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TAIDEHISTORIAN OPETUSSUUNNITELMA 20.11.2008 

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 TAIKUN YHTEISET PERUSOPINNOT (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 
TAHA250 Varhaiset korkeakulttuurit    5 op 
TAHA260 Ulkoeurooppalainen taide     5 op 
TAHA270 Taide nyt      5 op 

Laitoksen yhteiset moduulit, 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 
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TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II    5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri I      5 op 
TAIA242 Lastenkulttuuri II      5 op 
TAIA251 Kaupunkitutkimus I      5 op 
TAIA252 Kaupunkitutkimus II     5 op 
TAIA253 Maisematutkimus I      5 op 
TAIA254 Maisematutkimus II     5 op 
TAIA255 Ympäristöestetiikka I     5 op 
TAIA256 Ympäristöestetiikka II     5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus I     5 op 
TAIA262 Monikulttuurisuus II     5 op 
TAIA271 Kulttuurituotanto     5 op 
 

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

Valitaan yksi seuraavista (sivuaineena kaksi seuraavista): 
TAHA310 Taidehistorian erikoistumisalue I    5 op 
TAHA320 Valinnainen erikoiskurssi I    5 op 
TAHA330 Ulkomaiset opinnot I    5 op 
TAHA340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus I    5 op 

IV TUTKIELMATAIDOT (15 op) (vain pääaineopiskelijoille) 

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet     5 op 
TAHA420 Proseminaari ja kandidaatintutkielma   10 op 

TAH0Y96 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 TAIDEHISTORIAN ERIKOISOPINNOT (10 op) 

TAHS310 Taidehistorian erikoistumisalue II    5 op 
TAHS320 Valinnainen erikoiskurssi II     5 op 
TAHS330 Ulkomaiset opinnot II    5 op 
TAHS340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus II   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 

Tutkielma 40 op 

TAHS520 Tutkielma (sivuaineen tutkielma 20 op)    40 op 
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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 
 
 
 
 
 
Perusopinnot 30 op 

Taidehistorian johdantokurssi 
ja praktikum Taiteen historia 

Taikun yhteiset perusopinnot: 
Kulttuurin käsite ja  
kulttuuriperintö 

Taikun yhteiset perusopinnot: 
Estetiikka ja taiteen teoria 

5 op 15 op 5 op 5 op 
    

 
 
Aineopinnot 50 op  

Tutkielmataidot: Käytännön 
tutkimusvalmiudet, prosemi-
naari ja kandidaatintutkielma 

Teoria ja metodit 

Sisältöasiantuntemuksen 
syventäminen ja 

erikoistumisalueet  sekä Taikun 
yhteiset moduulit 

Asiantuntijuuden rakentaminen 
ja kansainvälistyminen 

15 op 10 op 20  op  5 op 
 
 
 
Syventävät opinnot ja tutkielma 80 op  

Tutkielma ja seminaari Tutkielmaan liittyvät opinnot Taidehistorian metodiopinnot Taidehistorian erikoisopinnot ja 
asiantuntijuus 

50 op / 30 op 10 op 10 op 10 op 
 
 
 
Jatko-opinnot 360 op 
 

Tutkimusseminaari Oman tutkimusalan jatko-
opinnot 

Tutkimustyön taidot Lisensiaatintutkimus ja/tai 
väitöskirjatutkimus 

10 op 10 – 15  op 5–10 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. 

Sisältö 
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. 

Tavoite 
Opiskelija hahmottaa opintojensa tavoitteet, aikataulun ja opintopolun.  

Opintomuoto 
E-hops (korppi), itsenäinen perehtyminen yliopiston opetustarjontaan, omien kiinnostusten ja vahvuuksien 
kartoittaminen, keskustelut hops-ohjaajan kanssa. 

TAIP111 Opiskeluvalmiudet 1 op 
Opiskeluvalmiudet on lv. 2006-2007 ja sitä myöhemmin aloittaneille pääaineopiskelijoille pakollinen opinto-
jakso. 

Sisältö 
Tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusvalmiuksien omaksuminen.  

Tavoite 
Opiskelija osaa merkitä viitteet oikein tekstin sisään ja hallitsee lähdeluettelon laatimisen sekä sitaattiteknii-
kan.  

