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Forum III 

 

5. Eduskuntauudistuksesta itsenäistymiseen 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 46 

 

Sosiaalidemokraattien vaalijuliste vuodelta 1907. Miten julisteessa näkyvät 

ajan yhteiskunnalliset ristiriidat? Minkälaisia tehokeinoja julisteessa 

käytetään? 

 

 Vaalijulisteessa näkyy selvästi jako porvareihin ja työväen kannattajiin. 

 Vaalijuliste korostaa ajalle tyypillisellä työväen retoriikalla kansan merkitystä 

vastakohtana eliitille (”kaikki valta tulee kansalle!”). 

 Porvarit kuvataan mainoksessa varkaina, jotka korjaavat hedelmät puusta. Myös 

porvaria äänestävä kuvataan samanlaiseksi. 

 Vaalimainoksessa on herjaavaa ja rohkeaa kieltä.  

 Vaalijulisteessa mainitaan monia porvarien ”pahoja tekoja”, esimerkiksi 

puhutaan Bobrikovin matelijoista.  

 Kerrotaan selkeästi, millaisille ”väärintekijöille” äänet menevät, jos äänestää 

porvaria. 

 

Tehtävä 1 

 

a) Miksi venäläistäminen taukosi Suomessa vuonna 1905? 

 

 Venäjällä oli levottomuuksia mm. huonosti sujuneen Japanin-sodan vuoksi. 

 Venäjällä puhkesi suurlakko, joka levisi Suomeen. 

 Levottomuuksien johdosta Venäjän keskusvalta joutui keskeyttämään 

hetkellisesti venäläistämistoimet niin sanotulla marraskuun manifestilla. 

 

b) Ketkä lakkoilivat Suomessa 1905 ja miksi? 

 

 Suomessa kaikki lakkoilivat keisaria vastaan, koska venäläistämistoimet eivät 

olleet minkään kansanosan mieleen.  

 

Perustuslailliset: 

 

 Vaativat myöntyvyyssuuntaa edustaneen vanhasuomalaisen senaatin eroa ja 

uuden valtiopäiväjärjestyksen säätämistä. Senaatti erosikin (30.10.) ja yhtyi 

samalla perustuslaillisten esitykseen valtiopäivien koollekutsumisesta.  
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 Vieroksuivat edelleen vanhasuomalaisia, mutta alkoivat lakon loppupäivinä tehdä 

heidän kanssaan yhteistyötä.  

 Kun perustuslailliset saivat Pietarista tiedon, että liikehdintä oli siellä jo 

rauhoittumassa, he tahtoivat mahdollisimman nopean ratkaisun myös 

Suomessa. 

 Perustuslaillisten lakko päättyi tavoitteiden saavuttamiseen, kun Eläköön-laiva 

palasi keisarin allekirjoittama ns. marraskuun manifesti mukanaan.  

 

Työväki: 

 

 Jatkoi lakkoa perustuslaillisia pidempään. Lakot keskittyivät kaupunkeihin. 

 Erityisen suuressa roolissa olivat rautatieläiset, jotka yrittivät lakollaan muun 

muassa estää venäläisiä sotilaita pääsemästä Pietariin keisarin avuksi.  

 Helsingin Rautatientorilla pidetyssä kokouksessa vaadittiin yleisillä ja yhtäläisillä 

vaaleilla valittua kansalliskokousta säätämään perustuslakia.  

 Samassa kokouksessa perustettiin myös Ranskan vallankumouksen esikuvan 

mukaiset kansalliskaartit, jotka ottivat yhteen ylioppilaiden kaartien kanssa.  

 Tampereella annettu ns. punainen julistus (1.11.) vaati täydellisellä 

lainsäädäntövallalla varustetun kansalliskokouksen järjestämistä.  

 Julistuksella ei ollut suurta merkitystä, vaan kenraalikuvernööri Obolenskin ja 

vanhasuomalaisten neuvottelujen jälkeen kenraalikuvernööri pyysi ehdotusta 

Suomelle annettavasta keisarillisesta manifestista.  

