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Pakolliset 1-3, syventävät 4-6, soveltava 7 

Pakolliset ja syventävät kurssit voidaan suorittaa numerojärjestyksessä tai seuraavasti HI1, HI4, HI2, 

HI5, HI3 ja HI6. HI7 vaatii pohjakseen kurssit 1-6. 

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 

HI02 Itsenäisen Suomen historia 
HI03 Kansainväliset suhteet  

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 
Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) Kurssi tarkastelee yksilön, 

yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kult-
tuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä histori-

allisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-
taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan 
maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen 

lähdeaineiston hyödyntämistä. 

HI02 Itsenäisen Suomen historia 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja 
kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tar-

kastelun 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. 

HI03 Kansainväliset suhteet 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muu-

toksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiik-
kaa 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 hakemi-
sen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin 

liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. 

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehitty-
mistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäi-

vään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa 
ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja 
yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.  

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi  

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. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön 
historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muu-
toksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun 
ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena kä-
sitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien 
kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.  

HI07 Kertauskurssi 
Kurssin idea on lisätä opiskelijan kykyä yhdistellä eri lukion historian kurssien oppiaines, 
jotta opiskelija saa valmiuksia käsitellä historiallista tietämystä vaativia tehtävänantoja 
ylioppilaskirjoituksissa. Kurssi perustuu siihen, että varsinainen tiedollinen pakollisten 
ja syventävien kurssien sisältö on jo opiskelijalla entuudestaan hallussa. Opiskelu to-
teutetaan sähköisten oppimisympäristöjen avulla osin lähiopetuksena ja osin itsenäisinä 
yksilö- ja ryhmätöinä. Kurssia ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti.  

Yhteiskuntaoppi 

Pakolliset 1-3, syventävä 4, soveltavat 5-6 

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Kurssin 5 pohjaksi edellytetään kurssien 1-4 
suoritusta.   

YH01 Suomalainen yhteiskunta 
YH02 Taloustieto  
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

YH01 Suomalainen yhteiskunta 
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttami-
seen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitii-
kan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat de-
mokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja 
osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 

YH02 Taloustieto  
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaat-
teita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalou-
den kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdy-
tään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hy-
vinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta 
kestävän kehityksen näkökulmasta. 

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäi-
sen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. 



Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa 
osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. 
Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa 
ja muita monipuolisia informaatiolähteitä. 

YH04 Kansalaisen lakitieto 
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tu-
tustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan 
tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. 

YH05 Kertauskurssi 
Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin ylioppilaskokeeseen valmistautuville. Kurssilla 
kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeisiä sisältöjä sekä harjoitellaan vastaamista 
yo-kokeeseen. Kurssia ei voi kokonaan suorittaa itsenäisesti. 




