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Forum V 

 

12. Suomen talous ja yhteiskunta 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 103 

Tutki karttaa (Suomen kaupungit keskiajalta 1600-luvulle). Minne perustettiin 

enin osa suurvalta-ajan kaupungeista? Miksi näin? 

• Eniten uusia kaupunkeja perustettiin Pohjanlahden rannikolle. 

• Perämeren rannikolle syntyi tervakaupunkeja. 

• Merkantilistisen talouspolitiikan mukaisesti haluttiin suosia kaupunkeja, joista 

voitiin viedä tavaroita ulkomaille. Tosin uudet rannikkokaupungit saivat vain 

rajoitetun oikeuden ulkomaankauppaan. 

• Kaupunkeja kehittämällä haluttiin saada lisää rahavirtaa veroina kruunun 

kassaan. 

 

Tehtävä 1 

Mikä ero oli maa- ja tapulikaupungilla? 

• Maakaupunki sai käydä kauppaa vain oman maan sisällä, tapulikaupungille oli 

sallittua käydä kauppaa ulkomaiden kanssa. 

 

Tehtävä 2 

Määrittele  

a) kauppapakko 

• Pohjanmaan kaupunkien oli pakko käydä kauppaa joko Tukholman tai Turun 

kanssa, eli ne eivät saaneet itse käydä ulkomaankauppaa. 

b) kauppakomppania. 

• Kauppiaat muodostivat yhteenliittymän, jolla oli yksinoikeus viedä ulkomaille 

tiettyä tuotetta tai tiettyjä tuotteita, esimerkiksi tervakomppania tervaa. 
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Tehtävä 3 

Vertaa rannikkokaupunkien ja sisämaan kaupunkien taloudellisia edellytyksiä. 

• Rannikkokaupunkien edellytykset kehittyä olivat paljon paremmat, koska ne 

olivat tapulikaupunkeja, joiden oli sallittua käydä kauppaa ulkomaiden kanssa. 

Osa rannikkokaupungeista oli kuitenkin sen verran pieniä, että niille ei 

myönnetty tapulioikeuksia, joten ne olivat maakaupunkeja samoin kuin 

sisämaan kaupungit. 

• Maakaupunkien kaupankäynnin mahdollisuuksia rajoitettiin, koska ne saivat 

käydä kauppaa vain oman maan sisällä. 

• Taustalla vaikutti kruunun omaksuma merkantilistinen ajattelu, jossa 

kaupankäyntiä haluttiin toisaalta säännellä ja toisaalta sääntelyn ja 

keskittämisen avulla haluttiin luoda tehokkuutta ja auttaa kaupunkien taloutta 

hyötymään. 

• Maakaupungit välittivät talonpojilta ostetut tuotteet tapulikaupunkeihin ja 

toimittivat maaseudulle talonpoikien tarvitsemia ulkomaisia tuotteita. Näin nekin 

tosiasiassa taloudellisesti hyötyivät tästä kaupan jaosta. 

• Kaikille kaupungeille oli eduksi se, että kaupankäynti maaseudulla oli kiellettyä, 

joten talonpojat joutuivat matkustamaan kaupunkiin ja käymään siellä kauppaa. 

 

Tehtävä 4 

Minkälaisia muutoksia merkantilismi sai aikaan Ruotsissa? 

• Uusia kaupunkeja perustettiin paljon 1600-luvulla. Merkantilismin mukaan oli 

tärkeää kehittää kaupunkeja, jotka kaupankäynnin avulla toisivat valtiolle 

jatkuvaa rahavirtaa. 

• Myös sisämaahan perustettiin uusia kaupunkeja, mutta koska ne saivat vain 

maakaupungin oikeudet, eivät ne kehittyneet kovin hyvin. 

• Verotusta lisättiin siten, että kaupunkiin myyntiin tuotavista tuotteista maksettiin 

tullia, kotimaan tuotteista vähemmän, ulkomaan tuotteista enemmän. 

• Ulkomaankaupassa kauppakomppaniat saivat vahvan otteen, koska niille 

annettiin yksinoikeus monien tuotteiden vientikauppaan. 

• Kaivosteollisuutta alettiin voimakkaasti kehittää. Ruotsissa oli paljon rautaa ja 

kuparia, ja niiden alojen tuotanto nousi nopeasti merkittäväksi ja 

ulkomaankauppaa hallitsevaksi. 

• Maataloutta ei kehitetty, koska sillä ei ollut merkitystä viennin kannalta. 

