5.14 Historia
Aikuisille tarkoitettu historian opetus luo opiskelijoille edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien
luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa hahmottamaan kansainvälistä
maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine.
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijaa kehittymään vastuullisena toimijana, joka osaa
käsitellä oman aikansa ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään
oma kulttuurinsa ja muut kulttuurit historiallisen kehitysprosessin tuloksena. Opetuksessa
käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa.

Perusopetus
Opetuksen tavoitteet
Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii
hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun
mielipiteensä niiden pohjalta
ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historiaa aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika
tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
esittämään muutokselle syitä
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa.

Valinnaiset kurssit
1. Esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen (hi1)
Kurssin tehtävänä on perehdyttää opiskelija menneisyyttä koskevan tiedon luonteeseen,
tiedonhankintaprosessiin ja peruskäsitteisiin. Samalla opiskelija tutustuu omiin juuriinsa ja eräisiin
historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suureen
vallankumoukseen saakka.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii
ymmärtämään, että historian tiedot ovat historiantutkijoiden tulkintoja, jotka saattavat
muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika
tunnistamaan keskeisiä muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisen
elämään, kuten maanviljelyn käyttöönottoa
tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa
esittämään muutoksille syitä.

Keskeiset sisällöt
Historian tiedonluonteeseen johdattava jakso
menneisyyttä koskevan tiedon luonne
erilaiset lähderyhmät ja niiden tulkinta
historian peruskäsitteet, muutos ja jatkuvuus

Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset korkeakulttuurit
kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen
seurauksena
maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisen
elämään

Eurooppalaisen sivilisaation synty
antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
antiikin heijastuminen tähän päivään

Keskiaika
uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
Suomen liittäminen osaksi Ruotsia

Uuden ajan murros
eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan
taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen
tieteessä

Suomi Ruotsin valtakunnan osana
elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
suomalaisen kulttuurin muotoutuminen

Vapauden aate voittaa alaa
Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset

Lisäksi seuraavista teemoista yksi, jota tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle
saakka:
jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
kaupankäynnin kehitys
kulttuurin kehitys
liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
väestössä tapahtuneet muutokset.

2. Wienin kongressista ensimmäiseen maailmansotaan (hi2)
Kurssi syventää opiskelijan käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Kurssi vahvistaa opiskelijan
omaa identiteettiä ja perehdyttää häntä muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii
hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun
mielipiteensä niiden pohjalta
ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa.

Keskeiset sisällöt
Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
elämää 1800-luvun Suomessa
1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa

Teollinen vallankumous
teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisen elämään
kaupungistuminen

Murrosten aika Suomessa
sääty-yhteiskunnan mureneminen
Suomen venäläistäminen ja sen vastustus

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
ensimmäinen maailmansota sekä sen syyt ja seuraukset
Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

3. Versailles’sta nykypäivään (hi3)
Kurssin tarkoitus ja tavoitteet ovat samat kuin kurssin 2.

Keskeiset sisällöt
Laman ja totalitarismin aika
maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
elämää demokratioissa ja diktatuureissa

Toisen maailmansodan aika
toinen maailmansota sekä sen syyt ja seuraukset

Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen

Suomi 1950-luvulta nykypäivään
elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
kylmä sota
maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat

Elämää 1900-luvun lopulla
länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
tiedonvälityksen kehitys

Lisäksi seuraavista teemoista yksi, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykypäivään
saakka:
jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
tasa-arvoisuuden kehitys
kulttuurin kehitys
teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

Koulukohtainen kurssi
4. Johdatus historiaan (hi0)
Keskeiset tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ajan määrittelyyn, esihistorialliseen ja
historiallinen aikaan.
Keskeiset sisällöt
Keskeisinä aikakausina kurssilla: antiikki, keskiaika ja uusi aika.
Arviointi
Hyväksytty kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Opiskelija
osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Opiskelija
kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla
aikajärjestykseen (kronologia)
osaa selittää muutoksen ja jatkuvuuden osana historiallisia tapahtumia
osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.

