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Forum V 

 

15. Säätyvallan ajasta kustavilaiseen aikaan 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 

Millä perusteilla Ruotsin suurvalta-ajan jälkeistä aikaa voi kutsua toisaalta 

vapauden ajaksi ja toisaalta säätyvallan ajaksi? 

• Vapauden ajaksi aikaa voidaan kutsua siksi, että vapauduttiin kuninkaan 

yksinvaltiudesta ja säätyvallan ajaksi, koska säädyt saivat vallan, kun kuningas 

menetti sen. 

 

Tehtävä 2 

a) Millaisia asioita myssy- ja hattupuolue ajoivat valtiopäivillä? 

Myssyt: 

• Kannattivat maltillista ulkopolitiikkaa ja hyviä suhteita Venäjään. 

• Taloudessa osin liberaalia politiikka esim. elinkeinovapautta. 

Hatut: 

• Halusivat palauttaa Ruotsin suurvalta-aseman ja hakivat apua Ranskalta. 

• Taloudessa merkantilistista talouspolitiikka. 

b) Ketkä kannattivat puolueita? 

• Hattuja kannattivat ylimmät säädyt; aatelisto ja ylempi porvaristo. 

• Myssyjä kannattivat papisto ja suurin osa porvaristosta. 

 

Tehtävä 3 

Määrittele 

a) hattujen sota 

• Ruotsin aloittama sota Venäjää vastaan. Valtiopäivillä hatut olivat vallassa, ja 

heidän politiikkansa sai sodan syttymään. Sota päättyi Turun rauhaan 1743, ja 

Ruotsi menetti osia itäisestä Suomesta 
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b) Anjalan liittokirja. 

• Joukko ruotsalaisia upseereita kirjoitti sen ja lähetti sen Venäjän keisarinnalle. 

He halusivat lopettaa laittomana pitämänsä sodan, jonka kuningas oli aloittanut. 

 

Tehtävä 4 

Kustaa III palautti itsevaltiuden. Millä keinoin hän tämän teki? 

• Hän käytti hyväkseen hattujen ja myssyjen välisiä erimielisyyksiä.  

• Hän teki vuonna 1772 pääosin upseerien tuella vallankaappauksen, jossa hän 

onnistui ottamaan vallan säädyiltä. 

• Uudessa hallitusmuodossa (1772) kuninkaasta tuli itsevaltias. Hän sai yksin 

päättää ulkopolitiikasta, muttei aloittaa hyökkäyssotaa. Lainsäädäntövaltaa hän 

käytti yhdessä säätyjen kanssa, mutta kuninkaalla oli oikeus kutsua säädyt 

koolle. 

• Kun Kustaa III sai voiton Tanskasta 1789, se lisäsi hänen suosiotana ja 

itsetuntoaan. Kustaa vei aatelittomien säätyjen avustuksella vuoden 1789 

valtiopäivillä läpi yhdistys- ja vakuuskirjan, joka takasi hänelle yhä 

itsevaltaisemman aseman. 

 

Tehtävä 5 

Ota kantaa väitteeseen: Kustaa III oli valistunut itsevaltias. 

• Hän oli perehtynyt valistusfilosofien kirjoituksiin ja piti yhteyttä Euroopan muihin 

valistuneisiin itsevaltiaisiin, kuten esimerkiksi Venäjän Katariina II:een. 

• Hänen aikanaan sananvapautta laajennettiin. 

• Hän kehitti oikeuslaitosta: esimerkiksi rangaistuksia lievennettiin ja Suomeen 

perustettiin Vaasan hovioikeus. 

 

Tehtävä 6 

Nettitehtävä. Mihin väite Kustaa III teatterikuninkuudesta perustuu? Etsi 

netistä tietoa. 

• opiskelijan oma vastaus 
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