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Forum V 

 

8. Suomen asema valtakunnan itäosana 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 

Määrittele 

a) reformaatio 

• Kirkollinen uudistus, jonka Martti Luther aloitti 95 teesillään vuonna 1517 ja joka 

johti katolisen kirkon jakautumiseen katolisiin ja protestanttisiin. 

• Kutsutaan myös uskonpuhdistukseksi. 

• Käynnistettiin Ruotsissa Kustaa Vaasan aikana. 

b) vouti 

• Kruunun virkamies, jonka tehtävänä oli esimerkiksi kerätä verot. 

c) maakirja 

• Maatilojen luettelo, johon kirjattiin jokaisen tilan maavero. 

d) talonpoikaispurjehdus. 

• Suomen rannikon talonpoikien omilla laivoillaan harjoittama kaupankäynti 

Itämerellä. 

 

Tehtävä 2 

Millä tavalla käytännössä ilmeni, että reformaatio vakiintui Suomeen hitaasti? 

• Kirkollisen elämän uudistuksista huolimatta katoliseen aikaan liittyvistä tavoista, 

esimerkiksi ristinmerkeistä ja uhrilahjoista pyhimyksille, luovuttiin hitaasti. 

• Papitkin pitivät kiinni katolisesta uskosta, vasta uudet pappispolvet omaksuivat 

luterilaisen uskon. 

• Myös kristinuskoa edeltävät uskomukset, esimerkiksi usko haltioihin, noitiin ja 

luonnonjumaliin, säilyivät edelleen elinvoimaisina. 
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Tehtävä 3 

Aseta Kustaa Vaasan Suomessa aloittamat uudistukset tärkeysjärjestykseen. 

Perustele. 

• Uudistusten järjestys on valintakysymys, joten ei ole yhtä ainoaa oikeaa 

järjestystä. Tärkeintä ovat perustelut. 

• Uudistuksia, joita Kustaa Vaasa aloitti: 

o kirkollisen elämän uudistaminen (katolinen usko vaihtui luterilaiseksi, 

luostarit lakkautettiin, kirkon asema heikkeni) 

o kulttuurin uudistuminen, joka liittyi luterilaisuuteen (kulttuurivaikutteet 

lähinnä Saksasta, kansankielen merkitystä korostettiin, uskonnollisia 

tekstejä suomennettiin, kirjakieli syntyi) 

o hallinnon uudistaminen (keskushallintoa lisättiin, voutikuntia lisättiin, 

voudeista kuninkaan miehiä) 

o rangaistuksia kovennettiin (maanlain käyttö vakiintui, Jumalan laki 

vahvistui, esivallan auktoriteettia lisättiin, sovintokäytännöstä pyrittiin 

eroon, kuolemanrangaistuksia aiempaa enemmän) 

o verotuksen yhdenmukaistaminen (verotuksen tilinpitoa tehostettiin, 

maakirjoihin merkittiin talonpoikien verot, verotaakka kasvoi, 

valvonnassa kuitenkin vaikeuksia) 

o uudisasutusta suosittiin (autioita erämaita asutettiin, kruunu halusi lisää 

veronalaisia alueita 

o talouden kehittäminen (idänkauppaa pyrittiin lisäämään, Helsinki 

perustettiin, kaupankäyntiä keskitettiin kaupunkeihin, 

kuninkaankartanoita perustettiin, kaivoksia perustettiin) 

 

Tehtävä 4 

Miksi rangaistuksia kovennettiin 1500-luvulla, ja miten se näkyi säädetyissä 

rangaistuksissa? 

• Maanlain lisäksi rangaistusmääräyksiä alettiin perustella Jumalan lailla.  

• Mooseksen lain periaatteet vahvistuivat (taustalla Hammurabin laki ja silmä 

silmästä, hammas hampaasta -periaate). 

• Lakien tiukentaminen liittyi vallan keskittämiseen kuninkaalle ja valtiolle. 

• Esivallan auktoriteettia haluttiin lisätä kovemmilla rangaistuksilla. 

• Kuolemanrangaistusten perusteita määrättiin laissa enemmän kuin ennen. 

• Oikeuskäytäntö ei ollut yhtä ankara kuin lait, joten kuolemanrangaistuksia 

toimeenpantiin harvoin, useimmiten määrättiin sakko. 
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• Rahallisten korvausten periminen ilmeni myös vahingonkorvausten määrän 

kasvuna. 

 

Tehtävä 5 

Perustele, miksi Mikael Agricola on yksi Suomen historian keskeisiä hahmoja. 

• Agricola oli ensimmäinen, joka määrätietoisesti käänsi suomeksi keskeisiä 

uskonnollisia tekstejä. 

• Hän ehti kääntää Uuden testamentin kokonaan ja noin neljäsosan Vanhasta 

testamentista. 

• Hän kirjoitti ensimmäiset suomenkieliset kirjat: Abckiria ja Rucouskirja Bibliasta. 

• Agricola loi pohjan suomen kirjakielelle. Se mahdollisti suomenkielisen kulttuurin 

voimistumisen. 

• Hän myös tallensi paljon vanhoja suomalaisia uskomuksia ja siten suomalaisten 

maailmankuvaa ajalta ennen kristinuskoa. 

 

Tehtävä 6 

Esseetehtävä: Miten Kustaa Vaasa uudisti Ruotsin valtakuntaa, ja mitkä 

uudistusten vaikutukset olivat? 

• Kirkollista elämää uudistettiin. Katolinen usko vaihtui luterilaiseksi, luostarit 

lakkautettiin, kirkon asema heikkeni. 

• Kulttuuri uudistettiin luterilaisuuden myötä. Kulttuurivaikutteet levisivät lähinnä 

Saksasta, kansankielen merkitystä korostettiin, uskonnollisia tekstejä 

suomennettiin, suomen kirjakieli syntyi pitkälti Agricolan ansiosta. 

• Valtakunnan hallintoa uudistettiin. Keskushallintoa lisättiin, voutikuntia lisättiin, 

voudeista tehtiin enemmän kuninkaan miehiä. 

• Rikosten rangaistuksia kovennettiin. Maanlain käyttö vakiintui, Jumalan laki 

vahvistui, esivallan auktoriteettia lisättiin, sovintokäytännöstä pyrittiin eroon, 

kuolemanrangaistuksia määrättiin laissa aiempaa enemmän. 

• Verotusta yhdenmukaistettiin. Verotuksen tilinpitoa tehostettiin, maakirjoihin 

merkittiin talonpoikien verot, verotaakka kasvoi, valvonnassa oli kuitenkin 

vaikeuksia. 

• Uudisasutusta suosittiin. Autioita erämaita haluttiin asuttaa, kruunu halusi lisää 

veronalaisia alueita vanhoista nautinta-alueista. 
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• Taloutta kehitettiin. Idänkauppaa pyrittiin lisäämään, Helsinki perustettiin, 

kaupankäyntiä keskitettiin kaupunkeihin, kuninkaankartanoita perustettiin, 

koska haluttiin vähentää talonpoikien verotaakkaa, kaivoksia perustettiin, 

Ruotsin kaivosteollisuus sai alkunsa, kuningas sai pestattua palvelukseensa lisää 

saksalaisia sotilaita. 

 

Tehtävä 7 

Nettitehtävä. Ota selvää, millaisia muotoja tai tapoja on jäljellä entisaikojen 

noituudesta ja taikuudesta. 

• opiskelijan oma vastaus 
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