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Alkusanat. 

Suomen kaupunkien kunnallishallintoa Ruotsi-Suomen suur-
valta-aikana esittävä kaksiosaiseksi suunniteltu tutkimus antaa 
yleiskatsauksen porvareiden paikallisen itsehallinnon eri aloista, 
sen elimistä ja näiden toiminnasta. Käsite kunnallishallinto 
on tutkimuksessa saanut laajan sisällön, sillä sen piiriin on lii-
tetty myös kunnallispolitiikka. Kunnalliselämän ilmiöiden 
moninaisuudesta ja runsaudesta on ollut luonnollisena seurauk-
sena, että tutkimuskohteen tarkka määrittely ja rajoitus on 
paikoitellen tuottanut vaikeuksia. 

Tutkimustyön aikana olen saanut eri tahoilta vastaanottaa 
suuriarvoista apua ja tukea. Valtionarkistonhoitajalle profes-
sori Kaarlo Blomstedtille, professori A. R. Ceder-
b e r g i l l e ja professori Arvi Korhoselle esitän kun-
nioittavat kiitokseni hyväntahtoisesta avuliaisuudesta ja arvok-
kaista neuvoista. Suomen Historialliselle Seu-
r a 11 e olen kiitollinen sen antamasta taloudellisesta tuesta ja 
siitä, että tutkimukseni on otettu Seuran julkaisuihin. Seuran 
sihteereitä tohtori E e v e r t Lainetta ja tohtori Yrjö 
N u r m i o t a kiitän lisäksi heidän antamastaan ystävällisestä 
avusta. Ruotsin Stadshistoriska institutetin 
suorittama kaupunkihistoriallisen arkistomateriaalin laaja lu-
etteloimistyö on melkoisesti helpottanut ainesten keruuta. Osoi-
tan tämän johdosta kiitollisuuteni erikoisesti instituutin sihtee-
rille tohtori Folke Li n d b e r g i l l e. Syvästi kiitollisena 
muistan lainvalmistelukunnan edesmenneeltä jäseneltä lakit. 
kand. Hannu W u o r i o 1 t a saamaani arvokasta tukea. 
Edelleen haluan kiittää ystävääni maisteri Eino E. S u o-
lahtea ja veljeäni hovioik. ausk. Jouko Halilaa, 
jotka monin tavoin ovat edistäneet työtäni. 

Helsingissä, toukokuussa 1941. 
Kirjoittaja. 
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Johdanto. 

1. Kaupungin kunnallishallintoalue. 

Kaupunki on yleensä vanhastaan muodostanut hallinnolli-
sessa ja tavallisesti myös oikeudellisessa suhteessa maaseudusta 
erotetun alueen, jonka vakinaisista, tiettyjä oikeuksia omaa-
vista asukkaista vähitellen muodostui erikoinen sääty, porva-
risto. Suomen osalta huomattaköon kuitenkin, että meikäläiset 
»kauppakylät» alkoivat järjestyä kaupunkiyhteiskunniksi ja 
saada erikoisia kaupunginoikeuksia vasta 1300- ja 1400-luvuilla. 
Kaupungilla oli siis ympäröivästä maaseudusta poikkeava itse-
hallinto, yleensä oma oikeus ja omalaatuiset yleiset rasitukset. 
Tämän hallinnollisen organismin merkittävimpänä tukena oli-
vat kaupunginlaki ja omien erikoisten privilegioiden antamat 
oikeudet ja suoma turva. Erikoisaseman ulkonaisia merkkejä 
olivat mm. oikeus lähettää edustajia valtiopäiville, oma oikeus-
piiri, oikeus perustaa kaupunkihallinnollisia virkoja ja toimia 
sekä oma raatihuone, kaupunginvaakuna ja -sinetti. 

Porvarioikeudet omaavat kaupunkilaiset muodostivat pai-
kallisen etu- ja velvollisuusyhteisön. Tämä oli luonteeltaan jul-
kinen. Yhteisön ulkopuolella, kaupunkikuntaan varsinaisesti 
kuulumattomia, olivat sellaiset kaupunkilaiset, jotka eivät 
omanneet porvarioikeuksia. Tähän väestökerrokseen kuuluivat 
aateliset, papit ja kruunun toimihenkilöt. Kunnallisessa mie-
lessä useassa suhteessa porvaristoon kuuluviksi laskettiin sen-
sijaan palvelusväki, oppipojat ja kisällit. Tosiasiallisesti joskaan 
ei lakimääräisesti kaupunkikunnan piiriin kuuluivat eräissä 
suhteissa myös ne usein lukuisat porvarioikeuksia ja -velvolli-
suuksia vailla olevat henkilöt, loiset, »vapaamiehet» ja irtolaiset, 
joita kielloista huolimatta kerääntyi etenkin suuriin merikau-
punkeihin.' Nämä joutuivat näet nauttimaan eräitä kunnallisia 

1  Ks. ss. 207-208. 
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etuja ja saamaan kaupunkikunnan antamaa suojaa esim. köy-
häinhoidon muodossa, mutta eivät kuitenkaan kuuluneet var-
sinaiseen aktiiviseen porvaristoon. Aktiivisen porvariston muo-
dostama yhteisö, kaupunkikunta, oli saanut osan julkista hal-
lintoa itsenäisesti toimitettavaksi lain, säädösten ja privilegioi-
den rajoissa valtiovallan valvonnan alaisena. Kaupunkikunnan 
alueeksi katsottiin se osa valtakunnan aluetta, jolla k.o. yhdys-
kunta oli oikeutettu harjoittamaan itsehallintoaan. Kaupungin 
alueessa voitiin vanhastaan erottaa varsinainen rakennettavaksi 
ja yleisiksi paikoiksi tarkoitettu maa-alue, lähinnä tonttialue, ja 
kaupungin aluspiiri.1  Pohjoismaissa kaupungeilla oli uuden ajan 
alkupuolella hallussaan suhteellisen suuria maa-alueita, jotta 
näiden antama tuotto osaltaan tekisi mahdolliseksi täyttää niitä 
vaatimuksia, joita kruunu yhä laajenevassa mitassa alkoi mää-
rätä kaupungeille. Reduktiotkaan eivät yleensä aiheuttaneet 
kaupunkialueisiin niin suuria muutoksia, että nämä olisivat 
ratkaisevasti vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen. Meikäläi-
sillä kaupungeilla ei ylimalkaan ollut tilan puutetta. Myöskään 
ei kaupunkien liepeille yleensä syntynyt myöhemmiltä ajoilta 
tuttuja taloudellisesti ja sosiaalisesti useassa mielessä kaupun-
kiin, mutta hallinnollisesti sitävastoin maaseutuun kuuluvia 
asutusyhteisöjä. 

Uuden ajan alkupuoli oli sikäli omiaan lujittamaan ja kiin-
teyttämään kaupunkiyhteisöjä, että ns. porvarilliset elinkeinot, 
kauppa ja teollisuus, pyrittiin vallitsevien taloudellisten ajatus-
tapojen mukaan määrätietoisesti keskittämään juuri kaupun-
keihin. Kaupunki muodostikin tällöin sosiaalisesti ja taloudel-
lisesti selvästi erikoistuneen yhteisön. Kaupungin oikeuspiiri 
rajoittui lakimääräisesti tosin vain erikoisen kaupunginaidan 
1. tulliaidan (staketet) ympäröimälle alueelle.' Kaupungit pyr-
kivät kuitenkin laajentamaan tätä piiriä myös niihin maakappa- 
leisiin ja kalavesiin, jotka kaupungin varsinaisen aidatun alueen 
ulkopuolella kuuluivat kaupungin tosiasialliseen taloudelliseen 
hallintaan .3  Tässä suhteessa tapahtuikin muutoksia kaupunki- 

1  STÅHLBERG, Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa, 255-258. 
2  SCHMEDEMAN, Stadgar, 1205-1206. 
8 Yksityisenä esimerkkinä viitattakoon Rauman aluekehitykseen. 

LÄHTEENOJA, Rauma, 10 ja seurr. 
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yhteisöjen eduksi. Niinpä v:n 1686 valtiopäivien päätöksen 
mukaan myös ne maatilukset, maat, niityt ja pellot, jotka var-
sinaisesti kuuluivat kaupunkiin ja olivat siihen yhdistetyt niin, 
»ettei kukaan talonpoika niitä asu», kuuluivat kaupungin oikeu-
denhoidon alaisuuteen, mutta eivät minkään muun luontoiset 
tilukset.l 

Kaupungin ja maaseudun, kaupunkikunnan ja pitäjän, väli-
nen raja ei kuitenkaan aina ollut selvästi vedettävissä. On 
ensinnäkin huomattava, että kaupunki alkuaan oli enemmän 
privilegioitu korporaatio kuin tietty alue. Kaupungin ja maa-
seudun välinen ero ei lisäksi itse asiassa aina ollutkaan sanotta-
van suuri, tietyissä tapauksissa tuskin edes näkyvä. Pohjois-
maissa oli uuden ajan alussa kaupunkeja, jotka useassa mie-
lessä tosiasiassa olivat kihlakunnan osia ja pitäjiin rinnas-
tettavia yhteisöjä.» Niinpä esimerkiksi Porvoo oli 1500-luvun 
jälkipuoliskolla pääasiassa erään tilusvaihdon vuoksi useita 
vuosia miltei kylää vastaavassa asemassa. Se oli merkillinen 
kyläyhteiskunnan ja kaupunkiyhteiskunnan välimuoto. Asuk-
kaiden pääelinkeino oli maatalous, mutta he maksoivat veroa 
kaupunkien asukkaiden tapaan. Oikeudellisesti ja suurelta 
osalta hallinnollisesti tämänaikainen Porvoo, jolla ei ollut por-
mestaria, kuului kihlakunnan valtapiiriin ollen tässä suhteessa 
täysin maaseutuun rinnastettavissa.» Myös muulla tavoin kau • -
pungin ja ympäröivän maaseudun välinen ero saattoi tasoittua. 
Niinpä kaupunkikunnan ja seurakunnan (resp. kaupungin seura-
kuntien) rajat eivät suinkaan aina olleet samat.4  Esimerkiksi 
1600-luvun Hämeenlinnan seurakuntaan kuuluivat kaupungin 
lisäksi Ojoisten, Saaristen ja Hätilän karjakartanot torppineen, 
jotka siten oli seurakunnallisesti erotettu Vanajasta ja kytketty 
kaupunkiyhteisöön.s Mainittakoon lisäksi, että erikoislaatuisia 
yhteisöjä muodostivat ns. »malmit», taajaväkiset yhdyskunnat 
omine »johtajineen» (director).6  Merkillisiä yhteisöjä olivat niin-

STIERNMAN, Beslut III, 2065. 
z Ks. esim. LINDBERG, Västervik, 103. 
3  HARTMAN, Borgå, 49 ja seurr. Vrt. nimitystä »Borgå by». 

Ruotsin olosuhteista ks. etenkin BÅÅTH, Hälsingborg, 199. 
5  LINDEQVIST, Hämeenlinna, 152. Vrt. Porin vastaavia olosuhteita. 

RUUTH, Pori, 62. 
6  »Malmien» erikoislaatuista hallintoa ei tämän tutkimuksen yhtey- 
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ikään »malmeiksi» tai maalaiskyliksi vajonneet kaupunginoikeu-
tensa menettäneet entiset kaupungit.' 

Maaseudun paikallista itsehallintoa tarkastellessa panee mer-
kille, että tällä oli taipumus jakautua pienempiin itsehallinto-
piireihin, joiden asukkaat keskenään päättivät tietyistä sisäi-
sistä asioista.2  Maalgisyhteisöjen piirissä nämä alueet olivat 
ylipäänsä topografiseen jakoon perustuvia. Vastaavaa voi todeta 
myös kaupunkiyhteisöistä. Kaupungin tonttialue oli vanhas-
taan tapana jakaa neljään kaupunginosaan, kortteliin.3  Kau-
punkien vanha paikallishallinto ilmeisesti perustuikin pääosalta 
tähän perinnäiseen kaupunginlain tuntemaan topografiseen neli-
jakoon, jonka jälkiä näkyi vielä uuden ajan alkupuolellakin. 
Kunkin korttelin porvaristo muodosti oman itsehallintopiirin 
omine paikallisjohtajineen.; Korttelijakoon perustui useissa 
tapauksissa kaupungin ruotujako, s.o. porvariston jako, ruo-
dutus, tiettyjä rasituksia, kuten veroja, yleisiä töitä, vartiointia, 
laivamiehenpitoa ym. varten.5  Eri tarkoituksia varten muo-
dostetut porvariruodut saattoivat olla yhteneväisiä, mutta käy-
tännössä vallitsi kuitenkin usein hajanaisuutta. Niinpä esim. 
johonkin kortteliin yleisiä töitä varten muodostetut työruodut 
voivat olla erilaisia kuin vastaavan alueen laivamiesruodut. 

Kaupunkiyhteisön paikallishallintoverkosto saattoi siis jois- 
• sakin tapauksissa olla hyvin kirjava. Lisäksi huomattakoon, 
että topografinen jako ei kaupunkiyhteisöissä ollut ainoa jako-
tapa, sillä myös sosiaalinen jakoperuste tuli tietyissä tapauk-
sissa kysymykseen. Niinpä suurkauppiaat muodostivat oman 
sosiaalisen ryhmän, joka usein selvästi erottui muusta porvaris-
tosta. Edelleen eri ammattikunnat muodostivat omia korporaa-
tioita. Näillä ammatillisilla korporaatioilla tuli luonnollisesti 
olemaan oma osuutensa myös kaupungin paikallishallinnon 

dessä käsitellä. Viitattakoon esim. SAARENHEIMO, Savonlinna, 114 ja 

seurr. Ks. myös VIRKKUNEN, Oulu, 48--49. 
Ks. esim. SAARENHEIMO, Savonlinna, 286 ja 290. 

2  AALTONEN, Paikallinen itsehallinto ennen kunnallislaitoksen syn- 

tyä, 259. 
8 Meikäläisissä kaupungeissa oli usein vain kaksi korttelia. Ks. esim. 

LÄHTEENOJA, Rauma, 23. 
' Ks. lähemmin ss. 190 ja seurr. 
5  Ks. s. 194, etenkin aliviitta 7. 
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organisaatiossa.' Topografinen ja ammatillinen jako saattoi-
vat joissakin tapauksissa tosin huomattavasti lähentyä toisiaan, 
sillä eri ammattien harjoittajat asuivat ainakin muutamissa 
vanhoissa kaupungeissa yleensä määrättyjen katujen varsilla 
omissa kortteleissaan. 

2. Kaupungin kunnallishallinnon ja 
kunnallispolitiikan tehtävät. 

Kaupunki muodosti ennen kaikkea verraten ahtaiden rajo-
jen sisällä asuvan suhteellisen lukuisan väestön vuoksi yhtei-
sön, jonka piirissä oli lukuisia omalaatuisia sosiaalisia problee-
mej a. Kaupunkiyhteisön piirissä itsehallinnolla oli soveliaat ja 
samalla erikoislaatuiset kehittymismahdollisuudet. Kaupunki-
yhteisön itsehallintotehtävät olivat pääosaltaan kunnallisia, 
mutta ulottuivat tai saattoivat ulottua myös kirkolliselle, soti-
laalliselle ja valtion taloudenhoidon aloille. Lisäksi kaupunki-
yhteisöllä oli oma erikoinen oikeudenhoitonsa. Kaupunginlaki, 
kuninkaan antamat säädökset ja kaupungin omat privilegiot 
antoivat yksityiskohtaisia määräyksiä itsehallintotehtävistä. 
Kaupunkikunnan toimiala ei ollut kuitenkaan tarkoin määri-
telty, vaikkakin laki, säädökset ja privilegiot erikseen mainit-
sivat joukon kunnallisluontoisia tehtäviä. Tällaisiin kuului 
ensinnäkin eräitä yleisiä velvollisuuksia, kuten huolehtiminen 
privilegioiden noudattamisesta, laillisuudesta sekä yhteisestä 
hyvästä, järjestyksestä, säädyllisyydestä ja turvallisuudesta.2  
Edelleen kaupungin tuli itse huolehtia paikallishallinnollisten 
elinten toiminnasta, ennen kaikkea niihin kuuluvien toimihen-
kilöiden vaalista. Elinkeinoelämän eri aloilla kunnallishallinnolle 
oli asetettu lukuisia tehtäviä. Kaupungin itsehallinnon vel- 
vollisuutena oli huolehtia kaupunkielinkeinoista ja kaikin voi-
min edistää niitä. Mm. piti hankkia tarpeellisia ja taitavia por-
vareita ja osallistua elinkeinoelämää ohjaavien ja säännöstele- 

1  Ks. s. 268. 
Tähän ryhmään kuului siis huolenpito kaupungin politiasta, s.o. 

yhteisen hyvän edistämisestä. Politia-käsitteestä ks. v. BELOW, Städte-
wesen, 98. MUNCH, Kebstadstyrelsen, 93 ja SÖRNDAL, Den svenska 
länsstyrelsen, 7. 



14 

vien määräysten noudattamisen valvontaan. Kunnallistalous 
muodosti oman tärkeän työalan. Kaupungin tuli huolehtia 
maastaan ja sen järkiperäisestä käytöstä sekä kiinteistöjensä 
hoidosta. Kaupunkikunnalle tuli hankkia käyttövaroja sen 
omiin tarpeisiin ja laatia tulo- ja menoarvio sekä tilit. Edelleen 
piti huolehtia lukuisista yleisistä töistä, satamista, teistä, sil-
loista, kaupunginkellarista, majataloista sekä kyydityksestä. 
Myös terveydenhoidon alalla kaupungilla oli muutamia velvol-
lisuuksia. Oman alansa muodosti lisäksi laaja huoltotoimi. Kau-
pungin kunnallisten tehtävien erikoisen osan käsitti kaupungin 
alueen vartiointi, puolustus, palontorjunta, siis tehtävät, joista 
osa tavallaan kuului edellä mainittujen yleisten velvollisuuksien 
yhteyteen.' 

uuden ajan alkupuolella oli yleiselle ajatustavalle vierasta, 
että pantiin jyrkkä raja kunnallisen hallinnon ja valtiovallan 
(resp. muun esivallan) hallinnon välille.''- Vastaavasti ei aina 
myöskään ollut selvää eroa kunnallisen toimialan ja esivallalle 
kuuluvan toimialan välillä. Niinpä maaherra ja maistraatti oli-
vat velvolliset yhdessä huolehtimaan useista kunnallishallinnol-
listen tehtävien joukossa mainituista tehtävistä .3  Etenkään 
taloudellisen elämän valvonnassa kaupunkikunnan ja valtioval-
lan tehtävät ja velvollisuudet eivät aina olleet tarkoin toisis-
taan erotettavissa.4  Kaupungin tehtäviin kuului esim. kau-
punkielinkeinoj en, mm. kaupan edistäminen. Seuraavassa ei 
kuitenkaan varsinaisesti ryhdytä esittämään tätä, mutta sen-
sijaan käsitellään kaupan valvontaan kuuluvia kunnallisia teh-
täviä. Tähän on ryhdytty lähinnä siitä syystä, että viimemai- 

Tämän tutkimuksen I:n osan tehtävänä on esittää, paitsi yleis-
katsausta 1600-luvun kaupunkihallintoon, lisäksi esivallan hallinto-
kontrollia, kunnallishallinnon organisointia ja kaupungin viranomaisten 
suhdetta rinnakkaisiin laitoksiin ja viranomaisiin. II:n osan tehtävänä 
on lähinnä esittää kunnallistaloutta ja siihen liittyviä eri toimialoja ja 
velvollisuuksia, rakennustointa, huoltotointa, vartiointia ja palontorjun-
taa. Lisäksi esitetään yhteenveto kaupunkien kunnallishallinnosta. 
Huomattakoon, että esivallan finanssikontrolli esitetään kunnallistalou-
den yhteydessä. 

2 Ks. s. 35. 
8 Maaherran osuudesta ja suhteesta kaupunkien kunnallishallintoon 

ks. ss. 37 ja seurr. 
4  Ks. esim. s. 168. 
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nittua tehtävää varten oli erikoisia kunnallisia toimihenkilöitä, 
joiden esittely tällöin onkin tutkimuksen varsinaisena tehtävänä. 
Edelleen voi mainita, että kaupungin kunnallisiksi toimihenki-
löiksi laskettiin uuden ajan alkupuolella eräitä henkilöryhmiä, 
joiden toimintaa myöhemmän käsityksen mukaan ei katsottu 
kuuluvaksi julkisten tehtävien joukkoon. Tällaisia .olivat mm. 
majatalonpitäjät, krouvarit, »kaupungin leipurit», »kaupungin 
kalastajat» ym.1  Niinikään on syytä todeta, että kaupungeissa 
oli kunnallisia toimia, joiden piiriin jotenkin säännöllisesti kuu-
lui myös ei-kunnallisia tehtäviä. Tällaisista toimista on mainit-
tava nimenomaan kaupunginvoudin toimi.' 

Kaupungin itsehallinnon keskeisenä paikallisena edustajana, 
toimeenpanevana ja johtavana elimenä, siis paikallisena esi-
valtana, oli pormestarin (resp. pormestarien) ja raadin muodos-
tama korporaatio. Tämä korporaatio, maistraatti, jonka arvoa 
korotti sen asema tuomioistuimena, oli lähinnä vastuussa siitä, 
että kaupungin paikallishallinto pyrki mahdollisimman tehok-
kaasti täyttämään sille asetetut tehtävät. 

Kaupungille kuuluvista kunnallisista tehtävistä osa oli pakol-
lisia, valtiovallan nimenomaan määräämiä, osa taas tavallaan 
vapaaehtoisia riippuen paikallisista tarpeista ja tehtävien pai-
kallisista toteuttamismahdollisuuksista. On samalla huomat-
tava, että kaupungin oma toimivalta ei varsinaisesti ollut rajoi-
tettu kaupunginlain, säädösten ja privilegioiden nimenomaisen 
sanonnan puitteisiin.3  Kaupunki näet sai laajentaa itsenäistä 
toimialaansa, kunhan tämä pyrkimys vain tarkoitti kaupungin 
ja valtakunnan parasta, oli yhteisten etujen vaatima ja pysyi 
kaupungin toimialan yleisissä rajoissa, s.o. ei rikkonut lakia, 
säädöksiä ja kaupungin saamia privilegioita eikä ollut kaupunki-
kunnan toimialasta nimenomaan erotettu.4  Toisaalta on huo-
mattava, että kaupungille asetetut kunnallishallinnolliset ja 

1  Ks. lähemmin s. 158. 
2  Ks. ss. 161 ja seurr. 
3  Huomattakoon, että maistraateilla oli oikeus antaa lain, säädösten 

ja privilegioiden puitteissa omia paikallisia ja selventäviä säädöksiä, 
jotka edistivät kunnallispoliittisia tarkoitusperiä. Näitä säädöksiä annet-
tiin nimenomaan talous- ja järjestysasioissa. Ks. v:n 1619 säädös, kohta 3. 
Vrt. NAUMANN, Svenska statsförfattningens historiska utveckling, 199. 
AscuEnouc, Norske communer, 101. 

4  STÅHLBERG, Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa, 270. 
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-poliittiset tehtävät saattoivat toisinaan olla yhteisölle ylivoi-
maisia eikä niitä voitu kehittymättömien olojen vuoksi toteut-
taa kuin kenties heikosti tai osittain. Tällaista voikin havaita 
uuden ajan alkupuolen kaupunkiyhteiskunnissa verraten run-
saasti.' Tällöin voi vallita mm. sellainen asiain tila, että kaupun-
gin privilegiot olivat muodollisesti olemassa, mutta ei ollut pal-
joakaan mahdollisuuksia panna niitä täytäntöön.' On samalla 
kuitenkin muistettava, että uudet kunnallispoliittiset tarpeet 
saattoivat synnyttää uusia elinvoimaisia kunnallishallinnon eli-
miä ja muotoja. Uuden ajan alkupuolen kaupunkiyhteisöille 
eivät näet vanhan kaupunginlain, kuninkaan säädösten ja privi-
legioiden luomat puitteet aina riittäneetkään, vaan kaupunki-
yhteisöt olivat saattaneet omalta pohjalta kasvattaa paljon 
uutta. Kaiken tämän luonnollisena seurauksena oli käytännössä 
vallitseva melkoinen kirjavuus, mikä luonnehtiikin uuden ajan 
alkupuolen pohjoismaisten kaupunkien kunnallista elämää. 

1  Vrt. s. 52. »Puolen kaupunginlain» sovellutus. 
z Esimerkkinä mainittakoon eräiden 1500-luvun jälkipuoliskon vuo- 

sien aikainen Porvoo. Vrt. s. 11. HARTMAN, Borgå, 54-55. 



I. Yleiskatsaus Ruotsi-Suomen kaupunkihallintoon 
1600-luvulla. 

1. Maamme kaupunkien tila ja merkitys. 

Pohjoismaissa on kaupungeilla ja kaupunkikulttuurilla ollut 
huomattavasti syrjäisempi asema kuin keski- ja etelä-Euroo-
passa. Pohjolassa maa- ja metsätalous ovat vanhastaan muodos-
taneet elinkeinoelämän ytimen. Tähän verrattuna kauppa — 
joka pääasiassa on ollut, nimenomaan Suomessa, kaupunkeja-
muodostavana tekijänä — ja teollisuus ovat olleet taka-alalla 
etenkin varhaisempina aikoina. Pohjoismaisella yhteiskuntake-
hityksellä on ollut agraarinen yleisluonne. Kaupunkikulttuuri 
on ollut varhaisempaa ja voimakkaampaa kauppamaantieteelli-
sesti edullisesti sijaitsevassa Tanskassa kuin Norjassa, Ruotsissa 
ja Suomessa. Itämeren piirin kaupan painopiste sijaitsi vanhan 
Visbyn kukoistuskauden jälkeen pohjois-Saksan merikaupun-
geissa ja toimeliaiden hansakauppiaiden valta ulottui, paitsi 
Liivin ja Viron kaupunkeihin, myös pohjoismaihin keskiajan 
loppupuolella ja uuden ajan alussa, kunnes Alankomaiden nou-
seva kauppavalta ulottui voittavana myös Itämeren alueelle. 
Kauppamaantieteellisesti juuri 1600-luku merkitsi Ruotsi-Suo-
melle murrosaikaa, sillä kauppasuhteet länsi-Euroopan kaupun-
keihin lisääntyivät pohjois-Saksan kauppakaupunkien kustan- 
nuksella. 

Sotien uuvuttaman Ruotsi-Suomen kaupungit olivat pääkau-
pungista alkaen 1600-luvun alussa verrattain heikossa tilassa. 
Näinollen Kaarle IX ja nimenomaan Kustaa II Aadolf sekä Aksel 
Oxenstierna kiinnittivät kaupunkeihin, joilla oli ilmeinen maa-
seutumainen luonne, aivan erikoista huomiota.1  Tähän heitä oli- 

1  HECKSCHER, Ekon. hist. II, 393. Kaupunkeihin kohdistuvan elvy-
tyspolitiikan lähtökohtana voi pitää Kaarle-herttuan kaupunkimietin-
töä valta 1595. STIERNMAN, Samling I, 433. 
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vat johtaneet luonnollisesti vallitsevat merkantilistiset talous-
opit. Ruotsi-Suomen talouspolitiikka liittyi lähinnä ranskalai-
siin, mannermaisiin esikuviin, jotka panivat vuorityön ohella 
painoa juuri kaupalle ja teollisuudelle, kaupunkeihin keskitet-
täville elinkeinoille. Tarvittiin käypää rahaa ja senvuoksi suo-
sittiin niitä elinkeinoja, jotka tuottivat sitä. Kaupungit, kai-
vokset ja ruukit vedettiin taloudellisten elvytyssuunnitelmien 
polttopisteiksi ja valtiovalta tarttui lujin käsin elinkeinoelä-
mään. Sotien täyttämällä aikakaudella suurvallan kaikkien voi-
mien liikekannallepanon katsottiin vaativan ensi sijassa juuri 
vuorityön ja kaupunkielinkeinojen kohottamista, koska näiden 
arveltiin erityisesti enentävän taloudellista kantokykyä, ennen 
kaikkea tuottavan juuri rahaa. Useissa aikakauden lausunnoissa 
tähdennettiin, miten yleisen taloudellisen lamaannuksen pää-
syitä oli nimenomaan kaupunkien heikkous. Lukuisat, hyvin-
rakennetut kaupungit taitavine kauppiaineen ja käsityöläisineen 
olivat aikakauden tärkeimpiä hyvinvoinnin kriteerioita. Ajat 
olivat näinollen kaupungeille suopeita, sillä näiden tarpeisiin 
kiinnitettiin valtiovallan taholta väsymätöntä huomiota. Kauppa 
ja käsityöt tahdottiin keskittää kaupunkeihin ja kaupunkien 
kesken tuli vallita työnjako. Ruotsi-Suomen talousmiesten mie-
lissä väikkyivät Saksan ja Alankomaiden suuret ja vauraat kau-
pungit. Valtamerentakaisen siirtokunnan arveltiin osaltaan nos-
tavan kaupan ennennäkemättömään kukoistukseen ja runsaan, 
kotimaata suosivan, pääomanmuodostukseen tähtäävän kau-
pallisen lainsäädännön uskottiin takaavan suotuisan tulevaisuu-
den. Uuden kaupungin perustamisen arveltiin ikäänkuin taika-
voimasta loihtivan yleistä varakkuutta. Kaupunkiprivilegioissa 
usein nimenomaan sanottiin kaupunki perustetun siksi, jotta 
»meidän (kuninkaan) ja valtakunnan tulot edelleen lisääntyisi-
vät ja kasvaisivat». Suurvalta-aika merkitsikin kaupunkien luku-
määrän melkoista kasvua, olojen ja laitosten tervetullutta va-
kiintumista, porvariston näköpiirin avartumist a ja heidän itse-
luottamuksensa nousua. 

Mutta Ruotsi-Suomen 1600-luvun aikaiset kaupungit eivät 
laajalla rintamalla suoritetuista elvytysyrityksistä, esim. vapaa-
vuosista, huolimatta yleensä ottaneet riittävästi vaurastuak-
seen. Aika oli taloudellisesti monessa suhteessa raskas. Suur-
valta-ajan sotatalous oli vaikeasti hoidettavissa, valtakunnalle, 
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eikä suinkaan vähiten kaupungeille, vaativa ja raskas.' Verot 
olivat sotien vuoksi rasittavat. Erikseen on mainittava sotatila 
Hollannin kanssa. Tämä näet erikoisesti esti taloudellista nou-
sua, jossa sanotulla maalla oli niin merkittävä osuus. Useat suu-
ret tulipalot aiheuttivat melkoisia menetyksiä eikä myöskään 
nälkävuosien lamauttavaa vaikutusta tule unohtaa. Merkanti-
listisella, yhtenäistävällä, kaavamaisen säännöstelevällä kauppa-
politiikalla tapuli- ja ylämaankaupunkijakoineen, Tukholman 
monopoliluonteineen ja komppanioineen oli ansioittensa ohella 
taipumus kasvattaa, paitsi tyytymättömyyttä, kateutta ja rii-
toja, muitakin merkantilismin historiasta tuttuja kaupunkien 
kehitystä jarruttavia tekijöitä. Nämä koskivat kipeimmin pik-
kukaupunkeihi n, ylämaankaupunkeihin. Aikakaudella ei lisäksi 
ilmene mitään merkittävää äkillistä korkeakonjunktuuria. Poh-
jola oli harvaan asuttua ja köyhää, sillä luonnonrikkauksia ei 
vielä voitu paljoakaan käyttää. Pääomien puute oli suuri, kaup-
pakapitaali joutui tavalla tai toisella pian pois liikkeestä, luotto-
olot pysyivät epätyydyttävinä, ulkomaalaisilla oli lainsäädän-
nöstä huolimatta suuri sananvalta liike-elämässä ja valtiovalta 
otti puolestaan haltuunsa eräitä merkittäviä kauppa-aloja. Hol-
hoavat säännöstelyt kuristivat yritteliäisyyttä, tarmokkaat por-
varit miltei »karttoivat» pieniä, tapulikaupunkien armoilla elä-
viä ylämaankaupunkeja, porvarit valittivat »tavaroiden puu-
tetta», laivasto ei jaksanut kasvaa, maakauppa ja talonpoikais-
purjehdus rehoittivat. Rahan arvo saattoi olla epävarma ja saa-
tavien lailliset ulosottomahdollisuudet olivat epätyydyttävät, 
joskus epävarmat. Kaupunki ei aina tarjonnut riittävän suuria 
mahdollisuuksia yritteliäille yksilöille, joten saattoi ilmetä »pa-
koa» parempiin olosuhteisiin.' 

Ruotsi-Suomen valtakunnassa Suomi oli saanut uuden ajan 
alussa tyytyä suhteellisen vähäarvoiseen asemaan emämaan rin-
nalla. 1600-luvulle tultaessa Suomi oli väsyneempi kuin Ruotsi. 
Etenkin 1620-luku ja 30-vuotisen sodan aika merkitsivät kään-
nekohtaa valtakunnan ulkopoliittisessa orientatiossa: Suomi syr-
jäytyi. Kun vihdoin v. 1658 etelä-Ruotsin taloudellisesti arvok- 

Aksel  Oxenstiernan mielestä kaupunkien heikkouden pääsyynä oli 
porvarien saamattomuus, Pietari Brahen puolestaan vedotessa väen-
otoista johtuvaan väkiluvun pienuuteen. 

2  Vrt. CRONHOLM, Sveriges historia III, 446-447. 
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kaat maakunnat liitettiin Ruotsi-Suomen valtapiiriin, joutui 
maamme entistä enemmän taka-alalle, semminkin kun lukuisat 
yritykset Venäjän kaupan kehittämiseksi eivät olleet johtaneet 
tyydyttäviin tuloksiin. Kun lisäksi muistetaan, että valtiovallan 
vhtenäistävä, Tukholmaa suosiva kauppapolitiikka ei aina kiin-
nittänyt riittävää huomiota Suomen erikoistarpeisiin, niin maam-
me kaupallinen kulttuuri jäi pakostakin emämaasta jälkeen. 
Niinpä jo eräät ulkonaiset seikat osoittivat maamme suhteelli-
sen pienet kaupalliset mahdollisuudet. Kun 1600-luvun Ruot-
sissa oli yli 20 tapulikaupunkia, oli Suomessa niitä vain neljä, 
nekin Turkua lukuunottamatta kaikki yksipuolisesti Suomen-
lahden kauppapiirissä, ja kaiken lisäksi kaksi vain nimeksi tapu-
likaupunkeja. Maamme ylämaankaupungeista oli 13 sellaista, 
huomauttaa E. G. PALMEN, joilla olisi pitänyt olla tapulikau-
punginoikeudet, jos lainsäädäntö olisi tahtonut ottaa huomioon 
luonnollisen tarpeen.' 

Suomen kaupunkien valtaosa oli merikaupunkeja ja — kuten 
juuri mainittiin — tapulikaupunginoikeudet oli annettu yksi-
puolisesti muutamille etelärannikon kaupungeille (Turku, Vii-
puri, Helsinki [ja Porvoo)) Pohjanmaan kauppapakon jäytäessä 
Pohjanlahden kauppapiiriin kuuluvien kaupunkien kehitystä. 
1600-luvun alkupuoli on tosin ulkonaisesti katsoen maamme 
kaupunkihistorian merkittävimpiä, sillä tänä ajanjaksonahan 
perustettiin suhteellisesti enemmän kaupunkeja kuin koskaan 
aikaisemmin tai myöhemmin.'- Suuri osa maamme kaupunkeja 

1  E. G. PALMEN, Hist. framställning, 124 	125. 
2  1600-luvulle tultaessa Suomessa oli vain kahdeksan kaupunkia 

(Turku, Viipuri, Porvoo, Pori, Rauma, Naantali, Tammisaari ja Vanha 
Helsinki). Kaarle IX perusti Oulun (1605) ja Vaasan (alk. Mustasaari) 
(1606) ja Kustaa II Aadolf Uudenkaupungin (myöh. ruots. rinnakkais-
nimi Vasaborg) (1614), Vanhankaarlepyyn eli Kokkolan (1620), Uuden-
kaarlepyyn (1620), Tornion (1620), joka kuitenkin laskettiin Ruotsiin, 
sekä Salmin (1632). Pietari Brahen toimesta ja aikana perustettiin Hä-
meenlinna (alk. ruots. Tavastborg) (1638), Savonlinna (ruots. Savolax 
Nystad) (1639), Uusi Helsinki (1640), Raahe (alk. Salo) (1649), Kristii-
nankaupunki (alk. ruots. Koppöstad) (1649), Lappeenranta (1649), 
Kajaani (1651), Brahea (1653) ja Vehkalahti (1653). Kreivitär Ebba 
Brahe perusti Pietarsaaren (1653). Stolbovan rauhanteossa Suomen kaup-
papiiriin liittyivät läheisesti myös Käkisalmi ja Taipale, kun taas Nevan-
linna, »saksalainen kauppa- ja merikaupunki» (1642), jäi itse asiassa Suo-
men kaupunkipiirin ulkopuolelle. Vuosisadan päättyessä Suomessa oli 
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onkin merkantilistisen talouspolitiikan muistomerkkejä.' Pie-
tari Brahen merkitystä Suomen kaupunkien historiassa tuskin 
voi yliarvioida. Hänen toimestaan ja aikanaan perustettujen kau-
punkien paikat saatettiin tosin muutamissa tapauksissa valita 
pääasiassa vain kauppapoliittisista syistä. Tästä yksipuolisuu-
desta johtui osittain niiden heikkous, mutta toisaalta on muis-
tettava Pietari Brahen lukuisat kauppaamme elvyttävät ja val-
tiovallan Tukholmaa suosivan kauppapolitiikan määräyksiä lie-
ventävät toimenpiteet. Suomenlahden kauppapiirin kaupun-
geissa olikin 1600-luvun puolimaissa verraten hyvä pohja talou-
delliselle nousulle, mutta Tukholman jatkuva monopoliluonne 
ja tervakomppaniat merkitsivät Suomelle vakavaa iskua. Vuosi-
sadan jälkipuolisko muodostui useille kaupungeillemme edellä 
huomautetuista syistä raskaaksi, joten maamme kaupunkien 
tila ei ollut paljoakaan parempi eikä niiden merkitys lukumää-
räisestä kasvusta huolimatta paljoakaan huomattavampi kuin 
Kustaa II Aadolfin ja Aksel Oxenstiernan päivinä. Rautateolli-
suuden nousu ei sanottavasti vaikuttanut kaupunkeihimme. 
Kaupunkien väkiluku oli useimmissa tapauksissa joko vain 
vähän kasvanut tai pysynyt ennallaan, eräissä tapauksissa suo-
rastaan laskenut. Samaa oli sanottava myös maamme kaupun-
kien kauppavaihdosta ja -laivastosta, varallisuudesta ja elin-
tasosta. Maamme porvariston sivistystaso kohosi yleensä ver-
raten hitaasti ja porvaristomme poliittinen merkitys oli niin-
ikään jatkuvasti vähäinen. 

Keskiajalta peräisin olevat kaupunkimme, etenkin Suomen-
Iahden piirin kaupunkimme, erottuvat useassa suhteessa mo-
nista suurvalta-ajan kaupungeistamme. Edellisistä voi näet 
havaita hansa-ajan perintönä jääneen vanhan kaupunkikulttuu-
rin'heijastumaa, keskiajalta periytyviä saksalaissukuja, sukulai-
suus- ja kauppasuhteita etenkin Balttiaan, vanhoja hansa-ajan 

21 kaupunkia, sillä Brahea, Salmi, Savonlinna ja Taipale olivat joko 
hävinneet tai menettäneet kaupunginoikeutensa. Kurkijoesta ks. 
CEDERBERG, Kauppaolot, 4, aliviitta 2 ja SALENIUS, Käkisalmen lääni, 25. 

Myös näkee suunnitellun muutamia kaupunkeja, joiden perus-
taminen jäi kuitenkin tuonnemmaksi tai unohtui: Koivisto, Tampere. 
Kuopio. 

2 GRADERS, Riksdagen, 200. Kaikesta huolimatta Suomi kuitenkin 
tuli olemaan tärkeä aktiivinen tekijä suurvalta-ajan luomistyössä. Vrt. 
KERKKONEN, Suomen kauppatilastoa 1600-luvulla, passim. 
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tapoja ja tottumuksia niin elinkeinoelämän kuin paikallishal-
linnonkin aloilla. Turku ja Viipuri olivat 1600-luvulla väki-
luvultaan, kauppavaihdoltaan ja kulttuuriltaan toisia melkoi-
sesti edellä. Hallintokeskuksina niillä oli huomattavaa poliit-
tista merkitystä. Lukuisat porvarien kivitalot antoivat niille jo 
ulkonaisestikin muista, suuria harmaita maalaiskyliä muistut-
tavista kaupungeistamme poikkeavan leiman. Suomen Turun 
ja Karjalan Viipurin nimillä oli kantavuutta koko valtakun-
nassa. Niillä oli kiinteitä kauppasuhteita paitsi Itämeren piiriin 
myös Englantiin, Hollantiin - - eritoten Amsterdamiin — sekä 
jonkun verran Ranskaan ja useihin muihin Välimeren maihin. 
Niillä oli tukenaan vuosisatainen kehitys, vakiintuneet paikalli-
set laitokset ja traditiot, taitava, avarakatseinen ja vauras por-
varisto. Turku pyrki meillä saavuttamaan vastaavan aseman 
kuin Tukholma, »cor regni», Ruotsissa, mutta se ei täysin onnis-
tunut aikeissaan. Viipuri välitti vuosisadan puolimaissa näet yli 
puolet maamme ulkomaankaupasta, joten se oli ohittanut Turun-
kin, kunnes Tukholman suosiminen, Nevanlinnan kilpailu ja 
tervakomppaniat sittemmin heikensivät sen asemaa. Turun 
väkiluku ei vuosisadan alussa liene ylittänyt 6,000 eikä vuosi-
sadan puolimaissa 7,000 henkeä ja sitten se näytti pian laske-
neen miltei vuosisadan alun tasolle.' Viipurin asukasluku pysyt-
teli taas 3,000-4,000 tienoilla.2  

Turkua ja Viipuria lukuunottamatta vain valtiovallan suo-
sima Uusi Helsinki pystyi 1600-luvulla ylittämään 1,000 hengen 
asukasluvun.3  Noin 750-1,000 asukasta oli Uudessakaupun-
gissa, Raumalla, Porissa, Vaasassa, Oulussa sekä Inkerinmaan 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 356. 
2 RUUTH, Viipuri, 331. NIKANDER, Kaupunkiyhteiskunta, 188. — 

Vertailun vuoksi mainittakoon Tukholman väkiluvun olleen Kaarle 
X I:n päivinä n. 40,000 henkeä. Tukholma olikin, kuten HECKSCHER huo- 
mauttaa, täysin ylivoimainen kaupunki valtakunnassa. Niinpä sen ulko- 
maankauppa käsitti n. 60 	75 % koko valtakunnan ulkomaankaupasta 
Suomen osuuden jäädessä vaatimattomasti alle 10 %:n. Vasta vuosisa-
dan lopulla näemme Göteborgin nousevan merkittäväksi kaupungiksi, 
joskaan sitä ei vielä voida läheskään asettaa Tukholman rinnalle. Göte-
borgin väkiluku oli tällöin n. 4,000-4,500 henkeä. HECKSCHER, Ekon. 
hist. II, 387. ALMQVIST, Göteborg I, 323, II, 469 ja seurr. 

3  Helsingin väkiluku oli vuosisadan puolimaissa n. 1,200 ja vuosisa-
dan päättyessä n. 1,800 henkeä. 
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Nevanlinnassa ja 500 —750 asukkaan kaupunkeihin lukeutuivat 
Porvoo, Kristiinankaupunki ja Kokkola.' Muissa kaupungeis-
samme väkiluku oli korkeintaan 500 henkeä ja näitä kaupun-
keja voidaan pitää 1600-luvun pikkukaupunkeina, joista eräät 
viettivät suorastaan kituliasta elämää. 

Suurvalta-aika ei meillä siis ulkonaisesti katsoen luonut 
oleellisesti uutta kaupunkityyppiä. Maamme huomattavimpien 
kaupunkien väkiluku ja varallisuus näet pysyivät käytännölli-
sesti katsoen ennallaan. Tosin kaupunkiväestön absoluuttinen 
lukumäärä huomattavasti kasvoi, mutta tämä luonnollisesti joh-
tui lukuisten uusien kaupunkien perustamisista, mikä ei taas 
aikakauden taustan muistaen sanottavasti vaikuttanut kaupun-
kien yleiseen yhteiskuntaelämään antamaan panokseen. Mutta 
kaupunkien sisäisen kehityksen alalla tämä aikakausi on sensi-
jaan ollut erittäin hedelmällinen. 

2. Hallintopolitiikka. 

Keski-Eurooppa. 

Kaupunkien hallintopolitiikka liittyy läheisesti valtiollisen 
hallinnon yleiseen kehitykseen, samalla kun hallinnollinen kehi-
tys niin valtioissa kuin kaupunkiyhteisöissäkin huomattavalta 
osalta noudattaa taloudellisen kehityksen suuntaviivoja. Kau-
punkien hallintohistoria ei ole suinkaan irrallinen, pelkästään 
omapohjainen, sosiaalisesti ahdas ilmiösarja, vaan sillä on syvä 
kohtalonyhteys kehitykseen vaikuttavien yleisten voimien 
kanssa. On luonnollista, että eri aikakausien kaupunkien kehi-
tyksellä on eri maissa tiettyjä, yhteisiä luonteenpiirteitä; se saa 
ajalle tunnusomaisen yleisleiman. Euroopan kaupunkien hallin-
nollista kehityshistoriaa tarkastellessa voi havaita parallelisuutta 
miltei kaikkialla. Kaupunkien paikallishallinnon kolmen ele-
mentin, hallitsijan, maistraatin ja yhteisen porvariston voima-
suhteiden asennoitumiseen vaikuttivat yleisesti samat tai aina-
kin vastaavat tekijät. 

Uudelle ajalle tultaessa keskiaikainen kaupunkiyhteisö oloi-
neen, hallintoineen ja laitoksineen joutui miltei kaikkialla ajan 

' Vaasassa lienee v. 1700 ollut tosin jo n. 1,100 asukasta. 
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uusien katsomustapojen, oppien ja vaatimusten vuoksi voimak-
kaaseen käymistilaan, uudelleen arvioinnin alaiseksi. Euroopan 
useissa valtioissa ilmenevä kuninkaan vallan kasvu, tarve ja 
pyrkimys hallinnon yleiseen keskitykseen ja valtion merkitystä 
ja valtakunnallista yhtenäisyyttä yksipuolisesti korostava mer-
kantilistinen talouspolitiikka antoivat yleissävyn myös aikakau-
den kaupunkihallintopolitiikalle. Keskeisimmiksi hallinnollisiksi 
probleemoiksi muodostuivat toisaalta valtiovallan ja kaupun-
kien keskinäisten suhteiden järjestely ja toisaalta yhteisen por-
variston osuus kaupunkihallintoon. 

Keskiajan ja uuden ajan vaihteessa kaupunkien paikallis-
hallintoa luonnehti maistraattien huomattava aristokraattisuus.1  
Tämä oli nimenomaan mannermaan kaupunkiyhteisöille omi-
naista. Niinpä vanhoissa pohjois-Saksan ja Balttian hansakau-
pungeissa maistraateilla oli yleensä voimakas aristokraattinen 
leima ja eräät vanhat, aristokraattisuuden värittämät keski-
ajalla kiteytyneet muodot olivat yhä elinvoimaisia. Kaupunki-
hallinnon useinkin jyrkkä aristokraattinen luonne, joka manner-
maalla nousi huippuunsa keskiajan loppuun mennessä, kehittyi 
englantilaisessa kaupunkimaailmassa kuitenkin yleensä vasta 
silloin, kun muualla Euroopassa jo ilmeni voimakkaita keski-
tys- ja kansanvaltaistamispyrkimyksiä.2  

Useiden maiden valtiovalta pyrki uuden ajan alkaessa en-
tistä enemmän vallan lujittamista, keskittämistä ja paremman 
järjestyksen toteuttamista varten rajoittamaan kaupunkien itse-
hallintoa, itse kajoamaan kaupunkihallintoon ja vähitellen yhte-
näistämään sitä. Kuninkaan vallan kasvun luonnollisena seu-
rauksena oli kruunun kontrollin tiukentaminen kaupunkiyhtei-
söihin nähden. Keskushallinnon uudistus ja keskitys vaati ex 
analogia samaa myös paikallishallinnossa. Nousevat voimakkaat 
kansallisvaltiot tarvitsivat varoja hallintokoneistoaan varten, 
joten kaupunkien, merkantilistisen talouspolitiikan »lempilap-
sien», tuli pystyä entistä suurempiin verosuorituksiin. Merkan-
tilismin mukaisesti kaupunkien sisäisiin asioihin kajoaminen kat- 

1  Tutkimuksessa käytetään maistraatti-nimitystä tarkoittamassa 
myös maistraatteja vastaavia hallintoelimiä. Vrt. s. 47. 

2  Englantilainen »maistraatti» ei itse asiassa ollut kruunun kontrol-
lin alainen, vaan itsenäinen, joskin sen toimintapiiri oli rajoitettu ja 
rajoittunut juuri puhtaasti kunnallisiin asioihin. 
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sottiin usein tarpeelliseksi, jopa välttämättömäksikin, sillä vain 
säännöstellyn kaupunkielämän katsottiin tuottavan suurim-
man mahdollisen hyödyn. Ranskassa valtiovallan sekaantumi-
nen kaupunkihallintoon alkoi jo keskiajalla, joskaan sen ote ei 
ollut luja ennenkuin vasta uudelle ajalle tultaessa. Yksinvaltaan 
siirtyminen löi leimansa myös kaupunkihallintoon. Muutamilla 
1560-1580-luvuilla annetuilla edikteillä Ranskan maistraateilta 
otettiin pääosa tuomiovaltaa ja siirrettiin erikoisille kuninkaalli-
sille tuomioistuimille. Richelieu sovelsi intendenttisysteemiä 
myös kaupunkihallintoon, jolloin useat, ennen maaherroista 
miltei riippumattomat kaupungit asetettiin valtiovallan kasva-
van kontrollin alaisiksi. Porvariaristokratiaa pyrittiin näin mur-
tamaan. Colbert loi tälle hallinto- ja finanssikontrollille yhä kiin-
teämpiä ja tehokkaampia muotoja. Useihin kaupunkihallinnol-
lisiin päätöksiin vaadittiin nyt intendentin suostumus. Erikoi-
sesti kaupunkien finanssihallinto asetettiin tarkan kontrollin 
alaiseksi: niinpä esim. budjettiehdotus oli säännöllisesti esitef-
tävä intendentin vahvistettavaksi. Nuorten, energisten, usein 
porvarissäätyisten intendenttien käsissä kontrolli saattoikin muo-
dostua tehokkaaksi. Englannissa Stuartit pyrkivät hankkimaan 
kuninkaalle vaikutusvaltaa kaupunkihallinnon piirissä ranska-
laiseen tapaan. Niinpä v. 1661 esitettiin vaatimus, että kaupun-
kien johtomiesten tulisi tehdä vala kuninkaalle. Vuoden 1688 
jälkeen nämä pyrkimykset kuitenkin joutuivat taka-alalle. Sak-
salaisissa kaupunkiyhteisöissä valtiovallan osuuden kasvu oli 
hitaampaa kuin Ranskassa. Useissa Itämeren piirin suurissa 
saksalaiskaupungeissa lyypekkiläisen oikeuden hengessä kasva-
nut aristokraattinen paikallishallinto jatkui uudelle ajalle tul 
taessa. Kuitenkin Preussin kaupunkiyhteisöissä voi selvästi to-
deta hallitsijan valtaosuuden kasvua ja valtiovallan otteen vähit-
täistä lujittumista. 

Kaupunkihallinnon kehityksen yleiseurooppalaisia ilmiöitä 
olivat myös pyrkimys yleisen porvarikokouksen korvaamiseksi 
erityisellä porvarikorporaatiolla ja yhteisen porvariston valta-
osuuden kasvu. Yleinen porvarikokous näet muodostui paikallis-
hallinnollisten tehtävien kasvaessa ja yhteiskuntaelämän moni-
'puolistuessa epäkäytännölliseksi, hankalasti käsiteltäväksi hal-
lintoelimeksi. Ranskan valtiovalta tuki tehokkaasti pyrkimyksiä 
korvata yleinen porvarikokous erityisillä edustuskorporaatioilla, 
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joita, suuruudeltaan 50 	300 jäsentä, alkoikin ilmestyä kaupun- 
kiyhteisöihin. Saksalaisessa ja alankomaalaisessa kaupunkimaa-
ilmassa, missä yhteinen porvaristo oli »vallan varsinaisena läh-
teenä» edelleenkin, yleisen porvarikokouksen, yleisen raastuvan-
kokouksen, merkitys heikkeni. 1500- ja 1600-luvuilla alkoi tääl-
läkin muodostua porvarivaliokuntia, jotka edustivat yhteistä 
porvaristoa. Oli kuitenkin muutamia kaupunkeja, esim. Lyy-
pekki — ei tule unohtaa saksalaisen kaupunkimaailman kirja-
vuutta kauppaylimystön ja ammattikuntien välisine taistelui- 
neen 	joihin ei vielä muodostunut porvariedustusta maistraa- 
tin ja yhä harvemmin kokoontuvan yleisen porvarikokouksen 
rinnalle. Saksalaiset porvarivaliokunnat olivat kokoonpanoltaan 
ja mahdiltaan hyvinkin erilaisia; mitään vakiintuvaa yhtenäi-
syyttä ei yleensä syntynyt. Voi kuitenkin tehdä sen yleisen huo-
mion, että yhteisen porvariston osuus vähitellen kasvoi maistraa-
tin samalla vähitellen muuttuessa aristokraattisesta porvarikor-
poraatiosta virkamieskorporaatiota muistuttavaksi. Vaikkakin 
Englannissa vallitsi »selfgovernment», ei yhteisellä porvaristolla 
käytännössä ollut suurempaa vaikutusvaltaa kuin mannermaalla-
kaa n. 

Pohjoissaksalainen, eritoten Itämeren piirin, Balttia mukaan-
luettuna, toimelias kaupunkimaailma ja alankomaalainen kau-
punkimaailma olivat vanhastaan olleet läheisessä vuorovaiku-
tuksessa pohjoismaiden kanssa. Pohjolan kaupungit pitivät ku-
koistavia saksalaisia ja alankomaalaisia kaupunkiyhteisöjä esi-
kuvinaan ja lukuisat olivat ne kaupunkikulttuurin muodot, 
jotka — etenkin Hansan valtavuosina — pohjoissaksalainen 
kaupunkimaailma antoi pohjoismaille.1  Uuden ajan alkupuo-
lella pohjoissaksalainen kaupunkimaailma oli kuitenkin suhteel-
lisesti heikompi kuin keskiajan lopulla. Paikallishallintoa järkyt-
tävä vanhan systeemin vähittäinen sortuminen ja talouselämää 
heikentävät sodat eivät näet olleet jättämättä merkkejä myös 
kaupunkeihin.2  

1  Baltiasta ks. nimenomaan BUNGE, Quellen. Keski-Eurooppaa kos-
kevaan kirjallisuuteen ei ole viitattu erikseen tässä yhteydessä. 

2  Venäjän kaupunkimaailma ei liene ainakaan sanottavasti antanut 
vaikutteita suomalaisiin kaupunkiyhteisöihin. Ks. Soora, De ingerman-
Iändska städerna. SUVALEP, Narva. BUNGE, Russische Handelsrecht. 
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Pohjoismaat. 

Pohjolan kaupunkihallinnolla on useita keskieurooppalai-
sesta eroavia, pohjoismaille tyypillisiä, omaperäisiä luonteen-
piirteitä, joskin pohjolan keskiaikainen kaupunkihallintojärjes-
telmä valtaosaltaan perustui saksalaisiin esikuviin. Pohjois-
maissa on varhaisimpia aikoja lukuunottamatta valtiovalta 
yleensä ollut kaupunkioikeuksien nimenomainen lähde.,  Luon-
nolliset olosuhteet, laki ja privilegiot, kaupungin olemassaolon 
perusta, eivät aina jaksaneet ylläpitää kaupunkia, vaan kruunun 
väliintulo on ollut tarpeen. Pohjolassa ei ole vapaakaupun-
keja; nimenomaan Ruotsi-Suomessa ei näe esim. mahtavien kil-
tojen muovaavan kaupunkihallinnon peruslinj oj a. Kuninkaalla 
oli keskeinen asema ja hallitsija saattoi tarttua kaupunkihal-
linnon kehityskulkuun sen ratkaisevimmissa vaiheissa. Porva-
ristolla oli itsellään oikeus pohjoismaisen perinnäisen katsomus-
tavan mukaisesti aktiivisesti osallistua kaupunkihallintoon ku-
ninkaan edustajan ja maistraatin rinnalla, joten voi puhua 
HERLITZln tapaan porvariston itsehallinnosta eräänä runsaim-
min versovana haarana pohjoismaisen itsehallinnon mahtavassa 
puussa." 

Tanskassa ja Norjassa kaupunkien hallintosysteemi oli keski-
ajalla kehittynyt voimakkaasti aristokraattiseksi. Killoilla oli 
suhteellisen merkittävä osuus ja suurkauppiaat muodostivat val-
lassaolevan porvarikorporaation.3  Kaupungeilla oli verraten va-
paat kädet hoitaa omat asiansa kuninkaan kajotessa vain tär-
keimpiin asioihin. MACKEPRANG vertaa Tanskan kaupunkihal-
lintoa uuden ajan alussa vanhaan, muurillaympäröityyn, uteli-
ailta suljettuun, vahvaporttiseen porvaritaloon, joka on vuosi-
satoja kulkenut perintönä isältä pojalle ja joka on säilyttänyt 
ajan vaihteluissa arvokkaat perinteensä, mutta jonka ahtaiden 
huoneiden puolihämärässä vieraan on vaikea viihtyä.4  Kunin-
kaan vallan kasvaessa kaupunkien paikallishallinto joutui tääl- 

Vanhimmat kaupunkiyhteisöt syntyivät valtaosaltaan tai koko- 
naan ilman valtiovallan osuutta. 

HERLITL, Borgerskapet i stadsförvaltning och riksdag, 163. 
3  Kööpenhamina muodosti oman, muista poikkeavan paikallishal-

linnollisen yhteisön. 
4  MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 262. 
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läkin käymistilaan. Yksinvalta otti 1600-luvulla tehtäväkseen 
luoda heterogeenisestä kaupunkihallinnosta homogeenisen.i Kris-
tian IV:n kaupunkilaki v:Ita 1619 merkitsi käännekohtaa Tans-
kan kaupunkihallinnon historiassa. Se vakiinnutti monia paikal-
lishallinnollisia muotoja ja sillä tuli edelleen olemaan merkitystä 
kruunun kontrollin lisääjänä sekä maistraatin ja yhteisen por-
variston suhteiden selvittäjänä. Tanskalaisessa kaupunkimaail-
massa alkoi jo verraten varhain näkyä merkkejä maistraatin 
byrokratisoitumisesta. Kristian IV, joka kohotti porvariston 
sosiaalista tasoa ja edisti kaupunkien elinkeinoelämää, ei kui-
tenkaan sanottavasti kiinnittänyt huomiota yhteisen porvaris-
ton osuuteen kunnallishallinnossa. Mainittu v:n 1619 laki tun-
sikin — kuvaavaa kyllä — vain taksoitusporvarien korporaa-
tion, mutta ei mainitse lainkaan 24 vanhimman neuvostoa eikä 
yleistä raastuvankokousta. Laki ilmeisesti sittenkin tähtäsi 
maistraattiaristokratian vallan heikentämiseen yhteisen porva-
riston osuuden lisäämiseksi. Vuosisadan viime vuosikymmenillä 
kuninkaan vaikutusvalta yhä kasvoi, yksinvaltainen hallinto ja 
yleinen keskitys löivät leimansa kaupunkihallintoon. Niinpä 
maistraatin jäsenet tulivat tavallaan kuninkaan virkamiehiksi, 
joita hallitsija saattoi asettaa ja erottaa mielensä mukaan.2  

Ruotsi-Suomen kaupunkihallinnon historiassa mahtavuuden 
aika, 1600-luku, oli monin tavoin merkittävä. Tällöin useat kun-
nalliselämän alat saivat entistä vakiintuneempia muotoja, hal-
linto-organismi selväpiirteistyi, uusia laitoksia syntyi, lyhyesti 
sanoen kaupunkihallinto sai ne puitteet, jotka se sitten miltei 
muuttumatta säilytti 1800-luvulle saakka. 

1  MUNCH jakaa Tanskan kaupunkihallinnon 1600-luvun ja 1700-
luvun alkupuolen historian seuraavasti: 1) keskiaikainen kaupunkihal-
linto, 2) valtiovallan ja yhteisen porvariston vaikutuksen kasvaminen 
(1619-1657), 3) vanhan tanskalaisen kaupunkihallinnon hajoaminen 
(1657--1682), 4) yksinvallan hallintosysteemi (1682-1701) ja 5) keski-
aikaisen itsehallinnon täydellinen lakkaaminen, virkamieshallinnon pe-
rustaminen ja nykyaikaisen itsehallinnon alku (1701-1745). MUNCH, 
Kobstadstyrelsen. 

2  Norjalaisten kaupunkien paikallishallinto omasi enemmän kuin 
tanskalaisten liittymäkohtia Ruotsiin. Norjan kaupunkien kunnallis-
elämä oli kuitenkin yleensä jäljessä Ruotsin vastaavista oloista. ODHNER, 
Kommunala förhållanden, 683. 
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1600-luvulle tultaessa Ruotsi-Suomen kaupunkihallinto oli 
monessa suhteessa parannusten tarpeessa. 1500-luvun kaupunki-
hallintopolitiikka oli, kuten HECKSCHER huomauttaa, ollut aktii-
vista pääasiassa kahdella alalla, nimittäin ammattikuntien ja 
kaupunkien keskinäisten suhteiden järjestelyssä.' Paikallishal-
linnolliset tarpeet eivät olleet sanottavasti tulleet etualalle, 
vaikkakin Kustaa Vaasa näkyy pyrkineen esim. kaupunkien 
säännölliseen finanssikontrolliin.2  Kaupunginlaki ja hallinnolli-
set säädökset olivat ilmeisen puutteellisia. Kaupunkiyhteisöjen 
köyhyyden ja kehittymättömyyden vuoksi ei ollut jaksanut kas- 
vaa 	kiinteitä paikallishallinnon muotoj a; kunnalliselämä oli 
useimmiten alkeellista ja heikkoa. Hallintosysteetni oli hetero-
geenista, vallitsi kirjavuutta ja sekavuutta, privilegiot ja sää-
dökset saattoivat olla ristiriitaisia. 1600-luvun organisatoriset. 
parannukset olivatkin useasti ilmeistä aiemman sekaannuksen 
ja epämääräisyyden luonnollista, tervetullutta reaktiota. 

Suurvalta-aika, sen mukaiset tarpeet ja vaatimukset, voi-
mien kokoamisen tarve aktiivista suurvaltapolitiikkaa varten 
tavallaan sisäisesti »pakotti» valtiojärjestyksen aina paikallis-
hallintoa myöten mukautumaan ajan vaatimuksiin, vakiintu-
maan ja keskittymään. Kustaa II Aadolfilla ja Aksel Oxenstier-
nalla oli tässä kehityksessä ratkaiseva osuus ja heidän aika-
kautensa, 1620 —1640-luvut, oli käänteentekevä niin keskus-
kuin paikallishallinnonkin kehityksessä. Kuninkaan ja kanslerin 
suorittama lavea-alainen, usein perinpohjainen hallinnollinen 
työ perustui melkoiselta osalta vanhoihin kokemuksiin ja Kaarle 
IX:n luomiin edellytyksiin, mikä osaltaan on vaikuttanut sen 
huomattavaan kypsyyteen ja sen useiden yksityiskohtien kun-
nioitettavan pitkään kontinuiteettiin. 

Erikoisen keskeiseksi muodostui kaupunkihallinnon kehityk-
sessä joulukuun 26:ntena v. 1619 päivätty säädös, jota ei aika-
naan tosin julkaistu, mutta jonka sanelemia periaatteita yleensä 
pyrittiin noudattamaan ja soveltamaan. Kaupunginlaki — joka 
julkaistiin uudelleen v. 1618 	 ei, kuten mainittiin, tyydyttä- 
nyt ajan vaatimuksia, vaan se oli tarkistusten, täydennysten 
ja selventävien määräysten tarpeessa. V:n 1619 säädös pyrki- 

HECKSCHER, Ekon. hist. I, 247. 
2  Erikoisesti Tukholma pyrittiin alistamaan valtiovallan valvon- 

taan. 
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kin, kuten sen alkusanat kertoivat, korjaamaan näitä puutteita. 
Säädös oli ilmeisesti ollut suunnitteilla verraten kauan ja siitä 
neuvoteltiin joulu-tammikuussa vv. 1619-1620 Tukholmassa 
muutamien porvariston edustajien kanssa. Neuvonpidon tulok-
set eivät kuitenkaan ilmeisesti olleet erikoisen positiivisia ja 
yleisen kaupunkipolitiikan hedelmät olivat usein osoittautuneet 
katkeriksi, sillä valtiovalta ei ryhtynytkään toteuttamaan sää-
döksen periaatteita laajalla rintamalla. Säädöksen mukaiset pri-
vilegiot annettiin näet vain viidelle kaupungille, nimittäin Arbo-
galle, Jönköpingille, Kalmarille, Norrköpingille ja Västervikille.1  
Säädös kiinnitti erikoista huomiota valtiovallan kontrolliin, yh-
teisen porvariston osuuden lisäämiseen paikallishallinnossa (kau-
pungin vanhimmat), vero- ja finanssihallinnon yhtenäistämi-
seen ja kämnerinoikeu den tarpeellisuuteen suurissa kaupunkiyh-
teisöissä. ODHNER puhuu v:n 1619 säädöksen demokraattisesta 
tendenssistä ja LINDBERG huomauttaa sen energisyydestä, nyky-
aikaisuudesta ja radikaalisuudesta, mutta myös sen yllättävistä, 
todellisuudelle vieraista luonteenominaisuuksista.2  

Mitä esikuvia v:n 1619 säädöksellä on ollut, lienee vaikea 
määritellä. Voi kuitenkin todeta, että Tukholmassa kehitty-
neet kunnalliset muodot usein ovat olleet suoranaisena mallina 
säädökselle ja uusille »standardiprivilegioille».3  Vaikkakin säädös 
nimenomaan mainitsi, ettei sen määräyksiä voinut eikä tullut 
kaikkialla välittömästi toteuttaa, osoittautui sen hahmoittelema 
kunnalliskoneisto kuitenkin monasti liian mutkikkaaksi, jopa 
vaikeasti sovellettavaksi. 

Kuten jo huomautettiin, olivat hallinnon keskitys ja täsmen-
nys samalla edellisen aikakauden sekavuuden reaktiota. Myös 
ns. kuninkaaIlisten pormestarien nimittäminen, mihin antoi ter-
vetulleen aiheen v:n 1636 valiokuntakokous, pyrki hallinnon ja 
oikeudenhoidon parantamiseen sekä ryhdistämiseen. Kasvava 
absolutismi antoi melkoisesti väriä myös Ruotsi-Suomen kau-
punkihallinnolle. On huomattava, että kuninkaan vallan lujit-
tuminen ja päätyminen yksinvaltaan on merkinnyt hyvin pal-
jon 1600-luvun kaupunkihallinnon kehityksessä. Valtiovalta 

1  Suomeen säädöstä ei siis suoranaisesti sovellettu. 
2  LINDBERG, Stadga, 9. 
3  V. 1620 sai 21 kaupunkia uuden vahvistuksen privilegioihinsa. 
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tarttui yhä useammin kaupunkihallinnon kulkuun ohjaten sitä 
omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Kruunu oli jo varhain 
vastoin kaupunginlakia määrännyt kuninkaallisia pormestareita, 
mutta vasta Kristiinan holhoojahallituksen aikana tämä tapa 
yleistyi. Riita kuninkaallisista pormestareista rnuodostikin huo-
mattavan kaupunkihallinnollisen kiistakysymyksen 1600-lu-
vulla. Yleensä Euroopassa hallinnon keskitys johti yhteisen kan-
san poliittisen ja kunnallisen vapauden, usein väärinkäytetyn 
ja väärin ymmärretyn, rajoittamiseen. Myös Ruotsi-Suomessa 
oli esim. Aksel Oxenstiernalla — jonka kaupunkipolitiikka ei 
käytännössä suinkaan ollut niin vapaamielistä kuin teoriassa, 
kuten mm. ODHNER tähdentää — se käsitys, että kunnallis-
hallinnon ytimenä tuli olla valtiovallan tarkoin kontrolloima, 
voimakas, hyvin organisoitu kuninkaallinen hallitus.' Tähän viit-
tasi osaltaan myös kanslerin tunnettu lause: »Se on yhteistä 
kansaa, joka ei tätä paremmin ymmärrä.»2  Tanskassa kaupunki-
hallinto joutui melkoista suurempaan riippuvaisuussuhteeseen 
kuninkaasta kuin Ruotsi-Suomessa, jossa yhteisen porvariston 
oikeus osallistua paikallishallintoon oli vanhastaan juurtunut ja 
jatkuvasti elävä institutio. 

Luonnollista on, että valtiovallan kaupunkihallinnollisissa 
uudistustoimissa voi nähdä myös hapuilua ja täysin toteutumat-
tomia yrityksiä. EDIN mainitsee, että v:n 1624 tienoilla ilmeisesti 
oli tekeillä uusi käskynhaltijahallinnon systematisointi ja tässä 
yhteydessä mainitaan myös eräs memoriaali, joka koskee Itä-
göötanmaan käskynhaltijan toimia kaupunkien paikallishallinnon 
edistämiseksi. Vaikkakin memoriaali oli osoitettu käskynhaltija 
Lindorm Ribbingille, niin sen sisältö oli kumminkin niin Niels-
luontoinen, että se oli selvästi tarkoitettu kaikille käskynhalti-
joille. Mainitulla memoriaalilla ei kuitenkaan, semminkin kun 
monet käskynhaltijat suhtautuivat kylmästi vv:n 1623 	1624 
reformiyrityksiin, tullut olemaan oleellista merkitystä kaupunki-
hallinnon kehityksessä .3  Maaherrojen asema määriteltiin nimit- 

1  ODHNER, Inre historia, 193. AHNLUND, Axel Oxenstierna, 228 ja 
399. Mm. AHNLUND huomauttaa, että Aksel Oxenstiernan kaupunki-
politiikka pikemminkin pyrki »vanhojen» kaupunkien parantamiseen 
kuin uusien perustamiseen. AHNLUND, Axel Oxenstierna, 399. 

2 HECKSCHER, Ekon. hist. II, 681. 
3  Emx, Planer, 6. 
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täin vasta vv:n 1634-1635 lainsäädännön yhteydessä.' V. 1636 
näkee tapauksen, jossa kaupungin (Kalmar) presidentti oli itse 
asiassa asetettu maaherran rinnalle. Onko mahdollisesti ollut 
hetkellinen tarkoitus irroittaa kaupungit maaherrojen kontrol-
lista, on vaikea sanoa.' Mainittakoon myös, että Göteborgia 
suunniteltiin erikoiseksi valtakunnansäädyksi, mikä ajatus oli 
pohjolassa kuitenkin vieras eikä juurtunut käytäntöön .3  

Aksel Oxenstiernan suuntaama Kristiinan holhoojahallituk-
sen kaupunkihallintopolitiikka lujitti aiempia järjestykseen pyr-
kiviä hallinnollisia parannuksia. Erikoisesti on pantava merkille, 
että pormestarinvirat pyrittiin vakinaistamaan ja maistraattei-
hin sovellettiin keskushallinnon mukaisesti kollegiaalista systee-
miä, työnjakoa, nimenomaan v:sta 1635 lähtien. 

Vuosisadan puolivälin aika, Kaarle X Kustaan ja Kaarle XI:n 
holhoojahallituksen aika, merkitsee osittain suvantokohtaa kau-
punkihallinnon kehityksessä. Tällöinkin tosin näkee kypsyttä- 
mistä, hiljaista vakauttamista -- meillä tämä vaihe on osittain 
Pietari Brahen rakentavaa aikaa — vanhan ja uuden törmä-
tessä samalla vastakkain.' Mutta aikakausi oli kuitenkin, kuten 
eri yhteyksistä tuonnempana todetaan, kaupunkien paikallis-
hallinnossa usein vaikeaa kriisin aikaa.5  Suomessa tämä kriisi 
ilmeni yleensä lievempänä kuin emämaassa. Kaupunkipolitii-
kalla ei 1600-luvun puolimaissa ollut, Aksel Oxenstiernan väis-
tyttyä, varsinaista johtajaa. Kaupunkihallinnon kysymykset ei- 
vät olleet erikoisesti päiväjärjestyksessä, vaan ne jäivät keskeis-
ten finanssikysymysten varjoon. FR. F. CARLSON mainitsee, 
miten tämä ajanjakso oli tyypillinen vapauden hengen elähdyt- 
tämä kehitysvaihe. Se oli täynnä etupiirien jännitystä, sisäistä 
hankausta j a murrosta, mikä kuvastui myös hallinnon kehityk- 
sessä. Seuraava aikakausi, itsevaltiuden aika, tuli sensijaan mer- 
kitsemään käymistilan heikkenemistä, jännityksen laukeamista 
ja hankaustilojen vähenemistä.6  

1  Ks. s. 37. HALILA, Oikeudenhoidosta, 261. 
2 ODHNER, Inre historia, 185 
3  ALMQUIST, Göteborg I, 106. 
' Huomattakoon Tukholman uusi hallinto-ohjesääntö v:lta 1672  ja 

sen merkitys. 
5  Ks. esim. s. 139. 
6 CARLSON, FR. F., Sveriges historia IV, 134. 
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Kaarle XI:n aikakauden byrokraattinen perusluonne, sem-
minkin itsevaltiaan säästäväisyys- ja yhtenäistä misperiaatteet, 
ilmenivät luonnollisesti myös kaupunkien hallintopolitiikassa.1  
A. B. CARLSSON kuitenkin huomauttaa, miten kuningas sitten-
kin usein pyrki ilmeisesti enemmän kontrollin ja hallinnon ylei-
sen tehokkuuden lisäämiseen kuin varsinaiseen yhtenäistämi-
seen.2  Riita kuninkaallisista pormestareista haluttiin päättää 
v. 1693 tekemällä kompromissi.3  Maaherroj en merkitystä kau-
punkihallinnon kontrollissa tähdennettiin ja tehostettiin. Maist-
raatin vähittäinen byrokratisoituminen jatkui entistä voimak-
kaammin. Paikallishallinnon muodot saivat enemmän kiinteyttä 
ja selvyyttä. Tämä aikakausi on merkittävä eritoten kunnallis-
talouden kannalta, sillä kaupunkeja varten laadittiin jaoitus-
(indelning-)periaatetta soveltaen runsaasti tulo- ja menosään-
töjä sekä rahatoimen hoidon ohjesääntöjä. Nämä tosin olivat 
useasti liian kaavamaisia ja toistaiseksi vaikeasti toteutettavia.4  

Rajattoman yksinvallan aikakausi merkitsi suurimmissa 
kaupungeissa paikallishallinnon käymistilan heikkenemistä, krii-
sin päättymistä ja hallinnon muotojen tervetullutta vakiintu-
mista siihen asuun, joka sitten vain pienin muutoksin säilyi 
1800-luvulle saakka. Kaarle XI:n aika, ankaran kontrollin ja 
säännöstelyn aikakausi, täydensi onnellisella tavalla paikallis-
hallinnon kypsymistä niissä kaupunkiyhteisöissä, joihin jo ken-
ties Kustaa II Aadolfin ja Aksel Oxenstiernan vuosina oli ennä-
tetty istuttaa uusien virtausten mukaisia paikallishallinnollisia 
uudistuksia. 

Samanaikaisesti kun maaseudun paikallinen itsehallinto 1600-
luvulla heikkeni, kuivettui ja valtiovallan toimenpitein rajoittui, 
kaupunkien kunnallinen itsehallinto sensijaan sai vakiintuneita, 
elävämpiä, usein uusia muotoja ja institutioita s  Kaupunkikunta, 
jos niin saa sanoa, ei 1600-luvulla ollut useille porvareille suin-
kaan vieras voima, joka muistutti olemassaolostaan kenties vain 

1  Kaarle XII:n holhoojahallitus noudatti Kaarle XI:n aikaisen hal-
lintopolitiikan suuntaviivoja. 

2 CARLSSON, A. B., Centralförvaltningen, 97. 
8 Ks. s. 90. 
4  LAGERROTH, Statsreglering, 97-98. Ks. s. 123. 
6  GL'LLSTRAND, Bidrag, 135. 

3 
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verojen ja rasitusten muodossa, vaan se oli elävä institutio. Se 
oli, kuten HERLITZ sanoo, kappale porvarin jokapäiväistä elä-
mää.1  Porvari oli itse, etenkin pienissä kaupunkiyhteisöissä, elävä 
nivel paikallishallinnon koneistossa. 

Vielä uuden ajan alkupuolellakin kaupunkien kunnalliset 
johtoelimet, semminkin maistraatti, käsitettiin ikäänkuin ala-
ikäisten holhoojaksi ja useilla hallinnollisilla määräyksillä oli 
ilmeinen pedagoginen sävy. Jos tarkastelee kaupunkihallintoa, 
etenkin sen alempia portaita ja aloja pelkästään annettujen 
lakien ja määräysten valossa, ei saatu kuva useinkaan vastaa 
todellisuutta. Elävä elämä oli näet useinkin varsin kaukana lain 
viitoittamalta tieltä. Valtiovallan antamat lait, säädökset ja 
määräykset oli lisäksi usein laadittu vain suuria kaupunkiyh-
teisöjä, nimenomaan Tukholmaa, silmälläpitäen, niiden oloja ja 
tarpeita huomioiden, joten niiden sovellutus pieniin kaupun-
keihin ja vieraan maaperän kaupunkiyhteisöihin saattoi tuottaa 
vaikeuksia. Edelleen voi havaita, että kunnalliselämä ei käytän-
nössä useinkaan muodostunut tasaisesti kehittyväksi, yhtenäi-
seksi toimintasarjaksi, vaan se saattoi olla merkillisen sysäyk-
sellistä, mikä ei kuitenkaan tullut merkitsemään kunnalliselä-
män muotojen sitkeän kontinuiteetin katkeamista. Ei olekaan 
ihme, että 1600-luvun kaupunkien kunnallishallintoa tarkastel-
lessa saattaa todeta yllättävää hajanaisuutta ja kirjavuutta. 

Valtiovallan suurta aktiivisuutta ei voi olla huomioimatta, 
milloin on kyseessä uusien kunnallishallintomuotojen juurrutus. 
Kaupunkiyhteisöt eivät itse muodostaneet useinkaan riittävän 
otollista kasvupohjaa, joka olisi voinut kasvattaa omia, sisältä 
päin kehittyviä paikallishallinnon, kunnalliselämän, muotoja, 
vaan yhteisön ulkopuoliset voimat saattoivat monasti astua etu-
alalle. Onkin syytä ensinnä lyhyesti tarkastella esivallan osuutta 
kaupunkiemme kunnallishallinnossa. 

1  HERLITZ, Självstyrelsen, 163. 



II. Esivallan hallintokontrolli. 

Pohjoismaisessa kaupunkimaailmassa hallitsija oli kaupunki-
hallinnon aktiivinen elementti maistraatin ja yhteisen por-
variston rinnalla, kun sensijaan Itämeren eteläpuolella kruunun 
ylivalta, hallintokontrolli, oli useasti pelkästään nimellistä. 
Valtiovalta ei meillä ollut vain etäältä valvova, kontrolloiva 
elementti, vaan se omien paikallisten edustajiensa välityksellä 
tarttui ja osallistui kaupunkihallinnon erilaatuisiin jokapäiväi-
siin tehtäviin. Vaikkakin kuninkaan käsitettiin pohjoismaissa 
omaavan tavallaan koko hallintovallan, mitä hän sitten ikään-
kuin osittain oli luovuttanut muille paikallishallinnon elemen-
teille, oli pohjoismainen itsehallintoajatus kuitenkin ikivanhaa 
perua. 

Kaupunginlain mukaan kuninkaan voudin (foghate) tuli 
lyhyesti sanoen osallistua maistraatin tärkeimpiin hallinnolli-
siin ja oikeudenhoidollisiin tehtäviin. Hän oli kaupungin paikal-
liseen esivaltaan kuuluva, mutta kuninkaan edustajana hän 
samalla oli paikallisen esivallan yläpuolella, maistraattia kontrol-
loivana valtiovallan silmänä.1  

On huomattava, että 1600-luvulla, nimenomaan sen alussa, 
ei tehty jyrkkää eroa valtiollisen ja kunnallisen hallinnon välillä, 
sillä tämä oli itse asiassa aikakaudelle vierasta. Niinpä esivallan 
arvovaltaista edustajaa, joka kuitenkin asiallisesti hallinnon val-
vojana saattoi olla kunnallisen itsehallinnon rajoittaja, ei eten-
kään varhaisemmin aina katsottu tästä näkökulmasta, vaan 
häntä pidettiin usein pikemminkin suojelijana, patriarkaalisena 
johtajana, neuvonantajana, arvokkaana persoonallisena tukena 
tavallaan miltei kaupunkiyhteisöön kuuluvana. Kruunun hal- 

1  ODHNER, Stadsförfattningen, 130 ja seur. Ks. myös V. BONSDORFF, 
Åbo, 144-145. — Esivallan finanssikontrolli esitetään teoksen II 
osassa kunnallistalouden yhteydessä, kuten on jo edellä huomautettu. 
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lintokontrolli luonnollisesti kasvoi rinnan hallintosysteemin 
byrokratisoitumisen kanssa ja kruunun ruvetessa osallistumaan 
kaupungin toimihenkilöiden palkkaukseen. Vuosisadan lopulla 
voidaan nähdä verraten yhtenäisen kontrollisysteemin alkava 
hahmoittuminen, etenkin, mitä maaherrojen ja maistraattien 
suhteisiin tulee. 

Käsiteltäköön aluksi pääpiirtein »kuninkaanmiesten», s.o. 
kuninkaan paikallisten edustajien, etenkin käskynhaltijain ja 
maaherrojen, useinkin varsin keskeistä ja tarpeellista osuutta 
1600-luvun kaupunkihallinnossa. Senjälkeen tarkastellaan erik-
seen läänitettyjen alueiden kaupunkien. hallintokontrollia. 

1. Kuninkaan edustajat. 

Hallitsijaa edustavista, kaupunginlain foghatea vastaavista, 
kaupunkihallinnon kanssa välittömästi tekemisiin joutuvista 
virkamiehistä merkittävin oli käskynhaltija, sittemmin maa-
herra. Käskynhaltijan (resp. maaherran) asema kaupunkihal-
lintoon nähden joutui 1600-luvulla muutamien huomattavien 
muutosten alaiseksi, joihin on tässä yhteydessä syytä lyhyesti 
puuttua. 

Vuosisadan alussa käskynhaltijat ja alikäskynhaltijat, jotka 
omasivat sekä siviili- että sotilashallinnon johdon, osallistui-
vat nimenomaan residenssikaupungeissaan pormestarien ja raa-
din rinnalla hyvinkin yksityiskohtaisesti kunnalliseen hallin-
toon ja oikeudenhoitoon.l Eri käskynhaltijoille saatettiin antaa 
erikoisohjeita näitä tehtäviä varten. Sellaisista mainittakoon 
Turun ja Hämeenlinnan linnaläänien käskynhaltijalle Johannes 
De la Gardielle v. 1616 annettu ohjesääntö ja alikäskynhaltija 
Eerik Knapelle V. 1632 annettu valtakirja »Turun linnaläänin 
kaupunkien käskynhaltijan ja linnankreivin virkaan (ståthål-
larskap och burggrefskap), jotta niiden johtomiehet osoittai-
sivat hänelle kuuliaisuutta ja antaisivat jokaisen tuomion 

1  Kuvaavana esimerkkinä 1500-luvun kruunun edustajien suuresta 
vallasta ks. kuninkaan kirjettä Viipurin käskynhaltijalle Jaakko Henri-
kinp. Hästeskolle 1562 2/5. LINDBERG, Privileg. III, 30 sekä vahvis-
tusta Viipurin käskynhaltija Antti Niilonp. Sabelfanan toimenpiteille 
1573 30/7. LINDBERG, Privileg. III, 146. 
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hänen nähtäväkseen ja allekirjoitettavakseen».1  Tänä ajanjak-
sona (1630-luvun alkuun saakka) käskynhaltijat (resp. alikäs-
kynhaltijat) istuivat jotenkin säännöllisesti residenssikaupun-
kiensa raastuvankokouksissa »kuninkaanmiehen paikalla» eikä 
ollut harvinaista, että heidän poissaolonsa aiheutti etenkin 
tärkeiden asioiden käsittelyn lykkääntymisen, kunnes käskyn-
haltija (resp. alikäskynhaltija) voi itse olla saapuvilla.2  

1630-luvun puolimaissa paikallishallinnossa toimeenpannut 
muutokset ulottuivat luonnollisesti myös kaupunkihallinnon pii-
riin. V:n 1634 hallitusmuoto korvasi käskynhaltijainstitution 
maaherrasysteemillä, jonka haltijoilleen suomat valtuudet pie-
nenivät: mm. velvollisuus istua oikeutta raatihuoneella jäi pois 
ja tämä rajoitettiin vain pelkkään kontrolliin. Olivathan kau-
pungitkin tehneet lukuisia valituksia siitä, että maaherra saat-
toi tavallaan olla pormestari ja raati-korporaation (resp. raastu-
vankokouksen) jäsen. V:n 1634 hallitusmuodon mainitsemien 
»kuninkaallisten voutien», sittemmin• kuninkaallisten pormesta-
rien tuli nyt ottaa tämä asema .3  Selvemmin maaherran suhde 
pormestari ja raati-korporaatioon ja raastuvankokouksiin ilmeni 
v:n 1635 maaherranohjesäännössä. Maaherra lakkasi olemasta 
tuomioita langettava oikeudenhoitoviranomainen. Hänen val-
tuuksiinsa kuului varsinaisesti vain valvontaa ja toimeenpanoa. 
Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä ottamasta osaa raastuvan-
kokouksiin, olemasta siellä puheenjohtajana.' Hän saattoi käy-
tännössä aktiivisesti osallistua vaikeiden oikeudenhoidollisten 
kysymysten käsittelyynkin ja ratkaisuun.s Muuten hallinto-
kysymykset, veronkantotoimi ja erinäisten tuomioiden ja yleis- 

1  STYFFE, Samling, 99-103. V. BONSDORFF, Åbo, 146--147. 
2  Viitattakoon vain v. BONSDORFF, Åbo, 147 ja RUUTH, Viipuri, 159 

ja seur. 
8  »Kaupunginvouti»-institutiosta (v:n 1634 hallitusmuodon määräys) 

Turun osalta ks. V. BONSDORFF, Åbo, 150, ja yleensä ks. ODHNER, Inre 
historia, 184. 

