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Forum V 

 

1. Tutkimus ja muuttuvat käsitykset 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 

Mitä tarkoittaa historiallinen lähde? 

• Historiallinen lähde ymmärretään yleensä kirjoitetuksi ja kirjalliseksi lähteeksi; 

nykyisin määritelmä on laajentunut erilaisten uusien tallennusmuotojen myötä. 

• Kirjalliset lähteet muuttavat esihistorian historiaksi. 

• Suomessa siirryttiin historian aikaan 1000–1200-luvuilla. 

 

Tehtävä 2 

Miten menneisyyttä tutkitaan? 

• Tutkimus perustuu lähteiden tutkimiseen ja tulkintaan. Tutkijat luovat teorian tai 

käsityksen menneisyydestä erilaisten lähteiden avulla. 

• Eri tieteenalat tutkivat menneisyyttä eri tavoilla 

o Arkeologia perustuu pääasiassa muinaismuistojen tai -alueiden ja 

esineiden tutkimukseen esimerkiksi kaivauksien avulla. 

o Historiantutkimus käyttää apunaan kirjallisia lähteitä. 

o Luonnontieteet hyödyntävät oman alansa erikoisosaamista, kuten dna-

tutkimusta. 

o Usein eri tieteenalat toimivat tutkimuksissa yhdessä. 

 

Tehtävä 3 

Miten arkeologian ja historian tutkimukset eroavat toisistaan? 

• Arkeologit tutkivat sekä esihistoriaa että historiallista aikaa. 

• Arkeologian kohteena on ihmisten luoma aineellinen kulttuuri, esimerkiksi 

muinaisesineet. 

• Arkeologista tutkimusaineistoa saadaan kaivauksilta. 

• Historiantutkijat tutkivat historiallista aikaa kirjallisten lähteiden avulla ja 

tulkitsevat niitä. 
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• Mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaa, sitä enemmän tutkijoilla on käytössään 

kirjallisia lähteitä. 

• Arkeologiassa aikaperspektiivi on huomattavasti pidempi, ja usein tutkimukset 

perustuvat enemmän oletuksille kuin historiassa. 

 

Tehtävä 4 

Millaista historiallista tietoa tutkija voi saada 

a) päiväkirjasta 

• Se kertoo usein tavallisten ihmisten arjesta ja ajatuksista. Päiväkirjaan on voitu 

kirjata myös hyvin intiimejä asioita. Tärkeiden henkilöiden päiväkirjat voivat 

kertoa esimerkiksi tehtyjen päätösten taustoista. 

b) testamentista 

• Se kertoo ihmisten elintasosta ja omaisuudesta. Samalla saadaan yleisempää 

tietoa esimerkiksi aikakauden tavaroista. Testamentti antaa myös tietoja 

ihmisten välisistä suhteista ja yhteisössä vallitsevista tavoista: kuka perii, kuinka 

paljon ja miksi. 

c) tilikirjasta? 

• Se antaa paljon tietoa taloudesta. Tiedon luonne riippuu siitä, millaisen yrityksen 

tai henkilön tilikirja on kyseessä. Sieltä voi saada tietoja verotuksesta, 

asutuksesta ja aikakauden hyödykkeistä. 

 

Tehtävä 5 

Pohdi, miksi Susiluolan arvoitukseen ei ole mahdollista saada oikeaa 

vastausta. 

• Tutkimusaineistoa on vähän, ja se on erittäin iäkästä. 

• Esihistoria on aina tulkinnallista ja pitäviä todisteita ei voi saada (luolasta ei ole 

löytynyt ihmisen luita). 

• Tutkimusta ei ole välttämättä varaa jatkaa, eikä tutkijoilla ole käytössään 

tarvittavia keinoja luolan arvoituksen ratkaisemiseen. 
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Tehtävä 6 

a) Miten käsitys suomalaisten alkuperästä ja Suomen asutuksesta on 

muuttunut? 

• 1800-luvulla tuli vallalle teoria, jonka mukaan suomalaiset tulivat yhtenäisenä 

kansana Volgan mutkasta; teoria sopi aikakauden nationalismiin ja oli yleinen 

käsitys aina 1980-luvulle asti. 

• Nykyisen käsityksen mukaan Suomi on asutettu useassa aallossa ja eri 

suunnista 

 

b) Mikä on nykykäsitys? 

• Suomeen on tullut väestöä ja vaikutteita useassa aallossa usealta eri suunnalta. 

• Suomea on asutettu vähitellen yksittäisissä ryhmissä. 

• Geneettisesti suomalaiset poikkeavat paljon muista eurooppalaisista. 

• Myös Suomen sisällä on paljon eroavaisuuksia ihmisten geeniperimässä. 

• Suomessa on geneettinen jakolinja: länsi- ja itä-suomalainen geeniperimä. 

• Yleisimmän isälinjan edustajia on eniten Itä-Suomessa; linjan ensimmäisen 

miehen arvioidaan syntyneen Kaakkois-Aasiassa. 

• Toinen isälinja on yleisempi Länsi-Suomessa, ja se tulee Espanjan alueelta. 

• Äitilinjat painottuvat Länsi-Eurooppaan. 

• Saamelaiset eroavat geneettisesti muista, he ovat saaneet vaikutteita Pohjois-

Norjasta. 

 

Tehtävä 7 

Nettitehtävä. Tutustu Kansallisarkiston digitaalisiin arkistoihin. Etsi 

hakupalveluiden avulla muutama kotipaikkakuntaasi liittyvä lähde. Mitä tietoja 

ne antavat historiasta? 

• opiskelijan oma vastaus 
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