Historiallisen tiedon käyttäminen
Opiskelija
pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös
nykyteknologian avulla, saamaansa informaatiota
pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan
niitä.

Lukiokoulutus
Opetuksen tavoitteet
Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset
tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset

ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana,
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan
historiatietoisuuttaan
osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen
monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista
lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä
toimintaan vastuullisena kansalaisena.

Arviointi
Historiassa opiskelijan kurssisuorituksen ja koko oppiaineen päättöarvosanan arvioinnissa
kiinnitetään huomiota seuraaviin tekijöihin: historiatieteen terminologian tuntemus, kyky sijoittaa
historialliset tapahtumat loogisesti oikeisiin yhteyksiin, syy-seuraussuhteiden tunnistaminen ja
selittäminen, kyky soveltaa yleisten historiallisten ilmiöiden ja aikakausien vaikutuksia yksittäisiin
tapahtumiin, kykyä lähteiden monipuoliseen käyttöön tiedonhankinnassa ja lähdekriittisiin
taitoihin. Kurssin arvosana määräytyy kurssikokeen ja/tai muiden kurssikohtaisesti sovittujen
näyttöjen perusteella. Kurssit arvioidaan numeroasteikolla 4―10, paitsi hyväksytty koulukohtainen
kurssi HI7 ja HY8 arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai numeroasteikolla, opiskelijan valinnan
mukaan. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Pakolliset kurssit
1. Eurooppalainen ihminen (HI1)
Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen
maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä.
Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston
avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön, mistä eurooppalaisuus
rakentuu
ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana
osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä
tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia
tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa.

Keskeiset sisällöt
Antiikin aika
demokratian synty
antiikin kulttuuri

Keskiajan yhtenäiskulttuuri
keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri
uskonnon merkitys kulttuurissa

Uuden ajan murros
renessanssi ja tiedon vallankumous
uskonpuhdistus
barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä
luonnontieteellisen maailmankuvan synty

Valistuksen aikakausi
valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen
Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö

Aatteiden vuosisata
keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
tiede haastaa uskonnon
porvariston vuosisata

Nykyaika
kulttuurin pirstoutuminen
populaarikulttuuri massaviihteeksi

2. Kansainväliset suhteet (HI2)
Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen ja
aatteellisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia
vastakohtanaan diktatuuri.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa
ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita
ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden
historiassa.

Keskeiset sisällöt
Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset
maailmanpolitiikan peruskäsitteet
imperialismin teoria ja käytännöt
ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
eurooppalaiset ääriliikkeet ja demokratian kriisi
ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot
toinen maailmansota seurausilmiöineen
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset
ihmisoikeussopimukset

Kylmä sota
kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina
kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat
kylmän sodan kriisien luonne
Saksa kylmän sodan näyttämönä
Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa

Uusi epävarmuuden aika
Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen
kansainväliset rauhanpyrkimykset
kolmas maailma toisen maailmansodan jälkeen
Lähi-idän ongelmakenttä
Yhdysvaltain aseman muutos maailmanpolitiikassa
uudet kansainväliset rakenteet

3. Suomen historian käännekohtia (HI3)
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja
1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen
aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta
kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset
osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen
taustaan
ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden
keskinäisen riippuvuuden.

Keskeiset sisällöt
Ruotsin ajan perintö
Vallanvaihdos
Suomen liittäminen Venäjään
autonomian synty

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen
aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros
elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen
sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty
sortokaudet ja kansanvallan synty

Suomen itsenäistymisprosessi
Suomen itsenäistyminen
sisällissota
hallitusmuoto

Kahtiajaosta eheytymiseen
oikeistoradikalismin nousu
elintason nousu
kulttuurista kulutustavaraa

Toinen maailmansota jälkiseurauksineen
sodat ja jälleenrakentaminen
ulkopolitiikan muutos

Hyvinvointivaltion rakentaminen
rakennemuutos
1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos

Suomen uusi kansainvälinen asema
kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää

Syventävät kurssit
4. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI4)
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta
kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää
ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä
miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa
ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen
tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan
väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.