' Vrt. maistraatin työjärjestyksen selvittelyä, s. 57. 
• Vrt. Mariestad, 154. HALILA, Oikeudenhoidosta, 261. Turun ja 

Porin läänin maaherran Eerik von der Linden kertomus v. 1662: »så 
hafver iagh esomofftast warit på Rådhstugurna.» Handlingar rörande 
Skandinaviens historia XXXL, 453. 
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ten määräysten täytäntöönpano olivat maaherran varsinaisena 
toimialana. 

Jo v:n 1619 säädös oli antanut tarpeellisia selventäviä mää-
räyksiä kruunun kontrolloinnista. Säädöksen mukaan käskyn-
haltijan ja voudin piti olla läsnä, kaupungin viranomaisten ilmoi-
tettua kokousajasta, kaupungin paikallista esivaltaa, toimi-
henkilöitä, valittaessa ja kaikissa tärkeissä asioissa johtamassa 
(praesidera) kuninkaan puolesta asioiden käsittelyä, joskaan, 
kuten säädöksestä käy ilmi, kuninkaan edustajan ei tarvinnut 
olla varsinaisena puheenjohtajana. Jos kruunun edustajaa ei 
ollut paikalla, ei tämä seikka estänyt asioiden käsittelyä.' 

Maaherra oli lääninsä »päänä eli päällikkönä» velvollinen 
edistämään yleistä hyvää ja valvomaan, että lakia ja kunin-
kaan säädöksiä noudatettiin. Hänen tuli olla »justitiae protec-
tor», kuten mm. Turun ja Porin läänin maaherra Lauritsa Creutz 
nuorempi itseään kutsui.2  Kaupunkeihin tuli valita hyviä 
maistraatin jäseniä ja kaupunginkirjureita, kaupunkien elin-
keinoelämää, raha- ja huQltotointa sekä muita paikallisia lai-
toksia tuli niinikään valvoa. Pietari Brahe antoi Suomen maa-
herroille v. 1648 erikoisen ohjesäännön, joka kuitenkin valta-
osaltaan rajoittui selvittämään maaherran velvollisuuksia talous- 
elämän parantamisessa pysytellen muuten vanhempien säädös-
ten puitteissa .3  

Kaarle XI, joka kiinnitti erikoista huomiota maaherranvir-
kaan, antoi v. 1687 yleisen maaherrojen ohjesäännön. Tämä 
sisälsi pääasiassa samat valtuudet kuin v:n 1635 ohjesääntö, 
paikoin tosin selvennettyinä.4  Mainittakoon vain, että maa-
herran tuli estää maistraattien oman hyödyn tavoittelu, mikä 
oli ollut aiheena lukuisiin katkeriin valituksiin. Keskeisenä 
riitakysymyksenä oli maaherran osuus maistraatin jäsenten vaa-
leihin, kysymys, mihin tullaan yksityiskohtaisemmin palaamaan 
kuninkaallisten pormestarien nimittämisestä puhuttaessa .5  

1  V:n 1619 säädös, kohdat 7-8. Vrt. v:n 1634 hallitusmuotoa. 
2  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Turun ja Porin lääni. 1687 26/2. 
8 STYFFE, Samling, 157-158, 191 ja seur., 240-249, 283 ja seur. 
' STYFFE, Samling, 300-336. CARLSON, Fr. F., Sveriges historia IV, 

168. 
5  Ks. s. 81 ja s. 90. 
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Kenraalikuvernöörit osallistuivat Turun kaupunkihallintoon 
persoonallisesti hyvin harvoin.1  Heitä ei luonnollisesti pidetä-
kään kaupunkien varsinaiseen paikallishallintokoneistoon kuu-
luvina, vaikkakin he — eritoten Pietari Brahe — monin tavoin 
ovat tehokkaasti vaikuttaneet sen kehitykseen. 

Niissä kaupungeissa, joissa maaherra ei asunut, istui »kunin-
kaanmiehen» paikalla korkein sikäläinen valtiovallan edustaja, 
kihlakunnantuomari, kihlakunnanvouti tai linnanpäällikkö. On 
huomattava, että kihlakunnantuomari ensin johtaa kaupungin 
oikeudenhoitoa ja samalla valvoo paikallishallintoa pormesta-
rien ollessa kenties vähemmän lakia ja oikeutta tuntevia. 1500-
luvulla kaupunki saattoi useassa mielessä yhä olla tavallaan 
kihlakunnan osa, jota kenties oli vaikea pitää naapuripitäjistä 
erillisenä kokonaisuutena, joskin sillä oli laajempi itsemäärää-
misoikeus? 

Kihlakunnantuomarin ja kihlakunnanvoudin valtuudet oli-
vat samaistettavissa kaupunginlain »foghaten» toimintapiiriin 
aina v:n 1634 valtiomuodon voimaantuloon saakka. Tällöin 
heidän osuutensa kaupunkien paikallishallintoon huomattavasti 
supistui, sillä heidän valtuuksiaan siirrettiin maaherralle. 
Kustaa II Aadolfin ja Aksel Oxenstiernan tarkoituksena näet 
oli keskittää maaherran käsiin niitä tehtäviä, jotka aikaisemmin 
olivat kuuluneet kihlakunnanvoudeille. Viimemainitut joutui-
vat kuitenkin maaherrojen käskyläisinä, väliin heidän edusta-
jinaan, kajoamaan kaupunkihallintoon. Tämä tapahtui eritoten 
kontrollitarkoituksessa, mutta pääasiassa vain veronkantotoi-
men alalla .3  V:n 1619 säädös, jossa etenkin kuninkaan omasta 
tahdosta korostettiin käskynhaltijan ja kihlakunnanvoudin 
merkitystä kontrolloivana elimenä, ei kuitenkaan selvästi mää-
ritellyt kummankaan valtuuksien rajoja. Käskynhaltija käsi- 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 151 ja seur. Tukholmassa tosin ei ainoas-
taan ylikäskynhaltija vaan väliin myös joku valtaneuvoksista saattoi 
tilapäisesti osallistua maistraatin toimintaan. Kuningas saattoi lähettää 
johtavia apulaisiaan tärkeissä asioissa raatihuoneelle neuvottelemaan 
maistraatin kanssa. LuNDEQUIST, Stockholm II, 169. 

2  LINDBERG, Västervik, 104. Vrt. s. 11. 
3  Kaarle IX:n määräykset kihlakunnanvoutien tehtävistä olivat voi-

massa melkein koko 1600-luvun ajan, sillä vasta vv. 1688 ja 1689 heitä 
varten annettiin uusia ohjeita. 
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tettiin päätekijäksi residenssikaupungeissa, kihlakunnanvouti 
taas muualla.1  

Pienissä linnakaupungeissa oli linnanpäälliköitä kruunua 
edustamassa. Niinpä Hämeenlinnassa, jossa ei ollut kihlakun-
nanvoutia, linnanpäälliköllä (hoppman) oli hänen asemansa kau-
punginhallinnossa ja kamarikollegio antoi linnanpäällikölle v. 
1687 valtakirjan olemaan läsnä raastuvankokouksissa valvo-
massa kruunun etuja.2  

Vanha kaupunginlain vouti-institutio, joka aiemmin oli 
näytellyt merkittävää osaa kaupunkihallinnossa, oli 1600-luvun 
jälkipuoliskolle tultaessa jo aikansa elänyt.3  V:n 1734 lain esi-
töissä ja lakikomissionin oikeudenkäyntikaaren ehdotuksessa 
v. 1688 sitä ei enää mainita, joskin kului vielä viisi vuosikym- • 
mentä, ennenkuin tämä hallintoinstitutio lopullisesti hävisi 
kaupunkien paikallishallinnon organismista.4  

Jos tarkastellaan kuninkaan edustajien, lähinnä käskynhal-
tijain ja maaherrojen, osuutta kaupunkiemme paikallishallin-
toon niiden virallisten puitteiden perusteella, joihin edellä 
on lyhyesti tutustuttu, ei ymmärrettävästi saa riittävää käsi-
tystä vallitsevasta, useinkin kirjavasta käytännöstä. Paikal-
lisilla olosuhteilla, ensi sijassa persoonallisilla tekijöillä, oli 
valtiovallan hallintokontrollissa ja kruunun paikallisten edus-
tajien toiminnassa merkittävä osuus. Kukin käskynhaltija ja 
maaherra (resp. muut kruunun edustajat) saattoi näet antaa 
hallintokontrollille oman persoonallisen sävyn. Käskynhaltijat 
ja maaherrat olivat useinkin kuin pikkukuninkaita omassa käs-
kynhaltijakunnassaan ja läänissään.5  

Käskynhaltijat ja maaherrat saattoivat osallistua kaupungin 
paikallisiin hallintotehtäviin ja suorittaa valvontaa tehok-
kaimmin luonnollisesti residenssikaupungeissa, kun taas mui- 

1  LINDBERG, Stadga, 8. 
2  LINDEQVIST, Hämeenlinna, 49. 
3 Vrt. HALILA, Oikeudenhoidosta, 261. 
4  Vrt. HERDIN, Uppsala. Rättsväsendet, 12. 
b  Tämä ilmenee virallisissa säädöksissäkin, eritoten v:n 1635 maaher-

ranohjesäännössä (kohdat 6 ja 7). Tätä kuvastaa myös Aksel Oxen-
stiernan v. 1636 maaherroista ohimennen käyttämä varakuninkaan nimi-
tys. Svenska riksrådets protokoll VI: 1, 138-139. 
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den kaupunkien hallinnon ohjaus, valvonta ja tarkastus jäi 
etenkin meillä Suomessa vain matkojen, edustajien ja kirjeen-
.vaihdon varaan. Turussa voidaan todeta v:n 1634 hallitus-
muodon kaupunginvouti-institutiota noudatetun aluksi tarkasti, 
kuten v. BONSDORFF kertoo. Kuninkaanmiehen, kaupungin-
voudin, paikalla näet istui säännöllisesti joko linnanvouti tai 
varamaaherra.1  Useasti näkee arvovaltaisten ja tarmokkaiden 
käskynhaltijoiden ja maaherrojen saapuvan kaupunkien raati-
huoneelle esittämään kunnallishallinnollisia parannusehdotuk-
sia. Yhtä usein näkee heidän lähettävän maistraateiIle kirjel-
miä, joissa annetaan paikallishallinnollisia ohjeita, kehoituksia 
ja määräyksiä .2  Maaherran (resp. käskynhaltijan) antama kehoi-
tus merkitsi tosiasiassa lievää käskyä ja usein toteaakin, kuten 
tuonnempana eri hallintohaaroja esittäessä nähdään, ryh-
dytyn kunnallisiin uudistuksiin nimenomaan maaherran (resp. 
käskynhaltijan) aloitteesta. Maaherrojen tiheä vaihtuminen -
tästä oli v:n 1634 hallitusmuodossa näet erikoisia määräyksiä - -
kuitenkin vaikeutti monen parannusyrityksen juurtumista ja 
tämä seikka aiheutti valituksia kaupunkienkin taholta .3  Kuvaa-
vaa on, miten Viipurin porvaristo v. 1675, kun maaherra ei 
pariin vuoteen ollut oleskellut Viipurissa, anoi, että maaherran 
aina pitäisi asua paikkakunnalla ja »että jos hänen kuninkaan 
käskystä joskus täytyi matkustaa muualle, joku kelvollinen 
mies määrättäisiin hänen sijaisekseen, jonka tuli kohteliaasti 
ja varovasti käsitellä asioita ja niitä selvittää».4  Residenssikau-
punkien raastuvassa kaupunkihallinnosta kiinnostunut maa-
herra ei suinkaan ollut harvinainen vieras .5  Mutta etäisiin ylä-
mäankaupunkeihin hän ennätti tavallisesti korkeintaan kerran 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 150. 
2  Turun r. 1632 27/10. V. BONSDORFF. Åbo domb. 1626-32, 165_ 

Turun r. 1635 28/9 ja 17/10. HARTMAN, Åbo domb. 1635, 95, 99. 
Turun r. 1636 30/3 ja 19/9. HARTMAN, Åbo domb. 1636, 53, 117_ 
Turun r. 1697 25/9. Kokkolan r. 1660 26/4, 1672 31/1, Raahen r. 1678. 
27/5, 17/9 ja 1695 26/1, Porvoon r. 1646 16/11, 1674 20/3, Hämeenlinnan 
r. 1674 14/1, Vaasan r. 1641 16/3, 1650 1/3, Pietarsaaren r. 1686 4/1 ja 
Rauman T. 1694 18/6. NORDENSTRENG, Hamina, 102, KAUKOVALTA., 
Uusikaupunki, 43, 46. 

8 V:n 1634 hallitusmuoto, kohta 30. 
' RUUTH, Viipuri, 288. 
6  V. BONSDORFF, Åbo, 155--157. RUUTH, Viipuri, 286--288.. 
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vuodessa. Maaherran saapuminen oli tällöin merkkitapaus juhlal-
lisine vastaanottoineen ja porvarikaartin paraateineen. Yhtei-
nen porvaristo kutsuttiin yleiseen raastuvankokoukseen, jossa 
maaherran aloitteesta pohdittiin ajankohtaisia kysymyksiä, 
maaherra esitti huomionsa ja paikallinen esivalta sekä yhteinen 
porvaristo huolensa ja mahdolliset valituksensa. Tällöin saatet-
tiin jo etukäteen pohtia ja valmistella tärkeiden kysymysten 
ratkaisua. Niinpä, erään esimerkin ottaaksemme, kun maaherra 
Johannes Graan kävi tammikuussa v. 1672 Kokkolassa tarkas-
tusmatkalla, niin hän otti puheeksi pormestarinvaalin, joka piti 
tapahtua toukokuussa, koska hän, kuten maaherra itse sanoi, 
ei tällöin voi itse olla paikalla.1  

Kaupunkien ja käskynhaltijain sekä maaherrojen kesken 
vallitsi 1600-luvulla yleensä hyvä yhteisymmärrys? Kaupungit 
näet olivat etuoikeuksia nauttivina yhteisöinä valtiovallasta 
riippuvia. Valtiovalta antoi ja vahvisti privilegiot; juuri kruunu 
oli etuoikeuksien lähde. Senvuoksi on hyvin luonnollista, että 
maaherra valtiovallan edustajana nautti arvonantoa. Taval-
lisimpana porvariston tyytymättömyyden aiheena saattoivat 
olla maaherrojen pyrkimykset toisaalta saada kunnollisia, opil-
lista sivistystä saaneita toimihenkilöitä kaupunkeihin, toisaalta 
»työntää» omia suosikkeja kaupunkihallinnollisiin, nimenomaan 
pormestarin, raatimiehen ja kaupunginkirjurin toimiin, jolloin 
maaherran ja kaupungin mielipiteet kenties menivät ristiin .3  

1  Kokkolan r. 1672 31/1. 
2  Patriarkaalisista suhteista ks. VIRKKUNEN, Oulu, 420. Sellaiset kau-

punkien asioita harrastavat virkamiehet kuin Turun ja Porin läänin 
maaherrat Lauritsa Creutz vanh., Eerik von der Linde, Harald Oxe ja 
Lauritsa Creutz nuor., Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra Ernest 
Johannes Creutz, Viipurin käskynhaltija Arvid Wildeman, maaherrat 
Eerik Gyllenstierna, Jaakko Törnsköld, varamaaherra Johannes Creutz, 
maaherrat Fabian Wrede ja Antti Lindhjelm sekä Pohjanmaan maa-
herra Johannes Graan nauttivat porvariston keskuudessa suurta arvon-
antoa. Maaherrojen alaisista virkamiehistä ja heidän asemastaan ks. 
SÖRNDAL, Den svenska länstyrelsen, 67. 

8 Sotaisen ajan väkivaltainen henki saattoi myös lyödä leimansa 
maaherrojen ja kaupungin paikallisen esivallan välisiin suhteisiin, kuten 
Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran Ernest Johannes Creutzin 
ja Helsingin pormestarin Mikael Sakarinpojan dramaattinen riitajuttu 
osoittaa. RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni. 
Maaherra Creutzin ja pormestari Mikael Sakarinpojan riitajutun asia-
kirjat 1659-1675. 
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Kaupunkien ja kihlakunnanvoutien, mikäli nämä osallistui-
vat kaupunkihallintoon tai joutuivat sen kanssa tekemisiin, 
väliset suhteet eivät sitävastoin aina olleet hyviä. Tähän vai-
kuttavista syistä mainittakoon vain näiden virkamiesten kau-
pankäynti ja heidän esiintymisensä viran puolesta ikävinä 
»verokarhuina». He olivat lähempänä kaupunkiyhteisöä usein 
henkilökohtaisesti kietoutuneet sen probleemeihin ja heidän 
arvovaltansa ei ollut läheskään niin suuri kuin maaherrojen. Sitä 
mukaa kuin kaupunkien oman paikallisen esivallan sivistys-
taso nousi, t.s. mitä paremmin he pystyivät huolehtimaan teh-
tävistään, nimenomaan oikeudenhoidosta, sitä harvemmiksi 
kävivät kruunun paikallisen edustajan viralliset vierailut mais-
traatin istunnoissa, joissa kruunun edustajien läsnäolo oli vielä 
vuosisadan alussa ollut usein tuiki tarpeellinen. Kuninkaallis-
ten pormestareiden tulo merkitsi tässäkin suhteessa ratkaisevaa 
vaihekautta. 

2. Kreivi- ja vapaaherrakuntien kaupun- 
kien hallintokontrolli. 

Pohjolan aatelisto oli 1600-luvulla valtaosaltaan maa-aatelia, 
joka asui omissa kartanoissaan joutuen verraten vähän suora-
naiseen kosketukseen porvariston kanssa. Meillä ei huomaa-
kaan aateliston ja porvariston välisissä suhteissa sellaisia usein-
kin väkivaltaisia piirteitä, joita näkee eteläeurooppalaisessa, 
nimenomaan italialaisessa kaupunkimaailmassa. Pohjoismaissa 
aatelisto ja porvaristo olivat ylipäänsä hyvässä sovussa, jota 
pääasiassa vain sääty-ylpeyden ilmenemismuodot,kaupankäyn-
tiriidat sekä aateliston suhteesta eräisiin porvarillisiin rasituk-
siin johtuvat erimielisyydet häiritsivät. 

Kreivi- ja vapaaherrakuntien kaupungit joutuivat paikallis-
hallinnollisessa mielessä erikoisasemaan muihin kaupunkeihin 
verrattuina.1  Kun kreivi- ja vapaaherrakuntien haltijat useim- 

1  Tällaisia olivat 1600-luvulla seuraavat meikäläiset kaupungit: Tam-
misaari (1569-1680, Raaseporin kr.k.), Uusikaupunki (kreivikunta-
aikana myös ruots. nimi Vasaborg, 1646-1681, Vaasaporin kr.k.). 
Raahe, Kajaani ja Brahea (1650-1680, Kajaanin vapaah.k.), Pori (1651 
—1681, Porin kr.k.), Pietarsaari (1652-1681, Jaakko De la Gardien 
lesken Ebba Brahen kr.k.) ja Uusikaarlepyy (1652-1681, Klaus Aken-
poika Tottin kr.k.). ALMQUIST, Lokalförvaltningen I, 45 ja seur. 
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miten käsittivät itsensä alueidensa täysivaltaisiksi isänniksi, 
niin toisaalta kruunun, toisaalta kaupunkien itsehallinnollisten 
oikeuksien osuus kaupunkien paikallishallinnossa miltei lakkasi.' 
Niinpä maaherroilla ei kreivikunnissa ollut mainittavaa sanan-
valtaa. Esimerkkinä mainittakoon maaherra Johannes Graanin 
lausunto v. 1658 Vaasan raatihuoneella: »Kaupungin lainkäyt-
töön minulla ei ole mitään sanomista, vaan se on kokonaan 
Hänen kreivillisen ylhäisyytensä (Gabriel Pentinpoika Oxen-
stiernan) vallassa. Ja toivon, että hänen voutinsa (päämiehensä, 
hoppman) kreivin poissaollessa hoitaa sitä kunnollisesti.e 
Kuninkaanmiehen sijalla istui raatihuoneen neuvospöydän 
ääressä kreivi- tai vapaaherrakunnan paikallinen johtaja, josta 
saatettiin käyttää erilaatuisia nimityksiä.3  

Kun kruunun valvonnan alaisissa kaupungeissa näkee kunin-
kaanmiehen entistä harvemmin saapuvan raatihuoneelle istun- 
tojen ajaksi, niin vastaavaa toteaa myös kreivi- ja vapaaherra-
kuntien kaupungeissa. Uudessakaupungissa 1650-luvulla istui 
pormestari Kasper Eichman väliin »voudin paikalla» tai vouti 
(päämies) oli valtuuttanut tähän jonkin muun henkilön.' 
Kuvaavaa on, miten Raaseporin kreivikunnan vouti (päämies) 
Herman Thim v. 1680 kesällä ilmoitti, »ettei hän nyt enää tahdo 
edelleen olla tekemisissä kaupungin (Tammisaaren) asioissa 
muuten kuin vain silloin, kun he (kaupungin pormestari ja raati) 
pyytävät hänen apuaan». Tällöin hän »virkansa puolesta auttaa 
heitä, mutta muutoin on maistraatti itse velvollinen huolehti-
maan saamistaan privilegioista».5  

Kaupungin paikallishallinto voitiin yleisen lainsäädännön 
puitteita rikkomatta järjestää olosuhteiden vaatimalla tavalla. 
Kreivillä ja vapaaherralla oli käytännössä oikeus asettaa ja 
erottaa kaupungin toimihenkilöitä, kuten lukuisat esimerkit 
osoittavat. Kaupunkiyhteisön alueella saattoi toimia myös 
k.o. aatelisherran omia virka- ja palvelusmiehiä. Niinpä esim. 
Uudessakaupungissa nähdään kreivin kivalteri valvomassa lai-
tonta kauppaa. Kreivi- ja vapaaherrakunnan sekä kaupungin 

' Ks. LINDBERG, Västervik, 103 ja seur. 
2  ASPELIN, Vasa, 348-349. 
3  Vouti, päämies (hauptmann, hoppman), kamreeri, inspehtori. 
4  Uudenkaupungin r. 1653 17/9. 
5  Tammisaaren r. 1680 15/4. 
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toimet saattoivat lisäksi jossain määrin olla kietoutuneita toi-
siinsa. Voi havaita pormestarin toimivan kreivikunnan väliai-
kaisena päämiehenä tai kreivikunnan muonitusmestarin (pro-
viantmestare) kauppaa käyvänä porvarina samalla hoitavan 
kaupunginkirjurin tehtäviä.' Huomattakoon myös, että kreivi-
tai vapaaherrakunnan vouti (päämies) saattoi kaupunkiyhtei-
söä koskevissa asioissa kääntyä suoraan kaupungin alempien toi-
mihenkilöiden, esim. kaupunginpalvelijain, puoleen täten sivuut-
taen »virkatien.»2  

Meillä kreivi- ja vapaaherrakuntien kaupungit elivät aatelis-
herrojensa holhouksen alaisina usein nousukauttaan. Muuta-
mat kaupungit saivat suorastaan ensimmäiset privilegionsa 
vapaasukuisten valtiaittensa toimesta .3  Kaupunkien elinehdoista 
pidettiin huolta usein esikuvallisella tavalla. Niinpä voi hyvällä 
syyllä sanoa esim. Leijonhufvud-suvun suuresti suosineen pientä 
Tammisaaren kaupunkia. Kaupunkien paikallishallintoonkin 
saatettiin istuttaa aatelin toimesta terveellisiä uudistuksia, joi-
hin tutustutaan tuonnempana eri yhteyksissä. Mainittakoon 
vain Pietari Brahen vapaaherrakunnassaan toimeenpanema 
hallintosysteemi konventteineen, Gabriel Pentinpoika Oxen-
stiernan v. 1652 Vaasaa varten vahvistama yksityiskohtainen 
hallinto-ohjesääntö ja Kustaa Kustaanpojan toimenpiteet 
Uudenkaupungin tulojen lisäämiseksi 4 Aatelisilla oli myös hyviä, 
kaukonäköisiä ja tarmokkaita miehiä asetettavana paikallisiin 
johtajatehtäviin6 Tosin on myös esimerkkejä siitä, että kel-
vottomat voudit aiheetta himmensivät vapaasukuisen herransa 
merkitystä. 

Meikäläisellä maaperällä ei huomaa sanottavia ristiriitoja 
vapaasukuisten herrain ja heidän alueisiinsa kuuluvien tai niille 
perustettujen kaupunkien välillä .6  Suomen kreivi- ja vapaaherra- 

1  KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 104---105. LINDBERG, Västervik, 167. 
2  LINDBERG, Västervik, 196. 
3  Raahe, Kajaani, Brahea ja Pietarsaari. 
4  Erikoisesti mainittakoon Vaasan hallinto-ohjesääntö v:lta 1652. 

RVA. Oxenstiernan kok. Gabriel Pentinp. Oxenstierna. Vaasan hallinto-
ohjesääntö 1652 1/10. 

' Parhaimpia oli Pietari Brahen suosikki Henrik Corte, joka on 
merkittävästi vaikuttanut Raahen kehitykseen. SÖDERHJELM, Brahe-
stad, 6. 

6  Ks. esim. BACKMAN, Tvenne gravstenar, 125. 
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kuntien kaupungit olivat poikkeuksetta pieniä ja vähäväkisiä, 
joille mahtavain suosijain usein pitkällekin menevä holhous oli 
suureksi eduksi ja tervetulleeksi tueksi. Suuraatelin kukistut-
tua nämä kaupungit, palattuaan jälleen kruunun välittömään 
valtapiiriin, saattoivat joutua murrosajan vaikeuksiin, jolloin 
kaipauksella muisteltiin »armollisen kreivin aikaa.» Vaikeudet 
tulivat kumminkin olemaan miltei kauttaaltaan taloudellista 
laatua. Niinpä, erään esimerkin ottaaksemme, Tammisaaren 
maistraatti jäi reduktion jälkeen muutamiksi vuosiksi ilman 
palkkaa. Meillä kreivi- ja vapaaherrakuntien kaupunkien paikal-
lishallinto ei ennättänyt etääntyä niistä muodoista, joita valta-
kunnan muut kaupunkiyhteisöt noudattivat. Suuriin, merkit-
täviin ja lakia syrjäyttäviin muutoksiin kreiveillä ei luonnolli-
sesti ollut oikeuttakaan, vaan kreivi- ja vapaaherrakuntien kau-
punkiyhteisöt reduktion jälkeen suuremmitta hankauksitta 
sulautuivat muiden kaupunkien joukkoon. 



III. Hallinnon organisaatio. 

1. Maistraatti. 

Tehtävät. 

1600-luvulle tultaessa maistraatti yhdisti edelleenkin itseensä 
sekä kaupunkiyhteisön hallinnolliset, oikeudenhoidolliset että 
toimeenpanevat tehtävät, joista se huolehti yhdessä valtiovallan, 
s.o. kuninkaan, edustajan kanssa. Nimitys maistraatti tuli 
viralliseen kieleen Kustaa II Aadolfin hallitessa. Vanhat sanonnat 
»pormestari ja raati» tai »pormestari ja hänen (koko) raatinsa» 
pysyivät kuitenkin jatkuvasti käytännössä, kunnes vuosisadan 
puolimaissa maistraatti-nimitys alkoi ilmestyä edellisten rin-
nalle kaupunkien omiin asiakirjoihin.' Ruotsi-Suomen kaupunki-
yhteisöissä maistraatti oli ensi sijassa yhteisön esivalta, vähäi-
sessä määrin sensijaan kaupungin porvariston edustuselin, kuten 
asian laita oli Saksassa, missä useilla kaupungeilla saattoi olla 
myös huomattava poliittinen merkitys.2  Maistraatin toimia-
laan kuuluivat niinikään privilegioiden voimassapito ja suojelu 
sekä toisaalta suhteessa muihin kaupunkeihin että toisaalta suh-
teessa aatelisiin, pappeihin ja talonpoikiin. Edelleen siihen luon-
nollisesti kuului porvarioikeuksien antaminen.3  

Keskiajan ja 1500-luvun kaupunkiprivilegioissa sekä kau-
punkeja koskevissa kuninkaan kirjeissä ja säädöksissä pormes-
tarin ja raadin tehtävät mainittiin joko aivan ylimalkaisesti, 
yleiseen kaupunginlakiin vedoten, peruslinj at hahmoitellen, 
tai aivan sporadisesti, ajan, paikan ja kyseessä olevan tehtävän 
mukaisesti. Luonnollista on, että 1600-luvun alkupuolella saa 

1  ODHNER, Stadsförfattningen, 145. Tansk. Byens Q vrighed. 
2  ODHNER, Stadsförfattningen, 154. Asiaan palataan vielä maistraa-

tin kokoonpanoa selvitettäessä, ss. 52 ja seurr. 
3  ODHNER, Stadsförfattningen, 155-157. 



odottaa näkevän toisaalta yksityiskohtaisia ja toisaalta yhte-
näistäviä määräyksiä. Tällaisia tapaakin v:n 1619 säädöksessä 
ja muutamissa sen henkeen laadituissa kaupunkiprivilegioissa. 
Mainittu säädös määritteli pormestarin ja raadin tehtävät seu-
raavasti: 

»Pormestarin ja raadin virkatehtäviin tulee varsinaisesti kuu-
lua, että he kaikin voimin ahkeroivat kaupungin eduksi, hyvin-
voinniksi ja hyödyksi sekä kasvamiseksi, että järjestystä ja 
politiaa pidetään voimassa ja milloin jotakin sekavuutta voi 
välistä päästä valloilleen kaikenlaisissa tapauksissa, mikä myös 
on vastoin lain säädöksiä, heidän saavuttamiaan privilegioita tai 
hyviä tapoja, että he ajoissa ehkäisevät sellaisen ja selvittävät 
parempaan kuntoon I, minkävuoksi ja jotta he sellaisen sitä 
paremmin voisivat tehdä, me annamme näinollen heille oikeu-
den ja luvan järjestää asiat kaupungeissa sen mukaan kuin voi 
olla hyödyllistä ja hyvää, ei kuitenkaan lain, meidän säädök-
siemme tai heidän omien privilegioidensa vastaista, vaan niin 
usein kuin jotakin säädöstä tällä tavoin voidaan tarvita, että se 
silloin kokonaan kirjoitetaan ja esitetään meidän hyväksyttä-
väksemme. Sitten pitää pormestarin ja raadin jakaa lakia ja 
oikeutta kaupungeissa, kaikella halulla pyrkien siihen, että 
riitajutut selvitetään joko ystävyydessä tai lain tuomion nojalla 
ilman oikeudenkäyntiä, joka on pitkällistä, jotta riita loppuu 
ajoissa eikä asianomaisille koidu turhia kustannuksia.»2  

Muutamiin v:n 1619 jälkeen annettuihin kaupunkiprivilegioi-
hin näkee sovelletun v:n 1619 säädöksen määräyksiä pormestarin 
ja raadin virkatehtävistä.. Nevanlinnan ja Lappeenrannan pri-
vilegiot olivat tässä mielessä erikoisesti mainittavia. Kristiina-
kuningattaren Lappeenrannan kaupungille v. 1652 antamien 
juuri mainitun säädöksen henkeen laadittujen privilegioiden 
mukaan maistraatille kuuluivat seuraavat tehtävät: »Pormes-
tarin ja raadin tehtävänä on nimenomaan se, että he parhaansa 
mukaan harrastavat kaupungin hyötyä ja menestystä, että tulisi 
turvatuksi ja tuetuksi se;  mistä on kaupungille odotettavissa etua 
sekä estetyksi ja torjutuksi se, mikä voisi sille tuottaa vahinkoa 
ja tappiota. Nimenomaan heidän velvollisuutensa on oleva pitää 

reda bättre upp. Nevanlinnan privil. v. 1642: råda böter uppå. Ks. 
V. BONSDORFF, Nyen, 98. 

2  STIERNSIAN, Samling I, 733. 
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huolta kaupungin privilegioista ja ne kaikissa pykälissään ja 
kohdissaan toimeenpanna, erittäinkin heidän tulee huolehtia 
siitä, että kaupungin tulot lisääntyisivät ja enenisivät, että por-
varisto kaupassaan noudattaisi lakia ja järjestystä ja sentähden 
jakaa elinkeinot porvariston kesken määrättyihin luokkiin ja 
ryhmiin ja pitää silmällä, että kukin saa esteettömästi harjoittaa, 
käyttää, parantaa ja viljellä osalleen määrättyjä tavaroita ja 
niiden kauppaa ja käsittelyä; samoin myös, että hyödyllisiä ja 
tarpeellisia teollisuudenhaaroja ja käsityöläisiä siirtyisi ja 
asettuisi kaupunkiin, että hyvä järjestys ja hallinto pysytetään 
voimassa, että missä kaikenlaisten tilaisuuksien takia voisi 
juurtua joitakin häiriöitä, jotka pyrkivät loukkaamaan lakia, 
järjestystä ja hyviä tapoja, siveellisyyttä ja kunniallisuutta, he 
sellaisen ajoissa estävät ja oikaisevat; että he säätävät ja määrää-
vät kaupungin rakennuksista kuten panimoista, teurastamoista, 
silloista, suluista, kaduista, kujista, satamista ja muusta sellai-
sesta, mikä kaupunkia ja sen asukkaita koskee, että he hoitavat 
lakia ja oikeutta kaupungissa ja olkoon heidän huolenaan, että 
riita-asiat joko ystävyydessä sovitaan tai että ne laillisen tuo-
mion nojalla ilman ajanhukkaa saatetaan ja autetaan päätök-
seen.>' 

Maistraatin, kaupunkihallinnon keskuksen ja polttopisteen, 
koko kaupunkielämän valvontaa käsittävissä velvollisuuksissa 
voi näinollen erottaa hallinnollisia, oikeudenhoidollisia, toi-
meenpanevia, taloudellisia, yleistä hyvää, yleistä järjestystä ja 
siveellisyyttä valvovia sekä myös lakiasäätäviä ja edustusluon-
toisia tehtäviä. 

Erikoisesti on syytä kiinnittää huomiota v:n 1619 säädöksen 
maistraateille suomaan oikeuteen antaa säädöksiä kaupunkien 
sisäistä hallintoa ja yhteisen hyvän edistämistä varten, mikäli 
nämä säädökset eivät olleet ristiriidassa lain, kuninkaan sää-
dösten ja kaupunkien omien privilegioiden kanssa. Tällaisten 
säädösten antoon oli aihetta jo yksistään siitä syystä, että ylei-
set säädökset kaipasivat useasti lähempää määrittelyä ja 
yksityiskohtaisia soveltamismuotoja, joissa paikalliset olosuh-
teet oli huomioitava. Toisaalta muutamia yhteiskuntaelämän 

Lappeenrannan privil., kohta 4. RR 1652 20/9. Vrt. JALKANEN, 
Lappeenranta, 29-30. Vehkalahdesta ks. NORDENSTRENG, Hamina, 
103-104. 

4 
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aloja koskevat säädökset tyystin puuttuivat, joten aukkojen 
välttämiseksi oli tarpeen antaa määräyksiä maistraatin nimessä. 
Jo kaupunginlaissa mainittiin nimenomaan: »Tho skulu the 
pröfwa ok rådha all mål, förr än the nokon stadga ther å göra.» 
Sittemmin lisättiin tähän Tukholman privilegioissa v. 1436, että 
raadin määräyksiä tuli pitää voimassa. Samoin kuninkaallisessa 
kirjeessä Tukholman raadille v. 1578 mainittiin, että raadilla 
oli kruunun edustajan avustamana valta määrätä sellaista, mikä 
voi olla eduksi kaupungin hyvälle järjestykselle. Teoreettisesti 
katsoen kaupungeilla oli siis alun perin suuret mahdollisuudet 
itsenäiseen paikalliseen lainsäädäntöön. Mutta, kuten ODHNER 
huomauttaa, Ruotsi-Suomen kaupunkihallinto ei vielä ollut 
kehittynyt sisäisesti niin korkealle tasolle, että tällainen toi-
minta olisi voinut kasvaa ja kehittyä merkittäväksi, joskin sitä 
on havaittavissa.1  Näkeekin maistraattien antavan mainitun-
luonteisia säädöksiä, joille tuli tavaksi hankkia hallitsijan vah-
vistus. Tällaista kaupunginlakia täydentävää toimintaa oli 
tapahtunut kahden ja puolen vuosisadan ajan miltei ilman halli-
tusvallan kontrollia. Ei olekaan ihme, että 1600-luvun alussa 
kaupunginlain uudistustyössä havaittiin käytännössä vallitse-
van melkoista sekavuutta. Lisäksi huomattakoon, että eri 
kaupungit olivat soveltaneet alkuperäisestä poikkeavia laki-
tekstejä, mikä seikka antoi Kustaa II Aadolfille aiheen valittaa, 
että »laki on viety sen oikeasta tarkoituksesta», mikä puolestaan 
oli johtunut »ymmärtämättömistä kopioitsijoista ja muista 
vääristelevistä (vrångvise) ihmisistä».' 

Mainittua paikallisten säädösten antoa tapaa luonnollisesti 
eniten suurimmissa ja virkeimmissä kaupungeissa, meillä Suo-
messa nimenomaan Turussa ja Viipurissa. Tässä yhteydessä ei 
ole syytä ryhtyä paikallisen lainsäädännön yksityiskohtaiseen 
selvittelyyn, mihin 1600-luvun osalta palataan kunkin kunnal-
lishallinnön alan yhteydessä. Kaupunkien toimihenkilöiden 
pätevyyden kasvaminen, maistraatin byrokratisoituminen ja 
kollegiaalisen systeemin toimeenpano olivat omiaan luomaan 
edullisen kasvupohjan paikallisen lainsäädännön versomiselle. 

Pormestari (resp. pormestarit) oli maistraatin päämiehenä, 

1  ODHNER, Stadsförfattningen, 170-171. 
2  ODHNER, Stadsförfattningen, 142. 
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lähinnä vastuussa maistraatille kuuluvien tehtävien hoidosta. 
Ero pormestarin ja maistraatin muiden jäsenien kesken ei var-
haisempina aikoina ollut merkittävä. Sosiaalinen ero pormes-
tarien ja raatimiesten välillä oli etenkin vuorottelusysteemin 
väistyessä vähitellen kasvanut kasvamistaan rinnan maistraa- 
tin byrokratisoitumisen kanssa. Erikoisen selvästi tämä kuvas-
tui maistraatin jäsenten palkkauksessa, kuten tuonnempana 
tullaan näkemään. Pormestarien tehtävissä todetaan, paitsi 
työnjakoa ja sen kehittymistä, myös paikallisista olosuhteista 
riippuvia pieniä eroavaisuuksia. Kunkin kaupungin pormestarin 
tehtävät olivat näet muotoutuneet paikallisten tarpeiden mukai-
sesti ja voidaan sanoa, että ei ollut kahta kaupunkia, joiden por-
mestareilla olisi ollut aivan samat virkatehtävät. Laki ja kunin-
kaalliset säädökset olivat nekin puolestaan siksi yleisluontoisia, 
vähän yksityiskohtia sisältäviä, että käytännön kirjavuus oli 
luonnollista. Lienee kuitenkin hedelmätöntä ryhtyä erittele-
mään esiintyviä variaatioita, joissa ei voi havaita ilmeistä geneet-
tisyyttä tai riittävän selviä, tiettyjä alueellisia yhteispiirteitä, 
vaan eteen avautuu aikakaudelle luonteenomainen, kirjava, 
käytännön vapaasti kehittämä muotojen rikkaus.' Selvää on, 
että suuren ja vauraan kauppakaupungin arvovaltaisella por 
mestarilla, joka oli kenties onnistunut saamaan kelvollisia apu-
laisia, oli yksityiskohtia huomioiden melkoisesti toisenlaatui-
nen toimintapiiri kuin pienen, kituliaan ylämaankaupungin por-
mestarilla, joka sai itse kädestä pitäen ohjata alaisiaan ja ottaa 
harteilleen kaikki tärkeimmät tehtävät. Mitä esim. pienen Bra-
hean pormestari piti luonnollisena tehtävänään, sen saattoi esim. 
Porvoon pormestari katsoa arvolleen ja asemalleen sopimatto-
maksi. 

Kokoonpano. 

Suomen 1600-luvun alkuvuosien aikaiset maistraatit voidaan 
niiden kokoonpanoon nähden jakaa kahteen pääryhmään, nimit- 
täin yksipormestarisiin maistraatteihin ja sellaisiin, joiden joh- 

1  Niinpä virka, toimi ja luottamustoimi-käsitteiden määrittely tuot-
taa vaikeuksia. Ks. STÅHLBERG, Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa, 
283 ja seurr. ERICH, Suomen valtio-oikeus II, 118 ja seurr. TARJANNE, 
Virkasuhteen lakkaaminen, 11 ja seurr. 
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dossa oli kaksi tai useampia pormestareita. Edelliseen kuului 
maamme kaupunkien enemmistö, jälkimmäiseen ryhmään kuu-
luivat Turku, Viipuri, Rauma ja Pori.1  

Käytäntö oli jo varhain poikennut kaupunginlain kirjaimel-
lisista määräyksistä, että jokaisessa kaupungissa tuli olla 6 por-
mestaria ja 30 raatimiestä. Luonnollista onkin, että maistraa-
tin jäsenten lukumäärä oli käytännössä supistunut, sillä kau-
punginlakihan oli itse asiassa tarkoitettu huomattavasti kehit-
tyneempiä kaupunkiyhteisöjä varten kuin pohjoismaiset kau-
pungit olivat. Lakia laadittaessa oli näet pidetty silmällä enem-
män toivottua tulosta kuin vallitsevaa olotilaa. Mutta toisaalta 
on kuitenkin pidettävä mielessä se asema, joka maistraateilla 
katsottiin muinoin olevan. Maistraatti ei näet sittenkään ollut 
pelkkä viranomainen, vaan samalla tavallaan kaupungin por-
variston edustajisto." Tämä edellytti luonnollisesti pääluvultaan 
suhteellisen suurta maistraattia. Mutta, kuten sanottu, käy-
täntö ei pysynyt lain puitteissa, jotka tosin nekään eivät lain 
hengen mukaan olleet ehdottomia. Laki ja kuninkaalliset 
säädökset mainitsivatkin nimenomaan, että pienempiin kau- 
punkeihin tuli soveltaa »puolta lakia», »sen mukaan kuin se 
(kaupunki) kykenee». Kaupunginlain myöhempi editio mainitsi 
4 pormestaria ja 24 raatimiestä. Kaupunkien privilegioissa ei 
useimmiten lainkaan mainittu, miten monta pormestaria ja 
raatimiestä sen maistraattiin tuli kuulua, vaan tämän tuli 
riippua kaupungin kulloisestakin suuruudesta ja mahdista. 
Maistraatin jäsenten lukumäärä saattoi siis vaihdella sekä 
eri kaupungeissa että vieläpä samassakin kaupungissa .3  Sak-
sassa ja Tanskassa raatimiesten lukumäärä oli keskiajan kuluessa 
supistunut monin paikoin 12:een ja sama lukumäärä oli keski-
ajan lopulla ja uuden ajan alussa Ruotsi-Suomessakin yleinen.4  
Esim. Turun raadissa oli 1500-luvun jälkipuoliskolla keskimää-
rin 10-12 raatimiestä. Pormestarien lukumäärä oli pohjois-
saksalaisissa ja balttilaisissa kaupungeissa tavallisesti 4 ja sama 

1  Porvoosta ks. HARTMAN, Borgå, 65. 
2  SUNDBERG, Kommunalrätt, 10. 
3  ODHNER, Stadsförfattningen, 152-154. 
4  MAURER, Städteverfassung IV, 170. Lyypekissä oli 1600-luvun alussa 

kuitenkin 24-36 raatimiestä, v:sta 1669 lähtien vain 16. Balttiasta ks. 
esim. BUCHHOLTZ, Riga, 93 ja 129. 
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käytäntö vallitsi yleisesti pohjoismaissakin, mm. Tukholmassa 
ja Turussa. 

Maistraatin jäsenten, nimenomaan raatimiesten todellisesta 
lukumäärästä on säilyneiden asiakirjojen avulla useissa tapauk-
sissa vaikea saada varmoja tietoja. Ensinnäkin on mainittava, 
että maistraattien vanha työjärjestysmuoto, vuorottelusysteemi, 
on usein omiaan hämmentämään todellisen lukumäärän selville-
saamista. Toisaalta taas lukumäärä saattoi syystä tai toisesta 
olla tilapäisluontoisesti pitkätkin ajat normaalia alhaisempi. 
Osanotto maistraatin kokouksiin ei sekään aina ollut normaali, 
joten asiakirjoihin tehdyt läsnäolomerkinnät eivät aina tar-
joa riittävän eheää vertailumateriaalia. 

Mitä enemmän maistraatit byrokratisoituivat, sitä suurem-
miksi kasvoivat ne rasitukset, joita kaupunkiyhteisö sai kantaa 
maistraattien palkkaamiseksi. Tämän vuoksi ilmeni säästämis-
periaatteen sanelemia pyrkimyksiä maistraattien jäsenmäärän 
supistamiseksi. Kun Viipurin taloudellinen kantokyky 1600-
luvun puolimaissa alkoi vähetä, anoi porvaristo v. 1654 ja 
v. 1670, ettei kaupungin toistaiseksi tarvitsisi pitää useampaa 
kuin kolme pormestaria. Tähän anomukseen valtiovalta suostui-
kin. V. 1655 ja sitten jälleen v. 1676 otettiin tosin neljäs por-
mestari, jolle kuitenkin säädettiin vain raatimiehen palkka ja 
oikeus päästä »varsinaiseksi» pormestariksi toimen avautuessa. 
V:n 1679 privilegioissa määrättiin, että Viipurissa tuli olla kolme 
pormestaria ja kahdeksan raatimiestä. Maaherra huomauttaa 
kuitenkin jo v. 1685, että kaksi pormestaria ja viisi raatimiestä 
olisivat aivan »riittäviä». Todellisuudessa Viipurissa olikin v:sta 
1686 lähtien vain kaksi pormestaria ja v:n 1694 palkkaussääntö 
vahvisti virallisesti pormestarien lukumäärän kahdeksi ja raati-
miesten kuudeksi.l Turun porvaristo anoi niinikään v. 1654, ettei 
kaupunkia rasitettaisi useammalla kuin kolmella pormestarilla. 
Kun päätös annettiin, oli kaupungissa vielä neljä pormestaria, 
mutta kun seuraavana vuonna eräs pormestari kuoli, pysyi luku-
määrä kolmena aina v:een 1683. V:sta 1685 lähtien Turun por-
mestarien lukumäärä oli kuninkaan päätöksen mukaan oleva 
kaksi.'- Vaasan porvaristo kiinnitti v. 1680 valtiopäiväanomuk- 

1  RUUTH, Viipuri, 289. 
2  v. BONSDORFF, Åbu, 170. 
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sissaan juuri taloudellisista syistä huomiota raatimiesten kiin- 
teään lukuun, jota ei saanut ylittää? Huomautettiin, että 
Vaasaa perustettaessa pormestarien lukumäärä oli ollut yksi ja 
raatimiesten kuusi, eikä kaupungin tuloilla olisi voitu palka-
takaan useampia. Nyt sensijaan oli pyritty lisäämään maist-
raatin jäsenten lukumäärää, mihin porvaristo pani vastalau- 
seensa, etenkin, kun kaikesta päättäen työtaakka ei ollut sanot-
tavasti kasvanut, sillä kämnerinoikeuteen oli otettu lisäjäseniä.2  
Kun maaherra v. 1686 tarkasti Raahen maistraattia, hän huo-
mautti raatimiesten vähyydestä — heitä oli näet vain viisi — 
joten olisi välttämättä tarvittu ainakin yksi lisää. Porvaristo 
vastasi tällöin, ettei, se mitenkään jaksa palkata yhtään toimi-
henkilöä lisää .3  Uusikaupunki taas esitti v:n 1686 valtiopäivä-
anomuksissaan, että porvaristo ei jaksa palkata yhtä pormes-
taria ja kuutta raatimiestä. Koska joku aika sitten oli kaksi 
raatimiestä kuollut, eikä toimia ollut vielä täytetty, pyydettiin, 
että kaupungissa tulisi olla vastedes kaksi, korkeintaan kolme 
raatimiestä. Kuninkaan päätöksen mukaan raatimiehiä tuli 
kuitenkin olla neljä.4  Voi täydellä syyllä otaksua, että useat 
kaupungit olivat juuri taloudellisista syistä valmiit hyvinkin 
merkittäviin maistraatin jäsenten lukumäärän supistamisiin, 
ellei valtiovallan taholta olisi viitattu kaupunkihallinnon heiken-
tymisvaaraan, mikä saattoi olla tällaisen menettelyn seurauk-
sena. 

Verraten yleiseen pyrkimykseen vähentää pormestarien ja 
raatimiesten lukumäärää oli kuitenkin hallinto-organismissa 
tapahtuneista muutoksista johtuvia sisäisiäkin syitä. Tähän 
viittaa jo äsken mainitsemamme Uudenkaupungin valituskir-
jelmä. Siinä näet huomautettiin, että kaupunginkirjuri hoitaa 
pöytäkirjat, joten siihenastinen raatimiesten lukumäärä oli tar-
peettoman suuri työn vähettyä. Vähennys olikin perusteltu, 
sillä kaupunginkirjurinviran kehittyminen päätoimenluontoi-
seksi oli vähentänyt maistraatin tehtävien lukumäärää. Maist-
raatin ollessa aikaisemmin yleisesti palkaton tai vain vähäisin 
etuisuuksin varustettu porvarikorporaatio sen jäsenmäärä ker- 

1 RR 1680 11/11. 
RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa 1680. 

3  Raahen r. 1686 27/1. Vrt. SÖDERHJELM, Brahestad, 12. 
4  RR 1686 9/11. 
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naasti sai olla verraten suuri, sillä työ ja vastuu jakautuivat 
täten useammille henkilöille. Raati oli lisäksi osaltaan porvari-
edustajistoon verrattava. Mutta maistraattien byrokratisoi-
tuessa, toimien vähitellen muuntuessa luottamustehtävistä 
ensin sivu-, sittemmin päätoimen luontoisiksi, oli selvää, että 
maistraatin jäsenmäärä saattoi tietyin rajoin supistua. 

Vanhimmalla raatimiehellä saattoi eräissä kaupungeissa 
olla oma arvonimensä. Niinpä Upsalan ensimmäistä raati-
miestä, virkaiältään vanhinta, kutsuttiin nimellä senator prima-
rius.' Eräissä kaupungeissa näkee myös käytetyn nimitystä 
varapormestari (viceborgmestare)? Näissä kaupungeissa vanhin 
raatimies näet »istui pormestarin paikalla» tämän ollessa estynyt 
virkaansa toimittamasta. Toisissa kaupungeissa taas kaupungin-
sihteeri toimi pormestarin sijaisena. Useissa saksalaisissa ja 
balttilaisissa kaupungeissa raatimiehistä käytetty vanha senaat-
torin nimitys oli tavallinen ja se oli levinnyt myös meidänkin 
kaupunkeihimme. Viipurin maistraatissa tätä nimitystä luon-
nollisesti käytettiin ja sen näkee myös Nevanlinnassa. Por-
mestarista käytettiin tällöin vastaavasti nimitystä konsuli, 
minkä näkee käytännössä, tosin aivan tilapäisesti, esim. Kok-
kolassa.3  

Voi tehdä huomion, että valtakunnan syrjäosien nuorissa 
kaupungeissa maistraatin kokoonpano oli yleensä vähemmän 
kiinteä kuin vanhoissa residenssikaupungeissa, joissa esivallan 
hallintokontrolli ja paikallishallinnolliset traditiot olivat tavalli-
sesti suhteellisen voimakkaita. 

Työjärjestys. 

Vuorottelusysteemi ja sen väistyminen. 

Yleisen kaupunginlain tuntema, saksalaisiin esikuviin perus-
tuva ja saksalaisessa kaupunkimaailmassa sitkeästi säilyvä 
maistraatin jäsenten vuorottelusysteemi, jolla pääasiassa pyrit- 

1  HERDIN, Uppsala. Rättsväsendet, 22. 
2  Porvoon r. 1654 18/5. Sortavalan r. 1687 25/5. 
3  Kokkolan r. 1631. — BUNGE, Die Revaler Rathslinie, 22. Nevan-

linnassa käytettiin oikeuspormestarista nimitystä consul primarius. 
v. BONSDORFF, Nyen, 102-103. 
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tiin välttämään vallan vaarinkäyttöä, ero »istuvan» ja »lepää-
vän» maistraatin välillä oli käytännössä joutunut moninaisen 
tulkinnan kohteeksi.' Tällöin lain tuntemat muodot olivat saat-
taneet jo varhain melkoisesti muuttua. 1600-luvulle tultaessa 
systeemi oli pohjoismaissa, paitsi melkoisesti muuttunut, useim-
miten jo miltei häviämäisillään, taaskin syistä, joihin joutuu 
tavan takaa viittaamaan, lähinnä- maistraatin luonteessa tapah-
tuneista yleisistä muutoksista, jäsenten lukumäärän vähenty-
misestä ja yleisestä, hitaasti alkavasta byrokratisoitumisesta.' 
Onkin yleisesti havaittavissa, että kaupunginlain määräys oli 
enemmän muodollinen kuin tosiasiallinen. Useiden kaupun-
kien, esim. Västervikin, hallintohistoria osoittaa, että vuorot-
telusysteemi oli hävinnyt ainakin jo 1500-luvun jälkipuolis-
kolla.3  Göteborgin kaupungin hallintoa järjestettäessä 1600-
luvun alussa vuorottelusysteemiä koetettiin kaupunginlain hen-
gessä toteuttaa, mutta se havaittiin pian epäonnistuneeksi.4  
Silti periaate on yhä vielä tunnustettuna esim. v:n 1619 säädök-
sessä. 

Suomen useimpien kaupunkien 1600-luvun alkuvuosien aikai-
set maistraatit eivät käyttäneet tätä järjestelmää siitä syystä, 
että maistraatin jäsenmäärä oli pieni. Juoksevien asiain hoito, 
nimenomaan oikeudenhoito, edellytti, että koko maistraatti oli 
vuorottelematta työvelvollinen. Mutta muutamissa kaupun-
geissa, joissa raatimiesten lukumäärä oli verraten suuri, 10-12, 
ja joissa oli kaksi pormestaria, ei voi kokousten jäsenluetteloita 
vertaamalla kuitenkaan havaita mitään vuorottelusysteemiä. 
Täysilukuisena maistraatti oli tosin vain harvoin koolla, mutta 
raatimiehet kävivät istunnoissa ilman vuorottelua siten, että 
eräät olivat läsnä miltei säännöllisesti vuodesta toiseen, muuta-
mat taas vain kerran tai kaksi vuodessa. Tämä oli murrosajan 

' MAURER, Städteverfassung IV, 183. ODHNER, Stadsförfattningen, 
149. 

2  Kristian IV:n antamien- säädösten mukaan Tanskan maistraa-
teissa tuli olla vuorottelusysteemi, s.o. pormestari siirtyi aikansa pal-
veltuaan 'alimmaksi raatimieheksi. MUNCH, Kebstadstyrelsen, 25-26. 
Kööpenhaminaan tätä ei kuitenkaan sovellettu. NIELSEN, Kjebenhavn, 
117-118. 

3  LINDBERG, Västervik, 105. 
4  ALMQUIST, Göteborg I, 83. 
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maistraateille, edustuskorporaatiosta virastokorporaation luon-
toiseksi kehittyville maistraateille tyypillinen ilmiö. 

Ennenkuin ryhdytään selvittämään maistraattien vuorot-
telusysteemiä, luotakoon lyhyt katsaus maistraatin työmenetel-
mien. Maistraatti kokoontui ylipäänsä tarpeen vaatiessa kokous-
ten lukumäärän vaihdellessa eri kaupungeissa eri aikoina.' Kau-
punginpalvelija vei perille henkilökohtaisesti kokouskutsun; 
jonka antoi pormestari, korporaation puheenjohtaja. Asioiden 
ilmeisesti kirjavasta käsittelytavasta on säilynyt yleensä vain 
ylimalkaisia tietoja. Maistraatin jäsenillä oli tavallisesti omat 
vakituiset arvojärjestyksen mukaiset paikkansa, joista saatet-
tiin riidellä. Milloin käsiteltävästä kysymyksestä ei voitu tehdä 
yksimielistä päätöstä, toimitettiin äänestys, jossa puheenjohta-
jalla, pormestarilla, oli äänten mennessä tasan ratkaisuääni. 
Asiat esitteli tavallisimmin puheenjohtaja, mutta maistraatin 
jäsenilläkin oli esitysoikeus. Kukin raatimies edusti yleensä omaa 
kortteliaan ja tässä ominaisuudessa saattoi esitellä k.o. aluetta 
koskevia puhtaasti paikallisia asioita yhteisesti päätettäviksi. 
Oikeusasioita ja kunnallisia asioita saatettiin käsitellä rinnak-
kain. Tavallisesti meneteltiin niin, että ne asiat, joissa porva-
riston läsnäolo katsottiin tarpeelliseksi, käsiteltiin erikseen, jol-
loin »yhteinen porvaristo» kutsuttiin saapuville. Tätä ennen 
maistraatti oli omassa keskuudessaan tavallisesti valmistellut 
asioita porvaristolle esitettäviksi. Niinikään maistraatti saattoi 
kesken yhteisen neuvonpidon vetäytyä yksinään pohtimaan 
esilläolevia kysymyksiä.- 

Porissa, jossa 1620-luvulla oli kaksi pormestaria ja 12 raati-
miestä, ei voi todeta vuorottelusysteemiä. Kokouksissa käyvien 
raatimiesten lukumäärä vaihteli 6-12:een. V. 1625 oli kuitenkin 
useimmissa kokouksissa läsnä vain yksi pormestari ja tavalli-
sesti 6, mutta joskus 8 —10 raatimiestä. Raatimiehistö näytti 
kokoontuneen tavallista täysilukuisempana nimenomaan tär-
keiden asioiden ollessa käsiteltävänä. Vv:n 1625-31 kokouk-
sissa oli vain yksi pormestari, vv. 1631-34 jälleen kaksi, mutta 
senjälkeen taas vain yksi. V:sta 1635 näkee usein kaikkien 
12 raatimiehen olleen läsnä istunnoissa. Käkisalmen pienessä 

1  Vrt. yleisten raastuvankokousten kokoontumista, s. 218. 
2  KL. Raastuvankaari, luku 11. Ks. s. 218 ja seurr. Kollegioiden työ- 

järjestyksestä ks. ss. 70 ja seurr. 
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kaupungissa raatimiesten lukumäärä oli niinikään 12, joista 
8 	10 oli säännöllisesti läsnä kokouksissa. Mitään vuorottelua 
ei kuitenkaan voi havaita ja raatimiesten lukumäärä näytti 
1600-luvun puolimaissa supistuneen 7:ään, mikä määrä sekin 
edelleen laski. Viipurin pormestarien kesken oli ilmeisesti ollut 
vanhastaan henkilökohtaista työnjakoa, mutta se ei ilmennyt 
vuorotteluna, vaan työalojen jakamisena. Raatimiesten toimin- 
nassa ei voi havaita mitään vuorottelua. Tosin 1590-luvulla 
näyttää siltä, että pormestarit, joita 1500-luvun Viipurissa oli 
v:een 1596 saakka kaksi, olisivat tosiaan vuorotelleet keskenään. 
Tilien mukaan näet Matti Antinpoika oli yksin pormestarina, 
t.s. toimivana pormestarina vv. 1592 —94 j a samoin Henrik Hen-
rikinpoika v. 1595. Tällaista ei voi kuitenkaan todeta enää 1600-
luvulla. On ilmeistä, että Viipurissa mainittu vuorottelu oli joh-
tunut henkilökohtaisista ja täysin paikallista luonnetta olevista 
syistä sen liittymättä varsinaiseen lain tuntemaan vuorotteluun.1  
Tässä suhteessa Viipuri liittyi läheisesti muihin hansakaupun-
keihin. Uudessakaupungissa ei ole sen alkuaikoinakaan ollut 
voimassa säännöllistä vuorottelusysteemiä.2  Myöskään Rau-
malla ei voi todeta mainittua järjestelmää. 

Turun kaupungin hallinto, jonka useassa eri mielessä voi to-
deta erikoislaatuiseksi maamme kaupunkien paikallista hallintoa 
tarkastellessa, näytti säilyttäneen vuorottelusysteemin muotoja 
vielä 1600-luvullakin. Aina 1630-luvun lopulle saakka Turun 
maistraatissa toimeenpantiin sellainen jako, että vuorottain 
2 pormestaria ja 6 raatimiestä astuivat tehtäviinsä, toisten 
2 pormestarin ja 6 raatimiehen joutuessa määräajaksi, useim-
miten noin vuodeksi, syrjään varsinaisista juoksevista virka-
toimista. v. BONSDORFF huomauttaa, viitaten siihen seikkaan, 
ettei jako käytännössä suinkaan muodostunut näin suoraviivai-
seksi, että »vanhalla» maistraatilla, siis väistyvällä maistraatin 
osalla, oli »jonkinlaista ylimääräistä palvelusvelvollisuutta». Hän 
myös huomauttaa, että »vanhalla» maistraatilla mahdollisesti oli 

1  RUUTH, Viipuri 226. 
2  KAUKOVALTA tosin mainitsee, että vain toinen pormestareista 

»istui» toisen ollessa »ikäänkuin kunniajäsenenä tai raatimiehenä mais-
traatissa». Asiakirjat eivät kuitenkaan riittävästi todista näin tapahtu-
neen. KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 38-39. 
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tiettyjä kunnallisia tehtäviä huolehdittavina, joskaan tätä vel-
vollisuutta ei voitane lähemmin määritellä. Teoreettiselta tun-
tuu kuitenkin ODHNERin olettamus, että »varsinaisessa mielessä 
hallinnolliset tehtävät» oli luovutettu niille maistraatin jäsenille, 
jotka eivät »istuneet oikeudessa», eivät siis olleet »työvuorossa», 
johon kuului nimenomaan juuri oikeudenhoito.1  

Kieltää ei suinkaan voi, etteikö Turussa 1630-luvulla ollut 
tietoisena periaatteena maistraatin vuorottelusysteemi. Siihen 
viittaavat esim. pöytäkirjojen nimenomaiset maininnat: »vanha 
pormestari ja raati, jotka nyt menneenä vuotena ovat hoitaneet 
virkaansa» 2  ja »silloin luovuttivat pormestarit Henrik Schaefer 
ja Hannu Guttrie puhetta johtavan pormestarin tehtävänsä, 
samoinkuin 6 raadin jäsentä, ja kaupungin arkun avain luovu-
tettiin Johannes Knuutinpojalle, jonka tulee nyt tänä vuonna 
olla puhetta johtava pormestari».3  Myös mainittujen maistraatin 
jäsenten työjärjestysten ja vaalitoimitusten vertailu seuraavien 
kuukausien aikana vahvistaa tätä käsitystä. Mutta mainitse-
mamme ODHNERin ja V. BONSDORFFin esittämät olettamukset 
samalla viittaavat »vuorotteluportaiden» tasoittumisilmiöön. 
Vuorotteluperiaatteen höltyminen näkyy mm. siinä, että vaih-
dokset eivät olleet lopulta enää sidottuja määrättyyn aikaan, 
vaan vaihdos suoritettiin olosuhteiden vaatimusten mukaan. 
Turun kaupungin 1630-luvun aikaista maistraattia onkin 
syytä pitää tyypillisenä murrosajan maistraattina, jossa vuo-
rottelusysteemin varjopuolet olivat jo selvästi tajuttavissa. 
Maistraatin vuorottelu, puhe »vanhasta» raadista ja »puhetta 
johtavasta pormestarista» lieneekin jo käsitettävissä melkoisessa 
määrässä muodolliseksi. Tämän luonnollisena seurauksena oli 
käytännössä vallitseva epämääräisyys. Vuorottelu, joka haittasi 
maistraatin yhtenäistä ja määrätietoista toimintaa, oli epä-
käytännöllisenä väistymässä, sillä samat miehet istuivat kai-
kesta huolimatta maistraatin toimivina jäseninä vuodesta toi-
seen. Murrosajan epämääräisten olojen aiheuttamaan sekavuu-
teen näyttää viittaavan se seikka, että kenraalikuvernööri katsoi 
olevan syytä v. 1632 ottaa käytäntöön säännöllisen työjärjes- 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 177. ODHNER, Städerna, 29. 
2 Turun r. 1633 3/6. GRANFELT, Åbo domb. 1632-1634, 56. 
3  Turun r. 1635 22/6. HARTMAN, Åbo domb. 1635, 59-60. 
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tyksen, juuri samaisen vuorottelun, koska oli ilmennyt laimin-
lyöntejä maistraatin jäsenten tehtävien hoidossa.' 

Vanha systeemi ei enää kuitenkaan kyennyt kohottamaan 
maistraatin työtehoa, vaan pian Turussa valtiovallan toimesta 
siirryttiinkin aivan uuteen järjestelmään, kollegiaaliseen systee-
miin. Vuorotteluperiaate saattoi kuitenkin säilyä muutamien 
työteliäiden erikoisalojen hoidossa, mitkä eivät olleet vielä 
ennättäneet siirtyä erikoisesti mainittuja tehtäviä varten ase-
tettujen palvelusmiesten haltuun tai tehtävät olivat luonteel-
taan sellaisia, että erikoishenkilöstöä ei katsottu tarpeelliseksi. 
Niinpä kämnerioikeuden jäseninä raatimiehet vuorottelivat kes-
kenään. Eräs toinen, tyypillinen vuorottelujärjestelmä päätet-
tiin ottaa Turussa käytäntöön v. 1638. Tällöin näet sovittiin, 
että tuulaakin kannosta ja tilityksestä huolehtii kaksi raati-
miestä, »kumpikin kuukautensa».2  Tehtävä oli luonteeltaan 
juuri sellainen, että vuorottelusysteemi soveltui siihen parhai-
ten, jopa saattoi olla miltei ainoa mahdollinen. Tehtävä oli näet 
arkaluontoinen, jopa kiusaliinenkin siinä helposti syntyvien 
pienten riitaisuuksien vuoksi. Vakinaista, pätevää ja luotetta-
vaa työvoimaa näihin tehtäviin olisi kenties ollut vaikea saada. 
Tämänluontoisten paikallishallinnollisten tehtävien hoidon jär-
jestely olikin 1600-luvun kunnallishallinnon suurimpia ja vai-
keimmin ratkaistavia probleemoja, kuten erikseen kaupunkien 
kunnallistaloutta selvitettäessä joutuu toteamaan. 

Ns. kuninkaallisten pormestarien asettaminen ja virkojen 
kehittyminen päätoimenluontoisiksi olivat erikoisesti omiaan 
vaikuttamaan siihen, että vaihtumis- ja vuorottelusysteemi 
nimenomaan pormestarinviroissa itsestään hävisi. Myös toisaalta 
uuden järjestelmän, kollegiaalisen systeemin, soveltaminen kau-
punkihallintoon tuli merkitsemään vuorottelusysteemin vähit-
täistä väistymistä. 

Kollegiaalisen systeemin toteuttaminen. 

Keskiajan ja 1500-luvun maistraateissa, joissa — nimen-
omaan pikkukaupungeissa — ei pormestarien ja raatimiesten 
välillä ollut suurta arvoeroa eikä tehtävien erilaisuutta, oli vas- 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 175. 
2  Turun r. 1638 28/4. HASTESKO, Åbo domb. 1638, 71 72. 
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tuu kaupungin asioiden hoidosta ollut kollektiivinen. Vaikkakin 
luonnollisesti saattoi olla henkilökohtaista työnjakoa, niin kui-
tenkin pormestari ja raati toimivat ja vastasivat tehtävistään 
eheänä korporaationa. Kaupunkiyhteisön kehityttyä entistä 
monipuolisemmaksi oli luonnollista, että työnjakoperiaatteen 
kehittäminen alkoi tulla ajankohtaiseksi. Useissa saksalaisissa 
kaupungeissa oli virallisesti määritelty pormestarien ja raati-
miesten kvalitatiivista työjakoa 1500-luvun kuluessa.1  Systeemi 
luonnollisesti osoittautuikin Saksan kehittyneissä yhteiskunnissa 
otolliseksi ja se vakiintui useihin kaupunkeihin. Kustaa II 
Aadolfin ja nimenomaan Kristiina-kuningattaren holhoojahalli-
tuksen aikana kvalitatiivista työnjakoa ruvettiin soveltamaan 
Ruotsi-Suomenkin kaupunkien maistraatteihin. Niinpä sellainen 
oli käytännössä Tukholmassa v. 1627, mutta siitä kuitenkin 
kohta luovuttiin. Seuraavalla vuosikymmenellä tätä valtaneu-
voston mallin mukaista työnjakoa suunniteltiin uudelleen Tuk-
holmaan ja pantiinkin toimeen v. 1636. Senjälkeen systeemi 
otettiin valtiovallan toimesta, paikallisiin olosuhteisiin mukail-
tuna Norrköpingissä ja Turussa v. 1638 sekä Göteborgissa 
v. 1639, sittemmin myös Upsalassa v. 1643. Systeemiä koetet-
tiin juurruttaa lähinnä suuriin kaupunkeihin, mutta alussa kol-
legiojärjestelmä näyttää kotiutuneen yleensä hitaasti, pää-
asiassa siitä syystä, että kaupunkiyhteiskunnat eivät olleet riit-
tävän kypsiä vastaanottamaan tätä hallintokoneiston muu-
tosta. Muutamissa kaupungeissa näkyy systeemin perusaja-
tuksia toteutetun vain osittaisesti, ilman että virallista kollegio-
jakoa lainkaan pantiin voimaan. Näinollen ero vanhan järjes-
telmän, joka oli valtaosaltaan vuorottelusysteemin mukaista, 
ja uuden järjestelmän, kollegiaalisen systeemin välillä ei aina 
itse asiassa ollut niin jyrkkä, kuin miltä saattaa näyttää. Rajaa 
lieventää myös tuo juuri mainittu seikka, että kollegiosysteemi 
kotiutui hitaasti ja sen ajatuksia saatettiin toteuttaa myös vain 
osittaisesti. 

Pääkaupunkiin v. 1636 käytäntöön otetun kollegiosysteemin 
mukaan maistraattiin tuli kuulua neljä kollegiota, joiden kesken 

1  MAURER, Städteverfassung IV, 170. SIMsoN, Danzig II, 346. Juuri 
edellä viitattiin vanhan Viipurin maistraatin jäsenten vuorotteluun 
ja työnjakoon ja sanottiin sen liittyvän hansakaupungeissa vallitsevaan 
käytäntöön. Ks. s. 58. 
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tehtävät jaettiin. Kussakin kollegiossa tuli olla yksi pormestari 
ja kolme raatimiestä. Ensimmäisen kollegion tuli huolehtia 
oikeudenhoidosta, valvoa tuomioiden täytäntöönpanoa, kirkkoa 
ja koulua, hospitaaleja ja holhouksen alaisia lapsia. Toisen kol-
legion tuli johtaa kauppaa, kolmannen taas käsityöammatteja, 
joiden harjoittajien tuli ottaa kollegiolta vastaan ammattikunta-
sääntöjä ja taksoja. Neljäs kollegio sai tehtäväkseen hoitaa kau-
pungin raha- ja rakennustointa sekä huolehtia paloturvallisuu-
desta.1  

Turun maistraatissa otettiin, ilmeisesti valtiovallan aloit-
teesta, kollegiosysteemi käytäntöön juuri Tukholman periaattei-
den mukaan sovellettuna. Pormestari Henrik Schaeferin ja kaksi 
raatimiestä tuli kuulua oikeuskollegioon, pormestari Hannu 
Guttrien ja kolme raatimiestä kauppakollegioon, pormestari Jo-
hannes Knuutinpojan ja kolme raatimiestä käsityökollegioon ja 
pormestari Martti Sigfridinpoika kahden raatimiehen ja kau-
punginvoudin kera saivat huolehtia raha- ja rakennustoimesta.2  

On huomattava, että kollegiojakoa sovellettaessa eri kau-
punkien paikallisia olosuhteita huomioitiin eikä suinkaan pyritty 
toteuttamaan aivan samanlaista jakoa kaikkialle. Niinpä Göte-
borgin kaupungin maistraatin kollegiojako, joka on puolestaan 
ollut mallina Kalmarille, erosi Tukholman ja Turun systeemistä 
ja niinikään Upsalan ja Viipurin maistraattien kollegiojaot 
edustivat kumpikin omaa lajiaan.3  Viipurin maistraatti näyttää 
myös 1630-luvun lopussa — tarkempaa ajankohtaa ei voitane 
määritellä — jaetun kollegioihin siten, että ensimmäisenä oli 
oikeuskollegio, sitten kauppa- ja politiakollegio, edelleen raha-
toimikollegio ja lopuksi neljäntenä rakennustoimi- ja ammatti-
kuntakollegio.4  Raumalla v. 1650 käytäntöön otetussa kollegio- 

1  Stockholms rådhus och råd I, 20, ja seurr. 
2  Turun r. 1638 28/4. HASTESKO, Abo domb. 1638, 71. Tutkimuk-

sessa käytetään jatkuvasti nimitystä oikeuskollegio tarkoittamassa 
juuri sitä maistraatin osaa, joka hoiti oikeustointa. Vastaavasti puhu-
taan tuonnempana kauppakollegiosta, jolloin tarkoitetaan kaupunkien 
paikallista (maistraatin) k:ta eikä tietenkään valtakunnan kauppakol-
legiota. Jos puhutaan viimemainitusta, mainitaan se asussa valtakunnan 
kauppakollegio, milloin selvyys tämän s aatii. 

3  ALMQUIST, Göteborg I, 351 ja seur. HERDIN, Uppsala. Rättsväsen-
det, 16. 

4  RUUTH, Viipuri, 292 ja seur. 
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jaossa pormestari itse yhdessä kämnerin ja kaupunginkirjurin 
kanssa johti oikeuskollegiota, jonka toimintapiiriin kuuluivat 
myös kirkon asiat. Muihin kolmeen kollegioon, kauppa-, raken-
nustoimi- ja ammattikuntakollegioon kuului kolme raatimiestä 
kuhunkin.1  

Helsingin maistraatissa jaettiin v. 1656 oikeus- ja kauppapor-
mestarin toimialat uudelleen, koska kaupunkiin oli kuninkaan 
mahtikäskyllä nimitetty kolmas pormestari, Gabriel Tavast, 
jolle tosin oli määrätty oikeuspormestarin tehtävät, senjälkeen 
kuin silloinen oikeuspormestari Lauritsa Haakoninpoika olisi 
siirtynyt pois virastaan. Nyt määrättiin, että Lauritsa hoitaa 
ainoastaan oikeudenhoidon ja hospitaalin tarkastuksen, por-
mestari Mikael Sakarinpoika taas sai tehtäväkseen toimia kaup-
papormestarina ja uusi tulokas, entinen rahastonhoitaja, sai 
hoitoonsa ammattikunnat ja rakennustoimen valvonnan. Hel-
sinki oli todennäköisesti v. 1653 saanut varsinaiset oikeus- ja 
kauppapormestarinsa Pietari Brahen antaessa säädöksen Hel-
singin pormestarien ja raadin palkkauksesta. Pormestari Gabriel 
Tavastin kuoltua v. 1660 siirryttiin jälleen aiempaan järjestel-
mään, jonka mukaan kaupungissa oli vain kaksi pormestaria, 
oikeus- ja kauppapormestarit. Kauppapormestari Pietari Orlan-
derin jälkeen kauppapormestarin virkaa ei kaupungin köyhyy-
den vuoksi toistaiseksi täytetty, vaikka tällaista ehdotettiin. 
Helsingin maistraatin kollegiaalinen työjärjestys näyttää rajoit-
tuneen varsinaisesti vain pormestarien toimialojen määrittelyyn 
ja, kuten ilmenee, sekin jäi vain tilapäiseksi pormestarien 
lukumäärän supistuessa yhteen.2  Vaasassa pantiin toimeen kol-
legiojärjestelmän mukainen maistraatin työjärjestyksen uudis-
tus v. 1692, ilmeisesti maaherran aloitteesta.3  

Kollegiaalinen systeemi ei koko 1600-luvun aikana suinkaan 
vakiintunut kiinteisiin muotoihin, vaan eri kaupunkien maist-
raattien kollegioissa tapahtui usein merkittäviäkin muutoksia. 
Niinpä esim. pormestarien lukumäärän muuttuessa saattoi olla• 
aihetta suorittaa vastaavia muutoksia myös kollegioissa. Myös 
näkyy tasoitus- ja yhtenäistämispyrkimyksiä, mutta vasta 

Rauman r. 1650/10. LÄHTEENOJ A, Rauma, 55. 
2  EHRSTRÖM, Helsingfors, 35. 
3  Vaasan r. 1692 4/5. 
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vuosisadan lopulla ja silloinkin varovaisessa muodossa viittaa-
malla vain »muualla vallitsevaan tapaan» tai Tukholman esi-
merkkiin. Näillä tasoituspyrkimyksillä, mikäli ne koskivat 
maistraattien kollegiaalista jakoa, ei kuitenkaan ollut mainit-
tavaa merkitystä, etenkään Suomen kannalta. Kollegioiden 
toimialoissa saattoi tapahtua muutoksia hyvinkin eri suuntiin. 
Turussa v. 1655, jolloin kaupungissa oli vain kolme pormestaria, 
käsityökollegio lakkautettiin ja sen tehtävät jaettiin oikeus-
ja rahatoimikollegion kesken siten, että oikeuspormestari hoiti 
käsityöläiskillan, seppien, puuseppien, kalastajien ja kutojien 
valvonnan ja rahatoimikollegiota johtava pormestari puolestaan 
valvoi räätäleitä, suutareita, panimonpitäjiä, leipureita, ajo-
miehiä, kapakoitsijoita ja muurareita. V. 1660 Turussa mai-
nittiin kolme kollegiota, nimittäin oikeuskollegio, kauppa- ja 
rahatoimikollegio sekä kollegio rakennustointa ja ammatti-
kuntia varten. Tällainenkaan jako ei tullut pitkäikäiseksi, sillä 
v. 1664 näkee kollegioiden toimintapiirin jälleen muuttuvan 
siten, että toisaalta kauppa ja ammattikunnat kuuluivat saman 
kollegion piiriin sekä toisaalta rahatoimi sekä leipomoiden, kapa-
koiden ja panimoiden valvonta yhteen. Oikeuskollegio sen-
sijaan pysyi tällöin muuttumattomana. V. 1672 ja v. 1678 mai-
nitaan oikeuskollegio, kollegio kauppaa ja ammattikuntia varten 
sekä kollegio raha- ja rakennustointa varten. Kun v. 1685 por-
mestarien lukumäärä vähennettiin kahteen, niin maaherra mää-
räsi, että oikeuspormestari hoitaa oikeus- ja rahatoimen, kaup-
pa- ja ammattikuntapormestari taas kaupan ja käsityöammat-
tien valvonnan. V:n 1680 helmikuussa esitettiin, että oikeus-
pormestari ottaisi huolekseen oikeudenhoitoa, rahatointa ja 
politiaa koskevat asiat, kauppapormestari taas huolehtisi kau-
pasta ja siihen liittyvistä elinkeinohaaroista, mutta muutamia 
viikkoja myöhemmin otettiin kuitenkin käytäntöön systeemi, 
jonka mukaan kaksi raatimiestä otti haltuunsa rakennustoimen 
valvonnan, oikeuspormestari sai avukseen kolme ja kauppa-
pormestari kaksi raatimiestä. V. 1686 nimenomaan sanottiin, 
että oikeuspormestari suorittaa kaikki ne virkatoimet, jotka 
koskevat oikeudenhoitoa, rakennustointa (architectura) ja poli-
tiaa sekä kauppapormestari valvoo kauppaa ja »kaikkea mitä 
kaupalla käsitetään», kummankin pormestarin saadessa avuk-
seen neljä raatimiestä. V. 1692 maaherra taas määräsi, että 
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kauppapormestarin ja neljän nuorimman raatimiehen tulee vat-
voa kauppaa ja käsityöammatteja, oikeuspormestarin ja kolmen 
vanhimman raatimiehen pitää taas huolehtia oikeudenhoitoon 
kuuluvista tehtävistä, valvoa tuomioiden toimeenpanoa, toimi-
tuttaa pidätykset ja perinnönjaot, »kuten täällä vanhastaan on 
ollut ja muuallakin on yleisesti ollut tapana».1  

Viipurin maistraatissa uusittiin v. 1686 kollegiojako, jotta 
»kummallekin pormestarille tulisi apua» ja jotta hallintotoimet 
tulisivat helpommiksi hoitaa. Näinollen »jaettiin raatimiehet 
heidän (pormestarien) kesken» siten, että Sven Moderus, Petter 
Babbe, Henrik Haveman ja kaupunginsihteeri Petter Thesleff 
määrättiin huolehtimaan oikeudenhoidosta ja politiasta Hannu 
Schmidtin kanssa, joka oli »kollegion esimies» (praeses uti Col-
legio). Johannes von Borgen, Eerik Hannunpoika, Henrik 
Schmidt ja Hannu Seseman määrättiin »auttamaan» pormestari 
Herman Harriusta rahatoimi-, rakennustoimi- ja ammattikunta-
kollegion (väsedet) tehtävissä. V. 1690 Viipurissa sensijaan taas 
puhuttiin erikseen rakennustoimikollegiosta ja rahatoimikolle-
giosta.2  

Maistraattien kollegiojaoissa tapahtuneita lukuisia muutok-
sia tarkastellessa näyttää siltä, että monessa tapauksessa hen-
kilökohtaiset tekijät ovat määränneet muutosten luonteen. 
Niinpä esim. Turun maistraatin kollegiojakoa v. 1655 muutet-
taessa näkyy otetun huomioon, että pormestari Henrik Schaefer 
oli jo vanha ja työkyvyltään heikentynyt, joten hän sai hal-
tuunsa vain kauppakollegion kun taas muiden kahden pormes-
tarin ja heidän kollegioidensa toimipiiriä laajennettiin lakkaute-
tun ammattikuntakollegion tehtävillä. Mutta henkilökohtaisia 
tekijöitä ei kuitenkaan ole aina käsitettävä niin, että tietty 
maistraatin jäsen olisi erikoistunut määrättyihin tehtäviin, joten 
kollegiojakoa olisi muutettu juuri käytettävissä olevien voimien 
erikoisalojen mukaan. 1600-luvullehan oli juuri ominaista se 
seikka, että ihmiset olivat hyvin monitaitoisia ja heidän har-
rastuksensa saattoivat ulottua eri aloille. Kuvaavaa on, että 
maistraatin jäsenet saattoivat helposti siirtyä kollegiosta toi-
seen. Lukuisista esimerkeistä mainitsemme vain, että Turun 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 172-473. Turun r. 1686 9/2. 
2 RUUTH, Viipuri, 290-291. Ohjesääntö vahvistettiin v. 1687. Ks. 

myös Viipurin r. 1686 21/6. 

5 
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maistraatissa v. 1638 Henrik Schaefer toimi oikeuspormestarina, 
mutta v. 1647 kauppapormestarina. Turun ammattikuntapor-
mestari Johannes Hannunpoika oli v. 1638 palvellut oikeus-
kollegion raatimiehenä.l Vanhalle, »erikoistumattomalle» systee-
mille luonteenomaista oli Viipurissa osittain vielä 1600-luvulla-
kin noudatettu tapa, että maistraatin jonkin viran tultua avoi-
meksi virkaiältään lähinnä seuraava maistraatinjäsen ilman 
muuta astui eronneen tai kuolleen virkaan, minkä jälkeen muut-
kin vuorostaan »astuivat portaan eteenpäin». Viimeiseksi valittu 
oli aina maistraatin nuorin ja viimeisin. Niinpä esim. kauppa-
pormestari saattoi täten, virkaiältään oikeuspormestaria lähinnä 
seuraavana, siirtyä ilman muuta oikeuspormestariksi viran tul-
tua avoimeksi.2  

Näyttää siltä, että kollegion jäsenten ammatillinen pätevyys 
ja sopivaisuus ei olisi ollut ratkaisevasti määräävänä tekijänä. 
Oikeusraatimiehiksi nimitettiin yleensä vanhat ja ansioituneet 
maistraatin jäsenet, kun taas nuoret raatimiehet saattoivat 
aloittaa uransa esim. työteliäässä rahatoimi- ja rakennustoimi-
kollegiossa. Niinpä Turun v:n 1647 oikeusraatimiehistä Petter 
Jesenhaus ja Robert Rancken olivat tulleet raatiin jo v. 1633, 
kun taas ammattikuntakollegion raatimiehet olivat nuoria, 
astuneet virkoihinsa niin myöhään kuin v. 1642 ja v. 1643. 
Petter Jesenhaus oli puolestaan itse ollut edellisellä vuosikym-
menellä rahatoimikollegion jäsen .3  Huomautettakoon samalla 
ohimennen, että joissakin tapauksissa, ilmeisesti myös äskeisessä 
Henrik Schaeferin tapauksessa, oikeuspormestari saattoi siirtyä 
liian raskaan työtaakan alta vähemmän rasittaviin kauppa-
pormestarin tehtäviin. 