Opintomuoto 
Osallistuminen opetukseen. 

Sisältö 
Tieteellisen tekstin kirjoittamisen perusvalmiuksien omaksuminen.  

Taidehistorian perusopinnot 30 op (sivuaineena 25 op) 

I TAIDEHISTORIAN OPINTOJAKSOT (20 op) 

TAHP110 Taidehistorian johdantokurssi ja praktikum 5 op  

Tavoite 
Tutustuminen taidehistoriaan oppialana. Ensiperehtyminen teosanalyysiin. Opiskelutapa: Luento ja harjoitus-
tehtäviä ryhmätyönä 

Suositus ajoituksesta 
Opintojen alussa ensimmäisenä syksynä. 

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

TAHP121 Taiteen historia I 7 op 

TAHP122 Taiteen historia II 8 op 

Tavoite 
Perustiedot Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä.  

Opiskelutapa 
Luennot ja harjoitustehtäviä.  

Suositus ajoituksesta 
Ensimmäinen opiskeluvuosi. 

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

AJALTA NYKYAIKAAN jne 
Arviointi: Asteikolla 1-5. 

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

Pääaineopiskelijat suorittavat TAIP210 ja TAIP220. Sivuaineopiskelijat suorittavat 
yhden seuraavista: TAIP210, TAIP220 tai TAIP230. 

Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op 

Sisältö 
Perehtyminen kulttuurin käsitteeseen sekä aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön. 

Tavoite 
Opiskelija sisäistää kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet ja moninaisuuden sekä hallitsee kulttuuriperin-
nön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet.    

Suoritus 
Kontaktiopetus ja kirjatentti. 

Kirjallisuus 
Oppimispaketti. 

Estetiikka ja taiteenteoria 

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. 
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Tavoite 
Opiskelija hallitsee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa ja pystyy erittelemään es-
teettisiin ja taiteen arvoihin liittyviä argumentteja. 

Suoritustapa 
Kontaktiopetus, oppimistehtävät tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 
• BREDIN & SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty 
• RICOEUR: Tulkinnan teoria 

yksi seuraavista:  
• EATON: Estetiikan ydinkysymyksiä 
• KINNUNEN: Estetiikka 
• ELDRIDGE: An Introduction to the Philosophy of Art 

Mikäli perusopintoihin vaadittu 25 op ei muuten täyty, voidaan suorittaa myös 

Populaarikulttuuri 

TAIP230 Populaarikulttuuri 5 op 

Sisältö 
Opiskelija tutustuu populaarikulttuurin käsitteeseen, historiaan ja ilmenemismuotoihin eri medioissa. Hän 
perehtyy tarkemmin yhteen populaarikulttuurin lajiin (elokuva, sarjakuva, populaarikirjallisuus, mainonta).  

Tavoitteet 
Opiskelija hahmottaa populaarikulttuurin kentän kokonaisuuden ja hallitsee tarkemmin jonkin lajin analyysin 
perusteet. 

Kirjallisuus 
• KALLIONIEMI & SALMI: Porvariskodista maailmankylään. Populaarikulttuurin historiaa. 

ja kaksi seuraavista: 
• BACON: Audiovisuaalisen kerronnan teoria 
• HAVASTE: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice 

Burroughsin Tarzan-sarjassa 
• MCCLOUD: Sarjakuva -näkymätön taide 
• ROSSI: Heterotehdas 

Taidehistorian aineopinnot 50 p (sivuaineena 40 op)     

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 
Taidehistorian teoria ja metodologia (10 op) jakautuu seuraaviin opintojaksoihin: 
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TAHA110 Teoriakirjallisuus 5 op 

Tavoite 
Perehtyminen taiteentutkimuksen historiaan ja taidehistorian tutkimussuuntiin.  

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 architec-

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

Suositus ajoituksesta 
Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti proseminaarin kanssa. 

TAHA111 Metodologiset sovellusalat 5 op 

Tavoite 
Metodologisten taitojen syventäminen ja perehtyminen erilaisiin tarkastelutapoihin. 

Opiskelutapa 
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. 

TAHA112 Praktikumin kirjallisuus 3 op 

Kirjallisuus  
ilmoitetaan erikseen. 

