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Orjuudesta… 

• Orjuus on ikiaikainen asia mutta tarkkaa tietoa antiikin ajan 
orjuudesta on käytössämme hyvin vähän 

• Suurin osa tässä esitetystä tiedosta on yleistyksiä ja oletuksia 

 



Orjuuden alkuhämärä... 

• Orjuuden perustana lienevät olleet ensimmäiset järjestäytyneet 
laajemmat ryhmät 

• Primitiivisillä heimoilla (”bands” ja ”tribes”) vihanpito on ollut lyhyttä, 
koska naapurin kanssa on pakko elää (naisten vaihto, kaupankäynti, 
mahdolliset liittoumat), joten orjia ei liene heillä ollut 

• Laajemmilla heimoilla (”chieftaindoms”) on varaa olla pitkävihaisia ja 
tällöin vankeja on pidetty pitkään. 
• Sotavangit ovat olleet tappokykyisiä miehiä, jotka ilmeisesti silvottiin ja/tai tapettiin 

saman tien. Sokaisua on myös käytetty. 
• Ensimmäiset orjat ovat siis olleet vangiksi saatuja naisia, jotka ovat pienempiä 

heikompia ja helpompi raiskata ja ottaa heimoon jalkavaimoiksi. Naiset myös 
harvemmin pääsevät pakoon, koska heillä on tavallisesti lapset mukana (ja raskaana 
kukaan ei selviä yksin metsässä). Orjia lienee kuitenkin ollut hyvin vähän. 



Mesopotamia 

• Järjestäytyneillä valtioilla orjien määrä on ollut melko varmasti paljon 
suurempi mutta ”vapaan” ja ”epävapaan” työvoiman ero on ollut häilyvä. 

• Mesopotamialaisilla kaupunkivaltioilla oli työvelvollisuus, jossa 
maaseutujen kylien väki teki 1-2kk vuodessa työtä ojitustöissä. 

• Merkkejä laajamittaisesta orjuudesta ei kuitenkaan juuri löydy. 
• Orja on melko varmasti voinut olla ”korvaava työntekijä” jollekin varakkaammalle 

perheelle työvelvollisuuden tekemisessä. 
• Tietoja on kuitenkin karkulaisista (orjia?) 
• Ilmeisesti orjat ovat alun perin olleet ulkomaalaisia (Iranista) 

• Orjia lienee surmattu myös osana riittejä, joskin tiedot vähäisiä, ilmeisesti 
hyvin vähän. 



Mesopotamia 

• Orjakauppaa on ollut mutta laajamittaisista markkinoista ei juuri ole 
tietoja. 

• Orjakauppaan liittyviä vinkkejä on tarjolla: 
• Orjan on oltava hyvässä kunnossa. 

• Naisen on oltava myös pieni. 

• Älä osta halpaa, varo kusetusta! 

• Seksileluksi ostettu nainen aiheuttaa toraa kotitalossa! 

• Ilmeisesti orja muuttaa nimeään elämäntilanteensa muuttuessa. 

• Orjan tunnistuksen helpottamiseksi käytettiin tukanleikkausta (ja 
todennäköisesti tatuointeja) 

 

 



Mesopotamia 

• Orjuuden kääntöpuoli on orjien karkaaminen, joka aiheuttaa 
riitajuttuja, joita oikeuslaitos saa sitten setviä. 

• Oikeusjuttuja löytyy, joissa orja on yrittänyt saada vapautensa ja/tai 
esittänyt olevansa vapaa. 
• Orjalla on siis ollut oikeus edustaa itseään oikeudessa. 
• Löytyy myös case, jossa orja on saanut vapautensa muttei ”kaupunkilaisuutta” 

eli hän on vapaa muttei saa olla kaupungissa. 
•  kansalaisoikeuksissa on siis ollut tasoja. 

• Orjan vahingoittamisesta tuli pienempi rangaistus kuin vapaan 
ihmisen vahingoittamisesta mutta orjaa ei saanut toisaalta tappaa 
huvin vuoksi. 



Mesopotamia 

• Hammurapin laki selkiytti perintään liittyviä käytäntöjä (otettu 
samanlaisena Islamilaiseen lakiin): 
• Vapaan ja orjan avioliiton lapsi on vapaa ja saa periä. 

• Jos isä EI tunnusta lasta, on lapsi vapaa muttei ole mukana perinnön jaossa. 

• Orjanainen oli joskus nainen ja joskus omaisuutta. Käytännössä hän 
sai siis mennä naimisiin mutta omistaja määräsi ja saattoi myydä 
hänet pois muualle. 
• Aviomiehellä ei ole siis ole oikeuksia vaimoonsa verrattuna omistajan 

omistusoikeuteen. 

 



Mesopotamia 

• Orjien karkauksista ja tuli lisää oikeusjuttuja. 

• Perusperiaatteessa kyseessä on riitajuttu, jossa oikeus pyrkii 
sovittelemaan orjaa suojelleen ja orjan omistajan välisen 
omaisuusriidan. 

• Orjien suojelu liittyi voimakkaasti voittomotiivi, olihan karannut orja 
”työmies”… 

 



Mesopotamia 

• Yleisesti ottaen orjiin suhtauduttiin vähätellen. 

• Muistuttaa Amerikassa olevaa ”Sambo” stereotyyppiä: 
• Orja on yhtä aikaa laiska ja tyhmä mutta myös juonikas välttelemään työtä. 

• Naisorjia pidettiin koko ajan valittavina. 

 



Foinikia ja Assyria 

• Foinikialaisilla oli kova maine kauppamiehinä. 

• Heitä pidettiin myös erittäin hyvinä kaappaamaan väkeä ja viemään 
heidät orjiksi toisiin maihin. 

• Assyrialaiset oli kova maine sotilaina. 

• Käyttivät orjuutta massiivisessa mittakaavassa (miljoona ihmistä 250 
vuoden aikana) pakkosiirtäen kokonaisia kansoja. 

• Käytännössä väki siirrettiin Assyrian rajojen sisäpuolelle, jossa heistä 
tuli keskiaikaisia maaorjia vastaavia (”serf”). Olivat sidottuja maahan 
eivätkä saaneet liikkua. 

 



Neo-Babylonia 

• Neo-Babylonian ajalta (605-333 EKr) löytyy jo paljon tietoa. 

• Orjia toimi jonkun verran kuninkaan palatsissa sekä temppeleissä 
”talonmiehinä”. Suurin osa orjista oli yksityisillä perheillä. 

• Orjaksi tuli joutumalla sotavangiksi, joutumalla velkavankeuteen tai 
lahjoituksena temppelille kiitolliselta perheeltä. 

• Orjilla oli omaa omaisuutta ja avioliitto oli laillinen. 
• Vapauden ostaminen oli mahdollista mutta äärimmäisen vaikeaa (koska se 

maksoi hyvin paljon). 

• Ilmeisesti orjien määrä suhteellisesti kasvoi samalla? 



Egypti 

• Egyptiläinen orjuus erosi Mesopotamiasta ja Babyloniasta: 

• Orjien nimet olivat ”egyptiläisiä”, ainakin yhdessä tapauksessa orjalle 
annettiin oston yhteydessä egyptiläinen nimi. 