Kollegiosysteemissä tapahtuneiden lukuisten muutosten pe-
russyyt eivät olekaan löydettävissä sisältäpäin, maistraatista 
itsestään. Ne eivät useimmissa tapauksissa näytä olleen järjes-
telmän sisäistä, omapohjaista, luonnollisen kasvun ja kehityksen 
sanelemaa toimintaa. Tähän ei silloisissa kaupunkiyhteisöissä 
aina riittänyt mahdollisuuksia, ei kasvupohjaa eikä voimia. 
Liikkeellepanevana voimana näyttää useissa tapauksissa olleen 

Turun r. 1647 17/11, 1638 28/4. HASTESKO, Åbo domb. 1638, 
71. v. BONSDORFF, Aho, 172. 

2 RuuTu, Viipuri, 293. 
3  Turun r. 1647 17/11. 
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valtiovalta, lähinnä sen paikalliset edustajat, maaherrat. Muu-
tokset pyrkivät paikallishallinnollisen koneiston parantamiseen. 
Niinpä Turussa v. 1647 maistraatin työnjakoa uusittaessa läsnä 
oli varamaaherra Arvid Grabbe, joka monin tavoin koetti paran-
taa maistraatin työtehoa ja voimme sanoa hänen panoksensa 
olleen tässä tapauksessa aivan ratkaisevan. V. 1685 maaherran 
nimenomaan sanotaan järjestäneen Turun maistraatin kollegio-
jaon uudelle pohjalle ja v. 1692 toteaa maaherra Creutzin 
puuttuvan Turun maistraatin sisäiseen järjestelyyn sen ilmeisen 
sekavuuden takia, mikä paikallishallinnossa silloin vallitsi.1  
Raumalla v. 1650 näyttää taas pormestarin henkilökohtainen 
uudistusinto olleen ratkaiseva. Kuninkaallinen pormestari Jaak-
ko Timme näet, palattuaan valtiopäiviltä, pani toimeen kollegio-
jaon, joka ei pienessä Rauman kaupunkiyhteisössä kuitenkaan 
osoittautunut elinvoimaiseksi. 

Maistraattien kollegiojakoa tarkastellessa herää kysymys, 
olivatko kollegion toimintapiiriin kuuluvat usein moninaiset vel-
vollisuudet jaettu edelleen kollegion jäsenten kesken. Mikäli 
tällaista saattoi olla, se riippui yksinomaan paikallisista, lähinnä 
juuri henkilökohtaisista tekijöistä. Mitään kuninkaan kirjeitä 
tai muita asiakirjoja ei näet Suomen osalta tunneta, joissa työn-
jako olisi esitetty näin pitkälle vietynä ja kehitettynä. Kuten 
tunnettua, niin Tukholman hallintoa varten v. 1672 annettu 
säädös mainitsi myös raatimiesten työnjaon.2  Luonnollista on, 
että Suomenkin kaupunkien maistraateissa on ollut henkilö-
kohtaista työnjakoa, mutta lähdemateriaali ei kuitenkaan anna 
siitä riittävän selvää kuvaa. 

Pieniin maistraatteihin, joihin ei käytännössä voitu soveltaa 
»täydellisen» kollegiojaon periaatteita, mutta joissa oli kuitenkin 
ilmeistä työnjaon tarvetta, sovellettiin, kuten jo mainittiin, 
»osittaista» kollegiojakoa. Tällöin ei tosin voi puhua maistraatin 
kollegioista, vaan näkee ainoastaan maistraatille kuuluvia teh-
täviä jaettavan eri raatimiesten kesken. Maistraatin täydellinen 
yhteisvastuu näyttää samalla niinikään säilyneen työnjaosta 
huolimatta. Työnjakoa ja erikoistumista ilmeni luonnollisesti 
paikallisen tarpeen mukaan. Niinpä v. 1657 Vehkalahden por- 

1 Turun r. 1685 11/3 ja 1692 6/4. 
2  Tukholman hallinto-ohjesääntö v:lta 1672. STIERNMA\, Samling 

III, 1053. 
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mestari määräsi kaupungin maistraattiin, jonka laintuntemus 
oli valitettavan heikko, Berendt Fahlin oikeusraatimieheksi 
»nyt tänä aikana, syystä, että tähän mennessä ei sellaiseen teh-
tävään (oikeudenhoitoon) ole ollut kelvollista henkilöä por-
mestarin apuna, mutta nyt kovasti tarvitaan». Tässäkin tapauk-
sessa oikeusraatimiehen nimitys selvästi tapahtui maaherran 
nimenomaisesta suosituksesta.' Porvoon maistraatissa näyttää 
raatimies Pentti Helgenpoika olleen 1660-luvun lopulla erikois-
tunut ammattikuntaraatimieheksi ja hänen apunaan oli lisäksi 
yksi raadin lisäjäsen, joka oli Pentin paikalla mahdollisen poissa-
olon sattuessa.2  Vuosikymmentä myöhemmin, v. 1679, Porin 
maistraatissa raatimiehet Pietari Mille ja Philip Ekman mää-
rättiin huolehtimaan kaupungin rakennuksista sekä valvomaan, 
ettei kaupungissa käytetä vääriä mittoja. Samat miehet toimi-
vat mainituissa tehtävissä seuraavinakin vuosina, ja Pietari 
Millin näkee samoissa tehtävissä vielä v. 1691 raatimiehen 
ominaisuudessa .3  Raahesta tiedetään, miten siellä 1600-luvun 
lopussa oli työnjakoa raatimiesten kesken siten, että eräs hoiti 
mittojen ja painojen tarkastuksen, toinen kaupungin rakennuk-
set, kolmas paloasiat ja neljäs valvoi teitä ja siltoja .4  

Ruotsi-Suomessa ryhdyttiin ulkomaisten, pohjoissaksalaisten 
ja hollantilaisten, esikuvien mukaan uudistamaan myös kau-
punkien johtoa, pormestarikuntaa. Uusia suunnitelmia koetet-
tiin toteuttaa nimenomaan Göteborgissa, joka yleensäkin 1600-
luvun alussa oli hallituksen kaupunkipolitiikan erikoisena koh-
teena. Kaupunkien hallintokoneiston ylijohtoa koskevista kysy-
myksistä Suomea sivuaa varsinaisesti linnankreivin (burggrefve) 
viran perustamishanke, joskaan se ei ole itse asiassa vaikuttanut 
maamme kaupunkihallintoon. Linnankreivin tuli olla kaupun-
gin ylimpänä virkamiehenä, jonkinlaisena ylipormestarina, siten 
edustamassa hallitusvaltaa ja valvomassa sen etuja. Linnan-
kreivejä koetettiin nimittää erikoisesti suuriin kaupunkeihin pai-
kallishallinnon tehostamiseksi. Axel Oxenstierna näyttää kuiten-
kin vastustaneen linnankreivien asettamista, ilmeisesti syystä, 

Vehkalahden r. 1657 12/12. NORDENSTRENG, Hamina, liite IX, XIX. 
2  Porvoon r. 1669 3/5 ja 1670 2/5. 
3  Porin r. 1679 3/5, 1680 28/4, 1688 28/4 ja 1691 29/4. Vrt. RUUTH, 

Pori, 505. 
4  SÖDERHJELM, Brahestad, 40. 
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että tällainen virka oli omiaan desentralisoimaan kaupunkien 
hallintoa. Hän oli sitä mieltä, että pormestarien auktoriteettia 
piti sensijaan kohottaa, virkaa, joka »itsessään on kunniallinen». 
Pietari Brahe pyysi v. 1639 erikoista linnankreiviä Turkuun, 
mutta hän sai vastaukseksi, että maaherran olemassaolo teki 
mainitun viran aivan tarpeettomaksi, jopa liialliseksi.) 

Viipurin 1600-luvun aikaiset asiakirjat tuntevat vuosisadan 
puolimaissa linnankreivin arvon. Niinpä Caspar Thilestä sanot-
tiin v. 1643, että hän on linnankreivi ja v. 1645 hänestä käy-
tettiin arvonimeä ylipormestari. Edelleen pormestari Johannes 
Rosencroell pyysi v. 1653, että hänen pormestarinvaltakirjansa 
uudistettaisiin tai että hänelle myönnettäisiin linnankreivin 
virka.2  Kyseessä ei itse asiassa kuitenkaan näy olleen mikään 
erikoinen linnankreivin, ylipormestarin, asema, siis pormestarin 
yläpuolella olevan kruunun edustajan virka. Pormestari Thilen 
tapaus on ilmeisesti käsitettävä siten, että oikeuspormestarista, 
kaupungin arvokkaimmasta pormestarista, jolla oli hoidossaan 
tärkein kollegio ja jolla oli arvokkain sija maistraatissa, käy-
tettiin tähän aikaan linnankreivin nimeä. Mainittu nimitys näet 
oli käytännössä Viipurin kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa 
olevissa balttilaisissa kaupungeissa, mm. Tallinnassa ja Narvassa, 
joten sen käyttö ei viipurilaisillekaan ollut mitään outoa, sillä 
käyttiväthän Viipurin raatimiehetkin itsestään hansa-ajan »pe-
rintönä» saksalais-balttilaiseen tapaan senaattorin arvonimeä. 
Tätä käsitystä vahvistaa erikoisesti se seikka, että oikeuspor-
mestari Thilestä nimenomaan sanotaan, että hän pysyi täysi-
verisenä saksalaisena j a että hän vielä kymmenen vuotta sen 
jälkeen kun itse tuli pormestariksi, yksityisasioissaan oikeudessa-
kin käytti saksan kieltä.$ Mitä taas ammattikuntapormestari 
Rosencroelliin tulee, lienee hänen linnankreivin arvon anomuk-
sensa laskettava hänen omanarvontuntonsa ja turhamaisuu-
tensa tiliin. Hän näet oli juuri palannut Tukholmasta aatelis-
arvon saaneena eikä enää istunut pormestarinpenkissä kirkossa, 
vaan otti paikkansa aatelismiesten joukossa. Kun lisäksi muis- 

1  ODHNER, Inre historia, 185-186. Turusta (Eerik Knape v. 1632) 
ks. s. 36. 

2. RUUTH, Viipuri, 290. Vrt. MELANDER, Neuvostoista, 242. 
E RUUTH, Viipuri II, 1087. Narvaan asetettiin linnankreivi v. 1642. 

HANSEN, Narva, 92. 
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tetaan, että hän oli pitkät ajat riidellyt virkaveljiensä kanssa ja 
käyttäytynyt siten, kuin hän olisi voinut tehdä maistraatille 
mitä tahansa, ymmärtää, että hän pyytäessään päästä Vii-
purin kaupungin linnankreiviksi täten tahtoi kohota virkavel-
jiensä yläpuolelle, temmata johdon oikeuspormestari Johannes 
Plantinin, arvokkaimman pormestarinviran haltijan käsistä. 
Anomus ei kuitenkaan antanut aihetta minkäänlaisiin toimen-
piteisiin.' 

Kvalitatiivisen työnjakoperiaatteen toteuttaminen näkyi 
meikäläisissä 1600-luvun aikaisissa kaupungeissa pormestareista 
käytettyj en erilaatuisten virkanimitysten muodossa: oikeus-, 
kauppa-, pohtia-, rakennustoimi-, rahatoimi- ja ammattikunta-
pormestarit. Keskikokoisissa kaupungeissamme, joissa oli kaksi 
pormestaria, ruvettiin oikeudenhoidosta vastaavaa, useimmiten 
kuninkaallista, pormestaria kutsumaan oikeuspormestariksi toi-
sen pormestarin, useimmiten »kaupungin pormestarin», saadessa 
virkanimekseen tavallisesti kauppapormestari. Turun oikeus-
pormestarista käytettiin myös nimitystä justitiarius ja kauppa-
pormestarista aedilis.2  

Suomen 1600-luvun kaupunkien maistraatteihin sovelletun 
kvalitatiivisen työnjakoperiaatteen ulkonaisten puitteiden ku- 
vauksen jälkeen on syytä siirtyä tarkastelemaan, millainen työ-
järjestys tällöin oli käytännössä. Valtakunnan suurten kaupun-
kien kollegioiden työjärjestyksestä valtiovalta antoi virallisia 
ohjeita. Kunkin kollegion piti kokoontua vähintään kerran vii-
kossa omaan työhuoneeseensa pohtimaan omia kysymyksiään 
ja suorittamaan tehtäviään. Maistraatin tuli kokonaisuudessaan 
tiettynä viikonpäivänä, yhdistämättä tätä istuntoaan tuomio-
istuintehtäviin, pitää yhteinen kokous hallinnollisten kysymys-
ten ratkaisemiseksi .3  Kunkin kollegion tuli edelleen määräpäi- 
vänä ennen virkavuoden loppua virallisesti selvittää toimin-
taansa koko maistraatin edessä. Voi kuitenkin havaita, että 
tällaiset säädökset kaikesta huolimatta kaipasivat lisäselven-
nyksiä. Saattoi näet syntyä erimielisyyttä tehtävien jaossa ja 

1  RuuTH, Viipuri, 299-300, II, 1087. 
2  JUSLENIUS, Aboa vetus et nova, 11. 
S Äänestystavasta ks. WOLFF, Skytte, 8-9: »deres röst gäller mest 

1) som flere medhålla, 2) som betre skälet hafva, 3) som fougten med-
håller. Hinc regula juris: major pars concludit». 
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suoritustavassa kollegioiden puitteissa. Riitojen tukahduttami-
seksi näkee maistraatin auktoriteettia lujitettavan ja kollegiot 
puolestaan rajoitettavan vain valmisteleviksi ja toimeenpane-
viksi elimiksi.' 

Suomen 1600-luvun aikaisten maistraattien toimintaa tar-
kastellessa ei voi saada selvää kuvaa siitä, miten tehtävät suo-
ritettiin niissä maistraateissa, jotka olivat omaksuneet mainit-
tuja työnjakoperiaatteita. Meilläkin oli havaittavissa suurta 
vakiintumattomuutta eikä toimialojen rajoja saatu selviksi, 
vaan sekavuutta, jopa riitaisuuttakin oli havaittavissa. Kolle-
gioiden johtajille annetut ohjesäännöt, vaikkakin ne, etenkin 
Viipurissa, olivat yksityiskohtaisia, eivät täysin parantaneet 
asiain tilaa. Niinpä ei esim. ollut määrätty, tuliko kollegioi-
den kokoontua erikseen määräpäivinä ja tuliko maistraatin 
pitää niinikään määräpäivinä täysi-istunto erikoisesti kunnal-
lisia asioita varten. Ilmeistä on, että tehtäviä on hoidettu edellä 
esitettyjen periaatteiden hengessä, mutta näyttää samalla siltä, 
että käytäntö ei ollut vakiintunut selviin muotoihin. Kaikesta 
päättäen käytäntö oli Turussa ja Viipurissa muodostunut sel-
laiseksi, että kollegiot eivät pitäneet mitään määräaikaisia ko-
kouksia, vaan kokoontuivat ja toimivat vain tarpeiden sanele-
mien vaatimusten mukaan. Eräs Turun maistraatissa v. 1686 
sattunut tapaus antaa selvän kuvan siitä, millaisia vaikeuksia 
kollegiaalisen systeemin, selvän työnjaon toteuttaminen saattoi 
tuoda tullessaan. Kun näet tällöin sovittiin, että oikeuspormes-
tarin tuli suorittaa kaikki virkatehtävät, jotka koskivat oikeu-
denhoitoa, rakennustointa ja politiaa, ja kauppapormestarin hal-
tuun tulisivat kauppaa ja muita elinkeinoja koskevat asiat, pani 
kauppapormestari Berendt Riggertinpoika (Munster) tähän vas-
talauseensa. Hän huomautti, ettei hän suinkaan voi työntää 
pois porvaria, joka kääntyy hänen puoleensa pyytäen, tuomion 
toimeenpanoa asiassa, joka muuten kuuluisi oikeuspormestarin 
virkatoimien piiriin? 

Porvaristo oli näet vanhastaan tottunut asioissaan käänty-
mään maistraatin jäsenten puoleen ilman kollegiojaon rajoi-
tuksia ja asiain käsittely oli ollut persoonallista, ilman että 

I STIERNMAN, Samling III, 1051 ja seur. ALMQUIST, Göteborg I, 356. 
Turun r. 1686 9/2. 
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virkakoneisto sanottavasti oli tullut näkyviin.' Nyt asiain laatu 
pakotti, mikäli kollegiojakoa haluttiin noudattaa, kääntymään 
määrätyn toimihenkilön puoleen, jolla oli oma toimintapiirinsä 
ja omat velvollisuutensa. Mitä Berendt Riggertinpojan tapauk-
seen tulee, ovat henkilökohtaiset seikat tosin olleet hänen oppo-
sitioasenteelleen määrääviä, nekin kuvaavia aikakauden ylei-
selle luonteelle. Hän näet, hoidettuaan 1670-luvun lopulla ensin 
raha- ja rakennustoimikollegiota ja senjälkeen ammattikunta-
kollegiota, johti oikeuspormestari Schaeferin kuoltua v:sta 1683 
lähtien v:een 1685 oikeuspormestarin tehtäviä. Näistä hänen 
tuli luopua maaherran päätöksen mukaan ja hän sai osalleen 
nyt ammattikuntien ja kaupan valvonnan, minkä antamaa arvoa 
hän näkyy selvästi väheksyneen, haluten edelleen pitää hallus-
saan oikeuspormestarille, laiminlyönneistään tunnetulle Olavi 
Beckiukselle kuuluvia tehtäviä.' 

Voidaan siis todeta, että kollegiaalinen järjestelmä eri syistä 
juurtui Suomen kaupunkeihin hitaasti ja useasti vain osittai-
sesti, raj oittuen, kuten esityksestä yksityiskohdin havaitaan, 
lähinnä sellaisiin kaupunkeihin, joissa esivallan järjestelevällä 
kädellä oli suurimmat toimintamahdollisuudet. 

Pätevyysvaatimukset. 

Maistraatin jäsenille ei alkuaan ollut asetettu sanottavasti 
erityisiä muodollisia pätevyysvaatimuksia. Kaupunginlain mu-
kaan pormestarit ja raatimiehet eivät saaneet olla ulkomaalai-
sia, vaan »ruotsalaisia miehiä» ja lisäksi asetettiin rajoituksia, 
joskin hyvin väljiä, maistraatin jäsenten keskinäiseen sukulai-
suuteen nähden: kahta veljestä ei näet saanut olla pormestarina 
ja raatimiehenä samassa kaupungissa eikä maistraattiin saanut 
kuulua enempää kuin neljä jäsentä samasta suvusta .3  Maistraa-
tin jäsenillä tuli olla kiinteistö kaupungissa, sillä muuten voisi 
käydä niin, kuten eräässä Kustaa II Aadolfin aikaisessa kaupun-
ginlain selityksessä sanotaan, että asianomainen, joka »tänään 

Vrt. RENVALL, Pitäjäyhteisöjen kokoukset, 85. 
Åbo, V. BONSDORFF, 	204. 

8 KL. Kuninkaankaari, luvut 1, 2 ja 4. Tanskassa ei laki eikä tapa 
kieltänyt läheisiä sukulaisia kuulumasta raatiin samanaikaisesti. MACKE-
PRANG, Kobstadstyrelsen, 88. 
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on raatimies, huomenna lähtee toiselle paikkakunnalle tai toi-
seen tehtävään ja toimeen». Heidän tuli olla luonnollisesti yleistä 
kunnioitusta ja arvonantoa nauttivia henkilöitä. Varakkuutta 
pidettiin ajan katsantotavan mukaan nimenomaan pormesta-
reille hyvin suotavana, sillä edellämainitun kaupunginlain seli-
tyksen sanoj en mukaan »pormestarin pitää myös olla rikas, 
koska hänen tulee olla kaupungin pää ja esimies».1  Ja maaherra 
Johannes Graanin mielestä Vaasan kaupungille samoinkuin muil-
lekin sopivin pormestari olisi äveriäs mies, »joka kykenisi tule-
maan toimeen omista varoistaan».2  Maistraatin jäsenten tuli olla 
sellaisia, ettei heistä päästy sanomaan esim. siihen tapaan kuin 
muuan viipurilainen häväistysjuttujen kirjoittaja, joka kertoi 
eräästä 1670-luvun viipurilaisesta raatimiehestä: »Muuan van-
himpia iältään, raatimies, tämä on itse yksinkertaisuus, minkä 
muut sanovat mustaksi, hän sanoo sysimustaksi, minkä muut 
sanovat valkeaksi, hän sanoo lumivalkeaksi, täytyy antaa hänen 
niin menetellä, koska hän ei ole paremmin opetellut raatimiehen 
käsityötä.» Raatimiesten tuli päinvastoin olla esikuvina muille 
kaupunkilaisille, kuten samainen kirjoittaja teroittaa mieliin s 
Viipurin pormestarin Johannes Rosenhanen mielestä maistraatin 
jäsenet näet tuli valita »älyn ja hyvien ominaisuuksien perus-
teella», kuten laivan perämieskin valitaan »älyyn ja kokemuk-
seen katsoen».4  

On syytä kiinnittää huomiota kysymykseen, miten Suomessa 
tulkittiin kaupunginlain vaatimus »ruotsalaisista miehistä». Eroa 
ruotsalaisten ja suomalaisten kesken ei varsinaisesti tehty, vaan 
kummatkin olivat yhtä päteviä maistraatin jäseniksi. Mutta 
eräiden Suomenlahden rantakaupunkien, eritoten Balttian kanssa 
vanhastaan likeisessä vuorovaikutuksessa olevien Viipurin ja 
Porvoon kohdalta voi tehdä havainnon, että kaupunkiyhteisöi-
hin juurtuneiden saksalaisten sukujen saksalaisina pysyvät jäse- 

1  UYK. Nordinin kok. Juridica suecana. Hannu O. Lincopensiksen 
kaupunginlain selit. Johannes Skytten kaupunginlain kommentaareissa 
sanotaan: Quia is praesumitur civitati bene cupere qui fundum in aere 
habet. WOLFF, Skytte, 6-7. 

2 RVA. Oxenstiernan kok. Maaherra Johannes Graan Gabriel Pen- 
tinp. Oxenstiernalle 1658 8/12. 

3  RVA. Kaupunkien akteja. Viipuri 1672. 
RVA. Kaupunkien akteja. Viipuri. Puhe pormestarin virkaanastu- 

jaisissa. Päiväämätön. Johannes Rosenhanen käsialaa. 
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net pääsivät pormestareiksi ja raatimiehiksi. Niinpä Porvoon 
pormestarina toimi 1600-luvun alkuvuosina kultaseppä Jaakko 
Heffner, jonka saksalainen kansallisuus oli ilmeinen, kuten 
HARTMAN osoittaa.1  Ja v. 1693 Porvoon raatimieheksi asetettiin 
kauppias Hannu Carstens, joka oli syntynyt Lyypekissä ja »ulko-
maalainen». Koska Carstens kuitenkin oli nainut porvoolaisen 
porvarineidon, joten hän oli »ingift och bofast i Borgå», ja koska 
kaupungissa ei ennenkään ollut kirjaimellisesti noudatettu kau- 
punginlain kuninkaankaaren 2. luvun määräyksiä, pormes-
tari oli katsonut Carstensin päteväksi. Carstens pääsi virkaansa, 
kuvaavaa kyllä, kuitenkin vain maaherran mahtikäskyn voi-
malla, sillä porvaristo ei olisi halunnut Carstensia raatimieheksi .2  
Vehkalahden kaupungissa oli 1600-luvun jälkipuoliskolla muuan 
saksalainen hatuntekijä pormestarina .3  Viipurin maistraatin sak-
salaiseen elementtiin on RUUTH kiinnittänyt erikoista huomiota.4  

Käytännössä siis kuka hyvänsä puhdasmaineinen ja luon-
nostaan monitaitoinen porvari oli pätevä maistraatin toimiin, 
ellei sukulaisuus ollut esteenä, varallisuuden ja arvovaltaisuu-
den antaessa luonnollisen etusijan ja toisaalta jokainen porvari 
oli velvollinen ottamaan toimen vastaan. Kauppiaita pidettiin 
kuitenkin käsityöläisiin verrattuina etuoikeutetussa asemassa ja 
useasti eritoten ne, joilta riitti aikaa ja harrastusta yleisiin asioi-
hin, tulivat valituiksi. 1600-luvun, nimenomaan sen alkupuolen, 
aikainen käsitys raatimiehiltä vaadittavista ominaisuuksista 
käy sattuvasti ilmi eräässä Göteborgin maistraatin herttua 
Aadolf Juhanalle lähettämässä kirjeessä. »Raatimiehen toimi on 
ainoa», sanotaan kirjeessä, »johon vanhimmat, varakkaimmat. 
ja taitavimmat kaupungin porvareista ja kauppiaista voivat 
pyrkiä, sitten kun he ovat ansioituneet kunniallisella elämällään 
ja ahkeralla toiminnallaan» 5  

Koska maistraatin jäsenet nimenomaan 1600-luvun alussa 
eivät vielä itse asiassa olleet virkamiehiä nykyaikaisessa mie- 
lessä, 	siis oikeastaan voi puhua varsinaisista pätevyysvaati- 

1  HARTMAN, Borgå, 65. 
2 HARTMAN, Borgå, 194. 
3  RVA. Kaupunkien akteja. Vehkalahti. Sigfrid Rohanuksen valitus. 

Yäiväämätön. — Vrt. NORDENSTRENG, Hamina, 45 ja seur. 
4  RULITH, Viipuri, 309-324. 
5  ALMQUIST, Göteborg I, 364. 
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muksista, vaan pikemminkin niistä ominaisuuksista, jotka kat-
sottiin maistraatin jäsenille suotaviksi ja tarpeellisiksi ja jotka 
antoivat kilpailun tullen mahdollisen etusijan. Lukuisten maist-
raatin jäsenten ;valintaa koskevien asiakirjatietojen perusteella 
voi muodostaa käsityksen siitä, millaisia »vaatimuksia» asetettiin 
mahtavuuden ajan pormestareille ja raatimiehille. Erikoisen sel-
västi astuu tällöin etualalle yleinen ja jatkuva vaatimus, että 
maistraatin jäsenten tulee, mikäli mahdollista, olla »kaupungin 
omia lapsia» ja hyvin perehtyneitä kaupungin asioihin. Vuosisa-
dan alkupuolella, jolloin ei vielä paljoakaan kallistettu korvia 
opillista sivistystä saaneiden ei-kaupunkilaisten pyrkijäin, »kir-
janoppineiden» (litterati) anomuksille, tämä ominaisuus katsot-
tiin käytännöllisten avujen rinnalla ehdottoman ensiarvoiseksi.1  
Viipurin kaupunki anoi v. 1675 ja v. 1680, ettei ketään porvari-
valaa vannonutta ja kelvollista omaa porvaria saisi syrjäyttää 
raatimiehiä valittaessa.' Lappeenrannan pormestariehdokkaan 
Lauri Paavalinpojan erikoiseksi ansioksi mainittiin se, että hän 
oli kaupungin perustamisesta alkaen ollut porvarina Lappeen-
rannassa ja ollut kauan oikeudenmukainen raatimies.3  Sorta-
valaan valittiin v. 1680 raatimieheksi Jaakko Tuomaanpoika, 
»vanha, kunniallinen mies, joka oli kauan asunut täällä kaupun-
gissa».4  Kuninkaallisen arkiston kanslistin Martti Falckin anoessa 
v. 1696 päästä Käkisalmen pormestariksi hän nimenomaan täh-
densi sitä, että hän »on seudulla tunnettu» ja tahtoi päästä 
»isiensä paikkakunnalle», kun Käkisalmen porvarit itse saman-
aikaisesti olivat valmiit ottamaan konrehtori Eerik Barckin 
pormestarikseen, koska tämä tunsi hyvin paikkakunnan olot .5  
Piitimen kaupungin pormestari sai v.. 1689 Tornion pormesta-
rinviran erikoisesti niiden ansioiden perusteella, että hän oli syn-
tvisin torniolainen ja tunsi »paikkakunnan laadun», kun taas 

1  Litteratus keskiaik. tekst. = lukutaitoinen, illitteratus = lukutai-
doton. 

2  VA 6820 a, f. 38. 
3  VA. Kaupunkien valit. Lappeenranta. Valtiopäiväm. Mikko Kau-

lion anomus. Päiväämätön. 
4  Sortavalan r. 1680 27/3. 
6  RVA. Kaupunkien akteja. Käkisalmi. S. Leijonmarckin suositus 

Martti Falckille 1696 25/7 ja Eerik Barckin kuninkaalle osoitettu päivää-
mätön anomus liitteineen. 
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Uudenkaupungin pormestaria Sakari Bolrliusta koetettiin saada 
viralta mm. sillä perusteella, ettei hän ollut syntyään uusikau-
punkilainen.l Bo&ius kuitenkin osoitti, että hän oli »syntynyt 
kunniallisista vanhemmista, ruotsalainen eikä ulkomaalainen».2  
Vehkalahden kaupunginkirjuri Sigfrid Rohanus valitti, että 
hänen kaupungissaan on ollut kaksi ruotsalaista ja yksi saksa-
lainen hatuntekijä pormestareina, jotka »eivät ymmärtäneet 
maan kieltä eivätkä myös oikeudenhoitoa», vaan halveksivat 
paikkakuntalaisia s  Ja kun turkulaiset v. 1663 ilmoittivat Pie-
tari Brahelle, että he olivat ottaneet maistraattiinsa kanslisti 
Kasper Sickmanin, niin he sanoivat sen tehneensä, koska Sick-
man oli »täällä kaupungissa syntynyt ja perehtynyt suomen kie-
leen».» Kokkolan 1600-luvun aikaisia pormestareita tarkastel-
lessa saattaa havaita heidän miltei poikkeuksetta olleen, ellei 
kokkolalaisia tai Sundin tilan kasvatteja, ainakin Pohjanmaan 
omia miehiä .5  

Mutta kun näin voidaan todeta 1600-luvun porvariston voi-
makas paikallistunne, saisi ehkä väärän kuvan siitä, ellei muis-
taisi sen, maistraatin jäsenistä puheen ollen, liittyvän kysymyk-
seen maistraatin »vapaasta vaalista» ja valtataistelun luontoi-
seen riitakysymykseen kuninkaallisten pormestarien nimittä-
misestä, joihin kysymyksiin puututaan seuraavassa luvussa. 
Kaupungit pitivät tiukasti kiinni perinnäisistä ja totunnaisista 
oikeuksistaan itse nimittää maistraatin jäsenet, säilyttää vanha 
kaupunkiyhteisö rikkomattomana estämällä siihen tunkeutu= 
masta vieraita aineksia. Senvuoksi kaupungit v:sta 1652 alkaen 
valtiopäivilläkin tavan takaa vaativat saada maistraatteihinsa 
juuri »kaupungin omia lapsia».6  Ymmärrettävää on myös esiin_ 

RVA. Kaupunkien akteja. Tornio. J. Kåhren valtakirja 1689 
24/10. 

2  RVA. Kaupunkien akteja. Uusikaupunki. Kommissoriaalioikeuden 
pöytäkirja pormestari Boeliuksen asiassa. Päiväämätön. — KAUKO-
VALTA, Uusikaupunki, 117 ja seur. 

3  RVA. Kaupunkien akteja. Vehkalahti. Sigfrid Rohanuksen valitus. 
Päiväämätön. Rohanuksesta ks. NORDENSTRENG, Hamina, 42 ja seur. 

9  RVA. Skoklosterin kok., II, folio, vol. 12. Turku. Maistraatti Pie-
tari Brahelle 1663 31/12. 

6 MICKVITZ, Gamlakarleby, 43-46. 
6  »stadens barn», »af sitt eget medel». ODHNER, Kommunala utveck-

ling, 676-677. 
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Pietarsaaren kaupunginkirjurin ja raatimiehen Niilo Wende-
liuksen katkera suuttumus, kun hänet, kaupunkia jo vuosikym-
menen ajan palvelleena, syrjäytettiin pormestarinvaalissa »vie-
raan, täällä seudulla täysin tuntemattoman» Johannes Falckin 
tieltä. Wendelius oli toki toivonut,•oloihin syvälti perehtyneenä, 
ansaittua virkaylennystä kotoisessa piirissä.1  

Maistraatin tehtävien lisääntyessä kiinnitettiin luonnollisesti 
kasvavaa huomiota maistraattiin valittavan henkilön käytän-
nölliseen asiantuntemukseen ja perehtyneisyyteen virkatehtä-
vien suorituksessa. Toistuvia olivatkin asiakirjain maininnat 
ehdokkaiden »pitkästä, ahkerasta ja tunnollisesta palvelus-
ajasta», erinomaisista »perustavista harjoituksista (fundamental 
öfningar)», »taitavuudesta ja kykeneväisyydestä», »parhaasta 
kaupan tuntemisesta» ym. 

1600-luvun kuluessa ei maistraatin, nimenomaan pormesta-
rin, toimiin pääsemistä varten asetettu muodollista opillista päte-
vyyttä. Mikäli vaatimuksia mainittiin, oli ne lausuttu väljästi.2  
Käytäntö johti kuitenkin siihen, että toisaalta kuninkaalliset 
pormestarit, toisaalta maistraattien byrokratisoituminen aiheut-
tivat opillista sivistystä, nimenomaan lainopillista koulutusta 
saaneiden maistraatin jäsenten lukumäärän vähittäisen kasvun. 
Useista esimerkeistä mainittakoon vain, että syrjäisen Sortava-
lan porvariston v. 1693 uutta raatimiestä valitessa ehdotettiin 
Brun Olavinpoikaa, jonka erikoisena ansiona mainittiin olevan, 
paitsi, että hän oli ollut kaikkiaan kuusi vuotta kaupungissa, 
hänen kirjalliset opintonsa.3  Samainen Brun Olavinpoika sai-
kin valituksi tultuaan suuren arvovallan maistraatissa, joka oli 
opilliselta tasoltaan verraten alhainen. Vuosisadan lopulla saat-
toi käytännössä vain verraten harvojen pienten kaupunkien por-
mestariksi päästä henkilö, jolla ei ollut lainopillista sivistystä, 
nimenomaan yliopistossa hankittua, ja samaa voi sanoa suurten 
kaupunkien raatimiestenkin toimista. Valtiovallan kaupunki-
hallintoa parantavat pyrkimykset johtivat itsestään siihen, että 

1 RVA. Kaupunkien akteja. Pietarsaari. Niilo Wendelius maaherralle 
1696 14/3. Falckeista ks. CEDERBERG, Suomalaiset ja inkeriläiset yli-
oppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa v. 1632-1710, 99. 

3 STIERNMAN, Samling IV, 279 ja seur. Karlskronan privil. 1680, 
kohta 3. 

3  Sortavalan r. 1693 30/1. 
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jo yksistään kelvollisen oikeudenhoidon aikaansaamiseksi kunin-
gas katsoi usein tarpeelliseksi nimittää kaupunkeihin lakitie-
dettä opiskelleita pormestareita, joilla oli voimaa lisäksi herät-
tää eloa mahdollisesti jähmettyneeseen kunnalliseen toimintaan 
ja kykyä noudattaa kaupunkihallinnolle asetettuja uusia suunta-
viivoja. Meillä tuli luonnollisesti Turun yliopiston perustaminen 
merkitsemään käännekohtaa myös maistraattien jäsenten päte-
vyystason kehityksessä. Kun vielä vuosisadan puolimaissa opil-
lista sivistystä saaneet vain harvoin pyrkivät maistraatteihin, 
eikä heitä niihin sosiaalisen eroavaisuuden vuoksi aina erikoi-
sesti haluttukaan, näkee vuosisadan viimeisinä vuosikymme-
ninä pantavan yhä enemmän arvoa, käytännöllisiä avuja silti 
mitenkään väheksymättä, sille, että pyrkijä oli akateeminen 
kansalainen, kirjasivistystä saa nut (litteratus), yliopistossa opis-
kellut tai kenties hovioikeuden auskultantti. Milloin kaupun-
gissa oli toteutettu maistraatin kollegiaalista järjestelmää, niin 
on luonnollista, että pätevyysvaatimukset, eritoten opillista 
sivistystä koskevat, voimakkaasti keskittyivät juuri oikeuskol-
legioon. Tukholman kaupunkihallintoa varten v. 1672 annetun 
ohjesäännön mukaan nimenomaan oikeus- ja politiakollegioihin 
tuli valita opillista sivistystä ja laintuntemusta hankkineita 
miehiä, muihin taas kauppaan, teollisuuteen ja rakennustoimeen 
perehtyneitä.1  Turkuun 1600-luvun jälkipuoliskolla nimitetyistä 
pormestareista kaikki kahta poikkeusta lukuunottamatta olivat 
harjoittaneet akateemisia opintoja ja raatimiestenkin joukossa 
»kirjasivistystä saaneiden» luku oli huomattava." Ei olekaan 
kumma, että v. 1670 Helsingin porvarit lausuivat ihmettelynsä 
siitä, että maaherra koetti saada erään »suomalaiseen porvaris-
toon kuuluvan» kauppiaan Eerik Klemetinpojan kauppapormes-
tariksi. Eerik ei näet, sanoivat porvarit, »osaa tai tiedä erottaa 
ainoatakaan kirjainta aapisesta, vielä vähemmän lukea lakikir-
jaa tai kuninkaan määräyksiä ja käskyjä». Tässä tapauksessa on 
samalla kuitenkin muistettava riitojen tausta, sisäiset intrigit 
ja se seikka, että kauppapormestarilta ei itse asiassa vaadittu 
erikoisia kirjallisia avuja, kuten edellä on huomautettu, vaan 

1  STIERNMAN, Samling III, 1075-1076. Tukholman hallinto-ohje-
sääntö, kohta 21. 

2  V. BONSDORFF, Abo, 199. 
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ensi sijassa käytännöllistä kykyä ja taitoa. Eerik Klemetinpoika 
olikin yritteliäs, varakas ja arvossapidetty kauppias, jolla todel-
lisuudessa oli maistraatin ilmeinen kannatus.1  

Viipurin maistraatin jäsenten opillinen pätevyys jäi 1600-
luvun jälkipuoliskolla huomattavasti Turun virkaveljien päte-
vyydestä jälkeen. Maaherra Falkenberg kirjoittikin v. 1682 huo-
lestuneena, että Viipurin maistraatti kipeästi tarvitsi lainoppi-
neita miehiä, koska »siellä muutoin koko maistraatti on tuol-
laisia opillista sivistystä saamattomia ja porvariston keskuu-
desta otettuja miehiä, enemmän kauppaa harjoittavia kuin 
oikeudenhoitoa suorittavia». Hän totesi raadin yleispätevyyden 
liian pieneksi Viipurin verraten vaativiin olosuhteisiin ja suo-
sitteli maistraatin jäseneksi kihlakunnantuomari Johannes Thes-
leffiä, joka muiden erinomaisten ominaisuuksiensa lisäksi oli 
»kielitaitoinen ja ahkera», puhumattakaan siitä, että hän oli nuo-
ruudessaan harjoittanut yliopisto-opintoja .2  Syynä siihen, että 
Viipuri jäi opillisessa suhteessa huomattavasti jälkeen, oli tie-
tenkin se, että Turku vanhana koulu- ja sittemmin yliopisto-
kaupunkina kasvatti suhteellisen runsaasti porvarissäätyisiä nuo-
rukaisia yliopisto-opintoihin ja sitä tietä heitä joutui huomatta-
vasti myös kotoisen kaupunkihallinnon palvelukseen. Käytäntö 
johti Turussa ennen pitkää siihen, että raatimiehentoimeen oli 
yliopistossa lainopillista sivistystä tai muuta kirjatietoa hank-
kimattoman vaikea päästä. Niinpä tiedetään turkulaisen vara-
raatimiehen Antti Malmelinin, porvarilliselta ammatiltaan kaup-
piaan, tulleen 1690-luvulla useita kertoja »opiskelleiden henki-
löiden» syrjäyttämäksi raatimiehen vaalissa .3  Tähän seikkaan 
vaikutti tuntuvasti kuitenkin se asiain tila, että nimenomaan 
juuri Turussa, maamme keskuksessa, raatimiehentoimi katsot-
tiin astinlaudaksi, väliportaaksi pyrittäessä korkeampiin hal-
linnollisiin tehtäviin ja virkoihin. 

Maistraatin toimien tullessa yhä enemmän päätoimenluon-
toisiksi niihin alkoi pyrkiä myös kruunun palveluksessa, alem-
missa hallinnollisissa tehtävissä, olevia henkilöitä. Kruunun pal- 

1  RVA. Skoklosterin kok., II, folio, vol. 12. Helsingin porvareiden 
kirjelmä 1670 6/10. NORDMANN, Helsingfors III, 85. LAGERBLAD, Borg- 
mästareval. MÖLLER, Kauppapormestari, 167. • 

RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Viipurin lääni. 1682 7/1. 
3  V. BONSDORFF, Abo, 199. 
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velus laskettiin maistraattiin pyrittäessä luonnollisesti ansioksi. 
Väliin voidaan nähdä maaherrojen ja muiden korkeampien vir-
kamiesten koettavan suosituksin, jopa painostuksinkin, saada 
alaisiaan virkamiehiä »työnnetyksi» kaupunkihallinnollisiin teh-
täviin; ja myös esim. suhteellisen huonosti palkattuja kanslia-
virkamiehiä, kirjureita ja heihin verrattavia pyrki kaupungin-
kirjureiksi ja kaupunkien maistraatteihin. Kaupungit eivät luon-
nollisesti aina olleet halukkaita ottamaan tällaisia, semminkin 
jos pyrkijät eivät olleet ennestään tunnettuja, vaan koettivat 
syrjäyttää näitä. Suomessa nämä kysymykset eivät kuitenkaan 
1600-luvulla aiheuttaneet sanottavia hankaluuksia, eivätkä ne 
tulleet juuri nimeksikään esille kaupunkiemme kunnallishallin-
nollisten probleemien joukossa. Valtiovalta ei näissä asioissa anta-
nut varsinaisia yleisiä määräyksiä, vaan tyytyi paikallisiin ohjei-
siin. Niinpä Skånen, Hallannin ja Blekingen kenraalikuvernöö-
rin ohjesäännössä v:lta 1676 huomautettiin, miten tulee valvoa, 
etteivät kaupungit syrj äytä »niitä, jotka ovat palvelleet kruunua».1  

Mainittakoon tässä yhteydessä, että myös kaupunginkirjurin 
j a osittain myös kämnerin toimet muodostuivat varsin tavalli-
seksi portaaksi raatimiehen ja pormestarin toimiin pyrittäessä. 
Kaupunginkirjurina olo laskettiin, kuten luonnollista, suureksi 
ansioksi, sillä kaupunginkirjurin toimi jos mikään oli omiaan 
antamaan haltijalleen monipuolisen kuvan etenkin maistraatin 
toimien käytännöllisistä tehtävistä. 

Pormestarien vaalitapa. 

Kaupunginlain määräysten mukaan maistraatti oli korpo-
raatio, joka itse täydensi itsensä. Kahdeksan päivää ennen val-
purinmessua tuli pormestarin ja raadin kokoontua täysilukui-
sena ja valita kuninkaan voudin läsnäollessa pormestarit ja 
raatimiehet seuraavaksi toimintavuodeksi, ja valpurinmessuna 
tuli uudet, vastavalitut asetettaman tehtäviinsä »vanhan sään-
nön mukaan».2  

STYFFE, Samling, 283 ja seur. Kämnerin toimen asemasta kaupunki-
hallinnollisten toimien »portaikossa» ks. kuitenkin HALILA, Oikeuden-
hoidosta, 268 ja seurr. 

2  Saksasta ks. MAURER, Städteverfassung III, 244. Tallinnasta ks. 
BUNGE, Die Revaler Rathslinie, 22. 
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ODHNER huomauttaa, että kyseessä ei varsinaisesti ollut mi-
kään vaalitoimitus. Ei ollut suinkaan tarkoitus valita kerras-
saan uutta maistraattia, vaikkakin luonnollisesti tapahtui, että 
joku tai joitakin uusia jäseniä otettiin maistraattiin. Vaalitoi-
mitus merkitsi näet lähinnä ja ensi sijassa maistraatin »istuvan», 
aktiivisen osan vaihtamista. Tällainen katsottiin tarpeelliseksi, 
jotta saataisiin selville, oliko muistutettavaa maistraatin jäseniä 
vastaan, »jotka nyt olivat vuorossa istua tai jos jotkut heistä 
halusivat luopua toimistaan».1  Käytäntö oli 1600-luvulle tul-
taessa etääntynyt jo melko kauas lain sanamuodosta. Lain 
määräämää kahdeksan päivää ennen valpurinmessua tapahtu-
vaa vaalitilaisuutta ei ensinnäkään enää pitkiin aikoihin ollut 
tapana pitää. Runsaat asiakirjamaininnat osoittavat, miten 
vaalitilaisuus, joka Ruotsi-Suomessa tapahtui keväisen raastu-
vankokouksen yhteydessä, oli suurelta osalta itse asiassa muo-
dollista laatua. Samalla oli tekijöitä, jotka entistä enemmän 
vaikuttivat pormestarien valintaan, nimittäin toisaalta porva-
risto ja toisaalta valtiovalta itse pyrkivät yhä enemmän etu-
alalle. 

Näiden kolmen tekijän, maistraatin, porvariston ja valtio-
vallan välinen suhde pormestarinvaalissa muodostaakin keskei-
sen probleemin 1600-luvun pormestarien vaalitapaa selvitet-
täessä. 1600-luvun ensi vuosikymmenien pormestarinvaaleista 
on vaikea asiakirjojen antamassa valossa saada riittävän selvä-
piirteistä yleiskuvaa. MELANDER on kuitenkin esittänyt, lä-
hinnä Turun 1620- ja 30-lukujen aikaisten pormestarinvaalien, 
ensi sijassa v:n 1621 ja 1624 vaalien, perusteella teorian, millä 
tavalla pormestarit valittiin. Hänen mukaansa käytäntö oli 
muodostunut seuraavaksi: Kun pormestari piti valittaman, ase-
tettiin ehdolle kaksi henkilöä maistraatista ja neljä sen ulko-
puolelta. Näistä kuudesta ehdokkaasta käskynhaltija (sittem 
min maaherra) valitsi kolme, jotka hän esitti ehdokkainaan 
yleiselle raastuvankokoukselle, joka valitsi näistä kolmesta 
yhden. Tämä, näinollen kolmessa eri vaalissa valittu, vannoi 
sitten valansa. Mainituista kuudesta ehdokkaasta maistraatista 
otetut ehdokkaat asetti itse maistraatti, ulkopuoliset taas por-
varisto. MELANDER'n mukaan lopullisen vaalin suorittivat maist- 

1  ODHNER, Stadsförfattningen, 34 35. 

6 
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raatti, kaupungin vanhimmat ja kaikki ne henkilöt, joille oli 
uskottu kunnallisia tehtäviä, kaupunginkirjuri, kämneri, kau 
punginvouti ym.l 

v. BONSDORFF on tutkimuksissaan asettunut epäilemään ME-
LANDERin esittämiä olettamuksia, jotka hänen mielestään ovat 
liian teoreettisia ja tavallaan »puristavat» asiakirjoista enem-
män kuin niistä itse asiassa lähtee. Hän ei katso voivansa sanoa 
1630-lukua edeltävistä vaaleista mitään varmaa, mutta 1630-
luvun ja sitä myöhempien vuosikymmenien aikaisten Turun por-
mestarinvaalien kulusta hän sensijaan on muodostanut oman 
käsityksensä, jonka hän tosin katsoo ilmeisesti pääpiirtein sovel-
tuvan lähinnä aikaisempiinkin vuosikymmeniin. Hän ensinnä-
kin hylkää MELANDERin.esittämän mutkikkaan vaalimenettelyn. 
Maistraatti oli varsinainen vaalikorporaatio, joka ensiksi asetti 
ehdolle tai »otti harkittavaksi» yhden tai useampia henkilöitä, 
joista se joko yksimielisesti tai äänestyksen jälkeen asettui kan-
nattamaan soveliainta. Mutta vaikkakin maistraatti oli valitseva 
elin, huomauttaa v. BONSDORFF, ei se kuitenkaan yksin sanel-
lut vaalin tulosta. Maaherralla, joka usein on läsnä vaalissa, oli 
huomattava sananvalta, joka perustui hänen ohjesääntöönsä ja 
vaalille hankittiin hänen vahvistuksensa. Mitä porvaristoon 
tulee, V. BONSDORFF mainitsee, ettei se itse ottanut osaa vaaliin. 
Se tosin kutsuttiin kuulemaan maistraatin selitystä pormestarin-
toimen täyttämisestä tai yksinkertaisesti vain toteamaan vaalin 
tulos. Porvariston oli tosin sallittu esittää mahdollisia ehdok-
kaita, mutta itse vaalitoimitukseen se ei siis osallistunut. Väliin 
pormestari asetettiin ilman varsinaista vaalia, maistraattia 
kuulematta. Tällaiset pormestarit olivat hallitsijan asettamia, 
ns. kuninkaallisia pormestareita.2  

V. BONSDORFF onkin antanut ilmeisesti oikean yleiskuvan 
Turun pormestarien vaalitoimituksissa tapahtuneista menette-
lyistä ja niihin vaikuttavista päätekijöistä. Tämä kuva taustana 
voi luoda käsityksen maamme pormestarinvaaleista yleensä 

1  MELANDER, Suomen oloista, 72--74. MELANDER, Neuvostoista, 
215 ja seurr. Huom. erikoisesti Raumaa (1645) ja Oulua (1634) koskevat 
maininnat, ss. 222---224. Muissa kaupungeissa vastaavana aikana nou-
datetuista pormestarinvaalimenetelmistä ei ole mahdollista lähteiden 
puutteellisuuden takia muodostaa riittävän selväpiirteistä käsitystä. 

2  V. BONSDORFF, Åbo, 180 ja seur. 	 _ _ 	- 
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1600-luvulla. Lähdeaineiston luonteen takia — materiaali on 
yksipuolisesti keskittynyt vuosisadan puolimaihin ja jälkipuo-
liskolle -- joutuu pakostakin vain vähän käsittelemään vuosi-
sadan ensimmäisiä vuosikymmeniä. Tarkasteltakoon ensinnäkin 
maistraatin, sitten porvariston ja lopuksi mahtihenkilöiden, 
osuutta pormestarinvaaleihin. Viimemainitussa yhteydessä ote-
taan puheeksi ns. kuninkaalliset pormestarit. 

Maistraatin itsensä asema vaaliin vaikuttavana tekijänä 
näyttää nimenomaan porvariston vaikutuksen määrään verrat-
tuna olleen suurin vanhoissa ja suurissa kaupungeissa, erikoi-
sesti juuri Turussa ja Viipurissa. Selvää on, että tämä on meillä 
rinnastettavissa vanhojen hansakaupunkien, eritoten Tallinnan, 
Riian ja Lyypekin maistraattien voimakkaan aristokraattisuu-
den kanssa. Keskiaikaiset Itämeren piirin kaupunkiyhteisöt oli-
vat näet järjestään kauppa-aristokratian johdon alaisia. Turun 
maistraattia luonnehti 1400-luvun alkupuolella, kuten RUUTH 

huomauttaa, pyrkimys »suojata raadin aristokraattista leimaa 
ja sulkea portit demokraattisen elementin enemmältä tunkeu-
tumiselta».1  Maistraatti täydensi itse itsensä ja juuri pormes-
tarit lähinnä olivat raadin luottamusta nauttivia miehiä, itse 
sen jäseniä, jotka raati itse valitsi keskuudestaan. Turun por-
mestarinvaaleissa käytetyt menetelmät ja maistraatin keskei-
nen asema todettiin juuri edellä v. BONSDORFFin tutkimusten 
tuloksena. Viipurin v:n 1654 privilegioiden mukaan maistraa-
tilla oli oikeus valita pormestarit omista jäsenistään. Vaali tapah-
tui tavallisesti maaherran läsnäollessa siten, että jokainen maist-
raatin jäsen suullisesti ilmoitti, kenet hän tahtoi valita. Joskus 
näkee Viipurissa äänestettävän myös vaalilipuilla, kuten v. 1685.2  
Viipurissa vielä osittain 1600-luvullakin vallalla ollut tapa, jonka 
mukaan maistraatin jäsenten kesken oli tietty arvojärjestys, oli 
omiaan vaikuttamaan sen, että pormestarinvirat ikäänkuin itses-
tään täyttyivät maistraatin omilla jäsenillä, mikäli ulkoa päin 
tulleet tekijät, valtiovalta, eivät sekaantuneet nimityksiin. Vii-
purin pormestarinvaalien vahvistusanomuksissa käytettiin ta-
vallisesti sanontaa »maistraatin yksimielisestä pyynnöstä».$ 

1  RUUTH, Abo, 60. 
' RUUTH, Viipuri, 291. 
3  RVA. Hovioikeuksien kirjeitä. Turun hovioikeus, vol. 1, f. 490. 

Hannu Schmidt kuninkaalle 1678 24/5. 
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Maaherra Rålamb kehoitti kirjeessään Rauman maistraatille 
v. 1636 »raadin hyviä miehiä» valitsemaan vapunpäivänä Henrik 
Antinpojan pormestariksi iäkkään Laurin tilalle. Tämän perus-
teella voisi olettaa, että Raumallakin nimenomaan maistraatti 
valitsi pormestarin, elleivät tiedot 1660-luvulta puhuisi aivan 
toista kieltä. Raumalla näet ilmeisesti jo kauan olivat vallin-
neet maistraatin ja yhteisen porvariston välillä toiset voima-
suhteet kuin Turussa ja Viipurissa, jälkimmäisen ollessa suhteel-
lisesti voimakkaampi Raumalla kuin Turussa ja Viipurissa. Täl-
löin on katsottava maaherran maininta vain syvempää sisältöä 
vailla olevaksi virkakielen sanonnaksi.1  

Maistraatin keskeisyys pormestarinvaalissa ja erikoisesti se 
seikka, ettei porvaristolla näytä Turussa ja Viipurissa olleen mai-
nittavaa sananvaltaa vaalissa, johtui paitsi »keskiaikaisesta 
perinnöstä», myös siitä, että Turku ja Viipuri olivat suhteelli-
sen suuria kaupunkeja, joissa porvaristo ei siinä määrin kuin 
pienissä kaupunkiyhteisöissä, joissa kaikki tunsivat toisensa, 
saanut ääntään kuuluviin. Maistraatti, joka sisäisen kokoomuk-
sensa ja arvovaltansa sekä organisaationsa puolesta oli Turussa 
ja Viipurissa kehittynyt suhteellisen korkealle tasolle, oli näissä 
kaupungeissa yleensäkin huomattavasti määräävämmässä ase-
massa porvaristoon nähden kuin pienissä kaupungeissa, joissa 
maistraatin jäsennyys helpommin kuin suurissa yhteisöissä saa-
tettiin käsittää jopa kunnalliseksi rasitukseksi. Meilläkin voi siis 
suurissa kaupungeissa todeta pormestarinvaalien aristokraatti-
sen luonteen. 

Tarkasteltaessa Porvoon pormestareita 1600-luvun kolmena 
ensimmäisenä vuosikymmenenä, näkee tyypillisen esimerkin 
pikkukaupungin aristokraattisesta vaalisysteemistä, joka ajan-
jakson lopulla kuitenkin heikentyi ja sai demokraattisia piir-
teitä. Porvoon pormestarinvirka oli näihin aikoihin näet por-
variylimystön määrättävissä, t.s. sen johtavat miehet toimivat 
pormestareina: kultaseppä Jaakko Heffner, hänen samannimi-
nen poikansa ja kaupungin varakkain kauppias Pietari Laurin-
poika, jotka »pormestarinkausiensa» väliaikoina istuivat raati-
miehinä. HARTMAN mainitsee, että 1600-luvun alkuvuosina Por-
voossa oli jatkuvasti »yksi ja sama» pormestari, Jaakko Heffner, 

1  Rauman r. 1636 21/4 liitteineen. LAHTEENOJA, Rauma, 59. MELAN-

DER, Neuvostoista, 222. 
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ilman, että hän jätti virkaansa vuoden kuluttua. Mutta kuiten-
kin v. 1616 tapahtui muutos, huomauttaa HARTMAN, jolloin 
»pitkästä aikaa palautettiin jälleen voimaan vanha tapa, että 
pormestarintehtävän tuli vuorotellen vaihtua yhdeltä raadin huo-
mattavimmista jäsenistä toiselle, joskaan ei tällöin noudatettu 
mitään säännöllisyyttä». HARTMANin olettamus lienee kuitenkin 
teoreettinen. Ei ensinkään ilmeisesti voi puhua pormestarin-
viran »pysyväisyydestä» (permanens) ennen v:ta 1616 ja vuorot-
telusysteemin palauttamisesta. Asiakirjamaininnat 1600-luvun 
kahdelta ensi vuosikymmeneltä ovat näet siksi puutteellisia, että 
Jaakko Heffnerin ohella on saattanut olla muitakin pormesta-
reita, joiden nimiä ei kuitenkaan tunneta. Jos Heffner oli tällöin 
kuitenkin yksin jatkuvasti pormestarina, niin tätä ei suinkaan 
liene pidettävä tietoisena systeeminä, vaan pikemminkin puh-
taasti tilapäisenä ilmiönä, joka johtui paikallisista olosuhteista, 
lähinnä Heffnerin omasta mahdista, arvovallasta ja syystä, että 
pormestarin tehtävät eivät näy enempää kuin raatimiehen teh-
tävät olleen erikoisen haluttuja, vaan pikemminkin päinvastoin. 
HARTMANin mainitsema pormestarinviran »vaihtelu raadin huo-
mattavimpien miesten kesken» ei myös suinkaan liene ollut tie-
toisena järjestelmänä, eikä v. 1616 voi katsoa tapahtuneen mi-
tään »järjestelmänmuutosta», sillä käytäntö muodostui säännöt-
tömäksi, mistä HARTMANkin tosin erikoisesti huomauttaa.1  

Yhteisellä porvaristolla (gemene borgerskapet) ei kaupungin-
lain mukaan ollut lainkaan osuutta pormestarinvaaleihin. Lain 
sanonta, että pormestarit saattoivat kutsua harkintansa mukaan 
porvariston keskustelemaan yleisistä asioista, ei antanut var-
maa vakuutta porvariston oikeuksille osallistua esim. juuri por-
mestarinvaaleihin. Mutta, kuten tuonnempana erikseen tode-
taan, yhteisen porvariston merkitys nousi jatkuvasti maistraa-
tin rinnalla ja etenkin pienissä kaupunkiyhteisöissä porvaristolla 
oli kunnallispoliittisesti hyvinkin merkittävä asema. Se ilmeni 
erikoisen selvästi juuri pormestarinvaalien yhteydessä. Ja, kuten 
tunnettua, vuosisadan jälkipuoliskolla yhteisen porvariston 
oikeus aktiivisesti osallistua maistraatin jäsenten vaaliin käy-
tännössäkin tunnustettiin.' 

1  HARTMAN, Borgå, 65— 66. BORG, Guld- och silversmeder, 131. 
2  Ks. esim. STIERNMAN, Beslut II, 1529. Vrt. myös vv:n 1660, 166-1, 

1675 ja 1693 valtiopäivien päätöksiä pormestarien vaalista. 
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Vanhin meikäläinen 1600-luvun asiakirjojen maininta por- 
variston osallisuudesta pormestarinvaaliin on Porvoon raastu-
vanpöytäkirjoissa v. 1623, joskin on myönnettävä, että mainintaa 
ei voi pitää riittävän todistuskelpoisena. Tällöin näet käskyn- 
haltija Eerik Hare toukok. 8 p. piti raastuvankokouksen »Por- 
voon kaupungin porvariston tavallisten miesten kanssa», jolloin 
valittiin pormestariksi Pietari Laurinpoika, joka heti vannoi 
valansa.i Selvempi ja yksityiskohtaisempi on sensijaan kuvaus 
Tammisaaren pormestarinvaalista v. 1642. Tällöin, 25 p. elok. 
valittiin kreivin edustajan, lainlukijan ja kreivin kirjanpitäjän 
läsnäollessa uusi pormestari. Kreivin edustaja kysyi yhteiseltä 
porvaristolta (borgerskapet »i ghemen») kenet se tahtoi valita 
pormestarikseen Hannu Holländerin tilalle. »Niinpä senvuoksi 
porvaristo myöntyi, suostui ja hyväksyi», sanotaan pöytäkir- 
jassa, »että Matti Simonpoika tulee pormestariksi»; Mutta että 
porvaristolla ei Tammisaaressa näytä suinkaan olleen paljoa 
sananvaltaa, osoittaa pormestarin nimittäminen seuraavana 
vuonna, jolloin kreivin samainen edustaja asetti aivan porva-
ristoa kuulematta pormestariksi erään Urbanus Wulfin. Porva-
ristolla kuitenkin käsitettiin olevan oikeus lausua mielipiteensä 
pormestarinnimityksessä. Sen näet osoittaa saman pöytäkirjan 
maininta: »eikä yksikään porvaristosta ollut siellä paikalla, sit-
ten ei pidetty mitään raastuvanpäivää (= yleistä raastuvan-
kokousta), ennenkuin maaherra Jaakko Klaunpoika tuli tänne 
lokak. 10 p.» Edelleen mainitaan, että kreivin edustajalla »oli 
vieraat apujäsenet, ja mitä silloin toimitettiin, sen piti Raase-
porin läänin lainlukija Hannu Martinpoika hallussaan».2  

Kuvatut Porvoon ja Tammisaaren pormestarinvaalit ovat 
ainoat tapaukset 1600-luvun alkupuolelta, jotka mainitsevat 
porvariston vaaliin vaikuttavana tekijänä. Näille tiedonannoille 
ei kuitenkaan voi panna varsin suurta arvoa. Mitä ensinnäkin 
Porvoon pormestarinvaaliin tulee, on sanonta siksi ylimal-
kainen, ettei vaalimenettelystä saa mitään kuvaa. Porvoon 
kaupunkiyhteisö ja sen paikallishallinto olivat näihin aikoihin 
käymistilassa, kuten edeltä muistetaan. Tammisaaren silloista 
kaupunkiyhteisöä ei sitäkään voi pitää normaalina ja tyypilli- 

Porvoon r. 1623 8/5. HARTMAN, Borgå, 67. 
2 Tammisaaren r. 1642 13/8, 1642 25/8 ja 1643 4/5. TAKOLANDER, 

Ekenäs, 276. 
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nenä kaupunkiyhteiskuntana sen kreivikunnasta johtuvan eri-
koisaseman vuoksi. Tammisaaren paikallishallinto näyttää näinä 
vuosina sekin olleen siksi suuressa käymistilassa, että asioiden 
johtamiseksi rauhallisiin uomiin kreivin edustajan oli syytä me-
netellä juuri mainitulla tavalla. Porvariston ilmeisen närkästyk-
sen, ettei sitä ollut kutsuttu koolle uutta pormestaria asetet-
taessa, voi ehkä katsoa johtuneen siitä, että oli tapana yleisissä 
raastuvankokouksissa porvariston läsnäollessa asettaa uusi por-
mestari virkaansa, ilman, että tähän tarvitsi liittyä porvariston 
osallisuutta itse vaalitoimitukseen. Edelliseen verrattava tapaus 
lienee Pietarsaaren ensimmäisen pormestarin vaali v. 1653. Krei-
vitär Ebba Brahen edustaja ehdotti tällöin Jaakko Munseliusta 
pormestariksi kysyen porvareilta heidän mielipidettään ja pyy-
täen heidän hyväksymistään. Huomattava on lisäksi, ettei 
Pietarsaaressa tällöin ollut vielä mitään maistraattia, sillä ensim-
mäiset raatimiehet valittiin vasta saman vuoden lopussa.' 

V:n 1664 valtiopäivillä annettua päätöstä porvariston oikeu-
desta osallistua pormestarinvaaliin voi pitää merkittävänä teki-
jänä selvitettäessä porvariston osallisuutta maistraatin jäsenten 
vaaleihin.' 1660-luvulta lähtien nimittäin näkee etenkin pienissä 
kaupungeissa porvariston ottavan aktiivisesti osaa pormestarin 
vaaliin, joskin yhtä yleinen on miltei kiteytyneeksi sanontata-
vaksi tullut maininta: porvaristo tyytyy siihen, mitä maistraa-
tin jäsenet (ja maaherra) päättävät. Tyypillinen vaalitoimitus, 
missä porvaristo oli selvästi vaikuttavana tekijänä, tapahtui 
Kokkolassa v. 1670 maaherran läsnäollessa. Maaherran ottaessa 
puheeksi pormestarin ja raadin vaalin raatimiehet äänestivät 
Taneli Svartia edelleen pormestariksi ja saman teki »suurin osa 
porvaristosta, ainoastaan Kristian Wijkarella oli ilman aihetta 
väittämistä häntä (Svartia) vastaan». Lisäksi mainittiin Kristia-
nin menneen ulos ovelle, ilmeisestikin päätökseen tyytymättö-
mänä.3  Käkisalmen tunnetussa riitaisessa pormestarinvaalissa 
v. 1665 ensin elok. 4 p:n kokouksessa raatimiehet yksimielisesti 
asettuivat kannattamaan kaupunginsihteeri Gabriel Hinneliusta, 
mutta asiaa ei sillä kertaa vielä päätetty. Saman vuoden elok. 

Pietarsaaren r. 1653 25/8. SÖDERHJELM, Jakobstad, 146. 
2  STIERNMAN, Beslut II, 1528. 
3  Kokkolan r. 1670 3/5. 
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17 p:n kokouksessa mainitaan porvaristolta kysytyn, kenet »he 
(porvarit) haluavat pormestariksi?» Kun porvarien kuultiin kan-
nattavan raatimies Jaakko Freeseä, niin vanhemmat raatimie-
het vastustivat tätä jyrkästi. Käkisalmessa syntyikin ristiriita 
toisaalta maaherran ja maistraatin kannan ja toisaalta porva-
riston kannan välillä. Vihdoin kuitenkin porvaristo antoi myö-
ten ja lausui tuon tavallisen vastauksen: tyydymme siihen, minkä 
maistraatti valitsee.' Myös Kristiinankaupungin pormestarin-
vaalissa v. 1664 porvaristo oli aktiivisesti mukana saaden mieli-
piteensä lopulta voittoon. Täällä näemme syntyneen ristiriitaa 
toisaalta porvariston enemmistön ja hovioikeuden ja toisaalta 
saksalaisen porvariston, maistraatin, maaherran ja kreivi Brahen 
välillä. Kun riitajutun eräässä vaiheessa Taneli Kröger, saksa-
laisten ehdokas, otettiin pormestariksi, niin vastapuolen ehdok-
kaalle lähetettiin selityskirje pormestarin, raadin ja porvariston 
nimessä. Kun mainittu vastapuolen ehdokas, Johannes Hannun-
poika, sitten saapui kaupunkiin, hän »kutsui koolle porvariston» 
saaden puolelleen osan Krögerinkin kannattajia.' Vehkalahden 
koko porvaristolle, joka jo kauan oli ollut ilman »pormestaria ja 
esimiestä», esitettiin v. 1674 kysymys, haluaisiko se lainlukija 
Mikael Daalmanin pormestarikseen. Porvaristo ei kuitenkaan 
sanonut voivansa vastata tähän, ennenkuin saataisiin vastaus 
hovioikeuteen lähetettyyn pormestarinvaalia koskevaan kirjee-
seen.3  

Kun Nevanlinnan kaupungissa v. 1684 piti täyttää kauppa-
pormestarin virka, niin mainittiin, että »porvariston pitää aset-
taa joku vaaliehdokas maaherran hyväksyttäväksi, mutta ei 

ketään nimetty, vain Matti Siponius ja Hyrylän Markus (toden-
näköisesti kaupunginoltermannit) ehdottivat raatimies Johan-
nes Beckmania, mutta ei ollut useampia, jotka olisivat tahto-
neet tähän vastata tai myöntyä kuin Samuel Forsman, joka 
pyysi (asian) lykkäämistä edelleen harkittavaksi» 4  Pietarsaaren 
pormestarille Pietari Almille kuninkaalta virkavahvistusta anot-
taessa maistraatti mainitsi, että »koska me yhdessä porvariston 

1  Käkisalmen r. 1665 14/8, 17/8, 19/8 ja 23/8. 
3 Kristiinankaupungin r. 1664 16/11. 
3  Vehkalahden r. 1674 28/9. NORDENSTRENG, Hamina, liite IX, 

XVIII. 
4  Nevanlinnan r. 1684 26/5. 
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kanssa joitakin vuosia sitten olemme vapaaehtoisesti valinneet 
Pietari Laurinpoika Almin pormestariksemme».i Maaherra Aksel 
Rosenhane kertoi kirjeessään kuninkaalle, miten Helsingin kaup-
papormestari Pietari Orlander on tullut virkaansa »muuta-
mien suomalaisten porvarien äänestyksestä» eikä suinkaan kaik-
kien haluamana.2  

Mainituista muutamista esimerkeistä käy jo ilmi, että por-
varisto osallistui aktiivisesti vaaleihin nimenomaan riitaisissa 
tapauksissa ja milloin porvariston omat intressit vaativat sen 
sekaantumista vaaliin, esim. taloudellisista syistä (esim. Käki-
salmessa v. 1665) tai milloin porvaristolla oli oma ehdokas, jota 
maistraatti puolestaan ei voinut hyväksyä (esim. Kristiinan-
kaupungissa v. 1664). Ei voi kuitenkaan havaita yleistä kiinnos-
tusta pormestarinvaaleihin, sillä yleiset kunnalliset asiat eivät 
vielä vuosisadan loppupuolellakaan aina riittävästi kiinnosta-
neet porvaristoa, paitsi niissä tapauksissa, joissa sen nimenomai-
nen etu tai vahinko tuli kysymykseen. Maistraatti ei lisäksi ollut 
sosiaalisesti vielä selvästi irroittunut muusta kaupunkiyhtei-
söstä, vaan sen jäsenet, jotka saattoivat vaihtua, olivat mel-
koiselta osalta porvariston edustajina vain täyttämässä kunnal-
lista velvollisuuttaan. 

Niin kauan kuin pormestarinvaalit olivat valtaosaltaan kau-
punkiyhteisön omia sisäisiä asioita, näkyy porvariston osuus 
olleen yleensä heikko ja lainsäädännön ollessa antamatta lähem-
piä määräyksiä käytäntö ei päässyt kehittämään porvariston 
osanoton tiettyjä vakiintuneita muotoja. Mutta kun valtiovallan 
osuus pormestarien nimittämisessä kasvoi 1600-luvun kuluessa, 
joten vaalitoimitus tavallaan irroitettiin kaupunkiyhteisöstä 
osittain ulkopuolistenkin voimien päätettäväksi ja kun samalla 
porvariston osuus yleisestikin tunnustettiin, näkee yleisen mie-
lenkiinnon pormestarinvaaleihin huomattavasti lisääntyvän. 
Pormestarinvaali tuli tärkeäksi, tavallaan koko kaupunkiyhtei-
sön omaksi asiaksi, jota sen oli tarvittaessa puolustettava. Oli 
hankittava riittävän laaja ja kannattava pohja juuri kaupungin 
omien intressien tukemiseksi. Tällöin sekä maistraatti että por- 

.1  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Pietarsaari. 1677 1/6. 
2  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni_ 

1680 19/6. 
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varisto yhdessä saattoivat tehdä anomuksia pormestarinnimityk-
sistä, kuten lukuisat esimerkit kertovat. Tällainen yhteistyö oli 
parhaiten mahdollinen juuri pienissä kaupungeissa. Niinpä näkee 
sellaisen toteutuneen edellä mainitussa Pietarsaaren pormesta_ 
rinvaalissa v. 1677. Vehkalahden pormestaria v. 1688 valittaessa 
koko porvaristo oli anonut, että kihlakunnantuomari Johannes 
Gabrielinpoika nimitettäisiin virkaan.' Kun Oulussa piti v. 1681 
valittaman uusi pormestari, niin valinta »jätettiin raatimiesten 
ja porvariston haltuun». Porvaristo astui silloin ulos raastuvasta 
ja sovittuaan, että sen ehdokas on Yrjö Zadler, läsnäollut por-
varisto astui jälleen sisään ja ilmoitti tahtonsa maaherralle ja 
raatimiehille.2  Edelleen sanotun pormestarin Yrjö Zadlerin kuol-
tua raatimiehet ja porvaristo yhdessä ehdottivat valtiovallalle, 
että tuomiokapitulin notaari Gabriel Grå nimitettäisiin pormes-
tariksi. Vaasan pormestarin Kristian Beckmanin kuoltua sa-
moin raatimiehet ja porvaristo v. 1691 pyysivät Lauri Rivelliä 
virkaan .3  

Maaherroille 1693 5/12 annetut ohjeet pormestarinvaaleissa 
suoritettavasta menettelystä (kaupunki valitsee, valtiovalta vah-
vistaa ja nimittää) tulivat porvaristoakin koskevilta kohdiltaan 
pian yleiseen käyttöön ja niihin näkyy suorastaan vedotun vaa-
leja toimitettaessa.4  Tyypillinen esimerkki tällaisesta vaalista on 
Rauman pormestarinvaali v:n 1698 tammikuussa. Kuninkaan 
päätöksen mukaan porvaristolta kysyttiin, tiesivätkö he por-
mestariksi soveliasta kaupunkilaista tai muuta henkilöä. Tällöin 
ilmoittautui inspehtori Johannes Nordman vakuuttaen voi- 
vansa »esivallalle ja kaupungille mieliksi» hoitaa viran. Osa por-
varistoa, melkein kaikki, kannatti häntä, osa taas Henrik 
Bonghia, jolla oli maaherran valtakirja raatimiehen virkaan. 
Asia jätettiin nyt esivallan ratkaistavaksi .5  

Miten pormestarinviran byrokratisoituessa nimityskysymys 
saattoi tulla taloudellisista syistä porvariston erikoisen mielen- 

• Vehkalahden r. 1688 14/1. 
z Oulun r. 1681 22/2. 
' RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Pohjanmaa. 1689 12/2 ja 1691 

11/4. Liite: Vaasan raatimiesten ja porvariston anomus maaherralle 
1691 11/4. 

4  SCHMEDEMAN, Stadgar, 1353-1354. Sovellutuksesta ks. v. Bons-
DORFF, Åbo, 189. 

• Rauman r. 1698 31/1. LÄHTEENOJA, Rauma, 72. 
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kiinnon kohteeksi, selviää lukuisista esimerkeistä. Mainittakoon 
yksityiskohtaisesti vain eräs esimerkki Raumalta v:n 1698 huhti-
kuulta. Tällöin yleisessä raastuvankokouksessa »läsnäoleva por-
varisto» yksimielisesti esitti, että koska pian lähestyy aika, jol-
loin on valittava uusi pormestari eikä ole saatu mitään selkoa 
niistä, jotka ovat pyrkineet tähän virkaan, niin pyydettiin, että 
koska suurin osa porvaristoa avoveden tullen lähtee kauppa-
matkoilleen, porvaristolle pidätettäisiin oikeus tuonnempana 
tehdä uuden pormestarin kanssa palkkaussääntö. Mainittiin 
lisäksi nimenomaan, ettei suinkaan tahdota maksaa enempää 
palkkaa kuin mitä tähän asti on suoritettu. Perusteluissa vedot-
liin jälleen mainittuihin v:n 1693 säädöksiin.1  

Voidaan todeta, että meikäläisissä samoinkuin ruotsalaisissa 
kaupunkiyhteisöissä pääasiassa taloudelliset tekijät vaikuttivat 
porvariston pormestarinvaaleihin kohdistuvan mielenkiinnon ja 
vaalitoimitukseen osallistumisen kasvuun. Aikakautta, suurten 
sotien ja pula-aikojen vuosisataa, luonnehti juuri taloudellinen 
ajattelutapa: ei niin paljon kiinnitetty huomiota sananvaltaan 
kuin taloudelliseen hyötyyn tai vahinkoon. Kun valtiovalta 
alkoi pyrkiä nimittämään kuninkaallisia pormestareita, niin kau-
punkiyhteisön jäsenet näkivät kaikessa tässä, paitsi heidän itse-
määräämisoikeutensa loukkauksen, ennen kaikkea lisääntyviä 
kunnallisia rasituksia. Ennen oli omat oikeudenhoidolliset ja 
kunnalliset asiat hoidettu omin neuvoin, omin miehin, vähin 
kustannuksin, mutta nyt paikalliseen yhteiskuntakoneistoon 
haluttiin lisätä ikäänkuin uusi, kalliiksi tuleva osa. Tällaista voi 
todeta ensi sijassa pienissä kaupunkiyhteisöissä, joissa maist-
raatti ei sosiaalisesti paljonkaan eronnut muusta kaupunkiyh-
teisöstä. Lähimpänä syynä porvariston »heräämiseen» oli useassa 
tapauksessa juuri ulkopuolinen sekaantuminen pormestarinvaa-
leihin, sillä valtiovalta juuri pyrki lisäämään tuon tavallaan 
»uuden osan» paikallishallinnon koneistoon. Kaupunkiyhteisöön 
herättävästi vaikutti epäilemättä myös se seikka, että yhtei-
sölle vieraita henkilöitä alkoi pyrkiä pormestarin virkoihin. 
Tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota maistraatin jäsenten 
pätevyysvaatimusten yhteydessä. 

1  Rauman r. 1698 16/4. Että vaali useissakin tapauksissa todelli-
suudessa saattoi olla tuskin yksimielinen, on luonnollista. Ks. esim. 
.JAAKKOLA, Pormestari- ja valtiopäivämiesrettelöitä, 178. 
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Kuninkaallisten pormestarien nimittäminen. 

Leimaa antavin piirre 1600-luvun aikaisia pormestarinvaa- 
leja tarkastellessa on kuninkaan ja hänen edustajiensa osuuden 
kasvu pormestarinvaaleihin vaikuttavana tekijänä, ilmiö, joka 
tapahtui rinnakkaisesti kruunun yleisen kaupunkihallintoon 
kohdistuvan kontrollin kasvun ja maistraatin byrokratisoitum i-
sen kanssa. 

Kuninkaallisten pormestarien nimittäminen katsottiin val-
tiovallan taholta tarpeelliseksi kaupunkihallinnon ja kaupun-
kien yleisen tilan kohottamiseen tähtäävien pyrkimysten toteut-
tamiseksi. Ns. vouti-järjestelmän jouduttua varjoon kruunun 
kontrollia pyrittiin toteuttamaan juuri kuninkaallisten pormes-
tarien nimittämisellä.l Tällöin ei aina seurattu kaupunginlain 
määräyksiä, vaan usein kuningas ilman edelläkäyvää vaalia 
nimitti virkaan mieleisensä henkilön. Toisaalta taas kehityk-
sen tuomasta pakosta pormestarit itse kiiruhtivat hankkimaan 
kuninkaan vahvistuksen virkoihinsa. Menettelytapojen lailli-
suutta perusteltiin siten, että kuninkaalliset pormestarit rinnas-
tettiin juuri mainittuun voutiin (foghate). Puututtakoon kysy-
mykseen pääasiassa siten, että tarkastellaan miten ja millä perus-
teilla tätä uutta systeemiä toteutettiin Suomen kaupungeissa. 

Kruunun pyrkimyksille ilmeisesti tervetullut tuki tuli kau-
punkien omalta taholta. Porvaristo näet v:n 1636 valiokunta-
kokouksessa ja v:n 1640 valtiopäivillä anoi, että kruunu ottaisi 
osaa kaupunkien virkamiesten palkkaukseen; muutamat kau-
pungit suorastaan pyysivät kruunulta kuninkaallisia pormesta-
reita. Valtiovalta sai täten tavallaan oikeuden osallistua por-
mestarien nimittämiseen. Alkuna uuteen kehitykseen maini-
tulta valtiopäiväanomusten pohjalta oli Kalmarin kaupungin 
presidentin valitseminen v. 1636. Kuten ODHNER huomauttaa, 
niin valtiovalta koetti välttää joutumasta menettelyllään ilmei-
seen ristiriitaan kaupunginlain kanssa.' Tässä mielessä eräille 
kaupungeille oli suotu oikeus itse valita valtiovallan ehdokkaat 
tai itse ehdottaa sopivia henkilöitä ja pyytää heille kunin- 
kaan virkavahvistus. Myös linnankreivien, presidenttien ja yli-
pormestarien virkojen käytäntöönotto — nämä toimihenkilöt 

Ks. esim. HALILA, Oikeudenhoidosta, 261. 
2  ODHNER, Kommunala utveckling, 672. 
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näet katsottiin kuninkaan edustajiksi, jotka kuningas itse sai 
nimittää -- tähtäsi juuri ristiriidan välttämiseen. 

Valtiovalta rajoittui aluksi nimittämään vain yhden kunin-
kaallisen pormestarin, oikeuspormestarin, »jonka tuli johtaa 
oikeudenhoitoa ja samalla toimia jonkinlaisena koko paikallisen 
hallinnon ylivalvojana». Kaupungit, joissa oli useampia kuin 
yksi pormestari, saivat siis valita muut pormestarinsa, »kaupun-
gin pormestarit», itse. Valtiovallan ote pormestarinnimityksiin 
oli v:een 1650 mennessä jo niin suuri, että huomattava osa 
Ruotsi-Suomen kaupungeista oli saanut yhden tai useampia 
kuninkaallisia pormestareita. Ja samalla saa nähdä, miten val-
takunnan muut mahtimiehet alkoivat pian suosituskirjeillään 
hankkia pormestarinvirkoj a ja muitakin kaupunkihallinnollisia 
toimia omille kannattajilleen ja miten nimenomaan maaherrat 
ottivat kaupungeissa usein samat vapaudet nimitysasioissa kuin 
kuningas. 

Riita »kaupunkien vapaasta vaalista» olikin 1600-luvun jälki-
puoliskon aikana varsin keskeinen kaupunkihallinnollinen prob-
leemi. Kaupungit näet yhtenään vetosivat valtiovaltaan pyytäen 
»vapaata vaalia», ja — kuvaavaa kyllä — ne kaupungit, jotka 
joitakin vuosia aikaisemmin olivat pyytäneet kuninkaallisia 
pormestareita, nyt ensimmäisinä vaativat lain mukaista vaali-
menetelmää. Maistraatti joutuikin vakavaan käymistilaan, 
kuten tuonnempana erikseen nähdään. On huomattava, että 
valituksia tekivät nimenomaan suuret, vauraat ja kunnallisesti 
vireät kaupungit. Ilmeistä on, että Suomen kaupungeilla oli 
periaatteessa suhteellisesti vähemmän syytä tämäntapaisiin vali-
tuksiin kuin useilla emämaan kaupungeilla, joissa riita saattoi 
kärjistyä kiihkeäksikin. Valtiopäivillä asia otettiin ensi kerran 
esille v. 1652, jolloin valtiovalta kielsi eräiltä ruotsalaisilta kau-
pungeilta vapaan vaalin, mutta kuitenkin luvattiin nimittää 
kaupungin omia ehdokkaita, jos nämä vain olivat päteviä. Mutta 
kuitenkin taas v:n 1660 valtiopäivillä kaupungeille taattiin 
»vapaa vaali». Tätä ei kuitenkaan käytännössä noudatettu ja 
seurauksena olikin uudistettu valitus v:n 1664 valtiopäivillä, 
jolloin kruunu varasi itselleen oikeuden nimittää ansioituneita 
kollegiovirkamiehiään maistraattien virkoihin. Mainittujen val-
tiopäivien päätöksen mukaan maistraatti sai valita pormestarin 
yhdessä porvariston kanssa, sitä ennen neuvoteltuaan maaher- 
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ran kanssa. V:n 1672 valtiopäivillä »vapaa vaali» taas vakuutet-
tiin pidettävän voimassa ja v. 1675 samat lupaukset uudelleen 
vahvistettiin ja maaherroja nimenomaan varoitettiin kajoa-
masta laittomin keinoin vaaleihin. Nyt valitukset vähitellen lak-
kasivat kohdistuakseen sensijaan juuri maaherroihin. 

Sellaisiakin tapauksia saattaa tosin panna merkille, että 
kuningas selvästi tunnusti kaupunkien vapaan vaalioikeuden. 
Niinpä Vesteråsin kauppapormestaria 1680-luvun lopussa valit-
taessa ja maaherran tiedustellessa kuninkaalta, salliko tämä 
maistraatin valitsevan uuden pormestarin, kuningas vastasi tah-
tovansa sallia sen, että kaupunki itse valitsi kelvollisen pormes-
tarin, jonka nimityksen kuningas sitten tahtoi vahvistaa.' Mutta 
toisaalta on muistettava, että valtiovalta ei erikoisesti pitänyt-
kään kiinni kauppapormestarien vaaleissa omasta nimitysoikeu-
destaan, vaan salli kaupunkien, omat taloudelliset mahdollisuu-
tensa tuntevina, kernaasti suorittaa valinnan. Vaaleja varten 
annetuissa erikoisohjeissa, esim. Tukholmaa varten v. 1672 anne-
tuissa, nimenomaan sanotaankin, että kauppa- ja ammattikun-
tapormestareiksi tuli valita ensi kädessä omia kaupunkilaisia. 
Lisäksi voi todeta, että kauppapormestarin virka oli jäänyt 
oikeuspormestarin, kaupungin edustavimman, paremmin pal-
katun ja hallinnollisesti verrattomasti merkittävämmän viran 
rinnalla varjoon. 

Riidan väliaikaista ratkaisua merkitsi vasta v. 1693 annettu 
kuninkaan kirje maaherroille. Tämän mukaan pormestarinvirat 
tuli siitä lähtien täyttää siten, että maistraatti ja porvaristo 
yhdessä valitsivat sopivan henkilön, joka tuli sitten esitellä 
maaherralle. Jos maaherralla ei ollut mitään muistutettavaa, 
esitteli hän henkilön kuninkaalle valtakirjan antamista varten. 
Kuninkaalle jäi nytkin oikeus »välittömästi» nimittää henkilöitä 
pormestarinvirkoihin.2  Vaikkakin v:n 1693 määräykset huomat-
tavasti rajoittivat maaherran määräysvaltaa, eivät nämä enem-
pää kuin mainitut päätökset »vapaasta vaalista» tulleet käytän-
nössä kovinkaan kirjaimellisesti seuratuiksi. 

