II     5 op 
TAIA251 Kaupunkitutkimus     5 op 
TAIA253 Maisematutkimus      5 op 
TAIA255 Ympäristöestetiikka     5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus I   5 op 
TAIA262 Monikulttuurisuus II   5 op 
TAIA271 Kulttuurituotanto    5 op 

 

III ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMINEN (5 op) (sivuaineena 10 op) 

Valitaan yksi seuraavista (sivuaineena kaksi seuraavista): 

TAHA313 Asiantuntijuusalue    5 op 
TAHA314 Valinnainen erikoiskurssi asiantuntijuusalueelta  5 op  

IV TUTKIELMATAIDOT (15 op) (vain pääaineopiskelijoille) 

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet    5 op 
TAHA420 Proseminaari ja kandidaatintutkielma  10 op 
TAHY410 Maturiteetti     1 op 

Taidehistorian syventävät opinnot 40 op 

I TAIDEHISTORIAN METODIOPINNOT (10 op) 

TAHS110 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot   6 op 
TAHS120 Metodien erikoisalueet    4 op 

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERIKOISTUMISALUEET (10 op) 

TAHS311 Tutkimuskentän ajankohtaiset kysymykset   5 op 
TAHS312 Valinnainen erikoiskurssi tutkimuskentältä   5 op  

III TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT (10 op) 

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus   6 op 
TAHS420 Tutkimuksesta tiedottaminen    4 op 

IV SEMINAARI 

TAHS510 Seminaari     10 op 
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Tutkielma 40 op 

TAHS520 Tutkielma      40 op 
TAHS521 Sivututkielma     20 op 
 

Jatko-opinnot 

I OMAN TUTKIMUSALAN JATKO-OPINNOT (10 - 15 op) 

TAHJ110 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimusraportit ja seminaarit  5 op 
TAHJ121 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimustyö   5 op 
TAHJ122 Jatko-opintojen erikoisopinnot, korkeakouluopetus  5 op 

II TUTKIMUSTYÖN TAIDOT (5 - 10 op) 

TAHJ211 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 1    5 op 
TAHJ212 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 2    5 op 

III SEMINAARI JA TUTKIMUS (10 op + 90/210 op) 

TAHJ310 Tutkimusseminaari     10 op 
TAHJ321 Lisensiaatintutkimus     90 op 
TAHJ322 Väitöskirjatutkimus     210 op 

 

Yleistä 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)  

Hops on pääaineopiskelijoille pakollinen jossain opintojen vaiheessa. Opiskelija voi tehdä opintosuunnitel-
ma myös aine-, syventävien- ja jatko-opintojen yhteydessä. 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laajuus on 1 op ja koodit ovat: 

• TAIP110 Hops (perusopinnot), TAIA110 Hops (aineopinnot), TAIS110 Hops (syventävät opinnot) ja 
TAIJ110 Hops (jatko-opinnot). 

Opiskeluvalmiudet 

Pääaineopiskelijat suorittavat opiskeluvalmiudet–seminaarin peruspintojen yhteydessä. Seminaarin koodi on 
TAIP111 (1 op). 

Opintosuoritusten arvostelusta 

Vapaaehtoisen harjoittelun raporttia lukuun ottamatta kaikki opintosuoritukset, myös opintokokonaisuudet, 
arvostellaan asteikolla 1–5. Harjoitteluraportti arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. 
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Opintojaksojen vastaavuuksista 

Tässä opetussuunnitelmassa näkyvät koodit on varattu kirjatenteille ja sellaisille luentosarjoille, joiden otsi-
kot ja sisällöt eivät muutu. Opetusohjelmaan tulee luentosarjoja joissa on eri koodi ja nimi kuin tässä opetus-
suunnitelmassa on mainittu, mutta ne vastaavat tässä opetussuunnitelmassa näkyviä kohtia. Opintojen vas-
taavuustaulukko on nähtävissä taikun sivulla 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/vastaavuudet 

Tärkeät linkit 

Opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa: 

• Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelu taikussa -sivu: 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/ 

• Jyväskylän yliopiston opiskelu-sivu: http://www.jyu.fi/opiskelu 
• Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut: http://www.jyu.fi/hallinto/opiskelijapalvelut 
• Humanistisen tiedekunnan opintojen tueksi -sivu: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki 

Opintojen rakenne 

Perusopinnot 30 op (25 op) 

Oppiaineen omat opintojaksot Laitoksen yhteistä opetusta 

15 op – 25 op 5 op – 15 op 

Aineopinnot 50 op (30–40 op) 

Kandidaatintutkielma ja 
proseminaari  

Oppiaineen omat opinto-
jaksot 

Laitoksen yhteistä opetusta 

10 op (sivuaineena 0 op) 10 op – 40 op 0 op – 20 op 

Syventävät opinnot 80 op (40–60 op) 

Pro gradu –tutkielma Seminaari Muut syventävät opinnot 

40 op (sivuaineena 20 op 
/ 0 op) 

10 op 30 op 

Jatko-opinnot 

Tutkimusseminaari Oman tutkimusalan jatko-
opinnot 

Tutkimustyön taidot Lisensiaatintutkimus 
ja/tai väitöskirjatutkimus 

10 op 10 op 10 op 90 op / 210 op 
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HOPS ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot 1 op, TAIA110 Hops, aineopinnot 1 op, TAIS110 
Hops, syventävät opinnot 1 op, TAIJ110 Hops, jatko-opinnot 1 op 

HOPS on pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso jollain opintojen tasolla (perus-, aine- tai syventävissä 
opinnoissa). Myös jatko-opiskelijat voivat tehdä HOPSin. Vain pääaineopiskelijat tekevät HOPSin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa suunnitella opintojensa tavoitteet, aikataulun ja opintopolun.  

Opintomuoto 

E-hops (korppi), itsenäinen perehtyminen yliopiston opetustarjontaan, omien kiinnostusten ja vahvuuksien 
kartoittaminen. Hops-keskustelut  käydään ohjaajan kanssa perusopintojen alkuvaiheessa ja tarpeen mu-
kaan aine-, syventävien, ja jatko-opintojen alkuvaiheessa. 