Keskeiset sisällöt
Esihistoria – pyyntikulttuurin aika
ihmisen kehitysvaiheet
keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa

Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset
työnjako ja kulttuurien synty
suurten jokilaaksojen kulttuurit

Välimeren talousalue antiikin aikana
Kreikan talouselämä
Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
orjuus ja antiikin ajan tekniikka

Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä

feodaaliyhteiskunta
keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki

Löytöretket
löytöretkien edellytykset ja seuraukset
maailmantalouden syntyminen

Teollistuva maailma
tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
muutokset sukupuolten työnjaossa
yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
muutokset kaupunkirakenteessa

Globaali kulutusyhteiskunta
raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
sosialistinen suunnitelmatalous
kolmannen maailman muotoutuminen
kasvun rajat ja uudet haasteet

5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)
Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista
kulttuuriperintöä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseudun historiaan ja näkee kehityksen
myös yksittäisen ihmisen kannalta.

Keskeiset sisällöt
Esihistoria
esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä
asutus, elinehdot, uskonnot ja uskomukset sekä ulkoiset yhteydet

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla
Suomi idän ja lännen välimaastossa
sääty-yhteiskunnan synty
asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset

Uuden ajan uudet tuulet
uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen

Suurvaltakausi
suurvaltakauden vaikutukset Suomessa
talous, väestö, koulutus

Vapauden ja hyödyn aika
kulttuurinen ja taloudellinen kehitys
kustavilaiset uudistukset
kansallisen tietoisuuden ensi askeleet

6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa
sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä.
Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan
kulttuurin arvomaailmaa ja elämäntapaa

ymmärtää kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonolosuhteiden keskinäisen
riippuvuuden
tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden
kulttuurien kanssa
oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnoissa ja
sosiaalisissa rakenteissa
osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt
Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:
Afrikka
arktiset kulttuurit
Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
Intia
islamin maailma
Japani
Kiina
Korea
Latinalainen Amerikka
Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit

Koulukohtainen kurssi
7. Historian kertauskurssi (HI7)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
luo kokonaiskuvan historian kursseista 1―6
kertaa ja syventää oppiaineen sisältöjä ainereaalikoetta varten.

Keskeiset sisällöt
kurssien 1–6 keskeinen sisältö tiivistettynä
tutustuminen reaalikysymyksiin ja reaalivastausten harjoittelua
historian preliminäärikoe

8. Historian syventävä erikoiskurssi (HI8)
Kurssilla perehdytään johonkin historian erityisalueeseen tai teemaan syventävästi.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee opiskeltavan teeman peruskäsitteitä ja tutkittavan aiheen historiallista kehitystä
ymmärtää opiskeltavan historiallisen ilmiön luonteen ja merkityksen suhteessa laajempaan
kontekstiin
oppii ymmärtämään historiallisen tutkimuksen luonnetta

Keskeiset sisällöt
Tarkasteltava historian erityisalue tai teema vaihtelee vuosittain. Aihe ilmoitetaan lukuvuosittain
erikseen. Käsiteltävä teema voi olla esimerkiksi jokin seuraavista, niiden yhdistelmä tai jokin muu
historian erityisteema: antiikki, reformaatio ja Euroopan kansainväliset suhteet 1500- ja 1600luvuilla, Brittein saarten monikansallisuus ja Ison-Britannian synty, imperialismi, Venäjän,
Yhdysvaltojen, Intian, Kiinan tai jonkin muun maan tai kulttuuripiirin historian teemakurssi tai
suhteet Eurooppaan, historianfilosofia ja metodioppi, uskonto ja politiikka eri aikakausina, ainerajat
ylittävät aiheet.