Tosin jo Kustaa II Aadolf oli nimittänyt vastaperustettuihin 
kaupunkeihin pormestareita, mutta vasta Kristiina-kuningat- 

1 CARLSON, Fr. F., Sveriges historia IV, 171. 
• 2  SCHMRDEMAN, Stadgar, 1353=--1354. 
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taren holhoojahallitus ryhtyi järjestelmällisesti kuninkaallisten 
pormestarien nimittämiseen. Suomen kannalta katsoen voi 1630-
ja etenkin 1640-lukua pitää sinä vaihekautena, jolloin meillä 
kaupungit rupesivat verraten yleisesti saamaan kuninkaallisia 
pormestareita. Ruotsissa kuninkaallisia pormestareita alkoi 
ilmestyä kaupunkeihin jo hieman aikaisemmin. Kuvaavaa on, 
miten kuninkaallisten pormestarien valtakirjoissa perusteltiin 
heidän nimittämistään yleisesti sillä, että maaherra ei ehdi val-
voa kaupungin parasta ja että kaupunki ei ole jaksanut hallinnon 
heikkouden vuoksi vaurastua. Senvuoksi oli juuri tarpeen, kuten 
huomautetaan, että kuningas tarttui asioihin nimittämällä kau-
pungille oivallisen pormestarin. 

Turussa kenraalikuvernööri Niilo Bjelke 1620-luvulla mää-
räsi pormestareiksi Joen Joeninpojan (1624), Petter Plagmanin 
ja Johannes Knuutinpojan (1624) sekä Eerik Spåren (1625). 
Turun ensimmäisenä varsinaisena kuninkaallisena pormestarina 
voi pitää vasta Johannes Purmerusta (Burgman), joka sai ku-
ninkaalta valtakirjan v. 1642. Samalla vuosikymmenellä myös 
Gudmund Krook sekä Niilo Lietzen saivat kuninkaalta valta-
kirjansa (1647).1  Viipurin pormestareista Caspar Thile nimitet-
tiin kuninkaalliseksi pormestariksi jo v. 1630. Johannes Croell 
sai kuninkaallisen valtakirjansa vasta v. 1647 ja Johannes 
Plantin v. 1648.2  Rauman ensimmäinen kuninkaallinen pormes-
tari Jaakko Timme astui virkaansa v. 1649. Hän oli tyypillinen 
maaherran toimesta pormestariksi nimitetty henkilö, jota valit-
taessa ei kuultu porvariston omaa mielipidettä .3  Porvoon kau-
punki sai ensimmäisen, esivallan toimesta asetetun, ei-porvoo 
laisen pormestarinsa v. 1658, jolloin Taneli Möller, kotoisin 
Nevanlinnasta, astui maaherran toimesta Porvoon pormesta-
riksi.4  Uudenkaupungin ensimmäisenä kuninkaallisena pormes-
tarina voidaan pitää v. 1641 virkaan astunutta Martti Mikaelin-
poikaa, Vehmaan lainlukijaa, jonka rinnalla oli »kaupungin 
pormestarina» vähäpätöinen Sven Matinpoika.5  

I  v. BONSDORFF, Åbo, 203. RR 1642 25/2 ja 1647 29/3. v. BONS-
DORFF, Privil., 97, 106. 

2  RtiUTH, Viipuri, 295. MELANDER, Neuvostoista, 242. 
3  LÄHTEENOJA, Rauma, 61-62. 1660-luvun ajasta kS. JAAKKOLA, 

Pormestari- ja valtiopäivämiesrettelöitä. 
4  HARTMAN, Borgå, 191. 
5  K_1UKOVALTA, Uusikaupunki, 44-45. 
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Oulun ensimmäisenä kuninkaallisena pormestarina on pidet-
tävä Taneli Krögeriä, joka anoi virkaa Kristiina-kuningatta-
relta saaden valtakirjansa v. 1647. Huomattava on, että hänen 
rinnallaan oli samanaikaisesti ensi vuosina entinen pormestari 
Johannes Bochmöller.1  Hän oli näinollen tyypillinen »kaupungin 
pormestari» kuninkaallisen pormestarin rinnalla, sillä viimemai-
nitun käsitettiin edustavan lähinnä valtiovaltaa. Tällainen por-
mestarinvirkojen kahtia menevä kategoriajako ei kuitenkaan, 
etenkään meikäläisissä oloissa, muodostunut käytännössä pysy-
väksi. Pääasiallisena ja varsin luonnollisena syynä tähän oli kau-
punkien taloudellisen kantokyvyn heikkous. Kaupungit eivät 
mitenkään jaksaneet ylläpitää »kahdenlaisia pormestareita». 
Pienissä, etenkin vastaperustetuissa kaupungeissa, jotka eivät 
jaksaneet palkata lainkaan pormestareitaan, pormestarien nimi-
tys joutui alunperin valtiovallan, tai mikäli kyseessä olivat kreivi-
ja vapaaherrakunnat, aatelisten käsiin. Niinpä, jonkun esimer-
kin Inainitaksemme, Pietari Brahe nimitti Hämeenlinnan ensim-
mäisen pormestarin Mikael Eskilinpojan. Vastaavan ilmiön 
näkee lukuisin muodoin kaikissa muissakin maamme pienissä 
kaupungeissa. 

Käytäntö ei siis, etenkään meillä Suomessa, ollut kehitty-
nyt lain ja kuninkaallisten säädösten henkeen, vaan esivallan 
osuus pormestarinvaaleissa oli huomattavasti suurempi, kuin 
mitä sen lain mukaan tuli olla, nimenomaan juuri taloudelli-
sista syistä. Tämän eräänä näkyvänä seurauksena olivat myös 
ne lukuisat suosituskirjeet, joilla viranhakijat koettivat saada 
tukea pyrinnöilleen.2  Uusi pormestari saatettiin nimittää valtio-
vallan taholta virkaan jo ennenkuin edellisen pormestarin ruumis 
oli ennätetty haudata. Suosituskirjeiden antajina näkee luon-
nollisesti kaikkia niitä henkilöitä, jotka arvovallallaan ja ase-
mallaan saattoivat vaikuttaa anomuksen suotuisaan ratkai- 
suun. 

Murrosaikaa saattoivat tarmokkaat luonteet käyttää sopi-
valla tavalla hyväkseen. Niinpä saattaa nähdä yksityisten hen-
kilöiden suosituksineen kääntyvän hallitsijan puoleen ja pyy- 

1  VIRKKUNEN, Oulu, 391----392. 
2  Lisäksi mainittakoon, että hakija (ehdokas) saattoi tuoda mais-

traatille luettelon niistä porvareista, jotka hän oli saanut kannattajik-
seen. JAAKKOLA, Pormestari- ja valtiopäivämiesrettelöitä, 177-178. 
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tävän nimitystä johonkin tiettyyn pormestarinvirkaan. Tällöin 
asianomainen virantavoittelija oli käyttänyt kaupunkiyhteisön 
riitaista tilaa hyväkseen ja vedonnut valtiovallan pyrkimyk-
siin järjestyksen toteuttamiseksi. Kuvaavana esimerkkinä oli 
länsipohjalaisen Taneli Krögerin nimittäminen Oulun pormesta-
riksi v. 1647. Hän juuri käytti hyväkseen Oulun riitaisia oloja 
anoen hallitsijalta valtakirjaa sanottuun virkaan. Anomus-
kirjeessään hän kuvasi kaupungin oloja räikein värein ja väitti 
kaupungin menevän kehityksessään taaksepäin ja syynä siihen 
olevan sen, ettei Oulussa ollut pormestariksi sopivaa miestä. 
Kröger pääsikin Oulun pormestariksi ja hankki kuningattarelta 
vahvistuksen vaatimiinsa palkkaetuihin, 200 talariin vuodessa.' 

Oppositiota valtiovallan liiallista sekaantumista vastaan 
näkee yleensä vain kunnallisesti kehittyneissä kaupungeissa, 
kuten jo aikaisemmin mainittiin. Suomalaisella maaperällä 
oppositio oli huomattavasti heikompaa kuin emämaan vauraam-
missa kaupungeissa. Se ei ollut luonteeltaan kovinkaan voimak-
kaasti periaatteellista, vaan melkoiselta osaltaan persoonallista. 
Kuten tuonnempana erikseen todetaan, kuninkaalliset pormesta-
rit kaupunkiyhteisölle useimmiten vieraina joutuivat hel-
posti ristiriitaan kaupunkilaisten kanssa. He eivät useinkaan 
olleet lainkaan »suosittuja», kuten lukuisat asiakirjatiedot ker- 
tovat. Riita kaupunkien »vapaasta vaalista» olikin suomalaisessa 
kaupunkimaailmassa, nimenomaan pienissä kaupunkiyhtei-
söissä, useimmiten pintakuohuntaa, juuri persoonallista laatua 
olevien tekijäin värittämää. Lisäksi tähän ovat suuresti 
vaikuttaneet taloudellista laatua olevat tekijät: on pelätty 
»uuden systeemin», uuden, yhteisölle vieraan, sen mielipidettä 
kuulematta asetetun pormestarin, aiheuttavan kaupunkiyhtei-
sölle taloudellisia lisärasituksia. Uusi, vieras pormestari merkitsi 
näet uuden valtatekijän tuloa ennestäänkin ehkä »ahtaaseen» 
kaupunkiyhteisöön. Se saattoi merkitä tappiota tietyille elin-
keinonharjoittajille, sillä uusi pormestari useimmissa tapauksissa 
oli samalla kaupunkielinkeinojen harjoittaja. Lyhyesti sanoen, 
hän saattoi vieraana, kaupunkiyhteisöön alunperin kuulumatta 
helposti olla persona ingrata, kuten maistraatin sosiaalisesta 
asemasta puhuttaessa todetaan. 

1  VIRKKUNEN, Oulu, 391-392. 

7 
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On kuitenkin lopuksi vielä syytä tähdentää, että Suomen 
kaupunkeihin esivalta nimitti kuninkaallisia pormestareita 
yleensä suhteellisesti vähemmän määrätietoisesti kuin emämaa-
han. Suomen syrjäiset pikkukaupungit eivät yleensä joutuneet, 
kuten on useissa eri yhteyksissä jo todettu, valtiovallan kont-
rollin ulottuville yhtä suuressa määrin kuin kaupunkihallinto-
politiikan »lempilapset», keskeiset merikaupungit. 

Raatimiesten vaalitapa. 

Myöskin raatimiehet valittiin pormestarien tapaan aluksi 
maistraatin itsetäydennyksen tietä ja samalla, etenkin pienissä 
kaupungeissa, porvaristo itse yleisissä raastuvankokouksissa 
saattoi osallistua valintaan. Valtiovalta alkoi kiinnittää huo-
miota raatimiehenvaaleihin vasta huomattavasti myöhemmin 
kuin pormestarinvirkojen täyttämiseen, eikä se ollut yleensä-
kään erikoisen kiinnostunut raatimiesten nimityksistä, eten-
kään, mikäli kyseessä olivat merkitykseltään vähäpätöiset kau-
pungit. Myös raatimiesten vaaliin nähden kehitys seurasi 1600-
luvulla samoja suuntaviivoja kuin pormestarien vaalit. Mai-
nittakoon vain, että v:n 1693 maaherrojen ohjesäännön mukaan 
kuningas ei antanut raatimiehille valtakirjaa, vaan virkaana-
settajana oli maaherra.' 

Tehtävänä on luoda yleiskatsaus niihin muotoihin, joita 
suomalainen kaupunkiyhteiskunta 1600-luvulla noudatti raati-
miehiään valitessaan. Koska raatimiehen toimi nimenomaan 
pienissä kaupungeissa käsitettiin pelkäksi porvarilliseksi luot-
tamustoimeksi, oli luonnollista, että porvaristo itse osallistui 
vaaliin, jossa tavallisesti joku porvariston jäsen valittiin raati-
mieheksi. Mutta mielenkiinto raatimiehenvaaleja kohtaan ei 
kuitenkaan näy olleen etenkään vuosisadan alkupuolella kovin-
kaan yleinen. Varsinkin sellaisina aikoina, jolloin kaupungin 
sisäisissä asioissa ilmaantui rettelöitä, vain harvat porvarit oli-
vat halukkaita astumaan tähän luottamustoimeen, joka kaiken 
vaivan lisäksi ei edes houkutellut merkittävillä palkkaeduilla. 
Tällaisissa tapauksissa oli väliin pakko määrätä raatimiehiksi 

1  STIERNMAN, Samling V, 436. STIERNMAN, Beslut II, 1748-1750. 
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vuoron mukaan sopivia porvareita, kuten esim. Oulusta tie-
detään.' 

v. BONSDORFF toteaa, että Turun porvaristo tosin osallistui 
raatimiehenvaaleihin, mutta että sen mielipiteet eivät kuiten-
kaan läheskään aina olleet ratkaisevia, vaan päinvastoin pää-
tösvalta oli suurelta osalta, etenkin 1600-luvun lopussa, maist-
raatin ja maaherran käsissä. Vuosisadan lopulla tulikin tavaksi, 
että raatimiehentoimen vapauduttua useita henkilöitä ilmoit-
tautui tarjokkaiksi mukanaan tavallisesti suosituksia. Maist-
raatti toimitti näiden kesken vaalin tai nämä syrjäyttäen antoi 
kannatuksensa esim. jollekin tunnetulle porvarille. Maaherra 
oli väliin osallisena vaalissa (vrt. kuitenkin v:n 1675 määräyk-
siä) ja hänen poissa ollessaan vaalille hankittiin hänen vahvis-
tuksensa. Väliin maaherra otti itse aloitteen ja ehdotti maist-
raatille jotakin henkilöä valittavaksi raatimieheksi. Maaher-
ran ja kaupungin välille näkyy 1600-luvun lopussa tulleen raati-
iniehenvaaleissa erimielisyyksiä, kuten V. BONSDORFF usein 
yksityiskohtaisin esimerkein osoittaa.2  

Viipurin maistraatin kehityksestä toteaa kohta kohdalta 
samat suurelle kaupungille ominaiset piirteet, ensi sijassa maist-
raatin suhteellisen suuren vallan porvaristoon verrattuna, sei-
kan, joka nähtiin pormestarinvaaleista puhuttaessa. Viipurin 
maistraatti olikin melkoisen suljettu korporaatio. Viipurin raa-
timies Herman Harrius lausui v. 1665, »että hän oli tullut 
raatimieheksi kaikkien pormestarien ja raadin valitsemana.»3 
Viipurin porvaristo ei näet sanottavasti osallistunut vaaleihin, 
vaan se tavallisesti kutsuttiin vain olemaan läsnä juhlallisissa 
virkaanasettajaisissa, jotka Viipurissa noudattivat vanhoja 
perinteitä.4  

Mutta 1600-luvun alkupuolella pienissäkin kaupungeissa 
näyttää raatimiehenvaaleihin osoitettu mielenkiinto olleen kun-
nalliselämän yleisen heikkouden vuoksi vähäinen. Raatimie-
hentoimi käsitettiin tosiaankin kunnalliseksi rasitukseksi, jota 
ei yleensä haluttu ottaa harteille. Raatimiesten valitseminen 
näyttää pikkukaupungeissakin monasti jääneen pienten kun- 

• VIRKKUNEN, Oulu, 387. 
2 V. BONSDORFF, Åbo, 190-191. 
' Viipurin r. 1665 6/2. 
• RUUTH, Viipuri, 291-292. 



100 

nallisten tehtävien tapaan maistraatin määrättäväksi. Useim-
missa 1600-luvun alkupuolen raatimiehenvaalien selostuksissa 
ei tosin mainita lähempiä tietoja itse vaalitavasta, joten ei voi 
sanoa, ottiko porvaristo vaaleihin aktiivisesti osaa vai ei. Ilmei-
sesti voi kuitenkin pitää tyypillisinä vuosisadan alkupuolen 
pikkukaupungin raatimiehen vaalitoimituksina esim. seuraa-
via Uudenkaarlepyyn raatimiehenvaaleja vv. 1645-1648. Raa-
timies Markus Antinpojan kuoltua hänen paikalleen asetettiin 
v. 1645 »kaupungin asukkaista Kaarle Niilonpoika-niminen 
pormestarin ja raatimiesten valitsema», ja hän vannoi valansa. 
Pöytäkirja kertoo v. 1648, että raatimiesten lukumäärä oli 
vähäinen, koska osa on kuollut ja muutamat »ovat muutoin luo-
puneet raatimiehen tehtävistä». Tällöin pormestari ja raati 
valitsivat »porvariston suostumuksella» eräitä kelvollisia ja 
hyviä miehiä raatimiehiksi.1  Vielä aivan vuosisadan lopullakin 
näkee eräästä Rauman raatimiehenvaalista, että uusi raati-
mies mainitaan valitun nimenomaan vain pormestarin ja raa-
din toimesta." Poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamana 
lienee pidettävä Vehkalahden raatimiesten vaaleja v. 1655, 
jolloin pormestari itse valitsi kuusi raatimiestä »Viipurin maa-
herran edelleen hyväksyttäväksi». V. 1672 näet Vehkalahden 
maistraattiin otettiin uusi raatimies tavalliseen tapaan ylei-
sessä raastuvankokouksessa porvariston läsnäollessa .3  Maa-
herran näkee tosin muulloinkin tavalla tai toisella sekaantuvan 
raatimiehenvaaleihin. Tällainen oli luonnollisesti tavallista 
residenssikaupungeissa, joiden maistraateissa maaherra saat-
toi vierailla usein, etenkin juuri vuosisadan alussa, ei varsinai-
sesti kruunun korkeana edustajana, vaan pikemminkin kau-
punkiyhteisölle läheisenä neuvonantajana. Maaherran osuus 
riippui kuitenkin, käytännön ollessa vakiintumaton, paikalli-
sista, nimenomaan henkilökohtaisista .tekijöistä. Porvoon raas-
tuvankokouksessa syyskuussa v. 1639 pormestari Jaakko Heff-
ner pyysi maaherra Arvid Hornilta, että tämä määräisi muuta-
mia kelvollisia porvareita raatimiehiksi. Mutta ilmeistä on, 
että Porvoossa oli tähän maaherraan vetoamiseen vaikutta- 

1  Uudenkaarlepyyn r. 1645 5/5, 1643 26/4 ja 1648 24/4. 
8 Rauman r. 1690 17/3. 
3  Vehkalahden r. 1655 ja 1672 24/5. Ks. myös NORDENSTRENG, 

Hamina, 102 ja liite IX, XIX. 
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massa aivan erikoiset syyt, lähinnä porvarien haluttomuus ryh-
tyä raatimiehen tehtäviin. Tämä käykin ilmi saman vuoden 
lokakuun pöytäkirjasta, mistä toteaa, että valittavat raatimie-
het oli jo ilmeisesti pormestarin ja raadin toimesta nimetty, 
mutta he eivät halunneet totella pormestarin ja raadin päätöstä. 
Niinpä, kuvaavaa kyllä, pormestari sanoikin olevansa vastaa-
matta mahdollisista laiminlyönneistä paikallishallinnossa, jos 
sanotut miehet jäisivät virkoihinsa astumatta.l 

Kunnallisesti virkeiden pikkukaupunkien maistraattien pöy-
täkirjoissa näkee ensimmäiset hajanaiset maininnat porvaris-
ton aktiivisesta osallistumisesta raatimiesten vaaleihin. Kun 
Porvoon raatimiehen Matti Matinpojan oltua säännöttömästi 
maistraatin kokouksissa ja kun hän kaiken lisäksi ei, kuten 
laki määräsi, ollut »sanonut valpurinmessuna irti (raatimiehen) 
tointaan», niin maistraatti kehoitti porvaristoa nimeämään v:n 

1645 elokuussa vaalia varten sopivia henkilöitä. Vaalin näyt-
tää suorittaneen porvaristo itse.'' Rauman keväällä v. 1653 
valitusta raatimiehestä Lauri Pietarinpojasta sanottiin, että 
»porvaristo yhdessä pormestarin ja raadin kanssa on valinnut. 
hänet», mutta Lauri itse ei, kuvaavaa kyllä, halunnut astua 
virkaansa omien suurten liiketoimiensa häiriintymisen pelosta. 
Vielä saman vuoden syksylläkin, kun Lauria kehoitettiin otta-
maan vastaan raatimiehentoimi ja vannomaan valansa, hän 
kieltäytyi tästä. Ajalle luonteenomaista on, mitä samaisen Lau-
rin valitsemisesta toukokuun kokouksessa sanottiin. Pöytä-
kirja näet kertoo: »Pormestari esitti porvaristolle, että koska 
raadista puuttuu yksi raatimies, niin hän (pormestari) on valin-
nut siihen kaksi (porvaria), nimittäin Johannes Laurinpojan 
ja Lauri Pietarinpojan, jos he siihen antavat suostumuksensa 
ja mitä he (porvaristo) siihen tahtovat vastata.» Eri suuntiin 
käyvän keskustelun jälkeen porvaristo antoi hyväksymisensä 
Lauri Pietarinpojalle.3  Raumalla huhtikuussa v. 1656 »porva-
ristolle esitettiin ja siltä kysyttiin, onko se tyytyväinen nykyi-
siin raatimiehiin vai valitaanko toisia tilalle». Porvaristo pyysi 
että Philip Jakobin päivänä määrättäisiin uudet raatimiehet; 

1  Porvoon r. 1639 9/9. HARTMAN, Borgå, 67. 
II  Porvoon r. 1645 6/8. 
3 Rauman r. 1653 2/5, 4/5 ja 22/8. 
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näiksi nimitettiin kuusi porvaria, ilmeisesti porvariston omalta 
taholta.1  

Voi kaikella todennäköisyydellä lausua olettamuksen, että 
1600-luvun alkupuoliskolla raatimiehenvaalit meikäläisissä kau-
pungeissa olivat ylipäänsä vähän huomiota herättäviä toimi-
tuksia, joissa maistraatilla oli käytännöllisesti katsoen ratkai-
seva sananvalta. Vaalikokousten pöytäkirjojen sanontoja, 
jotka mainitsevat porvariston osallisena vaalitoimituksessa, on 
ilmeisesti pidettävä vain pelkästään muodollisina. Pormesta-
rinvaaleista puhuttaessa huomautetut tekijät: vieraitten aines-
ten tunkeutuminen kaupunkiyhteisön kunnallisiin toimiin ja 
kasvavat taloudelliset rasitukset, eivät vielä vaikuttaneet raati-
miesten korporaation piirissä. 

1600-luvun jälkipuoliskon raatimiehenvaaleista on käytettä-
vissä runsasta ja yksityiskohtiakin valaisevaa lähdeainehistoa. 
Saattaa ensinnäkin todeta, että raatimiehenvaaleissa nouda-
tettava käytäntötapa oli edelleenkin vakiintumaton. Se riip-
pui huomattavasti sekä ajallisista että paikallisista kunnalli-
sista olosuhteista. Kuvaavina, kumpikin omaa lajiaan edusta-
vina raatimiehenvaaleina esitettäköön seuraavat kaksi vaali-
toimitusta, kummatkin Raahesta. V:n 1670 keväällä »pormes-
tari ja raati ottivat ja määräsivät Kustaa Simonpoika Öhrnin 
raatimieheksiyhteisen porvariston suostumuk-
s e 11 a (med gemene mans samtyckie). Vuosikymmentä myö-
hemmin, v:n 1680 kevätkokouksessa porvaristolle esitettiin, että 
olisi valittava raatimies, jolloin porvari st o jätti raati-
miehen valitsemisen kokonaan pormesta-
rin j a r a a d i n tehtäväksi. Maistraatti katsoi tehtä-
vään sopivimmaksi Henrik Normanin, joka määrättiin raati-
inieheksi. Huomattakoon kuitenkin samalla, että edellisessä 
raastuvankokouksessa, jolloin jo oli puhetta raatimiehen vaa-
lista, porvaristo, jota oli vain vähän läsnä, pyysi asian siirtä-
mistä toistaiseksi lähempää harkintaa varten? Helsingissä 
uutta raatimiestä v. 1689 valittaessa noudatettiin taas seuraa-
vaa, tavallaan »kehittynyttä» menettelytapaa: Läsnäolevilta 

1  Rauman r. 1656 23/4 ja 8/12. LÄHTEENOJA, Rauma, 75. 
f Raahen r. 1670 7/5 ja 1680 12/5 sekä 10/5. Vrt. SÖDERHJELM, 

Brahestad, 12. 
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porvareilta kysyttiin ensiksi, kenet he haluavat asettaa ehdok-
kaiksi raatimiehen toimeen. Nyt porvaristo nimesi neljä por-
varia ja maistraatti äänesti näiden ehdokkaiden kesken. Tällöin 
raatimies Reimersin oli tavan mukaan velvollisuus äänestää 
ensiksi ja hän antoi äänensä Johannes Burtzille. Mutta muut 
raatimiehet, pormestari ja varamaaherra, joka myös oli läsnä 
osallistuen aktiivisesti vaaliin, yksimielisesti äänestivät Antti 
Guntherforsia, joka näinollen sai toimen. Raatimies Reimers 
oli näet nuorin ja maistraatin jäsenet äänestivät siten, että 
ensin antoi äänensä nuorin raatimies ja viimeksi pormestari 
sekä kruunun edustaja, mikäli tämä oli läsnä. 

Porvariston kunnalliselämään kohdistuvan mielenkiinnon 
heikkoutta osoittaa seuraava raatimiehenvaali, joka suoritet-
tiin Kokkolassa v. 1674. Tällöin porvariston mielipiteet jakaan-
tuivat, joten aluksi ei päästy lainkaan yksimielisyyteen, mikä 
oli yhteisten päätösten perusehtona. Eräät kannattivat Taneli 
Bochmölleriä, toiset taas Antti Frosterusta. Suurin osa por-
varistoa oli kuitenkin halukas valitsemaan kaupunginkirjuri 
Lauri Antinpojan raatimieheksi, koska kaupunginkirjurit oli-
vat ennenkin saattaneet olla samalla raatimiehiä. Lauri kui-
tenkin kieltäytyi ehdokkuudesta. Nyt porvaristo ilmoitti maist-
raatille, että se luovuttaa valitsemisen pormestarin ja raadin 
tehtäväksi. Perusteluna porvaristo mainitsi, että maistraatin 
on määrättävä raatimies, »koska he (pormestari ja raati) itse 
parhaiten voivat punnita ja ymmärtää, ketkä porvariston jäse-
net voisivat olla siihen (raatimiehen toimeen) kelvollisia». 
Seuraavassa raastuvankokouksessa Taneli Bochmöller määrät-
tiin raatimieheksi ja hän vannoi valansa sitä seuraavassa kokouk-
sessa, »koska nyt ei kenelläkään ollut mitään sanottavaa häntä 
vastaan».2  

1600-luvun jälkipuoliskon säädösten lausumaa periaatetta, 
jonka mukaan porvaristolla oli oikeus yhdessä maistraatin 
kanssa osallistua pormestarien ja raatimiesten vaaleihin, näkee 
maamme kaupungeissa siis yleisesti noudatetun. Porvariston 
►mielipidettä kysyttiin ainakin muodollisesti, vaikkakaan sen 
esittämät ehdokkaat eivät ehkä aina saaneet maistraatin kan-
natusta. Vuosisadan jälkipuoliskolla näkee suurimmissa kau- 

Helsingin r. 1689 30/7. 
2  Kokkolan r. 1674 4/5, 11/5 ja 13/5. 
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pungeissa tapauksia, jolloin raatimiehentoimen tullessa avoi-
meksi toimeen pyrkivä hankki itselleen jonkin mahtimiehen 
suosituksen. Lisäksi voi havaita, miten raatimiehen toimi, 
etenkin suurissa kaupungeissa, käsitettiin väliportaaksi por-
mestariksi pyrittäessä. Niinpä v. 1672 Helsingin raastuvassa 
luettiin Pietari Brahen suosituskirje, jossa kreivi suositteli 
Abraham Rydmania raatimieheksi Johannes Karner-vainajan 
tilalle. Seuraavassa raastuvankokouksessa ilmoitettiin, että 
kreivi oli »uudelleen» suositellut Rydmania toimeen valittavaksi.1  
Tällöin Rydman saikin tavoittelemansa toimen, ilmeisesti krei-
vin arvovallan ansiosta, sillä sanotun toimen palkkauksen jär-
jestely tuotti hankaluuksia, kuten toisessa yhteydessä (s. 121) 
voi todeta. Juuri tämänluontoisissa tapauksissa, joissa raati-
mieskorporaation puhdas paikallinen luonne saattoi »häiriytyä» 
tai palkkauskysymys uhkasi aiheuttaa taloudellisia rasituksia, 
yhteinen porvaristo saattoi esiintyä raatimiehenvaaleihin vai-
kuttavana tekijänä. Ei siis voi huomata sanoaksemme kor-
keampaa kunnallispoliittista harrastusta meikäläisten 1600-
luvun jälkipuoliskon porvareiden piirissä näissäkään kysymyk-
sissä. Mikäli raatimiehenvaalit herättivät yleistä mielenkiin-
toa, olivat siihen tavallisimpana aiheena puhtaasti persoonalli- 
set tekijät, eivätkä yleensä eri eturyhmien kilpailu, tietyt kun-
nallispoliittiset toimet. Kun maistraattien käsissä oleva kau-
pungin kunnallistalous oli useimmiten mittasuhteiltaan verra-
ten pieni, ei 1600-luvun porvareiden voimakkaasti taloudelli-
siin kysymyksiin suuntautuva mielenkiintokaan sanottavasti 
kohdistunut raatimiehen vaaleihin .2  

Raadin apujäsenet. Ylimääräiset raatimiehet eli 
vararaatimiehet. 

Maistraatin yhteyteen oli jo varhain muodostunut olosuh-
teiden luomana apujäsenten useinkin varsin epämääräinen 
ryhmä.3  Hyvin tavallistahan oli etenkin niinä aikoina, jolloin 

1  Helsingin r. 1672 6/6 ja 8/6. 
S Kunnallistaloutta selvitettäessä määritellään maistraattien talou- 

dellisen toimintapiirin rajat. 
3 1600-luvun lähteiden apujäsenistä käyttämät nimitykset ovat kir- 
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maistraatin jäsenyys oli tavallaan vain eräs porvarillinen vel-
vollisuus, että raatimiehiä syystä tai toisesta jäi kokouksiin 
saapumatta. Tällöin oli tarpeen tilapäisesti saada, nimenomaan 
oikeudenhoitoa varten, sopivia apujäseniä.1  Selvää on myös, 
että esim. niitä oikeusasioita käsiteltäessä, jotka koskivat 
maistraatin jäseniä, asianomaisten raatimiesten paikalla istui-
vat tilapäisesti ylimääräiset raatimiehet, raadin apujäsenet. 
Apujäsenet vannoivat maistraatin edessä »tuomarinvalan», 
jotta he »voisivat raatimiesten poissaollessa asettua heidän pai-
kalleen ja osallistua oikeudenkäyntiin (raadin) apujäseninä», 
kuten Porin raastuvankokouksessa v. 1694 sanottiin.' Ei kum-
minkaan ollut harvinaista, että apujäsenten hankinta laimin-
lyötiin, joten raastuvankokoukset saattoivat suorastaan jäädä 
pitämättä. Etenkin juuri tällöin oli tarpeen erikoisten apu-
jäseniä koskevien paikallisten määräysten antaminen, sillä kau-
punginlaki ja v:n 1619 säädös eivät tunteneet lainkaan ylimää-
räisiä raatimiehiä. 

Ruotsi-Suomen 1600-luvun kaupungeissa tapaa yleisesti 
raadin apujäseniä. Niinpä Kristiinankaupungin raastuvan-
kokouksessa v:n 1696 elokuussa (huomaa purjehdusaika!) oli 
läsnä vain pormestari ja neljä vararaatimiestä (vicerådmän-
nerna) 3 Kun Tammisaaren raatimiesten tuli v:n 1699 touko-
kuussa kokoontua istuntoon, tuli saapuville vain kolme apu-
jäsentä raatimiesten ollessa kauppamatkoillaan. Senvuoksi 
raatia oli pakko tilapäisesti jälleen täydentää sanottua istuntoa 
varten, jolloin uusiksi tilapäisiksi raatimiehiksi otettiin käm-
neri ja kämnerinoikeuden apujäsen.4  Naantalin raastuvanoi-
keuden pöytäkirjoihin yleensä merkittiin raatimiesten poissa-
olon syy: sairaus, välttämätön matka ym. Niinpä Naantalin 
raastuvankokouksessa tammikuussa v. 1700 läsnä olivat por-
mestari, yksi raatimies ja yksi porvari, joka toimi jonkinlai- 

javia: bijsittare, bijvånare ja myöhemmin, etenkin suurissa kaupun-
geissa, extraordinarie rådman, vicerådman. 

1  Göteborgissa valittiin samanaikaisesti raatimiesten kanssa 12 täy-
dennysjäsentä (suppleanter), jotka tarvittaessa astuivat poissaolevien 
tilalle. ALMQUIST, Göteborg I, 81. 

2  Porin r. 1694 10/9. 
3 Kristiinankaupungin r. 1696 19/8. 
4  Tammisaaren r. 1699 19/5. 
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sena ylimääräisenä raatimiehenä. Muut raatimiehet olivat 
näet matkustaneet maalle.' Raumalla v:n 1699 elokuussa raas-
tuvankokousta pidettäessä paikalla oli pormestarin lisäksi neljä 
»raatimiehen sijaista», mutta ei ainoatakaan raatimiestä? Ei 
olekaan ihmeteltävää, miten esim. Raahessa v. 1688 maaherra 
antoi pormestarin pyynnöstä määräyksen, että raatimiehet 
eivät saa ilman pormestarin ja raadin lupaa matkustaa pois 
kaupungista. Vaihtoehtona oli kuitenkin, että raatimiehellä 
oli oikeus asettaa »joku toinen» tilalleen, mutta laiminlyöjiä 
uhattiin rangaista .3  

Tarkastellessa niitä asiakirjamainintoja, joita on säilynyt 
raadin apujäsenistä, voi havaita myös sellaisia tapauksia, jol-
loin raatia täydennettiin apujäsenillä raadin asiantuntemuksen 
lisäämiseksi ja jotta sen tekemille päätöksille tulisi laajempi ja 
vakavampi pohja. Tällainen tapaus lienee sattunut esim. Por-
voossa v. 1644, jolloin näemme kerran kaupunginpalvelijan 
noutavan raatihuoneelle apujäseneksi Matti Matinpojan »muu-
tamissa asioissa, joista päättäminen oli silloin erittäin tarpeelli-
nen».' Tavallista oli ensinnäkin, että erikoisen pulmallisia oikeus-
asioita ratkaistaessa raatiin otettiin asiantuntevia ja kykeneviä 
apujäseniä. Niinpä, jonkin esimerkin mainitaksemme, Viipu-
rin raastuvankokouksessa v:n 1686 joulukuussa päätettiin, että 
»auttamaan erästä riitajuttua (raha-asia) pormestari Hannu 
Schmidtin ja raatimies Sven Moderuksen välillä» kauppiaat Pet-
ter König ja Heino Döhlt määrättiin raadin apujäseniksi ja 
heidän oli saavuttava seuraavaksi päiväksi kello 8 raatihuo-
neeseen.5  Kun Porvoossa Jaakko Königin perikunnan sekavat 
tilit ja asiakirjat, jotka aina v:sta 1649 saakka olivat jääneet 
hoidotta, olivat v. 1657 maistraatin käsiteltävinä, niin läsnä 
olivat, paitsi maaherraa ja lääninsihteeriä, pormestarin ja raa-
din lisäksi kaksi apujäsentä, Henrik Klaunpoika ja Arvid Eeri-
kinpoika, paikallinen postinhoitaja.6  Näyttää siltä, että maist- 

1  Naantalin r. 1700 8/1. 
2  Rauman r. 1699 10/10. 
3  Raahen r. 1688 3/3. 
4  Porvoon r. 1644 11/3. 
' Viipurin r. 1686 1/12. 
$ Porvoon r. 1657 5/2. 
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raatin oma asiantuntemus ei olisi ollut riittävän suuri, se ei 
yksin kenties pystynyt selvittämään sekavia asioita. 

Maistraatin toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi 
saatettiin, kuten edellä mainittiin, antaa nimenomaisia mää-
räyksiä apujäsenistä. Kun maistraatin jäsenillä ei ollut mitään 
säädettyä ikärajaa, saattoi raadissa istua vanhuuttaan kykene-
mättömiä miehiä, joiden takia raadin työkyky saattoi kärsiä. 
Kun lisäksi eläkeasiat olivat järjestämättä useimmissa tapauk-
sissa, niin maistraatin kokoonpanoon nähden saattoi olla muis-
tutettavaa. Niinpä esim. Tukholmassa ylikäskynhaltija kat-
soi v. 1667 tarpeelliseksi ehdottaa kuuden ylimääräisen raati-
miehen asettamista juuri raadin »nuorentamistarkoituksessa».1  
Kreivi Gabriel Pentinpoika Oxenstierna, joka valvoi kreivikun-
taansa kuuluvan Vaasan oikeudenhoitoa, määräsi kaupungin 
selvästi heikentyneeseen raatiin kaksi vararaatimiehen tointa. 

.Näinä toimet käsitettiin itse asiassa kiinteiksi, sillä kumpaakin 
tointa varten oli myönnetty 100 hopeatalarin palkkaedut. Vuo-
sien varrella tämä kreivin määräys kuitenkin näkyy lähinnä 
taloudellisten vaikeuksien vuoksi unohtuneen ja seurauksena 
olivat jatkuvat valitukset Vaasan maistraatin heikkoudesta, 
sen jäsenten vähälukuisuudesta. Mainittakoon ohimennen, että 
sanotun raadin jäsenistä v. 1679 olikin kaksi »niin korkean iän 
saavuttaneita, että he olivat tulleet jälleen miltei lapsiksi», 
kaksi muuta taas sotkeutuneet ikäviin oikeusjuttuihin ja vii-
des vain »vähän pätevä raatimiehen virkaan».2  

Seuraavassa luvussa esitetään, miten 1600-luvun aikaisissa 
usein ahtaissa oloissa kaupungeille saattoi tulla vaikeuksia 
säädetyn raatimiesmäärän palkkaamisessa. Tällöin asiaa koe-
tettiin auttaa mm. vararaatimiesjärjestelmällä. Niinpä Helsin-
gin porvarit totesivat v. 1691, että kaupungin tulot näyttivät 
pieniltä täysilukuisen maistraatin palkkaamiseen. Tällöin por-
varisto teki päätöksen, jonka mukaan »kaupungin porvariston 
etevimmät jäsenet (de förnembste) ottivat istuakseen oikeuden 
apujäseninä (bijsittare uti Rätten) kukin neljännesvuotensa 
(var sitt qvartel), kunnes kaupunki olisi niin vaurastunut, että 

1 Stockholms rådhus och råd I, 37. 
2 RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa 1679, kohta 5. 



108 

se saattoi säännöllisen oikeuden (maistraatin) ylläpitämistä 
varten ottaa suorittaakseen useampia maksuja». 

Tuonnempana porvarien osuutta kunnallishallintoon esi-
tettäessä voidaan yksityiskohdin todeta, että tärkeitä, nimen-
omaan taloudellisia asioita käsiteltäessä raadin apuna saattoi 
olla porvareita, joista käytettiin eri kaupungeissa eri nimityk-
siä. Saattaa näyttää kenties siltä, että raja näiden porvarien 
(taksoitusporvarien) ja raadin apujäsenten välillä ei kaikkialla 
olisi ollut aivan selvä, etenkään juuri 1600-luvun keskivaiheilla 
ja sanotun vuosisadan jälkipuoliskolla. Eräiden kaupunkien, 
Helsingin, Rauman ja Tammisaaren raastuvankokousten pöy-
täkirjoista nimittäin näkee, että raatiin on kutsuttu apujä-
seniä (bijsittare) lähinnä juuri taksoitusasiain käsittelyä varten. 
Niinpä Helsingin raastuvankokouksessa huhtikuun lopussa 
v. 1675 oli läsnä seitsemän raadin apujäsentä (bijsittare wedh 
rådet) porvareita verolle pantaessa2, Tammisaaressa syyskuussa . 
v. 1686 porvaristoa ruodutettaessa laivamiesrahoja määrät-
täessä oli saapuvilla kuusi apujäsentä (besittiare)3  ja Rauman 
raastuvankokouksessa joulukuussa v. 1692, jolloin kaupungin 
tilit ja pormestarin palkkaus olivat esillä, otettiin neljä porva-
ria raadin apujäseniksi (bijsittare).4  Tarkastellessa kunnallis-
ten asioiden hoitoa ja käsittelytapaa sanotuissa kaupungeissa 
yleensä, voi kuitenkin todeta, että näillä apujäsenillä tarkoite-
taan juuri samaa kuin mainituilla taksoitusmiehillä. Asia on 
käsitettävä niin, että samaa nimitystä käytettiin kahdesta itse 
asiassa eri toimihenkilöryhmästä, raadin apujäsenistä ja tak-
soitusporvareista. Kuvaavaa 1600-luvun • aikaiselle käymis-
tilassa olevalle kaupunkien kunnallishallinnolle olikin juuri se, 
että paikallishallinnon eri elimet eivät aina olleet selvästi toi-
sistaan erotettavissa. Oulussa näkee, miten maistraatin apujä-
senet (adiuncti) olivat verrattavissa kaupunkien vanhimpien 
laitokseen. Oulussa näet oli 1600-luvun jälkipuoliskolla ilmei-
sesti 6-miehinen korporaatio, joka vastasi v:n 1619 säädöksen 

RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Helsinki 1693 7/10: »Ex protocollo 
Curiae Helsingforsis» 1691 28/6. Vrt. NORDMANN, Helsingfors III, 134 
ja V, 127. 

2  Helsingin r. 1657 29/4. 
3  Tammisaaren r. 1686 1/9. 

Rauman r. 169210/12. 
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hallinnollisessa koneistossa. Muissa kaupungeissa heidän ase-
mansa pysyi toistaiseksi tilapäisluontoisena eikä heidän mah-
dollisessa »ylenemisessään» raatimieheksi voi havaita mitään 
vakiintuneita muotoja. Vasta vuosisadan lopulla näkee muuta-
mia tapauksia, joihin maistraattien byrokratisoituminen on 
lyönyt leimansa, mutta nämä ovat irrallisia yksityistapauksia. 
Niinpä tällöin maistraatin apujäsenen ei välttämättä tarvinnut 
olla porvari, kuten todetaan Porista v. 1700. Tällöin näet yli-
oppilas Tuomas Yrjönpoika Stenman, joka pyrki hallinnolli-
selle uralle, otettiin vararaatimieheksi, mutta hänet otettiin por-
variksi vasta kaksi vuotta myöhemmin.' 

Palkkaus. 

I 

Ryhtymättä tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti selvittä-
mään kaupunkien kunnallisen talouden yleisiä perusteita, joi-
hin palataan erikseen, luotakoon katsaus maistraatin jäsenten 
palkkausoloihin 1600-luvulla. Esitys tulee tämän vuoksi 
deskriptiivisen yksipuoliseksi, sillä kaupunkien toimihenkilöi-
den palkkausolojen erikoisluonne, niiden kirjavuus ja sanoak-
semme monijuurisuus ja -säikeisyys, pohjautuu läheisesti juuri 
kaupunkien silloiseen, meidän ajallemme monessa suhteessa 
vieraaseen paikalliseen talousjärjestelmään. Yleiskuvan luo-
minen tuottaa kuitenkin vaikeuksia, sillä kaupunkien tilit ja 
palkkaussäännöt ovat säilyneet varsin puutteellisesti nimeno-
maan vuosisadan alkupuoliskolta. 

Pormestari ja raati hoitivat tehtäviään alkuaan ilman var-
sinaista palkkaa. Toimet katsottiin näet kunniatehtäviksi, 
joihin jokaisen porvarin oli velvollisuus tarvittaessa korvauk-
setta osallistua oman »porvarillisen elinkeinonsa» ohella. Mutta 
ajan mittaan tehtävät kuitenkin lisääntyivät ja vaatimukset 

SELINHEIMO, Korsman, 45, aliviitta 1. MICKWITZ mainitsee vastaa-
vanlaatuisia esimerkkejä Kokkolasta (Jaakko Bulich ja Henrik Mathe-
sius, joista viimemainittu, joka oli samalla nimismies, ei edes asunut 
Kokkolassa, mikä herätti suuttumusta.) MICKWITZ, Gamlakarleby, 
76-78. 
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kasvoivat. Maistraatin tehtävät veivät aikaa, niihin tuli pakos-
takin omistautua entistä enemmän ja erikoinen, varma, kiinteä 
palkkio ja korvaus tuli jo varhain tarpeelliseksi. Alkoi hahmot-
tua virkamies-käsite sen nykyaikaisessa mielessä, toimi, joka 
vaati hoitajaltaan kaiken ajan, voiman ja kyvyn. Selvää on, 
että maistraatin palkkauksen järjestely seurasi kaupunkitalou-
den yleisiä suuntaviivoja: aluksi se oli järjestetty luontoistalou- 
den mukaan siirtyäkseen sitten aste asteelta rahatalouden kan-
nalle. Samalla saa nähdä, miten valtiovalta ennen pitkää osal-
listui kaupunkien toimihenkilöiden palkkaukseen, usein kau-
punkien nimenomaisesta pyynnöstä. Tähän seikkaan on aiem-
min viitattu maistraatin jäsenten vaaleista puheenollen. 

Muutamissa saksalaisissa kaupungeissa maistraatin jäsenet 
olivat vailla varsinaista kiinteää rahapalkkaa myöhään 1600-
luvulle saakka, mutta sensijaan he saivat melkoisia tuloja virka-
pelloistaan, niityistä, metsästys- ja kålåstusoikeudesta, kellari-
oikeudesta, sakkovaroista ja monista kaupungin omista tulo-
lähteistä, erilaatuisista vapauksista puhumattakaan.' Tans-
kan maistraateissa ei myös alkuaan ollut varsinaista raliapalk-
kaa kaupungin tai kruunun varoista, mutta sensijaan taaskin 
erilaisia etuisuuksia, maata, osuuksia tulli- ja verotuloista, kel-
larioikeuksia ym.' Ruotsi-Suomen kaupunginlain kuninkaan-
kaaren 22. luvussa oli tosin määräyksiä maistraatin jäsenille 
kuuluvista palkkioista, joita heidän tuli saada kaupungin naut-
timista tuloista (vaakarahoista, verkahuoneesta, sakoista ym.). 
Lisäksi kaupunginlaki mainitsi erikoisen raatimiesten verkara-
han.3  Mutta nämä palkkiosäädökset jäivät enimmiltä kohdil-
taan monissa kaupungeissa pelkästään paperille eikä niitä käy-
tännössä ilmeisesti noudatettu muussa muodossa kuin siten, 
että maistraatti näyttää jakaneen jäsentensä kesken kaupun-
ginkassaan sakoista ym. mahdollisista tuloista kertyneen, vuo-
sittain suuresti vaihtelevan ylijäämän, sitten kun välttämättö-
mät muut menot oli suoritettu. 1600-luvun alkuvuosien Ruotsi- 

1  MAURER, Städteverfassung III, 247. ToRERG, Die Liibecker Käm-
merei, 25. TRAUTMANN, Kiels Ratverfassung und Ratswirtschaft, 117. 

2  MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 89. DAAE, Det gamle Christia-
nia, 75. 

3  Verkarahasta (fritt kläde) ks. HERDIN, Uppsala. Borgerskapet, 50 
ja MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 95. 
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Suomen pienissäkin kaupungeissa maistraatin jäsenillä oli 
yleensä tietty, joskin vaatimaton korvaus tehtävistään. Vaik-
kakin asiakirjoissa on lukuisasti maistraatin jäsenten surkeita 
valituksia, että he eivät saa mitään palkkaa vaivoistaan, on 
pormestarilla ja raadilla kuitenkin itse asiassa ollut tiettyjä 
etuisuuksia, joskaan heillä kenties ei aina ole ollut varsinaista 
rahapalkkaa. Varsin luonnollinen tapa korvata maistraatin 
jäsenten työ oli antaa kappale kaupungin maata viljeltäväksi 
tai kappale kaupungille kuuluvaa niittyä tai kalavettä. Laki-
määräisistä sakko-osuuksista kaupungille tulevat määrät voi-
tiin myös, mikäli niistä riitti, käyttää maistraatin jäsenten 
palkkoihin. 

Pormestarien palkkausolojen järjestely tuli luonnollisesti 
ensiksi esille. Kaarle IX lupasi Tukholman pormestareille kiin-
teän palkan kaupungin tuloista ja Tukholman pormestarin 
palkka v. 1614 vakautettiin 250 talariksi.l Samana vuonna 
annettiin niinikään määräys Viipurin pormestarin Klemetti 
Sigfridinpojan palkkauksesta. Tämän mukaan pormestari sai 
100 talarin vuosipalkan, joka otettiin »joko Viipurin tullitu-
loista, läänin vuotuisverosta tai sakkovaroista, jotka hänelle 
(pormestarille) oikeudessa vuosittain lankeavat».2  Niinikään 
samana vuonna kuningas myönsi Turun pormestarille Niilo 
Eerikinpojalle »auliista palveluksesta» hänen ja hänen puoli-
sonsa eliniäksi erään kruununtilan vuotuisesta verosta vapaana.3  
Samalla huomattakoon, että erikoisena kuninkaan suosion-
osoituksena pormestarit saattoivat saada maatiloja joko elin-
iäksi tai määräajaksi taloudellisen asemansa turvaamiseksi. 
Niinpä, jonkun esimerkin ottaaksemme, kuningatar Kristiina 
lahjoitti v. 1648 Oulun pormestarille Taneli Krögerille »siitä 
palveluksesta, jota hän on Meille ja Ruotsin Kruunulle tehnyt 
Oulun kaupungin hallinnossa», erään liminkalaisen autiotilan 
neljän vuoden ajaksi. 

Voi todeta, että 1600-luvulle tultaessa pormestarien palk-
kauskysymys oli ajankohtainen vain valtakunnan suurimmissa 
kaupungeissa ja näissäkin palkkaus käsitettiin useimmiten hen- 

1  HILDEBRAND, 1<., Stockholms historia, 147. 
2 RR 1614 22/9. 
3  RR 1614 2/5. 

8 
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kilökohtaiseksi asiaksi. Kysymys vakinaisista palkkaussään-
nöistä nousi esille vasta, kuten tuonnempana osoitetaan, kau-
punkihallinnon yleisten järjestelytoimenpiteiden yhteydessä. 

Normaalille kaupunkiyhteisölle katsottiin 1600-luvun alussa 
luonnostaan ominaiseksi, että se itse omista tuloistaan saattoi 
riittävästi palkata maistraatin toimihenkilöt. Tällainen oli 
tietenkin mahdollista, niin kauan kuin maistraatin jäsenet tyy-
tyivät sellaisiin palkkaetuihin kuten esim. virkapeltoihin, vapau-
teen tietyistä porvarillisista rasituksista ja osuuksiin sakkova-
roist.a.1  Kituliaan pikkukaupungin hallinto saatettiin hoitaa 
kauan ilman juuri minkäänlaisia etuisuuksia. Niinpä Sortava-
lan raatimiehet anoivat v. 1685 maaherralta, että he saisivat 
vähän maata ja pieniä niittytilkkuja, koska heillä ei ollut siihen 
asti ollut mitään palkkaa tai korvausta.2  Luonnollista oli, että 
melkoisessa määrässä maatalouteen varautuvissa 1600-luvun 
kaupunkiyhteisöissä, siis etenkin pikkukaupungeissa, maist-
raatin jäsenet saivat palkkionsa juuri maakappaleiden nautinta-
oikeuksina. Vehkalahden maistraatin jäsenet saivat 1660-
luvulla yhteisesti jakaakseen puolet Pampyölin niittyjen tuot-
tamasta heinäsadosta.3  Erittäin yksityiskohtaisen ja luontois-
taloudelle tyypillisen palkkausjärjestelmän näkee Uudessa-
kaupungissa, missä maistraatin palkkausta varten otettiin 
veroa lukuisista erilaatuisista hyödykkeistä, karjasta ja vil-
jasta aina sukkiin ja saappaisiin saakka, erityisen taksan 
mukaan, mikä muistutti maaseudun verotusta.4  Viipurin maist-
raatin neljän niityn sato jaettiin v. 1695, siten, että oikeuspor-
mestari sai kokonaista 71/2  parmasta, raatimies Seseman 3, 
raatimies Schmidt 1/2, raatimies Thesleff 3/4  sekä raatimies Daniel-
son 3/4  parmasta. Lopun sadon jakoivat kaupunginsihteeri ja 
rahastonhoitaja keskenään, kummankin saadessa 1/2  parmasta.3  
Näyttää siltä, että oikeuspormestari olisi tällöin yksin nautti-
nut erään niityn sadon ja samoin raatimies Seseman Hietojan 

1  Vapautuksista ja niissä noudatettavista periaatteista ks. v:n 1619 
säädös, kohta 20. 

3  Sortavalan r. 1685 9/12. 
3  Vehkalahden r. 1661 11/5. 
4  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Uusikaupunki 1649 8/5. KAUKO-

VALTA, Uusikaupunki, 92 ja seur. 
5  VA 8714 f 124. Niitty- ja satoluettelo 1696 22/4. 
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niityn tuoton. Porin kaupungin uunirahoista ja aksiisituloista 
pormestari sai puolet ja toinen puoli jaettiin kuuden raatimie-
hen kesken. Samaa periaatetta noudattaen jaettiin myös pelto-
veron tuottama vilja ja laidunrahat.1  Raumalla (1675) maist-
raatin jäsenet jakoivat kaupungin tulot siten, että — kun ensin 
oli otettu 1/3 »julkisten rakennusten ja muiden tarpeiden» 
hyväksi —pormestari sai 1/3, lopun (1/3) jäädessä raatimiesten 
ja kaupungin muiden toimihenkilöiden palkaksi.2  On ilmeistä, 
että tämä jakoperusta oli vanhaa saksalaista perua, sillä vas-
taavaa näkee myös saksalaisessa kaupunkimaailmassa.3  Hä-
meenlinnan kaupungin pelloista sanotaan v. 1678, että pormes-
tari ja raati nauttivat kolmanneksen ja kaupunki kaksi kol-
mannesta siten, että joka tynnyrin kylvöstä tuli antaa verona 
maistraatin jäsenten palkaksi 15 kappaa viljaa.4  VirkapeIlot 
siirtyivät maistraatin jäsenen kuoltua tavallisesti raatiin vali-
tulle uudelle jäsenelle. Niinpä Käkisalmen raastuvankokouk-
sessa marraskuussa v. 1663 raatimies Eerik Simonpojan nau-
tintaan luvattiin se pelto, jonka pormestari Herman Böök-
vainaja oli pitänyt virassa ollessaan hallussaan.5  Kuningas 
antoi v. 1624 Käkisalmen pormestarille ja raadille tuottavan 
paikallisen kalastamon, jotta »maistraatti olisi entistäänkin 
tunnollisempi».6  

Ennenkuin ryhdytään pääpiirtein tarkastelemaan meikä-
läisten maistraattien palkkausta 1600-luvulla, kiinnitettäköön 
vielä huomiota pormestarien ja raatimiesten palkkojen suhtei-
siin. Edellä selostetuista esimerkeistä käy ilmi, ettei ollut ole-
massa mitään vakiintunutta perustetta. Tosin keskiaikaiset kau-
pungit lienevät noudattaneet saksalaista menettelytapaa, mikä 

1 VA 7332 f 2565. Porin tilit 1675. RUUTH, Pori, 132. 
2  RR 1675 27/9. Vrt. kuitenkin RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. 

Rauma 1675 20/7. Raatimiesten anomuskirjelmä kuninkaalle. LÄHTEEN-
OJA, Rauma, 85 ja seurr. Rauman palkkausoloista 1660 tienoilla ks. 
JAAKKOLA, Pormestari- ja valtiopäivämiesrettelöitä, 177. Huom. 280 
kuparitalarin vuösipalkan vaatimus, jonka teki kaupunginkirjuri Johan-
nes Laurinpoika. 

3 MAURER, Städteverfassung III, 247. 
4  Hämeenlinnan r. 1678 28/4. Vrt. LINDEQVIST, Hämeenlinna, 46. 
8  Käkisalmen r. 1663 21/11. Oulusta ks. VIRKKUNEN, Oulu, 117 ja 

287. 
6 RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Käkisalmi 1624 4/9. 
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käy ilmi Raumalta mainitusta esimerkistä. Mutta nämäkään 
periaatteet eivät olleet enää 1600-luvun puolimaissa eläviä. 
Pormestareille katsottiin edelleenkin kohtuulliseksi maksaa 
huomattavasti korkeampi palkka kuin raatimiehille. Suhdeluku 
tuli käytännössä olemaan hyvinkin vaihteleva. Niinpä se esim. 
Uudessakaarlepyyssä oli v. 1623 8: 1, Turussa v. 1638 se tuli 
olemaan 2: 1, Helsingissä v. 1653 3,5 ja 2,5: 1 kun taas esim. Por-
voossa v. 1687 suhde oli 5: 1 sekä vuosisadan jälkipuoliskolla 
Porissa 6: 1. Voi kuitenkin todeta, että pormestarien palkan 
suhdeluku yleensä kasvoi raatimiesten palkan suhdelukuun ver-
rattuna sitä mukaa, kuin maistraattien byrokratisoituminen 
edistyi, mikä oli luonnollista. Nimenomaan kuninkaallisilla 
pormestareilla tuli olemaan päävastuu kaupunkihallinnon hoi-
dosta, heidän tuli olla pelkästään pormestareita, ja tämä huo-
mioitiin myös palkkaussääntöjä laadittaessa. Aikakauden ajat-
telutavan muistaen ymmärtää hyvin, miksi Uudenmaan ja 
Hämeen läänin maaherran oli kuitenkin perusteltava suurta 
eroavaisuutta Porvoon pormestarin palkan ja raatimiesten 
palkkojen välillä. Hän näet huomautti v. 1687, että pormesta-
rin harteilla on »koko toiminta», mutta raatimiehet ovat 
»yksinkertaista väkeä ja heillä on palkkansa ohella joko peltoa 
ja niittyä tai he harjoittavat jotakin kauppaa avukseen ja 
tuekseen.»1  

1620-luvun Uudessakaarlepyyssä näkee tyypillisen, vuosi-
sadan alkupuolen palkkausoloja luonnehtivan maistraatin jäsen-
ten palkkausjärjestelmän. V. 1623 pormestari sai rahapalkkaa 
vuodessa 80 talaria ja heiniä 2 kuormaa. Viisi raatimiestä sai 
kukin vuotuista palkkiota 10 talaria ja yhden heinäkuorman.2  
Oliko maistraatin jäsenillä lisäksi omat virkapeltonsa, ei voi 
varmuudella sanoa. 1620-luvun aikaisten meikäläisten maist-
raattien palkoista on lisäksi tietoja vain Oulusta, josta tiede-
tään, että pormestarin, raatimiesten ja kaupunginkirjurin palk-
koihin meni yhteensä 100 talaria vuodessa. Edelliseltä vuodelta 
mainitaan, että Oulun raatimiehet saivat rahapalkkaa yhteensä 
30 talaria vuodessa ja kaupunginkirjuri 20 talaria. Pormesta- 

1  HARTMAN, Borg, 183-184. 
RKA. Sandbergin kok., yy 1367. 
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fin vuotuisena rahapalkkana lienee näinollen ollut 50 talaria. 
Luontois- ym. eduista ei ole säilynyt tarkkoja tietoja.' 

Maamme suurimpien kaupunkien, Turun ja Viipurin, maist-
raattien jäsenten palkoista saa tietoja vasta seuraavalta vuosi-
kymmeneltä. Viipurin osalta ei kuitenkaan tunneta muuta, 
kuin että kruunu v. 1636 myönsi maistraatin jäsenten palkko-
jen lisäämiseksi ranskalaisen viinin aksiisivapauden.2  Turun 
maistraatin palkoista on tosin maininta v:lta 1607, jolloin maist-
raatille suotiin puolet tonttiäyreistä, mutta tarkempia tietoja 
on käytettävissä vasta 1630-luvulta. Niinpä v. 1638 Turun 
palkkaussäännön mukaan neljän pormestarin palkkaukseen tuli 
käyttää yhteensä 1600 kuparitalaria (a 400 talaria) ja 12 raati-
miehen palkkaukseen 2400 kuparitalaria (å 200 talaria).3  

Muutamien vanhimpien 1600-luvun meikäläisten maistraat-
tien palkkausta koskevien hajatietojen jälkeen on syytä ryh-
tyä seuraamaan maistraattien palkkauskysymyksen kehitystä 
1600-luvulla; nimenomaan 1620-luvulta alkaen. Palkkauskysy-
mys muodostui useiden, varsinkin suurten ja edistyvien kau-
punkien osalta pian todella ajankohtaiseksi. Valtakunnan 
kehittyvä hallintojärjestelmä asetti maistraateille yhä uusia 
tehtäviä. Samanaikaisesti ei kuitenkaan jatkuvan sota-ajan 
säästeliäs talous antanut enempää kruunulle kuin kaupungeille-
kaan kovin paljon mahdollisuuksia nostaa maistraatin jäsenten 
palkkoja. Mutta näissä ahtaissa oloissa alkoi kuitenkin maist-
raattien byrokratisoituminen ja niiden muodostuminen taval-
laan erilliseksi virkakunnaksi. Maistraatin tehtävät siis alkoi-
vat kehittyä päätoimenluontoisiksi. Varsin lukuisat olivat ne 
usein liioitellut valitukset, joissa maistraatit ovat hädissään 
työn paljoudesta ja palkan mitättömyydestä. Turun raati 
valitti v. 1625, miten sen jäseniltä kuluu paljon aikaa kaupungin 

RVA. Kaupunkien akteja. Oulu. Tilit vv. 1627, 1628- -1629. Ver-
taukseksi mainittakoon, että Västervikissä maksettiin 1620-luvulla 
raatimiehen palkkaa 10-15 talaria, 1630-luvulla 20 talaria vuodessa. 
LINDBERG, Västervik, 253. 

2  VA 6820 a, f 14. Kuninkaan kirje Viipurin kaupungille 1636 19/7. 
3  V. BONSDORFF, Åbo, 233. Rauman pormestarin palkan tuli v. 1659 

olla 300 kuparitalaria. JAAKKOLA, Pormestari- ja valtiopäivämiesrette-
löitä, 178. Vrt. edeltä palkkausjärjestelmää v:n 1675 tienoilla, s. 115, ks. 
myös aliviittaa 2. 
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virkatoimissa oman liikkeenharjoituksen suureksi vahingoksi. 
Raati pyysi eroa, sillä »ilman mitään korvausta he (raadin jäse- 
net) eivät voi sinne (raatiin) jäädä».1  V. 1633 saman kaupungin 
raati jälleen valitti, miten heillä on paljon vaivaa työssään, sillä 
»tarve suuresti vaatii, että oikeutta (justitia och rätt) täällä 
kaupungissa tulee päivittäin pitää voimassa». Mutta raadin 
mielestä oli kohtuutonta, että se sai »vähän tai ei mitään vai-
voistaan», jolloin sen jäsenten omat elinkeinot, joilla heidän 
tuli itse asiassa elää, suuresti kärsivät. Senvuoksi raati pyysi 
kruunulta kenraalikuvernöörin välityksellä »vuotuista palk-
kaa».2  Pienissä kaupungeissa tämänluontoiset kysymykset 
tulivat esille tietenkin vasta myöhemmin. Niinpä Vehkalah-
den raatimies Eerik Hannunpoika nousi v:n 1663 kevätkokouk-
sessa ja ilmoitti, »ettei hän voi kauemmin istua (raatimiehenä) 
tai jäädä raatimieheksi syystä, että hänellä on toista puuhaa, 
räätälinammattia, joka hänen raatimiehenä istuessaan tulee 
aivan laiminlyödyksi ja palkattomasta raatimiehentoimesta 
hän ei voi elättää itseään». Eerik Hannunpojan eroanomuk-
seen ei kuitenkaan suostuttu, etenkään, koska hän oli ollut toi-
messaan (jossa hän oli ollut hieman toista vuotta) kelvollinen 
j a ahkera.» 

Valtiovalta antoi privilegioissa kaupungeille tiettyjä etui-
suuksia kaupunkiyhteisön hallinnollisten ja kunnallisten meno-
jen peittämiseksi.4  Mutta usein kävi niin, että tulot vaihtelivat 
suuruudeltaan eri vuosina ja että ne eivät, mikä pahinta, aina 
likimainkaan peittäneet kaupungin menoja. Kun tämän lisäksi 
puuttui suunnitelmallisuutta kaupungin rahavarojen käytössä, 
mikä maistraatin palkkauksen kannalta merkitsi sitä, että ei 
ollut olemassa mitään tiettyä palkkaussääntöä, saattoi olla 
seurauksena ikävää sekavuutta. Tämä vaikutti haitallisesti 
kaupungin hallinnon hoitamiseen, sillä heikosti palkatut, suuri-
töiset ja senvuoksi vähän halutut kaupungin toimet saattoivat 
helposti tulla laiminlyödyiksi. 

1  Turun r. 1625 11/5. v. BONSDORFF, Åbo domb. 1624-1625, 120. 
2 Turun r. 1633 8/7, § 8. GRANFELT, Åbo domb. 1632-1634, 71. 
8  Vehkalahden r. 166311/5. 
4  Näiden yksityiskohtainen esitys annetaan kunnallistaloutta kuvat- 

taessa. 
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Kuten edellä mainittiin, niin sota-aika, jolloin oli pyrittävä 
menojen äärimmäiseen supistamiseen kaikilla aloilla, ehkäisi 
maistraatin palkkojen korottamista. Mutta ennen pitkää tuli 
kuitenkin välttämättömäksi järjestää kaupunkien usein rappeu-
tuneet ja sekavat raha-asiat, eritoten juuri maistraatin palk-
kaus, paremmalle ja kiinteämmälle kannalle. Kenraalikuver-
nööreillä ja maaherroilla oli alkavan byrokratismin tapaan näissä 
järjestelytehtävissä, joihin v:n 1619 säädöskin oli viitannut, suuri 
positiivinen osuus.' Jo tunnetussa käskynhaltijain memoriaa-
lissa, joka koski mm. yleisen ohjesäännön ehdotusta, tämä ilmeni 
selvästi lausuttuna periaatteena. Tuotiin näet esille se seikka, 
että nimenomaan pormestarintoimet, joille nyt asetettiin entistä 
suuremmat vaatimukset, olisi saatava kiinteästi palkatuiksi 
koko valtakunnassa.2  Useat maaherrat ryhtyivätkin oma-
aloitteisesti kiitettävällä innolla uudistustoimiin, joskin tulokset 
jäivät lopulta pieniksi. Niinpä Västervik sai maaherran toimesta 
v. 1642 kiinteän palkkaussäännön sekä Upsala ylikäskynhal-
tijan ja maaherran aloitteesta v. 1647.3  Turun maistraatin palk-
kausoloja vakiinnutettiin niinikään viimemainittuna vuonna 
siten, että kuninkaallisen oikeuspormestarin Gudmund Krookin 
vuosipalkaksi määrättiin 600 talaria. Kruunun piti suorittaa 
tästä summasta puolet ja kaupungin toinen puoli. Kruunun osuus 
peruutettiin kuitenkin jo v. 1651, minkä korvaukseksi maist-
raatti kuitenkin pari vuotta myöhemmin sai oikeuden pitää 
kellaria.4  Pietari Brahe näyttää järjestäneen Helsingin (1653) 
ja Viipurin kaupungin palkkaussäännön ja Oulusta mainitaan 
v. 1657, että maaherra Johannes Graan »joku aika sitten» oli 
laatinut palkkaussäännön eräitä kaupungin toimihenkilöitä 
varten.5  Porvoota varten maaherra laati v. 1687 erikoisen palk- 

1  V:n 1619 säädös, kohta 10. 
2  STYFFE, Samling, 184. 
3  LINDBERG, Västervik, 253. HEROIN, Uppsala. Rättsväsendet, 

48-49. 
VA. Kaupunkien valit. Turku. Pormestari Niilo Lietzenin ano-

mus. Päiväämätön. V. BONSDORFF, Abo, 231. 
6  VA. Kaupunkien akteja. Viipuri. Maaherra Fabian Wrede kunin-

kaalle 1680 13/3. RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Oulu 1657 18/3 lilt-
teineen. Helsingistä ks. NORDMANN, Helsingfors III, 6-7 ja EHRSTRÖM, 
Helsingfors, 50. 
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kaussääntöehdotuksen, jonka mukaan pormestarin tuli saada 
200 kuparitalaria ja raatimiesten kukin 40 kuparitalaria.' 

Maistraatin palkkojen vakiinnuttamistoimenpiteet liittyivät 
tietenkin läheisesti kuninkaallisten pormestarien nimittämisiin ja 
maistraattien yleiseen byrokratisoitumiseen. Lukuisat, jatku-
vat ja kirjavat olivat kaupunkien omatkin pyynnöt saada kruu-
nulta eri tuloeriä nimenomaan juuri maistraatin palkkaukseen_ 
Niinpä Uusikaupunki oli jo v. 1636 ja v. 1640 anonut kruunulta 
palkkaa maistraatin jäsenille, mutta ei ollut saanut. Oli vain 
ajan tavan mukaan kehoitettu miettimään tehokkaita keinoja 
kaupungin omien tulojen lisäämiseksi. Nyt maistraatti kääntyi 
maaherran puoleen, joka ilmoittikin asiasta kenraalikuvernöö-
rille.2  V. 1637 pormestarille oli luvattu 100, sittemmin 120 
kuparitalaria vuosipalkkaa Hangonsaaren nautintaoikeuden 
lisäksi. 

Helsinki anoi lisätuloja maistraatin palkkaukseen erikoisesti 
1650-luvulla ja Hämeenlinna sekä Porvoo 1660-luvulla.' Mutta 
kruunun taholta saapuneet vastaukset olivat vähän lupaavia. 
Hämeenlinnan maistraattia kehoitettiin v. 1664 vain »paranta-
maan ja kehittämään niitä keinoja, joita Kuninkaallinen Majes-
teetti sellaisten ylämaankaupunkien ylläpitämiseksi on suonut», 
ja v. 1668 varoitettiin noudattamaan kohtuutta porvaristolta 
palkkaa otettaessa.' Lappeenrannan kaupunki taas pyysi oi-
keutta ottaa »kultakin venekunnalta, joka saapuu tänne mark-
kinoille, talarin tai puoli raatihuoneen rakentamiseksi ja maist-
raatin palkkaamiseksi». Kenraalikuvernööri, saatuaan tietää, 
että Lappeenrannan pormestari Joachim Leuten oli ollut viras-
saan kokonaan palkatta, ja koska Leuten kumminkin oli ollut 
ahkera ja hänen taloutensa kestityskulut olivat olleet suuret, 
ehdotti kuninkaalle, että siksi kunnes kaupunki itse pystYy 

1  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni. 
1687 1/7 sekä liite. 

2 KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 92-93. 
E VA. Kaupunkien valit. Helsinki 1654, 1655, 1657, 1659 ja 1691 

sekä Porvoo 1660, 1664 ja 1675. NORDMANN, Helsingfors III, 13, 23-24, 
37. Pietari Brahen palkkaussäännön mukaan Helsingin oikeuspormes-
tarin palkkana oli 350 talaria, kauppapormestarin 250 talaria ja raati-
miehen 100 talaria. NORDMANN, Helsingfors III, 6. EHRSTRÖM, Helsing-
fors, 50. 

4  RR 1664 1/2 ja 1668 1/10. 
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palkkaamaan pormestarinsa kruunu maksaisi Leutenille sakko-
tuloista 100 hopeatalaria vuodessa.' Pietari Brahe myönsi 
Porin pienipalkkaiselle pormestarille Johannes Berndtinpojalle 
v. 1649 kaupungin peltomaista 2 tynnyrinalaa, mutta tästä por-
mestarin tuli kuitenkin maksaa veroa kuten muutkin.' Porin 
maistraatin palkkausoloihin tuli paljon parannusta nimenomaan 
1650-luvun viime vuosina ja 1660-luvun alussa, jolloin kaupunki 
sai kruunulta tuntuvia tuloeriä.3  

Porvoon pormestari Jaakko Heffner esitti anomuksessaan 
kuninkaalle v. 1654, miten hän on 26 vuoden ajan »yhtämittai-
sesti palvellut ja kärsinyt» pormestarina Porvoossa. Hänellä ei 
kuitenkaan ollut varsinaista palkkaa kuten »muissa kaupungeissa 
on tapana», vaan monet kestitysvelvollisuudet olivat häntä 
perin köyhdyttäneet. Heffner pyysi nyt 200 —300 hopeatala-
rin vuosipalkkaa ja lisäksi »tointa pikkutullissa ja aksiisin kan-
nossa, mikä on Kuninkaalliselle Majesteetille ja kruunulle pieni 
menoerä, mutta minulle suuri apu», kuten Heffner ajan totut-
tuun tapaan huomautti. Ja ajan mahtipontiseen sävyyn Heffner 
vakuutti kaiken koituvan lopulta kruunulle suureksi hyödyksi, 
kun hän vain pääsee kaksinkertaistamaan aksiisiveron.' 

Suoranaiseen, välittömään porvariston verotukseen maist-
raatin palkkausta varten oli tietenkin turvauduttava, elleivät 
muut apulähteet riittäneet. Kun Porvoon kaupunki näytti 
1600-luvun puolimaissa ja etenkin sen jälkeen vaikeasti kykene-
vän pienillä tuloillaan ja pelloillaan palkkaamaan maistraattinsa, 
niin maaherra Rosenhane esitti v. 1683 ajatuksen vuotuisen 
kiinteän rahaveron keräämisestä palkkausta varten. Maaherra 
huomautti, että vastaava järjestelmä oli voimassa maaseudulla 
laamannin ja kihlakunnantuomarin palkkauksessa. Maaherra 
anoi samalla valtiovallalta yksityiskohtaista palkkaussääntöä 

' VA. Kaupunkien valit. Lappeenranta 1657 14/7. 
2  VA. Kaupunkien valit. Pietari Brahen päätös Porin kaupungille 

1649 8/3. — Raahesta ks. SöDERBJELM, Brahestad, 13. 
3  VA. Kaupunkien valit. Pori 1659, kohdat 2 ja 7, 1660 13/3 ja 1660 

21/11, kohta 3. RUUTB, Pori, 140-141. 
4  VA. Kaupunkien valit. Porvoo. Pormestari Heffnerin anomus 

kuninkaalle. Päiväämätön. HARTMAN, Borgå, 180. Vrt. Pietari Brahen 
Helsingille antamaa palkkaussääntöä valta 1653. NORDMANN, Helsing-
fors III, 6--7. 
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Porvoon maistraatille, sillä muuten saattaisi tuottaa vaikeuksia 
millä tavalla he (maistraatin jäsenet) voisivat tulla toimeen tai, 
hoitaa toimiaan asiaankuuluvalla tavalla». Seuraavana vuonna 
päivätyn valituskirjeen mukaan Porvoon maistraatilla ei näet 
ollut muita tulolähteitä kuin Vekjärven verot, minkä vuoksi 
juuri anottiin, että porvaristoa saataisiin verottaa palkkavaro-
jen saamista varten v:n 1642 valtiopäivien päätöksen mukaan.1  

Kiinteän palkkaussäännön puuttuminen oli maistraatin 
jäsenten kannalta kiusallinen seikka, sillä se saattoi tehdä heidän 
taloudellisen asemansa epävarmaksi ahtaina aikoina. Pidettiin 
näet tavallaan ikäänkuin itsestään selvänä, että maistraatin 
jäsenten ja kaupunkien toimihenkilöiden palkat vaihtelivat eri 
vuosina taloudellisten suhdanteiden mukaisesti. Kuvaavaa on, 
miten esim. kreivi Gabriel Pentinpoika Oxenstiernan v. 1654 
antamassa Vaasan kaupungin palkkaussäännössä sanottiin, 
että raatimiesten ja kämnerin palkka on 30-50 kuparitalaria 
»sen mukaan kuin kaupungin varat sallivat.»2  Palkkaussysteemi 
oli siis heidän kohdaltaan liukuva. Naantalin pormestari ja 
raati valittivat v. 1684 maaherralle, että heillä ei ollut mitään 
kiinteätä, määrättyä palkkaa, vaan heidän oli ollut aina vuo-
desta 1664 saakka pakko tyytyä siihen vähään, mitä sakkova-
roista kaupungille oli kertynyt.3  Kun Oulun maistraatti v. 1663 
valitti maaherralle palkkansa pienuutta, niin maaherra saattoi 
luvata vain, että »milloin kaupungin tulot nousevat suuremmiksi 
kuin menot, niin muistettakoon heitä (raadin jäseniä) suurem-
milla palkoilla.»4  Ei ollutkaan ihme, että kruunun viranomaisten 
mielissä — semminkin kun pormestarien ja raatien usein surkeat 
valitukset palkoista olivat yhtämittaisia — saattoi tänä kau-
punkitalouden murroskautena väikkyä sellaisiakin kuvitelmia ja 
ihanteita kuin tarmokkaalla maaherralla Johannes Graanilla 
v. 1658. Selostaessaan kreivi Gabriel Pentinpoika Oxenstier- 

1  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Porvoo 1683 12/11. Kopio maa-
herra Rosenhanen kirjeestä kuninkaalle. VA. Kaupunkien valit. Porvoo. 
Raatimiesten anomus kuninkaalle 1684 14/8. HARTMAN, Borgå, 182. 

2  RVA. Östermalm. Kauppakollegion ark. Maistraattien kirjeitä. 
Vaasa. Kopio Gabriel Pentinpoika Oxenstiernan päätöksestä 1654 
10/12. 

3  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Turun ja Porin lääni. 1684 30/5. 
4  Oulun r. 1663 2/4. 
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nalle erästä Vaasan maistraatin ja porvariston välistä riitaa ja 
huomauttaessaan riitaisuuksien johtuvan siitä, »että pormestari 
tahtoi saada suuremman palkan kuin mitä porvaristo kykenee 
suorittamaan», hän jatkoi, miten »Vaasalle samoinkuin muille 
sikäläisille kaupungeille olisi parasta, että niillä olisi hyvä, rehti, 
heidän omasta säädystään oleva mies pormestarina, joka kyke-
nisi tulemaan toimeen omista varoistaan ja jolla olisi pienehkö 
palkka kaupungilta, joten voitaisiin sitä paremmin pitää kun-
nossa kaupungin rakennukset ja huolehtia muista tarpeista, 
koska Vaasan kaupungin köyhät eivät voi suorittaa paljon por-
mestarin ja raadin palkkaukseksi.»1  

Suomen kaupunkiyhteisöissä maistraatin jäsenten palkkaus-
kysymys joutui siis kriisivaiheeseensa 1600-luvun puolimaissa ja 
lähimmillä sen jälkeisillä vuosikymmenillä. Voi todeta raskaan 
ajan painavan kaupunkiyhteisöjä ja näkee palkkausasiain jär-
jestelyn kohtaavan miltei kaikkialla voittamattomilta näyt-
täviä esteitä myös kaupunkien kunnallistalouden järjestymättö-
rnyyden takia. 

II 

Suurten taloudellisten ja hallinnollisten järjestelytoimiensa 
yhteydessä Kaarle XI koetti parantaa myös kaupunkien taloutta 
j aoitus-(indelning-)periaatetta soveltaen. Tämä periaate ei 
ollut kaupunkienkaan osalta tosin mikään uutuus. Kaarle 
XI:n toimesta vv. 1689-1700 noin puolet Ruotsi-Suomen kau-
pungeista sai kiinteän, kuninkaan määräämän tulo- ja meno-
säännön, jolloin tietenkin maistraatti ja kaupungin muut toimi-
henkilöt saivat oman palkkaussääntönsä.2  Kuninkaallisten palk-
kaussääntöjen entistä määrätietoisempaan antamiseen valtio-
valta oli tosin ryhtynyt jo n. v:sta 1640 alkaen, mutta verraten 
heikolla menestyksellä .3  Palkkaussääntöjen antaminen oli luon-
nollisesti maistraattien itsensä kannalta katsoen tervetullut 
toimenpide. Olihan nyt olemassa tietty, usein jo kauan toivottu 
palkkausjärjestelmä, jonka vaatimat varat piti saada yksityis- 

1  RVA. Oxenstiernan kok. Johannes Graan Gabriel Pentinpoika 
Oxenstiernalle 1658 8/12. Palkkariidoista ks. HEDMAN, Ross, 42. 

2  LAGERROTH, Statsreglering, 97-98. 
3  ODHNER, Inre historia, 184. 
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kohtaisesti mainituista, riidattomiksi vakautetuista tulomo-
menteista. Kenraalikuvernöörien ja maaherrojen antamat har-
valukuiset palkkaussäännöt olivat nekin näet usein jääneet 
käytännössä toteuttamatta varojen puutteessa tai ne olivat 
puolinaisia, puutteellisia. Maistraattien byrokratisoituminen ja 
kuninkaallisten pormestarien asettaminen, vaativat kuitenkin 
ennen pitkää palkkausasioiden järjestämistä vakinaiselle, kiin-
teälle kannalle. Tarkoitus oli tietenkin ajan mittaan antaa val-
takunnan kaikille kaupungeille uudet tulo- ja menosäännöt sekä 
palkkaussäännöt, joiden tarpeellisuutta oli korostettu jo v:n 
1619 säädöksessä, mutta tämä työ jäi sotien vuoksi kesken.1  

Kaarle XI:n toimesta Viipuri sai uuden palkkaussäännön 1694 
22/5, senjälkeen 1696 18/9 sellaisen saivat Helsinki, Hämeen-
linna, Porvoo ja Tammisaari, siis Uudenmaan ja Hämeen läänin 
kaupungit ja vihdoin 1698 8/7 palkkaussääntö annettiin Pohjan-
maan kaupungeille, Vaasalle, Oululle, Kristiinankaupungille,. 
Uusikåarlepyylle, Pietarsaarelle, Kokkolalle, Raahelle ja Kajaa-
nille. Turun ja Porin läänin kaupunkeja varten ei Kaarle XI:n 
toimesta ennätetty määrätä palkkaussääntöjä, vaan näissä kau-
pungeissa noudatettiin vielä 1700-luvun alussa vanhoja palkkaus-
perusteita, s.o. pormestari ja raati jakoivat määrätyssä suhteessa 
keskenään erinäiset tietyt kaupungin tulot. 1600-luvun viime 
vuosina näkyy Turkua varten olleen suunnitteilla uusi, ajan tar-
peiden kipeästi vaatima palkkaussääntö, mutta sen vahvistami-
nen viivästyi. Turkulaiset näyttävät toivoneen palkkaussään-
tönsä laadittavaksi » Tukholman mallin mukaan».2  Itä-Suomen 
pikkukaupunkej a varten ei myöskään tiettävästi ollut tehty uusia 
palkkaussääntöjä 1690-luvulla muille kuin Vehkalahden kau-
pungille, joka lienee saanut palkkaussääntönsä samanaikaisesti 
Viipurin kanssa. 1690-luvun alussa Vehkalahdella ei vielä ollut 
kiinteätä palkkaussääntöä, vaan maistraatin palkkaukseen tule-
vat varat jaettiin »tavallisuuden mukaan» maistraatin jäsenten 
kesken .3  

1  V:n 1619 säädös, kohta 20. 
2  Erään v:n 1697 jälkeen laaditun päiväämättömän asiakirjan reu-

naan on kirjoitettu mm. »Koska kaupunkia (Turkua) varten ei vielä ole 
päätetty palkkaussääntöä jne.» RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Turku. 
Päiväämätön, 1697 jälkeen. RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Turku 
1693 14/10, valituskirjelmä. v. BONSDORFF, Privil., 197. 

3  VA 8702. Vehkalahden tilit 1690. 
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Uusia palkkaussääntöjä laadittaessa pyrittiin yhtenäistä-
mään kaupunkien toimihenkilöiden palkkaus niin, että eri paik-
kakuntien väliset erilaisuudet häviäisivät. Viipurin ja Helsingin 
palkkaussäännöt muodostivat ensinnäkin oman ryhmänsä. Seu-
raavaan suuruusluokkaan kuuluivat Porvoo, Vaasa, Oulu ja 
Kokkola, joiden kunkin pormestari sai 300 talarin vuosipalkan. 
Pienemmät Pohjanmaan rantakaupungit muodostivat niinikään 
oman yhtenäisen ryhmänsä, jossa pormestarin vuosipalkka oli 
200 ja raatimiehen 20 talaria. Tammisaari, Hämeenlinna ja Ka-
jaani, hallintojärjestelmältään erikoislaatuisina, saivat kukin 
omat palkkaussääntönsä, joissa toimihenkilöiden palkat vaihte-
livat 20-60 talariin. 

Kun vertaa Kaarle XI:n antamia palkkaussääntöjä aiempien 
vuosikymmenien meikäläisiin palkkausjärjestelmiin, voi todeta, 
että palkkojen suuruudet olivat vain vähän muuttuneet. Niinpä 
Pohjanmaan kaupunkien maistraattien palkat, jotka jo vanhas-
taan — kiitos maaherra Graanin toiminnan -- olivat verraten 
yhtenäiset, oli pysytetty ennallaan, lukuunottamatta Kokkolaa, 
jossa raatimiesten palkkaa oli hieman korotettu, nimittäin 80 ku-
paritalarista 30 hopeatalariin (90 kuparitalaria) ja Vaasaa, jossa 
raatimiesten palkka oli korotettu 60 kuparitalarista 25 hopea-
talariin (75 kuparitalaria).1  Viipurin ja Helsingin maistraateissa 
raatimiesten palkkaa oli päinvastoin alennettu siten, että Vii-
purin raatimiehille maksettiin nyt 120 kuparitalaria 150 sijasta 
ja Helsingin raatimiehille 75 talaria entisen määrän ollessa 
100 talaria.2  

Kaarle XI:n antamat palkkaussäännöt eivät siis muodosta-
neet mitään mainittavaa käännekohtaa maistraattien palkkauk-
sen kehityksessä, vaikka voisi ensi näkemältä näin olettaa. Mutta 
mainituilla palkkaussäännöillä oli kuitenkin kaikesta huolimatta 
voimakas kontinuiteetti, mikä johtui osaltaan kaupunkien talous-
elämän yleisestä alkeellisuudesta j a heikkoudesta. Useissa tapauk-
sissa näet mainitut viralliset palkkaussäännöt säilyivät kaupun-
kien talousarvion tapaan vain vähäisin periaatteellisin muutok-
sin aina 1800-luvulle saakka. 1690-luvun muutokset jäivät vähäi- 

1  Kristiinankaupungin pormestari oli tosin 1650-luvulla saanut palk-
kaa 300 hopeatalaria myöhemmän 200 sijasta. RR 1652 9/3. Myös Por-
voossa tuli pieniä muutoksia. 

