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Forum V 

 

7. Kustaa Vaasa vahvistaa hallitusvaltaa 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 68 

Mitä tuttuja kansallisia symboleja Eerik Pommerilaisen vaakunassa on? 

• Kolme keltaista kruunua sinisellä pohjalla; Ruotsin kansallissymboli. 

• Keltainen leijona kaksikin kertaa; Suomen kansallissymboli. 

• Ruotsin vaakunana ja symbolina kolme kruunua on esiintynyt 1330-luvulta 

alkaen, jolloin Maunu Eerikinpoika käytti sitä. 

• Kolme kruunua symbolina oli ilmeisesti ensimmäisen kerran esillä 1200-luvun 

lopulla Maunu Ladonlukon sinetissä, jonka kääntöpuolella oli puolestaan 

Folkunga-suvun leijona. 

• Suomen leijonavaakuna esiintyy ensimmäistä kertaa Kustaa Vaasan 

hautamuistomerkin jalustassa Uppsalan tuomiokirkossa vuonna 1580. 

• Leijonan käyttö vaakunoissa yleistyi Euroopassa jo 1100-luvulla. 

• Suomen leijonavaakuna periytyy keskiaikana Ruotsin hallitsijasukuihin 

kuuluneesta Folkunga-suvun sukuvaakunasta. 

 

Tehtävä 1 

Määrittele 

a) Kalmarin unioni 

• Pohjoismainen unioni, jonka Norjan, Ruotsin ja Tanskan kuningaskunnat 

muodostivat vuosina 1397–1521 ja jolla oli yhteinen hallitsija. 

b) unionisota 

• Ruotsi ja Tanska taistelivat vallasta Kalmarin unionin loppuvuosina 1503–1523. 

c) Tukholman verilöyly. 

• Tanskan kuningas Kristian II vangitutti ja teloitutti Tukholmassa suuren joukon 

ruotsalaisia aatelisia unionisodan lopulla vuonna 1520. 
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Tehtävä 2 

Miksi Pohjoismaat solmivat Kalmarin unionin, ja miksi se lopulta hajosi? 

• Pohjoismaiden kuningaskunnilla oli toisinaan yhteisiä hallitsijoita 

sukulaissuhteiden vuoksi. 

• 1300-luvun lopulla saksalaisten vaikutusvalta Pohjoismaissa oli kasvamassa, 

mihin Norjan, Ruotsin ja Tanskan ylhäisaateli kyllästyi. 

• Maat solmivat yhteisen unionin, Kalmarin unionin, vuonna 1397 ja ottivat 

yhteisen hallitsijan. 

• Kalmarin unionista ei kuitenkaan tullut keskusjohtoista valtakuntaa, sillä 

kuningaskunnat olivat kovin riitaisia. 

• Varsinkin ruotsalaiset ja tanskalaiset ajoivat omia etujaan, mikä kärjisti niiden 

suhteita. 

• Lopulta Ruotsi ja Tanska ajautuivat sotaan vuonna 1503. Unioni jakautui yhä 

enemmän kahtia, ja unionisota kesti peräti 20 vuotta. 

• 1520-luvun alussa sota huipentui siihen, että kuningas Kristian II pyrki 

alistamaan kapinoivan Ruotsin. 

• Kristianin toteuttama Tukholman verilöyly ei tukahduttanutkaan ruotsalaisten 

vastarintaa, vaan yllytti heidät entistä voimakkaampaan vastarintaan. 

• Kustaa Vaasan johdolla Ruotsi voitti Tanskan ja irtautui Kalmarin unionista. 

Omin voimin se ei kuitenkaan onnistunut, vaan Kustaa sai Lyypekin 

hansakaupungilta suuren rahalainan, jonka turvin sota käytiin loppuun. 

 

Tehtävä 3 

Mistä syistä Kustaa Vaasa onnistui nousemaan valtaan? 

• Kristian II:n julmuus yhdisti ruotsalaisia (Tukholman verilöyly) 

• onnistuneet puheet kansanjoukoille 

• talonpoikia ja aatelisia kapinallisten riveihin 

• iso rahalaina Lyypekiltä 

• suomalaistenkin aatelisten tuki Kustaalle  
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Tehtävä 4 

Ota kantaa väitteeseen: Kustaa Vaasa perusti keskitetyn valtion. 