 



 

 
 

© Forum    3 

 

 

Tehtävä 5 

Miksi tervasta tuli Suomen vientivaltti? 

• Suuret rahtikustannukset vaikuttivat siihen, että puutavaraa ei kannattanut 

viedä suuria määriä kauas ulkomaille. 

• Puutavaraa kannatti jalostaa valmiiksi kotimaassa. Tähän tarkoitukseen tervan 

valmistus sopi erinomaisesti. Mitä enemmän puulaivoja valmistettiin, sitä 

enemmän tarvittiin tervaa.  

• Suomen tervanvalmistusta auttoi lisäksi se, että Ruotsin rautaruukit tarvitsivat 

kaiken valtakunnan länsiosan puun, joten käytännössä vain Suomen puolella 

riitti puita tervantekoon. 

• Raaka-aineen, puun, runsaan määrän ohella Suomessa oli paljon työvoimaa. 

 

Tehtävä 6 

Laadi käsitekartta Suomen talouselämästä suurvalta-ajalla. 

Näkökulmia: 

• merkantilistinen talouspolitiikka ohjasi talouselämän kehitystä 

• ulkomaankauppa rannikon tapulikaupungeissa 

• sisämaankauppa maakaupungeilla 

• Pohjanmaan kaupunkien kauppapakko 

• kauppakomppanioiden, kuten tervakomppanian, haitat Suomelle 

• talonpoikaispurjehdus sai kuitenkin jatkua 

• uusia kaupunkeja perustettiin 

• ammattimainen käsityö rajattiin kaupunkeihin 

• tervasta Suomen tärkein vientituote 

• ruukkeja perustettiin, mutta ne kannattivat heikosti 

• maataloutta ei kehitetty 

• maatalous pysyi Suomen pääelinkeinona 

• uudisasutusta suosittiin edelleen 

• katovuodet yleisiä, pahimmillaan johtivat nälkävuosiin 

 

Tehtävä 7 

Mitkä olivat nälkävuosien syyt ja seuraukset? 

Syyt 

• 1600-luvulla elettiin pienen jääkauden aikaa. 

• Katovuodet yleisiä, jopa joka kolmas vuosi sato epäonnistui kokonaan. 
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Seuraukset 

• Ihmiset jäivät ilman ruokaa ja nälkiintyivät. 

• Palkolliset joutuivat taloista kerjuulle. 

• Kulkutaudit levisivät. 

• (Levottomuudet, väkivalta, piittaamattomuus ja apatia yleistyivät.) 

• Lrooninen ruokapula johti suureen kuolleisuuteen. 

• Jopa 25–30 prosenttia suomalaista kuoli 1690-luvulla. 

 

Tehtävä 8 

Pohdi, millä tavalla nälkävuodet vaikuttivat ihmisten elämään. 

• Ihmisten elämä kurjistui pitkäksikin aikaa. 

• Ihmiset nälkiintyivät ja sairastuivat. 

• Monen elämä muuttui epätoivoiseksi ja lohduttomaksi. 

 

Tehtävä 9 

Nettitehtävä. Etsi netistä tietoa, miten nälkävuodet vaikuttivat omalla 

paikkakunnallasi tai jollain valitsemallasi alueella. 

• opiskelijan oma vastaus 

 


	Forum V
	12. Suomen talous ja yhteiskunta
	Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn

	Kuvatehtävä s. 103
	Tutki karttaa (Suomen kaupungit keskiajalta 1600-luvulle). Minne perustettiin enin osa suurvalta-ajan kaupungeista? Miksi näin?

	Tehtävä 1
	Mikä ero oli maa- ja tapulikaupungilla?

	Tehtävä 2
	Määrittele
	a) kauppapakko
	b) kauppakomppania.

	Tehtävä 3
	Vertaa rannikkokaupunkien ja sisämaan kaupunkien taloudellisia edellytyksiä.

	Tehtävä 4
	Minkälaisia muutoksia merkantilismi sai aikaan Ruotsissa?

	Tehtävä 5
	Miksi tervasta tuli Suomen vientivaltti?

	Tehtävä 6
	Laadi käsitekartta Suomen talouselämästä suurvalta-ajalla.

	Tehtävä 7
	Mitkä olivat nälkävuosien syyt ja seuraukset?

	Tehtävä 8
	Pohdi, millä tavalla nälkävuodet vaikuttivat ihmisten elämään.

	Tehtävä 9
	Nettitehtävä. Etsi netistä tietoa, miten nälkävuodet vaikuttivat omalla paikkakunnallasi tai jollain valitsemallasi alueella.



