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Kuningas vai aateli 
 

Johanna Ilmakunnas, Petri Karonen & Kirsi Vainio-Korhonen 

 

Poliittisesti ja valtiollisesti 1700-luku jakautuu itsevaltiuden aikaan, vapaudenaikaan ja 

valistuneen itsevaltiuden aikaan. Pitkällä 1700-luvulla Suomi oli Ruotsin ja Venäjän välisenä 

sotanäyttämönä 1700–1721, 1741–1743, 1788–1790 ja 1808–1809. Vuosisata oli myös 

valistuksen aatteiden, vallankumousten, tieteiden, taiteiden ja globaalin talouden leviämisen 

aikaa. Periodisoinnit ovat aina jälkikäteen laadittuja, ja 1700-luku näyttäytyykin lyhyenä tai 

pitkänä riippuen katsantotavasta. Aatelissäädyn näkökulmasta vuosisadan alku oli aina suuren 

Pohjan sodan päättymiseen asti itsevaltiuden, aristokratian ajan ja suurvalta-Ruotsin aikaa, 

kun taas vuosisadan voi perustellusti katsoa päättyneen valtakunnan hajoamiseen 1808–1809. 

Nopeampien muutosten taustalla on aina käynnissä myös hitaita, pitkän aikavälin muutoksia, 

joista aatelissäätyyn vaikutti 1700-luvulla alkanut kehitys kohti sääty-yhteiskunnan 

hajoamista. 

 

Tarkastelemme aatelia Suomessa ja kirjoitamme ”suomalaisiksi” mielletyistä aatelisista ja 

heidän toiminnastaan 1700-luvun alusta seuraavan vuosisadan alkuun ulottuvana aikana. 

Aiempien vuosisatojen tavoin aatelia on vaikea jaotella ”ruotsalaisiin” ja ”suomalaisiin” 

1700-luvulla.1 Kyseinen piirre tulisikin aatelin kyseessä ollessa esittää toistuvasti 

lainausmerkeissä, koska mainitun ryhmän edustajat vain harvoin mielsivät itsensä muuksi 

kuin säätynsä ja sukunsa edustajiksi. Tavallisesti aikakaudella kaikki kuninkaallisen 

majesteetin päätöksetkin annettiin yksinomaan ”Ruotsin aatelille”, ilman tarkempia 

maantieteellisiä määritelmiä.2 Edellä sanottu vaikeuttaa päätelmien tekoa, mutta silti 

seuraavassa pohdimme nämä edellä mainitut huomautukset ja reunaehdot mielessä pitäen 

Suomessa syntyneiden sekä siellä ja muualla toimineiden aatelisten samoin kuin muualla 

syntyneiden, mutta merkittävän osan elämästään ja toiminnastaan Suomessa tehneiden 

aatelisten vaiheita. 

 

Suomen 1700-luvun asukkaista ei edes yksi sadasta ollut aatelinen, ja aatelin suhteellinen 

osuus väkiluvusta laski jatkuvasti. Vuosisadan puolimaissa säätyyn kuului yhteensä 785 

miestä ja 1 508 naista, mikä oli noin puoli prosenttia väestöstä. Vuonna 1800 miehiä oli 1 195 

ja naisia 1 339 (0,3 prosenttia väestöstä). Aatelissukuja oli suuren Pohjan sodan päättyessä 

Suomessa noin sata ja seuraavien noin 90 vuoden aikana noin sata uutta sukua aateloitiin.3 

Ruotsissa aateliin kuului vuoden 1751 väestölaskennan mukaan 9 208 henkilöä ja 

kaksikymmentä vuotta myöhemmin noin 9 700 henkilöä. Aatelin osuus oli noin puoli 

prosenttia valtakunnan asukkaista, ja säätyläisten noin kaksi prosenttia.4 Koko Ruotsin 

valtakunnan tasolla kyse oli kansainvälisittäin huomattavan pienestä suhteellisesta osuudesta. 