TAHA113 Praktikum 2 op  

Opiskelutapa 
Käytännön analyysiharjoituksia praktikumina taidehistorian eri alueilta. 

Suositus ajoituksesta 
Toinen tai kolmas opiskeluvuosi, samanaikaisesti metodologiaseminaarin  ja proseminaarin kanssa. 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

 

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

II SISÄLTÖASIANTUNTEMUKSEN SYVENTÄMINEN JA ERIKOISTUMIS-
ALUEET (20 op) 

Taidehistorian moduulit, valitaan kaksi (2) seuraavista (TAHA210-TAHA270) 

TAHA210 Taidehistorian klassikot 5 op 

Tavoite 
Antaa kuvan taiteentutkimuksen klassisista perusteoksista. Vahvistaa käsitystä taidehistoriasta historiallisena 
tieteenalana, perehdyttää metodien syntyyn ja soveltamiseen taidehistoriallisessa tutkimuksessa eri aikoina. 

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 

Tavoite: Perehtyminen Suomen ja naapurimaiden taiteen erityiskysymyksiin. Harjaantuminen aihepiirin yleis-
esitysten ja suomalaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen keskeisiin perusteosten käyttöön. Syven-
tyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysymyksiin tieteellisten monografioiden välityksellä. 

Opiskelutapa 
Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

Kirjallisuus 
Kirjatenttinä suoritetaan: 

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

• SIGNUMS SVENSKA KONSTENS HISTORIA, OSAT 1-12 (Kirjatenttiin valitaan itse artikkelikokonai-
suuksia 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: 
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1. Suomen taide: 

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

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 

Tavoite 
Perehtyminen länsimaisen taiteen historiaan antiikista 1900-luvulle. Harjaantuminen  kuvataiteen- ja arkki-
tehtuurintutkimuksen keskeisten perusteosten käyttöön. Syventyminen itsenäisesti valittaviin erikoiskysy-
myksiin tieteellisten monografioiden välityksellä. 

Opiskelutapa 
Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

Kirjallisuus 
Kirjatenttiin valitaan seuraavista ryhmistä kolme kirjaa oman valinnan mukaan. Kirjat tentitään yleisenä tent-
tipäivänä yhtenä tenttinä. Esseesuoritusta varten kirjallisuuslistasta valitaan tentaattorin kanssa teemoihin 
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 
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• 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 
• WEISSBERG: Beyond Impressionism: the naturalist impulse in European art 1860-1905 
• WITTKOWER: Allegory and Migration of Symbols 

TAHA250 Varhaiset korkeakulttuurit, 5 op 

Tavoite 
Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen 
välityksellä. 

Opiskelutapa 
Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin 
kanssa. 

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

*) = Ebrary-kirjoja 

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. 
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TAHA260 Ulkoeurooppalainen taide 5 op 

Tavoite 
Syventyminen itsenäisesti valittaviin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, erikoiskurssien tai projektiopintojen 
välityksellä. 

Opiskelutapa 
Esseet, kirjatentit, oppimisprojektit.  Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin 
kanssa. 

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

*) = Ebrary kirjoja 

Suorituksesta ja kirjallisuusvalinnoista sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. 

TAHA270 Taide nyt 5 op 

Tavoite 
Perehtyminen nykytaiteen ilmiöihin ja monitieteisiin tutkimusnäkökulmiin. Syventyminen itsenäisesti valitta-
viin erityiskysymyksiin kirjallisuuden, verkkoaineistojen ja projektiosallistumisen välityksellä.  

Opiskelutapa 
Esseet, seminaarit, oppimisprojektit. (Toteutetaan yhteistyössä taidekasvatuksen oppiaineen kanssa.) 

Kirjallisuus 
• 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 

Laitoksen yhteiset moduulit, valitaan kaksi (2) seuraavista 

Kulttuurintutkimus 

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op 
TAIA212 Kulttuurintutkimus II 5 op 

Sisältö 
Kulttuurintutkimus nykykulttuurin tutkimuksena. Keskeisiä näkökulmia ja aiheita ovat merkitys, valta, rep-
resentaatio, ideologia ja subjektius moderneissa ja myöhäismoderneissa yhteiskunnissa; arkielämä, medio-
ituminen, monikulttuurisuus, paikallinen ja globaali, identiteetti. Teorioita ja menetelmiä tarkastellaan koke-
muksen ja merkkisuhteen (kielen) jännitteessä; tältä kannalta perehdytään tekstuaalisiin, kontekstuaalisiin, 
diskurssianalyyttisiin ja narratiivisiin tutkimusotteisiin. 
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Tavoite 
Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteet, hänellä on käsitys nykykulttuurin dynamiikasta ja 
kyky esittää kriittisiä kysymyksiä. 