TAIP111 Opiskeluvalmiudet 1 op 

Opiskeluvalmiudet on lv. 2006-2007 ja sitä myöhemmin aloittaneille pääaineopiskelijoille pakollinen. 

Osaamistavoite 

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut opiskelutekniikoiden ja kirjoittamisen perusteisiin ja osaa käyttää 
lähdeviitteitä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus. 

Taidehistorian perusopinnot 30 op (sivuaineena 25 op) 

Perusopintojen osaamistavoite 

Opiskelija osaa kuvata taidehistorian alan erityisluonteen ja aseman suhteessa taiteen ja kulttuurin instituu-
tioihin, teorioihin ja käytännön tasoon. Opiskelija tunnistaa oman maan ja länsimaisen taiteen keskeisen 
aineiston.  

I TAIDEHISTORIAN OPINTOJAKSOT (20 op) 

TAHP110 Taidehistorian johdantokurssi ja praktikum 5 op  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa kertoa, minkälainen oppiaine taidehistoria on ja mikä on sen paikka yhteiskunnassa. Hän 
tietää, minkälaisia kysymyksiä taidehistoria käsittelee, osaa välittää käsityksensä sanallisesti ja tuntee teos-
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analyysin perusteet.  

Suositus ajoituksesta 

Opintojen alussa ensimmäisenä syksynä. 

Kirjallisuus 
• Lukkarinen ja  Elovirta (toim.), KATSEEN RAJAT 

TAHP121 Taiteen historia I 7 op 
TAHP122 Taiteen historia II 8 op 

Osaamistavoite 

Opiskelijalla on perustiedot Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittävistä ilmiöistä ja 
hän pystyy järjestämään taiteen historian kronologisesti. Opiskelija hallitsee tyylihistorian perusteet sekä 
tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat.  Hän myös ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian 
keskeistä terminologiaa.   

Opiskelutapa 

Luennot ja harjoitustehtäviä.  

Suositus ajoituksesta 

Ensimmäinen opiskeluvuosi. 

Oheiskirjallisuus 
• HONOUR & FLEMING: Maailman taiteen historia 
• (Bonsdorff, Gardberg, Kruskopf, Lindberg, Ringbom toim.), SUOMEN TAITEEN HISTORIA, KES-

KIAJALTA NYKYAIKAAN jne 

Arviointi: Asteikolla 1-5. 

II TAIKUN YHTEISET OPINTOJAKSOT (10 op, sivuaineena 5 op)  

Pääaineopiskelijat kaksi seuraavista, sivuaineopiskelijat yksi seuraavista: TAIP210, TAIP220 tai TAIP230. 

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet, moninaisuuden ja valtasuhteet sekä tietää kult-
tuuriperinnön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet. 

Opintomuoto 

Luennot ja kirjallisuus. Luennot ja kirjallisuus tentitään. 

Kirjallisuus 
• Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007): s. 12 – 67 
• Oppimispaketti TAIP210, joka lainataan Mediateekista. 
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TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op 

Sisältö 

Länsimaisen estetiikan ja taideajattelun perinne ja tärkeimmät nykysuuntaukset. Pääpaino on valistuksesta 
ja romantiikasta kehittyneessä modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat post-
moderniin ja nykytaiteeseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa ja pystyy erittelemään esteetti-
siin ja taiteen arvoihin liittyviä argumentteja. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, oppimistehtävät tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 
• BREDIN & SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty 
• Carroll (toim.): THEORIES OF ART TODAY 

tai ELDRIDGE: An Introduction to the Philosophy of Art  
• FORSS: Paikan estetiikka 

tai SEPÄNMAA: Alligaattorin hymy 

TAIP230 Populaarikulttuuri 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee populaarikulttuurin käsitteen historialliset perusteet ja tutkimuksen keskeiset lähtökoh-
dat sekä osaa soveltaa niitä itsenäisessä analyysissä ja kirjoittamisessa. 

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja populaarikulttuurin erilaisten ilmiöiden tulkinnassa ja osaa 
yhdistää erilaisia teorioita populaarikulttuurin kontekstiin, näkökulmina esimerkiksi mediakuvat ja elokuva, 
mainonta, sarjakuva ja fanius. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, essee tai luento. 

Kirjallisuus 

Kolme seuraavista: 

• BETTS: A History of Popular Culture 
• KALLIONIEMI & SALMI: Porvariskodista maailmankylään. Populaarikulttuurin historiaa. 
• BACON: Audiovisuaalisen kerronnan teoria 
• HAVASTE: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice 

Burroughsin Tarzan-sarjassa 
• MCCLOUD: Sarjakuva -näkymätön taide 
• Nikunen (toim.): FANIKIRJA 
• ROSSI: Heterotehdas 
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Taidehistorian aineopinnot 50 p (sivuaineena 40 op)     

Aineopintojen osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä taidehistoriallisesta aineistosta tiedon rakentumisen periaatteet eri teo-
reettisista ja metodologisista näkökulmista. Hän osaa valita oman asiantuntijuusalueensa ja laatia siihen 
perustuvan tieteellisen raportin.  

 

I TEORIA JA METODIT (10 op) 

Suoritetaan  

TAHA110 Teoriakirjallisuus 5 op  

sekä 

TAHA111 Metodologiset sovellusalat  5 op 
tai 
TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 3 op ja TAHA113 Praktikum 2 op 

TAHA110 Teoriakirjallisuus 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tunnistaa nykytaidehistorian yleiset metodiset näkökulmat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa 
pohtia niiden sisältämien teorioiden käyttömahdollisuuksia, etuja ja puutteita.  

Opiskelutapa 

Kirjatenttiin valitaan kolme seuraavista kirjoista. 

Kirjallisuus 
• RINGBOM: Art History in Finland before 1920 
• VAKKARI: Lähde ja Silmä 
• CONWAY & ROENISCH: Understanding Architecture. An introduction to architecture and archi-

tectural history 
• Saarikangas (toim.), KUVASTA TILAAN. TAIDEHISTORIA TÄNÄÄN 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa. 