                                                           
1 Ks. esimerkiksi Cederberg 1942, 123; Renvall 1962, 235. 
2 Nordin 2000, 283. 
3 Esim. Juva 1947, 43–45; Wirilander 1974, 440. 
4 Carlsson 1949, 17. 
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Aatelissääty kasvoi pääosin aatelointien kautta, sillä se ei uusiutunut demografisesti yhtä 

nopeasti kuin vanhoja sukuja sammui. Aatelissuvut sammuivat keskimäärin 50–90 vuoden 

kuluessa aateloinnista. Vuosina 1701–1800 Ruotsissa ja Suomessa sammui 785 aatelissukua. 

1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa satojen sukujen aateloinnit (kaavio 0000) saivat 

aatelissäädyn pitämään entistä tiukemmin kiinni saavuttamistaan eduista. Pelätessään 

valtansa vähenemistä ja privilegioidensa kyseenalaistamista aateli ajoi läpi lakimuutoksen, 

joka rajoitti hallitsijan mahdollisuutta aateloida uusia sukuja, ja Ritarihuoneelle määrättiin 

1762 introduktiokielto. Ritarihuone kieltäytyi kirjaamasta uusia sukuja jäsenikseen ennen 

kuin vanhojen määrä olisi laskenut kahdeksaansataan. Tämä esti aatelittomien säätyläisten 

sosiaalisen nousun, sillä vuonna 1762 aatelissukuja oli Ruotsissa noin 1 250, joista alle 1 100 

sukua oli introdusoitu. Jäsenmäärän laskeminen kahdeksaansataan sukuun olisi siis kestänyt 

pitkään. Koska vasta Ritarihuoneeseen introdusointi toi aatelissuvulle oikeuden lähettää 

suvun edustaja valtiopäiville ja osallistua poliittiseen päätöksentekoon, kielto sulki 

introdusoimattomat suvut kokonaan poliittiset vaikuttamisen ulkopuolelle, vaikka niillä 

muuten oli kaikki aatelisprivilegiot.5 

Aatelissäädyn päätöksenteko valtiopäivillä oli kaikkea muuta kuin tehokasta: muut säädyt 

olivat usein jo käsitelleet kulloinkin esillä olleen asian, kun Ritaristo ja Aateli vasta aloitteli 

keskustelua. Silti introduktiokielto näytti saavutettujen etujen varjelulta aatelittomien säätyjen 

näkökulmasta, eikä aikalaisjulkaisuissa tästä epäkohdaksi koetusta seikasta suinkaan vaiettu. 

Kustaa III poisti sittemmin kiellon, mutta samaan aikaan sekä valtiopäivien yleensä että 

erityisesti aatelissäädyn vaikutusvalta murentui, joten päätöksen merkitys lienee ollut 

etupäässä symbolinen.6 

Kaavio 0000. Sukujen aatelointi Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla.  

 

Pian vallankaappauksen 1772 jälkeen Kustaa III poisti introdusointikiellon ja palkitsi vahvan 

kuninkaanvallan kannattajia aateloimalla useita henkilöitä ja antamalla vapaaherran ja kreivin 

arvoja.7 Aatelissäätyyn nouseminen 1700-luvun viimeisellä kolmanneksella ei kuitenkaan 

enää taannut aatelille poliittisia vaikutusmahdollisuuksia, mistä itsevaltainen kuningas piti 

huolen. Vallan painopisteen siirtyessä valtiopäiviltä ja valtaneuvostolta hallitsijalle, merkitsi 

kuninkaan lähipiiriin ja hoviaateliin kuuluminen suuria poliittisia ja kulttuurisia 

vaikutusmahdollisuuksia tähän valittuun joukkoon kuuluville henkilöille. 

Aatelissäädyn pyrkimys estää tai ainakin vaikeuttaa aatelointeja ehkäisi tehokkaasti 

aatelittomien henkilöiden sosiaalista nousua. Tilanne oli monin tavoin ongelmallinen myös 

aatelille itselleen, sillä aatelin ja papiston välimaastoon syntyi 1700-luvulla aatelittomiksi 

säätyläisiksi kutsuttu ryhmä, josta sittemmin muotoutui sivistyneistön ja keskiluokan runko. 