Suoritus 
Osallistuminen luentoihin ja/tai kirjatentti 

Kirjallisuus 
Moduulin voi suorittaa myös kirjatenttinä, jolloin siihen kuuluu kaksi 5 op:n kokonaisuutta. Ensimmäinen 
johdattaa kulttuurintutkimuksen perusteisiin ja toinen teoreettisiin ja historiallisiin erityiskysymyksiin sekä 
nykykeskusteluihin. 

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

Kulttuurintutkimus I  
• BARKER: Cultural Studies  

tai Vainikkala, Mikkola (toim.): NYKYAIKA KULTTUURINTUTKIMUKSESSA 
• DANESI & PERRON: Analyzing Cultures  

tai LEHTONEN: Merkitysten maailma 
• BAUMAN, Postmodernin lumo 

Kulttuurintutkimus II  
• kaksi tai kolme teosta tai kokoelma artikkeleita, joista sovitaan tentaattorin kanssa.  

 
Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi 
TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op 
TAIA222 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. 

Tavoite 
Opiskelija ymmärtää käsitteet visualisointi, visuaalinen malli ja visuaalinen esimerkki ja on oppinut visuaali-
sen analyysin tekoa. Hän on harjaantunut soveltamaan sekä visuaalisia että tekstuaalisia menetelmiä erilai-
siin teksteihin (puhuttu, kirjoitettu, kuva, elokuva, mainos).  

Suoritustapa 
Kontaktiopetus tai kirjatentti. 

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 
TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op 

Sisältö 
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Teoreettisia ja käytännön työn näkökulmia kulttuurin ja taiteen välittymisprosesseihin muun muassa kritiikin, 
tiedotuksen, yleisökasvatuksen (museopedagogiikka), kuratoinnin ja mediakasvatuksen kautta.  

Tavoite 
Opiskelija ymmärtää kulttuurin ja taiteen välittymisen prosesseja ja hahmottaa käytännön tapoja välittää 
kulttuurin ja taiteen sisältöjä ja neuvotella merkityksistä ja arvoista. 

Suoritustapa 
Osallistuminen opetukseen tai kirjatentti.  

Suositus ajoituksesta 
Toinen tai kolmas lukuvuosi 

Kirjallisuus 
Kulttuurin ja taiteen välittyminen I  
kolme seuraavista: 

• DISSANAYAKE: Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why. 
• 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 INTERPRE-

TATION. 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 
yksi seuraavista paketeista 

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

sä. 

mediakasvatus 
• KOTILAINEN, HANKALA & KIVIKURU: Mediakasvatus 
• SUORANTA: Kasvatus mediakulttuurissa.  

taidekasvatus 
• KANTONEN: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa 
• RANTALA: Ite pitää keksii se juttu. Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta. 

yleisötutkimus 
• LINKO: Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merki-

tykset 
• SILVANTO: Ecce homo – katso ihmistä. Valokuvanäyttely kulttuurikiistana. 

Lastenkulttuuri  

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op 
TAIA242 Lastenkulttuuri II 5 op 

Sisältö 
Lapsille suunnattu kulttuuri ja lasten oma kulttuuri, leikki, luovuus, yhteisöllisyys; lapsen toimijuus, lapsen ja 
aikuisen suhde; lapsi- ja lapsuustutkimus; lapsitutkimuksen metodologiset erityispiirteet. 

Tavoite 
Opiskelija hahmottaa lastenkulttuurin ominaispiirteitä ja merkitystä, ymmärtää lastenkulttuurin tutkimuksen 
problematiikan pääpiirteet sekä osaa analysoida joitakin lastenkulttuurin konkreettisia ilmentymiä. 
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Suoritustapa 
Kontaktiopetus tai kirjatentti. 

