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Forum III 

 

3. Kansalaisyhteiskunnan synty 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 27 

 

Karamellia kansalle! Helsinkiläisen karamellitehtaan ammattiosaston lippu. 

Analysoi lipun symboliikkaa ja tehokeinoja. 

 

 Lipun punainen väri symboloi työväenliikettä. 

 Savuavat tehtaanpiiput kuvaavat teollistunutta yhteiskuntaa ja kaupunkien 

tehdastyöläisten työtä. 

 Nouseva aurinko taustalla on toivon ja paremman huomisen symboli. 

 

Kuvatehtävä s. 29 

 

Ei tuumaakaan periksi! Suomessa leimahtanut kielitaistelu oli osasyy Suomen 

ja Ruotsin viileisiin väleihin itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. Kireä tunnelma 

heijastui myös maaotteluihin. Selvitä, miksi maaotteluissa oli usean vuoden 

tauko 1930-luvulla. 

 

 Suomalaiset suuttuivat ruotsalaisille, kun nämä syyttivät Paavo Nurmea 

ammattilaisuudesta Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1932, ja Paavo 

Nurmen osallistuminen kisoihin kiellettiin. 

 Vastatoimena Suomen silloinen urheiluasioista vastannut ministeri Urho 

Kekkonen katkaisi maaottelut kahdeksaksi vuodeksi. 

 

Tehtävä 1 

 

Minkälaisia yhdistyksiä Suomeen perustettiin 1800-luvulla? 

 

 kielitaisteluun liittyviä yhdistyksiä: Suomalainen puolue ja Ruotsalainen puolue 

 työväen ammattiyhdistyksiä ja Suomen työväenpuolue 

 naisasiayhdistyksiä 

 raittiusyhdistyksiä 

 nuoriso- ja urheiluseuroja 

 vapaapalokuntia 

 osuustoimintayhdistyksiä 

 

 



 

 
 

© Forum    2 

 

Tehtävä 2 

 

Perustele väite: Suomesta tuli 1800-luvun jälkipuolella kansalaisyhteiskunta. 

 

 Ihmisten tietoisuus yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntaan 

kasvoi. 

 Kansalaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan. 

 Paikallisella tasolla esimerkiksi oman koulun perustaminen tapahtui usein 

kansalaisten yhteistyönä ja talkootyönä. 

 Sanomalehdet julkaisivat tietoa yhteiskunnasta ja uusista aatteista. 

 Suomeen syntyi lukuisia yhdistyksiä parantamaan yhteiskunnan epäkohtia. 

 Suomeen perustettiin ensimmäiset puolueet. 

 

Tehtävä 3 

 

Millä perusteilla 1800-luvun voi katsoa olleen Suomessa toisaalta 

taantumuksen, toisaalta onnen aikaa? 

 

Näkökulmia onnen aikaan:  

 

 Suomen valta päättää omista asioista lisääntyi sisäisen itsehallinnon myötä.  

 Suomenkielisen virkamiehistön määrä kasvoi.  

 Verotulot jäivät Suomeen.  

 Teollistuminen alkoi.  

 Kansalaisten elintaso nousi.  

 Suomalaisuusliike syntyi. Kirjoitettiin Kalevala, ja vuosisadan lopulla 

kansallisromanttinen taide kukoisti.  

 Väkiluku kasvoi voimakkaasti.  

 Kansa alkoi järjestäytyä erilaisiin liikkeisiin.  

 Toiminta suomen kielen aseman parantamiseksi alkoi. 

 Valtiopäivätoiminnasta tuli säännöllistä vuosisadan jälkipuoliskolla.  

 

Näkökulmia taantumuksen aikaan:  

 

 Yhteiskunnallista kehitystä tapahtui vuosisadan jälkipuoliskolla, mutta siitä 

huolimatta Suomi oli monessa suhteessa vielä vanhanaikainen valtio.  

 Venäjän hallintajärjestelmä oli Euroopan vanhanaikaisimpia, ja kaikki valta oli 

viime kädessä keisarilla.  

 Virkamiehet pelkäsivät Venäjän otteen kiristymistä, joten yhteiskunnallisiin 

uudistuspyrkimyksiin, jopa mielipiteisiin, suhtauduttiin varauksella.  

 Taantumusta ja sensuuria oli 1800-luvun alkupuoliskolla. 

 Venäläistämistoimet ja Suomen autonomian rajoitukset käynnistyivät 1800-

luvun lopulla. 
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Tehtävä 4 

 

Esseetehtävä: Pohdi, millä perusteilla 1860-lukua voidaan pitää Suomen 

historian käännekohtana. 

 

Näkökulmia: 

 

 Vastauksessa on hyvä erottaa maassa tapahtuneet taloudelliset ja 

yhteiskunnalliset uudistukset. 

 Merkittävin asia oli yhteiskunnallisten uudistusten aloittaminen keisari 

Aleksanteri II:n myötävaikutuksella. 

 1800-luvun alkupuolta leimanneet taantumus ja sensuuri väistyivät. 

 Valtiopäivät kutsuttiin koolle pitkän tauon jälkeen, ja valtiopäivien 

kokoontuminen muuttui säännölliseksi.  

 Valtionhallinnon ohella kunnallishallintoa uudistettiin, mikä lisäsi kansalaisten 

mahdollisuuksia vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin. 

 Hallinnon uudistamisen lisäksi talouden uudistaminen ja teollistuminen alkoivat.  

 Yrittämisen vapautta korostavan taloudellisen liberalismin periaatteita alettiin 

toteuttaa Suomessa. Suomessa luovuttiin talouden kasvua rajoittaneista 

säännöistä, esimerkiksi puiden sahauskiintiöt poistuivat.  

 Osakeyhtiölaki vuonna 1864 loi edellytyksiä pääomien keräämiselle 

yritystoimintaa varten. 

 Rakennettiin ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan, mikä paransi 

kuljetusyhteyksiä. Myös vesireittien rakentaminen lisääntyi, mikä edesauttoi 

etenkin puunkuljetusta.  

 Suomi sai oman rahan, markan, vuonna 1860. Oma raha selkeytti rahaoloja ja 

loi pohjaa kansallistunteen kasvulle.  

 Kansakouluasetus vuonna 1866 loi pohjaa kansalaisyhteiskunnan synnylle. 

Koulujen perustaminen aktivoi kansalaisia.  

 Kieliasetus vuonna 1863 paransi suomen kielen asemaa. Erityisesti J. V. 

Snellmanin toiminta suomen kielen aseman parantamiseksi oli merkittävää. 

 

Tehtävä 5 

 

Sijoita seuraavat historian tapahtumat kronologiseen järjestykseen. 

 

 e) Suomen sota 1808–1809  

 b) Porvoon valtiopäivät 1809 

 d) Helsingistä pääkaupunki 1812  

 a) nälkävuodet 1866–1868  

 c) laki elinkeinovapaudesta 1879 

 f) Työväenpuolue perustetaan 1899 

 

Tehtävä 6 

 

Etsi Finna.fi-sivustosta kolme valokuvaa, jotka kuvaavat mielestäsi hyvin 

1800-luvun Suomea. Perustele valintasi. 

 

 opiskelijan oma vastaus 


