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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
 
Kuvatehtävä: “Neljäs sääty”. Osa italialaisen taiteilijan Giuseppe Pelizza da Volpedon 
maalauksesta vuodelta 1901. (s. 128) 
Mikä on mielestäsi teoksen sanoma? Analysoi maalauksessa käytettyjä tehokeinoja. 

• Teoksen sanoma: Työläiset (”neljäs sääty”) saa vallan joukkovoimalla. Työläisten täytyy 
toimia yhdessä. 

• Tehokeinot 
o Työläisiä on paljon ja he kävelevät kohti katsojaa. 
o Edessä keskellä on kolmen hengen ryhmä, joka luo ryhmälle etujoukon, kuva 

näyttää enemmän kolmiulotteiselta tämän ryhmän ansiosta. 
o Keskellä on myös nainen, joka on paljain jaloin ja alaston lapsi sylissään; herää 

kysymys, mitä hän on tekemässä. 
o Harmaat arkiset värisävyt, työläisten vaatteet ovat samaa sävyä. 

 
Tehtävä 1 
 
a) Miksi tehtaiden työoloihin ei kiinnitetty huomiota vielä 1800-luvun alussa? 

• Työolojen vaarallisuutta, heikkoutta ja vaikutuksia työntekijöihin ei aluksi vielä ymmärretty. 

• Työvoimasta oli ylitarjontaa. 

• Maaseudunkin työolosuhteet olivat heikot, eikä niissä siten ollut tehtaisiin verrattuna 
suurta eroa. 

• Lapsityövoiman käyttöä ei paheksuttu, koska se oli ollut normaalia jo ennen teollistumista 
maataloudessa. Työnteon uskottiin kasvattavan lapsia.  

• Taloudellinen liberalismi vaikutti taustalla: työolosuhteiden ajateltiin olevan työntekijän ja -
antajan välinen asia. 

• Ammattiliitot ja sosialismi syntyivät vasta myöhemmin 1800-luvulla. 
 
b) Miksi työolot alkoivat vähitellen 1800-luvun jälkipuolella kohentua? 

• Työoloista tehdyt raportit toivat ongelmia esiin. 

• Työväen tyytymättömyys kasvoi ja vähitellen työväestö järjestäytyi. 

• Monissa maissa syntyi ammattiliittoja ja poliittisia työväenpuolueita. 

• Järjestäytyminen pakotti työnantajat neuvottelemaan työoloista työntekijöiden kanssa. 

• Työnantajat halusivat välttää yhteiskuntarauhan vaarantumisen. 

• Työoloja alettiin vähitellen säädellä laeilla. 

• Osa työnantajista arvosti työntekijöitä ja uskoi parannusten parantavan työtehoa. 

• Myös koneet kehittyivät turvallisemmiksi, mikä paransi työoloja. 
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Tehtävä 2 
Mikä ero on käsitteillä sääty-yhteiskunta ja luokkayhteiskunta? 

• Sääty-yhteiskunnassa ihmisen asema määräytyi syntyperän mukaan. Ihminen kuului siihen 
säätyyn, johon oli syntynyt, ja säädyn vaihtaminen oli poikkeuksellista. Sääty-yhteiskunta 
syntyi keskiajalla ja oli voimassa 1800-luvulle asti. 

• Luokkayhteiskunnassa ihmisen asema perustui varallisuuteen. Ihminen saattoi omalla 
työllään tai koulutuksella kohota luokkayhteiskunnassa. Kärjistetysti siinä oli vain kaksi 
luokkaa: omistajat ja työväki.  

• Luokkayhteiskunta tuli 1800-luvulla sääty-yhteiskunnan tilalle. 
 
Tehtävä 3 
Länsi-Euroopassa sääty-yhteiskunnan katsotaan muuttuneen luokkayhteiskunnaksi 1700-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun välisenä aikana. Mistä syistä muutos tapahtui, ja mitkä olivat sen 
olennaiset piirteet? (yo-tehtävä K2006) 

• Sääty-yhteiskunnan murtumisen taustalla oli teollistuminen. 

• Teollistuminen vähensi maatalouden ja perityn maaomaisuuden merkitystä, mikä 
puolestaan laski aatelin asemaa yhteiskunnassa. Teollistuminen rikastutti erityisesti 
porvaristoa, joten ristiriita päätöksentekovallan ja varallisuuden välillä kasvoi. 