• Moni pakeni työvelvollisuutta aavikon keitaille ja muuttui rosvoksi. 
• Ikuinen riesa Faaraon poliisille 

• Pakenemisen rangaistus saattoi olla kuolema. 

• Orjilla saattoi kuitenkin olla kuitenkin omaa omaisuutta. 

• Orjan lapsi oli aina orja. 
• Orjanaistaloja oli uusien orjien luomista varten… 

 



Israelin heimot 

• Israelilaiset olivat kaikki samanarvoisia jumalan (”Jahve”) edessä. 

• Ainakin periaatteessa Israelin heimojen jäseniä ei saisi pitää orjina. 
• Ulkomaalaisiin tämä ei pidä… 

• Israelissa oli tosin paljon velkavankeutta… 
• Velkavankeuden raja oli 6 vuotta. 

• Velkojen armahduksesta on puhuttu (49 vuoden sääntö) mutta sitä ei liene 
oikeasti käytetty? 

• Mies saattoi ottaa oikeaksi vaimokseen orjan, tällöin nainen ja 
vapautettiin ja lapset olivat vapaita. 

 

 



Hittiitit 

• Hittiiteistä on vähän tietoja: 

• Orjamies saattoi mennä naimisiin vapaan naisen kanssa. Lapset olivat 
vapaita. 
• Poikkeuksellisen joustava järjestely, liittynee työvoiman puutteeseen? 

• Orjia käytettiin paljon paimenina, työ oli yksinäistä ja kurjaa mutta 
toisaalta pakenemismahdollisuuksia oli paljon… 

 



Minoalaiset ja Afrikkalaiset 

• Minoalaisista on erittäin vähän tietoa: 

• Ilmeisesti orjia oli kotona kaupungissa? 

• Ilmeisesti orjat saatiin sotavangeista? 

• Ilmeisesti miehen ja orjanaisen avioliitosta tullut lapsi oli orja? 

 

• Afrikkalaisista on vielä vähemmän tietoa: 

• Orjuus periytyi. 

• Ilmeisesti orjalla ja palvelijalla ei ollut eroa? 



Ateena 

• Ateena oli ensimmäinen ”oikea orjavaltio”, josta meillä on hyvin 
paljon tietoa. 

• Orjien määräksi on arvioitu 15-40% väestöstä. 
• Orjanomistajia on kuitenkin ollut alle 50% kotitalouksista (”oikos”). 

• Orjat ovat pukeutuneet, nimetty ja ulkoisesti käyttäytyneet paljolti 
samalla tavalla kuin vapaat miehetkin. 
• Erona on se, että vapaa kansalainen voi olla kotipiirin ulkopuolella omin päin 

ja ottaa osaa kulttuuriin (käydä vaikkapa gymnaseumissa urheilemassa). Orja 
ei voi ja hänen aikansa kuluu kotona. 

• Orjat tekivät ”kaikki työt”, ja ihannekansalainen ei sotkenut käsiään 
rahantekoon ja hikiseen kovaan työhön. 
 

 



Ateena 

• Orjia ostettiin ja myytin kuten esineitä ja omistajalla oli lähes täysi oikeus 
tehdä mitä haluaa omistamallaan orjalla. 

• Ateenan massiivinen orjamäärä vaati erittäin aktiivisia orjakauppiaita, jotka 
myivät orjia markkinoilla muun tavaran seassa. 
• Orjia ei kuitenkaan saanut tappaa. Ateenassa (ja Kreikassa yleensä) tappamista 

pidettiin syntinä, joka saattoi tuoda jumalten vihan ei ainoastaan tappajalle vaan 
myös koko kaupunkivaltiolle. 

• Orjien julkista kyykytystä piti myös välttää (muista Solonin vuoden 594 Ekr Hubris-
laki, joka sääteli julkisuudessa sopimatonta käytöstä). Nuorten miesten 
käytösoppaissa myös neuvotaan rankaisemaan orjia vasta rauhoittumisen jälkeen. 
Samoin väkivallan käyttö osoittaa huonoja käytöstapoja. 

• Ateenassa (ja muutamassa muussa poliksessa ja temppelissä) oli mahdollista saada 
suoja, jolloin orja pystyi etsimään uuden isännän rauhassa, vaikka oli paennut 
toisesta kaupunkivaltiosta. Tämä EI ollut yleistä Kreikassa. 

 



Ateena 

• Orjaksi saattoi päättyä kuka vain… 

• Velkavankeus oli yleistä. 

• Merimiehillä oli ainakin joskus tapana kaapata maaseudun väkeä 
retkillään. Tämä lienee kuitenkin harvinaista. 

• Orjien synnyttäminen naisten orjataloilla oli selvästi vähenemään päin 
(ainakin 415 Ekr niitä vielä oli). 

 

 



Ateena 

• Kaupunkivaltioiden välinen ja barbaareja vastaan käyty sodankäynti 
oli jatkuvaa. 

• Kreikkalaisten orjuuttamista paheksuttiin, joten piti olla hyviä syitä. 
• Tekosyyt ettei näin tehty olivat yleisempiä... 

• Ulkomaalaisten orjuutus oli sen sijaan hyvä juttu. 

• Ulkomaalaisia orjia tuli myöhemmin valtava määrä varsinkin 
persialaisten kanssa käytyjen sotien lopputuloksena.  
• Yleensä miehet tapettiin  ja naiset ja lapset otettiin orjiksi. 

• Melkoinen määrä barbaarien kanssa käydyistä sodista lienee ollut 
puhtaasti sotasaaliin, siis orjien, keruuta... 



Ateena 

• Rahan määrä oli alalla on suuri mutta toiminta paikallista. 

• Orjakauppa oli ”köyhän miehen hommaa” eikä tietoa löydy 
orjakaupalla rikkaiksi tulleista kreikkalaisista.  
• Orjia pidettiin normitavarana, ei luksusta. Vastaavat viiniä. 
• Orjamarkkinakaupunkeja ei ollut. 

• Kaikki business oli pienimuotoista, suuryrityksiä ei ollut. 
• Valtiot yleensä liisaavat orjia – "tarkan markan politiikka" 

• Merimatkat kalliita, joten sisäänostohinta barbaareille matala. 
• Maksettiin "lasihelyillä ja muulla rojulla" 

• Orjista ei etua paimentolaiskansoille, vangit vaihdettiin fiksusti 
sivistyneiden kansojen luksukseen. 

 



Ateena 

• Orjien vapauttaminen oli yleistä ja helppoa. 

• Julkinen ilmoitus, että orja on nyt vapaa omistajalta riitti. 

• Orja saattoi myös maksaa itsensä vapaaksi, joka oli mahdollista ainakin 
parempia tuloja ansaitsevissa tehtävissä. 
• Orja ei kuitenkaan voinut omistaa mitään vaan kaikki omaisuus kuului isännälle. 

• Myöhemmin vapauttaminen vaati oikeuden päätöksen, joka oli kallis. 
• Systeemi merkitsi vapauden olevan kaikkien tiedossa ja yhteiskunnan tukema. 