Suositus ajankohdasta 
Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

Kirjallisuus 
Lastenkulttuuri I 

• CORSARO: Sociology of Childhood 
• HIGONNET: Girls, boys, books, toys. Gender in children's literature and culture 
• Saarikoski (toim.): LEIKKIKENTILTÄ. LASTENPERINTEEN TUTKIMUKSIA 2000-LUVULTA 

Lastenkultturi II 
Tentitään joko a), b) tai c). 

a) Lastenkirjallisuus 
• Hunt (ed.): UNDERSTANDING CHILDREN’S LITERATURE  

tai Nikolajeva (ed.): MODERN LITTERATURTEORI OCH METOD I BARNLITTERATURFORSKNING 
• Leinonen & Loivamaa (toim.): IHMEEN TUNTUA: NÄKÖKULMIA LASTEN JA NUORTEN FANTASIAKIR-

JALLISUUTEEN  
• FOSTER & SIMONS: What Katy read. Feminist re-readings of 'classic' stories for girls 
  
b) Lapset ja media 
• Modinos & Suoninen (toim.): MERKILLINEN MEDIA. TEKSTIT NUORTEN ARJESSA 
• Huhtamo & Kangas (toim.): MARIOSOFIA. ELEKTRONISTEN PELIEN KULTTUURI 
• SUONINEN: Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä 

c) Lasten oma kulttuuri  
Kolme seuraavista 

• KARLSSON: Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin 
• Näre & Lähteenmaa (toim.): LETIT LIEHUMAAN. TYTTÖKULTTUURI MURROKSESSA 
• ARONSSON: Barns världar - barns bilder 
• CORSARO: "We're friends, right?" Inside kids' culture 
• KALLIALA: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos  

Ympäristö 

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

Suoritustapa 
Kontaktiopetus, esseet tai kirjatentti. 

Suositus ajoituksesta 
Toinen tai kolmas lukuvuosi. 

TAIA251 Kaupunkitutkimus I 5 op 
TAIA252 Kaupunkitutkimus II 5 op 

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

Tavoite 
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Opiskelija tuntee kaupunkisuunnittelun historiaa ja teoriaa, hahmottaa fyysisen kaupunkirakenteen ja liiken-
teen merkityksen kaupunkielämälle ja tiedostaa kaupunkien nykykehityksen haasteita (1. moduuli). Toisen 
moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan kaupunkitutkimuksen osa-alueesta. 

Kirjallisuus 
Kaupunkitutkimus I: yksi teos jokaisesta kohdasta (a-c), yhteensä n. 500 s. 
Kaupunkitutkimus II: 2-3 vapaasti valittavaa teosta, yhteensä n. 500 s. 

a) kaupunkisuunnittelun historia ja teoria 
• SVEDBERG: Planerarnas århundrade 
• TAYLOR: Urban planning theory since 1945 
• HEALEY: Collaborative planning 
• ROSSI: L'architettura della cittá (The architecture of the city) 

b) kaupunki elämän näyttämönä 
• GEHL: Life Between Buildings 
• LÉFÈBVRE: La Production de l'espace (engl.: Production of space) 
• LÉFÈBVRE: Rhythmanalyses 
• LYNCH: The Image of the City 
• SENNETT: The Fall of Public Man 
• SENNETT: Flesh and Stone 

c) nykyisen kaupungistumisen haasteet 
• RELPH: Place and Placelessness 
• BOYER: CyberCities 
• SOJA: Thirdspace 
• URRY: Consuming places 

TAIA253 Maisematutkimus I 5 op 
TAIA254 Maisematutkimus II 5 op 

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

Tavoite 
Opiskelija ymmärtää maiseman kulttuurisen luonteen, representaatioiden merkityksen maiseman mieltämi-
selle ja maiseman merkityksen kulttuuriselle ja yksilölliselle muistille. Hän tunnistaa suomalaisen maiseman  
ja maisemaperinteen  ominaispiirteet ja tiedostaa niiden roolin kansallisen identiteetin rakentamisessa. (1. 
moduuli.) Toisen moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan maisematutkimuksen osa-alueesta. 

