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Valtakunnalliset pakolliset kurssit 
 
1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) 
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja  
globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä  
historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis- 
taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan  
maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen  
lähdeaineiston hyödyntämistä. 
 
2.  Kansainväliset suhteet (HI2) 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-
luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten  
ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite,  
tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla  
syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään  
kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.  
 
3. Itsenäisen Suomen historia (HI3) 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja  
taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat  
Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen  
sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset 
murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja  
historian tiedon käyttöön. 
 

 
 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4) 
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä  
myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla  
perehdytään kulttuurin eri osa-alueisiin aina antiikin roomalaisten gladiaattoritaistelunäytöksistä  
1900-luvun populaarikulttuurin syntyyn. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen,  
yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä. 
 
5. Ruotsin Itämaasta Suomeksi (HI5) 
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä esihistoriasta 1800-luvulle. Kurssilla perehdytään  
yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen,  
arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla  
syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 
 



6. Maailmankulttuurit kohtaavat (HI6) 
Kurssilla tarkastellaan Euroopan ulkopuolisia kulttuureja ja niiden historiaa sekä eri kulttuurien  
kohtaamistilanteita ja niiden seurauksia. Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai  
useampi seuraavista: Amerikan alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit,  
Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit, Arktiset kulttuurit, Latinalaisen Amerikan kulttuurit, Lähi-idän  
kulttuurit. 
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 
7. Historian kertauskurssi (HI7) 
Kurssilla kerrataan historian valtakunnallisten kurssien keskeisimmät sisällöt ylioppilaskirjoitusten  
reaalikoetta varten, harjoitellaan laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä reaalikokeeseen  
vastaamista. Kurssia suositellaan kaikille historian kirjoittajille. Kurssin laajuus on puoli kurssia. 
 