• Käsityöläinen pystyi maksamaan itsensä vapaaksi 4-5 vuodessa. 

• Syntyi ”eranos” ryhmiä, jossa joukko orjia maksoi porukalla yhden ryhmästä vapaaksi. 
Tämä sitten auttoi pikkuhiljaa muut orjat vapaaksi, koska pystyi keräämään 
nopeammin varallisuutta. 



Ateena 

• Tuntematon orja? 

• Orjat ovat pääosin ulkomaalaisia nimien perusteella 

• Heidät mainitaan osana muuta omaisuutta kuten kotieläimiä 

• Orjat ovat kallis välttämättömyys (1 drakma = päivä) 
• Aikuisen ja vanhan lapsen hinta lienee ollut 6kk ammattimiehen palkka 

• Nuori lapsi noin 2.5kk palkka 

• Orjien kasvatus yleistä, ehkäpä 10% lienee sikinnyt kotona? 



Ateena 

• 171 vapautetun orjan toimenkuvia on tutkittu: 
• Suurin osa oli erilaisissa käsityöammateissa olevia yrittäjiä: 

• Naiset olivat pääasiassa villankehrääjiä, jotkin ompelijoita. 
• Miehet olivat metalli, nahka, puu, ja keramiikka-alalla tai maanviljelijöitä. 

• Seuraavaksi suurin ryhmä oli kauppa: 
• Erilaisia kauppiaita ja myyjiä. 

• Pienin ryhmä oli palveluala: 
• Pankkiiri, viihdeteollisuus, kokki, parturi 

• Muistakaa: Entinen orja on ahkera, koska hän on määrätietoisesti tehnyt 
paljon töitä vapautuakseen! 

• Kotona töitä tehnyt orja ei juurikaan pysty keräämään omaisuutta, hänen 
mahdollisuutensa saada vapaus on hyvin heikko. 



Ateena 

• Kaupunkivaltioissa demokratian koko ilmeisesti määräsi kansalaisten 
suhteellisen määrän? 

• Suorassa demokratiassa tarvittiin osallistumista, joka vaati paljon orjia, 
jotta kansalainen ehti paikalle. 

• Oligarkioissa kansalaisia taas oli aina vähän ja orjia erittäin paljon. 
• Korintissa, jossa käsityöläisteollisuus oli valtava, käsityöläiset eivät saaneet 

kansalaisuutta. 

• Ratkaisuna syntyi vapaa, ei-kansalainen (”metic”), jolla ei ollut 
äänestysoikeutta mutta oli muuten vapaa. 
• Käytännössä vapautettu orja oli metic, sitten hän menestyttyään ja lahjoitettuaan 

riittävästi polikselle, sai arvon ”enktesis”, joka sai asua kaupungissa ja lopulta täyden 
kansalaisuuden… 

 



Ateena 

• Käytännössä orjat tekivät kaupungissa kaikki epämiellyttävät työt. 

• Orjien roolina oli auttaa isäntää, ei korvata häntä. 

• Köyhillä miehillä ei ollut varaa orjiin, joten vaimo ja lapset tekivät 
kurjat hommat. 
• Erityisesti viljamyllyn pyöritystä pidettiin alentavana, joten sitä käytettiin 

uhkauksena niskoitteleville orjille. 

• Osa orjista oli julkisia orjia. 
• Käytännössä valtion palveluksessa olevia poliiseja (toimivat magistraattien 

kätyreinä, vartioivat vankilaa). Muita töitä oli roskien keruu. 
• Saivat paljon luottamustehtäviä: korruptio oli vaikeaa, koska eivät olleet 

kenenkään omistuksessa ja hyvästä palveluksesta tuli vapautus. 



Ateena 

• Ateenan maaseudun orjuudesta tiedetään vähän. 

• Ateenassa ei ollut plantaasimaisia suurtiloja vaan maaseudulla elettiin 
pienten (ja hajanaisten alueiden) sukutilojen aikaa. Tuottavuus oli 
huono. 

• Orjien määrän arviointi on vaikeaa mutta vastaavanlaisessa 
maanviljelyssä Pohjois-Amerikassa siirtomaa-aikana orjamäärät olivat 
seuraavat: 
• Alle 20% tiloista oli käytössä orjia. 

• 52% orjia käyttävistä tiloista oli 1 orja 
• 20% orjia käyttävistä tiloista oli 2 orjaa 
• Suurin orjamäärä orjia käyttävillä tiloilla oli 8. 



Ateena 

• Kreikkalainen koti oli "oikos" eli eräänlainen autarkinen kotitila. 

• Teoriassa: 
• Mies johtaa kotiaan kuin virkamies suhteessa vaimoonsa 

• Mies johtaa kotiaan kuin kuningas suhteessa lapsiinsa 
• Lapsia voitiin Wanhoina Aikoina myydä orjiksi 

• Käytännössä: 
• Vaimo pyörittää taloutta miehen ollessa koko ajan pellolla. 

• Hoivaa sairaita orjia, hoitaa lapsia... 

• Orjat ovat "emännän apu" - vastaavat kodinkoneita ja elektroniikkaa. 

 



Ateena 

• Orjat ja isännät olivat koko ajan yhdessä. 

• Kirjallisuuden mukaan orjilla hoidettiin esimerkiksi viestienvientiä. 

• Orjilla ei ollut omia tiloja, kaikki näkyi kaikille. --> kaikki tiedetään. 
• On useita esimerkkejä, että suhteet on olleet "lähes sukulaisia"  

• Toisaalta orjia pidettiin aina pelkureina, laiskureina ja muuten sopimattomina 
• Pelkoa ja epäluuloa varmasti riitti... 

 
 

 

 

 

 



Ateena 

• Orjilla ei Ateenassa saanut olla perhettä mutta... 

• Imettäjällä on oltava rinnat kunnossa, siis piti olla omia pieniä lapsia. 

• Orjia sai sikiä ja kasvattaa niin paljon kuin halusi. 
• Pentuja oli siis nurkissa koko ajan. 

• Isäntien lasten leikkikavereita ei todennäköisesti tarvittu, koska tilat oli pieniä 
ja isäntälapsia oli siis naapurissa. 

• Hyvässä perheessä mies nai vaimoa ja sitten vasta orjia riippuen vaimon 
asenteesta... 

• Vältä sikiämistä huonotapaisten orjien kanssa, tulee huonoja lapsia! 

 



Ateena 

• Kreikkalaiset ymmärsivät nykyaikaisen työnjohdon: keppi ja 
porkkana. 

• Orjalle maksettiin palkka työstä, josta hän maksoi osan omistajalleen 
(”oman ruuminsa vuokra”). Kaikki tämän yli jäi orjalle. 
• Palveluammateissa maksettiin urakkapalkkaa (per valmis kappale) tai 

tunneittain (prostituutio). Tällöin orjalla oli porkkana tehdä töitä omin päin. 