2  Alennus johtui kämnerioikeuden esimiehen palkasta. 
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siksi, sillä osa kaupungeistamme ensinnäkin jäi ilman näitä »ku-
ninkaallisia palkkaussääntöjä» ja niille, joille näitä annettiin,. 
uudet säännöt toivat reaalisesti vain vähän muutoksia entiseen 
verrattuna.' Näin voi sanoa sitäkin suuremmalla syyllä, koska 
näkee näiden palkkaussääntöjen useassa tapauksessa aluksi jää-
neen tulo- ja menosääntöjen ohella miltei vain paperille, ahtai-
den olojen vuoksi käytännössä vaikeasti toteutettaviksi suunni-
telmiksi.2  

1600-luvun maistraatin jäsen olisi epäilemättä vaatinut lii-
kaa, jos hän olisi odottanut saavansa palkkansa aina säännölli-
sesti ja lyhentämättömänä kuten myöhempien vuosisatojen 
virkaveljet. 1600-luvun maistraattien palkkausoloille oli näet 
varsin tyypillistä ja luonteenomaista palkkojen suuruuden mel-
koinen vaihtelu ja palkkojen tuntuva rästiytyminen kaupunki-
yhteisön heikon taloudellisen elämän takia. Ei ollut näet harvi-
naista, että suurissakin kaupungeissa maistraatin palkat jäivät. 
kiinteän palkkaussäännön olemassaolosta huolimatta vuosikau-
siksi maksamatta tai vain osittain maksetuiksi. Tosin asiain täl-
lainen tila tunnustettiin mahdolliseksi, jopa luonnolliseksikin 
itse palkkaussäännöissä, joissa tavallisesti oli maininta, että ellei 
palkkoja voida lyhentämättöminä suorittaa, niin maksettakoon 
ne siinä tapauksessa vaillinaisina kunkin saadessa suhteellisen 
osansa. Etenkin milloin maistraatin jäsenille ei ollut määrätty 
tiettyä palkkasummaa, näkee palkkojen vaihtelevan huomatta-
vasti eri vuosina, muutosten noudatellessa luonnollisesti kau-
pungin varakkuuden vaihteluita. 

RUUTH mainitsee Viipurista useita esimerkkejä, miten tämä 
vanha ja vakiintunut kaupunki kykeni ajoittain varsin huo-
nosti palkkaamaan toimihenkilönsä. Niinpä v. 1674 sanottiin, 
»että raadin jäsenet eivät voi saada edes neljättä osaa palkas-
taan ja meidän (Viipurin maistraatin jäsenten) edeltäjillämme 

1  Kuninkaan v. 1696 Länsipohjan eräille kaupungeille antama nor-
maalipalkkaussääntö poikkesi niinikään vain vähän v:n 1670 palkkaus-
säännöstä. AHNLUND, Sundsvall, 244. 

2  Päätös porvariston valituksiin 1698 22/12. Ks. STIERNMAN, Bihang,. 
477. 
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on suuria summia vaadittavina, joiden maksamiseen eivät kah-
den eivätkä kolmenkaan vuoden kaupungin tulot riitä eli täytä».1  
Ja vuosisadan lopun katovuosien takia Viipurin maistraatin 
tulot oli pakko vähentää käytännössä puoleen.' Helsingin raas-
tuvassa valitti v. 1643 pormestari Antti Laurinpojan leski, että 
hänen miesvainajansa sai v. 1639 palkkaa vain 100 kuparitalaria 
400 sijasta .3  Vehkalahden pormestari laski v. 1672 olevansa saa-
massa kaupungilta kokonaista 1,500 kuparitalaria palkkaräs-
tejään ja jo aikaisemmin on mainittu, miten eräiden pikkukau-
punkien pormestarit olivat olleet palkatta pitkät ajat .4  Kristii-
nankaupungin neljä raatimiestä pyysivät v. 1691 palkkojansa 
viiden vuoden ajalta ja Porvoon raatimies Enevald Laurinpoika 
syytti v. 1652 pormestariaan siitä, että hänen oli ollut pakko olla 
10 vuotta palkatta raatimiehenä s  Helsingin kauppapormestari 
Mikael Sakarinpoika taas peri v. 1667 kaupungilta 9 vuoden räs-
tiytyneitä palkkojaan, yhteensä n. 530 hopeatalaria, mutta tätä 
summaa ei hänelle voitu maksaa, ja Kokkolan pormestarin 
palkkasaatavat nousivat v. 1636 n. 368 kuparitalariin.6  Pienten 
ylämaankaupunkien maistraattien palkkaedut olivat usein hyvin 
epämääräisiä ja saattoivatpa joskus maistraatit jäädä mahta-
vampien rinnalla pakostakin syrjään, kuten näkee Hämeenlin-
nassa 1680-luvulla. Hämeenlinnan »köyhälle pormestarille ja raa-
dille» oli näet v:n 1680 valtiopäivillä myönnetty erään suoniityn 
nautintaoikeus, mutta tätä maistraatti ei kuitenkaan itse asiassa 
saanut haltuunsa, koska eversti Welling oli sen omavaltaisesti 
ottanut itselleen.? Harvinaisia eivät myöskään olleet kiivaat 
palkkariidat maistraatin jäsenten ja porvariston kesken. Niinpä 
kun Vaasan entinen pormestari Pietari v. 1658 pyysi maistraa-
tilta palkkasaataviaan, niin hänen entiset virkatoverinsa väitti-
vät eronneen pormestarin päinvastoin olevan heille velkaa, koska 

1 RUUTH, Viipuri, 294. 
2 RR 1699 21/1. 
3  RR 1643 19/12. 
4  RR 1672 12/2. RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vehkalahti 1675, 

kohta 12. 
8  Kristiinankaupungin r. 1691 23/11. Porvoon r. 1652 22 /9. 
6 Helsingin r. 1667 4/5. Kokkolan r. 1636 12/3. 

VA. Kaupunkien valit. Hämeenlinna 1686 9/11, kohta 4. LINDE- 
QVIST, Hämeenlinna, 119. 
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he eivät olleet puolestaan aikanaan saaneet palkkojaan.l Ja 1600-
luvulle tyypillistä oli, että paikkojaan turhaan toivonut maist-
raatti miehissä päätti luopua toimistaan. Näin uhkasivat esim. 
Tammisaaren pormestari, raati ja kaupunginkirjuri useissa kevät-
kokouksissa 1660- ja 1670-luvuilla, mutta jäivät kumminkin pai-
koilleen, »antoivat houkutella itsensä jäämään vielä yhdeksi vuo-
deksi», kuten eräässä pöytäkirjassa sanottiin.2  

Ei olekaan ihme, että 1600-luvun kaupunkien pormestarit ja 
raadit tavan takaa valittivat palkkojensa ja taloudellisen ase-
mansa kehnoutta työn samanaikaisesti lisääntyessä ja maistraat-
tien byrokratisoituessa. Mutta usein nämä valitukset kuitenkin 
olivat liioiteltuja, jopa joskus aivan perusteettomiakin. Vaikka-
kin maistraatin jäsenten tuli, paitsi pienissä kaupungeissa, 
yleensä pidättyä porvarillisten ammattien harjoittamisesta ja 
pääasiassa omistautua hallintotehtäviin ja oikeudenhoitoon, niin 
tästä huolimatta on esimerkkejä siitä, miten raatimiehet ja por-
mestaritkin saattoivat toimia huomattavina liikemiehinä suuris-
sakin kaupungeissa, etenkin vuosisadan alussa. Niinpä RUUTH 
huomauttaa, että valtiovalta katsoi 1600-luvulla Viipurin maist-
raatilla olevan valituksista huölimatta kyllä tuloja, etenkin, kun 
toimet ylimalkaan täällä olivat hyvin haluttuja. Viipurin por-
rnestarilla ja raadilla oli näet kaikenlaisia etuja, jotka täysin kor-
vasivat sellaiset vahingot kuin muutaman vuoden palkkasaata-
vat: suhteellisesti runsaampi tervakauppa kuin muilla ja kellari-
tuloja.3  Lisäksi on huomattava, että aina Kaarle XI:n antamien 
palkkaussääntöjen voimaantuloon saakka kaupunkien, myös 
Viipurin, maistraattien jäsenillä oli mahdollisuus saada jakaa 
keskenään ne varat, jotka kenties jäivät kaupungin rahastoon 
sitten kun palkat ja muut välttämättömät menot oli suoritettu. 
Kaarle XI määräsi, että ylijäämä tuli luovuttaa kruunulle. Ohi-
mennen huomautettakoon, miten muuan vaasalainen kauppias 
väitti, että Vaasan yritteliään pormestarin Jaakko Rossin vuosi-
tulot nousivat lähes 4,000 hopeatalariin. Nämä tulot hän muka 

1  RVA. Hajan. tuomiokirjoja ja oikeudenkäyntiasiakirj. Suomen 
tuomiokirj. Vaasan r. 1658 11/1. 

2 Tammisaaren r. 1667 29/4, 1669 22/5, 1679 29/4 ja 1680 15/4. 
HULTMAN, Ekenäs domb. II, 100 ja 136. Vrt. TAKOLANDER, Ekenäs, 
263. 

3  RUUTH, Viipuri, 294--295. 
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sai, paitsi palkastaan ja kellarinvuokrasta, kellarivapaudesta, 
väkijuomien tullivapaudesta, tupakkakaupasta, viljanmyyn-
nistä, pikikaupasta ja maatilusten tuotosta. Rossille olikin Vaa-
san raastuvassa myönnetty v. 1678 oikeus harjoittaa kauppaa 
pormestarin toimen ohella. Tämän lisäksi kateelliset porvarit 
väittivät Rossin saavan huomattavia tuloj a »yksityisestä kau-
pasta», porvarioikeusrahoista, inventaarioista, asianajotehtä-
vistä ym. Pormestari Ross väitti kuitenkin kaiken tämän vah-
vasti liioitelluksi, mutta hänen edeltäjänsä sanottiin harjoitta-
neen vielä suurempaa kauppaa.' Kaupankäynti kuului vielä 
1600-luvun lopullakin esim. Viipurin oikeuspormestarin har-
rastuksiin ja kuningas oli antanut siihen nimenomaisen luvan 
v. 1680.2  

On kuitenkin pidettävä jatkuvasti mielessä, että »virallinen» 
palkkojen ja yleensä tulojen taso oli jatkuvasti alhainen. Jos por-
mestari tai raatimies olisi tyytynyt pelkästään paikkaansa, ei 
hänen elintasonsa olisi useinkaan ollut loistava. Mutta harjoitta-
malla kaupunkielinkeinoj a, ottamalla sivutoimia ja hankkimalla 
sosiaalisen asemansa perusteella hyviä liikesuhteita, maistraatin 
jäsenillä oli suuret mahdollisuudet hankkia tuiki tarpeellisia lisä-
tuloja. Pienissä kaupungeissa pormestarinkin toimi hoidettiin 
yleensä sivutoimena. Sivutoimista mainittakoon, että muutamat 
1600-luvun pikkukaupunkien maistraatin jäsenet toimivat oman 
toimensa ohella esim. postimestareina saaden täten useasti perin 
tarpeellisia lisätuloja .3  Mutta tämä kaikki riippui lopulta tie-
tenkin asianomaisen persoonallisista kyvyistä. Kieltämättä 
useimmat 1600-luvun meikäläisen pormestari- ja raatimieskun-
nan suurituloisista miehistä olivat juuri tällaisia, aikakau-
delle tyypillisiä tarmokkaita toiminnan miehiä, eikä ole ihme-
teltävää, että porvariston kateus saattoi ottaa juuri heidät koh-
teekseen. 

RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa. Pormestari Jaakko Rossin 
riitajuttu 1678-1679 liitteineen. Ross-suvun asemasta Vaasassa ks. 
CEDERBERG, Ross ja HEDMAN, Ross. 

2  VA 6820 a, f 38. 
8 JUTIKKALA, Postilaitos, 96. Mainittakoon, että Kajaanissa 1600-

luvun puolimaissa asunut Iisak Hannunpoika oli postin- ja tullinhoitaja, 
nimismies, kaupunginkirjuri, pitäjänkirjuri ja kirkonisäntä. VARTIAI-
NEN, Kajaani, 176. 

9 
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IV. 

Pormestarin ja raatimiehen toimien kehittyessä päätoimen 
luontoisiksi tuli maistraatin jäsenten leskien ja alaikäisten las-
ten eläkekysymys ennen pitkää ajankohtaiseksi. Varsinaisen 
eläkkeen maksaminen maistraatin jäsenten ja kaupungin mui-
den toimihenkilöiden leskille ei 1600-luvun kaupungeissa ollut 
tavallista ja yhtä harvinaista oli eläkkeen suoritus työhön kyke-
nemättömille maistraatin jäsenille. Pormestarit ja raatimiehet 
näet yleensä pysyivät toimissaan kuolemaansa asti, ellei heitä 
suoranaisesti erotettu esim. rikoksen takia. Tanskassa näkyy 
kuitenkin jo varhain annetun määräyksiä leskien huollosta: 
lesket saivat osan miesvainajansa virkapellosta ja eräitä tiet-
tyjä helpotuksia yleisistä rasituksista.1  Saksalaisissa kaupun-
geissa näyttää armovuosijärjestelmä sensijaan olleen tavallinen, 
vaikkakaan sitä ei kaikissa tapauksissa sovellettu. Kuitenkin 
maistraatin jäsenen tai kaupungin muun toimihenkilön leski 
sai pitää miesvainajansa vapauden kaupungin kunnallisista 
rasituksista leskeytensä ajan hyvänään .2  

Ruotsi-Suomen kaupungeissa ei 1600-luvun alkupuolella 
eikä vielä vuosisadan puolimaissakaan leskien eläkekysymys 
ollut saanut vakiintuneita muotoja. Käytännössä vallitsi mel-
koista kirjavuutta, jopa epätietoisuuttakin ja useissa kaupun-
geissa kysymys ei vielä ollut lainkaan tullut esille .3  Tavallista 
oli, että toimihenkilöiden jälkeenjääneistä perheistä pidettiin 
huolta antamalla niiden viljeltäväksi maakappaleita. Niinpä, 
ottaaksemme esimerkin 1670-luvun Oulusta, pormestari Antti 
Yrjönpojan kuoltua Roudan tilukset annettiin leskelle »niin 
kauaksi kun hän on naimattomana». Uudelle pormestarille 
Henrik Forbukselle luvattiin antaa toinen niitty, »kunnes Ju-
mala lesken naimisella varustaa».4  Mutta mitään vakiintunutta 

MACKEPRANG, KObstadstyrelsen, 90. 
2 TOBERG, Die Liibecker Kämmerei, 21. BUNGE, Quellen, 247. 
3  C. E. NYGREN luettelee Karlstadista 1600-luvulta useita eläke-

muotoja, todeten samalla käytännön horjuvaisuuden. NYGREN?  Karl-
stads stads historia I, 238. Skånesta ks. STENKULA, Om skånska städernas 
författning, 12. Hallitsijan antaessa pormestareille lahjoituksia samalla 
muistettiin heidän puolisoitaankin, jotka saivat nauttia lahjoituksesta 
elinikänsä. 

4  Oulun T. 1679 1/12. VIRKKUNEN, Oulu, 117. 
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käytäntöä ei ollut kehitetty, vaan eläkekysymysten järjestely 
riippui kustakin erikoistapauksesta erikseen. Harvinaista ei 
lisäksi ollut, että leski vielä vuosien päästä anoi miesvainajansa 
rästiytyneitä, maksamattomia palkkoja elinkustannustensa peit-
tämiseen, kuten esim. Helsingin pormestarin Antti Laurinpojan 
leski Kaarina Pietarintytär, joka v. 1643 anoi puolisovainajansa 
palkkoja v:lta 1639.1  Tavallista oli myös, että leski anoi elin-
keino-oikeuksia, esim. väkijuomien myyntioikeutta tuloja saa-
dakseen. Niinpä Helsingin pormestarin Mikael Sakarinpojan 
leski Maria Alstädt, jolla oli kuusi pienokaista, anoi v. 1675 
oikeutta myydä olutta ja kaikenlaisia viinejä kaupungissa.2  
Tai lesket tekivät, kuten Helsingin pormestarin Johannes Gree-
kin leski Martta, joka itsensä ja tyttärenlastensa elatukseksi 
anoi v. 1657 kruunulta vapautta porvarillisista rasituksista ja 
tonttiäyreistä sekä lisäksi oikeutta käydä vähän kauppaa. Valta-
neuvokset katsoivat pyynnön kohtuulliseksi ja suosittelivat 
näiden etujen suomista leskelle.3  

Jonkinlaisen pohjan leskien eläkekysymys sai v:n 1664 vaI-
tiopäivillä, jolloin hallitsija porvariston esityksestä virallisesti 
myönsi leskille oikeuden armovuoteen. »Kaupungin toimihenki-
löiden jälkeenjääneet vaimot ja lapset» saivat oikeuden yhteen 
armovuoteen, koska porvaristo takasi toimien sellaisen hoidon 
armovuosien aikana, ettei kaupungin hallinto joutuisi kärsi 
mään 4 Mutta on kuitenkin huomattava, ettei samalla annettu 
lähempiä määräyksiä, miten armovuosijärjestelmä olisi otettava 
käytäntöön. Suomen kaupungeissa leskien eläkekysymys näyt-
tää tulleen järjestelyn alaiseksi pääasiassa vasta vuosisadan 
viimeisinä vuosikymmeninä, ja tällöinkin vain suurimmissa 
kaupungeissa. Viipurissa näyttää maistraatti jo v. 1642 tehneen 
sopimuksen armovuosien myöntämisestä, jota sopimusta sovel- 

1  VA. Kaupunkien valit. Helsinki. Kaarina Pietarintyttären anomus 
kuningattarelle 1643 5/2 ja valtakunnankanslerille 1643 24/2. 

2  VA. Kaupunkien valit. Helsinki 1675 26/3. NORDMANN, Helsing-
fors III, 94. 

3  Martta Reijerin anomus valtaneuvostolle 1656 6/6 (jättöpäivä)_ 
NORDMANN, Helsingfors III, 24-26. RVA. Kaupunkien akteja. Helsinki. 
Valtaneuvoston kirje Helsingin maistraatille 1657 13/3. Vrt. myös RR 
1669 30/6. 

4  STIERNMAN, Beslut II, 1528-1529. 
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lettiin mm. pormestari Barthold Ruuthin leskeen v. 1682.1  
Helsingin raastuvassa otti v:n 1664 helmikuussa raatimies Sig-
frid Matinpoika-vainajan poika Henrik puheeksi isävainajansa 
armovuoden palkan v:lta 1658, pyytäen tätä palkkaa, sillä isä 
oli ollut toimessaan sanottuna vuonna aina tammikuun 7 päi-
vään saakka. »Mutta koska hänen isävainajansa», sanottiin 
pöytäkirjassa, »ei (kuitenkaan) hoitanut tointaan sinä vuotena 
(kauemmin) eikä myöskään kenenkään raatimiehen leski aikai-
semmin ole nauttinut mitään armovuotta», ei tätä pyyntöä 
hyväksytty.2  

Helsingin maistraatin jäsenet tekivät nähtävästi kohta v:n 
1664jälkeen keskinäisen sopimuksen, jonka mukaan kuolleen por-
mestarin tai raatimiehen leski sai nauttia miesvainajansa palkan 
yhden tai, mikäli oli vainajan palkkarästejä, kahden vuoden 
ajan, jolloin viran seuraava haltija oli ilman palkkaa.3  Mahdol-
lista on, että sopimus tehtiin v. 1671, jolloin Helsingin pormesta-
rin Mikael Sakarinpojan leski Maria pyysi kuningattarelta 
armovuotta, joka hänelle myönnettiin kuten muillekin vastaa-
vassa asemassa oleville leskille. Kun kaupunki näinä vuosina oli 
taloudelliselta asemaltaan heikko, joten esim. maistraatin jäsen-
ten palkat rästiintyivät melkoisesti, herätti maistraatin j äse-
nissä pian tyytymättömyyttä se seikka, että lesket saattoivat 
pidättää itselleen kaupungin tiluksia miesvainajainsa palkka-
rästien vuoksi samanaikaisesti, kuin viran hoitajat joutuivat suh-
teettomasti kärsimään. Hallitsija oli näet antanut Helsingin kau-
pungille määräyksen, jonka mukaan leskien tuli saada nauttia 
kaupungin tilusten tuloja, kunnes heidän miesvainajainsa huo-
mattavat palkkasaatavat peittyisivät.4  Maistraatti kääntyi vih- 

RUUTH, Viipuri, 293. 
2  Helsingin r. 1664 1/2. Ohimennen huomautettakoon, että useissa 

kaupungeissa, mm. Upsalassa armovuosi laskettiin papiston tapaan 
alkavan toukokuun alusta, kuten vanhastaan kaupunkien tili- ja virka-
vuosikin. — Helsingistä ks. EHRSTRÖM, Helsingfors, 52-53. 

3  VA. Kaupunkien valit. Helsinki 1697 13/10, kohta 3 ja 1680. 
NORDMANN, Helsingfors III, 100, 140--141, 145. 

4  RVA. Kaupunkien akteja. Helsinki. Kuningatar Hedvig Eleonoran 
kirje Maria Alstädtille 1671 17/5. Ks. myös Helsingin r. 1671 18/9 (Mun-
seliuksen lesken asia) ja 1671 16/3 (Svenoniuksen lesken asia). Vrt. 
kuninkaan päätöstä Maria Alstädtiä koskevasta kaupungin valituk-
sesta 1675 27/9. NORDMANN, Helsingfors III, 94. 
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doin näissä asioissa hallitsijan puoleen pyytäen ohjeita, jotka 
selvittäisivät syntyneitä sekavuuksia. Hallitsijan v:n 1680 valtio-
päivillä Helsingin kaupungille antaman päätöksen mukaan vain 
ne rästejä kokoavat lesket, jotka olivat saaneet erityisen luvan, 
saivat nauttia tätä varten tilusten tuloja, muut sensijaan vain 
puolet, toisen puolen sanottujen tilusten verotuloista joutuessa 
toimen silloiselle hoitajalle. Helsingin maistraatin jäsenet teki-
vät v. 1697 anomuksen hallitsijalle yhden armovuoden vakiin-
nuttamiseksi kaupungin pormestarien ja raatimiesten leskille 
ja alaikäisille lapsille. Valtiovalta kehoitti nyt maaherraa tar-
koin tutkimaan eläkekysymyksen mahdollisia epäkohtia ja 
eritoten rästiytymisen syitä kehoittaen eläkeasioissa vain seu-
raamaan kuninkaan aikaisempaa päätöstä.' 

Edeltäjien palkkasaatavat saattoivat aiheuttaa uusille kau-
pungin toimihenkilöille joskus kolmekin palkatonta vuotta, 
kuten Turun maistraatti valittaa v. 1693. Turussa lesket näet 
tähän aikaan saivat, paitsi sen vuoden palkan, jona vainaja 
vielä oli ollut virassa, yhden armovuoden ja lisäksi vielä yhden 
vuoden palkan rästien peittämiseksi. Maistraatti pyysi nyt, 
että tällaisesta eläkemenetelmästä, jollaista ei sovellettu »mui- 
hin kuninkaan toimihenkilöihin», luovuttaisiin. Tilalle olisi sen-
sijaan vakautettava yhden armovuoden järjestelmä, »joka iki-
muistoisista ajoista on ollut luvallinen ja kristillinen tapa». 
Turun maistraatin jäsenten, samoinkuin eräiden kauppiaiden 
leskillä oli myös kellarioikeuksia ja oikeus käydä kauppaa elääk-
seen, joita oikeuksia muut kaupunkilaiset anoivat v. 1693 lak-
kautettaviksi, koska lesket muka itse asiassa olivat varakkaita 
harjoittaen »suurta kauppaa suolan, veran, kankaiden, viljan 
ja muun myynnillä». Anomukseen ei kuitenkaan näy suostutun.2  
Ymmärtää hyvin uusien toimihenkilöiden tyytymättömyyden 
palkkausoloihin, jos edeltäjien lesket pitivät vuosimääriä palkka-
saataviensa pantteina esim. virkapeltoja. Helsingissä näkee 

VA. Kaupunkien valit. Helsinki 1680, 1697 13/10, kohta 3. R_ R 
1697 23/12. NORDMANN, Helsingfors III, 100, 140-141, 145. 

2 VA. Kaupunkien valit. Turku. Turun maistraatin anomus 1693, 
kohta 3. v. BONSDORFF, Privil., 197. RVA. Östermalm. Kauppa-
kollegion ark. Registr. 1695 5/3. Koskee B. Festinghin ja N. Kroo-
kin leskiä, •jotka olivat saaneet anniskeluoikeudet 1680. 21,'7 ja 1682 
26/9. 
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1670-luvun alussa yritetyn maaherran aloitteesta vapautua 
tästä järjestelmästä.' 

Milloin kyseessä olivat suuret palkkasaatavat, kuten esim. 
Kristiinankaupungin pormestarin ja kaupunginkirjurin Johan-
nes Hannunpojan leskellä Kristiinalla, oli koetettava erikoisin 
sopimuksin turvata lesken oikeudet. Turun hovioikeudessa oli 
v. 1694 vahvistettu sopimus mainitun lesken ja uuden pormesta-
rin Elias Gaveliuksen kesken: Gavelius sitoutui suorittamaan 
leskelle korvausta kuuden vuoden pormestarin ja kolmen vuo-
den kaupunginkirjurin palkasta ja lisäksi leski sai eräiden tilus- 
ten nautintaoikeuden. Gavelius ei kuitenkaan ankarien aikojen 
tullen kyennyt täyttämään sitoumuksiaan. Kuningas oli v. 1702 
lesken pyynnöstä käskenyt maaherraa huolehtimaan, että 
Johannes Hannunpojan palkkasaatavat tulisivat maksetuiksi 
ja että leski saisi omistaa »pellon ja niityn». Kun tämäkään ei 
auttanut, niin leski kääntyi v. 1705 uudelleen kuninkaan puo-
leen. Hallitsija vastasi nyt, että oli koetettava maksaa leskelle 
edes osa saatavista, niin paljon kuin kaupungin menoarvio suin-
kin salli, »ettei leskellä olisi enää uudelleen aihetta vaivata 
kuninkaallista majesteettia».2  

Voitiin myös menetellä niin, kuten Helsingissä v. 1672, että 
kaupungin köyhyyden vuoksi erään raatimiehen kuoltua toimi 
jätettiin vuoden ajaksi täyttämättä, lesken silti kuitenkin saa-
dessa nauttia armovuotensa.3  Lesket saattoivat lisäksi pyytää 
erikoisia vapauksia myös armovuoden tuloihin nähden. Niinpä 
Turun oikeuspormestari Johannes Schäferin leski Anna Witt-
footh anoi v. 1684 vapautusta armovuoden palkan kymmenyk- 
sistä. Maaherra Lauritsa Creutz kysyi nyt neuvoa kuninkaalta, 
joka suostui lesken pyyntöön .4  Ohimennen huomautettakoon, 
että 1600-luvulla näkee meillä myös jonkun yksityisen yrityk-
sen järjestää kaupungin toimihenkilöiden leskien ja lasten toi-
meentulo samantapaisia suuntaviivoja noudattaen, joita papisto 
käytti. Niinpä Uudessakaupungissa herätettiin v. 1678 viran-
omaisille esitettäväksi kysymys siitä, että pormestarien, raati-
miesten ja kaupunginkirjurien leskien elatuksen turvaamiseksi 

1  MÖLLER, Kauppapormestari, 71. 	 .. 
2  RVA. Kaupunkien akteja. Kristiinankaupunki. Kristiina Kaarlen- 

tyttären valitus 1705 4/6 liitteineen. 
3  Helsingin r. 1672 11/5. Vrt. kuitenkin s. 132. 
4  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Turun ja Porin lääni. 1684 8/11. 
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edeltäjän poika astuisi isänsä virkaan, mikäli poika suinkin olisi 
tähän pätevä.,  

Kuten jo mainittiin, oli harvinaista, että maistraatin jäse-
nelle myönnettiin eläke. Näkee kuitenkin tällaisen tapauksen 
Viipurissa v. 1670, jolloin neljännen pormestarinviran samalla 
toistaiseksi lakattua pormestari Lauri Matinpoika, joka oli 
vanha ja vähäkuuloinen, kuninkaan päätöksen mukaan sai 
luvan olla »emeritus» saaden nautintaansa puolet palkkaeduista 
niin kauan kuin elinaikaa riitti.2  Samoin Turun vanhalle ja 
raihnaalle, jo neljä vuotta vuoteessa sairastaneelle oikeuspor-
mestarille Lauri Brochiukselle suotiin v. 1683 eläkkeeksi puolet 
palkasta, seuraajan.saadessa luvan tyytyä toiseen puoleen, »kun-
nes hän voisi saada toisen puolen kuoleman takia».3  

Kuten on todettu, oli kaupunkien toimihenkilöiden les-
kien eläkekysymys järjestetty paikallisin säädöksin 1600-luvun 
lopussa meillä vain suurimmissa kaupungeissa, todennäköisesti 
ainoastaan Turussa, Viipurissa ja Helsingissä. Mikäli kuninkaan 
v. 1664 antamaa päätöstä tahdottiin soveltaa muissa kaupun-
geissa, niin siitä tuli lesken tehdä kuninkaalle erityinen anomus 
ja elatus järjestettiin, kuten esim. mainitsemassamme Kristii-
nankaupungin tapauksessa, erikseen soveliaalla tavalla .4  Viran-
hoitoon kykenemätön maistraatin jäsen, nimenomaan pormes-
tari, saattoi erikoisen sopimuksen perusteella myös palkata 
itselleen sijaisen, joka nautti osan palkasta, osan, usein pääosan, 
jäädessä viran »omistajalle». Niinpä Helsingin raihnaan pormes-
tarin Johannes Laurentzin sijaiseksi ehdotettiin v. 1709 läänin-
rahastonhoitajå Henrik Tammelinia, »nuorta, tervettä ja opis-
kellutta henkilöä», jonka tuli saada palkasta 100 talaria vuodessa 
ja hoitaa tointa oman vakinaisen toimensa ohella. Laurentz 
olisi tosin ottanut tehtäviensä hoitajaksi oman poikansa, josta 
hän toivoi seuraajaansa, mutta tämä kumminkin havaittiin 
liian nuoreksi ja kokemattomaksi.s 

1  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Uusikaupunki 1678, kohta 6. 
2  VA. Kaupunkien valit. Viipuri 1670 9/12. RuuTH, Viipuri, 293, 

aliviitta 1. 
3  RR 1683 14/2. 
4  Ks. myös Rauman r. 1680 9/2. Pormestari Göösin lesken anomus. 

Vrt. LÄHTEENOJA, Rauma, 67. 
6 RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni. 

1709 7/12. 
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Maistraatin byrokratisoituminen. 

Pohjoismaiden kaupunkien hallinnon 1600-luvun aikaisen 
kehityksen oleellisimpiin piirteisiin kuului alkava byrokratisoi-
tuminen, siis maistraatin vähittäinen muuttuminen porvari-
korporaatiosta virkamieskorporaatiota muistuttavaksi. 1600-
luvulla oli suurelta osalta luotu ne kaupunkihallinnon puitteet, 
joihin tuleva kaupunkiyhteisön virkamieshallinto alkoi raken-
tua. Kaupunkihallinnon elimille tänä hallinnon keskittämisen 
vuosisatana asetetut kasvavat vaatimukset ja näistä sekä kau-
punkien mahdollisesta kasvamisesta johtuva lisääntynyt työ-
määrä olivat omiaan irroittamaan maistraattia muusta kau-
punkiyhteisöstä ja siten luomaan pohjaa orastavalle byrokra-
tialle. Keskiaikainen maistraatti ei osoittanut taipumusta virka-
valtaisuuteen, vaikkakin se toisista syistä saattoi irroittua 
muusta kaupunkiyhteisöstä. Niinpä keskiaikaisella maistraa-
tilla saattoi usein olla aristokraattisia, patriarkaalisia tai »perhe-
raadin» piirteitä ja se kohosi arvovaltaisuutensa ja varallisuu-
tensa perusteella omaksi erilliseksi korporaatioksi. Mutta keski-
aikaisen aristokraattisen raadin jäsenet olivat kuitenkin samalla 
mahtavia elinkeinonharjoittajia. He olivat kauppias- tai käsi-
työläisylimystöä, elinjuuriltaan läheisesti ja kiinteästi kotoiseen 
porvaristoon kuuluvia. Keskiaikaisessa kaupunkimaailmassa oli 
päätoimenluontoisista kaupunkihallinnollisista tehtävistä vain 
kirjurintehtävät, jotka vaativat erikoiskoulutusta, opillista sivis-
tystä saaneita miehiä. Yksinomaan kunnallisista tehtävistä 
toimeentulonsa hankkiva porvari oli vielä 1600-luvulle tul-
taessa miltei tuntematon käsite ja mainitun vuosisadan lopulla-
kin harvinainen. Itse maistraattiinkaan, missä enimmäkseen 
vielä vallitsivat vuorottelusysteemi ja vuotuiset vaalit, byro-
kraattinen elementti ei 1600-luvun alussa ollut vielä tunkeutu-
nut. Tehtävillä oli voimakas luottamustoimen luonne eivätkä 
maistraatin jäsenet suhtautuneet porvaristoon siten kuin myö-
hempien aikojen virkamiesraatien pormestarit ja raatimiehet. 

Pohjoissaksalaisissa usein aristokraattisissa maistraateissa 
byrokratisoituminen ei vielä 1600-luvulla saanut voimakasta 
jalansijaa, joskin maistraatin kokoomus oli vähitellen alkanut 
muuttua siihen suuntaan. Tanskan maistraattien 1600-luvun 
aikaisesta kehityksestä MUNCH huomauttaa, tosin tietoisesti 



137 

käyttäen korostettua ja -liioiteltua sanontaa, että maistraateissa 
oli ennen istunut arvossapidettyjä ja rikkaita elinkeinonharjoit-
tajia, kun taas 1600-luvun lopussa niissä usein istui vain köyhiä, 
melkeinpä päätehtävänään raatimiehentointa hoitavia porva-
reita. Itsevaltiuden vähentäessä Tanskan kaupunkien kunnal-
lista itsenäisyyttä maistraatin jäsenten asema alkoi tavallaan 
muistuttaa kuninkaan virkamiesten asemaa.' Tanskan maistraa-
tit eivät kuitenkaan vielä 1600-luvulla olleet varsinaisesti muut-
tuneet porvarimaistraateista virkamiesmaistraateiksi. Vaikka-
kin näkee Tanskan kaupunkihallinnossa esim. sellaisen byro-
kraattisen piirteen kuin virkojen kasaantumisen yksiin käsiin, 
niin tästä huolimatta kaupunkien johtavat miehet eivät katso-
neet itseään miksikään erityiseksi virkakunnaksi, joka eli 
virkatuloistaan.2  Samalla tulkoon mainituksi, että tietyissä 
tapauksissa virkojen yhdistäminen saattoi johtua myös säästä-
väisyyssyistä. 

Mitä Ruotsi-Suomeen tulee, niin täälläkin kieltämättä oli 
olemassa, etenkin 1600-luvun jälkipuoliskolla, yksinvallan ajalla, 
jonka oleellisiin piirteisiin byrokratismi juuri kuului, voimak-
kaita edellytyksiä myös kaupunkihallinnon virkavaltaistumi-
selle. Kuninkaallisten pormestarien nimittäminen oli etenkin 
omiaan antamaan kehitykselle tällaista suuntaa ja näkeehän 
suurissa kaupungeissa raatimiehentoimienkin melkoiselta osalta 
muuttuvan »virkapaikoiksi», kaupunginkirjurintehtävistä puhu-
mattakaan, jotka, kuten edellä todettiin, olivat usein vanhastaan 
olleet päätoimenluontoisia. Ja edelleen saattoi odottaa, että 
byrokraattisten yhtenäistämispyrkimysten aikana . kaupunki-
hallinnolle asetetut kasvavat vaatimukset olivat omiaan kas-
vattamaan tehtäviinsä erikoistunutta kaupunkien virkakuntaa. 

V:n 1619 säädöksessä maistraattien byrokratisoitumisperiaate 
ilmeni verraten selvänä, joskaan tätä ei käytännössä saatu pian 
toteutetuksi. Niinpä v. 1635 sanottiin Tukholman maistraatista, 
että kaupungissa todella tarvittaisiin »tosiasiallinen (real) 
maistraatti, joka ei harjoittaisi kauppaa», mikä luonnollisesti 
heikensi hallintoa varten uhrattavan työn tehoa.3  Suomessa, 

1  MUNCH, Kobstadstyrelsen, 77. ASCHEHOUG, Norske Communer, 131. 

2  MUNCH, Kobstadstyrelsen, 102.    
3  SUNDBERG, Stapelstadsrätten, 128. 



138 

johon valtakunnan hallinnon yleiset keskityspyrkimykset vai-
kuttivat vähemmän kuin emämaahan, kaupunkihallinnon byro-
kratisoitumisilmiö oli tuntuvasti hitaampaa ja samalla myöhäi-
sempää kuin Ruotsin keskuksissa. Suomalaisella maaperällä 
byrokratisoituminen kehittyi nopeimmin ymmärrettävästi Tu-
russa, maamme hallinnon polttopisteessä. Mutta meillä byrok-
ratisoituminen pysähtyi käytännössä 1600-luvulla sittenkin 
vain suurimpiin kaupunkeihin, nimenomaan residenssikaupun-
keihin, eikä se niissäkään ennättänyt suurvalta-ajan lopulla 
vielä tunkeutua erikoisen syvälle. Pienet kaupungit, joihin 
useista, eritoten taloudellisista syistä ei voinut kehittyä byro-
kratisoitumisen perusedellytyksiä, jäivät pääasiassa edelleen-
kin vanhoilleen, vaikkakin paikallishallinnon ulkonaiset muo-
dot oli koetettu mukauttaa »uuden aikakauden», virkamies-
hallintoon pyrkivän systeemin, tiukkoihin vaatimuksiin. Kruu-
nun valvova kontrolli, sen säädökset ja määräykset, jäivät huo-
mattavassa määrässä pakostakin paperille, sillä kaupunkiyhtei-
sön pohja ei vielä pienissä kaupungeissa ollut riittävän voimakas 
kannattamaan byrokraattiseen systeemiin pyrkivää kaupunki-
hallinnollista koneistoa sen täydellisissä, valtiovallan ihanteeksi 
asettamissa muodoissa. 

Maistraatin yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema 
kaupunkiyhteisössä. 

Maistraatilla oli luonnostaan esivallalle kuuluva arvoasema 
kaupunkiyhteisössä. Sen jäsenet olivat oikeutetut nauttimaan 
johto- ja luottamusmiehille kuuluvaa arvonantoa. On jo mai-
nittu, että keskiajalla pormestari ja raati omasivat melkoisen 
aristokraattisen leiman. Maistraatin jäsenillä oli vanhastaan 
kunniapaikat kirkossa ja julkisissa tilaisuuksissa, he edustivat 
kaupunkia, olivat kaupungin hengen ja erikoisluonteen ruu-
miillistumia. Voi lyhyesti sanoa, että maistraatti uuden ajan 
alussa edusti kaupungin parhaimmistoa ja oli sen elimellisenä 
vaikutusvaltaisena osana. Vuotuiset muutokset tämän korpo-
raation piirissä eivät voineet aina rikkoa yhtenäisyyttä, sillä 
maistraattihan useassa tapauksessa itse täydensi itsensä. Nimen-
omaan suurissa kaupungeissa syntyi helposti »sukuraateja» tai 
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määrätty kansallisuus valtasi haltuunsa pormestarien ja raati-
miesten toimet, kuten esim. Viipurissa, missä uuden ajan alku-
puolella ajoittain oli saksalainen elementti ratkaisevasti etu-
alalla. Käsityöläiset olivat usein miltei kokonaan syrjäytetyt 
maistraatin jäsenyydestä ja voikin, ennen-  maistraattien byro-
kratisoitumista, useimpien kaupunkien maistraatteja pitää 
käytännössä kauppiasmaistraatteina. 

Vanhat maistraatit kohosivat useimmiten myös taloudelli-
sesti muiden yläpuolelle. Maistraatin käsissä näet saattoi olla 
kaupungin tärkein pääoma. MACKEPRANG, tehdessään huo-
mioita Tanskan kaupunkien varakkuudesta, mainitsee kaupun-
keja, joissa jopa 1/8  veroista oli maistraatin jäsenten maksamia? 
Viipurin raadin jäsenet olivat tavallisesti kaupungin suurimpia 
liikemiehiä, jotka hallitsivat enemmän kuin puolet kaupungin 
koko kauppaliikkeestä, joten heidän sosiaalinen asemansa oli 
erittäin huomattava ja keskeinen.2  Ja luonnollista on, että 
sivistyksellisessä suhteessa maistraatti ei suinkaan jäänyt jäl-
keen yhteisen porvariston yleistasosta. 

1600-luvulla maistraatin yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
asema kaupunkiyhteisössä kuitenkin joutui tuntuvaan käymis-
tilaan. Syntyi tai vahvistui monia tekijöitä, jotka olivat omiaan 
heikentämään maistraatin asemaa mainitussa mielessä. Tosin 
ei aiemmillekaan vuosisadoille ollut outoa, Viipurin pormestarin 
Johannes Rosenhanen koreilevien sanojen mukaan, että mais-
traatin jäsenet eivät aina toimeen astuessaan suinkaan »tulleet 
mihinkään herruuteen (härredöme) tai mukavuuteen ja hyville 
päiville, vaan paljon enemmän alistuakseen suuriin taakkoihin 
ja raskaisiin rasituksiin».3  Työn määrä, paikallishallinnolliset 
huolet ja tehtävät, kasvoivat ajan mukana. Vanhan patriarkaa-
lisen systeemin tilalle tunkeutui valtiovallan toimesta byrokra-
tismi. Maistraatin jäseniltä ei jäänyt enää kovinkaan paljon 
aikaa omien liiketoimien hoitoon. Kuninkaallisten pormesta-
rien nimittäminen, ero kirjanoppineiden ja -oppimattomien 
välillä, kaikki tämä ei ollut omiaan vahvistamaan maistraatin 
sisäistä korporatiivista lujuutta ja ulkonaista arvovaltaa. 

1  MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 87. 
2 RUUTH, Viipuri, 307. 
3 RVA. Kaupunkien akteja. Viipuri. Johannes Rosenhanen puhe 

1650-luvulta. Päiväämätön. 
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Maistraatteihin näet täten tunkeutui kaupunkiyhteisölle vie-
raita aineksia, jotka eivät aina kenties sopeutuneet uuteen 
ympäristöön ja joihin suhtauduttiin epäluuloisesti. Tämä syn-
nytti riitoja, jopa maistraatin arvovallan väheksymistä. Ja 
kuten jo todettiin, maistraatin jäsenyyttä voitiin pitää kun-
nallisena rasituksena. Niinpä, kuten esim. Turussa v. 1633, voi-
tiin mieluummin maksaa 100 kuparitalaria kuin ottaa vastaan 
epämieluisia toi mia.1  

Maistraatin yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman ken-
ties vaikein kriisi osui meillä 1600-luvun keskimmäisille vuosi-
kymmenille, joskin se paikallisina ilmiöinä yhä jatkui seuraa-
vina vuosikymmeninä. Tähän on jo kiinnitetty huomiota maist-
raatin palkkauksen yhteydessä. Vuosisadan lopulle tultaessa 
tapahtui kuitenkin käänne parempaan päin, niin sosiaalisessa 
kuin osittain myös ekonomisessa mielessä. Näinollen syntyi yli-
menokausi, joka saattoi muodostua paikoitellen suorastaan 
kaupunkiyhteisön eheydelle vaaralliseksi: maistraatti saattoi 
menettää kaiken arvonsa porvariston silmissä, joten valtio-
vallan oli väliin pakko tarttua asioihin arvovallan ja kunnioi-
tuksen palauttamiseksi.2  Kaikki tämä kuvastuu vahvasti koros-
tetuin värein 1600-Iuvun asiakirjoissa ja näiden aikojen elämän 
kuvauksetkin ovat voineet aikakauden liioittelevan ajatus-
tavan mukaisesti omaksua liiaksi väritetyn esitystavan. Kiinni-
tettäköön tässä yhteydessä huomiota kahteen valitukseen, jotka 
tavan takaa toistuvat etenkin raastuvankokousten pöytäkir-
joissa, nimittäin maistraatin arvovallan väheksymiseen (despect) 
ja maistraatin jäsenten palkkatason alhaisuuteen. On muis-
tettava, että asiakirjojen maininnat, jotka usein ovat saaneet 
liioitellun surkean sävyn, antavat vain yksipuolisen kuvan ole-
vista oloista. Maistraatin ja sen yksityisten jäsenten nauttima 
todellinen arvovalta ei näet ole sanottavasti jättänyt merkkejä 
asiakirjoihin. Toisaalta melkoinen osa niistä riitajutuista, joissa 
maistraatin jäsenet ovat olleet osallisina ja jotka ovat todis-
tuksena mainitusta arvovallan heikkenemisestä, olivat uusien 
tulokkaiden, useimmiten muualta tulleiden kuninkaallisten 

Turun r. 1 633 25/5. GRANFELT, Åbo domb. 1632-1634, 51. 
? Ks.. esim. Turun r.. 1646 11/4. RUUTH, Viipuri, 305-306. JAAK- 

KOLA, Pormestari- ja valtiopäivämiesrettelöitä, 186 ja seurr. 
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pormestareiden aiheuttamia. Nämä olivat tyypillisiä siirtymä-
kauden ilmiöitä, joissa persoonalliset tekijät ovat näytelleet 
keskeistä osaa. Ja toinen osapuoli puolestaan oli saanut useim-
mat edustajansa tämän voimakasverisen, sotien täyttämän aika-
kauden riehakkaimmista yksilöistä, joiden ei aina ollut helppoa 
sopeutua järjestyvän kaupunkiyhteiskunnan asettamiin kasva-
vien vaatimuksiin. 

Maistraatin jäsenten palkkatasosta on edellä annettu yleis-
kuva ja samalla kerrottu esimerkkejä sen puutteista.'' On myös 
huomautettu ja niinikään muutamin irrallisin esimerkein va-
laistu, että valitukset palkkatason, oikeammin maistraatin jäsen-
ten elintason, alhaisuudesta saattoivat olla jopa miltei perusteet-
tornia. Tosin voi, nimenomaan suurissa kaupungeissa, käydä 
niin, että maistraatti kehittyi varakkaasta, porvaristosta rekry-
toidusta korporaatiosta lähelle virkamieskorporaatiota. Tällöin 
ei aina enää näe lukuisia varakkaita suurporvareita maistraat-
tien jäseninä, vaan heidän sijallaan lakimiehiä, joiden varakkuus 
ei vastannut edeltäjien rikkautta: opillisen sivistyksen määrä 
saattoi näet helposti olla kääntäen verrannollinen omaisuuden 
määrään, eivätkä paikallishallinnollisessa portaikossa »eteenpäin 
pyrkivät» maistraatin jäsenet aina ennättäneet huolehtia maalli-
sesta hyvästä. Rikkautta pidettiin mahdin lujimpana pohjana 
ja uutta hallintojärjestelmää ilmentävien kuninkaallisten por-
mestarien ja ammattiraatimiesten arvovallan elementit, etenkin 
opillinen sivistys, eivät ehkä sittenkään kaikkialla saavuttaneet 
ansaitsemaansa tulosta, ellei kyseessä ollut kaupungin oma poika. 
Tällöin ei uuden hallintosysteemin paikallista itsehallintoa rajoit-
tava luonne tullut kovinkaan selvästi esille.1  

Luonnollista on, että maistraatin jäsenten vakinaistuminen 
toisaalta oli omiaan kohottamaan tämän korporaation merki-
tystä. Entinen vuorotteleva raati ei ollut kaikkialla riittävän 

Kaupungin palveluksessa olevien toimihenkilöiden palkkausta ei 
tässä tutkimuksessa ryhdytä vertaamaan esim. tullimiesten, postinhoi-
tajien, kirkonmiesten, oikeuslaitoksen palveluksessa olevien virkamies-
ten ym. palkkaukseen. Muutamissa kaupunkihistorioissa on tähän seik-
kaan kiinnitetty paikallisten olojen puitteissa huomiota. Tällaisista 
tutkimuksista mainittakoon esim. SAARENHEIMON Savonlinnan historia. 
Ks. SAARENHEIMO, Savonlinna, 267. Eräiden kruunun toimihenkilöiden 
palkkatasosta ks. SÖRNDAL, Den svenska länstvrelsen, 58-59. 
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kiinteä kokonaisuus. Jatkuva toimenhoito, mikäli se suoritettiin 
kiitettävällä innolla ja huolellisuudella, oli omiaan kehittämään 
kaupunkiyhteisöä eikä suinkaan tule unohtaa sitä, että opillis-
takin, nimenomaan juridista sivistystä toki pidettiin suuressa 
arvossa käytännöllisen kokemuksen rinnalla. Tämä kasvatti luot-
tamusta omaan paikalliseen esivaltaan, luottamusta, jota eten-
kin vaikeina taloudellisina kriisikausina ei ollut helppo saavut-
taa ja pitää voimassa. Näin kasvoi vähitellen uusi maistraatin 
jäsenen tyyppi, joka ainakin aluksi saattoi olla enemmän kun-
nioitettu kuin rakastettu. Lukuisat henkilökuvaukset kertovat 
miehistä, jotka innokkaasti panivat toimeen parannuksia paikal-
liseen hallintokoneistoon, puuhasivat väsymättä järjestyksen 
aikaansaamiseksi ja taloudellisen tilan kohottamiseksi. Kun aikai-
sempien sukupolvien maistraatit olivat useasti olleet suurkaup-
piaiden muodostamia enemmän tai vähemmän suljettuja korpo-
raatioita, tai, pienissä ylämaankaupungeissa, luottamusmiesten 
yhtymiä, joiden jäsenet uhrasivat virallisiin tehtäviinsä aikaa ja 
mielenkiintoa vain välttämättömimmän määrän, uudet maist-
raatit pyrittiin luomaan hallintokeskuksiksi, joiden jäsenet olivat 
velvollisia uhraamaan kaiken aikansa ja tarmonsa kaupunkiyh-
teisölle. Meikäläisissä pienissä kaupungeissa tämä ihanne ei 1600-
luvulla toteutunut, eikä sitä suurissakaan kaupungeissa täysin 
saavutettu.1  Siirtymäkausi kuitenkin sivuutettiin lopulta onnel-
lisesti ja suurvalta-ajan päättyessä maistraatti uusine muotoi-
neen ja osittain uusiin tekijöihin perustuvine sosiaalisine asemi-
neen oli monissa kaupungeissa arvossapidetty hallintoelin ly-
hyestä kehitysvaiheestaan huolimatta. Suomen onnettomaksi 
kohtaloksi tullut iso viha kuitenkin suurelta osalta tuhosi 1600-
luvulla rakentuneen paikallisen hallintokoneiston, mutta pohja 
säilyi ajan ankaruudesta huolimatta. 

Pormestarilla (resp. oikeuspormestarilla) oli luonnollisesti so-
siaalisessa mielessä johtava asema maistraatissa sekä kirkko-
herran rinnalla koko kaupunkiyhteisössä. Tosin ei suinkaan 
puutu esimerkkejä siitä, miten esim. joku suurkauppias tahtoi 
pitää itseään kaupungin keskipisteenä ja päätyä, asettaa itsensä 

1  Ohimennen huomattakoon, että meillä oli kaupunkeja (esim. 
Savonlinna), joiden pormestari, tointa sivutoimenaan hoitava kihlakun-
nantuomari, - saattoi asua vakinaisesti maaseudulla. SAARENHEIMO, 
Savonlinna, 234. 
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pormestarin yläpuolelle. Yhdessä kirkkoherran kanssa pormes-
tari edusti kaupunkia piispan ja maaherran tarkastuksissa ja 
muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Pormestari kuului säännölli-
sesti kaupungin valtiopäivämiehiin. Kaupunkia arvosteltiin 
usein, paitsi sen laivojen, sen pormestarien ja pappien mukaan, 
eikä pormestareilta suinkaan puuttunut oman arvon tuntoa ja 
tietoisuutta siitä, että he olivat merkittäviä tekijöitä kaupunki-
yhteiskunnan piirissä, seikka, mikä antoi luonnollisen aiheen 
lukuisiin, aikakaudelle niin tyypillisiin riitajuttuihin ja oikeuden-
käynteihi n. 

2. Kaupunginkirjuri. 

I 

Kaupunginkirjurin toimi oli kaupunkiyhteisössä ja sen hal-
lintokoneistossa erittäin tarpeellinen, keskeinen ja tärkeä, eten-
kin aikana, jolloin kirjoitustaito ja asiakirjaln laatimiskyky 
eivät olleet kovinkaan yleisiä ja itsensä maistraatinkin jäsenillä 
puutteellisia tai suorastaan olemattomia.' Porvarillisten pormes-
tarien aikana usein oikeudenkäytön ja paikallishallinnon hoito 
saattoi käytännössä olla pääasiassa oppineen kaupunginkirjurin 
harteilla. On myös huomattava, että kaupunginkirjuri edusti 
vuorottelusysteemin vallitessa hallinnon jatkuvaisuutta ja oli 
näinollen merkittävä koossapitävä tekijä. Milloin pormestari 
asui toisella paikkakunnalla, kaupunginkirjurin toimi oli erikoi-
sen keskeinen. Kaupunginkirjurit olivat arvoltaan lähinnä seu-
raavat maistraatin jäsenistä, tavallaan maistraatin ja kaupungin 
muiden toimihenkilöiden välimailla, kuitenkin maistraattiin 
varsinaisesti kuulumatta. Toimi oli ollut jo vanhastaan saksa-
laisissa ja pohjoismaissa kaupunkiyhteisöissä. Ruotsi-Suomen 
yleinen kaupunginlaki puhui kaupungin kirjoittajasta, jonka 
tuli olla »ruotsalainen eikä koskaan ulkomaalainen».' V:n 1619 
säädös piti kelvolliselle paikallishallinnolle välttämättömänä, 

1  KL. Kuninkaankaari, luku 6. Suomennos: Caupungin kirioitaja. --
Mm. WILLGREN mainitsee myös nimityksen cirographerus, jota ei kui-
tenkaan yleensä tapaa 1600-luvun asiakirjoissa. VILLGREN, Histor. 
utvecklingen, 48. 
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että sekä suurissa että pienissä kaupungeissa toimi erityinen 
kaupunginkirjuri, jonka tuli mm. pitää »oikeaa ja selvää kau-
pungin kirjaa», jonne kaikki kaupungin asiat piti huolellisesti 
merkitä.' 

Uuden ajan alussa oli yleinen tapa, että kaupunkiyhteisö 
itse valitsi kaupunginkirjurinsa. Niinpä Tanskassa pormestari 
ja raati valitsivat kirjurinsa ilman, että kruunun virkamiehet 
sekaantuivat tähän.' Saman käytännön näkee muissakin poh-
joismaissa sekä myös saksalaisessa kaupunkimaailmassa. Mutta 
kun valtiovalta 1600-luvulla ryhtyi parantamaan kaupunki-
hallintoa, oli luonnollista, että se kiinnitti erikoista huomiota 
juuri kaupunginkirjurin toimeen: kaupunkeihin tuli nimittää 
toimeen pystyviä, taitavia miehiä, jotka omalta merkittävältä 
osaltaan toteuttaisivat valtiovallan pyrkimyksiä. Kenraaliku-
vernöörien ja maaherrojen toimintaohjeissa nimenomaan kiin-
nitettiin huomiota tähän seikkaan. Tämän luonnollisena seurauk-
sena oli, että saa nähdä, tosin melkoisesti heikommassa mää-
rässä, saman ristiriidan valtiovallan ja kaupunkien välillä, minkä 
toteaa maistraatin jäsenten vaalien yhteydessä, riidan »kaupun-
kien vapaasta vaalista». Näkee nimittäin etenkin suurissa kau-
pungeissa, miten valtiovallan edustajat rupesivat sekaantumaan 
kaupunginkirjurin vaaleihin. Kaupunginkirjurin vaali muodos-
tui samantapaiseksi kuin raatimiesten vaalit ja siihen liittyi jo 
maistraatin jäsenten vaaleista tuttuja sosiaalisia tekijöitä, joista 
puhutaan vielä erikseen. Pienissä kaupungeissa yhteisö itse 
valitsi »kaikessa rauhassa» kaupunginkirjurinsa koko vuosisadan 
aikana. Niinpä esim. Kristiinankaupungissa v. 1695 enin osa por-
varistoa äänesti kaupunginkirjuriksi kauppias Wellam Mansinia, 
mihin maistraattikin suostui, tai, kuten Porissa v. 1659, pormes-
tari ja raati yksin suorittivat vaalin .3  Turussa 1630-luvulta al-
kaen kaupunginsihteerin vaalin toimitti joko maistraatti yksin 
tai yhdessä porvariston (resp. kaupungin vanhimpien) kanssa, 
mutta alisti vaalin tuloksen maaherran vahvistettavaksi. Turussa 
valtiovalta tarttui kaupunginkirjurin nimitysasioihin juuri 1630-
luvulta alkaen.4  Kun Helsingissä v. 1672 tuli kaupunginkirjurin 

' V:n 1619 säädös, kohdat 2 ja 3. 
2 MACKEPRANG, Kobstadstyrelsen, 113-114. 
8 Kristiinankaupungin r. 1695 16/3. Porin r. 1659 16/3. 
4  v. BONSDORFF, Åbo, 212-213. 
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toimi avoimeksi, niin Pietari Brahe suositteli kaupungille Abra-
ham Johanneksenpoikaa, joka ei tosin saanut tointa, koska suo-
situs oli myöhästynyt. Valituksi tuli oikeuspormestarin poika 
Johannes, jonka, pitkäaikaisen jäsenensä pojan, maistraatti 
suostui ottamaan toimeen kuitenkin sillä ehdolla, ettei hänellä 
ollut äänivaltaa maistraatissa.2  V. 1689, kun Helsingin kau-
punginkirjurin toimi tuli jälleen täytettäväksi, siihen nimitet-
tiin maaherra Kaarle Bonden suosituksesta kihlakunnankirjuri 
Johannes Arckenholtz 3 Viipurin kaupungin syndikuksen toi-
meen kuningatar itse antoi v. 1648 suosituksen eräälle Tuomas 
Matinpojalle, joka aikaisemmin oli palvellut historioitsija Mes-
seniuksen luona3 Kun suositus useassa tapauksessa merkitsi 
samaa kuin käsky, ei ole ihmeteltävää, että porvarissäädyssä 
v. 1675 lausuttiin valitus maaherrojen sekaantumisesta kaupun-
ginkirjureiden ja -viskaalien nimittämiseen asettamalla näitä 
virkaan neuvottelematta lainkaan maistraattien kanssa.4  V:n 
1693 määräykset, joista oli puhetta kuninkaallisten pormesta-
rien nimittämisen yhteydessä, eivät sanottavasti muuttaneet 
olevia oloja. Meikäläisissä kaupunkiyhteisöissä tämä kysymys 
ei 1600-luvulla ollut siinä määrin ajankohtainen, kuin mitä se 
oli valtakunnan keskuksissa. 

Keskiaikaisissa saksalaisissa kauppakaupungeissa kaupun-
ginkirjurit olivat vanhastaan usein akateemisesti sivistyneitä 
lakimiehiä, sillä kirkonmiehet olivat jo varhain, aikaisemmin 
kuin vastaavista toimista maaseudulla, väistyneet näistä tehtä-
vistä.5  Niinpä esim. Danzigissa oli keskiajalla tavallisesti kaksi 
kaupunginkirjuria, joista toisen tuli olla akateemisesti sivisty-
nyt.6  Pohjoismaiden kaupungeissa ei ollut erikoisia yksityiskoh-
taisia pätevyysvaatimuksia, lukuunottamatta edellä mainittuja, 
kaupunginkirjurintointa varten. Eduksi kuitenkin katsottiin, 
kuten Landskronan kaupungin, jonka kaupallinen erikoisasema 
vaati mm. suurta kielitaitoa yhteisön toimihenkilöiltä, privile-
giot v:lta 1663 mainitsivat, että kaupunginsihteerit olivat »opis- 

1  Helsingin r. 1672 16/3. 
2  Helsingin r. 1689 30/7. 
8  RR 1648 18/3. 
4  AHNLUND, Borgarståndets riksdagsprotokoll, 130. 
5 V. BELOW, Städtewesen, 94. Vrt. SUVALEP, Narva, 264. 
6  SIMSON, Danzig I, 149. 

10 
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kelleita, kielitaitoisia ja kaupallisiin asioihin perehtyneitä».' 
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito oli maamme kau-
punginkirjureille 1600-luvulla aivan välttämätön. Turussa oli 
vielä v. 1626 suomen kielen taitamattomuus ilmeisesti ratkaise-
vana syynä kaupunginkirjurin vaihtumiseen, mutta myöhem-
min tätä taitoa ei enää näy välttämättä vaaditun.' Kaupungin-
kirjurintoimi oli siis jatkuva, vailla vuorottelua. Joskus näkyy, 
kuten esim. Porvoossa v. 1669 ja Kokkolassa v. 1673, kaupun-
ginkirjuri otetun toimeensa vuoden tai puolen vuoden koe-
ajaksi, minkä jälkeen toimi vasta saatettiin virallisesti luovut-
taa.3  

Kaupunginkirjureista 1600-luvun asiakirjat käyttivät erilai-
sia nimityksiä .4  Etenkin pienissä kaupungeissa ja yleensäkin 
vuosisadan alussa, kaupunginkirjurista käytettiin nimitystä 
kaupunginkirjoittaja (stadsskrivare), jonka jo kaupunginlaki 
tunsi. Mutta tämän rinnalle tuli, nimenomaan suurissa kaupun-
geissa, nimitys kaupunginsihteeri ja edelleen, varsinkin pienissä 
kaupungeissa, notaari. Suurissa kaupungeissa kaupunginsihtee-
rin apulaisesta käytettiin tavallisesti notaarin nimeä. Lisäksi 
tapaa verraten usein nimityksen syndikus, johon palataan kohta 
erikseen. 

Kaupunginkirjurin lakimääräisiin tehtäviin viitattiin jo esi-
tyksen alussa. Lyhyesti sanoen kaupunginkirjurin velvollisuus 
oli suorittaa oikeudenhoidon ja hallinnon kirjalliset tehtävät, 
ellei näitä varten nimenomaan ollut asetettu erityistä toimihen-
kilöä. Hän laati pöytäkirjoja, porvari-, vero- ym. luetteloita ja 
muita virallisia asiakirjoja sekä »seteleitä».5  Turun, Uudenkau-
pungin ja Rauman 1600-luvun alkupuolen aikaista paikallishal-
lintoa tarkastellessa panee merkille, että kaupunginkirjuri toimi 
maistraatin apulaisena siinä ominaisuudessa, missä kaupungin-
vouti tavallisesti toimi: mm. haastajana ja veronkantomiehenä.6  
Kaupunkihallinnon byrokratisoituessa ja kehittyessä kaupungin- 

1  STIERNMAN, Samling III, 150-151. Landskronan privil., kohta 32. 
s V. BONSDORFF, Åbo, 213. 
3  Porvoon r. 1669 3/5. Kokkolan r. 1673 1/10. 
4  Vrt. s. 143, aliviitta 1. 
5  Ks. esim. Nevanlinnan privil. 1642 20/9. 
s Turun r. 1636 3/10 ja 15/10. HARTMAN, Åbo doinb. 1636, 128, 139. 

KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 39. LÄHTEENOJA, Rauma, 79. 
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kirjurin työt luonnollisesti kasvoivat melkoisesti. Vuosisadan 
lopulla kaupunginkirjurien työtaakka .oli alkupuoleen verrat-
tuna saattanut jo moninkertaistua. Pian oli monin paikoin tar-
peen erityisten paikallisten kaupunginkirjurin ohjesääntöjen laa-
timinen. Niinpä kreivi Gabriel Pentinpoika Oxenstiernan toi-
mesta Vaasan kaupungille v. 1652 annetussa hallinto-ohjesään-
nössä sanottiin, että kaupunginkirjurin on »täällä samoinkuin 
muissakin kaupungeissa» pidettävä kaupungin kirjaa, pöytä-
kirjaa. Hän ei saanut viedä tai antaa viedä asiakirjoja pois raati-
huoneelta eikä saanut antaa otteita ja asiakirjajäljennöksiä ilman 
»koko maistraatin läsnäoloa».' Turun maistraatti antoi v. 1690 
näin kuuluvan kaupunginkirjurin ohjesäännön: »Kaupunginkir-
jurin tulee pitää täällä oikeudessa (maistraatissa, raastuvan-
oikeudessa) päivittäistä pöytäkirjaa, kirjoituttaa se kahtena 
kappaleena puhtaaksi (näistä toinen kappale jäi raastupaan, 
toinen lähetettiin hovioikeuteen), kuin myös pitää huolta kunin-
kaan leimapaperista (charta sigillata), joka on hänen käyttönsä 
ja valvontansa alaisena ja on hänen myytävänään; määräaikoina 
tehdä kaikki manttaaliluettelot ja veroluettelot (contributions-
längder), niin ettei kuninkaan palvelusta tässä kohden laimin-
lyödä, samoin laatia kaikki päivittäin vaadittavat selitykset ja 
selvitykset hovioikeutta varten, Iääninkanslialle ja muille kau-
pungissa oleville kollegioille ja tämän ohella hoitaa kirjeenvaih-
toa niiden kanssa, joille maistraatti tavalla tai toisella voi kir-
joittaa, myös tulee hänen asioida kaikkien anomuksentekijäin 
kanssa, joita tänne oikeuteen (maistraattiin) päivittäin tulee 
paljon.» Maistraatti oli v. 1686 päättänyt, että kaikki kauppa-
kirjat, perintösopimukset ja muut tämäntapaiset asiakirjat, 
jotta ne katsottaisiin laillisiksi, tuli kaupunginkirjurin laatia.' 

Ei tarvitsekaan olla tavanomaista liioittelua, jos suurten 
kauppakaupunkien kaupunginkirjurit joskus saattoivat tuski-
tella työn paljoutta. Pienissä vastaperustetuissa tai kasvussaan 
pysähtyneissä ylämaankaupungeissa, esim. Hämeenlinnassa ja 
Kajaanissa, pormestari itse saattoi joko jatkuvasti tai tilapäi-
sesti hoitaa ne tehtävät, jotka kuuluivat normaalisti kaupungin-
kirjurille, kun taas suurissa kaupungeissa kaupunginkirjuri tar- 

1  RVA. Oxenstiernan kok. Gabriel Pentinpoika Oxenstiernan ohje-
sääntö Vaasan kaupungille 1652 1/10, kohta 3. 

2  Turun r. 1686 8/5. v. BONSDORFF, Abo, 212. Turun r. 169010/3. 
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vitsi vakinaisia apulaisia. Niinpä Savonlinna oli aluksi useita 
vuosia ilman kaupunginkirjuria ja Kajaanissa 1660-luvun alussa 
pormestari teki kaikki tarpeelliset asiakirjat.I Kuten jo ohimen-
nen mainittiin, niin Turussa kaupunginsihteeriltä oli v:sta 1662 
lähtien apulaisena notaari ja samaten suurissa kaupungeissa 
tunnetaan erilaisia kirjureita, aksiisioikeuden notaareja, kämne-
rinoikeuden notaareja ja muitakin vastaavia toimihenkilöitä. 
Suurissa kaupungeissa oli kaupunginsihteereillä niinikään enem-
män tai vähemmän tilapäisiä apulaisia, »nurkkasihteerejä» ja 
puhtaaksikirjoittajia, jotka eivät muodostaneet kiinteätä virka-
kuntaa.2  

Saksalaisissa ja pohjoismaisissa kaupunkiyhteisöissä kaupun-
ginkirjurintoimi kuului erikoisen laatunsa takia varhaisimpiin 
säännöllisesti palkattuihin toimiin.3  Tavallista oli, että kaupun- 
ginkirjurinpalkasta sovittiin erikseen kunkin toimenhaltijan 
kanssa kaupunkiyhteisön pyrkiessä mahdollisimman pieniin ra-
situksiin. Palkkaa ei aina käsitetty vakinaiseksi, vuosittain 
juoksevaksi, kuten myöhemmillä vuoFisadoilla oli tavallista, 
vaan se katsottiin pikemminkin palkkioksi. Tämä näet makset-
tiin »tehdystä työstä», mikäli se täytti asetetut vaatimukset.4  
Kaupunginkirjureilla saattoi olla muiden toimihenkilöiden ta-
paan virkapeltoja ja -niittyjä, kuten esim. Raumalla ja Porissa .5  
Edelleen he saattoivat hankkia tuloja luvallisella kaupankäyn-
nillä, kuten esim. Vaasassa.6  1600-luvun alkupuolen aikaisista 
kaupunginkirjureiden palkoista on säilynyt vain hajanaisia tie-
toja. Turussa näkyy v. 1625 tehdyn aikakaudelle hyvin tyypil-
linen palkkaussopimus. Kaupunginkirjurin Antti Sigfridinpojan 
valitellessa työn paljoutta ja pyytäessä eroa, maistraatti päätti 
korottaa hänen palkkaansa siten, että vast'edes »vähäpätöisin 
porvari» (den ringaste borgare) velvoitettaisiin maksamaan vuo-
dessa 4 äyriä, varakkaammat taas mahdollisuuksiensa mukaan 

i RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Savonlinna. Pietari Brahen kirje 
Savonlinnan kaupungille 1651 24/3. Kajaanin r. 1662 10/5. 

2  JUSLENIUS, Aboa vetus et nova, 11. V. BONSDORFF, Åbo, 213. 
3  v. BELOW, Städtewesen, 94. 
4  Turun r. 1632 13/6. v. BONSDORFF, Åbo domb. 1626-1632, 125. 
b Rauman r. 1634 9/12. Porin r. 1678 17/8. LÄHTEENOJA, Rauma, 86. 

RUUTH, Pori, 140. 
8  RVA. Oxenstiernan kok. Gabriel Pentinpoika Oxenstierna Eerik 

Angermanille 1652 27/6. 
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(efter sin råd och empne).1  Rauman kaupunginkirjuri sai vv. 1647 
—1648 palkkanaan 8 äyriä talolta ja v. 1649 24 äyriä.' V:n 1638 
palkkaussäännön mukaan Turun kaupunginkirjuri sai 400 kupa-
ritalarin kiinteän palkan, mikä oli siis yhtä suuri kuin pormes-
tarin.3  Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Tukholman kau-
punginkirjurin palkka edellisen vuosikymmenen alussa oli 150 
hopeatalaria (450 kuparitalaria).4  Uudessakaarlepyyssä 1620-
luvulla kaupunginkirjuri sai 40 kuparitalaria vuodessa, palkan 
ollessa v. 1653 palkkaussäännön mukaan 150 kuparitalaria.5  
Uudenkaupungin kaupunginkirjuri sai 1600-luvun alussa palk-
kaa 3 kuparitalaria kultakin porvarilta vuodessa. Palkkansa 
Uudenkaupungin kaupunginkirjuri keräsi itse.6  

1600-luvun puolivälistä lähtien on käytettävissä runsaasti 
tietoja kaupunginsihteereiden palkkauksesta. Voi tehdä samoja 
havaintoja, joihin tutustuttiin maistraatin jäsenten palkkauk-
sen yhteydessä. Palkat vaihtelivat huomattavasti eri kaupun-
geissa, ei ollut kiinteätä yhtenäisyyttä ja rästiytymiset olivat 
tavallisia. Vuosisadan puolimaissa kaupunginkirjurin vuosi-
palkat yleensä vaihtelivat kaupungeissamme Turkua ja Viipu-
ria lukuunottamatta 50 —250 kuparitalariin.7  Voi havaita, 
miten tehtävien huomattavasti lisääntyessä kaupunginkirjurei-
den palkkataso myös vastaavasti nousi. Tämä oli yleisvalta-
kunnallinen ilmiö, joskin köyhissä kaupungeissa niin Ruotsissa 
kuin meilläkin palkat oli pakko pitää ennallaan. Palkkojen alen-
tamiseen, mikä maistraatin jäsenten ja eräiden muiden toimihen-
kilöiden suhteen ei 1600-luvulla suinkaan ollut harvinaisuus, ei 

1  Turun maistraatin arkisto. Turun r. 1625 11/5. V. BONSDORFF, 
Åbo domb. 1624-1625, 120. 

2 LÄHTEENOJA, Rauma, 83. 
8 V. BONSDORFF, Åbo, 233. 
4  Stockholms rådhus och råd I, 20. 

RVA. Sandbergin kok. (yy 1367 ja 1395) Uudenkaarlepyyn tilit 
1623. Klaus Tottin palkkaussääntö 1653 17/6. 

KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 92. 
Mainittakoon muutamia palkkamääriä: Uusikaupunki v. 1644 

100 kuparitalaria, v. 1653 200 kuparitalaria. Korotuksen syy: samalla 
henkilöllä oli raatimiehen toimi. Helsinki v. 1653 200 kuparitalaria, 
Porvoo v. 1661 150 kuparitalaria, Rauma v. 1657 130 kuparitalaria, Käki-
salmi v. 1659 200 kuparitalaria sekä vapaa asunto ja >>kaikki, mitä hänen 
edeltäjänsä on nauttinut, v. 1663 250 kuparitalaria. 
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kaupunginkirjureiden osalta juuri ryhdytty. Ahtaissakin oloissa 
saatettiin koettaa nostaa kaupunginkirjurin palkkaa töiden 
kasvaessa, kuten v. 1688 Pietarsaaressa. Täällä näet päätettiin 

pienentää urkurin palkkaa, koska tällä oli tuloja pitäjästäkin. 
Varojen säästö päätettiin siirtää notaarin lisäpalkaksi, koska, 
kuten huomautettiin, tällä oli enemmän työtä kuin urkurilla.' 
Vuosisadan lopussa annettujen kuninkaallisten palkkaussään-
töjen mukaan Viipurin kaupunginsihteeri tuli saamaan 240 ho-
peatalaria (720 kuparitalaria) ja kämnerioikeuden notaari 150 
hopeatalaria (450 kuparitalaria) vuodessa, Helsingin kaupungin-
kirjurin vuosipalkan noustessa 200 hopeatalariin (600 kupari-
talariin). Turun kaupunginsihteeri sai v. 1670 100, notaari 133 
ja kämnerioikeuden notaari 100 hopeatalaria (300, 399 ja 300 
kuparitalaria). Pienissä kaupungeissa kaupunginsihteerin palkat 
vaihtelivat sanotuissa palkkaussäännöissä 30 —100 hopeatala-
riin (90-300 kuparitalariin) ja aivan pienistä kaupungeista 
pormestarin ja kaupunginkirjurin toimet oli kokonaan lakkau-
tettu. Niinpä Vaasan, Oulun, Raahen, Kristiinankaupungin ja 
Porvoon kaupungit maksoivat 100, Kokkola 90, Uusikaarlepyy 
ja Pietarsaari 80 ja Kajaani 30 hopeatalaria (300, 270, 240 ja 90 
kuparitalaria). On kuitenkin muistettava, että Kristiinankau-
pungissa, Raahessa, Uudessakaarlepyyssä ja Pietarsaaressa kau-
punginkirjurit toimivat samalla kaupungin rahastonhoitajina. 
Lisäksi on syytä vertailtavaksi mainita muutamia palkkamää-
riä kuninkaallisia palkkaussääntöjä lähinnä edeltävältä ajan-
jaksolta. Niinpä Vaasassa maksettiin 1670-luvun alussa notaa-
rille 200 —250 kuparitalaria, saman vuosikymmenen puolimaissa 
Oulun maistraarin notaarille 80 (240 kuparitalaria) ja kämneri-
oikeuden notaarille 40 hopeatalaria (120 kuparitalaria), Raahen 
kaupunginkirjuri sai 1680-luvun puolimaissa 100 ja Uuden-
kaarlepyyn kaupunginkirjuri 180 kuparitalaria." Mutta, kuten 
odottaa sopii, palkkaussäännöt ja todellisuus eivät aina suin-
kaan vastanneet toisiaan. Siitä on kaupunginkirjurienkin koh-
dalta runsaasti esimerkkejä. Tyydyttäköön yhteen ainoaan pik-
kuesimerkkiin, joka sattuvalla tavalla valaisee 1600-luvun alku-
puolen palkkausoloja. Kun Turussa v. 1626 entinen kaupungin- 

1  Pietarsaaren r. 1688 19/3. 
VA 9173. 
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kirjuri Antti Sigfridinpoika, joka oli samana vuonna siirtynyt 
maaseudulle toisiin tehtäviin, pyysi rästiytynyttä paikkaansa, 
se hänelle tosin myönnettiin, mutta hänen oli »hankittava itsel-
leen mies, jonka tulee kulkea talo talolta ja kantaa hänen kau-
punginkirj urin paikkansa».1  

Huomautettakoon lisäksi, että eräänä eikä aina väheksyt-
tävänä, vaan päinvastoin ratkaisevana tekijänä kaupunginkir-
jurin tuloissa olivat ylimääräisten virkatehtävien, haastesetelien 
ja asiakirjajäljennösten antamat tulot. Suurissa kaupungeissa 
ne saattoivat nousta huomattaviin summiin. Niinpä Viipurissa 
maistraatti v. 1634 laati erityisen taksan niistä korvauksista, 
joita porvarien tuli kaupunginkirjurille maksaa ylimääräisistä 
tehtävistä.' Kuninkaan v. 1680 antaman päätöksen mukaan 
Vaasan kaupunginkirjuri »sai vaatia» 8 hopeaäyriä kustakin 
kirjallisesta haasteesta. Tätä oli etenkin kaupungin varaton 
porvaristo pitänyt kohtuuttomana vedoten mm. siihen, ettei 
tätä tapaa ollut Tukholmassakaan.3  

Nimenomaan pienehköjen Ruotsi-Suomen kaupunkien kau-
punginkirjurintoimia tutkiessa tekee sen havainnon, että toi-
meen oli usein yhdistetty muita toimia ja tehtäviä. Tämä saat-
toi johtua useastakin eri syystä. Pienissä kaupungeissa ei aina 
ollut riittävää hallinnollista käyttövoimaa, joten erilaiset eten-
kin kirjoitus- ja laskutaitoa, kirjanpitokykyä vaativat tehtävät 
saattoivat ikäänkuin huomaamatta liukua kaupunginkirjurin 
vastuulle. Edelleen kaupunginkirjurin palkka oli niin pieni, että 
palkan korottamiseksi toimeen varta vasten yhdistettiin muita 
tehtäviä. Näin menetettiin kuninkaan antamissa palkkaus-
säännöissäkin. Harvinaista ei myöskään ollut, että kaupungin-
kirjuri oli oman toimensa ohella lähinnä taloudellisista syistä 
myös raatimiehen tehtävissä. Tämä oli Tanskan pienissä kaupun-
geissa aivan tavallista ja vastaavaa näkee muuallakin pohjois-
maissa.4  Kun Uudessakaupungissa v. 1650 Perttu Hakes otettiin 
kaupunginkirjuriksi, niin samalla päätettiin, että »koska hän ei 
voi tulla pelkällä kaupunginkirjurin palkalla toimeen ja elättää 

1  Turun r. 1626 8/7. v. BONSDORFF, Åbo domb. 1626--1632, 6-7. 
2  Viipurin r. 1634, päiväämätön. 
3  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa. 1680 valit., kohta 6. 

RR 1680 11/11. 
4  MACKEPRANG, Kebstadsty relsen, 126-127. 
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itseänsä, on hänelle annettu porvariston suostumuksella raati-
miehen ääni ja vaalivalta.»1  Vastaavat tapaukset näkee Oulussa 
v. 1679, Kajaanissa v. 1683 sekä Raahessa ja Vaasassa v. 
1684.2  Samoin oli asianlaita myös Kokkolassa 1600-luvulla. 
Näissä Pohjanmaan kaupungeissa suoritetut toimien yhdiste-
lyt voi katsoa olleen maaherran toimenpiteitä kaupunkihallin-
non parantamiseksi, semminkin toimihenkilöiden palkkatason 
nostamiseksi. Myös Viipurissa 1640-1670-luvulla ja Turussa 
1690-luvulla (Olavi Rhezelius, Antti Prytz) oli raatimies-kaupun-
ginsihteereitä. Tämä oli itse asiassa tavallaan kaupunkihallin-
non lakimääräisen hengen vastaista, sillä kaupunginkirjuri ei 
vanhan saksalaisenkaan hallintosysteemin mukaan ollut raadin 
jäsen, vaan siitä erillinen, vaikkakin hänellä käytännössä saat-
toi olla hyvinkin merkittävää sananvaltaa.3  Kun esim. Upsa-
lassa v. 1673 kaupunginsihteeri Tuomas Lohrman nuorempi 
nimitettiin raatimieheksi kirjurintoimensa ohella, niin hallitsija 
piti tällaista toimien yhdistämistä arveluttavana? 

Verraten tavallista oli, että kaupunginkirjuri samalla toimi 
kaupungin rahastonhoitajana. Tämä on hyvin ymmärrettävää, 
sillä veronkantomiehet olivat usein kirjoitus- ja laskutaidotto-
mia, joten tilien pito pakostakin joutui kirjurien huoleksi, kau-
punginkirjurin, joka kenties oli pikkukaupungin kirjallisten 
tehtävien ja toimien faktotum. Tällaiseen järjestelmään siir-
ryttiin todennäköisesti maaherran kehoituksesta Vaasassa ja 
Oulussa v. 1679 ja Raahessa v. 1684.5  Raahen kohdalta voidaan 
erikoisesti panna merkille, että palkattomat, rahatointa hoi-
tavat luottamusmiehet eivät pystyneet tehtäviinsä, jotka luo-
vutettiin nyt kaupunginkirjurille. Maaherran toimesta myöskin 
Porissa v. 1692 Henrik Elfving nimitettiin kaupungin notaariksi 
ja rahastonhoitajaksi.6  Vaasassa koetettiin esivallan esityksestä 
— tosin menestyksettä — yhdistää kaupunginkirjurin ja urku- 

1  Uudenkaupungin r. 1650 22/6. 
2  Oulun r. 1679 14/7, Kajaanin r. 1683 15/2, Raahen r. 1684 28/4, 

Vaasan r. 1684 10/5. Ks. ÅKERBLOM, Borgmästare och rådmän i Nykar-
leby, 290. 

3  De senatu, eikä suinkaan ex senatu. MAURER, Städteverfassung 
IV, 265. 

' HEROIN, Uppsala. Rättsväsendet, 33. 
• Vaasan r. 1679 6/8. Oulun r. 1679 11/9. Raahen r. 1684 16/1. 
6  Porin r. 1692 22/2. 
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rin toimet 1670-luvulla, ja samantapaisen yrityksen näkee 
vuosikymmentä myöhemmin Kokkolassa.' Vaasalaiset näet 
valittivat v. 1679, että on tosin koetettu yhdistää kaupungin-
kirjurin ja urkurin toimet, »mutta harvoin löytyy kykenevä 
mies, joka pystyy kumpaankin». Kun lyhyen ajan kuluessa oli 
ollut peräti viisi toimen haltijan vaihdosta, katsottiin tarpeelli-
seksi siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa kaupunginkirjurin 
ja rahastonhoitajan toimet olisi yhdistetty.2  Nähdään muitakin 
»tapoja» yhdistää eri toimia kaupunginkirjurin tehtäviin, mutta 
nämä ovat puhtaasti henkilökohtaista laatua olevia. Niinpä 
Kajaanissa 1600-luvun puolimaissa Iisak Hannunpoika oli, 
kuten jo aiemmin mainittiin, paitsi kaupunginkirjurina samalla 
myös nimismiehenä, kirkonisäntänä, pitäjänkirjurina, tullin-
hoitajana ja postinhoitajana. Toimien yhdistely luonnehtikin 
pieniä ja kehittymättömiä kaupunkiyhteisöjä. Siitä on mei-
käläisellä maaperällä runsaasti esimerkkejä .3  

Sosiaaliselta asemaltaan kaupunginkirjurin toimi oli hyvin 
lähellä maistraatin jäseniä. Pohjoismaissa olikin tavallista, 
samoinkuin saksalaisessa kaupunkimaailmassa, että kaupungin-
kirjuri jonkin vuoden palveltuaan yleni raatimieheksi tai nimen-
omaan pikkukaupungeissa suoraan pormestariksi. Turun 1600-
luvun aikaisista 17 kaupunginsihteeristä neljä yleni pormesta-
riksi, viisi raatimieheksi ja yhdestä tuli välittömästi yliopiston 
professori. Viipurin 1600-luvun aikaisista 12 kaupunginsih-
teeristä kaksi tuli sittemmin saman kaupungin pormestariksi 
ja eräs Porvoon pormestariksi viiden yletessä raatimiehen ar-
voon. 1600-luvun Vaasan 18 kaupunginkirjurista yksi yleni 
pormestariksi ja neljä raatimieheksi.4  Residenssikaupungeissa 
oli tavallista, että kaupunginsihteeristä saattoi tulla lääninsih-
teeri, kuten EHRSTRÖM 1600-luvun Helsingistä toteaa .5  Kun 
maistraatin ja samalla kaupunginkirjurin toimet alkoivat byro- 

1  Vaasan r. 1685 6/7 ja Kokkolan r. 1695 20/5. 
2  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa 1679, kohta 6. 
3  RVA. Skoklosterin kok., II, folio, vol. 35. Kirj. Pietari Brahelle. Iisak 

Hannunpoika Pietari Brahelle 1659 25/4. VARTIAINE\, Kajaani 176. 
Ks. myös Uudenkaupungin r. 1652 3/5, 1653 19/9. Porin r. 1674 21/3. 
SÖDERHJELM, Brahestad, 12. Ruotsin vastaavista esimerkeistä ks. LIND-
BERG, Västervik, 245. 