Kirjallisuus 
Maisematutkimus I: yksi teos vähintään kahdesta kohdasta (a-c), yhteensä n. 500 s. 
Maisematutkimus II: 3 vapaasti valittavaa teosta, yhteensä n. 500 s. 

a) maiseman representaatiot 
• CASEY: Representing Place 
• Cosgrove (ed.): THE ICONOGRAPHY OF LANDSCAPE  

b) maisema ja muisti 
• SCHAMA: Landscape and Memory 
• WARNKE: Political Landscape  

c) suomalainen maisema:  
• von BONSDORFF: "Eletty ja mielletty maisema" teoksessa Halonen ja Aro (toim.): SUOMALAISTEN 

SYMBOLIT, 44-48) 
• Pitkäranta ja Rahikainen (toim.): SUOMALAINEN MAISEMA 
• HÄYRYNEN: Kuvitettu maa 
• LUKKARINEN JA WAENERBERG: Suomi-kuvasta mielenmaisemaan 
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TAIA255 Ympäristöestetiikka I 5 op 
TAIA256 Ympäristöestetiikka II 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.  

Tavoite 
Opiskelija hahmottaa ympäristön esteettisen problematiikan laajasti ja oivaltaa sen merkityksen elämänlaa-
dulle. Hän kykenee analysoimaan ympäristön esteettisen luonteen osatekijöitä ja ympäristöä koskevia argu-
mentteja. (1. moduuli.) Toisen moduulin kautta opiskelija syventää tuntemustaan ympäristöestetiikan osa-
alueesta. 

Kirjallisuus 
Ympäristöestetiikka I: yksi yleisesitys (kohta a) sekä 1-2 teosta eri alakohdista (b-e), yhteensä n. 500 s. 
Ympäristöestetiikka II: 2-3 vapaasti valittavaa teosta seuraavista, yhteensä n. 500 s. 

a) yleisesitykset 
• BERLEANT: Aesthetics of Environment 
• Berleant (ed.): ENVIRONMENT AND THE ARTS 
• CARLSON: Aesthetics and the Environment 
• TUAN: Passing Strange and Wonderful 

b) fenomenologinen ympäristöestetiikka 
• ABRAM: The Spell of the Sensuous 
• BACHELARD: Poétique de l´espace (on suom.: Tilan poetiikka) 
• BÖHME: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik 
• CASEY: Getting Back Into Place 
• NORBERG-SCHULZ: Genius loci 

c) luonnonympäristön estetiikka 
• BRADY: Aesthetics of the Natural Environment 
• BÖHME: Für eine ökologische Naturästhetik 
• Carlson and Berleant (eds.): THE AESTHETICS OF NATURAL ENVIRONMENTS 
• ROLSTON: Philosophy Gone Wild 

d) ääniympäristötutkimus 
• SCHAFER: The Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world  
• Järviluoma and Wagstaff (eds.): SOUNDSCAPES. STUDIES AND METHODS 

e) lapset ja ympäristö 
• KYTTÄ: Children in Outdoor Contexts 

Monikulttuurisuus 

TAIA261 Monikulttuurisuus I 5 op 
TAIA262 Monikulttuurisuus II 5 op 

Sisältö 
Tutustutaan monikulttuurisuuden käsitteeseen ja ilmenemismuotoihin suhteessa taiteentutkimukseen. Moni-
kulttuurisuus ilmenee mm. etnisinä, sukupuoleen, ikään, alueellisuuteen ja vammaisuuteen kytkeytyvinä 
eroina. 

Tavoitteet 
Ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suhteessa kulttuurisiin representaatioihin ja tai-
teen- ja kulttuurintutkimukseen. 
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Kirjallisuus 
Monikulttuurisuus I 

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

• Kuortti, Lehtonen & Löytty (toim.): KOLONIALISMIN JÄLJET. KESKUSTAT, PERIFERIAT JA SUOMI 
tai Lehtonen & Löytty (toim.): ERILAISUUS 

• PÄÄJOKI: Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa 

Monikulttuurisuus II 
Kolme seuraavista: 

• HALL: Identiteetti 
• HILLER: Myth of primitivism 
• HIRVONEN: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi 
• MINH-HA: When the moon waxes red. Representation, gender and cultural politics 

Kulttuurituotanto 

TAIA271 Kulttuurituotanto 5 op 

Sisältö 
Opiskelija perehtyy kulttuurituotannon kenttään osallistumalla yhteen tai kahteen kulttuuriprojektiin. Projekti 
voi olla esim. julkaisu, video, näyttely, luentosarja, konferenssi, taidetapahtuma, koulutuskokonaisuus jne. 