• Valtiolla oli leasaus-sopimuksia orjista isoihin projekteihin 
(päiväpalkalla).  
• Ammattimiesten palkat korkeita 

• Orjien käytölle oli myös ”käytännön syy”: vapaa mies ei tee työtä 
toiselle, joten usein orjien käyttö on ainoa vaihtoehto. 

 
 



Ateena 

• Ateenan hopeakaivoksissa (Laurium) uurastavat orjat saivat huonointa 
kohtelua (ja sitä käytettiin yleisesti uhkauksena) tai sitten ei... 

• Eräässä Egyptiläisessä kaivoksessa tuohon aikaan meininki oli seuraavaa:  
• Orjat tekivät töitä alastomina ja kahleissa. Sairaista ja loukkaantuneista ei välitetty. 
• Aikuiset miehet hakkaavat kiviä luolassa 
• Nuoret miehet kantavat kivet ulos. 
• Naiset ja vanhukset hieroivat myllynkivillä kiviä kunnes siitä tuli kivitomua. 

• Käytännössä kaivoksessakin oli parempia hommia. 
• Arvometallien käsittelyssä on vaiheita, joissa ammattitaidolla on väliä (aivan kuten 

kaupunkien käsityöläisillä)… 
• Samoin työnjohto on ammattityötä (erään työnjohtajan hinta oli 30x normiorjan 

palkka). 

 



Ateena 

• Orjakapinoista tiedetään hyvin vähän... 

• Ainakin joitain kaupunkivaltioita on sorsittu, kun ne ovat tukeneet 
paenneita orjia 

• Suurin osa tarinoista liittyy sota-aikaan ja melskeisinä aikoina 
karkaamiset ja kapinat ovat helppoja... 
• Ilmeisesti joukkokarkaamisia on ollut sodassa? 

• Orjien hyökkäyksiä isäntiin on kuvailtu ja rangaistuksena on uhattu 
tappaa orjan koko perhe jos syyllistä ei saada ajoissa kiinni. 



Ateena 

• Orjien sabotaasi lienee ollut yleisin vastarinta. 

• Orjat ovat "työnjohtotason ongelma" --> eivät tule mieleen. 
• Kotihoito-oppaissa painotetaan hyvää orjanhoitoa. 

• Hutilointia on vaikea osoittaa toteen ja se on yleensä näkymätöntä, 
varsinkin jos aina oletetaan orjien olevan laiskureita. 
• 2MM Italiassa järjestäytynyt sabotaasi laski tehoa jopa 30% 

• 2MM Saksassa juutalaisten orjien oletettiin aina yrittävän sabotointia 
• Työtehon lasku oletetaan 50% 

• Manipulointikin onnistuu: 
• Reittä pitkin nousua yhteiskunnassa on myös kuvailtu... 



Sparta 

• Spartalaisesta orjuudesta saatavilla olevat tiedot perustuvat 
ulkopuolisten näkemyksiin. 

• Sparta oli oligarkia, jossa orjat (”helootit”) muodostivat valtaosan 
väestöstä. Helootit olivat myös pääosin kreikkalaisia. 
• Helootit olivat etninen ryhmä (orjakansa?) ja heitä kohdeltiin nimenomaan 

orjakansana. Todennäköisesti he olivat olleet kreikkalainen valtio joka oli 
valloitettu joskus historian alkuhämärässä… 

 

 

 



Sparta 

• Helootit olivat yleisiä (valtion omistamia) orjia. 

• Ainoastaan Spartan hallinto pystyi vapauttamaan orjan. 
• Tapahtui lähinnä kapinoiden estämiseksi (”hajota-ja -hallitse”)? 

• Orjien ostamisesta ja myynnistä on hajatietoja. 
• Pyrittiinkö perhekuntien hajottamisella estämään kapinoita? 

• Helootti voitiin teloittaa milloin tahansa. 
 



Sparta 

• Heloottien työ mahdollisti spartalaisten 
sotilasvaruskuntaelämäntyylin. 

• Heloottien pääasiallinen työ oli maatalous ja hankkia näin Spartalle 
tuloja. Maatalouden epäonnistuessa spartalainen saattoi ajautua 
perikatoon ja orjaksi ja helootit teloittaa. 

• Sota-aikana helootteja oli myös sotilaina. 
• Käytännössä helootit olivat apujoukkoja ja aseita/panssari annettiin vain 

vapautetulle helootille. 

 



Sparta 

• Spartalaisten ja heloottien suhteet olivat aina heikot. 
• Spartassa tapahtui useita massiivisia orjakapinoita, jotka aikalaisten 

mukaan johtuivat spartalaisten liiasta julmuudesta. 
• Aikalaisten mukaan helootteja hakattiin vähintään tietty määrä vuosittain 

riippumatta siitä oliko siihen syytä tai ei. Myronin mukaan heloottien oli pakko 
pukeutua eläimiksi. 

• Hajaraportteja on myös laulu ja tanssi nöyryyttämisestä rutiininomaisesti. 

• Spartalaisilla oli uskonnollinen juhla: Crypteija, jolloin he julistivat 
symbolisen sodan helootteja vastaan. 
• Crypteian aikana spartalaiset 18-19-vuotiaat nuorukaiset menivät maaseudulle, 

jolloin he metsästivät ja tappoivat öisin helootteja. (”Purge!”) 

• Aikalaisten mukaan helootit vihasivat spartalaisia niin paljon että olivat 
valmiita syömään nämä elävältä… 
 



Kreikkalainen kulttuuripiiri 

• Aleksanteri Suuren valloitusretkien jälkeen kreikkalainen 
kulttuuripiiri laajeni valtavasti varsinkin itään (Iran) ja etelään 
(Egypti) samalla orjuudelle tuli uusia muotoja. 

• Kreikkalainen orjien kohtelu omaisuutena orjamarkkinoineen tuli 
käyttöön (ja tapa jatkui varmasti pitkään). 
• Tämä oli osa yleistä ”tapojen kreikkalaistumista” 

 



Kreikkalainen kulttuuripiiri 

• Maaseudulla ei ollut juurikaan orjuutta: 

• ”laoi” – jotka olivat (Iranissa) ei-vapaita vuokraviljelijöitä, käytännössä 
vastasivat keskiaikaisia maaorjia (”serf”). Siirtyivät uudelle hallitsijalle 
maan/kylän mukana. Ainakin joskus kyliä annettiin sotilaille 
ylläpidoksi. 

• ”Basiliko Georgoi” – maanviljelijöitä, jotka eivät saneet muuttaa 
mutta eivät olleet muuten ei-vapaita. Eivät siirtyneet maaomaisuuden 
mukana. 

• Huom: Kummassakaan tapauksessa eivät olleet yksityisomaisuutta, ei 
saanut ostaa eikä myydä ja saivat omistaa asioita (joskin eivät saaneet 
muuttaa). 

 



Kreikkalainen kulttuuripiiri 

• Pyhät orjat (”hierodouloi”) liittyivät lähinnä temppeleihin ja näitä 
on ollut käytössä jo ennen kreikkalaisten tuloa. 

• Löytyy kaikkialla, joskin määrät ja käyttö vaihtelivat paljon. 
• Kappadokiasta oli temppeli, jossa oli 6000 pyhää orjaa.  