4  ÅKERBLOM, Stadsskrivare i Vasa, 392 ja seurr. 
5  EHRSTRÖM, Helsingfors, 41. 
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kratisoitua, niin kaupunginkirjurinkin toimen haltijain luonne 
hiljalleen muuttui. Kun tointa aiemmin miltei poikkeuksetta 
olivat hoitaneet oman kaupungin »lapset», niin pian alkoi ilmes-
tyä vieraita henkilöitä, jotka aikoessaan antautua hallinnolliselle 
uralle pitivät kaupunginkirjurin tointa »astinlautanaan», väliin 
jääden toimeen pysyvästikin. Kun aikaisemmin vain oman 
kaupungin pappien ja porvareiden kirjanoppineet pojat olivat 
pyrkineet kaupunginsihteereiksi, alkoivat näitä toimia tavoi-
tella myös vieraat kanslistit, käräjäkirjurit ja heihin verrat-
tavat. Toimet muodostuivat hyvinkin halutuiksi, sillä kaupun-
ginkirjurien palkkataso ei suinkaan ollut ajan oloihin nähden 
väheksyttävä. Akateemisesti sivistyneitä ei meikäläisissä olo-
suhteissa kuitenkaan sanottavasti pyrkinyt 1600-luvulla kau-
punginkirjureiksi, sillä he tavoittelivat useimmiten suoraan raati-
miehen toimia.' 

Suomen kaupungeissa kaupunginkirjuri siis tuli 1600-luvulla 
olemaan hyvin tärkeä toimihenkilö, jonka ympärille kaupungin 
sisäinen elämä huomattavasti keskittyi. Toimen haltijalta vaa-
dittiin paljon ja voi todeta meikäläisten suurvalta-ajan kau-
punginkirjureiden olleen pystyviä, tarmokkaita ja työteli-
äitä. Tuskin tarvinnee enää huomauttaa, että mitä kehit-
tymättömämpi kaupungin kunnallishallinnollinen koneisto oli, 
sitä merkittävämpi oli yleensä kaupunginkirjurin asema kau-
pungin hallinto-organismissa. 

II 

1600-luvun kaupunkihallintoa koskevissa asiakirjoissa näkee 
usein syndikus-nimityksen, jota kaupunginlaki ei tuntenut ja 
joka saattoi tarkoittaa erilaatuisia paikallishallinnollisia toimi-
henkilöitä. 

Syndikus kuului varsinaisesti saksalaiseen kaupunkimaail-
maan. Kun täällä tuli kaupunkien kasvaessa ja paikallishallin-
non monipuolistuessa ajankohtaiseksi erityisen oikeusoppineen 
tarve kaupunkiyhteisön palveluksessa pormestarien, raadin ja 
nimenomaan kaupunginsihteerin apuna, niin useihin kaupunkei- 

1  Vrt. LINDBERG, Västervik, 245. VA. Kaupunkien valit. Pori 1710. 
Henrik Elfvingin anomus valtaneuvostolle. Päiväämätön. 
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hin otettiin lakimiehiä, jotka tosin istuivat raadissa, mutta oma-
sivat vain neuvoa-antavan aseman? Toimi, joka oli korkein ei-
luottamustehtävän luontoinen kaupunkihallinnollisten toimien 
joukossa, kuului etenkin suuriin kauppakaupunkeihin, joissa ei 
pelkkä kaupunginsihteeri riittänyt.' Toimi muodostui sosiaali-
sesti merkittäväksi ja voi Saksan kaupungeista todeta, miten 
korkeista hoviviroista ja professorin oppituoleistakin saatettiin 
siirtyä syndikuksen hyvätuloiseen toimeen.3  Hollantilaisessa 
kaupunkimaailmassa pensionariuksen toimi vastasi syndikusta .4  

Kustaa II Aadolf ja Aksel Oxenstierna pyrkivät juurrutta-
maan tätä saksalaista hallinnollista tointa myös pohjoismaiseen 
maaperään. Niinpä v:n 1619 säädöksessä puhuttiin, että suuriin 
kaupunkeihin tuli asettaa pormestarin ja raadin valitsema syndi-
kus, jonka tehtävänä oli avustaa (assistera) pormestaria ja raatia, 
nimenomaan oikeusasioissa, katsoa kruunun ja kaupungin 
parasta ja valvoa kaupunginkirjurin toimintaa, hoitaa kaupun-
gin arkistoa ja sinettiä sekä allekirjoittaa kaupungin nimessä 
lähtevät kirjeet.5  Syndikuksia ei Ruotsi-Suomen suuriin kau-
punkeihin kuitenkaan heti tullut, vaan järjestelmä kotiutui 
perin hitaasti. Suomessa ei tällaisia toimihenkilöitä ilmeisesti 
ollut lainkaan ja Ruotsissa Kaarle XI piti syndikuksen tointa 
tarpeettomana (flärdfull dekoration) toimen pian hävitessä kau-
punkihallinnon piiristä.6  Jo esim. Skånen, Hallannin ja Blekin-
gen kaupungeille v. 1668 annetussa, valtiopäivävalituksia koske-
vassa päätöksessä valtiovalta katsoi syndikuksen toimen tarpeet-
tomaksi ja piti taloudellisista syistä parhaana siirtää syndi-
kukset kaupunginkirjurin toimiin.' Mahtavaksi suunnitellulle 
Nevanlinnan kaupungille v. 1642 annetuissa privilegioissa, 
jotka useilta osiltaan pohjautuvat juuri v:n 1619 säädökseen, ei 
puhuttu mitään syndikuksesta maistraatin avustajana.$ 

BUNGE, Die Revaler Rathslinie, 45. 
2 SIMSON, Danzig II, 177. Danzigiin otettiin ensimmäinen syndikus 

v. 1524. 
3  SIMSON, Danzig II, 345. 
4  BRUGMANS, Het staatkundig en maatschappelijk leven,. 52. 
5  V:n 1619 säädös, kohta 4. 
6 ALMQUIST, Göteborg II, 6. 
? STIERNMAN, Beslut II, 1571. 
8  V. BONSDORFF, Nyen, 98. 
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Mutta kuitenkin mainittiin, että syndikus-nimitys usein ta-
vataan 1600-luvun meikäläisissäkin kaupunkiyhteisöissä. Ken-
ties ei ole aivan hyljättävä -- aikakauden taustan ja uudistus-
yritysten saaman vastaanoton muistaen — se olettamus, että 
valtiovalta 1620 —1630-luvuilla koetti toteuttaa syndikuksen 
toimeen liittyviä pyrkimyksiään yrittämällä nimittää »kunin-
kaallisia kaupunginkirjureita», joita mainittiin syndikuksiksi, 
henkilöitä, joilla oli kykyä parantaa kaupunkien oikeuden-
käyttöä ja paikallishallintoa ja joihin valtiovalta asetti toiveita. 
Täten vältyttiin perustamasta uusia toimia, uusia kaupunki- . 
hallinnon elimiä, mikä olisi kustannustenkin vuoksi jo aiheutta-
nut vastustusta. Valtiovallan osuutta lienee siinä, että Turkuun 
v. 1633 nimitettiin Niilo Pentinpoika syndikukseksi. Tällöin 
näet Josef Jaakonpoika Ilkka ilmoitti, ettei hän enää halua olla 
kaupunginkirjurina, »koska hän on saanut tietää tänne mää-
rätyn erään toisen, jonka tulee olla syndikuksena.»1  Seuraavana 
vuonna valtaneuvosto määräsi samaisen Niilo Pentinpojan eri-
koistehtäviin laivakomppanian asioissa, joten häntä ilmeisesti 
pidettiin erikoisena, tavallaan puolittain kruunun palveluksessa 
olevana »johtajana».2  Hänen rinnallaan toimi kaupunginkirju-
rina edelleenkin samainen Josef Ilkka, mutta ikäänkuin virka-
iältään nuorempana ja alempiarvoisena toimihenkilönä. V. 1636 
näkee Turun kaupunginsyndikuksena (stadssyndicus) Haq. 
Fabritiuksen ja kaupunginsihteerinä Lauri Brochiuksen.3  Mutta 
näillä tavallaan »kuninkaallisilla kaupunginkirjureilla», syndi-
kuksilla, ei suinkaan ollut sitä asemaa, jonka v:n 1619 säädös 
edellytti, vaan he itse asiassa olivat vain kaupunginkirjureita, 
joskin he saattoivat pitää itseään tavallisia kaupunginkirju-
reita arvokkaampina. 

Syndikuksia tapaa 1600-luvun alkupuolella ainakin Viipu-
rissa, Porvoossa, Kokkolassa ja Oulussa sekä vuosisadan jälki-
puoliskolla Helsingissä, Tammisaaressa, Uudessakaupungissa, 
Raumalla ja Vehkalahdella.4  Heistä käytettiin useimmiten rin- 

' Turun r. 1633 3/6. GRANFELT, Åbo domb. 1632-1634, 56. 
2  Turun r. 1634 22/3. Asiakirjat käyttävät sanontaa director. GRAN-

FELT, Åbo domb. 1632-1634, 159. 
3  Turun r. 1636 31/8. HARTMAN, Åbo domb. 1636, 100. 
4  Viipurin r. 1635 26/11, Porvoon r. 1628 13/1, Kokkolan r. 1633, 

Oulun r. 1640 27/4, 1641 4/9, Helsingin r. 1670 11/5, Tammisaaren r. 
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nakkaisnimitystä kaupunginkirjuri tai -sihteeri ja he olivatkin 
aivan tavallisia kaupunginkirjureita, joskin syndikus-nimityk-
sellä saattoi olla juhlallisempi kaiku, mikä kenties toi mieleen 
suuret merentakaiset kauppakaupungit. Saksalaisessakin kau-
punkimaailmassa näet syndikukset saattoivat merkitä. aivan 
tavallisia kaupunginkirjureita, joten meikäläiset syndikukset 
olivät suorastaan verrattavissa myös näihin. Voikin pitää meikä-
läistä syndikus-nimitystä saksalaisista, usein lähinnä Balttian 
kaupungeista tulleena sanontana, joka merkitsi kaupunginkir-
juria eikä erityistä oikeusoppinutta.I 

3. Kaupungin alemmat toimihenkilöt. 

Tarkastellessa 1600-luvun kaupunkien kunnallishallinnon 
järjestelyä ei voi olla panematta merkille sitä toimihenkilöiden 
ja luottamusmiesten paljoutta, mikä pienissäkin kaupungeissa 
hoiti erilaatuisia yhteiskuntaelämän julkisia tehtäviä. LINDBERG 

kuvatessaan Västervikin 1600-luvun aikaista kunnallishallintoa 
on huomauttanut, miten sanotun kaupungin toimihenkilöiden 
luku v. 1686 lähenteli 50:tä, määrää, joka oli miltei puolet Väster-
vikin palkkaussäännön v. 1931 luettelemien toimihenkilöiden 
lukumäärästä.' Ottaen huomioon 1900-luvun kaupunkiyhteisön 
moninkertaisesti suuremmat tarpeet ja vaatimukset, voisi tulla 
taipuvaiseksi epäilemään, että 1600-luvun kaupunkiyhteiskun-
taa painoi melkoinen yliorganisaatio. Mutta tämä käsitys on 
kuitenkin pintapuolinen. Tosin ilmeinen keskityksen puute ja 
hajanaisuus ovat kieltämättä 1600-luvun kaupunkien paikallis-
hallinnolle tyypillisiä. Voi näet todeta, että esim. jokin pieni 
tehtävä tai toimiala, jonka hoito olisi voitu luovuttaa tietylle 
kaupungin luottamusmiehelle tai toimihenkilölle ikäänkuin 
hänelle luonnostaan kuuluvana, annetaankin aivan toiselle por-
varille, joka näin tulee jälleen osaltaan lisäämään paikallisen 

1666 8/1, HULTMAN, Ekenäs domb. II, 71, Uudenkaupungin r. 1683 8/12, 
Rauman r. 1675 13/11. Vrt. LÄHTEENOJA, Rauma, 78-79 ja Vehkalah-
den r. 1654. Turusta mainittiin edellisessä kappaleessa. Vrt. myös 
ALMQUIST, Göteborg I, 91. 

1  Vrt. MELANDER, Neuvostoista, 254. 
2  LINDBERG, Västervik, 250. 
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hallintojärjestelmän henkilöstön monipäisyyttä. Tähän on 
luonnollisesti ensi kädessä vaikuttanut se seikka, että 1600-
luvulla verraten vähän käytettiin vakinaista, kiinteästi palkat-
tua voimaa erilaatuisissa julkisissa tehtävissä, nimenomaan 
alemmissa, vaan nämä tehtävät luovutettiin porvareille »sivu-
toimeksi» tai ne »työnnettiin» heille »porvarillisena velvollisuu-
tena». Lisäksi on myös huomattava, kuten jo johdannossa todet-
tiin, että »kaupungin toimihenkilöihin» laskettiin 1600-luvulla 
useita henkilöryhmiä, joiden toiminnan myöhemmän käsityksen 
mukaan ei katsottu kuuluvan julkisten tehtävien joukkoon.1  
Kaupungin toimihenkilöihin luettiin näet esim. sellaiset kuin 
majatalonpitäjät, krouvarit, »kaupungin leipurit», »kaupungin 
kalastajat» ym. Raja viimeksimainittujen ja muiden ammatin-
harjoittajien välillä ei aina ollut selvä. Eroavaisuus ilmenee 
kuitenkin siinä, että varsinaiset ammatit, käsityöt, kuten esiin. 
kultasepän, suutarin ja räätälin, vaativat melkoista spesialisoi-
tumista eikä niitä voitu, kuten esim. kaupungin majatalonpitoa, 
siirtää henkilöltä toiselle »kaupungin yleisenä porvarivelvolli-
suutena». 

Alemmat toimihenkilönsä Ruotsi-Suomen kaupungit saivat 
yleensä valita itse ilman valtiovallan kontrollia. Vastaava me-
netelmä oli käytännössä myös muissa pohjoismaissa ja saksa-
laisissa kaupunkiyhteisöissä. Ruotsi-Suomen kaupunkien toimi-
henkilöt valittiin raatimiesten tapaan yleisissä raastuvankokouk-
sissa, kernaimmin juuri valpurinkokouksessa. Osa toimista 
kehittyi maistraatin toimien tapaan jatkuviksi ilman vuotuista 
vaihtoa, esim. kaupunginpalvelija, vaalin ollessa usein vain muo-
dollinen. Mutta osa pysyi tietenkin tehtävien luonteesta johtuen 
»vuorottelevana» porvariston kesken, muutamien tehtävien 
ollessa alunperin luonteeltaan kiinteitä, esim. piiskurin, saman 
henkilön hoitaessa tointaan jatkuvasti. Etenkin sellaiset luotta-
mustehtävät, jotka olivat raskaita ja vastenmielisiä, pysyivät 
monissa kaupungeissa itsepintaisesti »vuorottelevina». Tällainen 
toimi oli esim. köyhäintalon esimiehen tehtävä. 

Jos on jo kaupunkien paikallisen hallintojärjestelmän 
ylemmissä portaissa, pormestarin, raatimiehen ja kaupungin-
kirjurin toimissa havaittu lainsäädönnön tuen puutteesta johtu- 

1  Ks. s. 15. 
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vaa käytännön erilaisuutta, niin sitä enemmän saa sitä nähdä 
kaupungin alemmissa toimihenkilöissä. Tukholman kaupungin 
alemmilla toimihenkilöillä saattoi olla Viipurin vastaaviin hen-
kilöihin verrattuna huomattavasti poikkeavat tehtävät ja toi-
saalta esim. Turun kaupunki saattoi hoitaa jonkin julkisen. 
tehtävän aivan toista menetelmää käyttäen kuin jokin pieni ylä-
maankaupunki. 

Tarkastellessa kaupunkien alempia paikallishallinnollisia 
toimia sosiaalisesta näkökulmasta, voi esim. erottaa sellaiset toi-
met, joita niiden hoitajat pitivät päätoimenluontoisena ja sellai-
set, joita porvarit hoitivat puhtaasti sivutoimena tai luottamus-
tehtävänä. Mutta jos tahtoisi sovelluttaa tätä jakoperustaa 
Suomen kaikkiin mahtavuudenajan kaupunkeihin, saattaisi 
tämä tuottaa vaikeuksia. On tosin eräitä toimia, esim. kämnerin, 
kaupunginvoudin ja kaupunginviskaalin, jotka selvästi kohoa-
vat omaksi sosiaaliseksi ryhmäksi, tavallaan kaupunkien toimi-
henkilöiden »yläluokaksi». Toimihenkilöt voisi luonnollisesti 
jaoitella myös siten, että kiinteää rahapalkkaa nauttivat muo-
dostaisivat oman ryhmänsä, niinikään sellaiset, jotka saavat 
sovitun palkkion määrätystä työstä, tiettyjä etuuksia nauttivat 
toimihenkilöt ja edelleen täysin palkattomat luottamusmiehet. 
Mutta siirtyessä syvemmälle voi tehdä sen havainnon, että toimi, 
joka esim. Turussa hoidettiin päätoimenluontoisena, verraten 
huomattavana ja tuottavana toimena, saattoi joissakin pienissä 
kaupungeissa olla vähäpätöinen sivutoimi tai pelkkä luottamus-
tehtävä. Verraten yhtenäiseltä pohjalta voi sensijaan lähteä, 
jos tyytyy ryhmittelemään kaupunkien toimihenkilöt pääasiassa 
vain heidän toimialojensa mukaan, vaikkakin tällöin joutuu 
kenties eräin kohdin rikkomaan eritasoisten kaupunkiyhteisöjen 
sosiaalisia puitteita. 

Oman ryhmänsä muodostivat ensinnäkin 1) oikeudenhoidon 
ja hallinnon palveluksessa olevat toimihenkilöt, kämneri, kau-
punginvouti ja kaupungin oikeudenkäyntiviskaali, jotka juuri 
muodostivat kaupungin alempien toimihenkilöiden ylimmän 
kerroksen. Toisen, suuren ryhmän muodostivat 2) talouselämän 
palveluksessa olevat kaupungin toimihenkilöt, joista ensinnäkin 
voi erottaa kaupungin omaa taloutta, nimenomaan verotaloutta 
palvelevat: kaupungin rahastonhoitajan, tullimiehet, veronkan-
tomiehet ja arviomiehet sekä edelleen muut, kaupallisella alalla 
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toimivat henkilöt, joihin kuuluivat erilaiset kaupantarkastajat 
ja viskaalit, torivouti, erilaiset katsastusmiehet, kaupungin 
mittaajat, punnitsijat ja pakkaajat, niinikään mittojen ja paino-
jen tarkastajat, väkijuomien tarkastajat, tervanräkärit sekä 
vihdoin kaupungin maalaiselinkeinojen palveluksessa olevat 
henkilöt kuten peltojen, niittyjen, saarten ja apajien vartijat 
sekä paimenet. Senjälkeen voi erottaa niinikään lukuisan toimi-
henkilöjoukon, johon kuuluvat olivat 3) erinäisissä politia-käsit-
teen piiriin kuuluvissa tehtävissä, liikenteen ja rakennustoimen 
palveluksessa. Tähän kuuluivat lähinnä kellonasettajat, tornin-
vartijat, palotarkastajat (palomestarit), rakennusmestarit, silta-
voudit, reimarinvartijat, luotsit, majatalonpitäjät, kyytimiehet 
ja krouvarit. Edelleen näkee 4) huoltotoimen alalla työskentele-
viä sekä 5) porvarikaartin päällystöön kuuluvia toimihenkilöitä. 
Oman ryhmänsä muodostivat myös 6) kaupungin palvelusmiehet, 
kaupunginpalvelijat, vahtimestarit, rummunlyöjät ja piiskurit. 
Erikoisena luottamustoimena voi pitää 7) ruotu- ja korttelimes-
tarien tehtäviä ja erikseen on myös mainittava 8) seurakunnan 
palveluksessa olevat, silti yleisen raastuvankokouksen valitse-
mat ja maistraatin valvonnan alaiset toimihenkilöt sekä tapo-
jen valvojat. 

Koska tuonnempana tullaan erikseen esittämään kaupun-
kien kunnallistaloutta, politiaa, teiden ja siltojen hoitoa, huolto-
tointa, kaupungin vartiointia ja palontorjuntaa, ei tässä yhtey-
dessä varsinaisesti käydä esittämään niitä toimihenkilöitä, jotka 
ovat mainittujen toimialoj en palveluksessa. Tutkimuksen koh-
teeksi jäävät näinollen kaupungin hallinnon palveluksessa olevat 
toimihenkilöt, nimenomaan kaupunginvouti sekä ne talouselä-
män alalla toimivat, jotka eivät välittömästi palvele kaupungin 
omaa taloutta, siis lähinnä kaupallisella alalla toimivat henkilöt. 
Esityksen piiriin liitetään myös kaupungin palvelusmiehet. 
Oikeustoimen alalla työskentelevistä toimihenkilöistä ei tässä 
yhteydessä lainkaan puhuta, eikä myöskään porvarikaartin 
päällystöstä.l Esityksen piiriin liitetään kuitenkin ruotu- ja kort-
telimestarit. Seurakunnan palveluksessa olevat, maistraatin 
alaiset toimihenkilöt, esitellään erikseen käsiteltäessä kaupungin 

Näistä ks. esim. HALILA, Oikeudenhoidosta ja HALILA, Porvari-
kaarteista. 



161 

viranomaisten suhdetta kirkkoon. Kaupungin omista tullimie-
histä puhutaan kaupungin viranomaisten suhdetta tulliviran-
omaisiin käsiteltäessä. 

Kunnallista, tapojen valvontaan asetettua toimihenkilöstöä ei 
käydä esityksessä erikseen lainkaan kuvailemaan. Todetaan vain 
tässä yhteydessä, että tapojen valvontaan kuuluvia tehtäviä oli 
uskonpuhdistuksen jälkeen siirtynyt porvaristolle itselleen. 
Yleisissä raastuvankokouksissa maistraatti nimesi joukon nuh-
teettomia, yleensä alempaan porvaristoon kuuluvia porvareita 
tähän, ylipäänsä kiusalliseen tehtävään, useimmiten kontrolloi-
van esivallan nimenomaisesta kehoituksesta.' 

Huomautettakoon jo tässä yhteydessä, että muutamat toi-
met sulkivat piiriinsä tehtäviä hyvinkin erilaatuisilta aloilta, 
joten esittämämme jako ei ole mitenkään ehdoton. Niinpä esim. 
kaupunginvouti, joka mainittiin hallinnollisena toimihenkilönä, 
samalla toimi tai saattoi toimia esim. oikeudenhoidon alalla 
yleisenä syyttäjänä.' Eri yhteyksissä on huomautettu 1600-
luvun porvareiden monipuuhaisuudesta ja -taitoisuudesta. 
Sanottavaa erikoistumista ei etenkään pienissä paikallishallin-
nollisissa tehtävissä ja toimissa havaita. Lisäksi on huomattava 
eräiden toimien kontinuiteetin puute: tointa hoidetaan vuoden 
tai muutaman vuoden aikana, mutta sitten se jää täyttämättä 
tullakseen kenties jonkun vuoden kuluttua jälleen täytettäväksi. 
Nimenomaan valtakunnan kituliaissa pikkukaupungeissa vii-
meksimainittu ilmiö on selvästi nähtävissä, vähimmin ei suin-
kaan meikäläisissä kaupungeissa. 

Kaupunginvouti. 

Kaupunginlaki ja v:n 1619 säädös eivät lainkaan maininneet 
kaupunginvoutia (byfogde, stadsfogde) kaupungin alempien toi-
mihenkilöiden joukossa. Folkungien aikaisessa kaupunkihallinto-
järjestelmässä oli kuitenkin jo vouteja (fogde), »linnanvouteja» 

1  Vrt. LINDBERG, Västervik, 220. Maistraatti sai vastata esim. ylel-
lisyysasetusten (1644 ja 1664) noudattamisesta. STIERNMAN, Samling 
III, 272 ja STIERNMAN, Beslut II, 1702. Maaseudun vastaavista mene-
telmistä ks. GULLSTRAND, Bidrag, 48-49 sekä 98 ja seurr. 

2 HALILA, Oikeudenhoidosta, 262. 
11 
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ja »porvarivouteja» (tämä ero ei kuitenkaan ilmene samanaikai-
sissa nimityksissä), edellisten kuuluessa sellaisiin kaupunkeihin, 
missä oli kuninkaan linna, jälkimmäisten taas »avoimiin kau-
punkeihin». Eräissä keskiajan kaupungeissa nähtiin »kuninkaal-
lisia kaupunginvouteja» (kunglig byfogde), jotka, vaikkakin oli-
vat porvareiden joukosta valittuja, olivat mahtavia miehiä, 
samalla valtiovallan ja kaupunkiyhteisön omia toimihenkilöitä. 

Mutta uudelle ajalle tultaessa ei enää näe keskiajan mahta-
via kaupunginvouteja, vaan heidän nimeään kantavat miehet 
olivat verraten vaatimattomia, kaupungin alempiin toimihenki-
löihin kuuluvia porvareita, joilla oli oikeastaan vain toimen nimi 
yhteistä keskiaikaisten »edeltäjiensä» kanssa.' Ruotsi-Suomen 
kaupungeissa tapaa tällöin kaupunginvoutej a, jotka täyttivät-ja 
toimeenpanivat maistraatin käskyjä ja päätöksiä, huolehtivat 
politiasta ja kaupungin rahatoimesta heidän silti omaamatta 
itsenäistä asemaa viimemainitun hoidossa kuten keskiaikaiset 
kaupunginvoudit. Kaupunginvoudin toimia ja toimialoja selvi-
tellessä joutuu toteamaan melkoista kirjavuutta, sillä käytäntö, 
joka ei nojautunut edes mihinkään kaupunginlain kohtaan, oli 
ymmärrettävästi ennättänyt kehittyä eri suuntiin. Kehitys oli 
ilmeisesti tapahtunut omalta pohjalta, ilman sanottavia vieraita 
vaikutteita, sillä verratessa Ruotsi-Suomen uuden ajan alku-
puolen aikaisia kaupunginvouteja vastaaviin saksalaisen (myös 
balttilaisen) ja tanskalaisen kaupunkimaailman »virkaveljiin», 
ei näet voi huomata kehityksen rinnakkaisuutta tai erikoista toi-
men järjestelyn yhtäläisyyttä. Kaupunginvouteja ei näe, 1600-
lukua tarkasteltaessa, kaikissa aivan pienissä kaupungeissa lain-
kaan. Ei kuitenkaan voi sanoa, ettei sellainen toimi saattanut 
kuulua pieneen kaupunkiyhteiskuntaan, sillä kaupunginvoudin 
tapaa 1600-luvulla esim. pienessä yl ämaankaupungissa Hämeen-
linnassa. 

Kaupunginvoudin tehtäviin kuului tavallisimmin maistraatin 
päätösten toimeenpano tai toimeenpanon valvonta; hän esim. 
suoritti ulosottoja ja toimitti perille haasteita, apunaan tavalli-
sesti kaupunginpalvelij at. v. BONSDORFF huomauttaa, että Turun 
kaupunginvouti toimi uuden ajan alussa mm. »apujäsenenä kau- 

1  Vrt. kämnerintoimen vastaavaa kehitystä. HALILA, Oikeudenhoi-
dosta, 267-271. 
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pungin oikeusistuimissa», raastuvan- ja kämnerinoikeuksissa.l 
Tämä ei ole kuitenkaan käsitettävä siten, että kaupunginvouti 
olisi ollut vain tavallinen apujäsen, jollaisista on puhuttu maist-
raatin yhteydessä, vaan hän oli läsnä pikemminkin toimensa 
puolesta yleisenä syyttäjänä, paikallishallintoasioiden selvittä-
jänä ja tuntijana sekä vastaanottamassa samalla uusia tehtäviä. 
Hämeenlinnasta tiedetään 1680-luvulta, että kaupunginvoudin 
yhdessä kaupunginpalvelijain kanssa tuli nimenomaan olla läsnä 
maistraatin istunnossa sakon uhalla. Kaupunginvouti ja hänen 
apulaisena (kaupunginpalvelija) näet määrättiin »avuksi kau-
pungin välttämättömissä asioissa».2  Turun kaupunginvouti 
pidätti syyllisiä, toimi yhdessä kämnerin ja muutamien porva-
reiden kanssa arviomiehenä ja vastaavissa tehtävissä näkee kau-
punginvoudin useissa muissakin kaupungeissa. Kaupunginvouti 
näyttää muutamissa kaupungeissa olleen kaupunginpalvelijain 
esimies, joka valvoi näiden toimintaa. Kaupunginvoudille saatet-
tiin nimenomaan määrätä, kuten esiin. 1600-luvun Helsingissä, 
kaupunginpalvelija apulaiseksi.3  Edellinen antoi käskyjä kau-
punginpalvelijoille, jotka olivat velvollisia avustamaan kau-
punginvöutia etenkin pienissä alituiseen toistuvissa, koneellista 
suoritusta vaativissa tehtävissä.4  Kaupunginvouti -itse saattoi 
henkilökohtaisesti antaa haasteen huomattavissa asioissa ja 
arvokkaille porvareille kaupunginpalvelijan hoitaessa vähem-
män tärkeät haasteet. Viipurissa voi todeta olleen tapana, että 
milloin kaupunginpalvelijan antamaa haastetta ei toteltu, kau-
punginvouti kiiruhti itse antamaan sen.5  Viipurin kaupungin-
voudin tehtävänä oli myös yhdessä kahden porvarin kanssa toi-
mittaa perinnönjakoja ja muita tämänluontoisia tehtäviä.6  Hän 
valvoi myös kaupungin vankilaa.? Kaupunginvouti saattoi,kuteri 
esim. Turussa, järjestää vartioita kulkutautien ehkäisemiseksi, 
pitää silmällä ja tarvittaessa yhdessä kaupunginpalvelijan kanssa 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 215. 
2  Hämeenlinnan r. 1682 19/6 ja 21/6. Vrt. LINDEQVIST, Hämeen- 

linna, 61. 
8 Helsingin r. 1643 26/4. NORDMANN, Helsingfors III, 203 ja V, 130. 
4  Ks. esim. Uudenkaupungin r. 1645 12/4. 
5  Viipurin k. 1637 4/3. 
6  Viipurin r. 1634 7/7. Vrt. RI:UTu, Viipuri, 299.  

Viipurin r. 1640 15/1. 
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pidättää juopuneita mellastelijoita, kuten Porissa, sovitella yh-
dessä kämnerin kanssa riitoja, katsastaa mustelmia ja haavoja 
yhdessä haavurin (kylvettäjän) kanssa ja tarkastaa yhdessä kau-
punginviskaalin kanssa ruumiita, kuten Turussa.' 

Kaupunginvoudin tuli useissa kaupungeissa, etenkin niissä, 
missä erikoista kaupunginviskaalia ei vielä ollut, huolehtia niin-
ikään siitä, että lakia, säädöksiä ja maistraatin antamia mää-
räyksiä noudatettiin. Ellei ollut erityisiä kaupantarkastajia ja 
torivouteja, sai hän liittää näidenkin tehtävät omiin velvollisuuk-
siinsa. Näin joutui esim. Vaasan ja Kokkolan kaupunginvouti 
toimimaan vielä 1600-luvun jälkipuoliskollakin torikaupan val-
vojana, aksiisin katsastajana ja majamiehenpidon valvojana.2  
Sivutoimenaan Oulun kaupunginvouti huolehti myös laittoman 
kaupan valvonnasta ja Raahen kaupunginvouti sai v. 1680 teh-
täväkseen pitää tarkoin silmällä talonpoikain ja irtolaismiesten 
salakauppaa.3  Turun kaupunginvouti velvoitettiin v. 1660 tar-
kastamaan, että kaupungin halkokaupasta annettuja sääntöjä 
noudatettiin, s.o. halot olivat sovitun mittaisia' Ei ollutkaan 
ihme, että kaupunginvoudista voitiin käyttää, kuten esim. 
Hämeenlinnassa, myös viskaalin nimitystä. Hämeenlinnan kau-
punginvoudin tehtäviin kuului myöhemmin myös nimismiehen 
toimi kaupungissa pidettävillä kihlakunnankäräjillä 5 Uuden-
kaupungin kaupunginvouti nimitettiin samanaikaisesti väliin 
myös katsastusmieheksi (oppsynesman).6  

Varsin keskeinen asema kaupunginvoudin tehtävissä oli ve-
ronkannon ja muiden maksujen ja suoritusten perimisen huoleh-
timisella. Kuvaavaa on, että esim. Viipurin kaupunginvoudista 
usein käytettiin rinnakkaisnimityksiä veronkantomies (»ylös-
kantomies») ja ulosottomies.? Suurehkoissa kaupungeissa, myös 
esim. Helsingissä, kaupunginvoudin tuli hankkia kaksi takaajaa 
käyttämiensä ja haltuunsa saamien rahavarojen vakuudeksi .8  

1  Turun r. 1657 3/8, Porin r. 1630 21/12, Turun r. 1631 12/10. v. BONS-
DORFF, Åbo domb. 1626-1632, 104. Turun r. 1672 11/7 ja 1673 4/3. 

2  Vaasan r. 1658 10/12, 1671 20/11, 1678 27/11 ja 1671 6/12. 
3  Oulun r. 1663 5/10 ja Raahen r. 1680 10/5. 
4  Turun r. 1660 13/12. 

LINDEQVIST, Hämeenlinna, 61. 
6 KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 128. 
' RUUTH, Viipuri, 296. 
.s  Helsingin k. 1673 18/4. 
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Turussa, Viipurissa ja Helsingissä kaupunginvouti kantoi sään-
nöllisesti myös sakot.' Kiusallinen, aikaa ja kärsivällisyyttä vaa-
tiva rästikanto lisäsi kaupunginvoudin ennestäänkin suurta työ-
taakkaa.2  Edelleen muutamissa kaupungeissa, esim. Turussa, 
kaupunginvouti sai laatia veroluetteloita ja suorittaa tämän 
yhteydessä monimutkaisia arvioita.3  

Kaupunginvoudin velvollisuuksiin kaupungin oman talouden 
hoitajana kuului myös, ellei erityistä toimihenkilöä ollut, kau-
pungin töiden teettäminen ja valvominen, jopa, kuten Hämeen-
linnassa vielä 1660-luvulla, palotarkastusten pitäminen. Kau-
punginvoudin näkee huolehtivan myös kyytilaitoksesta sekä kau-
pungin majatalosta? Juuri pienissä kaupungeissa hänen käsiinsä 
keskittyivät miltei kaikki kaupunkihallinnon käytännölliset teh-
tävät, joten hän oli tavallaan kaupunkiyhteisön »toimitusjohta-
jana», joutuen itse henkilökohtaisesti huolehtimaan mitä moni-
naisimmista pienistä, mutta aikaa ja taitoa vaativista toimista. 

Kaupunginvoudeiksi otettiin tarmokkaita, työkykyisiä por-
vareita, jotka kykenivät myös nimenomaan suuremmissa kau-
pungeissa pitämään tiliä kerätyistä rahavaroista. Kun Turun 
entinen kaupunginvouti Antti Tuomaanpoika v. 1690 oli joutu-
nut toimestaan erotetuksi ja kun hän tästä valitti maaherran 
läsnäollessa, niin todettiin, ettei Antti ollut osoittautunut kel-
volliseksi, »kuten nämä ajat vaativat». Hän oli näet hieman kuuro 
ja tuskin osasi kirjoittaa, mikä haittasi tilinpitoa. Antti sanoi 
hoitaneensa tilit siten, että hän oli maksanut raatimiehille Johan-
nes Miltopaeukselle ja Vilhelm Wargentinille, jotka tekivät tilit 
hänen puolestaan. Uudeksi kaupunginvoudiksi oli ennätetty 
ottaa samaisen Miltopaeuksen veli Eerik, joka oli nuori, ripeä 
ja lisäksi luku- sekä kirjoitustaitoinen. Maistraatti päätti nyt, 
että Miltopaeus saa toimen, jolloin hänen tuli huolehtia, että 
kaikki kaupungin verot, jotka kerättiin maistraatin jäsenten 
paikkausta varten, tulivat kerätyiksi ja sekä lääninkamreerille 
että maistraatille oikein tilitetyiksi. Antti Tuomaanpojalle jätet- 

' Viipurin r. 1649 10/11 ja Helsingin r. 1661 20/5. 
2  Vaasan r. 1659 31/10. 
3  Turun r. 1650 22/4. 
4 Raahen r. 1689 10/8, Hämeenlinnan r. 1666, 1669, 1670, Vaasan r. 

1664 20/2 ja Kristiinankaupungin r. 1691 19/9. LINDEQVIST, Hämeen-
linna, 61. 
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tiin tehtäväksi laivamiesrahojen kanto ja kaupunginaidan sil- 
mälläpito. Antilie luvattiin palkkaa ja »joitakin helpotuksia kau-
pungin veroista». Häntä ruvettiin tästä lähin nimittämään vain 
»kaupunginaidan katsastajaksi».1  

Tehtävien lisääntyessä kaupunginvoutia varten voitiin laatia 
paikallisia ohjesääntöjä, jotka olivatkin hyvin tarpeen. Kun Vaa-
sassa todettiin v. 1683, että kaupungin asiat kärsivät, koska kau-
punginvouti ja kaupunginpalvelija eivät aina olleet kaupungissa; 
niin sovittiin, että sanotut toimihenkilöt olivat velvollisia saapu-
maan pormestarin luo joka aamu kello 6 saamaan määräyksiä 
päivän tehtävistä. Joka iltapäivä 5 — 6:n välillä heidän tuli tehdä 
pormestarille ilmoitus päivän aikana suoritetuista toimista sa-
moinkuin rahastonhoitajalle tehdä selkoa rästien kannosta.2  

Suomen 1600-luvun kaupungeissa kaupunginvoudin toimi 
pysyi vaatimattomana ja vain suurimmissa kaupungeissamme 
se muodostui päätoimenluontoiseksi. Meillä kaupunginvoudit 
olivat puhtaasti maistraatin palvelusmiehiä eikä heillä ollut sa-
nottavaa itsenäistä asemaa kaupunkihallinnon koneistossa. 
LINDBERG mainitsee Ruotsin kaupunkien kaupunginvoutien eri- 
koisasemasta kaupunkiyhteisössä. Hän huomauttaa, että kau- 
punginvoudit tavallaan edustivat yhteistä porvaristoa ja että 
he saattoivat esiintyä uhmaavasti maistraattia vastaan tuohon 
erikoisasemaansa joko tietoisesti tai muuten vedoten. Porvaris-
tolla oli kaupunginvoutia valittaessa suuri sananvalta ja lisäksi 
saattaa panna merkille, miten kaupunginvoudin toimi vältti 
vielä 1700-luvulle tultaessakin byrokratisoitumisen .3  Mutta suo-
malaisten kaupunkiyhteisöjen suhteellinen nuoruus aiheutti sen, 
että meille ei ollut ennättänyt juurtua tuo vanha keskiaikainen 
kaupunginvouti-institutio, jonka heijastumaa Ruotsin vanhojen 
kaupunkien kaupunginvoudin erikoisasema ilmeisesti oli. Meillä 
sensijaan kaupunginvouti oli täysin rinnastettavissa kaupungin 
muihin toimihenkilöihin. Kaupunginvoudin toimella ei ole edus-
tusluonnetta, se ei kohoa erikoisasemaan maistraatin apulaisten 
joukosta. Meillä kaupunginvoudin toimi saattoi olla samanlainen 
väliaste korkeampiin paikallishallinnollisiin toimiin pyrittäessä 
kuin esim. kämnerin toimi. Niinpä esim. Uudestakaupungista 

1 Turun r. 1690 17/11. 
2  Vaasan r. 1683 10/10. 
3  LINDBERG, Västervik, 247. 
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saattaa panna merkille, että kaupunginvoudeista yleisesti tuli 
jonkun vuoden kuluttua raatimiehiä.l Turun Antti Tuomaanpo-
jan tapaus on tyypillinen esimerkki kaupunginvoudin toimen 
byrokratisoitumisesta meikäläisellä maaperällä. 

Kaupunginvoutien palkkauksesta on 1600-luvun alkupuo-
lelta vain hajanaisia tietoja. Turun kaupunginvoudille makset-
tiin v. 1638 180 kuparitalaria ja v. 1670 vain 40 hopeatalaria. 
Viipurin kaupunginvoudin palkkataso oli sekin suhteellisen alhai-
nen, vain n. 60 hopeatalaria. Helsingin kaupunginvouti sai vuosi-
sadan lopulla palkkaussäännön mukaan 33 hopeatalaria ja pie-
nempien kaupunkien kaupunginvoutien palkkataso vaihteli 
10 —20 hopeatalarin välillä. 

Meikäläistä kaupunginvoudin tointa tarkasteltaessa ei voi 
olla panematta merkille toimen organisaatiossa vallitsevaa keski-
tyksen puutetta. Kaupunginvoudin toimialaa ei ollut riittävän 
tarkasti määritelty. Kaupunkitalouden hoitoa ei esim. ollut riit-
tävän kiinteästi keskitetty kaupunginvoudin käsiin. Juuri pie-
nissä kaupungeissa kaupunginvoudin toimi olisi ollut ensiarvoi-
sen tärkeä maistraatin päätösten toimeenpanijana ja kaupunki-
talouden yleisenä johtajana. 1600-luvulla ei vielä ennätetty 
kohota tästä hajanaisuudesta, jota on edellä usein esimerkein 
valaistu. Vuosisadan lopulla annetut kuninkaalliset palkkaus-
säännöt eivät pienien kaupunkien kohdalta lainkaan tunne kau-
punginvouteja. Niinpä ei esim. Hämeenlinnan kaupungin palk-
kaussäännöissä häntä lainkaan mainittu, vaikkakin tämä toimi 
oli ollut kaupungissa aikaisemmin. Nyt kaupunginvoudin asema 
muodostui epämääräiseksi, luottamustoimen luontoiseksi ja sen 
tehtävät useissa tapauksissa siirtyivät muille toimihenkilöille, 
esim. kaupungin rahastonhoitajalle. Vain suuremmissa kau-
pungeissa kaupunginvoudin toimi vakiintui ja pian kiinteytyi, 
jopa, kuten on todettu, mukautui ajan byrokratisoitumisen vaa-
timuksiin. 

Elinkeinoelämää valvovat toimihenkilöt. 

1600-luvun ajattelutavan mukaan kaupunkien elinkeino-
elämä oli alistettava tarkan holhouksen, säännöstelyn ja kontrol-
lin alaiseksi, minkä toivottiin antavan sille eloa ja oikean kehi- 

i KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 39. 
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tyssuunnan. Maistraatti oli velvollinen huolehtimaan, että »kau-
pungin elinkeinot kukoistivat», ja maistraatin avuksi tässä tar-
koituksessa oli muodostunut melkoinen joukko kaupungin toi-
mihenkilöitä. Tehtävänä on lähinnä kiinnittää huomiota mei-
käläisiin kaupunkiyhteisöihin sanottua tehtävää varten muodos-
tuneen toimihenkilöstön organisaatioon, tehtäviin ja sosiaaliseen 
asemaan. Joudutaan varsinaisesti nyt vasta toteamaan jo edellä 
kosketeltu seikka, että raja toisaalta sellaisten kaupungin toi-
mihenkilöiden kuin esim. krouvareiden, »kaupungin leipureiden» 
ja »kaupungin kalastajien» ja toisaalta muiden varsinaisten 
ammatinharjoittajien välillä ei aina ollut selvä. Tyydyttäessä 
antamaan yleiskuva vain elinkeinoelämää valvovista ja sään-
nöstelevistä toimihenkilöistä ei kuitenkaan jouduta tekemisiin 
sanotun kysymyksen kanssa. Myös on huomattava, että elin-
keinoelämää, nimenomaan kauppaa, valvomassa, säännöstele-
mässä ja kontrolloimassa oli sekä valtiovallan ja kauppakomppa-
nioiden että kaupungin toimihenkilöitä, jotka toimivat tai saat-
toivat toimia rinnan. Niinpä kruunu oli asettanut kauppa- ja 
purjehdussäännön valvontaa varten erityisiä katsastusmiehiä 
(oppsyningsmännerna öfver handelsordinantien) tärkeimpiin 
kauppakeskuksiin, ja näitä toimihenkilöitä varten oli v. 1614 
valmistettu erityinen ohjesääntö. 1600-luvun elinkeinoelämää 
koskevista lähteistä ei aina käy riittävän tarkoin selville, keitä 
kulloinkin tarkoitetaan, joten aina ei ole helppoa tehdä eroa 
näiden välillä. Suurinta hankaluutta tuottaa kuitenkin se tosin 
jo ennaltaan tuttu toteamus, että elinkeinoelämää valvovien 
henkilöiden tehtävät olivat kirjavia ja vaihtelevia. Näkee nimit-
täin sellaisten toimihenkilöiden ohella, jotka valvoivat pelkäs-
tään elinkeinoelämää, sellaisiakin, joiden toimialaan kuului 
myös useiden muiden elämänalojen valvontaan kuuluvia teh-
täviä, esim. yleisen järjestyksen tai ylellisyysasetusten val-
vonta. Tällainen toimihenkilö oli esim. 1600-luvun kaupungin-
viskaali. Tuntuu tosin siltä, kuin — 1600-luvun kunnallisten 
tehtävien verevän monisäikeisyyden muistaen — näiden teh-
täviltään ja sosiaaliselta asemaltaan niin erilaatuisten tarkas-
tajien, katsastajien, viskaalien ja inspehtorien toimet näin mene-
tellen revittäisiin hajalleen omista elimellisistä yhteyksistään. 
Mutta kun toisaalta toteaa olevan myös puhtaasti elinkeinoelä- 
män piiriin rajoittuvia valvontaviranomaisia, on syytä tehdä 
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ensi sijassa heille oikeutta kadottamatta kuitenkaan mielestä 
tuota 1600-luvulle niin luonteenomaista piirrettä. Esitykseen 
liitetään myös kaupunkiyhteisön maatalouden ja kalastuksen 
palveluksessa olevat kunnalliset toimihenkilöt. 

I 

Kaupunkien tärkeintä elinkeinoa, kauppaa, valvovat toi-
mihenkilöt olivat sekä valtiovallan että kaupunkiyhteisön kan-
nalta erittäin tarpeelliset: Edellinen saattoi näiden välityksellä 
valvoa verotusintressejään ja toteuttaa kauppaperiaatteitaan, 
jälkimmäinen taas valvoa ensi kädessä omia privilegioitaan, kau-
pungin olemassaolon ydintä. Kaupunginlaki ei kuitenkaan anta-
nut erityisiä määräyksiä eikä ohjeita enempää kuin v:n 1619 
säädöskään, miten kaupan valvonta olisi yksityiskohdin järjes-
tettävä. Kuninkaallisia määräyksiä ja asetuksia, jotka eivät 
ulottuneet kunnallisen organisaation yksityiskohtiin, saatettiin 
soveltaa eri paikoissa myös eri tavalla. Valtakunnan kauppakol-
legion aloitettua 1650-luvulla toimintansa organisaatio tosin alkoi 
vähitellen vakiintua, mutta yhtenäistä systeemiä ei kuitenkaan 
saatu aikaan. Elinkeinoelämän yksityiskohtainen valvonta, eri-
toten oman kauppapiirin valvonta, »kurissa pitäminen», jäi val-
taosaltaan kaupunkien omaksi tehtäväksi. Tämän tärkeyden 
ymmärtää palauttamalla mieliin aikakauden olosuhteet kau-
punkien välisine kilpailuineen ja porvarissäätyyn kuulumatto-
mien, etenkin talonpoikien, harjoittamine kaupankäynteineen. 
Luonnollista on, että monet esim. kieltotavaraa, maakauppaa, 
ennakko-ostoa ja kalastusoikeutta rajoittavat määräykset myös 
kuuluivat aikakauden talouspoliittisiin ilmiöihin. Puuttumatta 
tähän kysymykseen valtiovallan näkökulmasta kiinnitettäköön 
huomiota siihen, millainen kunnallinen valvontakoneisto 1600-
luvun kaupungeissamme oli toiminnassa. Lähdemateriaali kes-
kittyy kuitenkin voimakkaasti vuosisadan j älkipuoliskolle syystä, 
että lähteet ovat tältä ajalta lukuisammat, osittain myös siitä 
syystä, että kaupan valvonnan järjestelytoimenpiteet olivat 
juuri tällöin lukuisia. 

Esivallalla, nimenomaan maaherroilla, on monissa kaupun-
geissa ollut hyvin merkittävä osuus kunnallisluontoisten kau- 
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pantarkastajien toimien perustamisessa. Näkee maaherran ke-
hoittavan maistraatteja asettamaan tällaisia toimihenkilöitä; 
milloin kaupantarkastajia ei vielä ollut tai, kuten usein tapah-. 
tui, toimi oli »jäänyt unohduksiin». Niinpä Uudessakaupun- 
gissa kreivikunnan paikallinen vouti (päämies) Petter Plag-
man v. 1650 vaati kaupunkia nimittämään kaupantarkastajan 
ja maaherra teki v. 1693 vastaavan ehdotuksen.i Raaheen otet-
tiin v. 1695 kaupantarkastaja maaherran nimenomaisesta kehoi-
tuksesta.2  Maaherra Eerik Gyllenstierna harrasti Viipurin ter-
vakaupan valvontaa antaen v. 1639 erityisen säädöksen tätä 
varten .3  Pietari Brahen lukuisista aloitteista mainittakoon vain 
hänen kirjeensä Rauman maistraatille v. 1651, missä hän kehoit-
taa maistraattia asettamaan erityisen torivoudin.4  Maaherran 
toimesta otettiin v. 1687 Vehkalahden kaupunkiin erityinen ran-
taratsastaja, joksi valittiin kaupungin torivouti.5  

Kaupantarkastaja, joka myös asetti rikolliset syytteeseen 
tuomioistuimessa, valittiin yleisessä raastuvankokouksessa, 
tavallisimmin valpurinkokouksessa, mutta joskus vasta varsi-
naisen kauppa-ajan alkaessa, siis hieman myöhemmin. Yleinen 
raastuvankokous ei kuitenkaan aina halunnut tai voinut nimetä 
sopivaa miestä, vaan jätti, kuten esim. Porvoossa v. 1684, valitse-
misen pormestarin ja raatimiesten huoleksi.6  Kaupantarkastajan 
tehtävät vaihtelivat eri paikkakunnilla, sillä mitään yhtenäi-
syyttä ei tällä toimialalla ollut. Milloin heidän tehtäviinsä 
kuului kaiken kaupan valvonta, kuten esim. Raahessa v. 1680, 
milloin heidän tuli tarkastaa »kauppiaiden puodit», kuten 
Raahessa v. 1695, tai valvoa kaupankäyntiä torilla, satamassa, 
tai maakauppaa.? Ei olekaan ihme, että näillä toimilla saattoi 
olla hyvinkin erilaatuisia nimityksiä. Tavallisimmin käytettiin 
kaupungin katsastus- eli tarkastusmiehen (oppsyningsman, till-
syningsman, viciteur) ja »syökärin» (besökare) nimiä. Näiden rin- 

1  Uudenkaupungin r. 1650 17/8 ja 1693 14/3. 
Raahen r. 1695 12/6. 

3  Viipurin r. 1640 23/4. Maaherran säädöksen päiväys on 1639 10/9. 
4  Rauman r. 1651 22/3. 

Vehkalahden r. 1687 4/3. 
6 Porvoon r. 1684 6/10. 
7 Raahen r. 1680 29/11 ja 1695 12/6. Vrt. Helsingin »viciteurer öfver 

krambodar». EHRSTRöM, Helsingfors, 53. 
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nalla käytettiin kuitenkin, etenkin vuosisadan lopulla, kaupun-
ginviskaalin ja -inspehtorin nimityksiä; tavallisimmat asut oli-
vat laittoman kaupan inspehtori (inspektor öfver olaga hande-
len) ja maakaupan inspehtori (inspektor öfver landköp) sekä 
kaupunginviskaali, kauppaviskaali.l Niitä kaupantarkastajia, 
jotka määrättiin valvomaan satamia ja purjehdusta, kutsuttiin 
»rantaratsastajiksi» (strandridare, strandryttare) ja maakaupan 
valvojia »ratsastajiksi» (utridare).2  Voi nähdä myös yhdistettyjä 
nimityksiä, esim. »ratsastaja ja katselmusmies» (utridare och 
oppsyningsman), kuten Uudessakaupungissa, tai »kaupungin 
inspehtori ja rantaratsastaja», kuten Kokkolassa. Oman ryh-
mänsä, joka ei tosin selvästi eroa edellisistä, muodostivat lisäksi 
torivoudit (torgfogde), joiden toimintaa tarkastellaan erikseen. 
Rantaratsastajia, ratsastajia ja torivouteja voi pitää erikoistu-
neiden kaupantarkastajien, erikoisryhmien, niminä, edellä-
mainittuja taas yleisniminä. Otettakoon kuitenkin vielä pari 
esimerkkiä siitä, miten vakiintumattomia mainitut nimitykset 
saattoivat olla. Niinpä Uudenkaupungin maakaupan tarkasta-
jaa Perttu Riikoista sanottiin v. 1651 ratsastajaksi ja katsel-
musmieheksi (utridare och oppsynesman), mutta seuraavana 
vuonna hänestä käytetään yleisesti »syökärin» (besökare)-nimi-
tystä. Hänen seuraajastaan, Turusta kotoisin olevasta Sigfrid 
Antinpojasta, jolla oli aivan vastaavat tehtävät, käytettiin 
sensijaan, kenties suurien kaupunkien tapaan, sanontaa maakau-
pan inspehtori .3  Kokkolan kaupantarkastajalla Tuomas Kalloi-
sella näkee v:n 1651 lopussa nimityksen kaupungin inspehtori 
ja ratsastaja (stadens inspektor och utridare), kun häntä taas 
seuraavan vuoden alussa — ilman, että välillä oli suoritettu 
mitään paikallishallinnollisia toimenpiteitä — sanotaan kaupun-
gin katselmusmieheksi (stadens oppsynesman) ilman, että voi-
daan varmuudella sanoa hänen toimialansakaan tällä välin 
muuttuneen.4  

I Suomal. asu caupungin ylöskatzomies. GROTENFELT, Suomenkie-
lisiä asiakirjoja, 97. Vrt. TAMELANDER, Tullivirkamiesten virkanimityk- 
sistä Ruotsin vallan ajalla, 3. 

2  TAMELANDER käyttää asua ulkoratsastaja. TAMELANDER, Tulli-
virkamiesten virkanimityksistä Ruotsin vallan ajalla, 4. 

3  Uudenkaupungin r. 1651 18/1, 1652 11/9 ja 1656 31/3. 
* Kokkolan r. 1665 11/11 ja 1666 12/2. 
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Kaupantarkastajien oli maistraatin edessä vannottava mui-
den toimihenkilöiden tapaan vala, jonka erikoisesti kaupantar-
kastajia varten laaditun sanamuodon valtakunnan kauppakol-
legio oli vahvistanut. Toimi oli yleensä jatkuva, eikä vuosittain 
vaihtuva, joskin näkee tapauksia, että kaupantarkastaja oli 
valittu, kuten Käkisalmessa v. 1663, vain yhdeksi kauppakau-
deksi, talveksi.1  Tammisaaresta tunnetaan myös tapaus, että 
kaupantarkastaja valittiin 4 kk:n koeajaksi, minkä jälkeen hän 
vasta sai vahvistuksen toimeensa ja vakinaisen valtakirjan.2  
Kristiinankaupungissa nähdään v. 1691, että kaupunginvis-
kaali (kauppaviskaali) Eerik Sander otettiin palvelukseen ensin 
1 	vuoden koeajaksi .3  Maistraatti antoi kaupantarkastajille, 
nimenomaan kaupungin ulkopuolella toimiville, erityisen valta-
kirjan ja usein kaupunki pyysi omille kaupantarkastajilleen 
kruunun viranomaisten valtakirjaa, etenkin maaherrojen valta-
kirjoja, jotta kaupantarkastaja saattoi paremmalla menestyk-
sellä hoitaa tointaan. Niinpä kenraalikuvernööri antoi v. 1663 
Käkisalmen maakaupan valvojalle (stadens utridare) Tuomas 
Sigfridinpojalle valtakirjan ja Porvoon maistraatti pyysi v.1674 
valtakirjaa maaherralta kaupungin katsastusmies Jaakko Nik-
kaiselle, joka oli valtuutettu tarkastamaan juuri maakauppaa.4  

Kun kunnallisen kaupantarkastajan toimi kehittyi ja muo-
toutui useimmissa tapauksissa paikallisten olosuhteiden mukai-
seksi ja tästä syystä tuli, kuten jo edellä huomautettiin, eri 
kaupungeissa hyvinkin erilaatuiseksi, on hyvin ymmärrettävää, 
että se saattoi toisessa kaupungissa muistuttaa pahaisen kaupun-
ginpalvelijan tointa, toisessa taas laajavaltuuksisen yleisen 
syyttäjän. Tämä on ilmaus kunnallisen kaupantarkastajan toi-
men organisaation melkoisesta kehittymättömyydestä, samalla 
kun jo edellä on todettu tälläkin alalla vallinneen melkoista 
keskityksen puutetta. Tämä oli kaikille pohjoismaille omi-
naista, eikä yksistään vain Suomelle, joskin meidän pienissä 
kaupunkiyhteisöissämme tämä keskittymättömyys ilmeni usein 
selvemmin kuin valtakunnan kaupallisilla rintamailla. 

Useissa 1600-luvun kaupungeissa, mm. Turussa, tapaa kau- 

Käkisalmen r. 1663 12/1. 
2  Tammisaaren r. 1681 18/4. 
3  Kristiinankaupungin r. 1691 23/11. 
4  Käkisalmen r. 1663 12/1 ja Porvoon r. 1674 20/3 sekä 1674 30/3. 
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pungin toimihenkilön, jonka vaativat tehtävät yhdistivät itseensä 
kunnallisen kaupantarkastajan ja yleisen syyttäjän eli, jos käyt-
tää viipurilaista sanontaa, oikeudenkäyntiviskaalin. Niinpä Kok-
kolan kaupungin inspehtorin lukuisiin tehtäviin kuului »valvoa 
sekä laitonta kauppaa että maakauppaa, kaduilla meluamista ja 
yöllä huutamista, kuin myös pyhäpäivänrikkomuksia, elämöi-
mistä pyhäisin, vaateparsia ja mitä muuta hänen toimensa vaa-
tii.»' Onkin aivan luonnollista, että kaupantarkastajiakin saatet-
tiin sanoa viskaaleiksi, sillä sekä kauppa- että oikeudenkäynti-
viskaalit asettivat rikkomuksen tehneitä henkilöitä syytteeseen. 
Uudessakaupungissa 1690-luvulla kaupunginviskaalin Henrik 
Lentzin tehtävänä oli syyttää »laittomasta kaupasta» samalla, 
kun hän toimi lisäksi veronkantomiehenä. Hänestä käytettiin 
myös rinnakkaisnimitystä kaupungin katselmusmies (stadens 
oppsyningsman).2  Kun Kristiinankaupungissa v. 1686 otettiin 
tarmokas tullari Taneli Hamberg kaupunginviskaaliksi, niin 
hänen tehtäviinsä kuului valvoa »sekä kauppaa että muutan 3  

Turussa ja Viipurissa oli luonnollisesti kasvanut edellisistä 
poikkeava, kehittyneempi kunnallinen kaupanvalvontasysteemi. 
Valtiovallan, kenraalikuvernöörin, toimesta oli Turkuun ase-
tettu ainakin 1620- ja 1630-luvuilla erityinen kruunun virka-
mies, kenraali-inspehtori (generalinspektor), jonka tehtävänä oli 
kaikkien elinkeinohaarojen, niin kaupan kuin »ammattienkin» 
(ammattikuntien) valvonta. Tunnetuin Turun kenraali-inspeh-
tori oli kuninkaan v. 1630 antamalla valtakirjalla varustettu, 
tarmokas ja aloiterikas Hannu Bogge, josta käytettiin myös 
pelkän katsastusmiehen (uppsyningsman) nimitystä ja myös 
virkanimeä aksiisimestari sekä nimitystä kaikkien »ammat-
tien» katsastusmies.4  Maistraatti oli velvollinen kaikin tavoin 
tukemaan hänen tärkeää toimintaansa, joskaan arvon herra 
Hannu ei näytä olleen Turun pormestareihin ja raatimiehiin 
tyytyväinen. Niinpä hän v. 1631 alikäskynhaltijan läsnäollessa 
esitti maistraatille kuvernöörin kirjelmän, missä vaaditaan 

Kokkolan r. 1669 19/5, 1674 23/3 ja 1685 4/2. 
2  Uudenkaupungin r. 1694 10/3 ja 1695 5/8. 
3  Kristiinankaupungin r. 1686 26/6. Vrt. Porvoon r. 1672 6/2, 13/3, 

13/4, 15/7 ja 30/9, sekä Vaasan r. 1694 23/6 ja Oulun r. 1687 21/3. 
4  Turun r. 1629 6/7, 31/8  ja 11/11. v. BONSDORFF, Åbo domb. 1626 

—1632, 43, 49 ja 67. 
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maistraattia avustamaan Boggea hänen vaativassa työssään.' 
Bagge oli näet kaksi kertaa ollut raatihuoneella esittämässä 
erästä asiaansa ja pyytänyt toimenpiteitä maistraatin taholta, 
mutta ei ollut saanut. Bogge vaati maistraatilta useaan kertaan 
tiukempia otteita elinkeinoelämän valvonnassa.' Hannu Bogge 
oli, virassaan aina v:een 1637 ja hänen jälkeensä valittiin Jaakko 
Timme.3  

Kenraali-inspehtorin virka näyttää pian kuitenkin jääneen 
Turussa unhoon nähtävästi maistraatin saadessa kollegiaalisen 
jaon v. 1638 ja tilalle tulivat muiden meikäläisten kaupunkien 
tapaan erilaiset kaupantarkastajat, joita ruvettiin myöhemmin 
kutsumaan myös kaupunginviskaalin nimellä. Kaupunginvis-
kaalin avuksi määrättiin alikatsastusmies tai -miehiä (underupp-
syningsmän),4  kuten jo Hannu Boggenkin päivinä, jolloin v. 1635 
Tuomas Henrikinpoika määrättiin erääksi alikatsastusmieheksi, 
joista vuosisadan lopulla myös käytettiin »syökärin» n,meä.s 
Turun kaupanvalvontahenkilöstön keskinäisestä työjärjestyk-
sestä ei kuitenkaan voi antaa yksityiskohtaisia tietoja. Luon-
nollista on, että myös Viipurissa oli kaupantarkastajilla useita 
apulaisia. 

Tavallisesti kaupantarkastajat saivat ansaittujen vaivojensa 
palkaksi 1/3 heidän toimestaan laillisesti takavarikoidusta tava-
rasta sekä sakoista. Tuo kolmannesmäärä periytyi kaupungin-
lain tuntemasta asianomistajan osuudesta, yhdestä kolmannek-
sesta.6  Tosin saattaa havaita pieniä eroavaisuuksia. Niinpä 
Turun kaupunginviskaalille myönnettiin v. 1653 tosin 1/3 taka-
varikoiduista tavaroista ja sakoista, mutta 1660-luvun lopussa 
1/3 sakoista ja 1/2 laillisesti takavarikoidusta tavarasta:? Oulun 
katselmusmies sai 1/2 sekä takavarikoidusta tavarasta että 
sakoista, Kristiinankaupungin »vaanijain» saadessa v. 1665 

1  Turun r. 1631 15/6. v. BONSDORFF, Åbo domb. 1626-1632, 96. 
2  Turun r. 1631 12/3 ja 31/8. V. BONSDORFF, Åbo domb. 1626-

1632, 85. 
3  Turun r. 1637 24/5. HARTMAN, Åbo domb. 1637, 109. 
4  Turun r. 1635 23/2. HARTMAN, Åbo domb. 1635, 15. 
' Turun r. 1670 22/7. 
• Mainitut suhdeluvut olivat vastaavanluontoisissa tapauksissa 

muuallakin käytännössä. Ks. esim. kieltotavaramääräyksiä v. 1692, 
kohta 5. STIERNMAN, Samling V, 292. 

7  Turun r. 1653 8/2 ja 1669 17/4. 
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kesken ei näy kehittyneen, vaan toiminta jäi useimmiten tässä-
kin suhteessa hajanaiseksi. Ei näet voi osoittaa esimerkkejä näi-
den kolmen eri toimihenkilöstön säännöstellystä, luottamukselli-
sesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. 

II 

Torilla, joka oli kaupunkien kaupankäynnin säädöstenmu-
kainen keskus, isännöi monissa kaupungeissa kauppapäivinä 
kaupunkiyhteisön omana, virallisena kaupantarkastajana ja 
järjestysmiehenä torivouti.1  Torivoutien tuli mm. katsoa, »että 
köyhä voi ostaa yhtä hyvin kuin rikaskin», valvoa mittojen ja 
painojen oikeaa laatua ja ennen kaikkea »jakaa talonpojat 
porvarien kesken». Jos häntä vastustettiin, saattoi seurauksena 
olla raastuvanoikeudessa langetettu 40 markan sakko. Pie-
nissä kaupungeissa näkyvät tosin kaupunginpalvelijat suoritta-
neen mainittuja tehtäviä ja usein suurehkoissakin kaupungeissa, 
etenkin meillä, toimi joko sai jäädä pitkiksi ajoiksi täyttämättä 
tai kaupungin muut toimihenkilöt, etenkin kaupungin katsel-
musmiehet, hoitivat tätä tointa. Turussa ja Viipurissa tori-
vouti oli kaupungin kaupantarkastajan, viskaalin, alainen, kau-
punginpalvelijoihin verrattava palvelusmies. Pietari Brahe oli 
v. 1649 Suomea varten vahvistanut erityisen torijärjestyksen, 
jota seurattiin useissa kaupungeissa, esim. Porvoossa vielä 1670-
luvulla, ja Turkua varten oli jo v. 1638 laadittu, niinikään ken-
raalikuvernöörin ja maaherran toimesta, muiden säädösten 
yhteyteen erityinen torikaupan ohjesääntö.' Kenraalikuver-
nöörin antaman työjärjestyksen voimaanpano tosin viivästyi 
monissa kaupungeissa. Niinpä se esim. Uudessakaupungissa 
toteutettiin vasta v. 1650, ja Porissa v. 1652.3  

Torivoudin tehtäviä hoidettiin, kuten huomautettiin, muu-
tamissa kaupungeissa siis sivutoimena. Niinpä esim. Porissa 
v. 1652 raatimies Antti Hermaninpoika ja porvari Matti Hyp-
ping velvoitettiin ryhtymään torivoudeiksi ja Kristiinankau- 

Viipurissa käytettiin tämän ohella myös nimitystä torivahti (torg-
vaktaren). Viipurin r. 1649 13/1. 

z  Porvoon r. 1672 5/10 ja Turun r. 1638 13/10 § 7. HAsTESKO, Åbo 
domb. 1638, 213. 

3  Uudenkaupungin r. 1650 14/1 ja Porin r. 1652 17/1. 

12 
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pungissa v. 1674 raatimies Pietari Eerikinpoika ja porvari 
Antti Olavinpoika.l Myös Kokkolassa ja Raahessa oli kaksi 
torivoutia, mutta yleensä heitä oli meikäläisissä kaupunkiyh-
teisöissä vain yksi. Luonnollista on, että torivoudin tehtävät 
saatettiin yhdistää muihin toimiin, kuten edellä jo mainittiin. 
Niinpä Helsingissä torivouti oli usein samalla kaupungin vahti-
mestarina, niinikään Naantalissa. Uudessakaupungissa, missä 
v. 1658 entinen kaupunginpalvelija Simo Sigfridinpoika valit-
tiin torivoudiksi, torivoudin tehtäviin yhdistettiin tällöin myös 
tuulaakin kanto sekä mittojen ja painojen tarkastus.'' Terva-
kaupan ollessa useissa kaupungeissa hyvin keskeinen, voidaan 
monien kaupunkien, mm. Helsingin torivoutia yhtä hyvin myös 
kutsua tervakaupan tarkastajaksi. 

Torivouti sai kantaa, mikä on hyvin luonnollista, palkkionsa 
torilla kauppaa harjoittavilta henkilöiltä ja hänen palkkionsa 
suuruus riippui näinollen kaupankäynnin vilkkaudesta. Tämä 
periaate lienee vanhastaan ollut yleisesti käytännössä. Helsin-
gin torivoudin palkkioksi tuli vuosisadan puolimaissa »sekä tal-
vella että kesäaikaan» 8 äyriä kuparirahaa jokaisesta tervaläs-
tistä ja hän oli velvollinen pitämään luetteloa kaupaksi tuo-
duista tervamääristä s  Raahen torivouti sai vaivojensa palkaksi 
leivän kultakin talonpojalta, joka toi torille tavaraa.4  Uuden-
kaupungin torivouti sai v. 1658 palkakseen kolmanneksen sa-
koista, joita torikaupassa tehdyistä rikkomuksista langetet-
tiin.s 

Tuskin tarvitsee huomauttaa, että torivoudin tehtävät eivät 
olleet miellyttäviä, vaan tämän toimen haltijat, jotka useim-
miten olivat köyhiä, saattoivat kuulla esim. sellaista kuin Raa-
hen torivouti v. 1687: »Mene ja tee luettelo kaupungin sioista, 
sokeista ja halvaantuneista oppipojista, äläkä jaa talonpoikia.»» 
Toisaalta heille saattoi käydä niin kuin Viipurin eräälle tori-
voudille, joka antoi kolmen halkokuorman mennä torin ohitse. 
Hänet näet tuomittiin huolimattoman työskentelyn johdosta 

Porin r. 1652 17/1 ja Kristiinankaupungin r. 1674 16/3. 
2  Uudenkaupungin r. 1658 23/1. 
3  Helsingin r. 1655 30/4 ja 1657 14/2. 
4  Raahen r. 1679 12/2. 
5  Uudenkaupungin r. 1658 23/1. 
6 Raahen r. 1687 2/2. 
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istumaan tunnin puuhevosen selässä.' Luonnollista on, että 
tämä ei suinkaan ollut omiaan kohottamaan torivoudin arvo-
valtaa, joka hänelle ammatissaan oli niin tuiki tarpeellinen. 

Ei voi olla edelleen korostamatta kaupunkien kunnallisten 
pikkutoimien organisaation sekavuutta, keskittymättömyyttä, 
suurta yhtenäisyyden puutetta eri kaupunkien vastaavien toi-
mien välillä, oman, paikallisten olosuhteiden mukaiseksi muo-
toutuneen kunnalliskoneiston sekä paikallisten taloudellisten ja 
sosiaalisten tekijäin ollessa määräävinä. Tyypillisenä esimerk-
kinä esitettäköön Raahen torivoudin toimi 1670 —1680-luvuilta. 
Torivouti oli täällä jonkinlainen kaupungin kunnallishallinnon 
faktotum, joka saattoi omata muitakin nimityksiä kuin tori-
vouti. Hän näet toimi samalla pormestarin renkinä, kaupungin-
palvelij oiden apulaisena, vahtimestarina ja vanginvartijana. 
Hän laati erään porvarin kanssa karjaluetteloita porvariston 
taksoitusta varten, luetteloi ehtoollisella käyviä kaupunkilaisia 
urkurin palkan kantoa varten ja niitä porvareita, joiden velvol-
lisuus oli osallistua raatihuoneen aidan kunnostamiseen. Edel-
leen hän valvoi irtolaisia ja mittojen sekä painojen käyttöä. Raa-
hen torivoudin tehtävänä sanottiin v. 1682 nimenomaan olevan 
»avustaa kaupungin toimihenkilöitä (utskickade och betjente) 
pormestarin ja raadin käskystä.» Kuvaavaa on, että hänestä, 
Abraham Laurinpojasta, käytettiin v. 1681 keväällä nimitystä 
torivouti, saman vuoden syksyllä hänellä oli nimitys kaupungin-
vouti ja seuraavassa maaliskuussa taas torivouti, ilman, että 
hänen toimialansa tällä välin olisi muuttunut.2  Kaupunkien pai-
kallishallinnon toimihenkilöiden nimitykset eivät tosiaankaan 
olleet vakiintuneita, etenkään ne, joita varsinainen lakiteksti 
ei 1600-luvulla tuntenut. Kunnallisia alempia toimihenkilöitä 
ja heidän tehtäviään selvitellessä saattaa tuntua senvuoksi ai-
heettomalta kategorisoida ja tarkoin määritellä mitään toimi-
henkilönimitystä ja sen sisältöä, koska tämä sisältö saattaa olla 
hyvinkin laaja, rajoiltaan epämääräinen ja laadultaan moni-
vivahteinen. On myös hyvin houkuttelevaa ryhtyä etsimään 
valtakunnallisen yhtenäisyyden puuttuessa maakunnallisia, 

' RUUTH, Viipuri, 361. 
2 Raahen r. 167919/2, 168010/5, 1681 9/3, 11/5, 2/10, 168217/3, 

3/5, 1684 10/5 ja 1688 1/12. — Raumasta ks. LÄHTEENOJA, Rauma, 81_ 
Oulusta ks. VIRKKUNEN, Oulu, 206-207. 
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taloudellisesti yhtenäisten alueiden, paikallisten itsehallinto-
piirien erikoispiirteitä, jotka muodostaisivat oman ryhmän 
tiettyine yhtenäisine piirteineen, joilla saattaa olla tietty his-
toriallinen kehitys. Mutta kehitys on ollut niin irrallista, paikal-
lista, miltei individualistista, että tämmöiset rakennelmat, 
joita voisi kyllä tehdä, tuntuvat teoreettisilta ja teennäisiltä. 

III 

Myöskin vaakahuone, missä kaupungin »puntaria» ja suola-
lynnyrin mittaa säilytettiin, oli kaupungin kaupan keskuspaik-
koja. Vaakahuoneen hoitajana oli valantehnyt kaupungin 
vaakamestari eli vaakitsija (vågmästare, vägare), joka oli velvolli-
nen pitämään tarkkaa tiliä vaakahuoneen käytöstä. Kaikissa 
kaupungeissa, varsinkaan pienissä ylämaankaupungeissa, ei 
vaakahuonetta kuitenkaan ollut, vaikka maaherrat ja muutkin 
kruunun viranomaiset koettivat saada tällaisia kaupunkeihin, 
kuten esim. Kokkolaan v. 1681.1  »Kaupungin tynnyriä» taas 
hoiti valantehnyt kaupungin mittaaja (mätare) ja rehunmit-
tåajana toimi kaupungin parmaaja (parmmätare). Valtiopäivillä 
v. 1638 tehdyn päätöksen mukaan kaupungeissa tuli olla valan-
tehnyt mittaaja ja kaupunkeihin tuli rakentaa erityinen mittaa-
jan huone.2  Vaakitsijat ja mittaajat saivat palkkion työstään 
tavallisimmin siten, että he saivat tietyn korvauksen kustakin 
punnitsemastaan ja mittaamastaan paino- tai tilavuusmäärästä. 
Niinpä Kokkolan vaakitsijalle luvattiin v. 1681 kultakin leivis-
kältä 1/2  äyriä kuparirahaa, minkä summan ostaja maksoi, ja 
Porvoon mittaajat Niilo Laurinpoika ja Martti Eerikinpoika 
tulivat saamaan kultakin »omalta porvarilta» 1 äyrin kupari-
rahaa tynnyriltä ja vierailta 2 äyriä .3  

Kaupunkitalouden yhteydessä toteaa, että »kaupungin vaaka 
ja mitta» olivat usein nimenomaan suurissa kauppakaupungeissa 
kaupunkiyhteisön huomattava tulolähde. Tällöin vaakitsijoille 

1  Kokkolan r. 1681 30/4. Kokkolan vaakahuone perustettiin vasta 
nähtävästi v. 1696. Kokkolan r. 1696 9/3. 

2  KL. Kuninkaankaari, luku 16, muistutuksineen. 
3  Kokkolan r. 1681 30/4 ja Porvoon r. 1672 6/5. Helsingissä oli 

5 mittaajaa. Ks. EHRSTRÖM, Helsingfors, 53. 
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ja mittaajille joko maksettiin sovittu vuosipalkka tai provisio 
tai kaupunki vuokrasi tulolähteensä jollekin yksityishenkilölle 
tai -henkilöille. Niinpä esim. Viipurissa, missä 1600-luvun 
lopulla oli neljä kaupungin mittaajaa, kukin sai 10 talarin vuosi-
palkan tulo- ja menoarvioon lasketuista noin 200 talarin mittaus-
tuloista, vaakahuoneen ollessa samanaikaisesti vuokrattuna 100 
talarista.1  Porvoossa osa kaupungin mittaustuloista ilmeisesti 
käytettiin pormestarin ja raadin tarpeisiin kaupungin mittaajan 
saadessa oman sovitun provisionsa.2  

»Tervakaupungeissa» oli tarpeen erityinen valantehnyt ter-
vanräkäri (tjäruvräkare, tjäruskirare), oikeastaan tervanhyl-
kääjä, tervantarkastaja, joka tarkasti, ettei terva ollut laadul-
taan kelvotonta, poisti tervaveden, luokitti tervan, tarkasti 
tynnyreiden koon ja varusti hyväksytyt tynnyrit kaupungin 
merkillä tai leimalla. Suurissa kaupungeissa oli useita räkä-
reitä ja heillä saattoi tällöin olla, kuten esim. Helsingissä, oma 
päämiehensä (principal), Viipurissa myös erikoinen tervakirjuri.3  
Tervanräkäri sai palkkansa edellämainittujen toimihenkilöi-
den tapaan. Esim. Vaasan räkäri sai 1600-luvun puolimaissa 
3 äyriä kuparirahaa jokaisesta tarkastetusta tervalästistä, Por-
voon molemmat tervanräkärit saivat samaan aikaan 8 äyriä 
kuparirahaa lästistä »sekä talvella että kesällä» ja heiltä kiel-
lettiin v. 1669 kaupankäynti, ilmeisesti koska räkäys tuotti jo 
riittävästi .4  »Juomarahojen» otto näyttää lukuisista asiakirja-
tiedoista päätellen olleen tavallista, vaikkakin siitä saattoi seu-
rata 40 markan sakko ja tuottavan toimen menetys, kuten kävi 
Vaasan tervanräkärille v. 1642.5  »Juomarahaa» näet otettiin esim. 
silloin, kun tynnyrit olivat säädettyä pienempiä. Jos antoi 
»juomarahan», sai leiman mittoja täyttämättömäänkin tynny-
riin . 

Muutamissa kaupungeissa näkee mainitut toimet samoissa 
käsissä, sillä tulot eivät useinkaan olleet jatkuvia eivätkä riit- 

1  Viipurin kuninkaallinen palkkaussääntö sekä tulo- ja menoarvio 
v:lle 1694. Rut;TH, Viipuri, 298. 

2  Porvoon r. 1672 6/5.  
3  Helsingin r. 1662 15/9 ja Viipurin r. 1685 4/3. 
4  Vaasan r. 1648 24/4 ja 1654 27/11 sekä Porvoon r: 1645 16/6 ja 

1669 3/5. 
5  Vaasan r. 1642 21/3. 
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täviä. Niinpä Vaasassa olivat 1600-luvun puolimaissa samat 
miehet — kaupunginpalvelija Kaarle sekä Henrik Laurinpoika 
— yhtäaikaisesti mittaajana, vaakitsijana ja tervanräkärinä.' 
Kristiinankaupungissa olivat v. 1695 tervanräkäreinä ja mittaa-
jina kaksi porvaria, jotka seuraavana vuonna taas mainittiin 
mittojen ja painojen tarkastajina ja tervanräkäreinä.2  Taval-
lista näkyy myös olleen, että juuri kaupunginpalvelijat hoitivat 
edellämainittuja tehtäviä.3  

IV 

Edellämainitut elinkeinoelämän, nimenomaan kaupan, pal-
veluksessa olevat kunnalliset valvontatoimet olivat aikaa vie-
vinä yleensä päätoimenluontoisia, palkattuja tai palkkioituja 
toimia, joista useiden haltijain näkee olleen sosiaalisesti verra-
ten alhaisella tasolla. Kaupunkiyhteisössä oli näiden lisäksi 
kaupan valvonnan alalla luottamustoimenluontoisia tehtäviä, 
joita hoitamaan asetettiin arvovaltaisia porvareita, jopa raati-
miehiä. Näistä toimista huomattavimmat ovat mittojen ja 
painojen tarkastajat sekä oluentarkastajat eli -maistajat. 

Kaupunginlaissa sanottiin, että kaupungin oli valittava kaksi 
porvaria, joilla piti olla hallussaan kaupungin merkki, jolla 
tuli leimata mitat ja painot. V:n 1619 säädöksen mukaan kau-
punkiin tuli valita neljä henkilöä, kaksi porvaristosta ja kaksi 
maistraatista, joiden tuli, paitsi kaksi kertaa vuodessa tarkastaa 
kunkin porvarillinen ammatti, tarkastaa mitat ja painot. Näitä 
tehtäviä varten kaupunki saattoi asettaa edellisten avuksi myös 
kaupunginpalvelijoita.4  Myös Tukholman valtiopäivillä v. 1638 
teroitettiin maistraattien mieleen tarkastusten tärkeyttä.5  Mit- 
tojen ja painojen jatkuva tarkastus olikin 1600-luvun kauppa-
olot muistaen kaupan kannalta erikoisen tarpeellinen ja kruu-
nun viranomaiset saivat alinomaa kiinnittää huomiota tähän 
seikkaan, sillä puutteellisuuksia ilmeni väliin paljonkin. Niinpä 
esim. Vehkalahden maistraatti harmitteli v. 1659, että »täällä 

1  Vaasan r. 1648 24/4. 
2  Kristiinankaupungin r. 169518/5 ja 169618/4. 
3 Oulun r. 1681 21/11. 

V:n 1619 säädös, kohta 27. 
5 STIERNMAN, Beslut II, 956-957. 
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kaupungissa vallitsee suuri epäselvyys erilaisten tynnyrien, 
kappojen ym. takia» ja samaa sanottiin muutamina seuraavina-
kin vuosina.' Kirjeessään kuninkaalle v. 1666 kenraalikuvernööri 
Herman Fleming valitti, että kaupungit eivät aina kykene 
huolehtimaan mittojensa ja painojensa laadusta. Hän suosit-
teli sellaista menetelmää, että kruunu itse valmistaisi mallimitat 
ja huomautti samalla Suomen erikoisasemasta.2  

Suomen 1600-luvun kaupungeissa noudatettiin yleensä vm 
1619 säädöksen määräysten henkeä, jonka mukaan kaksi mais-
traatin jäsentä piti yhdessä kahden »tavallisen porvarin» kanssa 
suorittaa tarkastus, mutta käytäntö oli kuitenkin melko kirja-
vaa. Joskus näkee, kuten Kajaanissa v. 1686, noudatetun kau-
punginlain sanamuotoa: »kaksi hyvää miestä» on valittava tar-
kastamaan mitat ja painot .2  Tarkoitus oli, että tarkastus olisi 
suoritettava joka vuosi, mutta monta kertaa voi tehdä sen 
havainnon, että tarkastusten välillä oli useitakin vuosia, kuten 
esim. samaisessa Kajaanissa 1680-luvulla. Vuosisadan lopulle 
tultaessa voi tosin havaita, että mittojen ja painojen tarkastus 
alkoi vakiintua yhden tai kahden henkilön miltei jatkuvaksi 
tehtäväksi, mutta mitään yksityiskohtaisia säädöksiä ei liene 
ollut olemassa paikallisessakaan mielessä ja tarkastusmiehistä 
ei yleensä tullut vakinaisia palkattuja toimihenkilöitä. Vaasassa 
näkee tynnyrintekijäin oltermannin sekä erään tynnyrintekijän 
yhdessä erään raatimiehen kanssa olleen tarkastusmestareina 
(justermestare), jotka suorittivat tehtävänsä kortteleittain siten, 
että edellämainitut ammattimiehet huolehtivat mitoista ja raati-
mies puolestaan painoista.4  1690-luvun Sortavalassa tarkastuk-
sen suorittivat kaksi raatimiestä ilman porvarien apua, ja v.1697 
mainitaan, että nyt heti on 14 päivän kuluessa tuotava raatimies 
Matti Taskiselle mitat ja painot tarkistettavaksi.s Porvoossa 
näkee 1670-luvulla, että tarkastuksen suoritti raatimies Matti 
Heffner apunaan kaksi tavallisesti vuosittain vaihtuvaa por-
varia.s Porvoossa tehtiin v. 1670 sellainen päätös, että mitat ja 

1  Vehkalahden r. 165918/5 ja 166212/2. 
2  RVA. Kenraalikuvern. kirj. Herman Fleming 1666 7/6. 
3  Kajaanin r. 1686. 
4  Vaasan r. 1671 2/10, 1688 7/5 ja 1689 29/4. 
b Sortavalan r. 1691 3/8 ja 1697 16/10. 
s Porvoon r. 1669 3/5. 
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painot tuli tarkistuttaa kerran kuukaudessa ja v. 1674 päätet- 
tiin, että tarkistusmiehet saavat palkakseen 1/2  äyriä joka mer-
kistä.1  Helsingissä mittojen ja painojen tarkastajista käytettiin 
1600-luvun puolimaissa nimitystä kaupungin merkin tarkastus-
miehet (tillsynesmän öfver stadens märke) ja 1660-luvulla hei-
dän tehtäviinsä oli yhdistettynä myös rakennustoimen tarkas-
tus.2  Vehkalahdella oli v. 1667 kokonaista seitsemän porvaria 
tarkistamassa mittoja ja painoja, sillä kaupungissa vallitsi, 
kuten aiemmin jo ohimennen mainittiin, tässä suhteessa suuri 
sekaannus.3  Väliin näkee kaupunginvoudin suorittavan tarkas-
tuksen yhdessä muutamien porvarien ja raatimiesten kanssa 
(Raahe) tai kaupunginkirjuri on ottanut vastatakseen tästä 
yhdessä kahden raatimiehen kanssa (Uusikaarlepyy) tai, mikä 
on hyvin luonnollista, kaupantarkastajat suorittivat sanotun 
tehtävän .4  

Myös oluen ja paloviinan tarkastus kuului kaupungin omien 
paikallisten viranomaisten tehtäviin. Oluen ja viinan kauppa 
muodosti 1600-luvulla etenkin monissa pikkukaupungeissa eri-
koisen huomattavan elinkeinohaaran. Valtiovalta oli pyrkinyt 
taivuttamaan kaupunkeja rakentamaan kaupungin panimo-
huoneita, täten keskittääkseen oluen valmistuksen ja tarkas-
tuksen verotusta varten, mutta yleensä huonolla menestyksellä.5  
Kaupungit laativat itse, usein maaherrojen avulla, säädöksiä ja 
tarkkoja taksoja, joita koetettiin noudattaa. Koska ei ollut 
yksityiskohtaisia määräyksiä, miten väkijuomain laadun tar-
kastus oli organisoitava, ei ole kummeksittavaa, että käytän-
nössä vallitsi melkoista kirjavuutta. Valtakunnan syrjäosissa 
kirjavuus oli ymmärrettävästi suurin. Voi miltei sanoa, ettei 
ollut kahta kaupunkia, missä olisi menetelty samalla tavalla. 
Tyydyttäköön esittelemään muutamia tarkastustapoja, jotka 
antavat läpileikkauksen olevista kirjavista oloista. Helsingissä 
olivat »viinan koettelijoina» v. 1670 eräs raatimies ja muuan 
porvari, jotka kerran kuussa tarkastivat kaupunginkellarin 

1  Porvoon r. 1670 2/5 ja 1674 4/5. 
2  Helsingin r. 1656 3/5, 1657 29/4 ja 1663 29/4. 
3  Vehkalahden r. 1667 23/4. 
4  Raahen r. 1680 12/5, 1684 28/4, Uudenkaarlepyyn r. 1644 4/2. 
5  Ks. esim. v:n 1619 säädös, kohta 39. 



