Historia
Valtakunnalliset pakolliset opinnot
HI1: Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op
Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä
aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa, että nykyisyyden
selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta.
Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä
sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Samalla harjoitellaan
monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.
HI2: Kansainväliset suhteet, 2 op
Opintojaksossa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia
ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Samalla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa
erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja
yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten
järjestelmien kilpailu. Opintojaksossa syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen
taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.
HI3: Itsenäisen Suomen historia, 2 op
Opintojaksossa tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja
kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat
Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen
sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja
kulttuuriset murrokset. Samalla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin
tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta
empatiasta.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
HI4: Eurooppalainen ihminen, 2 op
Opintojaksossa tarkastellaan yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä
sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Samalla
perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa.
Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja
arkielämä. Taiteen ja aatteiden lisäksi tarkastelun kohteena ovat myös monet muut kulttuuriset
ilmiöt kuten gladiaattoritaistelut antiikin Roomassa, ritarikulttuuri keskiajalla ja eri sukupuolten
aseman kehittyminen historian kuluessa.
HI5: Ruotsin Itämaasta Suomeksi, 2 op
Opintojaksossa tarkastellaan nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa
esihistoriasta autonomian ajalle asti. Kokonaisuudessa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja

ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten
elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Samalla syvennytään erityisesti
lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Opintojaksolla tutkitaan mm.
mistä ja miten ensimmäiset asukkaat ovat Suomeen tulleet, millainen oli viikinkiaika Suomessa,
nuijasotaa, vähäväkisen Ruotsin suurvalta-aikaa sekä suomalaisia hakkapeliittoja.
HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op
Opintojaksossa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja
yhteiskuntien muuttuessa. Kokonaisuudessa tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien
kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Opintojaksossa tarkastelun kohteeksi valitaan
vaihtelevasti useampia ei-eurooppalaisia kulttuuripiirejä kuten kiinalainen tai japanilainen
kulttuuri, Latinalaisen Amerikan kulttuuri, islamilainen kulttuuri jne.

Muut valinnaiset opinnot
HI7: Historian kertauskurssi, 1 op
Opintojaksossa kerrataan historian valtakunnallisten kurssien keskeisimmät sisällöt
ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta varten, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä
reaalikokeeseen vastaamista. Opintojaksoa suositellaan kaikille historian kirjoittajille.