• Syntyperän merkitys sosiaalisen aseman määrittäjänä laski ja varallisuudesta tuli sitä 
tärkeämpi mittari. 

• Teollistumisen myötä elintaso nousi ja samalla koulutusmahdollisuudet lisääntyivät. 
Sosiaalinen nousu tuli mahdolliseksi koulutuksen avulla. 

• Säätyjen rinnalle syntyi uudet yhteiskuntaluokat: porvaristo ja teollisuustyöväestö. 

• Porvaristo ja keskiluokka vaurastuivat. Nämä ryhmät vaativat itselleen yhteiskunnallisia 
oikeuksia.  

• Agraariyhteiskunnan talonpoikaisluokka muuttui teollisuuden työväestöksi, joka 
järjestäytyi 1800-luvun kuluessa ja ryhtyi vaatimaan itselleen oikeuksia. 

• Valtaa ryhdyttiin jakamaan entistä enemmän varallisuuden mukaan, jolloin äänioikeus 
saattoi perustua esimerkiksi maksettujen verojen määrään. 

• Vähitellen äänioikeutta laajennettiin koskemaan myös työväenluokan miehiä. 
 
Tehtävä 4 
 
a) Mitä eroa on sosialismilla ja kapitalismilla? 

• Sosialismin tavoitteena on ottaa tuotantovälineet yhteiskunnan omistukseen. Tuotannon 
voitot tulevat valtiolle, joka jakaa varallisuutta tasaisesti kansalaisille. Sosialismin yksi 
päätavoite on tasa-arvo. 

• Kapitalismin ajattelumallin mukaan voitto kuuluu sille, joka ottaa riskin. Käytännössä siis 
yrittäjä tai tehtailija saa voitot. Voitoista vain pieni osa menee työläisille palkkoina. 
Lisäarvon kerää tehtaan omistaja.  

 
b) Pohdi, miksi sosialismi on saanut historiassa sekä voimakasta kannatusta että jyrkkää 
vastustusta. 

• Sosialismin perusajatus – varallisuuserojen poistaminen – sopii hyvin niille, joilla ei ole 
mitään jaettavaa tai joilla ei ole enää mitään menetettävää. 

• Sosialismi oli utopia, joka lupasi onnellisempaa tulevaisuutta. 
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• Maata omistavat talonpojat, virassa olevat virkamiehet, akateemiset opiskelijat ja 
ylipäänsä kaikki, joilla olisi ollut enemmän annettavaa kuin saatavaa, harvoin kannattivat 
sosialismia. 

• Sosialismi kehittyi 1800-luvulla sosialidemokratiaksi ja kommunismiksi. Näistä 
ensimmäinen tavoitteli kehitystä ja uudistuksia rauhanomaisesti esimerkiksi parlamenttien 
kautta. Jälkimmäinen taasen uskoi vallansiirtoon vallankaappauksella. Ääriliikkeet 
houkuttavat erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina, ja tämän vuoksi kommunismilla on 
ollut voimakasta kannatusta Euroopassa. 

 
Tehtävä 5 
Etsi netistä video, jossa esitetään maailman kuuluisin työväenlaulu  
L’Internationale (Kansainvälinen). Miten laulun sanoista käyvät ilmi työväenliikkeen 
tavoitteet teollistumisvaiheessa 1800-luvulla?  

• Laulussa kutsutaan työläisiä orjiksi ja heitä kehotetaan taistelemaan oikeuksiensa puolesta. 

• Vanhat valtarakenteet (sääty-yhteiskunta) halutaan hajottaa ja työväen asemaa halutaan 
parantaa. 

• Varallisuus halutaan jakaa yhteiskunnassa tasaisemmin. 

• Yhteiskunta kuvataan kahtia jakautuneeksi paikaksi, jossa ovat köyhät työläiset ja 
raharikkaat sekä tyrannit.   

• Laulussa tulee esille, että työväestö ei ole päässyt vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. 
Siksi esille tuodaan epätasa-arvoisen yhteiskunnan piirteitä. Tällaisia ovat lait, verot ja 
hallitukset.  

• Laulussa korostetaan työväenliikkeen retoriikan mukaisesti kansaa, kansanvaltaa ja 
veljeyttä. 

• Laulussa yritetään luoda kuva kansainvälisestä työväenliikkeestä. 
 