185 

antimia ja krouvien myymää olutta.1  Kokkolassa 1640-luvun 
raatimiehet istuivat kukin vuorokuukautensa yhdessä aksiisi-
mestarin kanssa väkijuomia koettelemassa, kun taas Uudessa-
kaupungissa miespolvi myöhemmin kämneri ja kaupungin-
kirjuri toimivat virallisina maistajina.2  Vehkalahdella asetet-
tiin v. 1660 yksi raatimies ja yksi porvari oluenmaistajiksi ja 
samalla päätettiin, että säädösten rikkojat menettivät juo-
mansa, josta 1/3 tuli maistraatille, 1/3 kaupungille ja loput 
kirkolle .3  Verraten yleinen tapa oli määrätä 2-3 väkijuoman-
maistajaa, jotka porvaristo itse ehdotti ja joiden vaalin mais-
traatti senjälkeen vahvisti.4  

V 

Maatalous, joka etenkään pienissä ylämaankaupungeissa ei 
1600-luvulla suinkaan ollut mikään vähäpätöinen sivuelinkeino, 
vaan merkittävä tekijä porvarien taloudessa, myöskin tarvitsi 
kaupunkiyhteisön ohjaavaa ja järjestelevää tukea.5  Maataloutta 
edistävä, vahvasti paikallisväritteinen kunnallinen organisaatio 
oli kasvanut eri kaupunkeihin omalta pohjalta, useimmiten 
ilman kruunun, joka ei ollut kiinnostunut porvarien maatalou-
desta, antamaa tai vaatimaa aloitetta. Voi todeta käytännössä 
vallinneen hyvinkin erilaisia tapoja, sillä ei ollut olemassa, paitsi 
maanlain rakennuskaaren ohjeita, varsinaisia määräyksiä, 
joita olisi noudatettu sanotuissa toimissa. Useissa vastaperus-
tetuissa ylämaankaupungeissa maalaisyhteisön vanhat paikal-
liset traditiot jatkuivat maatalouden alalla vielä kauan, sillä 
olihan kaupunkeja, joista voitiin sanoa, että niiden porvarit 
enemmän osasivat ja halusivat harjoittaa maataloutta kuin 
ryhtyä kenties aivan outoihin porvarillisiin ammatteihin. 

Maataloutta palvelevista kaupunkien kunnallisista toimi- 

• Helsingin r. 1670 4/5.  
2  Kokkolan r. 1648 6/11 ja Uudenkaupungin r. 1682 9/1. 
S Vehkalahden r. 166018/2. 
4  Ks. esim. Tammisaaren r. 1661 7/12 ja 1670 23/1. HULTMA\,, 

Ekenäs domb. II, 12 ja 149, Hämeenlinnan r. 1675 27/9 ja 1672 20/5 
sekä Naantalin r. 1670 9/2. 

• Maatalouden asemasta Ruotsi-Suomen kaupungeissa ks. HECK-
SCHER, Ekon. hist. II, 393. 
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henkilöistä tärkeimmät olivat paimenet, joiden ohella näkee 
myös pellon, niityn, metsän ja saaren vartijoita, —joiden, nimen-
omaan paimenien, tehtävät olivat yleensä päätoimenluontoisia 
— sekä aitojentarkastajia ja pelto jaontarkastajia, joina saattoi 
olla kaupungin luottamusmiehiä. Sadon- ja karjantarkastajista 
puhutaan vasta kaupunkitalouden ja verotuksen yhteydessä. 

Laidunhaat olivat ajan tavan mukaan yleensä porvariston 
yhteisiä, joten oli tarkoituksenmukaisinta, että kaupungin karja 
ajettiin kesäisin kokonaisuudessaan sinne paimenen valvotta-
vaksi. Tällöin oli tarpeen erityiset määräykset karjan kokoa-
misesta ja kuljetuksesta, mitkä annettiin tavallisesti maistraatin 
toimesta yleisissä raastuvankokouksissa. Helsingin raastuvassa 
päätettiin keväällä v. 1667, että paimenien tuli »ajaa karja ulos 
(laitumelle) kello 5 aamulla eikä ajaa kotiin ennen kello 6 sakon 
uhalla, mistä kaupunginviskaalin tuli huolehtia». Pari vuotta 
myöhemmin määrättiin, että karja on koottava tulliportin ulko-
puolelle »ennenkuin se aamulla ajetaan ulos».1  Paimenet saivat 
yksityiskohtaisia määräyksiä ja ohjeita myös laidunmaan käy-
töstä ja usein nähdään vaaditun, että paimenien aiheuttamåt 
vahingot oli paimenien itsensä korvattava, t.s. vahinkojen arvo 
vähennettiin palkasta. Aivan samoin meneteltiin myös maalais-
paimenien kanssa kyläyhteiskunnan piirissä. Vehkalahden kau-
pungin raastuvankokouksessa v:n 1667 elokuussa, siis satoai-
kana, tehtiin nimenomainen päätös vahinkojen vähentämisestä 
paimenien palkasta ja paimenia uhkasi lisäksi 3 markan sakko .2  
Paimenet tekivät luonnollisesti valan, jossa he lupasivat, kuten 
juuri Vehkalahdella, »kaikella uskollisuudella ja uutteruudella 
paimentaa elukoita (med Creaturen omgås)».3  Ellei näistä toi-
menpiteistä ja varokeinoista ollut apua, oli pakko turvautua 
kovempiin keinoihin. Kun samaisessa Vehkalahden karjakau-
pungissa kaupungin paimenia v:n 1678 huhtikuussa ankarasti 
kehoitettiin noudattamaan paimennusohjeita,. niin varmemmaksi 
vakuudeksi heitä uhattiin kaupungin tyrmällä ja, saman vuoden 
kesäkuussa, kun laiminlyönnit eivät ottaneet loppuakseen, sakko 
nostettiin 40 markaksi.4  Raumalla katsottiin tarpeelliseksi kiel- 

1  Helsingin r. 1667 24/4 ja 1669 8/5. 
2  Vehkalahden r. 1667 7/8. 
3  Vehkalahden r. 1674 29/4. 
4  Vehkalahden r. 1678 29/4 ja 10/6. 
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tää paimenilta ja kaikilta loisilta heinän korjuu kaupungin haka-
mailta, tämäkin ilmeisesti sattuneiden väärinkäytösten joh-
dosta.,  

Kaupungin paimenet olivat useimmiten porvarien loisina 
asuvia köyhiä miehiä ja naisia tai kaupungin laitapuolen mök-
kiläisiä. Esim. Helsingin paimenina v. 1655 mainitaan olleen, 
paitsi Matti Markuksenpoikaa, muuan akka (käring) ja »kräma-
rin Brita».2  V. 1670 paimeneksi otettiin kevään yleisessä raastu-
vankokouksessa Eerik Tapaninpoika, joka oli syntyisin Tuusulan 
Järvenpäästä, ja v. 1671 ryhtyi Helsingin paimeniksi »kolme 
köyhää miestä», jotka olivat pyytäneet päästä tähän toimeen, 
mikä heille myönnettiinkin kuluvaksi vuodeksi.3  Helsingissä sa-
moinkuin muuallakin paimenet otettiin toimeensa ja heidän 
palkoistaan sovittiin valpurinkokouksessa ja vain harvoin, kuten 
esim. Raumalla v. 1698, näkee paimenen toimesta sovitun muina 
vuodenaikoina .4  Paimenien palkoista on säilynyt vain vähän 
tietoja. Mainittakoon,. että Hämeenlinnan kaupungin paimen 
sai v. 1678 jokaisesta lehmästä 12 äyriä kuparirahaa j a jokaisesta 
vuohesta 1 hopeaäyrin. Tämän lisäksi hän sai juhlarahoiksi (till 
fästepenningar) kultakin talolta (hemman) 1/2  markkaa.5  Vii-
meksimainitulla palkkaerällä kenties tarkoitettiin loppusyksyllä 
pidettävien ns. paimenjuhlien järjestämiseksi annettavia suori-
tuksia. 

Porvoolaiset porvarit esittivät v:n 1693 toukokuussa ano-
muksen, että maistraatti määräisi erityisen peltovoudin (åker-
fogde), jonka tehtäviin kuuluisi »pitää silmällä heidän peltojaan, 
ettei paha väki tekisi tuhoa». Tehtävä annettiin kahdelle mie-
helle, Eerik Yherille ja ratsumies Johannekselle, joille luvattiin 
palkkaa kunkin peltoalan suuruuden mukaan (efter proportion 
af var och ens åkers storlek).s Nevanlinnan kaupungissa näkee 
samalla vuosikymmenellä »kaupungin hakamaan vartijan», ja 
Kristiinankaupunkiin asetettiin v. 1670 erityinen metsän katsas- 

Rauman r. 1698 5/12. 
2  Helsingin r. 1655 28/4. 
3 Helsingin r. 1670 23/4 ja 1671 27/4. 

Rauman r. 1698 5/12 ja Porvoon r. 1668 31/10. 
6  Hämeenlinnan r. 1678 20/4. Raumasta ks. LARTEENOJA, Rauma, 84. 
6 Porvoon r. 1693 15/5. Uudenkaupungin aidanvartijoista ks. KAU- 

KOVALTA, Uusikaupunki, 201. 
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tusmies (skogssynesman), jonka tuli valvoa metsän käyttöä, s.o_ 
estää sen raiskausta. Kaupungin asukkaille annettiin samalla 
ohjeita metsän käytöstä, ohjeita, joista poikkeaminen kiellet-
tiin 40 markan sakon uhalla.1  Kokkolassa havaitsee, että 1680-
luvulla metsänvalvonnasta huolehti kaupunginpalvelija apunaan 
neljä porvaria ja seuraavalla vuosikymmenellä mainittu velvol-
lisuus oli kaupungin katsastusmiehen harteilla.2  Porin saaren-
vartij alle, joka asui Vesikarilla (Hwattenskiär), luvattiin v. 1674 
oikeus nauttia sikäläisten kaupungin tilusten (niittymaiden) 
tuotto ehdolla, että saarenvartija maksoi vuosittain kaupungille 
10 kuparitalaria, lukuunottamatta uunirahoja, jotka hän sai 
suorittaa erikseen.3  Saman kaupungin eräs toinen saarenvartija, 
joka asui vuosisadan lopulla Tahkoluodolla, velvoitettiin v. 1693 
»kaupungin saarien nautinnasta» maksamaan kaupungin rahas-
toon joka vuosi vain 30 kuparitalaria, »koska hän on köyhtynyt, 
ollen kykenemätön nyt maksamaan korkeampaa veroa» .4  Näh-
dään siis, että kaupungin saaria saatiin tavallaan antaa vuokralle 
tiettyä korvausta vastaan vuokraajan ottaessa tehtäväkseen 
vartioida saarten metsävaroja ja niittyjä 5 

Kun kaupungin pelloilla noudatettiin maaseudun tapaan 
sarka- tai lohkojakoperiaatetta, oli tarpeen määrätä ajoittain 
pellon mittaajia ja tarkastajia. Niinpä Kokkolassa havaittiin 
v. 1644 välttämättömäksi, että »kaupungin maa pitää mitata, 
koska muutamilla on enemmän peltoa kuin toisilla». Tällöin 
määrättiin kaksi maamiestä, Olavi Olavinpoika Nabb Isosta-
kylästä j a Antti Mikaelinpoika Närvilästä sanottuun vaikeaan 
tehtävään.6  Kokkolan peltojako tarkistettiin uudelleen v. 1658, 
jolloin tehtävän suoritti neljä porvaria hakkaamalla samalla 
väärät rajapaalut poikki? Samassa kaupungissa määrättiin 
v. 1668 kokonaista 15 porvaria, pääasiassa köyhiä kaupunki-
laisia, »tarkastamaan laittomat tilukset», ja v. 1671 asetettiin 
10 porvaria tarkastamaan kaupungin takamaat, joiden nautin- 

Nevanlinnan r. 1692 14/3 ja Kristiinankaupungin r. 1670 7/5. 
2  Kokkolan r. 1686 22/9 ja 1690 19/3. 
3  Porin r. 1674 28/1. 
4  Porin r. 1693 20/6. Vrt. RUUTh, Pori, 140---141. 
b Porin r. 1679 28/7. 
6  Kokkolan r. 1644 2/12. 
7 Kokkolan r. 165810/5.  



189 

nassa oli myös väärinkäytöksiä. Monasti kävi näet niin, että 
porvarit ilman maistraatin lupaa raivasivat itselleen peltotilk-
kuja yhteismaalta.1  Tässä mielessä Raahenkin maistraatti päätti 
v. 1681, että pormestari, raatimiehet sekä viisi porvaria, jou-
kossa pari käsityöläistä, ryhtyivät huolellisesti tarkastamaan 
kaupungin uutismaita, joita oli syntynyt lukuisasti maistraatin 
tietämättä, ja pari vuotta myöhemmin tästä oli pakko erityi-
sesti huomauttaa porvareille, jopa uhata rangaistuksilla.2  Porin 
peltojen jakamisen toimittivat v. 1629 pormestari ja kuusi raati-
miestä ja v. 1674 elokuussa velvoitettiin koko porvaristo, »eri-
koisesti ne, joilla on sarkoja Bärnäsin pellolla», saapumaan tule-
van sunnuntain iltajumalanpalveluksen jälkeen (efter aftonsån-
gen) näyttämään kukin sarkansa mittausten tarkistusta varten, 
joka aloitettiin länsipäästä sovitun tarkan suunnitelman mukaan. 
Ilmeistä on, että maistraatti tai sen erikoisesti tähän tehtävään 
määräämät jäsenet tällöin toimittivat sarkajaon tarkistuksen.3  

Pietarsaaren tilustarkastuksen ja jaon, jossa koko porvaristo 
oli paikalla sinne nimenomaan kutsuttuna, suorittivat v. 1675 
pormestari Niilo Wendelius, notaari Samuel Gezelius ja raati-
mies Matti Johanneksenpoika.4  

Kun tarkastelee kaupunkien maatalouden palveluksessa ole-
-vaa henkilöstöä ja heidän toimintaansa, voi todeta niiden muis-
tuttavan maaseudun vastaavia laitoksia. Kaupunki- ja maalais-
yhteisöt olivat tässä suhteessa lähellä toisiaan. Koska maata-
lous oli verraten tärkeä kaupunkilaiselinkeino ja koska suuri 
osa maamme kaupungeista perustettiin juuri 1600-luvulla, 
ovat maaseudun perinteet luonnollisesti jatkuneet voimakkaina. 
Edellä mainituista syistä käytäntö muodostui vapaasti verso-
vaksi muotojen runsaudeksi, joka elimellisesti liittyi paikkakun-
nan maalaiskulttuurin muotoihin s  Kaupunkiyhteisöjen piirissä 
ei voi tässä suhteessa havaita kehittyneen mainittavia omape-
räisiä piirteitä. 

1  Kokkolan r. 166816/5 ja 1671 6/5. 
2  Raahen r. 1681 2/10 ja 1683 23/4. 
3  Porin r. 1629 4/5 ja 1674 12/8. 
4  Pietarsaaren r. 1675 27/5. 
S Ilmiön yksityiskohtaiseen esittelyyn ei ryhdytä, vaan ainoastaan 

viitataan lukuisissa pitäjänhistorioissa esitettyyn ainehistoon. 
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Muita toimihenkilöitä. 

Ruotu- ja korttelimestarit. 

Ruotu- ja korttelimestarien toimilla oli monissa saksalai-
sissa ja pohjoismaisissa kaupungeissa vanhat juuret. Toimi 
ilmeisesti perustui kaupunkien vanhaan perinnäiseen topografi-
seen 4-jakoon, mistä johtui toimen haltijain vanha nimityskin: 
Qvartierherren, fjerdingsmaend, fierdingsmän, fjärdingshöfdin-
gar, kvartermästare. Nämä olivat kunkin korttelin porvareiden 
luottamusmiehiä, tavallaan heidän päälliköitään, johtajiaan, 
joiden keskiaikaisista tehtävistä ei kuitenkaan ole tarkkoja tie-
toja. On kuitenkin ilmeistä, että pohjoismaiden varhaisimmissa 
kaupunkiyhteisöissä neljänneskuntamiesjärjestelmä muodosti 
kaupungin sisäisen hallinnon perinnäisen rungon, jonka vasta 
saksalaisperäinen pormestari- ja raati-systeemi vähitellen syr-
jäytti.1  Neljänneskuntamiesjärjestelmä ei kuitenkaan hävinnyt, 
vaan se saattoi säilyä sitkeän elinvoimaisena edelleenkin, joskin 
se joutui hyvin ymmärrettävään käymistilaan tärkeimmän osan 
sen tehtävistä siirtyessä pormestareille ja raadille. Keskiajan 
lopulla neljänneskuntamiesten perilliset, korttelimestarit, muo-
dostivatkin tehtäviltään hyvin kirjavan korporaation. MACKE-
PRANG esittää arvelun, että Tanskan kaupungeissa neljännes-
kuntamiehet saattoivat edustaa porvaristoa, milloin kaupungin 
oma esivalta (pormestarit ja raati) halusi neuvotella porvarei-
den kanssa.2  Tämä on neljänneskuntamiesten vanhan arvok-
kaan aseman myöhäistä heijastusta, sillä useimmissa pohjois-
maisissa kaupunkiyhteisöissä korttelimestarit olivat ennättä-
neet etääntyä jo kauas vanhojen neljänneskuntamiesten huo-
mattavalta sosiaaliselta tasolta. Tanskalaisessa kaupunkimaail-
massa uuden ajan alussa ruotu- ja korttelimestarien keskeisim-
pänä toimialana oli avustaminen veronkannossa, minkä ohella 
heillä oli lukuisia politian piiriin kuuluvia tehtäviä.3  Kööpen-
haminassa ruotumestarit valvoivat ammattien harjoittajia, piti-
vät silmällä vieraita henkilöitä, avustivat majoittajia ja veron- 

1  Scai7cx, Studier, 236-238. 
2  MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 176. 
3  MACKEPRANG, Kebstadstyrelsen, 139, 152. 
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kantajia sekä olivat paikallisia palopäälliköitä ja palotarkastajia 
maistraatin valvonnan alaisina.1  

Ruotsinkin kaupungeissa »kaupungin neljä oltermannia», 
»neljänneskuntapäämiehet» (stadens fyra åldermän, fierdings-
höfdingar) saattoivat säilyä kaupunkien kunnallisessa hallinto-
systeemissä, mutta täälläkin vain verraten vähäpätöisissä teh-
tävissä. Saksan Qwartierherre-, Rottemeister-systeemin tapaan 
näkee useissa kaupungeissa vartioinnin järjestelytehtävien, por-
varisotaväen alijohdon ja palotoimen hoidon muodostaneen var-
haisemmin heidän erään tärkeän toimialansa, minkä viimemai-
nitun jo kaupunginlakikin mainitsi rakennuskaaren 22. luvussa.2  
Kaupungin korttelimestarien näkee myös pyydettäessä antavan 
tietoja korttelinsa porvareista ja yleensä kaikista korttelia, sen 
asukkaita ja elämää koskevista asioista. Korttelimestarit eivät 
kuitenkaan, lähinnä verraten alhaisen sosiaalisen asemansa 
vuoksi, toimineet porvariston edustajina, jotka saattoivat lau-
sua mielipiteensä porvariston tai asianomaisen korttelin porva-
reiden nimessä. Uudelle ajalle tultaessa Ruotsi-Suomen kaupun-
kien korttelimestarit olivat alemmasta porvaristosta valittuja 
luottamusmiehiä, jotka avustivat kaupungin toimihenkilöitä 
mitä erilaatuisimmissa tehtävissä, joita suoritettiin kunkin kort-
telimestarin omalla alueella, s.o. hänen omassa korttelissaan. 
Nimitys ruotumestari oli eräin paikoin jo syrjäyttänyt kortteli-
mestarin: puhuttiin näet porvariston ruodutuksesta vanhan topo-
grafisen puhtaan korttelijaon asemasta. Korttelimestarin nimi-
tyksen tapaa meillä ainakin Turussa, Viipurissa, Uudessakau-
pungissa, Porissa ja Vaasassa, kun taas Helsingissä, Raumalla, 
Porvoossa, Tammisaaressa, Naantalissa, Kristiinankaupungissa, 
Kokkolassa, Raahessa ja Oulussa puhuttiin ruotumestareista. 

1  NIELSEN, Kjobenhavn I, 310-311. MACKEPRANG, Kobstadstyrel-
sen, 152. 

2  Niinpä esim. Danzigissa Qwartierherre-nimiset toimihenkilöt, pää-
asiassa raatimiehiä, olivat palosammutustoimen johdossa, apunaan 
Rottemeister-nimiset alemmat toimihenkilöt. Nämä viimeksimainitut 
johtivat Rotte-nimisiä alueita. Rotte käsitti yleensä kymmenen taloa. 
Rotte-systeemi lienee ollut myös porvarien aseellisten muodostelmien 
organisaation pohjana. Ks. esiin. SIMSON, Danzig I, 205. Porvari-
sotaväestä sekä kortteli- ja ruotumestareista ks. HALILA, Porvarikaar-
teista, 289. Ruotu- ja korttelimestarien suhteesta maaseutuun ks. esim. 
GULLSTRAND, Bidrag, 69 ja seurr. 
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Kristiinankaupungissa tapaa myös asun ruotumies ja Viipurissa 
puhuttiin vielä v. 1647 vanhoista »kaupungin neljänneskunta-
miehistä».1  Joskus, kuten esim. Turussa, Viipurissa ja Vaasassa, 
käytettiin rinnakkain nimityksiä ruotumestari ja korttelimes-
tari.2  

Ruotu- ja korttelimestarien velvollisuuksiin kuului nimen-
omaan sellaisia tehtäviä, jotka kiinteästi liittyivät heidän omaan 
kortteliinsa tai piiriinsä. Toimi oli näet voimakkaasti paikal-
linen, sidottu kortteliyhteisöön tai ruotuun. Selvää on, että teh-
tävät, jotka olivat parhaasta päästä luonteeltaan sellaisia, että 
ruotu- ja korttelimestarit vain avustivat tiettyjä kaupungin toi-
mihenkilöitä, olivat hyvinkin erilaatuisia. Näihin kuuluivat mm. 
palotarkastus, palonsammutuksen johto, irtolaisten valvonta, 
erilaiset arviomiehentehtävät ja vartiopalveluksen järjestely. 
Varsin keskeinen velvollisuus oli yleisten töiden johto, s.o. asian-
omaisen ruodun (resp. korttelin) suorittaman työn valvonta, 
maistraatin antamien määräysten välitys sekä ennen kaikkea 
erilaisten veronkantomiesten avustaminen, jopa itsenäinen ve-
ronkanto, sekä kaupunginvoudin, oikeudenkäyntiviranomaisten 
ja kaupunginpalvelijain avustaminen omalla alueella .3  Kortteli-
mestarien näkee pyydettäessä antavan tietoja korttelinsa porva-
reista ja ylipäänsä kaikista korttelin, sen asukkaita ja elämää 
koskevista seikoista.4  Korttelimestarit eivät kuitenkaan lähinnä 
verraten alhaisen sosiaalisen asemansa takia toimineet porva-
riston edustajina, jotka saattoivat lausua mielipiteensä porva-
riston tai asianomaisen korttelin porvarin nimessä. Milloin kau-
punkiyhteisön etenkin alempi kunnallinen toimihenkilöstö oli 
hyvin organisoitu ja suhteellisen mieslukuinen, ruotu- ja kortteli-
mestarien velvollisuudet saattoivat supistua vähiin, kun taas 
heikommin organisoitu yhteisö saattoi velvoittaa nämä alkeel-
lisen kaupunkiyhteiskunnan paikallishallintojärjestelmään kuu- 

1  Kristiinankaupungin r. 1675 7/8 ja Viipurin r. 1647 3/11. 
z Turun r. 1670 20/1, Vaasan r. 1682 15/5, 1648 17/6 ja 1681 14/11. 
3  Rauman pormestari Jaakko Timme oli järjestänyt suoritusta 

varten ruotumestaripäivystyksen. LÄHTEENOJA, Rauma, 62. Vrt. 
HARTMAN, Borgå, 219. 

° Ks. esim. Turun r. 1670 20/1. Oikeudenhoitotehtävistä ks. HALILA, 

Oikeudenhoidosta, 263. Vrt. SELINHEIMO, Haartman suku, 72. Porin r. 
1679 14/4. 
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luvien toimihenkilöiden perilliset varsin vaativiinkin toimiin. 
Nimenomaan edellisenlaatuisissa tapauksissa voi panna merkille 
ruotu- ja korttelimestarien erikoistuneen jollekin tietylle, pai-
kalliselle, raj oitetulle toimialalle. 

Turussa näkee ruotumestarit veronkantomiehinä, vartiopal-
velusta varten jaettujen porvariruotujen johtajina ja kaupun-
ginaidan korjauksen valvojina, haastemiehinä, irtolaisten val-
vojina ja avustamassa kaupungin toimihenkilöitä mitä erilaa-
tuisimmissa tehtävissä.' Porvoossa ruotumestareille kuului, 
paitsi veronkannon ja vartiopalveluksen järjestäminen, lisäksi 
kattojen ja savupiippujen tarkastus — tehtävä, jonka esim. 
Turussa suorittivat erikoiset paloherrat — irtolaisten valvonta 
ja pyhäpäivien viettoa koskevien määräysten rikkojain ilmoit-
taminen rangaistavaksi.'' Edelleen Porvoon ruotumestarit toi-
mivat arviomiehinä ja kaupunginvoudin apulaisina eri tehtävissä, 
mm. ulosotossa.' Niinikään he valvoivat katu- ja tieosuuksien 
kunnostamista, ojien perkauksia, torin soritusta yms. yleisiä 
töitä? Rauman 12 ruodun ruotumestarit olivat yleisten töiden 
valvojia, jotka olivat velvollisia »kussakin tarpeellisessa tapauk-
sessa kutsumaan kokoon ruotunsa) 5  Porin korttelimestarien pää-
tehtäviin taas kuului veronkanto omasta korttelista ja vartio-
toimen järjestely vahtimestarin johdolla .6  Raahen neljän ruodun 
ruotumestarit keräsivät veroja, huolehtivat silloista, valvoivat 
yleisiä töitä sekä avustivat kaupunginvoutia, torivoutia ja kau-
punginpalvelijoita.7  Oulussa toimi 1600-luvulla niittyruotujen 
ruotumestareita.8  

Jo edellä viitattiin kortteli- ja ruotumestarien nimitysten 
keskinäisiin suhteisiin,  jolloin ohimennen mainittiin ruodutta-
minen. Erinäisten rasitusten ja velvollisuuksien täyttämistä 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 236. Turun r. 1664 30/8. Turun r. 1635 
13/10. Turun r. 1638 29/8. Turun r. 1644 25/5, 1651 23/4, 1664 19/11. 

2  Porvoon r. 1664 9/5, 1666 7/5, 1667 15/9, 1668 7/4 ja 4/5.. 
3 Porvoon r. 1666 26/1, 1669 3/5 ja 14/6 sekä 1698 9/3. HARTMAN, 

Borgå, 219. 
' Porvoon r. 1664 6/6, 1668 4/5, 1669 21/1 ja 20/9, 1673 17/4 ja 

1675 5/5. 
8 Rauman r. 1654 20/9 ja 23/9 sekä 1647 10/4. 
6  Porin r. 1656 8/6 ja 1675 15/3. 
7 Raahen r. 1683 23/4 ja 19/11, 1692 3/4 ja 1695 19/b. 
6  VIRKKUNEN, Oulu, 114-115. 

31 
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varten oli näet tapana jakaa rasitusten ja velvollisuuksien alai-
set ruotuihin, joiden suuruus, porvariluku, saattoi vaihdella. 
Niinpä näkee esim. laivamiesruotuja ja kaupunginaidan (stake-
tet) rakennusruotuja. Kunkin ruodun johdossa oli yleisessä raas-
tuvankokouksessa valittu ruotumestari, joka saattoi pysyä luot-
tamustehtävässään vuodesta toiseen. Helsingissä oli erikseen 
vartiopalveluksen ruotumestarit (rotemästarne för vachten), 
teiden ja siltojen ruotumestarit (rotemästarne öfver vägar och 
broar) sekä laivamiesruotujen ruotumestarit (rotemästarne öfver 
båtmansrotor).1  Viipurissa oli 1600-luvun alussa saksalaiseen 
tapaan erikseen kolme korttelimestaria ja seitsemän ruotumes-
taria, näistä viimemainituista kuusi kaupungissa ja yksi vallilla, 
korttelimestarien ollessa ruotumestareiden esimiehiä.2  Kortteli-
mestarit olivat velvolliset ruotumestarien avulla kutsumaan por-
variston kokouksiin, keräämään »muutamia tavallisia tai yli-
määräisiä veroja», teettämään päivätöitä ja valvomaan irto-
laisia. Kaikista tehtävistä ja niiden suorituksista tuli ilmoittaa 
maistraatille, joka antoi kullekin korttelimestarille valtakirjan.3  
Viipurin korttelimestarit näyttävät toimineen muissakin maist-
raattia ja kaupungin toimihenkilöitä avustavissa tehtävissä, esi-
merkiksi ulosotto- ja majoitustehtävissä.4  V. 1649 heistä sanot-
tiinkin, että korttelimestarit olivat velvolliset vapaa-aikoinaan 
»suorittamaan kaupungin asioita».5  Aivan erikseen olivat Viipu-
rin laivamiesten ruotumestarit (båtmäns rotmästarne).5  Porvoo 
oli jaettu 6, Vaasa 7 ja Kokkola 8 ruotuun, joista kukin muo-
dosti työryhmän ruotumestarinsa johdolla. Ruotu muodosti 
samalla myös paikallisen veronkantopiirin, se oli siis kunnal-
listen rasitusten suoritusyksiönä.? 

Luonnollista on, että esitetyssä kirjavassa ruotu- ja kortteli- 

1  Helsingin r. 1657 29/4, 1668 27/6, 1670 25/4, 1670 7/9, 1674 4/6, 
1683 18/5 ja 1685 5/10. 

2  Vrt. SIMSON, Danzig I, 205. 
3  Viipurin r. 1635 21/4. 
4  Viipurin r. 1639 5/8. 

Viipurin r. 1649 5/5. 
6  Viipurin r. 1653 16/4. 

Porvoon r. 1697 31/5, Vaasan r. 1674 11/5 ja Kokkolan r. 1648 
26/4. On huomattava, että eri ruodut eivät aina peittäneet toisiaan. 
Niinpä esim. v. 1695 Tammisaaressa oli 6 kaupunginaidan rakennus-
ruotua ja 4 laivamiesruotua. Tammisaaren r. 169516/9 ja 2/12. 
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mestarien joukossa oli eri-ikäisiä hallinto-organismikerrostumia. 
»Ruodutettuj en porvareiden» ruotumestareilla ei ilmeisesti ollut 
varsinaista osuutta keskiaikaisen kaupunkiyhteisön kortteli-
mestarien perintöön. Voisi suorastaan sanoa, että meikäläisissä 
kaupunkiyhteisöissä uuden ajan alussa ei liene ollut nimeksi-
kään merkkejä mainituista keskiajan korttelimestareista, vaan 
tämä toimiala lienee sittenkin suurelta osalta kehittynyt toi-
selta pohjalta. Se ei nähtävästi liity — meikäläisten kaupunki-
yhteisöjen nuoruuden muistaen — juurillaan kovinkaan voi-
makkaasti varhaisemman keskiajan mahtaviin neljänneskunta-
miehiin. Meikäläisellä maaperällä korttelimestarit lienevät useim-
missa tapauksissa olleet alunperin paikallisia maistraatin käsky-
läisiä, sosiaalisesti alhaisia luottamusmiehiä eikä paikallisia joh-
tajia käsitteen korkeammassa mielessä. Nähdään siis kaupun-
ginvoudin toimen historiassa todettu kehityskulku kenties tois-
tuneena kortteli- ja ruotumestarien toimien vaiheissa. 

1600-luvun kortteli- ja ruotumestarit olivat suurimmaksi 
osaksi, kuten jo mainittiin, köyhiä porvareita, nimenomaan 
käsityöläisiä.1  Kortteli- ja ruotumestarien ei yleensä näe ylene-
vän kunnallisessa virka-asteikossa; heidän toimensa ei merkin-
nyt porrasta, joka olisi huomioitu käytännöllistä kokemusta 
antavana ansiona. Heidän tehtävänsä etenkin yleisten töiden 
valvojina, ruotujensa työnjohtajina, oli usein kiusallinen. Lukui-
set asiakirjamaininnat — on kuitenkin muistettava aikakauden 
liioittelu -- paljastavat 1600-luvun kortteli- ja ruotumestareiden 
aseman yleisen vaikeuden, mm. arvovallan puuttumisen. Kok-
kolan ruotumestarit, jotka v. 1693 valvoivat koulurakennuksen 
hankintoja, valittivat, miten on rasittavaa »aina ja koko viikon 
pitää niitä silmällä».2  Usein saa nähdä ruotumestarien saapuvan 
ruotuseteleineen, s.o. ruotuun kuuluvien porvarien luetteloi-
neen, maistraatin puheille valittamaan ruodun pienuutta ja 
ennen kaikkea laiskuutta. Toisaalta taas kaupungin muut, kor-
keammat, toimihenkilöt saattoivat esittää syytöksiä ruotumes-
tareita vastaan väittäen näitä mm. tottelemattomiksi ja välin-
pitämättömiksi. Niinpä Vaasassa katsottiin v. 1683 tarpeelliseksi 
panna kaksi kaupunginaidan rakennusruodun ruotumestaria 

Poikkeuksiakin luonnollisesti oli. Ks. esim. SELINHEIMO, Kors- 
man, 43. 

2  Kokkolan r. 1693 2/12. 
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joksikin ajaksi kaupungin tyrmään, koska he olivat olleet perin 
huolimattomia. Edellisenä vuonna oli ollut pakko uhata ruotu-
mestareita sakoilla, koska veronkanto ei ottanut edistyäkseen.1  

Ruotu- ja kortteli mestarit saivat pienissä kaupungeissa 
useimmiten suorittaa tehtävänsä ilman erityistä palkkaa tai 
palkkiota. Mutta milloin toimi muodostui raskaaksi ja aikaa 
kuluttavaksi, oli kohtuullista, että heille myönnettiin ainakin 
tiettyjä etuuksia. Niinpä Viipurin korttelimestarit olivat vapaat 
useista veroista, mm. laivamies- ja vartiorahoista.2  Turussa, 
missä korttelimestarin toimi oli varsin monipuolinen, kortteli-
mestareille maksettiin kaupunginpalvelij an palkkaa vastaava 
vuotuiskorvaus.3  — Ilmeisesti irrallinen, omaa luokkaansa oleva, 
näyttää olleen 1640 —50 lukujen Uudenkaupungin korttelimes-
tari (stadens qvartermästare), ainoa kaupungissa, joka oli usein 
samalla torivoutina ja jonka vuotuisiin palkkaetuihin kuului 
15 hopeatalarin rahapalkka ja vapautus porvarillisista rasituk-
sista. Hän näyttää olleen yleinen järjestelevä ja toimeenpaneva 
palvelusmies, yhteisön faktotum, joka oli verrattavissa kaupun-
ginvoutiin.4  Uudenkaupungin korttelimestarin toimi saattaa olla 
perustettu kreivikunnan päämiehen toimesta paikallisten tar-
peiden vaatiessa tämäntapaista toimihenkilöä. 

On näin yhä uudelleen jouduttu toteamaan, miten kirjava 
meikäläinen kortteli- ja ruotumestarien toimihenkilöstö oli, 
miten se lakimääräisten säädösten tuen puutteessa oli kehitty-
nyt monimuotoiseksi. On vain pääpiirtein hahmoiteltu tämä 
toimihenkilöstö kajoamatta tähän kuuluvien miesten erinäisten 
tehtävien yksityiskohtiin. Erikseen tullaan antamaan esitys 
mm. vartio- ja palotoimesta, mikä muodosti kortteli- ja ruotu-
mestareiden kannalta keskeisen toimialan .5  

1  Vaasan r. 1683 10/9 ja 1682 4/11. 
2  Viipurin r. 1649 5/5. 
8 Niinpä Turkuun oli v. 1660 perustettu uusi korttelimestarin toimi 

lisää Aningaisten korttelin jaon yhteydessä. Turun r. 1660 21/1. 
Åbo, BONSDORFF, A  bo, 233. 

4  Uudenkaupungin r. 1645 26/7, 1650 6/5, 1652 16/6, 1656 7/1 ja 
1658 23/1. 

å  Tutkittaessa yhteisen porvariston osuutta paikallishallintoon, jou-
dutaan käsittelemään kaupunginoltermanneja. Toteaa tällöin heidän saat-
taneen olla kortteliniestareiden esimiehiä, näiden toimien ja töiden val-
vojia. Tässäkin kenties lienee vastaava vanhan paikallishallintosystee- 
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Kaupunginpalvelijat ja rummunlyöjät 

Maistraatin ja kaupunginvoudin käskyläisinä toimivat kau-
punginpalvelijat. Kaupunginpalvelijoita ja heitä vastaavia oli 
eri maiden kaupunkiyhteisöissä luonnollisesti jo hyvin varhain 
ja heidän toimialaansa kuului, paitsi maistraatin käskyjen täyt-
täminen, usein myös vartiotehtäviä ja järjestyksen ylläpitovel-
vollisuuksia. 

Ruotsi-Suomen kaupunginlaki ei tuntenut kaupunginpalve-
lijain tointa, mutta v:n 1619 säädöksessä sanottiin, että jokai-
sessa kaupungissa on oltava yksi tai tarpeen mukaan useampia 
kaupunginpalvelijoita, jotka toimittavat maistraatin määrää-
miä tehtäviä.1  Kaupunginpalvelijoita on Ruotsi-Suomen kau-
punkiyhteisöissä ollut jo keskiajalla ja uuden ajan alussa heitä 
näkyy olleen miltei säännöllisesti lukumäärän vaihdellessa kau-
pungin suuruuden mukaan. Vain aivan pienissä yhteisöissä täl-
laisia toimihenkilöitä ei lainkaan ollut. Kaupunginpalvelijain 
toimiala liittyi melkoiselta osalta läheisesti kaupunginvoudin 
tehtävien piiriin ja, kuten aiemmin mainittiin, kaupunginvouti 
saattoi olla monissa kaupungeissa kaupunginpalvelijoiden lähin 
suoranainen esimies. Sama kirjavuus, jonka tapaa kaupungin-
voudin sekä kortteli- ja ruotumestareiden toimissa, tulee vas-
taan myös tarkastellessa 1600-luvun kaupunginpalvelijoita. 

Pienissä kaupungeissa oli yksi tai tavallisimmin kaksi kau-
punginpalvelijaa. Raumalla oli 1600-luvun puolimaissa neljä 
kaupunginpalvelijaa, mutta v. 1698 enää vain yksi, tosin lyhyen 
ajan, sillä jo saman vuoden elokuussa katsottiin tarpeelliseksi 

min rudimentti, johon on edellä varovasti viitattu puhuttaessa kortteli-
mestarijärjestelmän juurista. Olettamusta on pidettävä kuitenkin vain 
teoreettisena mahdollisuutena. Meikäläisten kaupunkiyhteisöjen kau-
punginoltermannien, ruotu- ja korttelimestarien varhaisemmista vai-
heista saadut tiedot ovat niukkoja ja näiden korporaatioiden tila 1600-
luvulla siksi kirjava, osittain hajoava, ettei voitane esittää varmaa 
perusteltua vastausta probleeminasetteluun näiden toimihenkilöstöj en 
kehittymisprosessista meikäläisellä maaperällä. Viitattakoon käsityk-
seen, joka on esitetty s. 195. Maaseudun ruotumiehistä ks. AALTONEN, 
Pitäjän toimihenkilöt, 100. Pohjanmaan vanhoilla kyläoltermanneilla 
tuskin lienee suoranaista yhteyttä kaupunkien oltermanneihin. Ks. esim. 
AALTONEN, Pitäjän toimihenkilöt, 105-106. 

1  V:n 1619 säädös, kohta 9. 
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ottaa toinen, koska yksi ei mitenkään ennättänyt suorittaa kaik-
kia tehtäviä.1  Raahessa oli v:een 1699 kaksi kaupunginpalveli-
jaa, mutta sanottuna vuonna toisen toimi lakkautettiin toisen 
saadessa kaksinkertaisen palkan .2  Viipurissa oli 1600-luvulla 
kuusi, Turussa ja Helsingissä kolme kaupunginpalvelijaa.3  

Kaupunginpalvelijat valittiin tavallisimmin keväällä, ylei-
sessä raastuvankokouksessa, jolloin saatettiin, kuten esim. Kris-
tiinankaupungissa v. 1654, kysyä porvaristolta, kuka olisi sopiva 
kaupunginpalvelijaksi .» Kaupunginpalvelijat saatettiin ottaa 
tehtäviinsä myös koeajaksi, jonka jälkeen toimi vasta viralli-
sesti annettiin tulokkaalle. Koeaika näkyy olleen ainakin Kok-
kolassa ja Käkisalmessa; viimemainitussa otettiin v. 1678 muuan 
mies kaupunginpalvelijaksi vuoden koeajaksi, minkä aikana 
hän sai nauttia täyden palkan.» 

Kaupunginpalvelijoiksi otettiin tavallisimmin nuoria, kuu-
liaisia, voimakkaita ja ahkeria miehiä. Kun 1600-luvun lopulla 
kaupunginpalvelijain tehtävät kasvoivat ja monipuolistuivat 
myös sikäli, että luku- ja kirjoitustaito oli hyvin suotava, ruvet-
tiin valittaessa kiinnittämään huomiota myös tähän seikkaan. 
Niinpä Kokkolan uudesta v. 1696 valitusta kaupunginpalveli-
jasta Henrik Pertunpojasta sanottiin, että hän osasi lukea ja 
kirjoittaa ja että hän oli hiljainen ja raitis.» Kun Pietarsaaren 
kummatkaan kaupunginpalvelijat eivät v. 1680 osanneet lukea 
eivätkä kirjoittaa, mitä maistraatti pahoitteli, niin heidän kirju-
rikseen laivamiesrahojen kantoa varten otettiin muuan Israel 
Pietarinpoika.7  Vaikkakaan kaupunginlaki ei tuntenut kaupun-
ginpalvelijain tointa, niin kaupunginpalvelijoilta, samoinkuin 
useilta muiltakin tavallaan »lain ulkopuolella» olevilta toimihen-
kilöiltä vaadittiin vala. Tällöin valittu lupasi, kuten esim. 

1  Rauman r. 1653 25/4, 1698 16/4 ja 1698 27/8. LÄHTEENOJA, 

Rauma, 81. 
2  Raahen r. 1699 24/4. 
3  Ruu'H, Viipuri, 296. Kaupunginpalvelijan nimitykset vaihtelivat. 

1600-luvun alkupuolella käytettiin vielä nimitystä stadens sven, jopa 
vanhaa bysven-asuakin. Nevanlinnassa käytettiin myös karjalaista 
kupias-nimeä. Nevanlinnan r. 1693 15/11. 

4  Kristiinankaupungin r. 1654 24/5. 
5 Kokkolan r. 1696 22/4 ja Käkisalmen r. 1678 25/5. 
6 Kokkolan r. 1696 22/4. 
7  Pietarsaaren r. 1680 26/5. 
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Vaasan kaupunginpalvelija, »uskollisuutta, ahkeruutta ja taita-
vuutta» tai Rauman Jaakon tapaan »uskollisuutta, kuuliaisuutta 
ja ahkeruutta».1  Kaupunginpalvelijat olivat 1600-luvun rehe-
vään tapaan usein vallattomia velikultia, joten oli tarpeen aset-
taa uhkasakkoja, kuten esim. Sortavalassa 1670-luvulla. Täällä 
oli muuan Antti Määttänen otettu kaupunginpalvelijaksi sillä 
nimenomaisella ehdolla, että jos hän laiminlyö tehtävänsä, on 
hänen maksettava 3 markan sakko. Antti sai v. 1678 maksaa 
sakon, koska hän ei ollut kutsunut kaikkia porvareita yleiseen 
raastuvankokoukseen.2  Vaasassa lausuttiin v. 1656 uhkaus, että 
jos kaupunginpalvelija laiminlyö tehtävänsä tai jää pois tai nis-
koittelee, niin hänet on pantava kaupungin tyrmään.3  — Kau-
punginpalvelijan toimi näkyy vain harvoin olleen vuosittain 
vaihtuva. Yleisissä raastuvankokouksissa keväisin tosin, etenkin 
1600-luvun alussa, valittiin kaupunginpalvelijat, mutta vaali oli 
useimmiten vain muodollinen, jollainen tapa tunnetaan jo entuu-
deltaan maistraatin jäsenten vaaleista. 

Tuntuu miltei helpommalta luetella ne tehtävät, joita kau-
punginpalvelijat eivät suorittaneet, kuin heidän varsinaiset toi-
mialansa, niin moninaiset, kirjavat ja vaihtelevat ne ovat. Tämän 
kaupunkihallinnon alimmassa portaassa olevan toimen ympä-
rille kerääntyi ymmärrettävästi tehtäviä kaikilta kunnalliselä-
män aloilta, tehtävien versotessa eri suuntiin paikallisista olo-
suhteista riippuen. Tehtävien moninaisuudesta voi erottaa ikään-
kuin runkona ne samat toimialat, joilla kaupunginvouti liikkui. 

Kaupunginpalvelija toimitti perille haasteita, valvoi yleistä 
järjestystä, otti kiinni rikollisia, valvoi irtolaisia, saattoipa hän 
pikkukaupungeissa, kuten esim. Kristiinankaupungissa ja Sor-
tavalassa, toimia yleisenä syyttäjänä. Ensinmainitussa kaupun-
gissa näkee nimittäin kaupunginpalvelijan syyttäneen porva-
reita pyhäpäivän rikkomisesta, jälkimmäisessä taas metelöimi-
sestä julkisella paikalla .4  Kaupunginpalvelijan tehtävät muis-
tuttivat melkoiselta osalta nykyaikaisten yhteisöjen poliisin vel- 

1 Vaasan r. 1674 12/9 ja Rauman r. 1652 5/4. 
'' Sortavalan r. 167812/2. 
3  Vaasan r. 1656 30/8. 
4  Kristiinankaupungin r. 1672 25/6, Sortavalan r. 1690 19/7 ja 

1691 8/8. Vrt. HALILA, Oikeudenhoidosta, 262 ja VARTIAINEN, Kajaani, 
175. 
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vollisuuksia. Monin paikoin kaupunginpalvelijat toimivat lisäksi 
erilaatuisina vartiomiehinä, joko yövartijoina tai, kuten Porissa, 
vakinaisina satamavahteina.l Kaupunginvoudin käskyläisinä 
kaupunginpalvelijat toimittivat häätöjä, ulosottoja, kokosivat 
erilaisia veroja ja rästejä. Lisäksi kaupunginpalvelija siivosi ja 
lämmitti raatihuoneen. 

Edellämainitut tehtävät olivat luonteeltaan sellaisia, että ne 
jotenkin säännöllisesti kuuluivat kaupunginpalvelijoiden velvol-
lisuuksiin. Mutta näiden lisäksi kaupunkiyhteisöissä oli joukko 
erilaatuisia tehtäviä, joita kaupunginpalvelijat suorittivat joko 
siksi, että ei ollut asianomaisia tehtäviä varten, joko tilapäisesti 
tai ei lainkaan, erityisiä toimihenkilöitä tai siksi, että kaupun-
ginpalvelijoiden antama apu oli asianomaisille toimihenkilöille 
tarpeen. Niinpä kaupunginpalvelijat saattoivat valvoa kauppaa 
(Pietarsaari), toimia oluenmaistajien apulaisina (Lappeenranta) 
tai 	kuten Viipurissa — suorittaa oluen tarkastuksen ja olut- 
kaupan valvonnan vakinaisena tehtävänään .2  Heidät voitiin 
määrätä tilapäisesti tai jatkuvasti myös avustamaan jotakin 
toimihenkilöä, esim. lukkaria, tämän suorittaessa vaivalloista 
veronkantoaan.3  Tavallista oli, että kaupunginpalvelijat mää-
rättiin palotarkastajien apulaisiksi tarkastuspäiviksi. Edelleen 
kaupunginpalvelijat joutuivat avustamaan torivouteja, raken-
nusmestareita, arvio- ja katselmusmiehiä, mittojen ja paino-
jen tarkastajia. Mainitaksemme muutamia paikallisia esimerk-
kejä, Hämeenlinnan kaupunginpalvelijan velvollisuus oli pitää 
silmällä kaupungin sikoja, etteivät nämä pääsisi tihutöihin.4  
Uudenkaarlepyyn kaupunginpalvelijan tuli soittaa iltaisin kello 
7 kelloa vartioinnin aloittamisen merkiksi .5  Porissa kaupungin-
palvelijan tuli yhdessä korttelimestarien kanssa katsoa pyhä-
päivin, että porvarit kävivät ahkerasti jumalanpalveluksessa .5  

Useasti kaupunginpalvelijat saivat tehtävikseen vähemmän 
miellyttäviä velvollisuuksia, kuten esim. Nevanlinnan kupias, 

1  Porin r. 1681 28/11. 
2  Lappeenrannan r. 1653 26/11 .ja Viipurin r. 1694 21/2. 
3  Raahen r. 167313/1. 
4  Hämeenlinnan r. 1678 8/5. 
• Uudenkaarlepyyn r. 1659 5/2. 
• Porin r. 1682 24/4. 
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joka sai kerätä kokoon kaupungin irtolaisnaiset ja panna heidät 
pesemään koulun lattioita.1  

Kaupunginpalvelijan toimeen saatettiin usein tilapäisesti 
yhdistää jokin muu kaupungin toimi, joka kuitenkin virallisesti 
pidettiin ensinmainitusta erillään, jopa voitiin palkatakin erik-
seen. Näin toteaa järjestetyn, kenties osittain esivallan toimesta, 
nimenomaan Pohjanmaalla ja syynä oli luonnollisesti pikku-
kaupungin maksamain palkkojen niukkuus. Niinpä Raahen toi-
nen kaupunginpalvelija toimi 1600-luvun lopulla myös torivou-
tina, mittaajana ja tervanräkärinä, Vaasan kaupunginpalvelija 
mittaajana ja kyytirättärinä, Kristiinankaupungin kaupungin-
palvelija palomestarina ja tervanräkärinä, Kokkolan toinen kau-
punginpalvelija tervanräkärinä.2  Uudessakaupungissa tapaa kau-
punginpalvelijan kaupungin teurastajana.3  Porvoon kaupungin-
palvelija Simo Paavalinpoika määrättiin v. 1668 »kirkon ja kau-
pungin puolesta joka sunnuntai kulkemaan kirkon käytävillä 
pidättämässä kansaa, ettei se tunkisi mainittuihin käytäviin». 
Hän sai vuotuiseksi palkaksi 8 hopeatalaria, puolet kaupungilta 
ja puolet seurakunnalta.4  

Suurien yhteisöjen kaupunginpalvelijoiden toimi luonnolli-
sesti edellytti säännöllistä päiväjärjestystä, säännösteltyä työtä. 
Niinpä Turussa otettiin helmikuussa v. 1686 käytäntöön kau-
punginpalvelijain päivystys: jokainen kaupunginpalvelija oli 
vuoroviikkonsa kummankin pormestarin luona vastaanotta-
massa käskyjä. Johannes Matinpoika alkoi päivystyksensä oi-
keuspormestarin luona ja »kun he (kaupunginpalvelijat) olivat 
viikkonsa vartioineet, piti jälleen kahden muun kaupunginpal-
velijan astua samaan vartiointiin».» Kuvaavaa ajan oloille on, 
että jo maaliskuun 1 p. kaupunginpalvelijoita syytettiin siitä, 
että he olivat suvainneet päivystää vain viikon .  jättäen sitten 
kaikki vanhoilleen. Heitä rangaistiin istuttamalla torin puuhe- 

1  Nevanlinnan r. 1693 15/11. 
2  Raahen r. 1699 21/12, Vaasan r. 1651 21/9 ja 1680 24 5, Kristiinan-

kaupungin r. 1668 4/5, Kokkolan r. 1669 15/5 ja Pietarsaaren r. 1663 
21/3. 

3 Uudenkaupungin r. 1652 11/2. Uudenkaupungin kaupunginpal- 
velijoista ks. KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 127-128. 

' Porvoon r. 1668 30/3. 
5  Turun r. 1686 8/2. 
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vosella.1  Kaupunginvoudin tehtäviä esiteltäessä jo mainittiin, 
että Vaasassa otettiin käytäntöön erikoinen työjärjestys.2  Mai-
nittakoon lisäksi, että Tammisaaressa, missä kaupunginpalve-
lijan toimi oli miltei säännöllisesti vuosittain vaihtuva, siis taval-
laan porvarillinen rasitus, edellisen vuoden kaupunginpalvelijat 
määrättiin v. 1656 avustamaan kaupunginpalvelijaa, nyt ainoaa, 
koska tämä ei yksin jaksanut huolehtia tehtävistään .3  

Vastaavaa monimuotoisuutta ja kirjavuutta, jota todettiin 
kaupunginpalvelijan tehtävissä, ilmeni myös palkkausoloissa. 
Voi miltei sanoa, että niissä oli edustettuna kaikki 1600-luvun 
kaupunkiyhteisöissä esiintyvät palkkio- ja palkkausmenetelmät. 
Nähdään ensinnäkin palkkaan kuuluvan virkapeltoja, kuten 
Porissa, jossa v. 1699 kaksi kaupunginpalvelijaa yhteisesti sai 
nautintaansa erään saran »palkan pienuuden takia».4  Erilaatui-
set vapaudet olivat tavallisia. Niinpä Rauman ja Tammisaaren 
kaupunginpalvelijat olivat 1600-luvun puolimaissa vapaat ve-
roista viimemainittujen nauttiessa lisäksi 10 kuparitalarin raha-
palkkaa .5  Rauman kaupunginpalvelijat saivat v. 1675 palkak-
seen mm. tynnyrin viljaa.6  Vanha, niinikään yleinen palkkaus-
systeemi oli, että kaupunginpalvelija itse keräsi sovitun määrän 
kustakin talosta, kultakin savulta tai porvarilta. Niinpä Kajaa-
nin molemmat kaupunginpalvelijat saivat palkakseen 12 äyriä 
talosta, Uudenkaupungin kaupunginpalvelijat vv. 1689-1692 
16 kupariäyriä ja Rauman kaupunginpalvelijat v. 1657 yhden 
kuparitalarin talosta.? Kristiinankaupungin kaupunginpalvelija 
sai v. 1653 itse kerätä 1/8  kuparitalaria ja Naantalin kaupungin-
palvelija 8 äyriä kultakin porvarilta Pietarsaaren kaupungin-
palvelijan saadessa v. 1654 »kultakin savulta» 10 penninkiä.$ — 
Luonnollista on, että kaupunginpalvelijat saivat erilaatuisia toi-
mituspalkkioita, kuten esim. haasterahoja tai, kuten mm. Por- 

1 Turun r. 16861/3. 
Ks. s. 166. 

• Tammisaaren r. 1656 28/6. HuLTMAN, Ekenäs domb. I, 209. 
• Porin r. 169916/9. 
S Rauman r. 1698 27/8. LÄHTEENOJA, Rauma, 84. 'Tammisaaren r. 

165713/4. HULTMAN, Ekenäs domb. I, 218. 
6 VA 7332 f. 2568. 
7  KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 128. Rauman r. 1657 9/2. 
s Kristiinankaupungin r. 1653 25/4, Naantalin r. 1655 11/7 ja Pie- 

tarsaaren r. 1654 7/6. 
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voossa, tuopin tai kaksi olutta.1  Hämeenlinnan kaupunginpal-
velija sai laskea palkkaetuihinsa myös 1/2  luvattomalle alueelle 
tunkeutuneen ja kaupunginpalvelijan pidättämän sian arvosta.' 

Kun kaupunkeja varten ruvettiin laatimaan erikoisia palk-
kaussääntöjä, niin useissa kaupungeissa niihin otettiin myös 
kaupunginpalvelijan palkka, joka alkoi muuttua yleisesti rahassa 
maksettavaksi, kiinteäksi, maistraatin jäsenten, kaupunginkir-
jurin ja kaupunginvoudin palkkojen tapaan. Ei ole syytä ryhtyä 
tekemään tilastoa kaupunginpalvelijoiden rahapalkoista ja nii-
den kehityksestä, vaan tyydyttäköön vain muutamiin esimerk-
keihin, jotka valaisevat palkkausta yleensä. Tiedot rajoittuvat 
kuitenkin vain 1600-luvun jälkipuoliskolle.3  Oulun kaupungin-
palvelijan rahapalkka 1660-luvulla oli 25 kuparitalaria ja Kok-
kolan 30 --50 kuparitalaria (50 talaria maksettiin toiselle kaupun-
ginpalvelijalle, joka lisäksi oli vahtimestari ja siltavouti).4  Tu-
run kaupunginpalvelijoille maksettiin v. 1675 kullekin 24 hopea-
talaria, Vaasan kahdelle kaupunginpalvelijalle saman vuosikym-
menen alussa yhteensä 30 hopeatalaria ja Viipurin kuudelle kau-
punginpalvelijalle 1680-luvulla kullekin n. 26 hopeatalaria .5  

1690-luvulla annettujen kuninkaallisten palkkaussääntöjen mu-
kaan tavallisin kaupunginpalvelijan rahapalkka oli 10 hopea-
talaria. Aivan pienissä kaupungeissa maksettiin 5 (Tammisaari, 
Hämeenlinna ja Kajaani), jopa vain 3 (Vehkalahti) hopeatala-
ria, suuremmissa taas 13-17 hopeatalaria (Kokkola ja Hel-
sinki). Viipurin kaupunginpalvelijain palkka vakautettiin 33 1/3  
hopeatalariksi. Turun kaupunginpalvelijat saivat samalla vuosi-
kymmenellä 50 hopeatalaria.6  

Kaupunkien kunnallishallinnon kiinteytyminen tuli merkit- 

1  Porvoon r. 1664 14/5. 
2  Hämeenlinnan r. 1678 8/5. Vrt. kaupantarkastajien palkkausta, 

s. 174. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että v. 1639 oli rengin palkka 
Helsingissä 10 kuparitalaria sekä kaksi paitaa ja neljä kenkäparia. 
Helsingin r. 1639 22/4. NORDMANN, Helsingfors I, 239. 

3  Ks. edeltä eräitä mainintoja 1650-luvun palkoista ja huomioi nii-
den luonne, s. 202. 

4  Oulun r. 16671/7 ja Kokkolan r. 1669 15/5. 
5  VA 7332 f. 2561, VA 9173 ja VA 8700. 

Turun r. 1691 20/5. Vertailtavaksi mainittakoon, että Göteborgin 
kaupunginpalvelijoille maksettiin samanaikaisesti 60-75 hopeatalarin 
vuosipalkka. ALMQUIST, Göteborg II, 90. 
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semään myös kaupunginpalvelijain aseman vakiintumista, mikä 
näkyy selvästi mm. palkkauksen kehittymisessä. Sosiaalisessa 
asemassa ei kuitenkaan ilmennyt merkittäviä muutoksia. Kau-
punginpalvelijan yhteiskunnallinen asema oli heikko. Näyttää 
siltä, että tätä tointa hoitivat usein sellaiset köyhät henkilöt, 
jotka eivät olleet hankkineet itselleen mitään ammattitaitoa tai 
jotka eivät olleet onnistuneet porvarillisissa ammateissaan. 
Näemme kaupunginpalvelijoiksi ruvenneen myös nuoria maalais-
renkejä, jotka halusivat päästä maaseudun yksitoikkoisuudesta 
kaupunkeihin.1  On luonnollista, että esim. Turun ja Viipurin 
koreapukuiset kaupunginpalvelijat olivat eri asemassa kuin pie-
nen kituliaan ylämaankaupungin vastaavat toimihenkilöt. 
Niinpä voi todeta Lappeenrannan kaupunginpalvelijan 1600-
luvun puolimaissa olleen verrattavissa pormestarin renkiin.2  
Kaupunginpalvelijoilla oli suurissa ja keskikokoisissa kaupun-
geissamme niin paljon työtä kaupungin tehtävissä, että toimi oli 
päinvastoin kuin kortteli- ja ruotumestarin toimet päätoimen-
luontoinen. Pikkukaupunkien kaupunginpalvelij at koettivat 
hankkia lisäansiota porvarien antamilla pienillä tehtävillä ja 
asioilla. Voi todeta, miten kaupunginpalvelijan toimi saattoi 
periytyä isältä pojalle.3  Mutta kaupunginpalvelijoilla ei tavalli-
sesti ollut ylenemismahdollisuuksia. Heidän toimensa ei muo-
dostanut näinollen »astinlautaa» kaupunk-ihallinnollisten toimien 
portaikossa, vaan oli varsin vähäpätöinen sosiaalisessa mielessä, 
jopa joskus turvaton. Vanhan kaupunginpalvelijan asema näet 
saattoi väliin olla surkea hänen jäädessään miltei kerjäläisen 
asemaan työkyvyttömyyden vuoksi. Entisille kaupunginpal-
velijoille annettiin tosin vapauksia, kuten esim. Vaasassa, jossa 
v. 1681 suotiin entiselle kaupunginpalvelijalle verovapaus.4  

1600-luvun oloissa ei aina ollut helppoa toimia kaupungin 
palvelijana, sillä haukkumasanat ja iskut eivät olleet kaupun-
ginpalvelijoille vieraita puhumattakaan siitä, että heitä vas-
tustettiin tehtävien suorituksessa. Vaasan kaupunginpalvelija 

1  Ks. esim. Kokkolan r. 1696 22/4. Huomioitakoon kuitenkin kato-
vuosien seuraukset. 

2  Lappeenrannan r. 1656 24/3. 
3  Ks. esim. Tammisaaren r. 1623 8/6. HULTMAN, Ekenäs domb. 

I, 5. Kokkolan r. 1690 30/4 ja Rauman r. 1698 16/4. 
4  Vaasan r. 1681 31/10. 
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valitti v. 1648, miten hän sakkoja periessään saa haukkumisia ja 
lyöntejä. Pari vuotta myöhemmin saman kaupungin kaupungin-
palvelijaa syljettiin, hänen niskaansa heitettiin vettä ja haaste-
paperi revittiin, kun hän meni antamaan haastetta. Samalta 
vuodelta on pari muutakin samanluontoista tapausta.' Helsin-
gin kaupunginpalvelija sai v. 1633 raastuvanovea vartioidessaan, 
paitsi kuulla kunniansa, myös tukevan iskun suulleen.2  Toista 
helsinkiläistä kaupunginpalvelijaa taas v. 1685 haukuttiin »kau-
pungin koiraksi ja protisuuksi».3  Jopa rauhallisessa Naantalissa-
kin kaupunginpalvelijan korvat saattoivat kuumentua porvarien 
sättiessä häntä.4  Milloin kaupunginpalvelija otettiin tai oli pakko 
ottaa porvarien joukosta, saattoi käydä niin, ettei kukaan halun-
nut tätä tointa. Kun Kristiinankaupungissa v. 1654 otettiin 
Johannes Pertunpoika kaupunginpalvelijaksi, niin hänet velvoi-
tettiin pysymään toimessaan »niin kauan kunnes hankkii tilal-
leen toisen.»5  Mutta kaupunginpalvelijatkaan eivät luonnollisesti 
olleet muita parempia. Niinpä Raahessa katsottiin v. 1692 
tarpeelliseksi kieltää 40 markan sakon uhalla myymästä olutta 
ja viinaa - kaupunginpalvelijoille, »kun he olivat oikeuden asi-
oilla.»6  

Suurten, vauraiden kaupunkien kaupunginpalvelij at esiintyi-
vät »kaupungin arvon mukaisesti» erityisissä värikkäissä virka-
nutuissa.7  Turun kaupunginpalvelijat pitivät 1600-luvun lopussa 
harmaata sinivuorista virkapukua, jossa oli komeat tinanapit.8  
Viipurin kaupunginpalvelijoilla — vanhan linnoituskaupungin 
arvo toki velvoitti — oli siniset keltajuovikkaat nutut.e Vaa-
san kaupunginpalvelijain puvuista tiedämme vain, että v. 1688 
maksettiin kolmen puvun tekopalkkaa 15 talaria.1° Suomalaisen 

1  Vaasan r. 1648 21/10 ja 1650 4/9. 
2  Helsingin r. 1633 13/5. NORDMANN, Helsingfors I, 195 --196. 
" Helsingin k. 1671 23/2. 
' Naantalin r. 1649 4/8. 
5 Kristiinankaupungin r. 1654 24/5. 
6 Raahen r. 1692 30/4. 

Niinpä esim. Göteborgin kaupunginpalvelijoilla oli sininen puku 
miekkoineen ja myöhemmin heillä mainitaan olleen harmaat virka-
hatut. ALMQUIST, Göteborg I, 96. Virkanutun käyttö oli pohjolassa 
saksalaista lainaa. Ks. MAURER, Städteverfassung III, 236. 

s Turun r. 169411/6. 
• RUUTu, Viipuri, 296. 

10 Vaasan r. 1688 3/1. 
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pikkukaupungin kaupunginpalvelija ei ylipäänsä ollut ulkonai-
sesti lainkaan verrattavissa esim. keskieurooppalaisiin ammat-
titovereihinsa. 

Vanhaan kaupunkiyhteiskuntaan kuului erottamattomasti 
rummunlyöjä, mies, joka kierteli katuja ja kujia lyöden »kaupun-
gin rumpua» kutsuen kokoon porvaristoa tai kuuluttaen kunnon 
porvaristolle uutisia, isällisen maistraatin tiedoituksia ja mää-
räyksiä. 

1600-luvun kaupunkiemme rummunlyöjistä on vain niuk-
koja, sattumanvaraisia tietoja. Rummunlyöjät olivat sosiaali-
sesti verrattavissa kaupunginpalvelijoihin. Pienissä kaupunki-
yhteisöissä useasti näkee, kuten esim. Vaasassa v. 1668, että 
kaupunginpalvelija samalla suoritti rummunlyöjän tehtäviä.1  
Toimi olikin sivutoimenluontoinen, palkkiotehtävä, missä mie-
lessä se tosin jyrkästi erosi kaupunginpalvelijain toimesta. Por-
voosta todetaan v. 1672, millaiseksi rummunlyöjän toimiala 
saattoi muodostua. Kun täällä Pietari Kuurinmaalainen otet-
tiin kaupungin rummunlyöjäksi, niin hänet velvoitettiin samalla 
huolehtimaan, että kirkon käytävä pysyy »mahdollisimman puh-
taana» ja »herättämään ne, jotka nukkuvat (kirkossa)».2  Kaupun-
kiemme rummunlyöjien palkkioista on vain pari hajatietoa Hel-
singistä. Mainitun kaupungin rummunlyöjälle Tuomas Antin-
pojalle luvattiin v. 1656 vuosipalkkioksi 10 talaria »niin kauan 
kun hän pysyy (toimessaan)» ja v. 1675 kaupungin rummunlyö-
jälle myönnettiin vapaus ruoturahoista (Rotepenningar).3  

Kaupungin rummunlyöjä vannoi muiden toimihenkilöiden 
tapaan erityisen valan astuessaan toimeensa, vieläpä saattoi, 
kuten Lappeenrannassa v. 1673, olla tapana hankkia takuumies.4  
Rummunlyöjä oli porvarikaartissa varsin merkittävä mies 
antamassa osaltaan arvokkuutta juhlaparaateihin yhdessä kau-
pungin torvensoittajien ja pillinpuhaltajien kanssa. 

1  Vaasan r. 1668. 
2  Hän sai palkkion sekä kaupungilta että seurakunnalta. Porvoon r. 

1672 6/5. 
3  Helsingin r. 1656 7/5 ja 1675 8/3. 
4  Kyseessä saattoivat yhtä hyvin olla tavalliset porvaritakuut. 

Lappeenrannan r. 1673 29/1. 
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4. Yhteisen porvariston ja sen korporaa-
tioiden osuus paikallishallinnossa. 

Yhteisellä porvaristolla (gemene borgerskapet) oli vanhas-
taan oikeus osallistua paikalliseen hallintoon pormestarin ja 
raadin sekä kolmannen kaupunkihallinnollisen elementin, kunin-
kaan edustajan, rinnalla. Yhteisen porvariston kunnallishallin-
nollisen aseman vakiintuminen ja selventyminen kuuluukin 
1600-luvun kaupunkihistorian mielenkiintoisimpiin kysymyksiin. 
Ennenkuin kuitenkaan ryhdytään esittämään yhteisen porvaris-
ton ja sen korporaatioiden osuutta kaupunkien paikallishallin-
toon, tarkastellaan lyhyesti 1600-luvun kaupunkien eri väestö-
ryhmien osuutta paikallishallintoon ja senjälkeen porvarien 
oikeuksia ja velvollisuuksia, lähinnä itse porvarius (burskap)-
käsitettä, porvariutta. 

Eri väestöryhmät. 

Kaupunkiyhteisöjen väestö oli kokoonpanoltaan usein hyvin 
kirjavaa. Paitsi porvaristoa, joka muodosti kaupungin suurim-
man, keskeisimmän, oleellisimman, ainoan varsinaisen kunnallis-
hallinnollisesti aktiivisen väestökerroksen, siihen kuului muita-
kin väestöryhmiä. Kaupunkiyhteisössäkin etuoikeutetun ja 
senvuoksi porvariston alituisten valitusten kohteena olevan, 
ohuen kerroksen muodostivat kaupungissa asuvat aateliset, 
papit sekä kruunun tietyt toimihenkilöt. Tämä, usein porvaris-
tosta eristäytyvä väestöryhmä otti vain vähän osaa kunnallisiin 
rasituksiin eikä se luonnollisesti omannut virallisia porvarioi-
keuksia. Ei-porvarillisen elementin sekalaisen pääosan muodosti-
vat palvelusväen, kisällien ja oppipoikien rinnalla ne useinkin 
lukuisat porvarioikeuksia ja -velvollisuuksia vailla olevat köyhät 
henkilöt, loiset, »vapaamiehet» ja irtolaiset, joita kielloista piit-
taamatta kerääntyi etenkin suuriin merikaupunkeihin.I 

1  Ns. 5-äyrin porvareista ks. HILDEBRAND, Sveriges medeltid II, 
389, ODENER, Bidrag, 74, BERG, Johan Skytte, 5, v. BONSDORFF, 
Åbo, 326, DANCKWARDT, Sammandrag, 8 ja 195. Lyypekin asuk-
kaiden sosiaalisesta jakaantumisesta toisaalta porvareihin, »asukkai-
siin» ja vieraisiin sekä toisaalta porvareiden jälkeläisiin, tulokkaisiin, 
köyhälistöön ja ns. sotilasporvareihin ks. TOBERG, Die Liibecker Käm-
merei, 19. 



208 

Porvariston pääryhmät, kauppiaat ja käsityöläiset, olivat 
poliittisessa ja kunnallisessa mielessä virallisesti tasa-arvoisia. 
Niinpä Ruotsi-Suomen kaupunginlaki ei tehnyt varsinaista eroa 
näiden kahden ryhmän kesken, vaan molempia koskivat kunin-
kaankaaren 15. luvun säädökset porvariudesta. Tasa-arvoisuus 
ilmeni myös Kustaa II Aadolfin aikaisessa kaupunkilainsäädän-
nössä. Käytäntö oli kuitenkin luonut kummallekin ryhmälle 
tiettyjä sosiaalisia eroavaisuuksia. Varallisuuteen ja arvovaltai-
suuteen nähden käsityöläismestarit olivat usein sosiaalisesti 
alemmalla tasolla, joskin oli olemassa poikkeuksia. Luonnollista 
on, että kumpikin eri intressejä omaava sosiaalinen ryhmä jou-
tui kilpailemaan kunnallisesta sananvallasta. Useissa saksalai-
sissa kaupungeissa näkee keskiajalla kiivaan taistelun kauppa-
ylimystön ja ammattikuntien välillä. Muutamissa kaupungeissa 
voidaan todeta viimemainittujen perineen voiton, joten koko 
kaupunkihallinto saattoi omaksua ammattikuntakorporaatioi-
den hallinnollisia periaatteita.1  MUNCH huomauttaa Tanskan 
1600-luvun kaupunkiväestön sosiaalisia ryhmiä kuvatessaan, 
että siellä kauppiaiden keskuudesta otettiin tärkeimmät kunnal-
liset toimihenkilöt.2  Tanskalaiseen kaupunkimaailmaan näyttää 
1400-luvulla vakiintuneen tapa ottaa pormestarit ja raatimiehet 
kauppaylimystön keskuudesta käsityöläismestarien johtomiesten 
syrjäytyessä.3  Sosiaalinen kahtiajako kauppiaihin ja käsityö-
läisiin ei kuitenkaan ollut selvä, vaan samalla voitiin erottaa toi-
saalta maistraatti ja toisaalta yhteinen porvaristo omiksi sosiaa-
lisiksi ryhmikseen ja toisaalta taas varakas, vaikutusvaltainen 
porvariylimystö (fine og fornemene bedste borgere) ja porvari-
rahvas. Jos pitää silmällä viimemainittua jakoa, niin porvari-
ylimystöön lukeutuivat suurkauppiaat, pikkukauppiaiden taas 
kuuluessa porvarirahvaan syviin riveihin 4 

On jo eri yhteyksissä huomautettu useiden Ruotsi-Suomen 
kaupunkien maistraattien olleen keskiajalla kauppiasaristok-
ratian miehittämiä, enemmän tai vähemmän suljettuja korpo-
raatioita. Kuitenkin tiedetään esim. Tukholmassa huomattavim-
pien käsityöläismestarien usein nousseen varakkuudessa ja arvo- 

1  V. BELOW, Städtewesen, 96. MAURER, Städteverfassung, passim. 
= MUNCH, Kebstadstyrelsen, 61. 
3  MACKEPRAl\G, K6bstadstyrelsen, 53. 
4  MUNCH, Kobstadstyrelsen, 61. 
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vallassa kauppaylimystöön kuuluvien tasalle. Suomessakin nä-
kee käsityöläismestareita maistraatin jäseninä, etenkin pienissä 
kaupungeissa.l Meikäläisellä maaperällä kauppiaiden ja käsityö-
läisten ero ei tunnetusti muodostunut yhtä jyrkäksi kuin esim. 
saksalaisissa kaupungeissa.2  .Mutta jos tarkastelee 1600-lukua, 
niin toteaa suurten yhteisöjen käsityöläisten yleensä joutu-
neen kunnallishallinnossa alakynteen. Suurehkoissa kaupun-
geissamme voidaan eroittaa »etevimmät porvarit» (de för-
nämste), joilla tarkoitettiin lähinnä suurkauppiaita, omaksi 
sosiaaliseksi, kunnallispoliittisesti merkittäväksi tekijäksi, mutta 
vain verraten harvoin tapaa varsinaista valtataistelua ete-
vimpien porvarien ja muun porvariston, porvarirahvaan, välillä.3  
v. BONSDORFF on tehnyt tilastoa Turun 1600-luvun eri porvari-
kerrosten osuudesta kaupungin vanhimpien korporaatiossa v:sta 
1675 lähtien, mistä käy selville, että kauppiaiden ryhmä oli 
suhteellisesti voimakkain. Kustakin korttelista näet valittiin 
kaksi kauppiasta, yksi käsityöläisedustaja ja kaksi porvaria, 
vaikkakin mainitut suhdeluvut tosin vaihtelivat. v. BONSDORFF 
on huomauttaessaan käsityöläisedustajien suhteellisesta vähä-
lukuisuudesta kauppiaihin verrattuna maininnut samassa yhtey-
dessä kuitenkin sen asiakirjoistakin ilmenevän mahdollisuuden, 
että käsityöläismestarit saivat äänensä kuuluville omissa am-
mattikuntakokouksissaan. Näiden tulos ilmoitettiin sitten 
»viran puolesta» maistraatille.4  Ylämaankaupunkien porvaris-
ton sosiaalinen kokoonpano oli yksinkertaisempi ja yleensä 
samalla tasaisempi.5  Irrallisena esimerkkinä mainittakoon vain, 
että Vaasan kaupungin vanhimmista oli puolet kauppiaita ja 
puolet käsityöläisiä, joskin kauppiailla oli ilmeisesti enemmän 
arvovaltaa.0  

Ks. esim. TAKOLANDER, Ekenäs, 99. 
2  Eri kaupunkihistorioista tämä käy vakuuttavasti ilmi myös 1600-

luvun kohdalta. 
3  Suurkauppiaiden ja käsityöläisten »välille» oli muodostunut ryhmä, 

josta esim. Turussa käytetään »porvarien»-nimitystä. Ks. lähemmin 
V. BONSDORFF, Åbo, 466. Ks. myös SELINHEIMO, Käsitteet »porvari» 
ja »suomalainen porvari», 255-256. Vrt. myös V. BONSDORFF, Åbo, 459. 

4 V. BONSDORFF, Åbo, 368. 
Tässä yhteydessä ei ryhdytä yksityiskohtaisesti selostamaan tätä 

kysymystä, vaan viitataan vain kaupunkihistorioihin. 
6  Vaasan r. 1680 30/10. 

14 
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Pohjolan keskiaikaisessa kaupunkimaailmassa kotimaiset ja 
ulkomaiset, s.o. lähinnä saksalaiset porvarit kävivät merkittä-
vää valtataistelua, joka kuvastui mm. Ruotsi-Suomen kaupun-
ginlain määräyksissä pormestarien ja raatimiesten kansalli-
suudesta. Meikäläisissä kaupunkiyhteisöissä tuli olemaan kolme 
erilaista elementtiä, suomalaiset, ruotsalaiset ja saksalaiset. 
Turun kaupungin kansallisuusoloista on mm. V. BONSDORFF 
antanut yksityiskohtaisen esityksen, jolloin on voitu todeta 
suomalaisen kansallisuuden joutuvan valtakunnan poliittisen 
merkityksen ja hallinnon keskityksen kasvaessa syrjään. Suo-
malaisella porvaristolla oli kaupungissa tosin lukumääräinen 
ylivoima, mutta se oli joutunut ekonomisessa ja sivistykselli-
sessä mielessä ruotsalaisten ja myös saksalaisten rinnalla 
alakynteen. Esimerkkinä saksalaisten kauppiaiden suuresta 
merkityksestä mainittakoon, että nimitykset »kauppiaat» ja 
»saksalaiset kauppiaat» esiintyivät kutakuinkin samaistett a-
vina käsitteinä. Suomalaisen elementin näkee väliin lausuvan 
tyytymättömyytensä sen johdosta, että sen intressejä ei ollut 
otettu riittävästi huomioon. Oppositiolla tuli kuitenkin pää-
asiassa olemaan henkilökohtainen ja taloudellisluontoinen sosiaa-
linen väritys.' Viipurin erikoislaatuisiin kansallisuussuhteisiin 
RUUTH on kiinnittänyt paljon huomiota todeten ruotsalaisen 
porvariaineksen voittaneen 1500-luvulla etusij an kaupungin 
hallinnossa ja talouselämässä. Vuosisadan useimmat pormesta-
rit ja raatimiehet olivat ruotsalaisia, mutta 1600-luvulle tul-
taessa saksalainen elementti vahvistui. Tämän seurauksena oli, 
että vuosisadan lopussa maistraatti oli saksalaisten käsissä ja 
muodostui miltei saksalaisen kansallisuuden sukumonopoliksi. 
Myös ruotsalaisaines vahvistui, ollen saksalaista lukuisampi, 
joskin varallisuudessa ja mahtavuudessa heikompi. Ruotsin 
kieltä käytettiin hallinnossa ja oikeudenkäytössä saksan syr-
jäytyessä. Kaupungin suomalainen aines, joka 1500-luvulla oli 
voimakkaasti edistynyt, miltei sortui valtataistelussa. RUUTH 
huomauttaa lisäksi, että »etupäässä lienee syynä tähän ollut 
heidän (suomalaisten) alhaisempi sivistyksensä ja taitamatto-
muutensa oikeudenkäytön kielessä, mutta vaikea on toiselta puo-
len kokonaan torjua itsestään luuloa, että heidät tahallisesti 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 328 ja seur. 
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jätettiin pois». Viipurissa voidaan havaita myös taistelua »ulko-
mailla syntyneitä» vastaan. Alituiset sisäiset riidat kestivät koko 
vuosisadan ajan.1  Suomalainen ja ruotsalainen elementti oli 
havaittavissa kaikissa 1600-luvun kaupungeissamme ja yleensä 
voi tehdä saman havainnon kuin Turusta, että vuosisadan lopulle 
tultaessa ruotsalaisella aineksella oli suhteellisesti suurempi 
sananvalta kuin suomalaisella. Vanhoissa hansan päiviltä periy-
tyneissä kaupunkiyhteisöissä oli saksalainen aines luonnollisesti 
edelleen merkittävä.' 

Porvarius. 