TAHA111 Metodologiset sovellusalat 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee nykytaidehistorian yleiset menetelmät (metodit). Opiskelija osaa tehdä metodologisia va-
lintoja ja soveltaa valitsemiansa metodeja käytännön visuaaliseen analyysiin.     

Opiskelutapa 
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Suoritetaan esseinä tai erikseen järjestettävänä metodologiaseminaarina tai praktikumkurssina.  

Mikäli kurssi suoritetaan esseinä, kirjalistalta valittavasta kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa. 

• ART AND IT'S HISTORIES: A READER 
• BELTING: Art History after Modernism 
• KUUSAMO: Tyylistä tapaan, Semiotiikka, tyyli, ikonografia 
• PANOFSKY: Studies in Iconology 
• POLLOCK: Vision and Difference 
• PREZIOSI: The Art of Art History: A Critical Anthology 
• PÄCHT: The Practice of Art History. Reflections on Method 
• RINGBOM: Icon to Narrative 
• TOURNIKIATOS: The Historiography of Modern Architecture 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa. 

Mikäli oppiaine järjestää kontaktiopetusta, TAHA111 voidaan korvata kursseilla TAHA112 (Praktikumin 

kirjallisuus, 3 op) ja TAHA113 (Praktikum, 2 op). 

TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 3 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee nykytaidehistorian yleiset menetelmät (metodit).   

Kirjallisuus  

ilmoitetaan erikseen. 

TAHA113 Praktikum 2 op  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa tehdä metodologisia valintoja ja soveltaa valitsemiansa metodeja käytännön visuaaliseen 
analyysiin.     

Opiskelutapa 

Käytännön analyysiharjoituksia praktikumina taidehistorian eri alueilta. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti metodologiaseminaarin  ja proseminaarin kanssa. 
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II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERI-
KOISTUMISALUEET (20 op) 

Taidehistorian moduulit, valitaan kaksi (2) seuraavista (TAHA210-TAHA280) 

TAHA210 Taidehistorian klassikot 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tunnistaa taidehistorian oppiaineen historiallisen luonteen. Hän osaa määritellä klassikkojen ja 
nykytaidehistorian väliset erot ja yhteneväisyydet sekä klassikkojen käyttökelpoisuuden.  

Opiskelutapa 

Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

Kirjallisuus 

Perehdytään kolmeen teokseen, jotka suositellaan valittavaksi seuraavasta listasta: 

• BAXANDALL, Painting and Experience in 15th-Century Italy 
• GOMBRICH, Art and Illusion 
• HAUSER, The Social History of Art 
• HOGARTH: The Analysis of Beauty 
• KANDINSKY: Punkt und Linie zu Fläche / Point and Line to Plane 
• MANDER: Das Leben der niederländischen und deutschen Maler 
• PALLADIO: The Four Books of Andrea Palladio's Architecture 
• RIEGL: Stilfragen / Problems of Style 
• RINGBOM: Icon to Narrative tai The Sounding Cosmos 
• SEMPER: The Four Elements of Architecture and other Writings 
• WINCKELMANN: Jalosta yksinkertaisuudesta. Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista 
• VITRUVIUS: The ten Books on Architecture 
• WITTKOWER: Architectural Principles in the Age of Humanism 
• WÖLFFLIN: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe / Konsthistoriska grundbegrepp / Principles of Art 

History 

TAHA220 Suomen ja naapurimaiden taiteen historia 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa selittää ja analysoida Suomen ja naapurimaiden taiteen ilmiöitä historiallisessa kontekstis-
saan käyttäen aiheeseen liittyviä yleisesityksiä ja perusteoksia. Hän osaa etsiä ja käyttää kriittisesti muuta 
esseetehtäviin soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta.    

Opiskelutapa 

Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

Kirjallisuus 

Kirjatenttinä suoritetaan: 
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• ARS SUOMEN TAIDE, OSAT 1-6 tai PINX. MAALAUSTAIDE SUOMESSA, OSAT 1-5. (Kirjoista va-
litaan itse artikkelikoko-naisuuksia n. 300 sivun verran) 

• SIGNUMS SVENSKA KONSTENS HISTORIA, OSAT 1-12 (Kirjatenttiin valitaan itse artikkelikoko-
naisuuksia n. 200 sivun verran)  

Kirjat tentitään yleisenä tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Tenttikuoreen kirjoitetaan kirjoista valittujen artikke-
leiden nimet, sivutiedot ja kirjan osan numero. 

Esseekirjallisuudeksi valitaan tentaattorin kanssa kustakin ryhmästä yksi teos tai kokonaisuus: 

1. Suomen taide: 

• ARS SUOMEN TAIDE 1-6 
• PINX. MAALAUSTAIDE SUOMESSA 1-52 

2. Naapurimaiden taide: 

• SIGNUMS SVENSKA KONSTENS HISTORIA 1-12 
• NORGES KUNSTHISTORIE 1-8 
• DANSK KUNSTHISTORIE 1-5 
• HELME: Viron taiteen historia 
• BRUMFIELD: A History of Russian Architecture 

3. Taidehistorian väitöskirjoja ja tieteellisiä monografioita esim. 

• EDGREN: Mercy and Justice 
• ERVAMAA: R.W. Ekman ja C.E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide 
• HANKA: Kirkkomaalauksen traditio ja muutos 1720-1880: Carl Fredrik Blom murrosajan maalarina 
• KALHA: Muotopuolen merenneidon pauloissa: Suomen taideteollisuuden kultakausi 
• KONTTINEN: Totuus enemmän kuin kauneus 
• KOTKAVAARA: Progeny of the Icon 
• LUKKARINEN & WAENERBERG: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan 
• MÄKINEN: Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939 
• NIKULA: Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 
• PALIN: Oireileva miljöömuotokuva 
• PIRINEN: Luterilaisen kirkkointeriöörin muotoutuminen Suomessa 
• SAARIKANGAS: Model Houses for Model Families 
• SAKARI: Käsitetaiteen etiikkaa 
• SARAJAS-KORTE: Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet 
• SUOMINEN-KOKKONEN: The Fringe of a Profession 
• VALKEAPÄä: Pitäjänkirkosta kansallismonumentiksi 
• VIHANTA: Unelmaton uni 
• WÄRE: Rakennettu suomalaisuus 
• tai sopimuksen mukaan jokin muu suomalainen taidehistorian väitöskirja tai tieteellinen monografia 

TAHA230 Länsimainen taide 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa selittää ja analysoida länsimaisen taiteen ilmiöitä historiallisessa kontekstissaan käyttäen 
aiheeseen liittyviä perusteoksia. Hän osaa etsiä ja käyttää kriittisesti muuta esseetehtäviin soveltuvaa tutki-
muskirjallisuutta.    

