
	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

A1 Suomen valtio 1917 2017 

1 Kuinka suuri Suomi oli? Mikä oli Suomen pinta-ala?  km2  

2 Mikä oli Suomen 4. suurin kaupunki?    

3 Kuinka paljon Suomessa oli asukkaita?   

4 Kuinka monta ihmistä asui neliökilometrin alueella? 
(asukastiheys)  as / km2  

5 Kuinka paljon Suomessa oli ruotsinkielisiä (%)?  %  

6 Kuinka paljon Suomessa oli naisia eduskunnassa?  (%)  

7 Kuinka moni ihminen äänesti presidentinvaaleissa? (%) % (1925)  

8 Vienti (Export).  
Kuinka paljon oli puun, selluloosan ja paperin osuus 
vientikaupasta?  

%  

9 Vienti (Export).  
Kuinka paljon oli Venäjän osuus vientikaupasta? 

%  

10 Kuinka paljon Suomen valtio oli velkaa (€ / asukas)? € / as  

11 Mikä oli vuoden keskilämpötila Helsingissä? °C  

 

Vähemmän vai enemmän? 

1. Suomessa asui vuonna 1917 _________________ ihmisiä kuin vuonna 2017. 

2. Ruotsinkielisiä oli suhteessa  _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

3. Naisia oli eduskunnassa _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

4. Venäjälle vietiin suhteessa  _________________ tavaroita vuonna 1917 kuin 2017. 

 

Pienempi vai suurempi? 

1. Asukastiheys oli   _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

2. Äänestysprosentti oli  _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

3. Metsäteollisuuden osuus viennistä oli _____________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 



	
 

Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

A2 Suomen valtio 1917 2017 

1 Kuinka suuri Suomi oli? Mikä oli Suomen pinta-ala?   km2 

2 Mikä oli Suomen 4. suurin kaupunki?    

3 Kuinka paljon Suomessa oli asukkaita?   

4 Kuinka monta ihmistä asui neliökilometrin alueella? 
(asukastiheys)   as / km2 

5 Kuinka paljon Suomessa oli ruotsinkielisiä (%)?   % 

6 Kuinka paljon Suomessa oli naisia eduskunnassa?  (%) 

7 Kuinka moni ihminen äänesti presidentinvaaleissa? (%)  % 

8 Vienti (Export).  
Kuinka paljon oli puun, selluloosan ja paperin osuus 
vientikaupasta?  

 % 

9 Vienti (Export).  
Kuinka paljon oli Venäjän osuus vientikaupasta? 

 % 

10 Kuinka paljon Suomen valtio oli velkaa (€ / asukas)?  € / as 

11 Mikä oli vuoden keskilämpötila Helsingissä?  °C 

 

Vähemmän vai enemmän? 

5. Suomessa asui vuonna 1917 _________________ ihmisiä kuin vuonna 2017. 

6. Ruotsinkielisiä oli suhteessa  _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

7. Naisia oli eduskunnassa _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

8. Venäjälle vietiin suhteessa  _________________ tavaroita vuonna 1917 kuin 2017. 

 

Pienempi vai suurempi? 

4. Asukastiheys oli   _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

5. Äänestysprosentti oli  _________________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 

6. Metsäteollisuuden osuus viennistä oli _____________ vuonna 1917 kuin vuonna 2017. 



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

B1 Asuminen ja kulutus 1917 2017 
1 Kuinka paljon rahaa meni ruokaan? (%) %  
2 Kuinka paljon jokainen joi kahvia? (kg) kg  

3 Kuinka paljon Suomeen tuotiin appelsiineja? (kg) kg  

4 Kuinka paljon juotiin olutta? (litraa) l  

5 Kuinka paljon kulutettiin sähköä? (Gigawattituntia) GWh  

6 Kuinka paljon rahaa meni asumiseen? (%) %  

7 Kuinka monta maatilaa oli? 000  

8 Kuinka suuria maatilat olivat keskimäärin? (hehtaaria) ha  

9 Kuinka monta huonetta asunnossa oli keskimäärin?   

10 Kuinka monta henkilöä asui asunnossa keskimäärin?   

11 Kuinka moni ihminen asui paikassa, jossa oli syntynyt? (%) %  

 
Oikein vai väärin? 