• Esimerkiksi Zenonin temppelin kissojen ylläpitäjät. 

• Asuivat temppelissä ja temppeli puolestaan suojeli heitä. Edes kuninkaat eivät 
saaneet tehdä mitään tällaisille orjille. 

• Egyptistä löytyy (paljon?) tilanteita, joissa harras uskovainen teki 
kuukausittain pyhää työtä temppelissä… 

 



Kreikkalainen kulttuuripiiri 

• Babylonian kaltaisella kaupunkialueella oli orjamarkkinoita jo ennen 
kreikkalaisia. 

• Suuria muutoksia ei juuri tapahtunut: 
• Suurin osa orjia oli kaupungeissa ja suurissa projekteissa (laivanrakennus, 

suuret rakennustyöt, kaivokset) 

• Maatalous perustui pientiloihin, joten orjia ei ollut juuri varaa ostaa vaikka 
halua varmasti oli 

• Erilaiset vuokraviljelyn ja ei-vapaiden ihmisten määrä pysyi pitkälti 
samankaltaisena. 

• Kreikkalainen vaikutus näkyi lähinnä lakien hitaana muuttumisena. 

 



Rooma 

• Rooman valtakunnan (SPQR) laajeneminen ja toiminta perustui 
kolmeen perusasiaan: 

• 1) Militarismi (verrattavissa Spartaan ja Assyriaan mutta 
huomattavasti laajempana) 
• Valloitettujen alueiden kansat joko tapettiin tai orjuutettiin 

• 2) Diplomatia (poikkeuksellisen aktiivinen  jatkuva) 

• 3) Väestösiirrot (siirtokuntien rakentamisella siirrettiin omaa väestöä 
miehitetyille alueille) 
• Loi luonnollisen herrajoukon orjakansoille. 



Rooma 

• Roomalainen orjuus perustui lakiin, jossa määritetään periaatteina 
ihmisten universaali eriarvoisuus, tarkasti määritetyt omistusoikeudet 
omaisuuteen sekä ihmisen vapauden määrän perustuvan täytettyihin 
kansalaisvelvollisuuksiin. 

• ”Service guarantees citizenship! Would you like to know more?” 

• Rooman vanhimmassa laissa (451/450 EKr) määritetään: 
• Velkaorjuus oli väliaikainen tila 
• Orjaksi voi joutua rangaistuksena veloista 
• Orjia rangaistaan kovemmin kuin vapaita kansalaisia. 
• Orja pystyttiin vapauttamaan 

• Roomalainen laki oli siis jo tällöin hyvin kehittynyt orjuuden suhteen ja 
perusasiat olivat kunnossa suhteessa tuon ajan muihin valtioihin… 



Rooma 

• Kreikkalaisilla riitti ihmettelyä roomalaisten kummista tavoista. 
• Roomalaisille vapaus ja orjuus olivat juridisia kysymyksiä ja status oli määritetty 

tarkasti laissa.  
• Orja voitiin periä omaisuutena. 
• Orjan vapautus tuli usein miten ”pitkästä hyvästä palveluksesta”. Orjan piti olla ainakin 30 ja 

omistajan vähintään 20 (Augustuksen uudistukset). Entinen orjuus lienee ollut ”arka paikka” 
taiteisiin perustuvan arkeologian perusteella? 

• Roomalaiset erottivat kansan ja kansallisuuden. Rooman kansalaisuus voitiin 
antaa toisesta kansasta tulevalle miehelle. 

• Roomalaisilla oli myös tapana tehdä muista kansoista roomalaisia (Rooman 
kansan jäseniä) hyvin vapaasti. Toisaalta kokonaisia kansoja saatettiin orjuuttaa 
hyvin helposti 

• Roomalaisen yhteiskuntaan vaikutti varmasti kyky vapauttaa orjia ja edetä 
yhteiskunnassa mutta myös raaka ja kova kohtelu! 



Rooma 

• Rooma muuttui nykyaikaiseksi orjavaltioksi kahta tietä: 

• 1) Orjia saatiin aluksi pieniä määriä jatkuvissa kahakoissa 
naapurikansojen kanssa ja orjakauppa (tarjonta) lähti liikkeelle vasta 
sotien (ja menestyksen) laajentumisen kautta. 

• 2) Maan yksityisen omistajuuden myötä Roomaan muodostuivat 
vähitellen sekä viljaa tarvitsevat markkinat (viljan kysyntä) että 
maaseudun jäykät työmarkkinat (vapaita viljelijöitä oli vaikea saada 
omalta maaltaan suurmaanomistajille töihin). 
• Kun orjan vapauksestakin piti vielä maksaa vero (357 EKr), oli helppoa ja 

taloudellisesti järkevää myydä orjia edelleen verrattuna vapauttamiseen. 



Rooma 

• Militaristinen orjavaltio pystyi lisäksi kasvamaan orgaanisesti 

• Rooman voittokulku perustui pitkälti sen kykyyn käydä jatkuvasti 
sotaa.  
• Armeijat täydennettiin asevelvollisuuden kautta Rooman alustalaisilta 

(poliittisesti korrektisti näitä nimitettiin ”liittolaisiksi”). 

• Jatkuva (ja menestyvä) sotiminen yhdessä valloitettujen kansojen 
kaikkien ihmisten orjuuttamiseen sotasaaliina johti orjien suhteellisen 
määrän valtavaan kasvuun. 
• Suuntaa-antavia lukuja: Epirus (150K), Carthago Nova (10K), Tarentum (30K) 
• Uudet orjat siirrettiin Rooman sydänmaille Italiaan ja Delos oli merkittävin 

(pahamaineisin) orjien ”jakelukeskus”. 

 



Rooma 

• Kokonaisten kansojen orjuuttamisella myös nurja puolensa. 

• Roomasta löytyy useita esimerkkejä massiivisista orjakapinoista. 
• Esimerkiksi Sisilia kahdesti (138-135, 104-101), jotka saatiin tukahdutettua 

ainoastaan käyttämällä legioonia! Auxiliat eivät pärjänneet. 

• Vastalääkkeinä tuon ajan maatalousoppaissa suositettiin orjien 
kansallisuuden huomioonottamista 
• Gallialaiset ovat hyviä paimenia (olivat paimentolaisia) 

• Epiruslaiset ovat hyviä viljelysmaan työnjohtajia (olivat kaupunkilaisia) 

 



Rooma 

• Orjien määrä johti rikkaan maanomistuseliitin nousuun. 

• Köyhempi väki ja pienempien tilojen miehet joutuivat suorittamaan 
asevelvollisuutta ja tilojen hoito jäi vaimoväen huoleksi. 

• Rikkailla oli varaa ylläpitää miehiä ja tuotantoa, jolloin varallisuus alkoi 
keskittymään yhä harvempien käsiin. 
• Rikkaiden tilat siirtyivät yhä enemmän erikoistuneeseen ”tehomaatalouteen”, josta 

sai paremmin rahaa. Viljaa saatiin toki ulkomailta Egyptistä. 
• Vanhat ja sairaat orjat pyrittiin myymään pois, orjasta tuli maatalouden työkone. 