Opiskelutapa 

Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 
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Kirjallisuus 

Kirjatenttiin valitaan seuraavista ryhmistä kolme kirjaa oman valinnan mukaan. Kirjat tentitään yleisenä 
tenttipäivänä yhtenä tenttinä. Esseesuoritusta varten kirjallisuuslistasta valitaan tentaattorin kanssa teemoi-
hin soveltuva kirjallisuus. 

1. Arkkitehtuurin historia: 

• BENEVOLO: History of Modern Architecture 
• BERGDOLL: European Architecture 1750-1890  
• COULTON: Ancient Greek Architects at Work 
• FRAMPTON: Modern Architecture 
• GRODECKI: Gothic Architecture 
• JENCKS: The New Paradigm in Architecture: The Language of Postmodernism 
• KUBACH: Romanesque Architecture 
• MANGO: Byzantine Architecture 
• MURRAY: Renaissance Architecture 
• MIDDLETON & WATKIN: NeoClassical and NineteenthCentury Architecture: I-II 
• NORBERG-SCHULZ: Baroque Architecture 
• NORBERG-SCHULZ: Late Baroque and Rococo Architecture 
• WARD-PERKINS: Roman Imperial Architecture (2. painos: 1981: ja myöhemmät painokset) 
• WATKIN: A History of Western Architecture 
• WITTKOWER: Architectural Principles in the Age of Humanism 

2. Taide ja taiteilija kontekstissa: 

• ALPERS: Rembrandt's Enterprise 
• ANDREWS: Landscape and Western Art 
• BAXANDALL: Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy 
• BECATTI: The Art of Ancient Greece and Rome 
• BELTING: Likeness and Presence: a history of Image 
• BOIME: The Academy and French Painting in the Nineteenth Century 
• CHADWICK: Women: Art: and Society 
• DUBE: The Expressionists 
• GRAY: The Russian Experiment 
• HONOUR: Romanticism 
• KITZINGER: Byzantine Art in the Making 
• LEVEY: Painting in Eighteenth Century Venice 
• MOSZYNSKA: Abstract Art 
• POLLITT: Art in the Hellenistic Age 
• RINGBOM: Pinta ja syvyys 
• ROSENBLUM & JANSON: Art of the Nineteenth Century 
• ROSSHOLM LAGERLÖF: Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicolas Poussin and Claude Lorrain 
• RUSSELL: The Meanings of Modern Art 
• STECHOW: Dutch Landscape Painting in the Seventeenth Century 
• WEISBERG: Beyond Impressionism: the naturalist impulse in European art 1860-1905 
• WITTKOWER: Allegory and Migration of Symbols 

TAHA280 Taidehistorian valinnainen erikoistumisalue, 5 op 

Osaamistavoite 

Valinnaisia voivat olla taidehistorian eri aikakaudet tai eri lajityypit (genret, tekniikat) tai maantieteelliset 
alueet, kuten ulko-Euroopan taide tai nykytaide, eri taiteen tekniikat ja genret. 
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Opiskelija kykenee raportoimaan oman erikoistumisalueensa ominaispiirteet taiteen kokonaiskentässä. 

Opiskelutapa 

Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin 
kanssa. Ellei erikoistumisalueita määritellä itse, voidaan valita esimerkiksi varhaiset korkeakulttuurit, ulkoeu-
rooppalainen taide tai taide nyt. 

Kirjallisuus 

Varhaiset korkeakulttuurit, valitaan kolme teosta 

• *) BALL: Rome in the East: The Transformations of an Empire 
• *) DAVID: The Experience of Ancient Egypt 
• *) REID: Whose Pharaohs? Archaeology, Museums and Egyptian  Identity from Napoleon to WWI 
• HOLTHOER: Muinaisen Egyptin kulttuuri 

Ulkoeurooppalainen taide, valitaan kolme teosta 

• *BENJAMIN: Oriental Aesthetics: Art, Colonialism and French North Africa 1880-1930 
• *CLARKE: Oriental Enlightenment 
• *PETERSEN: Dictionary of Islam Architecture 
• TREGEAR: Chinese Art 

Taide nyt, valitaan kolme teosta 

• ARCHER: Art since 1960 
• *BARASH: Modern theories of art, Vol. 2 
• *CHILDS: Peter, Modernism 
• KRAUSS: The originality of the Avant-garde 
• HOPKINGS: After Modern Art 1945-2000 
• *HARRISON: Pop art and the origins of post-modern 
• FINEBERG: Art since 1940: Strategies of being 
• *KIMBALL: Art's prospect 

*) = Ebrary-kirjoja 

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. 

Laitoksen yhteiset opintojaksot, valitaan kaksi (2) seuraavista (TAIA211-271) 

KULTTUURINTUTKIMUS 

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op 
TAIA211 Kulttuurintutkimus II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan nykykulttuurin ilmiöihin monialaisen kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Modernisaation 
vaikutukset luovat historiallista taustaa. Keskeisiä aiheita ovat arkielämä, medioituminen, populaari, moni-
kulttuurisuus, paikallinen ja globaali, identiteetti. Teoreettisessa käsitteistössä ovat keskeisiä merkitysten 
muodostuminen, valta, representaatio, ideologia ja subjektius. Menetelmällisesti korostuvat kontekstuaaliset 
tutkimusotteet sekä tekstin että kuvan analyysissa. 
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Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen teoreettiset ja analyyttiset peruskäsitteet. Hän saa kuvan sekä 
nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta että kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan 
osa-alueisiin ja arvopiireihin. Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurin tilan ja muutoksen dynamiikkaa ja 
kykenee siten esittämään kriittisiä kysymyksiä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, kirjatentti tai essee. 