1. Vuonna 1917 ruokaan meni suhteessa vähemmän rahaa kuin vuonna 2017. 

2. Vuonna 1917 kahvia juotiin vähemmän kuin vuonna 2017. 

3. Vuonna 1917 appelsiineja tuotiin Suomeen vähemmän kuin vuonna 2017. 

4. Vuonna 1917 olutta juotiin enemmän kuin vuonna 2017. 

5. Vuonna 1917 sähköä kulutettiin enemmän kuin vuonna 2017. 

6. Vuonna 1917 asumiseen kului rahaa suhteessa enemmän kuin vuonna 2017. 

7. Vuonna 1917 maatiloja oli vähemmän kuin vuonna 2017. 

8. Vuonna 1917 maatilat olivat suurempia kuin vuonna 2017. 

9. Vuonna 1917 asunnoissa oli enemmän huoneita kuin vuonna 2017. 

10. Vuonna 1917 yhdessä asunnossa asui enemmän ihmisiä kuin vuonna 2017. 

11. Vuonna 1917 asuttiin useammin paikassa, jossa oli syntynyt. 

oikein väärin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

B2 Asuminen ja kulutus 1917 2017 
1 Kuinka paljon rahaa meni ruokaan? (%)  % 
2 Kuinka paljon jokainen joi kahvia? (kg)  Kg 

3 Kuinka paljon Suomeen tuotiin appelsiineja? (kg)  kg 

4 Kuinka paljon juotiin olutta? (litraa)  l 

5 Kuinka paljon kulutettiin sähköä? (Gigawattituntia)  GWh 

6 Kuinka paljon rahaa meni asumiseen? (%)  % 

7 Kuinka monta maatilaa oli?   

8 Kuinka suuria maatilat olivat keskimäärin? (hehtaaria)  ha 

9 Kuinka monta huonetta asunnossa oli keskimäärin?   

10 Kuinka monta henkilöä asui asunnossa keskimäärin?   

11 Kuinka moni ihminen asui paikassa, jossa oli syntynyt? (%)  % 

 
Oikein vai väärin? 

1. Vuonna 1917 ruokaan meni suhteessa vähemmän rahaa kuin vuonna 2017. 

2. Vuonna 1917 kahvia juotiin vähemmän kuin vuonna 2017. 

3. Vuonna 1917 appelsiineja tuotiin Suomeen vähemmän kuin vuonna 2017. 

4. Vuonna 1917 olutta juotiin enemmän kuin vuonna 2017. 

5. Vuonna 1917 sähköä kulutettiin enemmän kuin vuonna 2017. 

6. Vuonna 1917 asumiseen kului rahaa suhteessa enemmän kuin vuonna 2017. 

7. Vuonna 1917 maatiloja oli vähemmän kuin vuonna 2017. 

8. Vuonna 1917 maatilat olivat suurempia kuin vuonna 2017. 

9. Vuonna 1917 asunnoissa oli enemmän huoneita kuin vuonna 2017. 

10. Vuonna 1917 yhdessä asunnossa asui enemmän ihmisiä kuin vuonna 2017. 

11. Vuonna 1917 asuttiin useammin paikassa, jossa oli syntynyt. 

oikein väärin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

C1 Ihmisen elämä 1917 2017 

1 Kuinka paljon lapsia syntyi?   

2 Kuinka monta lasta kuoli alle vuoden ikäisenä (X/1000 
syntynyttä lasta kohden)? 

  

3 Kuinka monta lasta yhdellä naisella oli keskimäärin?   

4 Minkä ikäisenä naiset menivät naimisiin? vuotiaana  

5 Kuinka paljon lapsia (0-14 v) oli kaikista ihmisistä? %  

6 Kuinka moni opiskeli enemmän kuin peruskoulun? (%) %  

7 Kuinka moni suoritti ylioppilastutkinnon lukiossa? (%) %  

8 Kuinka monta lääkäriä oli?   

9 Kuinka monta opiskelijaa oli Helsingin yliopistossa?   

10 Mikä oli miesten keski-ikä? vuotta  

11 Mikä oli miesten keskipituus? cm  

12 Mikä oli kuolleiden miesten keski-ikä? vuotta  

 
Oikein vai väärin? 

1. Vuonna 1917 lapsia syntyi enemmän kuin vuonna 2017. 

2. Vuonna 1917 alle 1-vuotiaita kuoli  enemmän kuin vuonna 2017. 

3. Vuonna 1917 naisella oli keskimäärin enemmän lapsia kuin 2017. 

4. Vuonna 1917 naiset menivät naimisiin myöhemmin kuin 2017. 

5. Vuonna 1917 lapsia oli enemmän kaikista ihmisistä kuin vuonna 2017. 

6. Vuonna 1917 useampi opiskeli enemmän kuin peruskoulun kuin 2017. 

7. Vuonna 1917 useampi meni lukioon kuin vuonna 2017. 

8. Vuonna 1917 lääkäreitä oli enemmän kuin vuonna 2017. 

9. Vuonna 1917 yliopisto-opiskelijoita oli enemmän kuin vuonna 2017. 

10. Vuonna 1917 miehet olivat pitempiä kuin vuonna 2017. 

11. Vuonna 1917 miehet kuolivat vanhempina kuin vuonna 2017. 

oikein väärin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

C2 Ihmisen elämä 1917 2017 

1 Kuinka paljon lapsia syntyi?   

2 Kuinka monta lasta kuoli alle vuoden ikäisenä (X/1000 
syntynyttä lasta kohden)? 

  

