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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävät s. 114–115 ja s. 120 
HelsinkiMission julistekampanjat ovat herättäneet paljon huomiota. Mikä on 
tämän luvun julisteiden sanoma ja millaisia tehokeinoja niissä on käytetty? 
• Molempien sanomana on, että vanhuksista, kanssaihmisistä ja yksinäisistä yleisesti täytyy pitää 

huolta.   
• Jäteautojuliste kiinnittää katsojan huomion yllätyksellisyydellä. Se luo mielikuvan, että 

vanhukset ovat hyödyttömiä ja että heidät voidaan hylätä kuin jätteet. Julisteessa ei ole 
tekstiä, mutta sen sanoma aukeaa silti helposti.  

• Yksinäisyysjulisteen henkilö katsoo eteenpäin ja tavoittelee julisteen katsojaa. Teksti on 
aseteltu tehokkaasti ja sen sisältö on pysäyttävä. Juliste nostaa esille asian, josta ei juuri 
puhuta.  

 
Hyvä palkkataso on eri ammattiliittojen kenties tärkein tavoite. Miten pilapiirtäjä 
ottaa tässä asiaan kantaa? 
• Pilapiirtäjä tuo esille sen, että hoitajien palkanlisiä on leikattu ja tämä saa hoitajat 

hakeutumaan töihin ulkomaille.  
• Piirtäjä tuo esille hoitajien yleisen tyytymättömyyden palkkatasoon.   
• Hoitoalan alhainen palkkataso on paljon keskusteltu aihe. Se ei silti ole juurikaan vaikuttanut 

palkkatason nousuun.  
 

Perustehtävät 
1. Miksi kansalaisjärjestöillä on tärkeä merkitys hyvinvointivaltiossa? 

• Kansalaisjärjestöt täydentävät yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa. Monet järjestöt 
pyrkivät auttamaan vaikeuksissa olevia ihmisiä.   

• Järjestöjen kautta voi vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Järjestöjä 
kuunnellaan, koska niillä on monenlaista asiantuntemusta.   

• Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää sivistys- ja kasvatustyötä jakamalla tietoa ja 
kouluttamalla jäseniään.   

• Kansalaisjärjestöt tarjoavat kansalaisille mielekästä vapaa-ajan toimintaa.  
 

2. Miten kansalaisjärjestöt yrittävät vaikuttaa yhteiskuntaan? 
• Kansalaisjärjestöillä on yleensä jokin tietty teema, jota pyritään edistämään. Tällaisia 

teemoja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, työntekijöiden edut, seksuaalinen tasa-arvo 
tai rauhanaate.  

• Kansalaisjärjestöt käyttävät pääosin samoja vaikuttamiskeinoja kuin yksittäiset 
kansalaisetkin, mutta järjestöillä on yksilöitä enemmän vaikutusvaltaa.  

• Järjestöjen vaikuttamiskeinoja ovat esimerkiksi tiedottaminen, kampanjat, 
mielenosoitukset ja muu suora toiminta. Ne ovat myös yhteydessä päättäjiin ja tekevät 
lobbaustyötä. Ammattijärjestöt vaikuttavat yhteiskuntaan lisäksi painostamalla sitä lakon 
uhalla.  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• Monia järjestöjä kuullaan esimerkiksi eduskunnassa tai ministeriöissä lakien 
valmistelutyössä. Ne tekevät myös lakiehdotuksia ministeriöille ja kansanedustajille.  

 
3. Mikä merkitys ammattijärjestöillä on 

a) niiden jäsenille 
• Järjestöt muodostavat vastavoiman työnantajille; joukkovoimalla on helpompi ajaa 

työntekijöiden etuja.  
• Ne tarjoavat esimerkiksi asiantuntija- ja neuvotteluapua, jos työntekijälle tulee riitaa 

työnantajansa kanssa.  
• Jäsen saa ansiosidonnaista työttömyyskorvausta (tosin sitä saa myös yksityisistä 

työttömyyskassoista).  
• Järjestöt jakavat avustuksia lakon aikana.  
• Ne kouluttavat jäseniään.  
• Järjestöt tarjoavat myös erilaista virkistystoimintaa.   

 
b) poliittisille päätöksille? 

• Ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen mielipidettä kysytään työelämää 
koskevassa lainsäädännössä (kolmikanta).  

• Järjestöillä on tiiviit yhteydet puolueisiin, eli ne vaikuttavat päätöksentekoon myös tätä 
kautta.   

• Työntekijöiden korkea järjestäytymisaste lisää ammattijärjestöjen vaikutusvaltaa.  
• Lakoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnassa, mikä lisää omalta osaltaan 

ammattijärjestöjen sananvaltaa.  
 

Syventävät tehtävät 
4. Puolusta ja kritisoi väitettä: Työmarkkinajärjestöillä on Suomessa liikaa valtaa. 

Puolesta: 
• Työehtoasioissa valtaa on siirtynyt paljon pois demokraattisesti valituilta kansanedustajilta.

  
• Työmarkkinoiden sopimuksilla ei usein pystytä pitämään palkkakehitystä maltillisena, mikä 

haittaa yritysten kilpailukykyä ja koko kansantaloutta.  
• Voimakkaiden liittojen, kuten kuljetusalan liiton, sopimuksilla voi olla suuri vaikutus 

yritysten kilpailukykyyn.  
• Elinkeinoelämän edustajien ja oikeiston mielestä nimenomaan työntekijöiden järjestöillä 

on usein liikaa valtaa.  
  
Vastaan:  
• Työmarkkinajärjestöillä ei ole liikaa valtaa, koska eduskunta päättää työlainsäädännöstä.  
• Työmarkkinajärjestöjen avulla työntekijöiden näkökulma tulee paremmin esiin.  
• Erityisesti työntekijöiden järjestöjä tarvitaan huolehtimaan työntekijöiden eduista.  
• Työntekijäpuolen järjestöt, monet työntekijät ja vasemmistopuolueet pitävät 

työmarkkinoiden vallankäyttöä tärkeänä.  
 

Aineistotehtävät 
5. Katso Elokapinan video. 
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a) Mitä tehokeinoja videolla käytetään? 
• Videolla on aitoja kuvia erilaisista mielenosoituksista tai tapahtumista.  
• Tekstit ja kuvat on sovitettu hyvin yhteen.  
• Videolla ei ole puhetta.  
• Mukana on eri ikäisiä ihmisiä ja monissa kuvissa on paljon osallistujia.  
• Kansallinen ja kansainvälinen toiminta sekoitetaan keskenään.  

 
b) Selvitä, mikä järjestö Elokapina on. 

• Elokapina on kansainvälinen liike, joka tunnetaan maailmalla nimellä Extinction 
Rebellion.  

• Se on valmis käyttämään väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta yrittäessään 
pysäyttää kuudennen massasukupuuton etenemisen sekä minimoidakseen ilmasto- ja 
ympäristökriisin aiheuttaman sosiaalisen romahduksen riskin.  

 
c) Onko Elokapina mielestäsi kansalaisjärjestö? Perustele. 

• Järjestö täyttää kansalaisjärjestön määritelmän.  
• Sen tavoitteena on synnyttää massaliike, joka pystyy toiminnallaan häiritsemään niin 

paljon tavallista arkea, että ihmiset huomaisivat ilmastokriisin.  
• Vaikka järjestö on valmis rikkomaan lakeja, se on silti kansalaisjärjestö. 