Kirjallisuus 

Kirjatenttiin kuuluu kaksi erikseen tentittävää 5 op:n kokonaisuutta (kulttuurintutkimus I ja II). Ensimmäi-
nen painottuu kulttuurintutkimuksen perusteisiin ja toinen teoreettisiin, historiallisiin ja menetelmällisiin 
erityiskysymyksiin. 

• Oheislukemistoksi suositellaan Bennett, Grossberg & Morris (eds.): NEW KEYWORDS. A REVISED 
VOCABULARY OF CULTURE AND SOCIETY. 

Kulttuurintutkimus I  

• FORNÄS: Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia  
tai OSWELL: Culture and society: An Introduction to Cultural Studies (myös ebrary) 

• LEHTONEN: Merkitysten maailma tai Michael Pickering (toim): RESEARCH METHODS FOR 
CULTURAL STUDIES 

• Vainikkala ja Mikkola (toim.): NYKYAIKA KULTTUURINTUTKIMUKSESSA  
tai BAUMAN: Postmodernin lumo 

Kulttuurintutkimus II  

kaksi tai kolme teosta ja kokoelma artikkeleita, joista sovitaan tentaattorin kanssa. 

TEKSTUAALINEN JA VISUAALINEN ANALYYSI 

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op 
 TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan laaja-alaiseen tekstikäsitykseen ja visuaalisen analyysin kenttään. Perehdytään erityisesti kuvan 
ja sanan suhteeseen, kirjallisuudentutkimuksen teksti- ja tulkintateorioihin ja niiden käyttöön erilaisten teks-
tien yhteydessä sekä visuaalisen analyysin mahdollisuuksiin suhteuttaen taiteentutkimuksen esimerkkejä 
muiden tieteenalojen kuten luonnontieteiden, viestintätieteiden ja kognitiotieteen tarjoamiin analyysimallei-
hin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää käsitteet visualisointi, visuaalinen malli ja visuaalinen esimerkki ja pystyy tuottamaan 
visuaalisten teosten analyyseja. Hän pystyy soveltamaan sekä visuaalisia että tekstuaalisia menetelmiä eri-
laisiin teksteihin (puhuttu, kirjoitettu, kuva, elokuva, mainos). 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 
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Kirjallisuus 

artikkeleita sopimuksen mukaan tai 

• MIKKONEN: Kuva ja sana: vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä 
• FARAGO & ZWIJNENBERG: Compelling Visuality 

KULTTUURIN JA TAITEEN VÄLITTYMINEN 

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op 
TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen välittymistä käsitteleviä teorioita, kuten kulttuurinen 
muisti, reseptio ja muut kokijakeskeiset suuntaukset. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

kolme seuraavista: 

• KAVANAGH: Dream Spaces. Memory and the Museum. 
• HOLUB: Reception Theory. A Critical Introduction. 
• Kajannes, Kirstinä (toim.): KIRJALLISUUS, KIELI JA KOGNITIO 
• MORGAN, DAVID: The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice. 
• Suleiman & Crosman (eds.): THE READER IN THE TEXT. ESSAYS ON AUDIENCES AND INTER-

PRETATION. 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin välittymisen käytäntöjä ja tutkimusta yhdeltä seuraavista erityisalueista: mu-
seopedagogiikka, mediakasvatus, taidekasvatus, yleisötutkimus tai taidekritiikki.  

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

yksi seuraavista kokonaisuuksista 
 
Museopedagogiikka 

• HOOPER-GREENHILL, EILEAN: Museum, media, message 
• LEVANTO & PETTERSSON: Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa ylei-

sönsä 
• Venäläinen, Päivi (toim.): KULTTUURIPERINTÖ JA OPPIMINEN 

Mediakasvatus 
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• KOTILAINEN, HANKALA & KIVIKURU: Mediakasvatus 
• SUORANTA: Kasvatus mediakulttuurissa 
• KUPIAINEN, SINTONEN: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus 

Taidekasvatus 

• KANTONEN: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa 
• RANTALA: Ite pitää keksii se juttu. Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta 
• Bardy ym. (toim.): TAIDE KESKELLÄ ELÄMÄÄ. 

Yleisötutkimus 

• LÄHDESMÄKI: Kuohahdus suomen kansan sydämestä. 
• BUTSCH, RICHARD: The citizen audience: crowds, publics, and individuals 
• Will Brooker & Deborah Jermy (eds.): THE AUDIENCE STUDIES READER 

Taidekritiikki 

• BARRETT: Criticizing art: Understanding the contemporary 
• KIRJOITUKSIA TAITEESTA 2-4 (valitaan kaksi teosta) 

LASTENKULTTUURI 

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee lapsuutta ja lastenkulttuuria koskevia luokitteluja ja käsitteitä sekä osaa eritellä ja analy-
soida sekä lapsille suunnatun että lasten oman kulttuurin ilmiöitä. Hän osaa erottaa ja arvioida erilaisia tut-
kimustraditioita ja näkökulmia suhteessa lapsuuteen ja lastenkulttuuriin ja soveltaa niitä käytännössä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Lastenkulttuuri I 

• CORSARO: Sociology of Childhood 
• KENNEDY: Changing conceptions of the child from renaissance to post-modernity 
• Saarikoski (toim.): LEIKKIKENTILTÄ. LASTENPERINTEEN TUTKIMUKSIA 2000-LUVULTA 

Lastenkultturi II 

Tentitään joko a), b) tai c). 

a) Lastenkirjallisuus 

• Hunt (ed.): UNDERSTANDING CHILDREN’S LITERATURE  
• Leinonen & Loivamaa (toim.): IHMEEN TUNTUA: NÄKÖKULMIA LASTEN JA NUORTEN FAN-

