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ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 

 

Senaatti 

Kun Rooma oli tasavalta, sitä hallitsi senaatti.  

Senaatin jäsen oli nimeltään senaattori. 

Senaatti kokoontui pääkaupungin torilla, joka oli nimeltään Forum Romanum.  

Senaatti valvoi virkamiehiä ja johti taloutta.  

Senaattiin pääsi vain varakkaasta perheestä. 

Senaattoreiden joukosta valittiin vaaleilla kaksi konsulia, jotka johtivat armeijaa ja 

valtakuntaa. 

Senaatti kysyi joskus myös kansankokouksen mielipidettä.  

Kansankokouksissa päätettiin laista, virkamiesten valinnasta ja sodista.  

 

Sotapäällikkö Julius Caesar 

Eräs kuuluisa armeijan sotapäällikkö oli Gaius Julius Caesar.  

Senaatti ei pitänyt hänestä, vaikka Julius Caesar voitti monia taisteluita. 

Caesar teki itsestään diktaattorin eli yksinvaltiaan, joka päätti kaikesta. 

Caesarin aikana parannettiin kalenteria; päätettiin, että vuosi kestää 365 päivää.  

Näin sai alkunsa juliaaninen kalenteri, joka aloitti meidän ajanlaskumme. 

 

Caesarin aikana rakennettiin paljon rakennuksia, huviteltiin seuraamalla 

gladiaattoritaisteluita ja kilpa-ajoja. 

Näin Caesar piti ihmiset tyytyväisinä, ja he rakastivat johtajaansa. 

Senaatti tappoi myöhemmin Caesarin. 

Caesarin kuoleman jälkeen Roomassa alkoi sisällissota, kunnes saatiin uusi keisari. 

Sana keisari tuli Caesarin nimestä. 

Roomaa hallitsi sen jälkeen uusi keisari yhdessä senaatin kanssa. 

  



Rooman yhteiskuntaluokat 

Roomalaiset olivat eriarvoisia.  

Patriisit olivat rikkaita.  

He omistivat maita ja työskentelivät tärkeissä tehtävissä.  

Vain patriisit valittiin tärkeisiin virkoihin. 

Plebeijit olivat roomalaisia, jotka työskentelivät sotilaina, rakennusmiehinä, kauppiaina, 

käsityöläisinä ja maanviljelijöinä.  

Rikkailla roomalaisilla oli kodissaan orjia, jotka siivosivat, laittoivat ruokaa ja hoitivat lapsia.  

Orjat eivät olleet vapaita, vaan kuuluivat talon isännälle. 

Orjia tarvittiin paljon, koska töitä oli paljon. Orjia saatiin sodista. 

Orjia myytiin orjamarkkinoilla.  

Orjien lapset syntyivät orjiksi. 

Joskus orjat nousivat kapinaan ja aloittivat taistelun omien oikeuksiensa puolesta. Tätä 

kutsutaan orjakapinaksi.  

 

PATRIISIT 

  PLEBEIJIT 

    ORJAT 

 

Roomalaisille valtio oli tärkeämpi kuin perhe.  

Roomalaiset arvostivat myös sotilaita ja uskontoa. 

Perheessä isä oli hyvin tärkeässä roolissa.  

Isä päätti, kenen kanssa tytär menee naimisiin tai saattoi myydä lapsensa orjaksi. 

Vain pojat opetettiin lukemaan ja kirjoittamaan. 

Naisilla oli Roomassa parempi asema kuin Kreikassa. Roomalaiset naiset saivat liikkua 

kaduilla vapaasti ja myöhemmin myös erota miehestään. 

Köyhät roomalaiset asuivat pienissä ja huonokuntoisissa kerrostaloissa, ja rikkailla oli oma 

talo. 

Rikkaan roomalaisen talon nimi oli domus. Siinä oli paljon tilaa ja puutarha. 

   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooman tasavaltaa hallitsi senaatti.  

2. Senaatin jäsen oli nimeltään senaattori.  

3. Forum Romanum oli kaupunki. 

4. Isoissa kansankokouksissa päätettiin laista, virkamiesten valinnasta ja sodista.  

5. Gaius Julius Caesar oli roomalainen sotapäällikkö.   

6. Julius Caesar teki itsestään diktaattorin eli yksinvaltiaan, joka päätti kaikesta. 

7. Tavallinen kansa rakasti Julius Caesaria ja piti häntä hyvänä johtajana. 

8. Kaikki roomalaiset olivat tasa-arvoisia.  

9. Rikkailla roomalaisilla oli kodissaan orjia.  

10. Naisilla oli Roomassa asema parempi kuin Kreikassa.  

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä oli senaatti? 

2. Kuka oli Julius Caesar? 

3. Miten Roomaa hallittiin Caesarin jälkeen? 

4. Mitä tarkoittaa, että roomalaiset olivat eriarvoisia? 

5. Ketä olivat patriisit? 

6. Ketä olivat plebeijit?  

7. Mitä tarkoittaa orjakapina? 

8. Kumpi oli roomalaisille tärkeämpää: perhe vai valtion asiat? 

9. Miten roomalaisten naisten asema oli parempi kuin kreikkalaisten naisten? 

10. Mikä oli domus? 
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Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• senaatti 

• senaattori 

• Forum Romanum 

• tasavalta 

• Julius Caesar 

• sotapäällikkö 

• kansankokous 

• konsuli 

• diktaattori 

• patriisit 

• plebeijit 

• orjakapina 

• käsityöläiset 

• maanviljelijät 

• domus 

• yhteiskunta 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Miten Roomaa hallittiin? 

- Miten Roomaa hallittiin eri aikoina? 

- Ketkä hallitsivat? 

- Mistä asioista kukin sai päättää? 

 

2) Julius Caesar 

- Kuka oli Caesar? 

- Mitä hän teki? 

- Miten ihmiset suhtautuivat häneen? 

- Mitä hän sai aikaan? 

 

3) Rooman yhteiskuntaluokat 

- Miten ihmiset olivat eriarvoisia? 

- Miten ihmiset elivät? 

- Mitä oikeuksia kullakin yhteiskuntaluokalla oli? 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET  



ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Oikein.  

3. Väärin. (Forum Romanum oli pääkaupungin tori, jossa senaattikin kokoontui.) 

4. Oikein.  

5. Oikein.   

6. Oikein. 

7. Oikein. 

8. Väärin. (Roomalaiset olivat eriarvoisia, ja jokainen kuului johonkin 

yhteiskuntaluokkaan.)  

9. Oikein.  

10. Oikein.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Senaatti hallitsi Rooman tasavaltaa. Senaatti valvoi virkamiehiä ja johti taloutta. 

2. Julius Caesar oli Rooman sotapäällikkö.  

3. Uusi keisari ja senaatti hallitsivat Roomaa yhdessä. 

4. Roomalaiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin; toisilla oli enemmän oikeuksia ja rahaa 

kuin toisilla. 

5. Patriisit olivat rikkaita roomalaisia. He pääsivät tärkeisiin virkoihin. 

6. Plebeijit olivat roomalaisia sotilaita, rakennusmiehiä, kauppiaita, käsityöläisiä ja 

maanviljelijöitä. 

7. Orjakapinassa orjat taistelivat omien oikeuksien puolesta. 

8. Valtio oli roomalaisille perhettä tärkeämpi.  

9. Roomalaiset naiset saivat liikkua kaduilla vapaasti ja myös erota miehestään. 

10. Domus oli rikkaan roomalaisen hieno talo, jossa oli oma puutarha.  

 