• Kustaa Vaasa pyrki lisäämään keskitetyn valtion piirteitä Ruotsissa, vaikka hän 

ei vielä päässyt niin pitkälle kuin myöhemmin Kustaa II Aadolf. 

• Vahvana johtajana Kustaa sai keskitettyä vallankäyttöä omiin käsiinsä. 

Perintökuninkuuteen siirtymisen jälkeen kuninkaan valta oli pysyvää. Kuningas 

kohosi sekä ylimysten että kansan yläpuolelle. 

• Kustaa pystyi käskemään kaikkia ja määräämään kaikesta. 

• Kustaa Vaasa loi perustan keskitetylle valtiolle. 

• Kuninkaan ja valtion valta lisääntyi, kun kirkko alistettiin valtiolle.  

 

Tehtävä 5 

Millä tavalla Kustaa Vaasa vahvisti omaa ja sukunsa valta-asemaa Ruotsissa? 

• Kustaa Vaasa ajoi siirtymistä vaalikuninkuudesta perintökuninkuuteen. 

• Valtakunnan säädyt vahvistivat uuden perintöjärjestyksen vuonna 1544. Sen 

mukaan kruunu periytyisi Kustaan pojille. Valta pysyisi hänen kuoltuaankin 

Vasa-suvun käsissä eivätkä hänen poikansa olisi riippuvaisia valitsijoiden 

tahdosta. 

• Kustaa Vaasa keräsi itselleen suuren varallisuuden, joka auttoi vallan 

keskittämisessä. 

 

Tehtävä 6 

Pohdi, miksi Kustaa Vaasa nähdään ristiriitaisena hahmona Ruotsissa. 

• Kustaa oli toisaalta vahva hallitsija, mutta silti talonpojat kapinoivat häntä 

vastaan, koska he kokivat asemansa huonoksi. 

• Kustaa pyrki vahvistamaan kuninkaan asemaa ja keskittämään valtaa omiin 

käsiinsä, mutta samaan aikaan hän antoi pojillensa omat herttuakunnat, mikä oli 

omiaan heikentämään valtion yhtenäisyyttä ja myöhemmin johtikin valtariitoihin 

ja valtakunnan hajaannuksen tilaan. 

• Kustaata on arvioitu kahdella vastakkaisella tavalla. Toisaalta hänet on nähty 

vahvana hallitsijana, Ruotsin valtion perustajana ja isänmaan isänä, mutta 

toisaalta ruotsalaisen sivistyksen tuhonneena raakalaisena. 
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• Kustaa tunnetaan raivonpuuskistaan ja värikkäistä kirjeistään ja karkeista 

puheistaan, mutta vähemmän hänet tunnetaan hyväntuulisena, tasapainoisena, 

seurallisena ja kohteliaana hallitsijana.  

• Kustaa mielletään kovaluonteiseksi persoonaksi, mutta hänessä oli pehmeä 

puoli, joka näkyi kiintymyksenä ja huolenpitona omiin lapsiin. 

 

Tehtävä 7 

Perustele väite: Kustaa Vaasa toteutti reformaation talouden ja politiikan, ei 

uskonnon takia. 

• Kustaa oli suuresti velkaantunut Lyypekille käydessään sotaa Tanskaa vastaan. 

• Velat Lyypekille vähenivät hitaasti, ja vielä 1530-luvun alussa velasta oli puolet 

maksamatta. 

• Toteuttamalla reformaation 1520-luvun lopussa Kustaa onnistui nujertamaan 

kirkon taloudellisen vallan ja saamaan omaan käyttöönsä kirkon ja luostarien 

omaisuuden. Tätä Kustaa käytti hyväkseen lyhentääkseen velkojaan Lyypekille 

ja hansalle. 

 

Tehtävä 8 

Nettitehtävä. Etsi netistä esimerkiksi video, jossa pohditaan mitä jos Kalmarin 

unioni ei olisikaan hajonnut. Miten historia olisi muuttunut? 

• opiskelijan oma vastaus 
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