TASIAKIRJALLISUUTEEN  
• HIGONNET: Girls, Boys, books, toys. Gender in children’s literature and culture  

tai FOSTER & SIMONS: What Katy read. Feminist re-readings of 'classic' stories for girls 

b) Mediat ja pelit 
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• MÄYRÄ: An introduction to game studies. Games in culture. 
• SUONINEN: Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. 
• NOPPARI, KUPIAINEN, UUSITALO, LUOSTARINEN: ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäris-

tö muutoksessa. 

c) Lasten oma kulttuuri  

• CORSARO: "We're friends, right?" Inside kids' culture 
• KALLIALA: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos  
• Fineberg (ed.): WHEN WE WERE YOUNG. NEW PERSPECTIVES ON THE ART OF THE CHILD 

YMPÄRISTÖ 

Sisältö 

Humanistisen ympäristötutkimuksen näkökulmia luonnon- ja rakennettuun ympäristöön kolmen tutkimus-
näkökulman kautta hahmotettuina: kaupunkitutkimus, maisematutkimus, ympäristöestetiikka. Opiskelija 
voi yhdistää kaupunkitutkimuksen, maisematutkimuksen ja ympäristöestetiikan moduuleja tai keskittyä 
yhteen osa-alueeseen. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, esseet tai kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

TAIA251 Kaupunkitutkimus 5 op 

Sisältö 

Kaupunkirakenteen ja kaupunkielämän suhde; urbaanin, ruraalin ja luonnon suhde; suunnittelun teoria; 
suunnittelukäytäntöjen vaikutus ympäristön rakenteeseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kaupunkisuunnittelun historiaa ja teoriaa. Hän ymmärtää kaupunkirakenteen ja kaupun-
kielämän suhteen sekä fyysisen kaupunkirakenteen ja liikenteen merkityksen kaupunkielämälle. Hän tiedos-
taa kaupunkien nykykehityksen haasteita ja osaa soveltaa omaksumansa teoriaa empiiriseen kaupunkitut-
kimukseen.   

Kirjallisuus 

Kirjallisuus 
• SVEDBERG: Planerarnas århundrade 

tai TAYLOR: Urban planning theory since 1945; 
yksi seuraavista:  

• LÉFÈBVRE: La Production de l' espace (on engl.) 
• LYNCH: The Image of the City   
• SENNETT: The Fall of Public Man tai Flesh and Stone; 

sekä yksi seuraavista: 
• BOYER: CyberCities 
• SOJA: Thirdspace 
• URRY: Consuming places 
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TAIA253 Maisematutkimus 5 op 

Sisältö 

Maiseman representaatiot, kulttuuriset ja poliittiset merkitykset, maisema ja muisti, ikonografinen maisema-
tutkimus, kansallismaiseman ja kulttuurimaiseman käsitteet. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää maiseman kulttuurisen luonteen, representaatioiden merkityksen maiseman mieltämi-
selle ja maiseman merkityksen kulttuuriselle ja yksilölliselle muistille ja identiteetille. Hän osaa eritellä mai-
semien poliittisia ja kulttuurisia merkityksiä sekä soveltaa omaksumiaan käsitteitä maisema-analyysiin. 

Kirjallisuus 
• CASEY: Representing Place 

tai Cosgrove (ed.): THE ICONOGRAPHY OF LANDSCAPE 
sekä kaksi seuraavista: 

• Kemal and Gaskell (eds.): LANDSCAPE, NATURAL BEAUTY, AND THE ARTS  
• LUKKARINEN JA WAENERBERG: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan 
• SCHAMA: Landscape and Memory 
• WARNKE: Political Landscape  

TAIA255 Ympäristöestetiikka 5 op 

Sisältö 

Kokija ympäristössä; havaitseminen ja moniaistisuus; esteettiset ja muut arvot; fyysisen ja sosiaalisen ympä-
ristön suhde; luonnonympäristön problematiikka; tila ja paikka. Lähtökohtana on ympäristön esteettinen 
problematiikka laajasti ymmärrettynä.  

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee fyysisen ja eletyn luonnon- ja kulttuuriympäristön laaja-alaisen esteettisen problematii-
kan ja oivaltaa sen merkityksen elämänlaadulle. Hän kykenee analysoimaan ympäristön esteettisen luonteen 
osatekijöitä ja arvioimaan ympäristön esteettistä laatua koskevia argumentteja.  

Kirjallisuus 
• Berleant (toim.): ENVIRONMENT AND THE ARTS 

tai Carlson and Berleant (eds.): THE AESTHETICS OF NATURAL ENVIRONMENTS;  
• BRADY: Aesthetics of the Natural Environment 

tai CARLSON: Aesthetics and the Environment 
sekä yksi seuraavista: 

• BERLEANT: Aesthetics of Environment 
• BÖHME: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik  
• CASEY: Getting Back Into Place 
• TUAN: Passing Strange and Wonderful 
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MONIKULTTUURISUUS 

TAIA261 Monikulttuurisuus I 5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee monikulttuurisuus-tutkimuksen käsitteistöä ja luokitteluja sekä tutkimusnäkökulmia. Hän 
kykenee tulkitsemaan ja analysoimaan monikulttuurisia ilmiöitä ja kulttuurisia eroja suhteessa etnisyyteen, 
sukupuoleen ja alueellisuuteen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti monikulttuurisuuteen ja kulttuurieroihin 
liittyviä argumentaatioita ja esittämisen tapoja suhteessa taiteentutkimukseen. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Monikulttuurisuus I 

Kolme seuraavista: 

• GANDHI: Postcolonial theory. A critical introduction  
tai LOOMBA: Colonialism/Postcolonialism 

• Goldberg (ed.). MULTICULTURALISM. A CRITICAL READER 
• Kupiainen, Sevänen, Stotesbury (eds.): CULTURAL IDENTITY IN TRANSITION 
• Lehtonen & Löytty (toim.): ERILAISUUS  
• THORNHAM: Feminist theory and cultural studies 

Monikulttuurisuus II 

Kolme seuraavista: 

• DYER: Älä katso: Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa  
• HALL: Identiteetti 
• HIRVONEN: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi 
• TRINH: When the moon waxes red. Representation, gender and cultural politics 
• PÄÄJOKI: Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa 
• VÄNSKÄ: Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus  ja visuaalisen kulttuurin tutki-

mus 

KULTTUURITUOTANTO 

TAIA271 Kulttuurituotanto 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurituotannon rakenteita ja toimintatapoja julkisella, yksityisellä tai kolmannella sek-
torilla. Hän perehtyy yhden tai kahden projektin hallintaan ja toteuttamiseen, kuten julkaisu,  näyttely, luen-
tosarja, konferenssi tai taidetapahtuma. Opiskelija hahmottaa kulttuuriprojektin suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin: tavoitteet, aikataulut, yhteistyökumppanit, tiedotuksen ja talousarvion. 