• Omistajat siirtyivät kaupunkeihin ja työnjohto muuttui etenevässä määrin 
työnjohtajien haltuun.  
• Samalla maaseudun vapaat miehet pikkutiloilla muuttuivat pikkuhiljaa työttömiksi, jotka 

hakeutuivat suurkaupunkeihin etsimään töitä. Näin syntyi Rooman ”mob rule”. 

 



Rooma 

• Käytännössä pienmaanviljely ei kokonaan kadonnut. 

• Tehomaanviljely toimii vain viljavilla alueilla, joissa suuresta yksikkökoosta 
on hyötyä. 
• Orjien käytöllä on kiinteitä kustannuksia, kuten ruokinta, majoitus ja vartiointi. Myös 

työnjohtoon palaa aikaa enemmän kuin vapaisiin kansalaisiin. Toisaalta orjia voitiin 
ainakin Italiassa käyttää ympärivuotisesti, jolloin heistä saatiin puristettua tehot irti. 

• Toinen merkittävä tekijä oli markkinoiden kysyntä: 
• Rooman kaupungissa oli valtavasti kuluttajia, joten orjatilat keskittyivät pitkälti sen 

palvelemiseen. Toinen merkittävä paikka oli Po-joen laakso, josta oli hyvät reitit itään 
ja länteen. 

• Huonoilla mailla (vuoret ja rinteet ja solat) maanviljely pysyi 
entisensälaisena: pienviljelyä ja paimentolaisuutta… 



Rooma 

• Orjien määrästä (ja väestömääristä yleensäkään) ei ole tarkkaa kuvaa 
tasavallan loppupuolella mutta jonkinlainen konsensus on 15 – 35% 
Italian väestöstä. 

• Oligarkkien riitojen ja sisällissotien ja yksityisarmeijoiden määrän kasvaessa 
orjat kuuluivat asiaan. 
• Oligarkeilla oli tapana näyttää voimaansa kulkemalla suurten orjamäärien kanssa. 

Eräs oligarkki ei ikinä matkustanut alle 5K orjan kanssa. Tosiallinen orjien tarve näillä 
matkoilla palatseista kaupunkiin oli tietysti pienempi. Stoalaisuuden perikuva (ja 
muutenkin outo ajattelija) Cicero kapinoi tätä vastaan lähtemällä matkalle Espanjaan 
vain 5 orjan kanssa. 

• Oligarkit täydensivät myös armeijoitaan lupaamalla orjille vapautta palvelusta 
vastaan jatkuvissa kahakoissa. Augustus otti 30K orjaa vangiksi eräässä taistelussa 
Pompeita vastaan. Hän palautti tunnistetut orjat omistajilleen ja ristiinnaulitsi loput 
esimerkiksi muille. 



Rooma 

• Sisällissotien aikana normaali yhteiskuntajärjestys romahti. 

• Historioitsijat ovat kuvanneet veritekoja kun orjat ovat hyökkäilleet 
omistajiaan vastaan tai omistajat ovat selvittäneet perheriitojaan 
orjien kautta. 
• Toisaalta on nähty myös lojaaliutta kumpaankin suuntaan. 

• Osa orjista käytti myös tilaisuutta ja kaaosta hyväkseen karkailemalla 
ja orjakapinoilla, joista Spartacuksen kapina lienee kuuluisin… 

 



Rooma 

• Rooman koko keisarikunnan orjuudesta on käytössä hyvin vähän oikeaa 
tietoa, sillä käytännössä kaikki kirjat kuvaavat Italian tilannetta. 

• Ilmeisesti lännessä orjia saatiin vähän, sillä Gallian valloituksen jälkeen 
suuria sotaretkiä ei juuri ollut (ja Germaanit olivat hillitön päänvaiva). Alue 
oli myös taloudellisesti kehittymätöntä aluetta, jossa tehomaataloutta ei 
juuri ollut. Henkilökohtaisia orjia löytyi mutta suurin osa myytiin Italiaan, 
jossa orjien käyttö ja tarve olivat tärkeitä. 
• Orjia oli kyllä suurissa projekteissa, kuten Hispanian hopeakaivoksissa. 

• Pohjois-Afrikassa ilmeisesti oli paljon orjia mutta tukevaa maataloutta ei 
alueella juuri ollut, kyseessä lienevät siis olleet oligarkkien henkilökohtaiset 
palvelijat? 

 



Rooma 

• Idässä oli hedelmällinen orjaperinne (koska Kreikka), joten suurtiloilla 
orjien käyttö kuului jo asiaan. 

• Egyptistä on hyviä omaisuustietoja, jonka mukaan orjia olisi ollut 11% 
väestöstä (15% isoissa kaupungeissa ja 8% kylissä, köyhillä alueilla 4%). 
• Joka kuudennella perhekunnalla oli orjia ja yleensä vain 1-2. 
• Asevelvolliset eli corvee työvoima oli 0-10% tilanteesta riippuen. 

• Tilastojen mukaan suurin osa oli palvelijoita (ja Kreikkaan ja Italiaan 
kuuluvat työnjohto puuttuu kokonaan!). 
• Idässä ”epävapaata” työvoimaa oli perinteisesti paljon, joten työvoiman perinteinen 

rakenne näyttää riittäneen tilanomistajille? 

• Aikalaiset valittivat usein, että suurin osa orjista tekee tarkoituksetonta 
tuottamatonta työtä (henkilökohtaista palvelua) Italian ulkopuolella! 



Rooma 

• Arkeologisissa kaivauksissa on tehty seuraavia havaintoja: 

• Hispaniassa, Pohjois-Galliassa ja Britanniassa perinteinen maatalous 
kesti ja oligarkkien kartanot ”villa” ovat lähinnä kaupungeissa. 
• Tehomaataloutta ja näinollen orjia lienee ollut siis isommilla paikkakunnilla 

enemmän. Tehomaataloutta ja Italialaista tuotantoa on ollut erityisen viljavilla 
alueilla. 

• Teollisuudesta on hajatietoja: 
• Hispaniassa Toledossa on ollut suuria yksiköitä teollisuutta (lähinnä 

ruukkuteollisuutta) 

• Pohjois-Galliassa on ollut rautamalmin sulatusta. 



Rooma 

• Imperiumi pystyi luomaan kaupankäyntiä sivistymättömään 
korpeen mutta siitä on pitkä matka monipuoliseen infrastruktuuriin! 

• Voisiko tuo 11% olla Rooman ”Provinssien” oikea orjamäärä? 
• Vertailun vuoksi todistettavasti alle 20% Virginian tiloista oli orjanomistajia 

• Roomalaisten siirtokunnista ”colonies” on paljon puhetta mutta 
käytännössä ne ovat olleet muutaman sadan ihmisen kaupunkeja. 
• Vastaavat kooltaan kreikkalaisia kaupunkivaltioita, joten orjia ei ole voinut olla 

niissäkään paljon. 