Ryhmä oli sekakoosteinen ja siihen kuului keskus- ja paikallishallinnon virkamiehiä, 

ruukinpatruunoita ja muita säätyihin kuulumattomia yrittäjiä, vapaiden ammattien harjoittajia 

sekä yliopisto- ja koulumiehiä. Tämä sosiaalisesti ja taloudellisesti sekalainen joukko oli jo 

                                                           
5 Carlsson 1949, 42; Valentin 1915, 266–272, 278–279; Wirilander 1974, 16–18. 
6 Esim. Valentin 1915, 249, 252, 286, 288–290; Metcalf 1985a, 124–125, 154. 
7 Tandefelt 2008, 52–71. 
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vuosisadan puolimaissa suurempi kuin aateli ja papisto yhteensä.8 Aatelin ja aatelittomien 

säätyläisten elämäntapa, arvot ja identiteetti olivat yhteneväiset, ja varsinkin paikallisesti 

aatelin ja aatelittomien säätyläisten elämä ja toiminta olivat likimain yhtäläisiä. Osaltaan tämä 

kaikki joudutti sääty-yhteiskunnan hajoamista, mikä heikensi aatelin asemaa Ruotsissa ja 

sittemmin siitä irrotetussa Suomen suuriruhtinaskunnassa. 

 

Henkisesti suomalaisen aatelin maailma oli 1700-luvulla murroksessa siinä missä muidenkin 

aikalaisten. Vielä vuosisadan alkupuolella Suomen aatelispiireissä kukoisti suuren Pohjan 

sodan aikaisten karoliiniupseerien pietismi, joka oli saanut alkunsa Venäjälle sotavangeiksi 

joutuneiden upseerien herätysliikkeenä, ja jossa keskeistä oli henkilökohtainen uskonelämä ja 

parannuksen etsiminen. Vuosisadan jälkipuolella pietismin kaltainen liiallinen 

vakavamielisyys ei kuitenkaan ollut enää muodikasta tai aatelille sopivaa, vaikka usko 

viisaaseen ja kaikkivoipaan Jumalaan, Jumalan säätämään yhteiskuntajärjestykseen ja 

kristityn kuolemanjälkeiseen elämään oli ylimmässäkin säädyssä useimmille selviö. 

Vuosisadan lopun ajatusmaailmaa kuvasi se, että Gustaf Mauritz Armfelt pelkäsi luterilaisen 

rippikoulun suorastaan pilaavan suuren maailman tavoille koulitun tyttärensä käytöstavat.9 

Aateli luki Raamatun ja virsikirjan ohella yhä enenevässä määrin romaaneja, näytelmiä, 

runoutta, oopperoiden librettoja, matkakertomuksia, historiaa ja valistusfilosofien teoksia. 

Etenkin nuoria aatelismiehiä ihastutti valistuksen optimismia ja löytämisen iloa korostanut 

vankkumaton usko järkeen, tietoon ja edistykseen. Ihmiskuntaa oli kehitettävä tieteellisesti, 

taiteellisesti ja yhteiskunnallisesti kohti parempia aikoja.10 

 

Itsevaltiuden romahduksen jälkeen Ruotsissa siirryttiin nopeasti vuosina 1719–1723 säätyjen 

valtaan. Vuosien 1719 ja 1720 hallitusmuodot ja vuoden 1723 valtiopäiväjärjestys 

heikensivät merkittävästi hallitsijan valtaa ja nostivat neljän säädyn edustajien asemaa. 

Vapaudenaikaa – säätyjen vapautta kuninkaan itsevaltiudesta – kesti puolisen vuosisataa. 

Kustaa III:n vuoden 1772 vallankaappauksen jälkeen säätyvaltiopäivien merkitys vajosi 

kaikkien aikojen pohjalukemiin. Vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja antoi hallitsijalle 

toisaalta lähes itsevaltiaan valtuudet monissa poliittisissa kysymyksissä, mutta toisaalta se 

kohensi huomattavasti aatelittomien säätyjen ja erityisesti talonpoikien statusta. Nämä 

muutokset näkyivät erityisen selvästi aatelin poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa 

asemassa yleensä ja yksittäisten sukujen ja yksilöidenkin elämässä erityisesti.11 

 

