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Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä
Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Tiedonlähteitä historian ja yhteiskuntaopin opetukseen
ja oppimiseen
Historia
Agricola- Suomen historiaverkko, www.agricola.utu.fi
• Sivusto kokoaa yhteen Suomen historian sähköiset tiedonlähteet ja ajankohtaisen
tutkimustiedon.
Finnica
http://www.finnica.fi/
• Suomalaisen kulttuurin tietokeskus ja toimintaverkosto, jonka asiantuntijat edustavat
useita eri korkeakouluja. Aiheina on mm. yleinen historia, kulttuurin ja perinteiden historia
sekä luonto ja terveys.
Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/suvaitsevaisuus/
• Rasismin, vähemmistöjen ja siirtolaisuuden historiaa Länsi-Euroopassa ja erityisesti
Suomessa.
Historian tiedonhankinta
https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/tiedonhankinta/historia
• Jyväskylän yliopiston tuottama sivusto historialähteistä sekä ohjeita tiedonhankintaan
aiheesta.

Makupalat
http://www.makupalat.fi/
• Hakemistossa on tällä hetkellä vajaat 30 000 valikoitua ja suurelta osin myös kuvailtua
linkkiä.

Karjalan koko kuva
http://wwww.jns.fi/museokoulu/kokokuva/kansanperinne/index.html
• Pohjois-Karjalan museon tuottaman sivusto Karjalan historiasta ja sen asukkaista.
Itsenäistymisen vuodet
http://www.uta.fi/laitokset/historia/suomi80/index.html
• Tampereen yliopiston sivusto Suomen itsenäistymisen vuosista 1917 ja 1918
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Viikinkiaika ja Keskiaika
http://www.katajala.net/viikinkiaika/
http://www.katajala.net/keskiaika/
• Historiaa harrastavan Jussi Katajalan tekemät Viikinki- ja Keskiaika -sivustot kuvaavat
Suomen ja muiden pohjoismaiden historiaa viikinkiajasta keskiajalle.

Kuvia ja dokumentteja
Kansalliskirjaston digitoidut kokoelmat
http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html
• Historiallinen sanomalehtiarkisto 1771-1890
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html
Sanomalehtien luettelo löytyy sivun palkista kohdasta Selailu
•

Aikakauslehdet
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.htmli/aikakausi/secure/main.html
Aikakauslehtien luettelo löytyy sivun palkista kohdasta Nimekeselailu

•

Kokoelmista löytyy lisäksi muun muassa Pergamenttifragmenttien kokoelma

Elävä arkisto
http://yle.fi/elavaarkisto/index.html
• Ylen kanavilla esitettyjä haastatteluja ja dokumentteja
Eilisvisio
http://yle.fi/vintti/yle.fi/arjenhistoria/index2.html
• Suomalaisen kodin ja arjen historiaa 1900-luvun alusta Ylen avoimen yliopiston
ohjelmasarjassa.

Kuvamateriaalia historiasta
http://nk.oulu.fi/enorssi/gallery/historia
• Oulun norssin kuvakokoelmat, joiden teemoina on esim. Antiikin aika, Keskiaika, Suomen
esihistoria, Unescon maailmanperintökohteet ja Tekniikka. Kuvia voi käyttää opiskelussa
ja opetuksessa, kunhan mainitsee lähteen ja tekijän.

Ennen ja nyt: historia tietosanomat
http://www.ennenjanyt.net
Turun yliopiston julkaisema sivusto, jolla katsauksia ja artikkeleita historian eri aloilta.

Yhteiskuntaoppi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/fi/
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•

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä
tutkimusaineistoja tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun käyttöön. Yksikkö toimii
Tampereen yliopiston yhteydessä. Palvelu on maksuton.

Tilastotiedonlähteitä
Tilastokeskus
http://stat.fi/
• Tilastot oppiaineittain
http://www.tilastokeskus.fi/tup/oppilaitokset/oppiaineet.html
•

Oikotiet: Tilastoja voi hakea esim. aakkosittain, aiheittain tai asiasanoittain.

•

Kansainväliset vertailukuviot
http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/kuviot.html
Kansainvälisistä vertailukuvuoista voi verrata Suomen tilannetta muihin EUja OECD-maihin. Kansainvälistten tiastojen tiedot perustuvat Eurostatin
avaintaulukoiden ja kansainvälisen tiedon taulukoiden tietoihin.

•

Tilastotiedon verkkokoulu
http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/index.html

•

Tilastokeskuksen sarjat
o Tuotteet ja palvelut > Tietoa teemoittain > Esim. Suomi

Muuta
Enemmän eurosta: Suomen pankki- eurojärjestalmä
www.euro.fi > http://www.euro.fi/lukioamm.html
• Osio on tarkoitettu taloustiedon oppimisen tueksi lukiolaisille ja ammattiopistolaisille.
Wolfram Alpha
http://www.wolframalpha.com/
• Wolfram Alphan toiminta pohjautuu Mathematica-laskentaohjelmaan tiedon etsimisessä
ja käsittelyssä. Muista hakukoneista eroten hakutulos tulee mm. numeroina, taulukkoina
ja kuvina.
• Alphalla ei etsitä yleistietoa: etusivulta löytyvästä kategoriavalikosta voi valita people
& history. Hakukone antaa valmiin hakuesimerkin/hakuesimerkit, joka/jotka kannattaa
katsoa, ennen kuin alkaa käyttää hakukonetta.
• Voi etsiä vastauksia kysymyksiin ihmisistä ja historiasta, nimistä, poliittisista johtajista,
historian tapahtumista, aikakausista jne..
• Hakusana kirjoitetaan sivun yläosan hakulaatikkoon.

Linkkivinkkejä
LinkkiVinkki
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http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/his/lu.html
•

Turkulaisissa linkkivinkeissä on runsaasti materiaalia erityisesti lukioiden
historian opetukseen.
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