 

 



Rooma 

• Suurin osa isommista kauppiaista on ollut Rooman kansalaisia 
• Bulvaaneja käytettiin mm pankkitoiminnassa, joten niiden käyttö 

orjakaupassa on täysin mahdollista 
• Pitkän matkan orjakauppaa on varmasti tehty 

• Orjakauppaa on verotettu satamassa 
• Egyptissä yhdsessä listassa 25% orjista ollut ulkomaalaisia! 

• Myynti on organisoitua kuten Roomassa yleensä, oikeita markkinoita on 
ollut. 
• Myyntilistoja on löytynyt vähän, muistuttaa USAa 1800-luvulla. 
• Orjat on marssitettu lavalle kaulassaan lappu, jossa on tiedot. 

• Muista: Kuluttajansuojalaki määrää ilmoittamaan orjan kansallisuuden! 
• Kaikki naiset tietävät, että gallialaisilla on hillitön fallos ja käytös... 



Rooma 

• Orjakaupan ja kasvattamisen lukumääriä ei tiedetä. 

• Tässä yleisiä "stetson" arvioita: 
• Yleisesti orjan "käyttöikä" on noin 20 vuotta. 

• Orja myydään 1-2 kertaa elämänsä aikana 

• Orjiksi syntyneitä on ollut korkeintaan 80% kokonaismäärästä. 
• Näistä 25% on myyty muuualle 

• Pitkänmatkan myyntejä lienee ollut erittäin vähän, ehkäpä 1-5% 

• Rosvot ja merirosvot myivät myös väkeä mutta määriä ei voi arvioida, 
lienevät vähäisiä? 

• Hylättyjen lapsien kasvatusta orjiksi pidettiin poikkeuksellisena 



Rooma 

• Keisarikunnan mahdin ollessa korkeimmillaan orjia käytettiin joka 
paikassa… 

• Ilmeisesti maanomistajat siirtyivät yhä enemmän omistajiksi ja jättivät 
käytännön johdon alaisilleen. 
• Useampi aikalainen valittaa hyvän työvoiman ja vuokraviljelijöiden saannin 

vaikeutta. 

• Oligarkkien henkilökohtaiset tarpeet osoittavat jo dekadenssia... 
• PST! Löytyisikö kääpiöorjia? 

 



Rooma 

• Orjien työ vaihteli iän, sukupuolen ja ammattitaidon mukaan. 

• Aikalaisten mukaan "orja on eliniäkseen hankittu työläinen" 
• Käytännössä aina käytössä olevaa työvoimaa. 

• Orjuutta ei pidetty velvollisuutena tai jotenkin filosofiana. Se oli duunia. 

• Käytännössä orja ei ollut aina alempi vaan eräänlainen renki. 
• Tekee mitä tahansa isäntä vaatii/tarvitsee. 

• Roomalainen yhteiskunta ihannoi maanviljelystä... 
• ...joten orja pystyi toimimaan bulvaanina alemmissa hommissa! 



Rooma 

• Keisarikunnan ajoilta löytyy kirjoituksia, joissa valotetaan orjien 
käyttöä työnjohtajina ja itsenäisinä agentuureina.  

• Orja toimii rajoitetun vastuun mukaisesti (tämä vastaa osakeyhtiötä 
sekä agentuureja) omistajansa edustajana.  
• Samalla muodostuu yhä autonomisempi ”työnjohtajaorjaluokka” ja orjalle 

tulee hyvä mahdollisuus ostaa itsensä vapaaksi… 

• Tämä vastaa roomalaista käytäntöä, jossa sukulainen tekee perheen 
pään tahdon mukaisesti asioita suvun etujen vuoksi. 
• Roomalaiset eivät mielellään käyttäneet palkkatyövoimaa vaan pistivät 

sukulaisen tekemään työtä (vertaa Kreikka). 

 



Rooma 

• Orjan oikeudet olivat vähäiset 

• Orjilla oli nimen (jonka isäntä antoi) mukana yleensä myös ammatti. 
Työ jaettiin kahteen luokkaan: 
• Maatalous 
• Muut ammatit (joiden määrä kasvoi imperiumin kasvaessa) 

• Ainakin teoriassa orja saattoi saada ammattikoulutusta! 

• Nimeäminen oli tärkeää julkisilla orjilla. 

• Koska orja on omaisuutta sitä koskee lähinnä ettei omaisuutta saa tär
vellä tahallaan. Myös "hyvillä tavoilla" on merkitystä. 
• Orjan ostamista ja pakottamista heti prostituutioon pidettiin alhaisena. Ei 

kyllä bordellin pitokaan ollut kunniallisen miehen ammatti... 

 



Rooma 

• Hyvä roomalainen oligarkkiperhe käytti paljon orjia (500+). 

• Koti jaettiin: 
• Kaupunkilaistalouteen – eli huvilaan, jossa perhe eli. 

• Orjat tunsivat perheen hyvin, saattoi yletä pitkälle ja päästä hyvään asemaan. 
• Tarinat uhrautuvista orjista ovat juuri familia urbana... 

• Orjan elämä helppoa mutta käyttäytyminen oli tärkeä ja kilpailu isännän huomiosta 
ankara. 

• Maalaistalouteen – eli kartanoon, joka pyöritti maatiluksia. 
• Siirtoa tänne käytettiin rangaistuksena 

• Käytännössä maataloustehdas (latifundia). 

• Orjan elämä kovaa työtä. 



Rooma 

• Asuminen riippui paikasta: 
• Italiassa oli tyypillistä olla isännän omistamassa kylässä, jossa elettiin "saman katon 

alla" (yhteiskeittiöt yms) 
• Germaniassa kukin orja eli omissa oloissaan omine omaisuuksineen 

• Avioeron ja/tai aviomiehen kuoltua vaimon omaisuus siirtyi yleensä isälle. 
Oli yleistä että samassa kartanossa saattoi olla ajan myöten useita 
"omaisuuksia". Nyrkkisääntönä avioliitto saattoi olla sellainen että 
omaisuus pidettiin laillisesti erossa (mikä helpotti lakisotkujen kanssa). 
• Platuksen komedioissa aihe on usein että rouvan orjat pelaavat rouvan pussiin eikä 

isännän niinkuin olisi hyvien tapojen mukaista... 

• Kaupungissa orjilla oli yleensä omat huoneet mutta joskus esimerkiksi 
rouvan orjattaret olivan dominan makuuhuoneessa. 

 



Rooma 

• Orjapariskuntia oli suuressa taloudessa valtavasti. 

• Avioliitot olivat kielletty mutta omistajille oli eduksi sallia "avoliitto" 
(conturbenia), joka oli yleensä palkkio hyvästä työstä. 
• Lapset kuuluvat äidin omistajalle. 

• Toisaalta isännän ja emännän avioero tai kuolema saattoi repiä nämä 
liitot hajalle... 

• Samoin parin saattoi erottaa rangaistuksena väliaikaisesti... 

• Suosiminen ja riitely siitä kostetaan myös parille... 

• Sapaan ja orjan suhde voi kanssa mennä kimurantiksi... 

 



Rooma 

• Roomassa tapahtui monia orjakapinoita vai tapahtuiko? 

