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Forum III 

 

1. Suomen autonominen asema 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 15 

 

Mistä voit päätellä, että tämän mainoksen tekijät uskoivat Suomen taiteen 

kultakauden olevan suomalaisille tuttu ja tärkeä asia? 

 

 Mainos jäljittelee Akseli Gallen-Kallelan kuuluisaa Suomen taiteen kultakauden 

maalausta Lemminkäisen äiti. 

 Maalauksessa Lemminkäisen äiti elvyttää poikaansa Tuonelan virran kupeessa. 

 Mainoskuvan asetelma on samanlainen kuin maalauksessa ja ihmisten asennot 

mukailevat maalauksen asentoja, mutta Tuonelan virran on korvannut tie ja 

maassa olevat tavarat ovat nykyaikaisia. 

 Mainoksen teho perustuu Kalevalan tarinan ja tunnetun maalauksen asetelman 

versiointiin. Tästä voi päätellä tekijöiden uskovan, että ihmiset yhdistävät 

mainoksen alkuperäiseen maalaukseen ja Kalevalan tarinaan. 

 

Tehtävä 1 

 

Valitse mielestäsi kaksi Ruotsin vallan ajan tärkeintä perintöä Suomelle. 

Perustele valintasi. 

 

 esimerkkejä: luterilainen uskonto, ruotsin kielen vahva asema, oikeusjärjestys, 

hallinto ja virkamiesvaltaisuus, Viaporin linnoituksen rakentaminen, Turun 

akatemian perustaminen 

 

Tehtävä 2 

 

Perustele väite: kansainvälinen politiikka heijastui Suomeen 1800-luvun 

alussa. 

 

 Napoleonin pyrkimys kukistaa Iso-Britannia kauppasaarron avulla vaikutti 

Ruotsiin, sillä Napoleon halusi Ruotsin mukaan saartoon. 

 Eurooppalaisten suurvaltojen johtajat, Napoleon ja Aleksanteri I, sopivat 

keskenään Suomea koskevista asioista. 

 Sopimus mahdollisti Venäjän hyökkäyksen Suomen alueelle, ja näin 

kansainvälisen politiikan seurauksena Suomen alue siirtyi Ruotsin hallinnasta 

Venäjän hallintaan. 
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 Ruotsin puolustuspolitiikka perustui siihen, että taistelut Venäjää vastaan 

käytäisiin Suomen alueella. 

 

Tehtävä 3 

 

a) Miksi Suomi sai autonomian? 

 

Aiheesta ei ole olemassa yhtä vallitsevaa tulkintaa, mutta seuraavia syitä on esitetty: 

 

 Venäjä halusi rauhoittaa Suomen lupaamalla sille oikeuksia.  

 Venäjällä oli halu uudistaa valtiota. Suomen alue toimi eräänlaisena 

hallintokokeilun koekenttänä.  

 Lisäämällä suomalaisten oikeuksia Venäjä halusi kitkeä heidän mahdollista 

halukkuuttaan liittyä takaisin Ruotsin valtakuntaan.  

 Voimassa säilyneet Ruotsin vallan aikaiset perustuslait – hallitusmuoto 1772 ja 

Yhdistys- ja vakuuskirja 1789 – eivät rajoittaneet hallitsijan oikeuksia.  

 Autonomiasta huolimatta Venäjän keisari päätti tärkeimmistä Suomea koskevista 

asioista.  

 Oikeuksien lupaaminen oli normaalia valloituspolitiikkaa. Samalla tavalla Venäjä 

toimi muun muassa Puolassa.  

 Venäjä ei liittänyt Suomea kiinteämmin itseensä, koska sillä ei ollut siihen 

voimavaroja. 

 Autonomia oli normaali tapa hallita haltuun otettuja alueita. 

 

b) Minkälaisia tulkintoja Porvoon valtiopäivien merkityksestä Suomelle on 

esitetty? 

 

 Tulkinnat ovat osa historiapolitiikkaa. 

 1800-luvulla tulkittiin, että autonomian myötä oli syntynyt Suomen valtio, ja 

Aleksanterin sanoja Porvoon valtiopäivillä tulkittiin niin, että Suomi oli oma 

kansakuntansa. 

 Venäläisten mukaan Suomi oli valloitettu alue, eivätkä keisarin sanat sitoneet 

mitenkään keisaria tai hänen seuraajiaan. 

 Nykytutkimus tulkitsee, että suomalaiset ylikorostivat keisarin sanoja ja 

valtiopäivien luonnetta. Todellisuudessa ne olivat maapäivät. Myös kuninkaan 

lupaus nähdään pikemminkin aikakauteen kuuluvana kohteliaisuutena kuin 

sitovana lupauksena. 