Opintomuoto 
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Osallistuminen projektityöskentelyyn (suunnittelu ja toteutus) ja työskentelyn raportointi. Raportoinnissa 
hyödynnetään verkkomateriaalia, kirjallisuutta ja tutkimusta. Projektialoitteita tulee pitkin vuotta mm. lai-
toksen eri toimijoilta, mutta opiskelijoilta toivotaan myös aloitteellisuutta projektien tarjoamisessa. (Yhtey-
denotot omaan pääaineeseen / amanuenssille.)  

III ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMINEN (5 op) (sivuaineena 10 
op) 

Tavoite 

Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuu-
den, ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian 
aineopintojen osaksi.  

Pääaineopiskelijat tekevät toisen seuraavista, sivuaineopiskelijat molemmat. 

TAHA313 Asiantuntijuusalue 5 op  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa valita oman uran kannalta tärkeän asiantuntijuusalueen ja pystyy käsittelemään siihen liitty-
vää problematiikkaa. 

Opiskelutapa 

Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHA314 Valinnainen erikoiskurssi asiantuntijuusalueelta 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija kykenee tarkastelemaan kurssiaineistoa eri näkökulmista ja reflektoimaan sitä suhteessa asiantun-
tijuusalueeseensa.  

Opiskelutapa 

Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

IV TUTKIELMATAIDOT (15 op) (vain pääaineopiskelijoille) 

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet 5 op 

Vain pääaineopiskelijoille. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa käyttää tiedonhakumenetelmiä ja tuntee taidehistoriallisen tutkimuksen lähdeaineistoja 
(asiakirjalähteet, arkistonmuodostuksen sekä museoiden kokoelmahallinnon perusteet, verkkoaineistot). 
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Hän tuntee tutkimusprosessin eri vaiheineen sekä tutkielman muodolliset käytännöt, kuten viitteet ja luette-
loiden laadinnan. 

Opiskelutapa 

Seminaarityöskentely, arkistokäynnit ja kirjaston tiedonhakukoulutus. Itsenäisesti ja/tai ryhmätyönä tehtäviä 
kirjallisia harjoitustehtäviä, jotka liittyvät taidehistoriallisen kirjallisuuden ja lähteiden käyttöön.  

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Edeltää proseminaaria. 

Kirjallisuus 
• KAKKURI-KNUUTTILA & HEINLAHTI: Mitä on tutkimus? 

TAHA420 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op  

Kurssi on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa laatia lyhyen tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta ja laatimansa tutkimussuunni-
telman pohjalta noudattamalla tutkielman muodollisia käytäntöjä. Opiskelija osaa etsiä lähteitä ja tutkimus-
kirjallisuutta ja käyttää niitä tutkielmassaan. Hän osaa valita työhönsä soveltuvan tutkimusmenetelmän ja 
analysoida tutkimuskohdettaan valitsemansa menetelmän mukaisesti. Opiskelija pystyy kirjoittamaan tut-
kielmansa johdonmukaisesti ja argumentoiden. 

Opiskelija pystyy puolustamaan omaa tutkielmaansa, osaa opponoida toisen tekemää tutkielmaa ja kykenee 
osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. 

Opiskelutapa 

Osallistuminen yhden lukukauden ajan seminaariin, itsenäinen tutkimustyö ja tutkielman laatiminen ja esit-
täminen seminaarissa. Toisen opiskelijan laatiman tutkielman opponointi.  

Suositus ajoituksesta 

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi. Käytännön tutkimusvalmiudet -kurssin jälkeen. 

TAHY410 Maturiteetti (1 op) (vain pääaineopiskelijoille) 

Valvotussa kokeessa kirjoitetaan essee, jonka tulee (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa 
suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Koe suoritetaan yleisinä tenttipäivi-
nä. Ilmoittautuminen tapahtuu oppiaineeseen, normaalisti kandidaatintutkielman tarkastusvaiheessa. Tar-
vittava lomake löytyy humanistisen tiedekunnan lomakkeet–sivulta: 
http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/lomakkeet/ 

Taidehistorian syventävät opinnot 40 op 

Syventävien opintojen osaamistavoitteet 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / taidehistoria 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto 

Opiskelija osaa soveltaa tutkimusaiheensa kannalta relevanttia metodiikkaa ja kykenee tuottamaan itsenäi-
sen ja laajan tutkimusraportin. Opiskelija pystyy tunnistamaan ja sijoittamaan tutkimuksensa tuottaman 
asiantuntemuksen omaa tieteenalaa laajempaan kenttään ja kykenee siinä itsenäiseen vuoropuheluun.  

I TAIDEHISTORIAN METODIOPINNOT (10 op) 

Tavoite 

Syvällinen perehtyminen taidehistorian teoriaan, metodiikkaan ja historiaan.   

TAHS110 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot 6 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa kartoittaa tutkielmaansa varten erilaisia metodologisia ratkaisuja, raportoida niiden olennai-
set vaiheet ja arvioida niiden soveltuvuutta tutkielmaan.   

Opiskelutapa 

Kirjatentti tai esseet. Kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa. 

TAHS120 Metodien erikoisalueet 4 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy arvioimaan valittujen metodien käytettävyyttä käytännön harjoituksessa.   

Opiskelutapa 

Kirjatentti, esseet tai soveltuva kurssi. Kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan tentaattorin kanssa. 