• Mutta oikeaa tietoa on vähän koska orjien omia kirjoituksia ei ole 
säilynyt. Esimerkiksi Spartacuksen motivaatiot ovat käytännössä 
täysin tuntemattomat. 
• Isoja orjakapinoita on ollut Spartacuksen lisäksi kaksi Sisiliassa. 

• Salamurhia on tapahtunut mutta yleensä isännät ovat olleet 
äärimmäisen raakoja, joten vihaa on ollut. 

• Kapinen pelko oli sen sijaan erittäin kova, ehkäpä pienimuotoisia 
kansannousuja sattui useinkin? 



Rooma 

• Karkurien käsittelystä löytyy hyvää tietoa. 

• Lakiteksistä on osa jäljellä jonka mukaan: 
• Orjaa auttavat syyllistyvät varkauteen. 
• Kiinniotettu orja tuli luovuttaa viranomaisille 20 päivän kuluessa sakkorangaistuksen 

uhalla. 
• Magistrates (eli paikallisviranomaiset) tuli auttaa etsinnäissä toimien yhteistyössä 

armeijan ja siviiliviranomaisten kanssa. 
• Omistaja sai provinnin käskynhaltijalta lupakirjeen, jolla sai käytännössä 

poliisioikeudet ja ihmiset velvoitettiin auttamaan (rangaistuksen uhalla). 
• Käytännössä kaikki viranomaiset oli velvoitettu auttamaan jotenkin. 
• Kiinniotetut orjat vietiin viranomaisille, joka luovutti omistajalle. 

• Näin hyvin järjestetty vastatoiminta viittaa yleisyyteen... 



Rooma 

• Rooman valtakunnan tuhon ajoilta löytyy tietoja hyvin vähän mutta 
erilaisia teorioita senkin edestä. 

• Nykyisen käsityksen mukaan: 
• Kristinuskon tulo EI vaikuttanut orjuuteen vaikka kulttina se oli levinnyt orjien 

keskuudessa ja se hyväksyi orjat itseensä. Sen sijaan kristinusko perustui 
kuolemanjälkeiseen pelastukseen, johon vaikutti uskovien hyvyys elämän aikana.  
• Tämän vuoksi orjuus ei sinänsä ollut tuomittavaa mutta kristinusko on hyvinkin voinut 

muuttaa orjien kohtelua parempaan suuntaan. Lait muuttuivat vähän ja suurin osa 
muutoksista lienee uusien uskontojen myötä tullutta ”sanahelinää”? 

• Valtion oikeus puuttua asioihin kuitenkin kasvoi lähinnä ”yhteisön suojelun vuoksi”. 
Tarkoituksena lienee radikaalien ja/tai paikallisen yhteisön arvojen vastaisen toiminnan 
estäminen. 

• Pro Tip: Kristinusko kääntyi vahvasti orjuutta vastaan Uskonpuhdistuksen 
myötä… 

 



Rooma 

• Rooman valtakunnan tuhon ajoilta löytyy tietoja hyvin vähän mutta 
erilaisia teorioita senkin edestä. 

• Nykyisen käsityksen mukaan: 
• Orjuus muuttui eri muotoiseksi ”epävapaaksi työvoimaksi” pikkuhiljaa mutta 

orjia oli yhä paljon. Ilmeisesti Lähi-Idässä käytössä ollut vuokraviljely ja muut 
vastaavat muodot alkoivat korvaamaan suoranaista orjuutta muuallakin.  

• Orjuuden suuri etu oli kyky siirtää pätevää tai erikoistunutta työvoimaa 
alueille, joissa niistä oli pulaa (vertaa Neuvostoliiton kyky siirtää arktisille 
alueille väkeä määräajaksi). 



Rooma 

• Rooman valtakunnan tuhon ajoilta löytyy tietoja hyvin vähän mutta 
erilaisia teorioita senkin edestä. 

• Nykyisen käsityksen mukaan: 
• Maanomistajat käyttivät yhä enemmän sekaisin orjuutta ja vuokraviljelyä. 

• Vuokraviljelyn kasvulle oli ratkaisevaa sitoa maa ja sen tuotannon verotus 
yhteen. Viranomaisille oli sama kuka maata viljeli kunhan joku maksoi siitä 
veron. 
• Orjien puutteessa sukulaisesta tehtiin vuokraviljelijä eikä maata jätetty kesannolle. 

 



Rooma 

• Rooman valtakunnan tuhon ajoilta löytyy tietoja hyvin vähän mutta 
erilaisia teorioita senkin edestä. 

• Nykyisen käsityksen mukaan: 
• Valtio ja erilaiset viranomaiset omistivat ja käyttivät orjia. 

• Tietoja on yhä enemmän yksittäisten sotilaiden omistamista 
henkilökohtaisista orjista, jotka tulivat miehen mukana hänen astuessaan 
palvelukseen. 

• Orjien käytöstä kaivostoiminnassa on jotain tietoja. Kaivosta käytettiin yhä 
rangaistuksena erilaisista rikoksista. 

 



Rooma 

• Rooman valtakunnan tuhon ajoilta löytyy tietoja hyvin vähän mutta 
erilaisia teorioita senkin edestä. 

• Nykyisen käsityksen mukaan: 
• Orjia ei enää saatu sotaretkien myötä mutta järjestäytynyt orjakauppa ulottui 

kauas valtakunnan rajojen ulkopuolelle. 

• Sekavassa tilanteessa orjia yksinkertaisesti kaapattiin valtakunnan kaikissa 
osissa. 

• Hylättyjä ja muutenkin ei-toivottuja lapsia myytiin paljon orjiksi. Vaihtoehtona 
oli kasvamaan päin olevat luostarit, jotka ottivat lapsia tykönsä. 

• Talousahdinko ja köyhyys olivat lain silmissä hyviä syitä myydä itsensä (tai 
lapsensa) orjaksi. 



• Tähän päättyy luentoni asiallinen osuus. 

 

 

• Tästä alkaa luentoni asiaton osuus. 



Orjuuden suunnittelu roolipeleihin 

• Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
• 1) Kuinka orjaksi voi joutua? 

• 2) Kuinka orjuudesta voi päästä? 

 

• 3) Mitä tapahtuu orjien lapsille? 

• 4) Entä seka-avioliitot? 

 

• 5) Voiko orjalla olla omaa omaisuutta? 

• 6) Miten perinnönjako? 

 



Orjuuden suunnittelu roolipeleihin 

• Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
• 7) Mitkä ovat orjan oikeudet? 

• 8) Mitkä ovat omistajan oikeudet? 

 

• 9) Kuka voi omistaa orjan? 

• 10) Entä myynti? 

 

• 11) Miten orjan voi tunnistaa? 

 

• 12) Miten karanneiden orjien kanssa tehdään? 

 



Orjuuden suunnittelu roolipeleihin 

• Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
• 14) Millainen yhteiskuntasi olisi, jos orjuutta? 

• 15) Miten talouselämä toimisi? 

 

 



Summa Summarun 

 

 

• Orjuuta peleissäsi oikein! Varo median luomia vääriä mielikuvia!  