3 Kuinka monta lasta yhdellä naisella oli keskimäärin?   

4 Minkä ikäisenä naiset menivät naimisiin?  vuotiaana 

5 Kuinka paljon lapsia (0-14 v) oli kaikista ihmisistä?  % 

6 Kuinka moni opiskeli enemmän kuin peruskoulun? (%)  % 

7 Kuinka moni suoritti ylioppilastutkinnon lukiossa? (%)  % 

8 Kuinka monta lääkäriä oli?   

9 Kuinka monta opiskelijaa oli Helsingin yliopistossa?   

10 Mikä oli miesten keski-ikä?  vuotta 

11 Mikä oli miesten keskipituus?  cm 

12 Mikä oli kuolleiden miesten keski-ikä?  vuotta 

 
Oikein vai väärin? 

1. Vuonna 1917 lapsia syntyi enemmän kuin vuonna 2017. 

2. Vuonna 1917 alle 1- vuotiaita lapsia kuoli enemmän kuin vuonna 2017. 

3. Vuonna 1917 naisella oli keskimäärin enemmän lapsia kuin 2017. 

4. Vuonna 1917 naiset menivät naimisiin myöhemmin kuin 2017. 

5. Vuonna 1917 lapsia oli enemmän kaikista ihmisistä kuin vuonna 2017. 

6. Vuonna 1917 useampi opiskeli enemmän kuin peruskoulun kuin 2017. 

7. Vuonna 1917 useampi meni lukioon kuin vuonna 2017. 

8. Vuonna 1917 lääkäreitä oli enemmän kuin vuonna 2017. 

9. Vuonna 1917 yliopisto-opiskelijoita oli enemmän kuin vuonna 2017. 

10. Vuonna 1917 miehet olivat pitempiä kuin vuonna 2017. 

11. Vuonna 1917 miehet kuolivat vanhempina kuin vuonna 2017. 

oikein väärin 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

D1 Liikenne ja eläimet 1917 2017 

1 Kuinka monta autoa oli?   

2 Mitkä olivat suosituimmat automerkit?   

3 Kuinka monta kilometriä maanteitä oli talvella käytössä? km (1925)  

4 Kuinka monta matkustajaa oli lentokoneissa?   

5 Kuinka monta moottoripyörää oli?   

6 Kuinka monta kilometriä matkustettiin junalla? km  

7 Kuinka monta kauppalaivaa oli? laivaa  

8 Kuinka monta hevosta oli? hevosta  

9 Kuinka monta lehmää oli?   

10 Kuinka monta litraa yksi lehmä antoi maitoa vuodessa?  l  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Kuinka paljon enemmän autoja Suomessa oli vuonna 2017 kuin vuonna 1917? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kuinka paljon enemmän moottoripyöriä Suomessa oli vuonna 2017 kuin vuonna 1917? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kuinka paljon enemmän laivoja Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 

4. Kuinka paljon enemmän hevosia Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 

5. Kuinka paljon enemmän lehmiä Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 



	
Miten Suomi on muuttunut sadassa vuodessa? 

Täytä taulukot ja tee tehtävät. 

D2 Liikenne ja eläimet 1917 2017 

1 Kuinka monta autoa oli?   

2 Mitkä olivat suosituimmat automerkit?   

3 Kuinka monta kilometriä maanteitä oli talvella käytössä?  km 

4 Kuinka monta matkustajaa oli lentokoneissa?   

5 Kuinka monta moottoripyörää oli?   

6 Kuinka monta kilometriä matkustettiin junalla?  km 

7 Kuinka monta kauppalaivaa oli?  laivaa 

8 Kuinka monta hevosta oli?  hevosta 

9 Kuinka monta lehmää oli?   

10 Kuinka monta litraa yksi lehmä antoi maitoa vuodessa?   l 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Kuinka paljon enemmän autoja Suomessa oli vuonna 2017 kuin vuonna 1917? 