Tavoitteet 
Opiskelija hahmottaa kulttuuriprojektin monipuolisen suunnittelu- ja toteutusprosessin: tavoitteet, aikataulut, 
yhteistyökumppanit, tiedotuksen, talousarvion jne. 

Opintomuoto 
Osallistuminen projektityöskentelyyn (suunnittelu ja toteutus) ja työskentelyn raportointi. Projektialoitteita 
tulee pitkin vuotta mm. laitoksen eri toimijoilta, mutta opiskelijoilta toivotaan myös aloitteellisuutta projekti-
en tarjoamisessa. (Yhteydenotot omaan pääaineeseen / amanuenssille.) 

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

Tavoite 
Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden, 
ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian aine-
opintojen osaksi.  

Suoritetaan yksi (1) taidehistorian erikoistumisalue (sivuaineena kaksi (2) erikoistumisaluetta) (TAHA310–
TAHA340).  

TAHA310 Taidehistorian erikoistumisalue I 5 op  

Tavoite 
Valinnaisen taidehistorian erikoiskurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden suorittaminen.  

Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHA320 Valinnainen erikoiskurssi I 5 op 

Tavoite 
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Valinnaisen taidehistorian erikoiskurssin tai jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun 
yhteisen opintokokonaisuuden suorittaminen.  

Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHA330 Ulkomaiset opinnot I 5 op 

Tavoite 
Ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden sijoittaminen taidehistorian aineopintojen osaksi. Korvaavuus 
sovitaan taidehistorian tentaattorin tai amanuenssin kanssa. 

Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit 

TAHA340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus I 5 op 

Tavoite 
Henkilökohtaisen asiantuntijuuden tunnistaminen. Tutustuminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyt-
täviin ammatteihin ja tehtäviin sekä osallistuminen ulkopuolisten organisaatioiden kanssa toteutettaviin pro-
jekteihin. Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.  

Opiskelutapa 
Asiantuntijuusportfolion laatiminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnai-
set kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit. 

Suositus ajoituksesta 
Portfolion valmistuminen kolmantena opiskeluvuonna.  

IV TUTKIELMATAIDOT (15 op) (vain pääaineopiskelijoille) 

TAHA410 Käytännön tutkimusvalmiudet 5 op 

Kurssi on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille. 

Tavoite 
Perehtyminen taidehistoriallisessa tutkimuksessa käytettäviin välineisiin ja lähdeaineistoihin (asiakirjalähteet, 
arkistonmuodostuksen sekä museoiden kokoelmahallinnon perusteet, verkkoaineistot). Harjaantuminen tut-
kielman laatimisen perusteisiin, tiedonhakuun ja muodollisiin käytäntöihin (viitekäytännöt).  

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. 

Tavoite 
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Perehtyminen taidehistorian lähteisiin, taidehistoriallisen aineiston kokoaminen ja lyhyen tieteellisen tutkiel-
man laatiminen itsenäisesti. Tieteellisen argumentaation perusteiden omaksuminen. Pääaineopiskelijoille 
pakollinen Taidehistorian tutkimusviestinnän kurssi XKHV003 (3 op) suoritetaan proseminaarin yhteydessä. 

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. 

TAH0Y96 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. Tarvit-
tava lomake löytyy humanistisen tiedekunnan lomakkeet–sivulta: 
http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/lomakkeet/. 

 

Taidehistorian syventävät opinnot 40 op 

I TAIDEHISTORIAN METODIOPINNOT (10 op) 

Tavoite 
Syvällinen perehtyminen taidehistorian teoriaan, metodiikkaan ja historiaan.   

TAHS110 Tutkielmaa tukevat metodiopinnot 6 op 

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

TAHS120 Metodien erikoisalueet 4 op 

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

II TAIDEHISTORIAN ERIKOISOPINNOT (1+ op) 

Tavoite 
Mahdollistaa jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden, 
ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden tai valinnaisten erikoiskurssien sijoittamisen taidehistorian aine-
opintojen osaksi. 