 Sosiaalidemokraatit ehtivät valita punaisen julistuksen edellyttämän väliaikaisen 

hallituksen Helsingissä, mutta vanhasuomalaiset saivat heidät myöntymään 

myös kyseisen hallituksen laillisuuden vahvistamiseen keisarilla. 

 

Tehtävä 2 

 

Ota kantaa väitteeseen: vuosi 1906 oli käännekohta Suomen historiassa. 

 

 Venäläistämistoimien keskeyttäminen (1905) ei sinänsä ollut käännekohta, 

mutta siihen liittynyt eduskuntauudistus oli.  

 Suomalaisten usko ”oman asian” oikeutukseen vahvistui, kun 

venäläistämistoimet päättyivät/keskeytyivät.  

 Eduskuntauudistus päätti Suomessa sääty-yhteiskunnan ajan (tosin 

kunnallisvaaleissa yleinen äänioikeus tuli vasta 1917).  

 Naisten asema koheni yleisen äänioikeuden seurauksena.  

 Säätyvaltiopäivien tilalle tuli moderni yksikamarinen kansanedustuslaitos.  

 Suomi muuttui parlamentaariseksi demokratiaksi ja sai harjoitella kansanvaltaan 

perustuvaa päätöksentekoa yli 10 vuotta ennen varsinaista itsenäistymistä. 

 Nykyisen puoluejärjestelmän perusrunko syntyi.  

 Toisaalta eduskuntauudistuksen merkitystä ennen itsenäistymistä vähensi se, 

että lopullinen päätösvalta oli keisarilla.  

 Myös jatkuvat eduskunnan ennenaikaiset hajottamiset vähensivät kansanvallan 

toimivuutta. 
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Tehtävä 3 

 

Miten ensimmäinen maailmansota vaikutti Suomeen? 

 

 Suomeen julistettiin sotatila, mikä merkitsi siviilihallinnon alistamista 

sotilashallinnolle.  

 Venäläistoimia kiristettiin uudelleen, mikä sai aikaan jääkäriliikkeen.  

 Venäläiset vahvistivat Suomen puolustusta. Näistä linnoitustöistä suomalaiset 

saivat töitä, ja Venäjän armeijan tilaukset lisäsivät kysyntää.  

 Elintarvikkeiden tuonti ulkomailta Suomeen vaikeutui, ja vuonna 1917 

elintarvikkeiden hinnat nousivat voimakkaasti. 

 

Tehtävä 4 

 

Tee käsitekartta vuoden 1917 tärkeistä tapahtumista Suomessa ja Venäjällä. 

 

Käsitekarttaan liittyviä asioita: 

 

 Venäjän vallankumoukset ja niiden vaikutukset Suomeen 

 kysymys korkeimmasta vallasta kesällä ja syksyllä 

 valtalaki 

 suurlakko Suomessa marraskuussa ja sisäisten ristiriitojen kasvaminen 

 itsenäistyminen 

 

Tehtävä 5 

 

Ota kantaa väitteeseen: Suomi itsenäistyi sattumalta. 

 

 Suomen itsenäistyminen ei olisi ollut mahdollista ilman lokakuun vallankumousta 

ja Venäjän kaoottista tilannetta. 

 Suomalaiset eivät olleet varautuneet nopeaan itsenäistymiseen. 

 Leninin lupaukseen kansojen irtautumisesta kommunistisesta Venäjästä 

tartuttiin heti, mikä mahdollisti nopean itsenäistymisen. Vuotta myöhemmin 

tilanne olisi voinut olla toinen. 

 

Tehtävä 6 

 

Etsi video, joka kuvaa torppari Laurilan häädön romaanissa Täällä 

Pohjantähden alla. Miten siinä tulee esiin yhteiskunnan jakautuminen? 

 

 Maaseudun työväki marssii yhdessä korostaen laulamalla joukkovoimaa. 

 Virkavallan ja työväestön välillä on jännite. 

 Varakkaan isännän ja torppari Laurilan välillä on varallisuusero ja jännite. 

 Lauriloiden vastarinta ja kielenkäyttö on voimakasta, mikä kertoo yhteiskunnan 

jakautumisesta. 

 Työväestö vastustaa voimakkaasti ja tunteellisesti Laurilan häätöä. 