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERI-
KOISTUMISALUEET (10 op) 

TAHS311 Tutkimuskentän ajankohtaiset kysymykset 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa selvittää, mitä tutkimuskentällä juuri nyt tapahtuu. 

Opiskelutapa 

Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHS312 Valinnainen erikoiskurssi tutkimuskentältä 5 op 

Osaamistavoite 
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Opiskelija kykenee arvioimaan kurssiaineiston sisältöjä ja suhteuttamaan sen omaan tutkimukseensa. 

Opiskelutapa 

Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

III TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT (10 op) 

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus 6 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija kykenee syventämään, laajentamaan tai soveltamaan tutkielma-aiheensa sisältöihin liittyviä osa-
alueita.   

Opiskelutapa 

Kirjatentti tai esseet.   

TAHS420 Tutkimuksesta tiedottaminen 4 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija kykenee muokkaamaan tutkimuksestaan tiedeyhteisölle tai sen ulkopuolelle suunnattua tekstiä, 
esimerkiksi artikkeleita tai esitelmiä. 

Opiskelutapa 

Tutkimusprosessin pohtiminen ja välittäminen eri muodoissa esim. luentoina, artikkeleina, esitelminä, pos-
tereina jne. 

IV SEMINAARI 

TAHS510 Seminaari 10 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa muotoilla tutkimusaiheestaan oleellisia tutkimuskysymyksiä, raportoida ne tutkimussuunni-
telman muodossa, osallistua tieteelliseen vertaisarviointiin sekä tuottaa pro gradu -aiheeseen liittyvän teks-
tin.  

Suositus ajoituksesta 

Neljäs opiskeluvuosi. 

Arviointi 

Aktiivinen osanotto seminaariin 1-2 lukukauden aikana. Seminaarin aikana laaditaan tieteellinen esitelmä 
pro gradu- tai sivuaineen tutkielman problematiikasta, metodeista, tehtävän rajauksesta ja päälähteistä sekä 
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esitetään tutkielman dispositio ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi seminaarissa opponoidaan suullisesti ja kir-
jallisesti yksi muu esitelmä.  

Arviointi 

Hyväksytty -hylätty. 

Tutkielma 40 op 

TAHS520 Tutkielma 40 op 
TAHS521 Sivututkielma 20 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija kykenee tuottamaan itsenäisesti tieteelliselle kysymyksenasettelulle perustuvan tutkimusraportin 
omasta tutkimusaiheestaan.  

Huom: Tutkielman aihe sovitaan professorin kanssa. Mikäli tutkielman tekeminen ei ole käynnistynyt vuo-
den kuluessa aiheen valinnasta, voi ohjaaja antaa aiheen toiselle neuvoteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. 
Tutkielman esitarkastus on pakollinen. Tutkielman suorittaminen on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille 
(20 op).  

Suositus ajoituksesta 

Tutkielma käynnistetään mielellään neljäntenä opiskeluvuonna, valmistuu viidentenä. 

Erilaisista tutkielmatyypeistä, tutkielman arvioinnista ja tutkielman jättämisestä tarkastettavaksi lisätietoa 
tiedekunnan www-sivuilta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/ 

Jatko-opinnot 

Jatko-opintojen osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa muodostaa tieteellisesti haasteellisen tutkimusasetelman ja siihen liittyvän ongelmanasette-
lun. Hän kykenee ratkaisemaan asettamansa ongelman soveltamalla ja kehittämällä alan tutkimusmenetel-
miä ja kykenee esittämään ongelmaratkaisun väitöskirjan muodossa. Väittelyn myötä hän saavuttaa tiedeyh-
teisön tunnustaman pätevyyden toimia alansa erikoisasiantuntijana.  

I OMAN TUTKIMUSALAN JATKO-OPINNOT (10 op) 

TAHJ110 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimusraportit ja seminaarit 
TAHJ121 Jatko-opintojen erikoisopinnot, tutkimustyö 
TAHJ122 Jatko-opintojen erikoisopinnot, korkeakouluopetus 

Suorittamisesta sovitaan ohjaajan kanssa. Oma ainelaitos tai oppiaine vastaa opetuksen järjestämisestä, opin-
tojen hyväksymisestä ja dokumentoinnista. Opinnoiksi voidaan lukea esimerkiksi: tieteenalakohtaisen tutki-
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jakoulun tilaisuudet, esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa, toiminta alan tieteellisissä 
seuroissa, yliopisto-opetus, tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta (myös käsikirjoitukset), tieteellisen 
julkaisun toimittaminen, oman alan tieteellisten teosten arvostelut, kriittiset katsaukset jne. sekä  jatko-
opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimus- laitoksissa ja muut oman tutkimusaiheen kannalta relevantit 
jatko-opinnot. 

Opiskelijoita kehotetaan Virtuaaliareenassa (Korppi) tapahtuvan raportoinnin ohella pitämään yllä portfoli-
on tyyppistä dokumentointia yllä luetelluista ja vastaavista toiminnoistaan; esim. seminaareista, konferens-
seista, pidetystä opetuksesta, julkaistuista teksteistä yms.  

II TUTKIMUSTYÖN TAIDOT (10 op) 

TAHJ211 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 1 
TAHJ212 Jatkotutkinnon tukiaineopinnot 2 

Tutkimuksen tekemisen valmiuksia lisäävää koulutusta, projektinhallintaa, tutkimuksen yhteiskunnallisiin 
yhteyksiin ja merkitykseen perehdyttävää koulutusta sekä tieteelliseen sivistykseen tähtäävää koulutusta. 
Humanistinen tiedekunta järjestää vuosittain vähintään kaksi tutkijakoulutuskurssia (esim. tieteenteoriasta, 
tutkimusmenetelmistä, tieteellisestä kirjoittamista tai projektinhallinnasta). 

III SEMINAARI JA TUTKIMUS (10 op + 90/210 op) 

TAHJ310 Tutkimusseminaari (10 op) 
TAHJ321 Lisensiaatintutkimus (90 op) 
TAHJ322 Väitöskirjatutkimus (210 op) 