__________________________________________________________________________ 

2. Kuinka paljon enemmän moottoripyöriä Suomessa oli vuonna 2017 kuin vuonna 1917? 

__________________________________________________________________________ 

3. Kuinka paljon enemmän laivoja Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 

4. Kuinka paljon enemmän hevosia Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 

5. Kuinka paljon enemmän lehmiä Suomessa oli vuonna 1917 kuin vuonna 2017? 

__________________________________________________________________________ 



	
Suomi ja suomalaiset vuonna 1917 ja 2018    

  

Korjaa väärät väittämät. 

1. Sata vuotta sitten Suomen suurin kaupunki oli sama kuin tänä päivänä. 

2. Suomi oli ennen pienempi kuin nykypäivänä. 

3. Suomessa on nyt kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin sata vuotta sitten. 

4. Ruotsinkielisten määrä on laskenut. 

5. Maatiloja on enemmän kuin ennen. 

6. Ruispeltojen ja vehnäpeltojen suhde on nykypäivänä päinvastoin kuin sata vuotta sitten. 

7. Naiskansanedustajia oli ennen vähemmän kuin nykyään. 

8. Miehet olivat ennen lyhyempiä, kun taas naiset olivat pitempiä kuin nykyään. 

9. Sekä miehillä että naisilla kuolleiden keski-ikä on yli tuplaantunut. 

10. Rokotusten ansiosta tuhkarokko on saatu lähes hävitettyä Suomesta. 

11. Vuonna 1918 äiti synnytti noin viisi lasta elämänsä aikana. 

12. Yhä useammat opiskelevat pitempään kuin ennen. 

13. Asuminen on nykyään halvempaa kuin ennen ja asunnot ovat suurempia. 

14. Kun ennen matkustettiin pääosin hevosella, nykyään matkustetaan pääosin moottoripyörällä. 

15. Ennen olutta juotiin noin seitsemän kertaa vähemmän kuin nykyään. 

16. Kahvia on aina juotu Suomessa paljon. 

17. Keskilämpötila Helsingissä on noussut sadassa vuodessa yli kolme celsiusastetta. 



	
Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten 
vuosisata 
 
Miten köyhästä maatalousmaasta tuli rikas ja moderni 
hyvinvointivaltio?  
 
Katso video ja vastaa kysymyksiin. Voit katsoa videon ensin suomeksi, 
sitten omalla kielellä. 
 
 
1. Milloin naiset saivat Suomessa äänioikeuden? 

___________________________________________________________________________ 

2. Milloin Suomesta tuli itsenäinen valtio?  ___________________________________ 

3. Milloin Suomessa oli sisällissota?  ___________________________________ 

4. Kuinka monta ihmistä kuoli sisällissodassa?  ___________________________________  

5. Milloin alkoi progressiivinen verotus?  ___________________________________  

6. Mitä se tarkoittaa?  

___________________________________________________________________________ 

7. Milloin Suomessa alkoi yleinen oppivelvollisuus?  ___________________________________ 

8. Kuinka kauan koulu kesti?   ___________________________________ 

9. Milloin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen?  ___________________________________ 

10. Mikä oli sodan nimi (1939-1940)?   ___________________________________ 

11. Vuosina 1941-1944 oli sota Neuvostoliittoa vastaan. Mikä oli sodan nimi? 

___________________________________________________________________________ 

12. Minkä maalaisia sotilaita Suomessa oli vuosina 1941-1944? ___________________________ 

 

13. Milloin neuvolat aloittivat toiminnan Suomessa? ___________________________________ 

 

http://www.suomenvuosisata.fi/ 



	
 

14. Mikä merkitys neuvoloilla oli Suomessa? 

___________________________________________________________________________ 

15. Milloin Kela aloitti lapsilisän maksamisen?  ___________________________________ 

16. Milloin koululaiset saivat ilmaisen kouluruokailun? __________________________________ 

17. Mitä tapahtui vuonna 1952 (2 asiaa)? 

___________________________________________________________________________ 

18. Mitä Suomessa tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla? 

___________________________________________________________________________ 

19. Mitä tapahtui 1980-luvulla? 

___________________________________________________________________________ 

20. Mitä tapahtui vuonna 1995? 

___________________________________________________________________________ 

21. Mitä tapahtui vuonna 2000? 

___________________________________________________________________________ 

 

Opiskele oman kaupunkisi historiasta ja nykypäivästä. 

• Milloin se on perustettu? 

• Mitä tärkeää siellä on tapahtunut? 

• Mitä historiallisia nähtävyyksiä siellä on? 

• Paljonko asukkaita siellä on nykypäivänä? 

• Mitä tärkeää siellä tapahtuu nyt? 

• Millainen kaupunki se on nykyään? 

 