Vuoden 1626 ritarihuonejärjestyksen määrittämä aatelisten jako kolmeen luokkaan (kreivit ja 

vapaaherrat; valtaneuvosten jälkeläiset; asemiesluokka) oli ollut symbolisesti merkittävä 

arvohierarkia, vaikka käytännössä jaottelun merkitys oli jo pitkään ollut poliittisessa 

toiminnassa vähäinen. Aateli tosin äänesti valtiopäivillä tarvittaessa luokittain, mutta 

äänestyksiä pyrittiin välttämään viimeiseen asti. Vuoden 1723 valtiopäiväjärjestyksessä 

luokkajako kumottiin, mutta muutenkin suurvalta-ajan käytänteistä lumoutunut Kustaa III 

                                                           
8 Carlsson 1962, 16; Wirilander 1974, 385–387. 
9 Sirén 1985, 60−63; Parland-von Essen 2001, 222–228. 
10 Laine 2006, 270–272; Wolff 2004, 105. 
11 Esim. Herlitz 1967, passim. 
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palautti sen voimaan vuonna 1778. Päätöksen merkitys oli kuitenkin kosmeettinen, sillä 

hallitsija ei kutsunut kovin usein säätyjä koolle, ja vuoden 1789 jälkeen Ruotsin ja Suomen 

yhteisen historian ajalla pidettiin vain kahdet valtiopäivät. Kustaa III tarvitsi omaa valtaansa 

lisänneissä toimissaan myös suomalaisten aatelisten vahvaa tukea ja vuoden 1772 

vallankaappauksessa heidän merkityksensä oli erittäin suuri. Myöhemminkin Kustaa III 

lähipiiriin ja luottomiehiksi nousi useita varsin vaatimattomista lähtökohdista ponnistaneita 

aatelisia Suomesta. 

Jos suurvalta-aika ollut oli suurten sotien aikaa, ei sodilta säästytty myöskään 

Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen. Tasan 20 vuotta aseiden vaikenemisesta Ruotsi 

aloitti Venäjää vastaan revanssisodan, joka aikakauden puoluelinjausten mukaisesti on 

varsinkin Suomessa saanut nimekseen hattujen sota (1741–1743). Sota sujui kehnosti ja 

Suomi joutui jälleen miehitetyksi, mutta tällä kertaa selvittiin Turun rauhassa lohkaistun 

Kymijoen itäpuolisen alueen menetyksellä. Euroopassa seitsenvuotiseksi sodaksi (1756–

1763) kutsuttu suurvaltasota tunnetaan meillä Pommerin sotana (1757–1762), mutta kunnian 

ja maineen sijaan se tuotti Ruotsin kuninkaan alamaisille lähinnä ankaran talouskriisin ja 

sisäpoliittisia ongelmia. Kustaa III tarvitsi hiipuvaa kansansuosiotaan paikkaamaan oman 

sotansa. Hallitusmuodon vastainen ja siten laiton hyökkäyssota Venäjää vastaan (1788–1790) 

toi ankarista menetyksistään ja sekä hallitsijan että aatelin kannalta vaarallisesta Liikkalan 

nootista ja Anjalan liitosta huolimatta myös eräänlaisen kunnianpalautuksen Ruotsin pahasti 

mainettaan menettäneille asevoimille. Ruotsin ja Suomen 600-vuotisen yhteiselon päättänyt 

Suomen sota (1808–1809) sisälsi niin sankarillisia kuin häpeällisiä vaiheita, mutta 

historiakulttuurisesti ja historian poliittisen käytön kannalta siitä tuli Johan Ludvig 

Runebergin ja Zachris Topeliuksen vuosikymmeniä myöhemmin laatimien kirjoitusten myötä 

myönteinen osa suomalaista historiakuvaa. Aateli teki osansa kaikissa näissä konflikteissa, 

kuten vanhan sotilassäädyn kuuluikin.12 

 

Aatelisten ja heidän alustalaistensa välillä esiintyi ongelmia harvoin 1700-luvulla. Suurimmat 

ongelmat koettiin alueilla, joissa isoreduktiota ei ollut toteutettu. Suomessa tällaisia 

peruuttamatta jääneitä suurläänityksiä oli vain kaksi: Elimäki ja Jokioinen. Molemmat olivat 