 

Tehtävä 4 

 

Tee käsitekartta autonomian vaikutuksesta Suomeen 1800-luvun alkupuolella. 

 

Käsitekarttaan liittyviä asioita: 

 

 itsehallinto ja keskusvirastot 

 taloudellisen määräysvallan kasvu, verotus ja tulliraja 

 aluemuutokset, esim. ”Vanhan Suomen” liittäminen osaksi itäistä 

suuriruhtinaskuntaa, ja väkiluvun kasvu 

 pääkaupungin siirtäminen Helsinkiin, Helsingin rakentaminen 
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 kansallistunteen voimistuminen ja kansallisromantiikka 

 taantumus uudistusten loppuessa pian Porvoon valtiopäivien jälkeen 

 

Tehtävä 5 

 

Pohdi, miten 1800-luku vaikutti suomalaisten identiteettiin. 

 

 Suomalainen nationalismi vahvistui. Käsitys suomalaisista erillisenä kansana 

syntyi. 

 Kiinnostus omaan maahan ja sen menneisyyteen oli vahva, ja sen avulla 

muovattiin suomalaista identiteettiä. 

 Kalevala muokkasi suomalaisten kuvaa omasta menneisyydestään. 

Karelianismista tehtiin merkittävä osa suomalaista kansallistunnetta. 

 Historiallisia sankaritarinoita, kuten vänrikki Stoolia, käytettiin paljon kansallisen 

itsetunnon kohottajana. 

 Oman maan arvostus näkyi esimerkiksi Topeliuksen saduissa ja kertomuksissa. 

 Runeberg puolestaan korosti suomalaista maalaismaisemaa ja Sisä-Suomen 

maaseutukulttuuria aitona suomalaisuutena. 

 Kansalaisyhteiskunnan synty 1800-luvun lopussa rohkaisi suomalaisia 

vaikuttamaan omiin asioihinsa. 

 Valtiopäivätoiminnan alkaminen 1800-luvun puolivälissä ja taloudellinen kehitys 

vahvistivat identiteettiä. 

 

Tehtävä 6 

 

a) Miksi vanhat historian tulkinnat ovat usein kansallismielisiä? 

 

 Vanhoissa tulkinnoissa korostuu usein nationalismi, koska nationalismi oli niin 

voimakasta 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. 

 Historian tarkoituksena ei välttämättä ollut objektiivinen asioiden tutkiminen, 

vaan esimerkiksi kouluhistorian tavoitteena oli isänmaanrakkauden herättäminen 

nuorissa. 

 Historiantutkija on aina oman aikansa ja arvojensa vanki, ja ne heijastuvat 

toisinaan tulkintoihin.  

 Historian tulkintoja esittävät myös muut kuin historiantutkijat, esimerkiksi 

taiteilijat, joiden kuvauksilla on voimakas vaikutus ihmisten käsityksiin 

menneisyydestä. 

 Kun tulkintoja arvioidaan nykypäivästä käsin, niissä havaitaan helpommin 

kansallismielisiä sävyjä. 

 

b) Tutki kirjan sisällysluetteloa. Mitkä aiheet voisivat mielestäsi olla arkoja 

suomalaisille historiantutkijoille? 

 

Esimerkkejä: 

 

 autonomia ja sen synty 

 suomalaisen senaatin toiminta nälkävuosien aikana 

 sisällissota: sodan syyt, terrori ja vankileirit 

 lapuanliike: demokratian rajoitukset 
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 jatkosota: taistelu Hitlerin Saksan rinnalla, sodan aikaiset keskitysleirit, 

ihmisluovutukset, teloitukset sodan aikana, ylimmän upseeriston ristiriidat, 

lottien asema ja toiminta 

 Kekkosen toiminnan arviointi 

 suomettuminen: Neuvostoliittoa ”mielistelevä” historiankirjoitus 

lähimenneisyydestä 

 liittyminen Euroopan unioniin 

 

Tehtävä 7 

 

Katso Elävästä Arkistosta löytyvä Porvoon valtiopäivien muistofilmi. 

Antaako se tapahtumista perinteisen vai modernin kuvan? Perustele 

näkemyksesi. 

 

Filmin antama kuva on perinteinen. Filmissä korostuu esimerkiksi: 

 

 hallitsijan rooli ja jopa tämän ihannointi 

 uskonnollisuus 

 hallitsijan mahtipontinen puhe (jossa korostetaan valtiopäiviä, ei maapäiviä) 


