
Historia  
 
 
 

Pakolliset kurssit  
 
HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa 
Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteen 
historiaan ja tulevaisuuden haasteisiin. Kurssilla tutustutaan 
yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä 
sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan.  
 
HI2 Kansainväliset suhteet 
HI2 on kansainvälisen politiikan historian kurssi. Kurssi käsittelee 
maailmanpolitiikan kehitystä 1800-luvun lopulta nykypäivään.  
 
HI3 Itsenäisen Suomen historia 
HI3 on Suomen 1800-1900-lukujen historian kurssi. 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.  
 
 
 

  



Syventävät kurssit  
 
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 
Kulttuurihistorian kurssilla tutustutaan eurooppalaisen maailmankuvan 
syntyyn ja kehitykseen eri aikakausina. Kurssi tarkastelee 
yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä 
sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista 
nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja 
tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena 
on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja 
arkielämä.  
 
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi 
HI5 on Suomen historian kurssi, jolla tutustutaan Suomen vaiheisiin 
ennen 1800-lukua. Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren 
alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään 
yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden 
väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan 
sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa.  
 
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat  
Kurssilla tutustutaan Euroopan ulkopuolisten aluieden historiaan. 
Näkökulmina ovat kultuurien piirteet, kohtaamistilanteet ja 
ulkoeurooppalaisten kulttuurieb asena tänä päivänä. Kurssilla 
perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun 
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on 
vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri 
ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan 
eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja 
vuorovaikutusta historian eri aikoina.  
 
 
 

  



Soveltavat kurssit  
 
HI7 Antiikin maailma 
HI7 on antiikin kurssi, jolla tutustutaan Kreikkaan ja Roomaan. Pääpaino 
kurssilla on millaista oli elämä antiikin Kreikassa ja Roomassa. Kurssi 
täydentää HI1- ja HI4-kurssien antamaa kuvaa antiikin ajasta.  
 
HI8 Maailma tänään  
Kurssi täydentää HI2-kurssin antamaa kuvaa maailmanpoliittisesta 
tilanteesta. Kurssilla keskitytään ajankohtaisiin kansainvälisiin kriiseihin 
ja niiden historiallisiin taustoihin.  
 
HI9 Historian kertauskurssi 
Kurssilla kertaillaan pakollisten ja valinnaisten kurssien asioita ja 
harjoitellaan vastaustekniikkaa yo-kokeita silmälläpitäen. 