1700-luvun jälkipuoliskolla pitkään levottomia. Myös monilla muilla paikkakunnilla 

aatelisten ja rälssitalonpoikien väliset päivätöitä ja perinnöksiostoja koskeneet konfliktit 

kärjistyivät erityisesti Kustaa III:n valtaannousun jälkeen. Silti yleiskuva oli 1600-luvun 

tapaan se, että aateliset pyrkivät pysymään väleissä alustalaistensa kanssa, koska 

talonpoikaisyhteisöjen viralliset valituskanavat toimivat tehokkaasti ja koska vähäväkisetkin 

osasivat ja uskalsivat käyttää niitä. Poikkeuksen tästä yleiskuvasta muodostivat kuitenkin 

monin paikoin rälssitalonpojat, joiden keskuudessa oli selkeästi havaittavissa epäluottamusta 

virallisiin paikallisiin instituutioihin. Tähän vaikutti myös se, että rälssitalonpojat oli 

vapaudenajan alussa suljettu pois valtiopäivätyöskentelystä ja siten monista keskeisistä 

päätöksentekoprosesseista.13 

                                                           
12 Esim. Karonen & Villstrand 2014, passim.; Karonen 2020 passim. 
13 Erityisesti Gustafsson 1994, 156–157; Jutikkala 2003, 389; Katajala 2002, 22–23, 25, 89–90, 415 ja passim. 



5 
 

Aatelille 1700-luku oli poliittisesti valtakamppailua aatelin ja hallitsijan sekä aatelin ja 

muiden säätyjen välillä. Vapaudenaika tarjosi aatelille laajat mahdollisuudet 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, sillä vuoden 1723 privilegioissa aateli sai laajat oikeudet 

poliittiseen toimintaan, virkoihin ja taloudelliseen toimeliaisuuteen. Maaherrat olivat erityisen 

ahkeria oman maakuntansa asioiden edistäjiä hyödyn ja valistuksen hengessä. He kehittivät 

ennen muuta talouselämää, erityisesti kauppaa, teollisuutta ja maatalouttakin, jonka arvo 

ymmärrettiin aikakaudella aiempaa paremmin. Maatalouden edistäjinä aatelisilla ja muilla 

säätyläisillä oli suuri merkitys. 

Vaikka kyvykkäille ja kunnianhimoisille aatelismiehille tarjoutui uramahdollisuuksia 

Tukholmassa ja ulkomailla, oli suuri osa Suomessa 1700-luvulla eläneestä aatelista 

paikalliseen elämään kiinteästi liittyneitä säädynmukaisen elämäntavan omanneita miehiä, 

naisia ja lapsia kartanoissaan, puustelleissaan ja kaupunkitaloissaan eivätkä he nouse esiin 

historiassa sen voimakkaammin kuin muutkaan tavalliset ihmiset. Heitä yhdisti identiteetti 

kruunua ja isänmaata palvelevana, kunniallisena ja hyveellisenä säätynä, jonka 

maailmankuva avautui lukemisen, matkustamisen ja opintojen myötä. Vaikka aateli säätynä 

piti tiukasti kiinni privilegioistaan ja vastusti uusia aatelointeja, yhä useampi aatelinen 

ymmärsi elävänsä maailmassa, joka oli muuttumassa, ja jossa syntyperään ja säätyyn 

perustuva järjestystä alettiin kyseenalaistaa. 

Aateliset Suomesta nousivat vain harvoin Ruotsin valtakunnan politiikan tai talouselämän 

huipulle, mutta jotkut heistä onnistuivat pääsemään hallitsijan lähipiiriin ja siten vallankäytön 

ytimeen. Silti 1700-luvun Suomessa aatelinen oli ennen muuta upseeri, aliupseeri tai 

sotilasvirkamies, jonka tehtävä oli palvella Ruotsin kruunua miekka ja aura kourassaan, sillä 

vain harva heistä ansaitsi elantonsa sulkakynällä kirjoituspöydän ääressä. 

 

 