Suoritetaan kaksi (2) taidehistorian erikoistumisaluetta (TAHS310–TAHS340). 

TAHS310 Taidehistorian erikoistumisalue II 5 op 

Tavoite 
Valinnaisen taidehistorian erikoiskurssin tai Taikun yhteisen opintokokonaisuuden suorittaminen.  
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Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHS320 Valinnainen erikoiskurssi II 5 op 

Tavoite 
Valinnaisen taidehistorian erikoiskurssin tai jonkin toisen oppiaineen ohjelmaan kuuluvan kurssin tai Taikun 
yhteisen opintokokonaisuuden suorittaminen.  

Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit. 

TAHS330 Ulkomaiset opinnot II 5 op 

Tavoite 
Ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden sijoittaminen taidehistorian aineopintojen osaksi. Korvaavuus 
sovitaan taidehistorian tentaattorin tai amanuenssin kanssa. 

Opiskelutapa 
Luentokurssit, esseet, kirjatentit, oppimisprojektit 

TAHS340 Taidehistorioitsijan asiantuntijuus II 5 op 

Tavoite 
Henkilökohtaisen asiantuntijuuden syventäminen ja soveltaminen taidehistoriallista asiantuntemusta edellyt-
täviin tehtäviin. Kurssi on tarkoitettu pääaineopiskelijoille.  

Opiskelutapa 
Asiantuntijuusportfolion laatiminen, työharjoittelu tai työssä oppiminen, asiantuntijuutta kehittävät valinnai-
set kurssit, ekskursiot, asiantuntijaseminaarit. 

Suositus ajoituksesta 
Portfolion valmistuminen viidentenä opiskeluvuonna.  

III TUTKIELMAAN LIITTYVÄT OPINNOT (10 op) 

TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus 6 op 

Tavoite 
Oman tutkimuksen aihepiirin syventäminen.  

Opiskelutapa 
Kirjatentti tai esseet.   

TAHS420 Tutkimuksesta tiedottaminen 4 op 

Tavoite 
Oman tutkimuksen aihepiirin syventäminen.  

Opiskelutapa 
Tutkimusprosessin pohtiminen ja välittäminen eri muodoissa esim. luentoina, artikkeleina, esitelminä, poste-
reina jne. 
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IV SEMINAARI 

TAHS510 Seminaari 10 op 

Tavoite 
Seminaarissa keskitytään tutkielman ohjaukseen, tieteellisen keskustelun harjoittelemiseen ja käytännön 
valmiuksien vahvistamiseen tieteellisen tutkielman laatimisessa.  

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 
esitetään tutkielman dispositio ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi seminaarissa opponoidaan suullisesti ja kirjal-
lisesti yksi muu esitelmä.  

Arviointi 
Hyväksytty -hylätty. 

Tutkielma 40 op 

TAHS520 Tutkielma 40 op (sivuaineen tutkielma 20 op) 

Tavoite 
Taidehistoriallisen lähdeaineiston, tieteellisen tutkimusmenetelmien ja lähdekritiikin soveltaminen tieteellisen 
tutkielman laatimisessa.  

Huom: Tutkielman aihe sovitaan professorin kanssa. Mikäli tutkielman tekeminen ei ole käynnistynyt vuoden 
kuluessa aiheen valinnasta, voi ohjaaja antaa aiheen toiselle neuvoteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Tut-
kielman 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 

Lisensiaatin tutkinto 120 op  

Tohtorin tutkinto 240 op 
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I OMAN TUTKIMUSALAN JATKO-OPINNOT (10–15 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, 
opintojen hyväksymisestä ja dokumentoinnista. Opinnoiksi voidaan lukea esimerkiksi: tieteenalakohtaisen 
tutkijakoulun tilaisuudet, esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa, toiminta alan tieteellisis-
sä seuroissa, yliopisto-opetus, tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta (myös käsikirjoitukset), tieteelli-
sen 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 portfolion 
tyyppistä dokumentointia yllä luetelluista ja vastaavista toiminnoistaan; esim. seminaareista, konferensseista, 
pidetystä opetuksesta, julkaistuista teksteistä yms.  

II TUTKIMUSTYÖN TAIDOT (5–10 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) 