Kaupunginlaki ja v:n 1619 säädös antoivat yksityiskohtaisia 
määräyksiä porvariksiotosta s  Jos tahtoi harjoittaa kaupunki-
elirikeinoja, siis ruveta porvariksi (byaman, borgare, suom. 
lakitekstin kylän mies eli bårgare), tuli hankkia kaupungin esi-
vallalta porvarioikeudet, saada porvariuskirja (burbref) ja van-
noa porvarivala. Oli omattava puhdas syntyperä ja maine, 
hankittava takaajat, maksettava porvariusrahat (burskap-
penningar) ja pystyttävä vastaamaan porvarillisista rasituk-
sista 6 vuoden ajan .4  

Oli edullista, että porvarirasitukset jakaantuivat mahdolli-
simman monen kesken, joten kaikkien porvarillisia elinkeinoja 
harjoittavien tuli kuulua porvaristoon. Porvarien lukumäärä 
ja laatu merkitsi kaupunkiyhteisön kehitykselle paljon ja por-
variksioton määräyksiä sovellettiin niin väljästi kuin mahdollista 
paikallisten olosuhteiden ja tavallaan luontaisen kysynnän ja 
tarjonnan sanelemien periaatteiden mukaan päämääränä taval-
lisesti yhteisön etu. Niinpä esim. Turun täysivaltaiseksi porva-
riksi pääseminen ei ollut suinkaan helposti saavutettavissa kun 
taas pieniin ylämaankaupunkeihin saatettiin ottaa porvareiksi 
miltei keitä tahansa.5  Porvariksioton vaatimukset saattoivat 

1  RuUTH, Viipuri, 306 ja seur. Helsingistä ks. NORDMANN, Helsing-
fors V, 126 ja seurr. 

2 Ks. lähemmin HARTMAN, Borgå, 75. Kristiinankaupungin r. 1664 
1/8. Vrt. SJÖBLOM, Kristinestad, 357-359. 

S KL. Kuninkaankaari, 15. luku. V:n 1619 säädös, kohta 24. 
• Vanhaa asua byaman käytetään 1600-luvulla vielä mm. Porissa. 
' Ks. esim. LINDEQVIST, Hämeenlinna, 35-36. 
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myös samassa kaupungissa vaihdella suhdanteiden mukaan. 
Niinpä esim. kilpailun pelko sai väliin porvarit vastahakoisiksi 
hyväksymään uusia jäseniä piiriinsä. Esivallan oli tällaisesta 
toisinaan pakko muistuttaa kaupunkeja, kuten kreivi Oxen-
stierna Vaasaa v. 1652.1  

Myös yhteisellä porvaristolla oli näet sananvaltaa porvariksi-
otossa ja yleisissä raastuvankokouksissa saatettiin kysyä sen 
mielipidettä .2  1600-luvun kaupunkiyhteisössä porvaristo muo-
dosti suljetun korporaation, joka tiukasti valvoi etuoikeuksiaan 
ja elinehtojaan. Ei ollut suinkaan yhdentekevää, millaisia mie-
hiä ja perheitä se liitti piiriinsä ja näitä seikkoja oli lainsäädäntö-
kin huomioinut rajoitusmääräyksissään. Nämä pyrkivät ensi 
sijassa kelvottoman ja ammatillisesti kykenemättömän aineksen 
poissulkemiseen. Porvaristolle vieras, sille kenties vahingolli-
nen aines ei näin ollen ollut tervetullutta. Kun nimismies Kris-
tian Willingshusen v. 1669 pyrki Kokkolaan »kaupungin asuk-
kaaksi, porvariksi ja kauppiaaksi», niin porvaristo ei tähän 
suostunut, vaikka Willingshusenilla oli oma talo kaupungissa. 
Willingshusen vastasi tällöin, »ettei hänellä ollut tekemistä 
(tässä asiassa) yhteisen porvariston vaan pormestarin ja raadin 
kanssa ja ne (pormestari ja raati) tulisivat hänet kirjoittamaan 
porvariksi». Porvaristo ei kuitenkaan taipunut, koska Willings-
husen oli kruunun virkamies, »herrasväen vuokraaja» ja ilmei-
sesti haittaisi muiden porvarien kauppaa. Asiaa ei suinkaan 
parantanut se seikka, että Willingshusen oli kiukuissaan huu-
dahtanut, ettei »kukaan teistä (porvareista) osaa tai ymmärrä 
käydä kauppaa» -- eräs porvari oli näet epäillyt Willings-
husenin kauppataitoa — ja »vaikka teitä on niin monta minua 
vastaan, tulee minusta kuitenkin porvari j a toisista kaikista 
minun alaisiani». Tähän porvaristo vastasi: »Kuulkaa nyt, mil-
laisen porvarin me hänestä saisimme ja missä tarkoituksessa hän 
tavoittelee porvarioikeuksia!» Sitten Willingshusen solvasi koko 
kaupungin hallintoa, jolloin syntyi yleinen hälinä ja sekasorto. 
Kuvaavaa on, että Willingshusen olisi yhtäkaikki otettu porva-
riksi, jos hän vain olisi luopunut vieraista tehtävistään .3  

1 RVA. Oxenstiernan kok. Gabriel Pentinp. Oxenstierna. Vaasan 
kaupunkihallinto-ohjesääntö 1652 1/10, kohta 13. 

2  v. BONSDORFF, Åbo, 325. Sortavalan r. 1679 12/5. 
3  Kokkolan r. 1669 29/3, 17/4, 1673 24/4. 
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Porvareiksi pyrkijöistä tuli maistraatin ottaa selvää, täytti-
vätkö he asetetut vaatimukset. Kauppiaiksi pyrkivien tuli 
suurissa kaupungeissa ilmoittautua kaupungin kauppakolle-
giossa tai kauppiaskillassa, jotka »esittelivät» tarjokkaat ko-
koontuneelle maistratille.1  Porvarivalan kaava näyttää vaih-
delleen eri kaupungeissa, mikä antoi v. 1698 valtiovallalle 
aiheen kehoittaa yleisesti noudattamaan Tukholman valan 
kaavaa.2  

Useimmissa kaupungeissa vaadittiin porvaritulokkailta ta-
kaajat, vaikkakin vaatimus käytännössä useasti saattoi jäädä 
muodolliseksi. Niinpä Raahessa julistettiin v. 1685, että »nuor-
ten miesten ja porvarien poikien, jotka aikoivat saada porvari-
oikeudet, tuli hankkia itselleen takaajat».3  Tavallisimmin hankit-
tiin kaksi takaajaa, mutta joskus nähdään kolme tai neljäkin 
takuumiestä.4  Sortavalassa riitti v. 1679 pormestarin takuu 
eräälle varakkaalle tulokkaalle, joka maksoi huomattavat. 
porvariusrahat.b Väliin nähdään pyrkijäin esittävän suosituk-
sia pääsynsä varmistamiseksi. Niinpä v. 1657 Viipurin maaherra 
suositteli erästä miestä porvariksi Vehkalahdelle ja v. 1673 
Paltamon rovasti Johannes Cajanus suositteli kahta talonpoikaa 
Raahen porvareiksi.6  

Kaupunginlain mukaan porvariksi pyrkijällä tuli olla vähin-
tään kolmen markan arvoinen omaisuus. Luonnollista on, että 
tätä määräystä sovellettiin 1600-luvulla paikallisten olosuhteiden 
mukaan. Niinpä vuosisadan lopulla Turussa vaadittiin porva-
riksi haluavalta 600 hopeatalarin omaisuus. Kun eräs loimaalai-
nen renki v. 1699 anoi päästä Turun porvariksi saatuaan jo 
kaksi takaajaa ja talon kaupungista, ei häntä kuitenkaan hyväk-
sytty, koska hän ei ollut »kaupungin lapsia», ei palvellut kau-
pungissa — oli näet olemassa yleiset määräykset, miten kauan 
tuli palvella — ja »vielä vähemmän hänen arveltiin pystyvän 
esittämään 600 talaria tai sen arvoa». Anomus kuitenkin alistet- 

1  Ks. esim. ALMQUIST, Göteborg I, 448. 
2 STIERNMAN, Samling, Bihang, 477. 
3  Raahen r. 1685 27/4. 
' Tammisaaren r. 1631 22/2 ja 1670 12/2. HULTMAN. Ekenäs domb. 

I, 19 ja II, 154. 
b  Sortavalan r. 1679 12/5. 
6  Vehkalahden r. 1657 12/9 ja Raahen r. 1673 2/6. 
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tiin maaherran ratkaistavaksi.1  On huomattava, että maaher-
ran velvollisuus oli pitää huolta porvariksiottoa koskevien mää-
räysten noudattamisesta.' Niinpä Turussa v. 1693 maaherra 
Lauritsa Creutz ehdotti, että porvareita otettaessa tuli olla läsnä 
myös kaupungin vanhimpia .3  

Porvariusrahoja (burskapspenningar) tuli v:n 1619 säädöksen 
mukaan kaupungissa syntyneen tarjokkaan maksaa 5 ja mui-
den 10 hopeatalaria. Tätä sovellettiin kirjaimellisesti muuta-
missa kaupungeissa, myös meillä, mutta yleensä vallitsi mel-
koista kirjavuutta.4  Näyttää ilmeiseltä, että muutamissa kau-
pungeissa porvariusrahojen suuruus määrättiin yleisten suhdan-
teiden, tulokkaan ammatin ja varallisuuden mukaiseksi, sillä siksi 
vaihtelevia nämä maksut olivat. Lienee tarpeetonta ryhtyä seu-
lomaan tosin verraten runsasta, mutta vaikeasti käsiteltävää 
materiaalia, joten tyydyttäköön muutamiin karakteristisiin viit-
teisiin. Niinpä Oulussa v. 1631 eräs rakennusmestari maksoi 10 ja 
muuan suutari 5 talaria porvariusrahaa, v. 1673 taas eräs »uusi 
porvari» 20 talaria.5  Vaasassa v. 1661 muuan puuseppä ja raken-
nusmies kumpikin maksoivat 12 kuparitalaria.s Raahessa näkee 
v. 1673 maksujen vaihdelleen 4-20 hopeatalariin, v. 1675 
maksettiin mm. 24 kuparitalaria, 9 hopeatalaria ja 6 markkaa, 
kun taas v. 1679 näkyy tavallisesti suoritetun 5 hopeatalaria.? 
Pietarsaaren porvariusrahat vaihtelivat samalla vuosikymme-
nellä 4-20 kuparitalariin.» Kuvaavaa on, että Vaasassa annet-
tiin v. 1670 syksyllä eräälle rengille, joka oli kauan ollut pal-
veluksessa kaupungissa, lupa »saada jäädä kaupunkiin (ansio-
työhön) kevääseen saakka» 2 kuparitalarin maksusta. Renki 
maksoi täten tavallaan veroa kaupungissa saamistaan ansioista.» 
Oulusta kerrotaan v. 1696, että lukuisat »porvarien pojat ja 

Turun r. 1699 13/9. 
Suomessa tämä kontrolli rajoittui miltei yksinomaan residenssikau- 

punkeihin. Vrt. lukua Esivallan hallintokontrolli, erik. s. 37. 
a  Turun r. 1693 20/9. 
4  Vrt. ALMQUIST, Göteborg I, 154. HERDIN, Uppsala. Rättsvä-

sendet, 2. 
5  Oulun r. 1631 12/1 ja 1673 26/5. Vrt. VIRKKUNFN, Oulu, 154. 
6  Vaasan r. 1661 26/1. 

Raahen r. 1673, 1675 ja 1679. 
8  Pietarsaaren r. 1660 9/5, 1666 8/12 ja 1679 19/2. 
9  Vaasan r. 1670 26/11. 
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vävyt» tekivät porvarivalansa ja maksoivat köyhäinkassaan 
5-10 kupariäyriä. Oliko tämä yleinen tapa meillä, vai johtuiko 
se ahtaista ajoista, ei ole tiedossa.' 

Kaupunkiyhteisöstä pois siirtyvä porvari ei myöskään ollut 
ilman muuta vapaa velvollisuuksistaan, vaan hänen tuli viral-
lisesti, s.o. maistraatilta pyytää päästä vapaaksi porvariudestaan 
ja maksaa tietyt korvaukset, ennenkuin sai »eron ja passin.»' 
Yhteisö ei suinkaan aina voinut olla iloinen lähtevästä porvarista, 
kuten turkulaiset v. 1640 päästessään Simo Blomista, »jollaisia 
miehiä voimme kyllä olla vailla ja puuttua.»3  Hyvän, varman 
veronmaksajan poistuminen näet merkitsi muiden porvarien 
velvollisuuksien kasvua. Ymmärtää hyvin Brahean porvarin 
Olavi Remeksen ajatukset, kun hän köyhtyneenä ja kauppaan 
kvkenemättömänä erotessaan porvaristosta v. 1674 hankki tilal-
leen uuden porvarin, Antti Sormuisen, jolla oli kaksi taattua 
takaajaa.4  Lähtö saattoi tietyissä tapauksissa muodostua var-
sin mutkikkaaksi, voitiinpa luvatta lähteneen porvarin omaisuut-
takin ulosmitata porvarillisten rasitusten suoritukseksi.5  Val-
vonnan ankaruus oli ymmärrettävästi suoraan verrannollinen 
yhteisön oman talouden ja yleisten suhdanteiden kiristymisen 
ja helpottumisen kanssa. Irrallisena esimerkkinä mainittakoon 
eräs tapaus Tammisaaresta v:lta 1684. Porvari Hannu Wulff, 
joka heinäkuussa aikoi »sanoa irti porvariutensa, koska hän 
tänä vuonna ei ole lainkaan harjoittanut kauppaa», sanoi ole-
vansa vapaa laivamiesrahojen suorituksesta. Mutta maistraatti 
ja porvaristo olivat toista mieltä ja kielsivät häneltä pääsyn 
»keskellä vuotta» sekä velvoittivat hänet asiaankuuluviin rasi-
tuksiin.6  Porilaisen Villiam Josefinpojan lienee ollut v. 1658 
helpompi päästä porvariudestaan. Tämä miekkonen, jonka 
sanottiin vannoneen porvarivalansa joku vuosi aikaisemmin, oli 
ruvennut porvariksi »ajattelemattomuudesta», oli köyhä, »taita-
maton porvarillisissa ammateissa» eikä tiennyt, miten tulee 

1  Oulun r. 1696 25/11 ja 28/11. 
= Määräykset vv. 1617 ja 1673. 
3  Turun r. 1640 15/6. 
d  Brahean r. 1674 30/5. 

Ks. esim. ALMQUIST, Göteborg I, 477. 
6  Tammisaaren r. 1684 30/7. Porvariusrahavapautuksista ks. Naan- 

talin r. 1656 28/6 ja Oulun r. 1684 23/2. 
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toimeen. Kaiken lisäksi tämä epäonnistunut porvari oli asunut 
enimmäkseen maalla. »Kun hän näinä aikoina voi olla kaupun-
gille perin vähän hyödyksi kaupassa», hän sai »vapautensa» räs-
teistä huolimatta.! 

Edellisen perusteella voi ymmärtää, että kaupungeissa oli 
porvarillisia elinkeinoj a harjoittavia henkilöitä, jotka tahtoivat 
kaikin mokomin välttää porvariksi tuloa, mutta silti tahtoivat 
nauttia kaupungin tarjoamia etuuksia. Porvoosta sanotaan 
v. 1693, että siellä asuu paljon perheellisiä miehiä, jotka eivät 
halunneet tulla porvareiksi. Tämän vuoksi käännyttiin maa-
herran puoleen pyytäen virka-apua. Turhaksi lienee näet osoit-
tautunut porvoolaisten v. 1669 käytäntöön ottama keino kieltää 
naimisiinmeno porvarivalan vannomattomilta.2  Nevanlinna-
lainen Tuomas Rennert, joka 1690-luvulla omisti kaupungissa 
kiinteistön ja harjoitti porvarillisia elinkeinoja ilman, että oli 
vannonut porvarivalaa, sanoi, kun häntä vakavasti kehoitettiin 
»joko hankkimaan porvarioikeudet tai jättämään kaupungin»,. 
olevansa ratsumies (ryttare).3  Luonnollista on, että alituisten 
valitusten kohde oli se aatelisten, pappien ja kruunun virka-
miesten ryhmä, joka kaupungissa asuen vain vähän otti osaa 
kunnallisiin rasituksiin, koskapa se ei lukeutunut porvaristoon.4  

Suomen pienissä kaupunkiyhteisöissä eivät edelläesitetyt 
ristiriidat ja yhteisöprobleemit kuitenkaan 1600-luvulla tulleet 
kovin jyrkästi esille. Niitä ilmeni yleensä vain yhteisön talou-
dellisen tilan kiristyessä, yhteisön joutuessa kiinnittämään vaka-
vaa huomiota jäsentensä sosiaaliseen kelpoisuuteen ja arvoon. 

Porvarien yleisistä oikeuksista keskeisimmät olivat oikeus 
harjoittaa porvarillista elinkeinoa, kauppaa tai käsityötä, oikeus 
osallistua edustajiensa välityksellä valtiopäiville ja ottaa henki-
lökohtaisesti osaa yleisiin raastuvankokouksiin s.o. osallistua 
kunnalliselämän valvontaan ja johtoon. 

Luonnollista on, että porvaristo omassa keskuudessaan 
jakaantui eri etupiireihin, enemmän tai vähemmän selviin 
kerroksiin arvon ja varallisuuden perusteella. Tehtävänä ei 
kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti selvittää kaupunkiyhteisön 

Porin r. 1658 20/2. 
2  Porvoon r. 1693 15/5 ja 1669 4/1. 
3  Nevanlinnan r. 1692 24/10. 
4  Tähän viitattiin jo esityksen alussa. 
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sosiaalista rakennetta, joskin näihin kysymyksiin joudutaan 
palaamaan eri yhteyksissä.' Ei myöskään ryhdytä esittämään 
porvariston valtiopäiväedustajien vaaleja, joskin ne läheisesti 
sivuavat kunnallishallintoa ja sen probleemoja. Siirryttäköön 
sensijaan käsittelemään keskeistä paikallishallinnollista elintä,. 
yleistä raastuvankokousta. 

Yleinen raastuvankokous. 

Vanhastaan oli tapana, että porvaristo sai osallistua kaupun-
gin paikallishallintoon pormestarin ja raadin sekä esivallan 
edustajan rinnalla, omana itsenäisenä korporaationa. Tällaista 
nähdään mm. saksalaisissa kaupungeissa ja, kuten sopii odottaa, 
pohjoismaissa. Porvariston mielipidettä kuultiin tärkeissä 
asioissa, sille tiedotettiin esivallan määräykset, se antoi todis-
tuksia, se valitsi luottamusmiehiään ja toimihenkilöitään val-
tuuksin, jotka vaihtelivat eri kaupungeissa.2  Monin paikoin 
Saksassa, Tanskassa ja Norjassa porvariston osuus useastakin 
eri syystä painui miltei näkymättömiin maistraatin kohotessa 
eittämättömään, aristokraattiseen valta-asemaan. Porvaristo, 
»yhteinen porvaristo», vain »hyväksyi» maistraatin päätökset 
ja porvarikokous muistutti, kuten mm. DAAE huomauttaa van-
hasta Kristianiasta, muinaisen Spartan kansankokousta.3  

Ruotsi-Suomen kaupunginlaki mainitsi, että porvariston 
velvollisuus oli saapua raatihuoneeseen keskustelemaan »kau-
pungin asioista» kuninkaan kirjeiden saapuessa tai pormestarin ja 
raadin näin tahtoessa.4  Lain sanonta oli ylimalkainen, miltei 
epämääräinen, eikä uudelle ajalle tultaessakaan vielä ollut an-
nettu selviä määräyksiä tästä porvarikokouksesta, kaupunki-
kokouksesta (byamot), jonka perillinen oli yleinen raastuvan-
kokous. 1600-luvun alussa yleinen raastuvankokous oli kuiten- 

1  Juuri edellä on luotu lyhyt katsaus eri väestöryhmien osuuteen 
paikallishallinnossa. 

2  Maaseudulla oli vastaavaa pitäjähallinnon puitteissa. GULLSTEAND, 
Bidrag, 75. Todistusten antamisvelvollisuudesta ks. esim. RENVALL, 
Pitäjäyhteisöjen kokoukset, 91-92. 

S DAAE, Det gamle Christiania, 75. 
4 KL. Raastuvankaari, 2 luku. 
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kin vakiintunut kaupunkihallinnollinen elin, joka oli saanut 
kasvuvoimansa ja muotonsa ilman lain tukea ja jonka näkee 
poikkeuksetta kaikissa valtakunnan kaupungeissa.1  V:n 1619 
säädös halusi kuitenkin eri syistä suurelta osalta syrjäyttää 
tämän asettamalla tilalle kaupungin vanhimpien korporaa-
tion, mutta yleinen raastuvankokous pysyi elinvoimaisena siel-
läkin, missä mainittu korporaatio oli syntynyt. V:n 1619 sää-
dös ei tosin kokonaan sulje pois yhteisen porvariston välitöntä 
mielipidettä. Välitöntä yhteyttä ei näet haluttu kokonaan kat-
kaista, sillä vaikeissa kysymyksissä tuli edelleenkin kääntyä 
suoraan porvariston puoleen, mutta, se huomattakoon, ei enää 
koko porvariston, vaan sen ammatillisten korporaatioiden 
puoleen.2  

Yleisellä raastuvankokouksella tarkoitetaan luonnollisesti 
sellaista kokousta, jossa porvaristo itse aktiivisesti, tietoisesti 
osallistui paikallishallinnollisten kysymysten ratkaisuun. Ylei-
nen raastuvankokous oli näet paikallishallinnollinen elin. Ylei-
seksi raastuvankokoukseksi ei sensijaan ole syytä nimittää 
niitä kokouksia, joissa porvaristo ainoastaan otti passiivisesti 
vastaan esimerkiksi valtiovallan yleisiä määräyksiä tai maistraa-
tin omia säädöksiä, joista ei keskusteltu. Raja saattaa kuiten-
kin muutamien kaupunkiyhteisöjen kohdalla olla epämääräinen 
ja vaikeasti hahmoiteltava. Itse aikakausi ei näet varsinaisesti 
tehnyt eroa mainituntapaisten kokousten välillä, nimittäen 
tavallisesti kumpiakin yleisiksi raastuvankokouksiksi. Tämä 
ei kuitenkaan sanottavasti haittaa tutkimuksen kohteen tar-
kastelua, paitsi milloin kyseeseen tulevat tilastolliset ja niihin 
verrattavat kysymykset. Päähuomio kiinnitetäänkin yleiskuvan 
luomiseen siitä, millä tavoin yhteinen porvaristo korporaationa 
aktiivisesti osallistui paikallishallintoon. 

Yleisiä raastuvankokouksia pidettiin tarpeen vaatiessa ja 
niiden luku oli tavallisesti hyvin vaihteleva. On luonnollista, että 
keväinen ns. valpurinmessun kokous, valpurinkokous, josta 
on aikaisemmin jo eri yhteyksissä mainittu, muodostui tärkeim-
mäksi yleiseksi raastuvankokoukseksi. Tällöinhän pidettiin 

1  Myös käytettiin nimitystä yleiset raastupapäivät. 
2  V:n 1619 säädös, kohta 12. LINDBERG, Stadga, 9. 
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kaupungin toimihenkilöiden vaali, jossa yhteisellä porvaristolla 
saattoi olla huomattava sananvalta. Nimitys valpurinkokous 
(Valborgi rådstugu) vakiintui tämän keskeisen, tärkeän yleisen 
raastuvankokouksen nimeksi siitäkin huolimatta, että kokous-
päivä ei ollut sanottuna kalenteripäivänä.1  Esimerkiksi Kris-
tiinankaupungissa tämä kokous (allmen eller Philippi Jacobi 
rådstugu) v. 1683 pidettiin niin myöhään kuin kesäkuun 11 
päivänä.2  Vaasassa v. 1663 valpurinkokous pidettiin toukokuun 
15 päivänä, v. 1664 huhtikuun 20 päivänä ja v. 1665 toukokuun 
R päivänä .3  Huomautettakoon tässä yhteydessä, että Raumalla 
käytettiin ainakin v. 1650 syyskokouksesta — joka oli paikallis-
hallinnollisesti verraten tärkeä siksi, että siellä annettiin por-
varistolle maistraatin yleisiä määräyksiä ja ohjeita — nimitystä 
tuomaanmessun raastuvankokous (Tåmasmässa Rådh Stugu).4  
Tämä nimitys ei liene ollut muualla Suomessa käytännössä 
ainakaan virallisesti enää 1600-luvulla ja se näyttää saaneen 
juurensa lähinnä pohjoissaksalaisista kaupungeista, missä Pyhän 
Tuomaan päivänä 21/12 porvaristolle luettiin privilegiot sekä 
esivallan asetukset ja tiedoitukset.s Tuo nimitys on meillä siis 
ilmeistä hansa-ajan heijastumaa. Kuvaavaa on, että mainittu 
Rauman tuomaanmessun raastuvankokous pidettiin lokakuun 16 
päivänä. Vertailun vuoksi todettakoon, että maaseudulla oli 
tapana yleensä pitää 2 —3 pitäjänkokousta vuodessa, tarvit-
taessa enemmän. Tärkein pitäjänkokous oli maallakin kevät-
kokous, joka pidettiin vastaavaan aikaan kuin kevään yleinen 
raastuvankokous.6  Jos pitäjäyhteisön keskuskylä muuttui 
kaupunkiyhteisöksi, niin oli luonnollista, että ainakin aluksi 
vanhat perinteet saattoivat jatkua tässäkin suhteessa: vanha 
pitäjänhallinto jatkui raastuvankokouksen muodossa. 

Kellonsoitoin, rummutuksin, kaupunginpalvelijain ja kort-
telimestarien kutsuin sekä kirkonkuulutuksin porvaristo koot-
tiin maistraatin toimesta raatihuoneeseen yleiseen raastuvan- 

1  Myös käytettiin nimityksiä allmen eller Valborgi r., Philippi Jacobi 
r., allmen eller Philippi Jacobi r. 

2  Kristiinankaupungin r. 1683 11/6. 
s Vaasan r. 1663 15/5, 1664 20/4 ja 1665 8/5. 
4  Rauman r. 1650 16/10. 

Ks. esim. BENEKE, Hamburg, 283. 
6  GUI.LSTRAND, Bidrag, 72. 
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kokoukseen, jossa myös valtiovallan edustaja saattoi olla läsnä.t 
Kesällä yhteinen porvaristo saattoi jäädä raatihuoneen ulko-
puolelle, mutta kylmänä vuodenaikana se kokoontui joko raas-
tupaan, jossa maistraatilla oli »aidattu» alansa, tai, kuten esim. 
Viipurissa v. 1633 erityiseen etuhuoneeseen, mistä se aikanaan 
»kutsuttiin sisälle.»2  Tällöin toimitettiin nimenhuuto (opropet), 
jossa todettiin poissaolevat porvarit. Ensin tavallisesti luettiin 
uudet kuninkaalliset asetukset, päätökset ja tiedoitukset, otet-
tiin esille maaherran ja muiden viranomaisten kirjeet. Tämän 
jälkeen porvaristoa kehoitettiin noudattamaan luettuja mää-
räyksiä. Senjälkeen ryhdyttiin pohtimaan kaupungin omia 
sisäisiä asioita ja tekemään niitä koskevia päätöksiä: valittiin 
toimihenkilöitä, tarkastettiin tilejä tai määrättiin tarkastajat 
ja käsiteltiin elinkeino- ja verotusasioita, otettiin uusia porva-
reita tai keskusteltiin tästä ym. 

Keskustelun jälkeen porvaristo sen mielipidettä kysyt-
täessä tavallisesti suullisesti ilmoitti jonkun porvarin väli-
tyksellä päätöksensä tai käsityksensä. Myös noudatettiin sel-
laista menettelytapaa, että eri mielipiteiden kannattaj at astui-
vat erilleen tai — kuten esim. Jönköpingistä kerrotaan v:lta 
1593 — suostumus annettiin »kohotetuin käsin.»3  On muistet-
tava, että 1600-luvullakin oli usein vallalla se perinnäinen katso-
mus, että päätös vaati yksimielisyyttä. Enemmistön päätöksen 
toteuttaminen oli itsessään vierasta ja päätökset tehtiin, jos ne 
riitaisissa tapauksissa saatiin syntymään, vapaaehtoisen yksi-
mielisyyden ja solidaarisuuden hengessä vähemmistön tällöin 
saattaessa vapaasta tahdostaan yhtyä enemmistön kantaan. 
Edelleen oli väliin vallalla käsitys, että päätös, nimenomaan 
taloudellinen sopimus, sitoi vain sen tehneitä porvareita muiden 
pysytellessä sopimuksen ulkopuolella .4  Tällaisen katsomustavan 
saatamme todeta nimenomaan alkeellisena, väistyvänä ajattelu- 

1  Kutsumistavasta ks. Raahen r. 1680 22/11, 1681 2/10, 1696 9/5, 
Hämeenlinnan r. 1673 27/5, Kokkolan r. 1669 15/11 ja 1674 4/5. 

2  Viipurin r. 1653 24/9. Erikoistapauksista ks. JAAKKOLA, Pormes-
tari- ja valtiopäivämiesrettelöitä, 179-180. Raastuvankokouksen 
pidosta pitäjäntuvassa ks. VARTIAINEN, Kajaani, 132. 

2  Helsingin r. 1643 26/4. NORDMANN, Helsingfors III, 202. Kokkolan 
r. 1669 29/3. Jönköpings historia I, 361. 

4  SCHALLING, Sockenmenigheten, 27. Vrt. WOLFF, Skytte, 8-9. 
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tapana, jota vastaan valtiovallan järjestävä käsi ankarasti 
nousi. Etenkin sosiaalisesti kehittymättömissä, nuorissa, syr-
jäisissä yhteisöissä tällainen saattoi olla tavallista, ja voi tehdä 
huomion, että maamme nuorissa ylämaankaupungeissa tämä 
katsomustapa oli yleensä voimakkaammin edustettuna kuin 
rintamaiden vanhoissa isoissa kaupungeissa. Mainittakoon vain 
muuan irrallinen esimerkki. Niinpä kun Vaasan raastuvassa 
v. 1658 pohdittiin yhteisesti tuulaakista, tuotiin julki juuri 
mainitunlainen alkeellinen katsomustapa.1  Tässäkin kuvastui 
paitsi heikko sosiaalinen solidaarisuus, aikakauden voimakkaasti 
itsekeskeinen taloudellinen ajattelutapa, joka painoi leimansa 
myös alkeelliseen kunnalliselämään. On myös huomattava, että 
vaalitoimituksissa ja äänestyksissä noudatetut menetelmät olivat 
myöhempiin aikoihin verrattuna alkeellisia paitsi maalla pitä-
jänkokouksissa myös valtiopäivillä. Mainittakoon samalla, että 
äänestykseen turvauduttiin ylipäänsä harvoin.2  

Tutkiessa 1600-luvun yleisten raastuvankokousten pöytä-
kirjoja, tekee ennen pitkää sen havainnon, että porvaristo oli 
ylimalkaan halutonta osallistumaan näihin kokouksiin. Omat 
kauppa- ja käsityöasiat kiinnostivat porvareita enemmän kuin 
raastuvankokoukset, joissa usein oli pakko suostua raskaisiin 
porvarillisiin rasituksiin tai ottaa vastaan kiusallisia velvolli-
suuksia, luottamustehtäviä. Tapaa vain harvoin esimerkillistä 
kunnallista vireyttä 1600-luvun yhteisessä porvaristossa. Tä-
män syihin on jo lyhyesti viitattu yleistä kaupunkihallintopoli-
tiikkaa käsiteltäessä .3  Itse järjestelmä oli lisäksi sikäli hankala, 
että se rasitti porvaristoa, jonka jokaisen jäsenen tuli lakimää-
räisen 3 markan sakon uhalla olla saapuvilla sanotuissa kokouk-
sissa. Valtaneuvos Skytten kommentaareissa sanottiin, että »kau-
pungeissa näyttää olevan vähän tarpeen, että yleisö (menigheten) 
tulee kaikkiin raastuvankokouksiin.»4  Määräystä pidettiin kui- 

1 RVA. Hajan. tuomiokirjoja ja oikeudenkäyntiasiakirj. Suomen 
tuomiokirj. Vaasan r. 1658 13/2. 

8 JOHANSSON mainitsee, että Ruotsin pitäjänkokouksissa äänestys 
saattoi olla painostuskeinona vähemmistöä vastaan. JOHANSSON, Socken- 
självstyrelse, 161. 

8 Ks. ss. 29 ja seurr. 
4 WOLFF, Skytte, 157-158. 
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tenkin voimassa ja syyllistyneitä saatettiin tuomita sakkoihin. 
Mutta ei ollut kuitenkaan mahdollista pitää lakia kirjaimellisesti 
voimassa, sillä oli kokouksia, vieläpä valpurinkokouksia, joi-
hin ei saapunut ainoatakaan porvaria tai vain niin vähän porva-
ristoa, ettei katsottu voitavan tehdä päätöksiä.' Osaltaan lienee 
ollut kunnallisten harrastusten laimeuden merkkinä se, että esim. 
Raahen valpurinkokouksessa v. 1694 päätettiin jäljentää edel-
lisen vuoden vastaavan kokouksen pöytäkirja, koska kaikki 
haluttiin jättää ennalleen.2  Vuosikymmentä aikaisemmin näh-
dään samassa kaupungissa maaherran vakavasti kehoittaneen 
porvaristoa ahkerammin osallistumaan yleisiin raastuvankokouk-
siin 3 

Porvariston kunnallishallintoon osallistumista koskevan lain-
säädännön epämääräisyys oli suurelta osalta yhdessä 1600-
luvun porvarin usein tavallaan epäsosiaalisen ajattelutavan 
kanssa vaikuttanut sen, että yhteinen porvaristo tai osa siitä 
kokoontui ilman maistraatin läsnäoloa ja myötävaikutusta, 
jopa sen tietämättä keskustelemaan erilaatuisista kysymyk-
sistä ja sitten edustajan välityksellä lausui maistraatille mielipi-
teensä. Tällainen tapa oli kehittynyt ilman lainsäädännön 
tukea. Tällainen saattoi osaltaan kasvattaa epäterveitä yhteisön 
keskinäisen elämän muotoja, kuten esim. Uudestakaupungista 
1670-luvulta kerrotaan. Täällä sanottiin näet porvariston ko-
koontuvan »nurkkiin ja loukkoihin» pitämään »salaisia kokouk-
sia», joten yksinkertaisia kiihoitetaan riitoihin yhteishyvän vahin-
goksi.4  Tällainen nurkkakuntaisuus ei kuitenkaan meillä näy kai-
kesta päättäen olleen merkittävä ilmiö, vaan sitä esiintyi 

Pietarsaaren r. 1678 4/12, Kokkolan r. 1686 26/4, Raahen r. 1662 
7/5, Vehkalahden r. 1661 9/10. RVA. Oxenstiernan kok. Korsholmaa ja 
Vaasaa koskevia asiakirj. 1651 22/7. Kristiinankaupungin r. 1683 11/6, 
Turun r. 1682 5/8. -- Maaseudulla olivat vastaavat määräykset myös 
virallisesti olemassa. GULLSTRAND, Bidrag, 118-119. JOHANSSON, 
Sockensjälvstyrelse, 140 ja seurr. sekä 187. 

2 Raahen r. 1694 31/5. Kaupunkihistoriat antavat lukuisia vastaavia 
esimerkkejä. 

8  Raahen r. 1684 18/3. Huomattakoon edeltävä, holhoava vapaa-
herrakunta-aika. 

4  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Uusikaupunki. 1678 valitukset, 
kohta 3. Huomattakoon, että tällaisia esityksiä on käsiteltävä aikakau-
den liioittelu muistaen. 
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vain pahimpina kriisiaikoina, jolloin maistraatin arvovalta oli 
vaarassa syystä tai toisesta romahtaa .4  

Luonnollista on, että inaistraateissa 1600-luvulla tapahtuva 
sisäinen muutosprosessi, maistraatin vähittäinen byrokratisoi-
tuminen, sen muuntuminen porvariyhteisöstä irroittuvaa kiin-
teää ammatti-, virkamieskorporaatiota kohden, aiheutti yhtei-
sen porvariston paikallishallinnollisen panoksen osuuden ja 
merkityksen erikoisen aktualisoitumisen. Mutta useassa tapauk- 

sessa tämä merkitsi porvariedustuksen järjestelyn tuloa ajan-
kohtaiseksi. Edelleen on muistettava, kuten on kaupunkihal-
lintopolitiikan yhteydessä mainittu, kaupunkiyhteisön mahdolli-
sen kasvavan varallisuuden ja sivistyksen, yhteisen porvariston 
kunnallispoliittisen voiman kasvun merkitys yhteisen porvaris-
ton hallintoon osallistumisen muotoutumisessa. Tämä ilmeni 
ensi sijassa juuri porvariedustuksen, porvaristoa edustavien 
korporaatioiden kehityksessä, jota pian käydään esittämään. 
Yleinen raastuvankokous ei 1600-luvulla saanut mainittavia 
uusia muotoja, se ei kehittynyt eivätkä sen piirteet selvenneet. 

On vaikea arvioida, miten suuri oli 1600-luvun yleisten raas-
tuvankokousten kunnalliselämään antama panos. Maistraatin 
organisaatiota selvitellessä viitattiin mm. siihen, että vanhoissa ja 
suurissa kaupungeissa maistraatilla oli yhteiseen porvaristoon 
verrattuna yleensä huomattavasti määräävämpi asema kuin 
pikkukaupungeissa. Pienissä yhteisöissä naapuri tunsi toisensa 
ja koko yhteisön, s.o. yleisen raastuvankokouksen jäsenet; maist-
raatti oli tavallisesti lähellä porvaristoa, miltei sen omaa piiriä. 
Yleiset raastuvankokoukset saivat tällöin helposti enemmänkin 
merkitystä kuin vain neuvoa-antavan aseman. Maistraatti 
etsi yhteisen porvariston tukea. Yleinen raastuvankokous ei 
vain vaieten hyväksynyt aristokraattiseen henkeen taipuvan 
maistraatin päätöksiä, vaan kiivaatkin sanasodat saattoivat 
olla tavallisia. Mutta vaikkakin yleinen raastuvankokous näin 
soi tilaisuuden suulliseen neuvotteluun maistraatin ja yhteisen 
porvariston välillä, oli järjestelmällä omat varj opuolensa-
kin, mitkä tulivat nimenomaan suurissa yhteisöissä näkyviin. 
Mitä lukuisampi kokoontunut porvaristo oli, sitä vaikeampi oli, 

4  Kriisiaikaan on kiinnitetty yksityiskohtaisempaa huomiota Maist-
raatti-luvun yhteydessä, ks. esim. s. 139. 
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päätöksenteon luonteen muistaen, päästä hyvään tulokseen ja 
oikeamieliseen päätökseen.' Yhteinen porvaristo oli siksi suuri 
korporaatio, niin monipäinen ja -neuvoinen ja sellaisena usein 
yleistä kunnalliselämäntuntemusta vailla oleva, että se oli 
vaikeasti käsiteltävä paikallishallintoelin. Saattoi käydä hel-
posti esim. niin, että koko porvariston nimissä esitettiin sellai-
sia mielipiteitä, joilla ei ollutkaan joko yleistä, asiantuntijain tai 
porvariston parhaimmiston kannatusta. Niinpä kun Turussa 
1600-luvun lopussa esitettiin porvariston nimessä, että urkuri 
Kellnerin toimi kokonaan lakkautettaisiin, niin huomautettiin, 
miten anomusta »ei suinkaan ollut tehnyt koko porvaristo, 
vaan ainoastaan (sen) osa, jota ei myöskään voida lukea varak-
kaimpien ja etevinten joukkoon». Edelleen mainittiin, että ano-
muksen allekirjoittajia oli vain yhdeksän, »niin että kyllin sel-
västi näkyy, ettei ole ollut koko porvariston tahto ja pyyntö, 
että urkuri on poistettava toimesta.»2  v. BONSDORFF huomaut-
taa, että »kokeneemmat ja tietorikkaammat usein pysytteli-
vät poissa, maistraatin suureksi vahingoksi, ja pienemmät 
elinkeinonharjoittajat, joiden kypsistä neuvoista maistraatilla 
ei aina ollut parhaita ajatuksia, edustivat kaupungin yleisöä.»' 
Kuvaavaa on niinikään, että Raahen paikallinen esivalta sai 
v. 1681 aiheen todeta, että »rikkaat eivät saavu yleiseen raastu-
vankokoukseen».4  Tämä merkitsi useimmiten kunnallisen harras-
tuksen puutetta, mutta kieltämättä sattui tapauksia, jolloin 
enemmistö voitti parhaimmiston. 

Mutta on syytä tarkastella, tarjoaako Suomen 1600-luvun 
yleisten raastuvankokousten historia nähtäväksi mainittavia 
erikoispiirteitä? Maamme yleiset raastuvankokoukset eivät näy 
olleen useassa tapauksessa tavoiltaan yhtä vakiintuneita, kuin 
emämaan vanhojen kaupunkien vastaavat kokoukset. Etenkin 
nuorissa, heikoissa kaupungeissa nämä kokoukset olivat epä- 
säännöllisiä, hajanaisia ja sisäisesti heikkoja, vaikkakin yhtei-
sellä porvaristolla saattoi näissä kaupungeissa olla huomattavaa 
sananvaltaa. Organisaation heikkous luonnehtiikin syrjäseutu- 

1  Vrt. edeltä s. 220. 
2 Turun r. 1698 17/8. RKA. Kamarikollegion arkisto. Saapun. kirj. 

1697, vol. 280. Maaherra Lauritsa Creutz 1697 12/5. 
' V. BONSDORFF, Abo, 362. 
4  Raahen r. 1681 9/3. 
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jen, kaukana maaherran valvovan silmän ulottuvilta olevien kau-
punkiyhteisöjemme yleisiä raastuvankokouksia. Kaupunginol- 
termannijärjestelmän yhteydessä tullaan näkemään, että ilmei-
sesti hansa-ajan perintönä Suomenlahden vanhoissa rantakau-
pungeissa yhteisellä porvaristolla saattoi olla omia johtajia, 
luottamusmiehiä, oltermanneja, jotka yleisissä raastuvan-
kokouksissa ja muulloinkin lausuivat julki porvariston ajatuk-
sia. Tällöin onkin kyseessä jo yleisen porvarikokouksen rinnalle 
kehittynyt, edustuskorporaatioon verrattava paikallishallinto-
elin. Yleisen raastuvankokouksen luonne näinollen oli samalla 
tavallaan muuttunut, joskaan sen merkityksen ei välttämättä tar-
vinnut vastaavasti vähentyä. Institutio eli yhä, vaikkakaan, 
kuten todettiin, lainsäädäntö ei sille ollut erikoisen »suopea». 
Sen rinnalle oli kuitenkin sisäisestä pakosta varhain kehittynyt 
muutamia, hyvinkin erilaatuisia edustuselimiä, joita seuraavassa 
ryhdytään käsittelemään. 

Yhteistä porvaristoa edustavat kunnallishallinnolliset 
korporaatiot. 

Yleisen raastuvankokouksen kykenemättömyys täyttää kaik-
kia sille asetettuja paikallishallinnollisia vaatimuksia oli jo var-
hain aikaansaanut etenkin suurissa yhteisöissä tarpeen »erottaa 
viisaat ja kokeneet typeristä», vetää esille kelvollinen, positiivi-
seen työhön kykenevä aines. V:n 1619 säädöksessä valtiovalta 
ilmaisi syvästi tuntevansa nämä puutteet. Säädöksessä lausut-
tiin, että kaupunkien etu tulee usein laiminlyödyksi, koska ne 
porvarit, jotka »vähimmin ymmärtävät» tai joilla on »vähiten 
sanomista asiassa», osallistuvat yleisissä raastuvankokouksissa 
kaupungin hallintoon, kokouksissa, jotka kaiken lisäksi saat-
toivat olla riitaisia, jopa loukkaavia.' Erityisten porvaristoa 
edustavien korporaatioiden luonnollinen tarve oli jo varhain 
tullut ajankohtaiseksi ja käytännössä koetettiin yleistä raastu-
vankokousta täydentää ja korvata eri menetelmin. Maistraatti 
saattoi kutsua yksityisiä porvareita tai määrättyjä sosiaalisia 
ryhmiä neuvonpitoon, se saattoi kääntyä »yhteisön kerman» 
puoleen tai kutsua koolle muunlaatuisia porvariryhmiä, porva- 

' V:n 1619 säädös, kohta 12. 

15 
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riston edustajia, tavallaan valiokuntia. Saksalaisessa ja tanska-
laisessa kaupunkimaailmassa oli keskiajalla erikoisia porvari-
valiokuntia edustamassa yhteistä porvaristoa.' Niinpä Tanskan 
suurimmissa kaupungeissa oli maistraatin tapana neuvotella 
asioista »etevimpien» (de fornembste) tai »vanhimpien ja par-
haimpien» (de eldste og bedste) porvarien kanssa.' 

Etevimmät porvarit. 

Luonnollista on, että nimenomaan taloudellisissa, elinkeino-
elämää koskevissa kysymyksissä maistraatti kutsui neuvon-
pitoon asianomaiseen sosiaaliseen ryhmään tai ammattiin kuu-
luvan porvariston. Niinpä ammattikuntalaitoksen tultua voi-
maan oli selvää, että maistraatti saattoi käyttää hyväkseen 
tämän laitoksen tarjoamia Mahdollisuuksia kunnalliselämän 
organisoinnissa ja elinkeinoelämän kohentamisessa, esim. neu-
vottelemalla ammattikuntien oltermannien kanssa. Suurissa 
kauppakaupungeissa oli tavallista, että kauppiaat erikseen neu-
vottelivat maistraatin kanssa erilaatuisista kauppaa koskevista 
paikallisista säädöksistä, valtiopäivävalituksista, markkinoista 
ym. Saksalaisissa kaupungeissa tämä oli vanhastaan tavallista, 
ja valiokunnan, usein epämääräisen korporaation, jäseniä kut-
suttiin eri nimillä .3  Puhtaiden ammatillisten korporaatioiden 
olemassaolo oli aikalaisten mielestä luonnollinen asia, olihan 
säätyperiaate ja sen värittämä ajattelutapa ajalle ominaista. 
Niinpä LINDBERG huomauttaa, että »yhtä hyvin kuin valtio-
päivillä mitä kauimmin epäröitiin antaa toisen säädyn pakottaa 
toinen tahtoonsa, samoin ei tahdottu sallia kaupungin jonkin 
porvariryhmän sanella lakeja toiseen ryhmään kuuluville por-
vareille, vaikkapa nämä joutuivat edustamaan kaupungin väes- 

I MAURER, Städteverfassung III, 211, IV, 247, 262-264. Huora. 
sanonnat *antisenatus», grosse, weite, äussere Rat. Maistraatti oli kleine, 
enge, innere, rechte Rat. 

2  MACKEPRANG, Kobstadstyrelsen, 176. Saksalaisissa kaupunkiyhtei-
söissä tapaa kirjavia nimityksiä: discreti, discretiores, meliores, pru-
dentes, prudentiores, seniores, weisesten, aeltesten, wittigsten ym. 
MAURER, Städteverfassung III, 213. 

3  Ks. edell. aliviittaa. SIMsoN, Danzig I, 186. 
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tön merkityksetöntä vähemmistöä».1  Oli yrityksiä saada tällai-
nen ammatillinen edustuslaitos järjestetyksi kaupunkiyhtei-
söön, mutta meillä ei kuitenkaan päästy selvästi kaavioituihin 
muotoihin. Kauppakiltojen ja äsken mainittujen ammattikun-
tienkaan perustaminen — tämä systeemi juurtui pohjoismaihin, 
etenkin Suomeen, yleensä hitaasti — tosin merkitsi edistysas-
kelta tässä suhteessa.2  Lisäksi muistettakoon, että v:n 1619 
säädöksessä nimenomaan sanottiin, että »mikä koskee kaup-
piaita (Handelsmän och Köpmän), nämä on kutsuttava siinä 
tapauksessa kiltatupaan ja siellä (heidän) on keskenään pohdit-
tava ja päätettävä». Vastaavaa lausuttiin myös ammattikun-
nista.3  

Muutamissa Suomen kaupungeissa (Turku, Helsinki, Uusi-
kaupunki, Rauma, Vaasa, Kokkola ja Raahe) nähdään maist-
raatin kutsuvan 1600-luvulla kokoon »etevimmät porvarit» (de 
förnämbsta af borgerskapet) neuvottelemaan nimenomaan kau-
pallisista kysymyksistä. Etevimmillä porvareilla tarkoitettiin 
lähinnä suurkauppiaita, kaupunkiyhteisön pääoman tukipyl-
väitä, suurimpia veronmaksajia ja kaupanjaoittelun suurosak-
kaita. Niinpä Turussa heidät v. 1640 kutsuttiin sopimaan suola-
kaupasta ja v. 1659 mainittiin nimeltä kuusi suurkauppiasta 
neuvottelemassa maistraatin kanssa kruunun viljasuorituksista.4  
v. BONSDORFF mainitsee vastaavanlaatuisia tapauksia myös 
vv:lta 1658, 1668, 1671 ja 1675 (de förnämste af borgerskapet; 
ett utskott af borgerskapet; en del af borgerskapet, så af tys-
karne som de finske; en del af borgerskapet och handelsmän-
nen).5  Turun suurkauppiaat muodostivat selvän sosiaalisen ryh-
män, jota kaupunkihallinnossa käsiteltiin omana korporaationa. 
Niinpä kun v. 1646 tuli esille valtiopäiväedustajien valitseminen, 
niin »etevimmät» oli kutsuttu erikseen koolle ja heiltä tiedustel-
tiin, »kenet he tahtovat nimittää ja valita». Kauppiasylimykset 

1  LINDBERG, Västervik, 244. 
2  Erikseen tullaan käsittelemään kaupungin viranomaisten suhdetta 

mm. ammattikuntiin. 
8  V:n 1619 säädös, kohta 13.  
4  Turun r. 1640 4/3 ja 1659 17/6. Nuo kuusi olivat Jaakko Schult, 

Jaakko Wargentin, Jaakko Wittfooth, Jost Schult, Albert Rosskamp ja 
Johannes Tolpo. 
	Åbo, V. BONSDORFF, Åbo, 365. 
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kuitenkin vastasivat tyytyvänsä siihen, mitä maistraatti katsoi 
hyväksi (vela hemställa uti rättens betänkande och skiön).1  

Raumalla »porvariston etevimmät» kutsuttiin verraten usein 
koolle asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. V. 1652 pormestari 
kysyi heiltä neuvoa eräässä mutkikkaassa perintökysymyksessä 
ja v. 1687 he yhdessä maistraatin kanssa laativat suunnitelman 
palvelusväen palkkausta varten.' Vaasassa taas »kaikki kaup-
piaat ja huomattavimmat käsityöläiset» oli v. 1686 kutsuttu 
päättämään pikipolttimon perustamista koskevasta valtiopäivä-
anomuksesta. Tällöin käsityöläiset panivat vastalauseen hank-
keen johdosta, sillä heidän mielestään kaupungin edustaja ei 
saanut ajaa sellaista asiaa, joka ei koskenut koko' kaupunkia. 
Edustaja näet sai valtiopäiväpalkkion koko yhteisöltä eikä piki-
polttimo ollut kaikkien porvareiden, vaan ainoastaan eräiden 
kauppiaiden keskeinen asia .3  Jo v. 1680 oli »osa kauppiaista» 
kutsuttu keskustelemaan »yksityisesti» (privatim) raatihuonee-
seen samasta asiasta .4  Kokkolassa v. 1696 »kaupungin kaup-
piaat» kutsuttiin koolle ja heille esitettiin, paitsi kauppaa kos-
kevia valtiopäiväpäätöksiä, myös neuvoteltavaksi paikallisia 
kaupallisia kysymyksiä .5  Pietarsaaresta ja Sortavalasta voi to-
deta, että siellä suurkauppiaat tosin muodostivat oman ryh-
mänsä, mutta että se ei nähtävästi ollut ennättänyt kehittyä 
sellaiseksi korporaatioksi, joka olisi toiminut kunnallishallin-
nollisena elimenä. Niinpä Sortavalan »kaupungin porvariston 
varakkaimmat, jotka tähän asti ovat harjoittaneet suurinta 
kauppaa», esittivät v. 1697 valituksen maakaupasta.6  

Mainituista tapauksista osa on ilmeisesti sellaisia, joissa 
»etevimmät» olivat muodostuneet kunnallisesti aktiiviseksi kor-
poraatioksi omasta sisäisestä voimastaan ja paikallisten kunnal- 

1  Turun r. 1646 31/10 
2  Rauman r 1652 1/12 ja 1687 22/1. Ks. kuitenkin s. 249. Onko mah-

dollista, että kyseessä oli kaupunkien vanhimpien korporaatio, on epä-
tietoista. 

3  Vaasan r. 1686 12/8. 
4  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Vaasa. Pikipolttimoa koskevat 

asiakirjat. Kokoukset 1680 27/9 ja 1686 4/12. Sosiaalisesta heikkoudesta 
ks. myös HALILA, Teollisuusyhtiöiden alkuhistoriaa, 143. 

6 Kokkolan r. 1696 10/2 ja 16/3 (handelsmännerna; köp- och han-
delsmännerna). 

Sortavalan r. 1697 17/3. Pietarsaaren r. 1698 11/10. 
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lisoloj en vaikutuksesta. Kokoonkutsuttuj en lukumäärä saattoi 
tietenkin monessa tapauksessa riippua maistraatista itsestään; 
kutsu näet lähetettiin ehkä henkilökohtaisesti. Mutta 1600-luvun 
tarkan »luokkaeron» muistaen voi useasti katsoa »etevimpien» 
muodostaneen lukumääräisestikin selvästi erottuvan kerroksen. 
Tällöin se saattoi olla pystyvä toimimaan ja esiintymään erityi-
senä korporaationa. Valtiovalta ei myöskään ollut tietämätön 
suurkauppiaiden sosiaalisen ryhmän pystyväisyydestä aktivoi-
maan voimansa alkeelliseksi kunnalliskorporaatioksi. Niinpä 
tunnetussa 1619 16/12 Tukholmalle ja muutamille muille kau-
pungeille annetussa kiertokirjeessä nimenomaan kehoitettiin 
pormestaria ja raatia »kuin myös etevimpiä kauppiaita» (de för-
nembste Handelsmän) ottamaan pohdittavakseen eräitä kysy-
myksiä.' Turun ja Porin läänin maaherra, Lauritsa Creutz nuo-
rempi, tuo toimekas kaupunkihallintokysymysten harrastaja, 
näkyy 1687 8/1 lähettäneen ainakin Raumalle, mutta kenties 
muillekin lääninsä kaupungeille, kirjelmän, missä hän kehoitti 
»pormestaria ja raatia yhdessä porvariston etevimpien kanssa» 
laatimaan aiemmin mainitun palvelusväen palkkausehdotuksen 
ja lähettämään sen lääninkansliaan.2  Viimemainitussa tapauk-
sessa on kuitenkin yhtä hyvin mahdollista, että maaherra tar-
koitti kaupungin vanhimpia, joiden nimitys, kuten tuonnem-
pana todetaan, ei tällöin vielä ollut vakiintunut.3  

Etevimpien porvarien osuus erikoisena 1600-luvun kunnal-
liselämään vaikuttavana korporaationa jäi meillä ja miltei yhtä 
paljon myös emämaassamme ohueksi ja vähäpätöiseksi. Mainit-
semamme Kokkolan tapaus (1696) oli tyypillinen esimerkki kor-
poraatiosta, jonka kunnallishallinnollinen pystyväisyys oli vielä 
epämääräinen, vakiintumaton.4  Sen kunnallispoliittinen arvo oli 
pieni ja heikosti erottuva. Meidän suhteellisen köyhissä olois-
samme suurkauppiaat eivät muodostaneet edes Turussa riittä-
vän eheää ryhmää, eivätkä kauppaylimystön edut kunnallis-
poliittisissa kysymyksissä useinkaan vaatineet aktiivisempaa 
esiintymistä. Milloin suurkauppiaiden näkee muodostavan kor-
poraation, tapahtui tämä erikoisesta, usein selvästi taiutta- 

1  STIERNMAN, Samling I, 714. 
2  Rauman r. 1687 22/1. 
3  Ks. ss. 245, 251. 
4  Ks. s. 228. 
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vasta, taloudellisesta probleemista, joka heidän kannaltaan oli 
huomionarvoinen. Mutta tämänkintapaisella sosiaalisella toi-
minnalla oli tavallisesti tilapäisyyden leima, se oli sysäyksellistä, 
ajoittaista, harvoin jatkuvaa. Korporaatio ei jaksanut vakiin- 
tua; ei syntynyt jatkuvasti eläviä kunnallisia intressejä 1600-
luvun oloissa, missä alituiset, usein hiustarkat säännöstelyt ja 
määräykset sitoivat ihmisten elämää. Suurkauppiaiden mielen-
kiinto oli usein enemmän merentakaisissa kauppa-asioissa kuin 
omissa pienissä ahdasalaisissa kaupunkiyhteisön kysymyksissä.,  

Kaupunginoltermannit. 

Ammattikorporaatiosysteemi johti helposti ilmeiseen yksi-
puolisuuteen, keskittämättömyyteen. Oli näet useita paikallis-
hallinnollisia kysymyksiä ja tehtäviä, jotka vaativat koko por-
variston edustusta, tehtäviä, joissa ammatilliset tekijät eivät 
varsinaisesti tulleet huomioon. Tällöin tuli pikemminkin kysy-
mykseen topografinen edustussysteemi, korporaatio, joka edusti 
eri kaupunginosia, eri kortteleita. Luonnollista on, että tällai-
sella systeemillä on vanhat juuret. Jo aiemmin on kosketeltu 
ruotu- ja korttelimestareiden yhteydessä kaupunkien vanhaa, 
korttelijakoon perustuvaa neljänneskuntamiesjärjestelmää ja 
huomautettu, että se muodosti aikanaan sisäisen hallinnon perin-
näisen rungon. Mainittiin myös, miten neljänneskuntamiehet 
saattoivat edustaa porvaristoa.- 

Saksalaisessa kaupunkimaailmassa tapaa jo keskiajalla »olter-
manneja» (Aelterleute) porvariston edustajina.» Kiltojen ja am-
mattikuntien johtajat olivat niinikään oltermanneja, mutta hei-
dät on pidettävä erillään. Baltian hansakaupungeissa nähdään 
oltermanneja hyvinkin erilaatuisissa asemissa ja tehtävissä: 
Niinpä BULMERINCQ mainitsee Riiasta »vanhimpia» (Aelter-
mann), jotka mm. valvoivat elinkeinoja ja tapoja, ilmoittivat 

1  Yksityinen suurporvari saattoi kuitenkin tietyissä olosuhteissa 
nousta pienen kaupunkiyhteisön keskeiseksi johtajaksi, kuten esim. 
Hämeenlinnan K. Silken historia osoittaa. SUOLAHTI, Kapitalisti. Vii-
purin erikoisista oloista ks. s. 139. 

2  Ks. s. 190. Huomaa myös asu »kaupungin neljä oltermannia». 
3  MAURER, Städteverfassung IV, 265. BUNGE, Quellen, passim. 
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rikoksista ja johtivat porvariston nostoväkeä.4  Yleensä voi sanoa 
saksalaisen kaupunkimaailman oltermannien olleen uuden ajan 
alussa maistraa tin ja yhteisen porvariston välimiehiä, viimemai-
nitun edustajia ja valvojia, paikallisjohtajia.2  

Eräissä maamme vanhimmista kaupungeista tapaa 1600-
luvulla järjestelmän, joka ilmeisesti pohjautui edellisiin aika-
kausiin, kaupunginoltermannijärjestelmän. Luontevalta näyt-
tää yhdistää nämä oltermannit edellä esitettyyn vanhojen sak-
salaisten kaupunkiyhteisöjen aeltermann-järjestelmään. Meikä-
läistä kaupunginoltermannijärjestelmää voinee pitää vanhan 
»saksojen ajan» perintönä, joka 1600-luvulla jo oli väistymässä, 
hajoamaisillaan. Kaupunginoltermanneja nähdään ainakin Tu-
russa, Viipurissa, Helsingissä, Porvoossa ja Tammisaaressa sekä 
myös Nevanlinnassa. Lähteet antavat kuitenkin verraten niuk-
koja tietoja heidän toiminnastaan ja merkityksestään, joten ei 
voi luoda heistä riittävän selväpiirteistä kuvaa. 

Viipurista tiedetään, että siellä ainakin jo 1500-luvun puoli-
maissa oli korttelijakoon perustuva porvariston edustuskorpo-
raatio. Kun näet v. 1569 kaupungin oli vannottava uskollisuu-
denvala Juhanalle, niin tämän valan antoivat porvariston puo-
lesta neljä oltermannia, yksi kustakin korttelista.3  Viipurin kau-
punginoltermannien nähdään esittävän maistraatille porvaris-
ton anomuksia ja valituksia. Riitaisina aikoina kaupunginolter-
mannit saattoivat joutua ikävään välikäteen, kuten esim. Jaakko 
Frese, joka porvariston kiihtyneen mielialan takia luopui toi-
mestaan.4  Saattoipa joku »nurkkakunta» maaherran ja maist-
raatin tietämättä valita uuden kaupunginoltermannin, kuten 
v. 1634 nähdään tapahtuneen. Tällöin näet eräät tyytymättö-
mät pitivät kokouksen, jossa he valitsivat Johannes Croellin 
oltermannikseen, »pääkseen ja esimiehekseen».5  Näyttää siltä, 
että Viipurin kaupunginoltermannijärjestelmä oli 1600-luvun 
alkupuolella vähämerkityksinen ja se nähtävästi sai pian väis- 

1  BULMIERINCQ, Besiedelung, 228-229. LILJEDAHL, Svensk förvalt-
ning, 79 ja seurr. 

2  Myös Ruotsissa nähdään 1600-luvulla kaupunginoltermanneja. 
ODHNER, Kommunala utveckling, 667. 

8 RUUTH, Viipuri, 181. 
4  RUUTH, Viipuri, 311-312. 
b  Viipurin r. 1634 3/12. 
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tyä muiden edustusjärjestelmien tieltä. 1600-luvun lähteet mai-
nitsevat kaupunginoltermannin Viipurissa vain sattumalta. 
Kysymykseen palataan vielä kaupungin vanhimmista puhut-
taessa, missä yhteydessä todetaan Viipurin kaupunginolterman-
nien erikoisuuksia muiden kaupunkien vastaavien toimihenki-
löiden rinnalla. 

Turun kaupunginoltermanneista on muutamia irrallisia mai-
nintoja 1620- ja 1630-luvuilta. Tällöin ei myös voi olla saamatta 
käsitystä, että sanotut oltermannit olivat vain syrjäytyvän, 
vanhan edustuskorporaation, paremminkin paikallisjohtajiston, 
viimeisiä, »kalpeita» edustajia. MELANDER pitää kaupunginolter-
manneja erityisenä porvariedustuksena, korporaationa, jonka 
suuruus kenties oli 24 jäsentä. Hän on taipuvainen yhdistämään 
tämän korporaation nuoreen kaupungin vanhimpien-korporaa-
tioon, josta puhutaan tuonnempana erikseen.' V. BONSDORFF 
on kuitenkin, viittaamalla erääseen v:n 1632 kaupunginolter-
manninvaaliin, osoittanut, ettei korporaatio ilmeisestikään ollut 
niin suuri kuin MELANDER on otaksunut eikä kyseessä ollut kau-
pungin vanhimpiin verrattava institutio. Turussa vuosittain 
valittiin kustakin korttelista kaksi oltermannia, ja näiden teh-
täviin kuului nimenomaan elinkeinojen valvonta, kuten valta 
1632 mainitaan.2  Lähteet eivät ilmoita oltermannien esiintyneen 
maistraatin ja porvariston välittäjinä, jälkimmäisten edusta-
jina, mutta on kuitenkin todennäköistä, että näin on ollut .3  

Kun tarkastelee v. 1625 nimitettyjen Turun kaupunginolter-
mannien sosiaalista tasoa, niin toteaa heidän olevan arvoval-
taisia porvareita, jotka ilmeisesti edustivat Turun porvariston 
läpileikkausta eivätkä liene ensi kädessä olleet kaupantarkas-
tajiin verrattavia, toimihenkilöihin, joiksi valittiin toimen vas-
tenmielisyyden takia etenkin juuri Turussa ylipäänsä alempaa 
porvaristoa. Niinpä joukossa nähdään tunnettuja luottamus-
miehiä, kuten Henrik Schaefer, Filip Ohrapää ja Aksel Rauta, 
jotka kaikki muutaman vuoden kuluttua tapaa raatimiehinä.4  
Mutta toisaalta on muistettava, että ei tiedetä, oliko Turussa 
kenties samanaikaisesti erikoisia kunnallisia kaupantarkastajia? 

MELANDER, Suomen oloista, 74-76. 
2  V. BONSDORFF, Åbo, 364-365. 
3 MELANDER, Suomen oloista, 74-76. 
4  Turun r. 1625 11/5. 
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V. BONSDORFF olettaa, että Turun kaupunginoltermannien häviä-
minen kenties on asetettava yhteyteen kaupantarkastajien toi-
men perustamisen kanssa.' On jo kaupantarkastajia esiteltäessä 
viitattu siihen mahdollisuuteen, että tämä murrosvaihe olisi 
tapahtunut v. 1638, jolloin Turun paikallishallinto järjestettiin 
usein kohdin uudelleen.2  

Kesällä v. 1639 nähdään Turussa todennäköisesti tilapäis-
luontoinen 16-miehinen, topografiseen jakoon pohjautuva kor-
poraatio edustamassa yhteistä porvaristoa. Tällöin näet »etevim-
mät neljä miestä kustakin korttelista koko yhteisen porvariston 
puolesta» lähettivät kaksi porvaria kuninkaan luo esittämään 
valituksia .2  Mikä on tämän korporaation suhde mainittuihin 
kaupunginoltermanneihin, on vaikea määritellä. Mahdotonta ei 
kuitenkaan liene, että tämä korporaatio oli oltermannisysteemin 
perintöä, mutta yhtä mahdollista on myös, että mainittu edus-
tajisto liittyi kaupungin vanhimpien laitokseen.' 

Elinvoimaisin näyttää meikäläinen kaupunginoltermannijär-
jestelmä olleen 1600-luvulla Helsingissä, Porvoossa ja Tammi-
saaressa. Helsingissä oli kaksi porvariston valitsemaa kaupungin-
oltermannia eli — kuten joskus sanotaan — kauppaoltermannia, 
jotka olivat tavallaan porvariston ja maistraatin välimiehiä. He 
neuvottelivat porvariston kanssa ja ilmoittivat porvariston mie-
lipiteen maistraatille. Kaupunginoltermannit toimivat riitapuol-
ten sovittelijoina. Edelleen he saattoivat olla tietyissä luotta-
mustehtävissä. Kaupunginoltermanni nähdään ilmoittavan v. 
1685, että osa porvaristoa ei hyväksy erään edustustehtäviin 
lähetetyn raatimiehen lisäpalkkiota, vaan vaatii yleistä raastu-
vankokousta koolle.5  Oltermannit ilmituovat porvariston tyyty-
mättömyyden Pietari Orlanderin pormestariksinimitykseen.s 
Erään kerran nähdään heidän saapuvan maistraattiin ja ilmoit-
tavan yhteisen porvariston valinneen kämnerinehdokkaiksi 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 365. 
2  Ks. s. 1'74. 
3  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Turku 1639 29/6. 

Kysymykseen palataan tuonnempana, s. 248. 
5  Helsingin r. 1685 11/11. Vrt. »generalgillets ålderman», s.o. käsityö-

läisten »yhteisjärjestön» oltermanni, joka oli erikseen. EHRSTRöM, Hel-
singfors, 88 ja seurr. EHRSTRÖM, Skråväsen, 490-491. 

6  Helsingin r. 1679 3/5. 
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kaksi porvaria, joista maistraatti saa valita kumman hyväksi 
näkee.' Edelleen heidän nähdään esittävän yhteisen porvariston 
toivomuksen valtiopäivämiesrahoj en taksoituksesta.' Kun v.1710 
Helsingin pormestarinvirka tuli täytettäväksi, niin »olterman-
nit yhdessä yhteisen porvariston kanssa» ehdottivat seuraajan .3  
Heillä nähdään edelleen erinäisiä veronkantotehtäviä. Niinpä 
Helsingin oltermannit saivat v. 1680 velvollisuudekseen huo-
lehtia kontribution kannosta ja kaupunginoltermanni Petter 
Holtgrefve esitti v. 1685 tilit kantamistaan vv:n 1682-1684 
laivamiesrahoista pyytäen tileihin maistraatilta kaupungin si-
nettiä.4  Helsingin kaupunginoltermannit tapaa v. 1690 kaupan 
järjestelytehtävissä ja v. 1683 toinen oltermanneista yhdessä 
raatimies Johannes Cratzin kanssa tarkasti kaupunkilaisten 
elinkeinoharjoitusta 5 Porvoon ja Tammisaaren monipuuhaisilla 
kaupunginoltermanneilla nähdään vastaavanlaatuisia tehtäviä. 
Niinpä Porvoon kolme kaupunginoltermannia mm. esittivät 
maistraatille porvariston toivomuksia peltojaosta, tekivät yh-
dessä porvariston kanssa ehdotuksen uudeksi pormestariksi ja 
kantoivat urkurin palkkavaroja.6  

Kaupunginoltermannit nähdään yhteisen porvariston edus-
tajina, sen luottamusta nauttivina ja sen etuja puolustavina, 
jolloin he saattoivat joutua ristiriitaan maistraatin kanssa. Läh-
teiden niukkuudesta johtuen on kuitenkin vaikea todeta, edus- 
tivatko esim. Porvoon kaupunginoltermannit kenties alempaa 
porvaristoa maistraattia ja sen »puoluetta» vastaan. Kiinnitet-
täköön huomiota erääseen toiseen kaupunginoltermanneja kos-
kevaan kysymykseen, nimittäin heidän suhteeseensa ruotu- ja 
korttelimestareihin.7  

1  Helsingin r. 1667 27/4. Vrt. LANDGREN, Forssteen, 67-68. 
2  Helsingin r. 1664 22/2. 
2 RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni. 

1710 23/2. Helsingin r. 1710 19/2. 
4  Helsingin r. 1680 14/8 ja 1685 17/6. 
5 Helsingin r. 1690 24/3 ja 1683 18/5. Johannes Cratz oli entinen 

kaupunginoltermanni, valittu raatimieheksi v. 1678. Helsingin r. 1678 7/5. 
6  Porvoon r. 1672 6/5, 1684 1/9 ja 18/10. RVA. Lääninhallitusten 

kirjeitä. Uudenmaan ja Hämeen lääni. 1697 5/1. Liite: Porvoon raati-
miesten ja kaupunginoltermannien kirje maaherralle 1697 4/1. 

' Porvoon r. 1672 2/10, 1693 15/5, Helsingin r. 1664 30/4 ja 1680 
14/8. Helsingin kauppaoltermannit näkyvät olleen ainakin ajoittain 
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Ruotu- ja korttelimestareista puhuttaessa viitattiin siihen 
seikkaan, että kaupunginoltermannit mahdollisesti olivat ruotu 
ja korttelimestarien esimiehinä. Tällaista näkee nimenomaan 
Porvoossa. Niinpä kun siellä v. 1664 päätettiin toimittaa kau-
pungin peltojen ja niittyjen tarkastus, niin sitä toimittamaan 
ryhtyi »kaupunginoltermanni Johannes Simonpoika kaikkien 
kuuden ruotumestarin kanssa».1  Edelleen Porvoon ja Tammi-
saaren kaupunginoltermannien toteaa olleen tekemisissä saman-
luontoisten asioiden parissa kuin ruotu- ja korttelimestarit, 
nimittäin ensi sijassa yleisten töiden valvonnan kanssa. Porvoon 
kaupunginoltermannit näet v. 1693 kehoittivat porvaristoa ryh-
tymään ahkeraan tietyöhön ja Tammisaaren kaupunginolter-
manni Pietari Henrikinpoika näyttää v. 1667 valvoneen pappilan 
rakennustöitä.2  Asiakirjamainintojen luonne antaa kuitenkin 
aihetta pysähtyä vain varovaiseen olettamukseen vanhasta, 
yhtenäisestä, paikallishallinnollisesta, kaupunginoltermannien 
johtamasta korttelimestarijärjestelmästä. 

Jo alussa viitattiin meikäläisen kaupunginoltermannijärjes-
telmän mahdollisiin saksalaisiin, nimenomaan balttilaisiin juu-
riin. Tulee todellakin lähelle ajatus yhdistää Uudenmaan ranta-
kaupunkien kaupunginoltermannit läheisen Balttian kaupungin-
oltermanneihin, myös sikäläisten kaupunkien suuren ja pienen 
killan oltermanneihin, joihin mm. BUNGE kiinnittää huomiota .3  
Suomenlahden pohjoisten ja eteläisten rantakaupunkien likeinen 
kaupallinen kosketus ja runsaat henkilökohtaiset suhteet, suku-
laisuussuhteet, olivat mahdollisesti välittäneet tämänkin järjes-
telmän. Ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa, onko systeemi 
todella tullut välittömän saksalaisen vaikutuksen mukana, sak-
salaisporvareiden tuomana, omasta sisäisestä voimasta. Järjes-
telmä oli meikäläisellä maaperällä ainakin uuden ajan alussa 
niin monimuotoinen, että voisi olettaa sillä olleen monia juuria. 

varakkaita porvareita. LANDGREN, Forssteen, 67-68. Vrt. esitystä kau-
pungin vanhimmista, s. 251. 

1  Porvoon r. 1664 15/6. Ks. s. 193 (»kaupungin neljä oltermannia»). 
Vrt. HARTMAN, Borgå, 217. 

2  Porvoon r. 1693 15/5 ja Tammisaaren r. 1667 19/2. HULTMAN, 
Ekenäs domb. II, 91. 

8 Esim. BUNGE, Darstellung, 3-4. Ks. myös LILJEDAHL, Svensk 
förvaltning, missä (179 ja seur.) tehdään selkoa Balttian Älterleute-
korporaation kehityksestä, joka vakiintui jo 1500-luvulla. 
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Yhtenäinen, kertakaikkinen »istutus» ei kokonaisuutta tarkas-
tellen tunnu uskottavalta semminkin, kun kaupunkihallinnon 
viralliset, lakimääräiset puitteet eivät systeemiä suoranaisesti 
hahmoitelleet. Tulee näinollen siihen varovaiseen olettamuk-
seen, että järjestelmä on eri muodoissa ja ehkä eri aikoina saatu 
saksalaisista kaupunkiyhteisöistä, mutta miten ja milloin, ei 
voida sanoa.1  

Tuntuu kenties houkuttelevalta lausua myös sellainen ajatus, 
että Uudenmaan rannikkokaupunkien kaupunginoltermannijär-
jestelmä olisi saanut virikkeensä jostakin esivallan toimenpi-
teestä, jota ei kuitenkaan tunneta. Porvoon, Tammisaaren ja 
Helsingin kaupunginoltermannien toimet näet muistuttivat 
oleellisilta osiltaan siinä määrin toisiaan, että niiden yhtenäinen 
synty ja pohja tuntuisi uskottavalta. Mutta tuo yhtenäinen 
pohja ja alkuperä on ehkä voinut yhtä hyvin olla Balttia, kenties 
vanha Tallinna. 

Kysymys kaupunginoltermannijärjestelmän synnystä jää 
näinollen avoimeksi. Mielenkiintoista on kuitenkin erikseen tu-
tustua erään paikallisen kaupunginoltermannijärjestelmän syn-
tyyn. Nevanlinnan kaupungissa nimittäin saa v. 1648 nähdä 
kaupunginoltermannijärjestelmän perustamisen, jolloin toteaa 
sikäläisen kaupunginoltermannin (sittemmin kaiketi kaksi) teh-
tävänä olevan kaupan tarkastuksen, mutta mahdollisesti myös 
porvariston ja maistraatin välimiehyyden.2  Nevanlinnassa v:n 
1648 syksyllä kutsuttiin koko porvaristo yleiseen raastuvan-
kokoukseen ja sille esitettiin kaupunginoltermannijärjestelmän 
välttämätön tarve. »Koska mielellään näkee», sanottiin pöytä-
kirjassa, »että tässä kaupungissa samoinkuin muissakin hyvin-
järjestetyissä kaupungeissa vallitsee hyvä politia ja järjestys,. 
senvuoksi kaikin voimin pyritään sitä parantamaan ja kaikki 
kauppa, jota salassa harjoitetaan, on tuhottava, joten on erit-
täin tarpeellista, että otetaan kaupunginoltermanni, jonka por-
varisto valitsee keskuudestaan ja joka voi siihen (tehtäväänsä) 
olla kelvollinen.» Tähän toimeen porvaristo valitsi heti Berendt 
Timmermanin, jonka maistraatti hyväksyi .3  

1  Meikäläinen kaupunginoltermannijärjestelmä ei liene saanut juu-
riaan Ruotsin välityksellä. 

2  Viimemainitusta velvollisuudesta ks. s. 88. Nevanlinnan r. 1684 26/5_ 
s RVA. Östermalm. Kauppakollegion ark. Saapuneita kirj. 1669. 
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Voi siis tehdä havainnon, että maamme kaupunginolterman-
nit eivät muodostaneet yhtenäistä toimihenkilöstöä. Voitaneen 
epäillä, Turun ja Nevanlinnan kaupunginoltermannien toimi-
aloja tarkasteltaessa, onko kaupunginoltermanneilla muuta-
missa tapauksissa ehkä koskaan ollutkaan porvariston edustaja-
tehtävää, sillä mainittujen kaupunkien kohdalta lähteet eivät 
ehdottoman selvästi sellaista mainitse. Mitä Nevanlinnan kau-
punginoltermannin toimen luonteeseen tulee, ei sen kuitenkaan 
tarvitse muodostua merkittäväksi tekijäksi mainitussa mielessä. 
Voi näet katsoa, että kaupunginoltermannien tehtävät olivat 
1600-luvulle tultaessa yleensä keskittyneet kaupantarkastusvel-
vollisuuteen ja Nevanlinnan kaupunginoltermannia valittaessa 
nähtiin muualta tunnetuissa kaupunginoltermanneissa nimen-
omaan nämä tehtävät.' Ei ole mahdotonta, että juuri Turun 
esimerkki on ollut paikallisen esivallan mielessä sanottua insti-
tutiota toteutettaessa. Edustuslaitosta pyrittiin näet toteutta-
maan samanaikaisesti viralliselta taholta kaupungin vanhim-
pien-korporaation muodossa. Ohimennen huomautettakoon, että 
suunnilleen samoihin aikoihin (1647) Falunin porvaristo valitsi 
keskuudestaan oltermanneikseen kaksi porvaria, ja näiden apu-
jäseniksi (bisittare) kaksi porvaria maistraatin keskuudesta ja 
kaksi sen ulkopuolelta. Näiden tuli tavallaan edustaa porvaris-
toa, »kun tapahtuu jotakin, mikä koskee yhteistä porvaristoa».= 
Tällöin siis oli kyseessä selvä edustuskorporaatio. Näyttää siltä, 
että Falunin tapaus lienee irrallinen. Se lienee tyypillinen kirja-
van murrosajan ilmiö, ajan, jolloin edustusjärjestelmä monissa 
kaupunkiyhteisöissä oli ajankohtainen, mutta ei ollut yleistä, 
taattua, ehdottoman lakimääräistä korporaatiomuotoa, joka 
olisi otettu käytäntöön. Kaupungin vanhimpien-systeemi ei näet 
tällöin vielä ollut kovinkaan yleinen.3  

Lisenssimestari Taneli Mölleriä kosk. asiakirjat. Ote Nevanlinnan ylei-
sen raastuvankokouksen pöytäk. 1648 20/9. Ks. myös Nevanlinnan r. 
1684 26/5. 

1  Tällöin kaupunginoltermannien toimi oli lähellä kauppakiltojen 
oltermanneja. Vrt. LILJEDAHL, Svensk förvaltning, 179 ja seur. 

E ODHNER, Kommunala utveckling, 667. 
3 Ks. s. 251. Tällöin selvitetään kysymystä lähemmin. Vrt. GULL-

STRAND, Bidrag, 25. 
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Taksoitusporvarit. 

Porvariston taksoittaminen valtiopäivillä määrättyjen vero-
jen (kontributio, tax) suoritusta varten oli vaikea paikallishal-
linnollinen tehtävä, jossa maistraatti kernaasti käytti hyväk-
seen yhteisen porvariston asiantuntemusta. Maistraatin oli eten-
kin suurissa kaupungeissa miltei mahdoton arvioida kaikkien 
porvareiden veronmaksukykyä. Luonnollinen ja joustava tapa 
oli kutsua koolle eri kortteleiden edustajia (resp. eri sosiaalisten 
kerrosten edustajia) yhteiseen suljettuun neuvonpitoon maist-
raatin johdolla. Tehtävä oli, paitsi vaikea, lisäksi vastuunalai-
nen, sillä valitukset väärästä taksoituksesta olivat tavallisia ja 
vielä tavallisempaa oli usein tosin epäoikeutettu tyytymättö-
myys. Luonnollista oli, että maistraatti etsi kernaasti tukea; se 
halusi useissa tapauksissa siirtää vastuuta myös yhteisen por-
variston, sen edustajien, kannettavaksi. Toisaalta taas kasvava 
verotus, eritoten ankara sotatalous, aiheutti sen, että porvaristo 
itse halusi osallistua taksoitukseen, se pyrki maistraatin teke-
män taksoituksen kontrolliin. 

Tanskalaisessa kaupunkimaailmassa maistraatti suoritti 
aluksi yksin taksoituksen, mutta ainakin 1500-luvulla, toden-
näköisesti jo keskiajalla, sen apuna oli erikoinen porvarikorpo-
raatio, jonka v. 1619 annetut säädökset vakiinnuttivat taksoitus-
porvarien (taxerborgere) nimellä. Syntyi porvarivaliokuntia, joi-
den vaalitoimitukset olivat kirjavia ja joiden suuruus vaihteli 
eri kaupungeissa.l Saksalaisissa kaupungeissa ei tämä järjestelmä 
ollut kovinkaan yleinen.' Ruotsi-Suomessa tapaa taksoituspor-
vareita jo verraten varhain. Kaupunginlain kuninkaankaaren 
19. luvun määräys taksoitusmiehistä (mannom aff Allmoganom) 
oli kuitenkin ylimalkainen ja näinollen sitä saatettiin soveltaa 
useilla eri tavoilla. Vanhassa Upsalassa yhteisen porvariston 
oli tapana yleisissä raastuvankokouksissa valita porvarien ruo-
duista erikoiset 5 —12 taksoitusmiestä (skuttmän) maistraatin 
avuksi .3  Göteborgin taksoitusporvarien lukumäärä nousi vuosi- 

MUNCH, Kobstadstyrelsen, 4, 27-28. MACKEPRANG, Skatteversen, 
184. DAAE, Det gamle Christiania, 80. ASCHEHOUG, Norske Corinuner, 
117. 

2 MAURER, Städteverfassung, passim. 
3  HERDIN, Uppsala. Borgerskapet, 151. 
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sadan lopulla 40-50:een ja tavallista oli, että eri sosiaalisten 
ryhmien (kiltojen, eri ammatinharjoittajien) velvollisuus oli 
edeltäpäin valmistella taksoitusta keskinäisin sopimuksin vero-
määristä.l 

Useissa maamme suurimmista kaupungeista tapaa 1600-
luvun jälkipuoliskolla taksoitusporvareita ja vuosisadan alku-
puolelta on tietoja ainakin Turun (1624 —), Viipurin (1635 —), 
Rauman (1633—) ja Uudenkaarlepyyn (1633—) taksoitusporva-
reista.2  Tämän korporaation suuruus oli vaihteleva eri kaupun-
geissa ja sen juuret menivät meilläkin keskiaikaan. Turussa tak-
soitusporvareita näet mainittiin jo keskiajalla. Niinpä 1400-
luvulla Turun taksoituslautakuntaan kuului kaksi porvareiden 
vuosittain vapaasti valitsemaa jäsentä .3  Turun taksoitusmiehinä 
toimivat v. 1649 maistraatin lisäksi 12 porvaria kustakin nel-
jästä korttelista, yhteensä siis 48 porvaria .4  Seuraavilla vuosi-
kymmenillä taksoitusporvarien luku näyttää huomattavasti vä-
hentyneen. Niinpä vuosikymmen myöhemmin, v. 1659, kirkko-
korttelia, Mätäjärven ja Aningaisten korttelia edusti kutakin 6 
ja luostarikorttelia 5 porvaria, yhteensä siis 23 porvaria.5  Edel-
lisenä vuotena mainittiin niinikään 23 porvaria, Mätäjärven kort-
telin ollessa tällöin edustettuna vain viidellä jäsenellä. Taksoi-
tusporvarien luku oli nyt siis todettu tarpeettoman suureksi ja 
vähennetty puolella, siis 24 jäseneksi. Muutos oli tapahtunut 
joko v. 1657 tai v. 1658, sillä v. 1656 nähdään vielä 43 taksoi-
tusporvaria.s 1660-luvulla kustakin korttelista valittiin 6 —8 tak-
soitusmiestä. Taksoitusporvarit edustivat tasaisesti eri sosiaali-
sia kerroksia, mikä olikin luonnollista, jopa välttämätöntä.? Joka 
kevät valittiin tavallisesti uudet porvarit tähän luottam_ust.eh 
tävään, mikäli paikalliset olosuhteet sen suinkin sallivat. Vain 

1  ALMQUIST, Göteborg I, 475, II, 121-122. 
2  taxeringsmän (Turku, Uusikaupunki, Kristiinankaupunki, Vaasa), 

skottmän (Viipuri, Naantali, Rauma). Turun r. 1624 23/6. v. BONSDORFF, 

Åbo domb. 1624-1625, 35, Viipurin r. 1635 22/4, Rauman r. 1633 
13/3 ja Uudenkaarlepyyn r. 1633 13/4. 

S RUUTH, Åbo, 88. 
4  Turun r. 1649 6-9/3. 
b  Turun r. 1659 6/7. 
6  Turun r. 1656 23/1 ja 1658 6/7. 
7  Turun r. 1660 7/6, 1661 2-4/4, 1662 3/3, 1664 8/3 ja 1666 15/3_ 
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harvoin näkee saman porvarin istuvan kahtena peräkkäisenä 
vuotena taksoitusmiehistössä. 

Viipurin taksoitusporvareiden lukumäärä oli 1600-luvun alku-
puolella 24, mutta väheni sittemmin 6 —7 taksoitusmieheen, 
jotka johtajineen (principalen) toimivat yhdessä maistraatin 
kanssa.' Naantalissa tapaa v. 1660 kaksi, Uudessakaupungissa 
vuosisadan lopulla tavallisesti 10 (6 —12) ja Raumalla 6 taksoi-
tusporvaria.2  Rauman taksoitusporvarit näyttävät, samoinkuin 
Uudenkaupungin, ainakin ajoittain toimineen useita vuosia 
peräkkäin muuttumattomassa kokoonpanossa. Porin taksoitus-
porvareiden luku oli 1670-luvulla tavallisesti 8 ja 1680-luvulla 
5-6, mutta 1690-luvulla vain 4.3  Kristiinankaupungissa toimi 
vuosisadan lopulla useimmiten yhteensä 3 taksoitusporvaria, 
Vaasassa 4 —5 porvaria kustakin korttelilta, väliin enemmänkin 
(v. 1669 yhteensä 15) ja Uudessakaarlepyyssä v. 1633 yhteensä 
10 taksoitusporvaria.4  Raahessa istui 1680-1690-luvuilla tak-
soituslautakunta, jossa oli keskimäärin 10 jäsentä ja johon por-
varisto vuosittain tarvittaessa nimitti lisäjäseniä, koska sen jäse-
nistö yleensä pysyi vaihtumatta.s 

Tehtävänä ei ole tässä yhteydessä ryhtyä selvittämään tak-
soituskorporaation työmuotoja, mihin palataan kunnallistalou-
den käsittelyssä. Todetaan vain sen olemassaolo ja kokoonpano 
meikäläisissä kaupunkiyhteisöissä. Tällainen korporaatio perus-
tettiin useihin kaupunkeihin vasta 1600-luvun loppupuolella, 
mutta useissa kaupungeissa sitä ei tapaa lainkaan. On huomat-
tava, että lähteet eivät selvästi mainitse taksoituskorporaation 
toimineen »oman alansa ulkopuolella», s.o. muissa kunnallisissa 
tehtävissä, vaan yhteinen porvaristo oli sen valtuuttanut nimen-
omaan ja pelkästään taksoitukseen. Tämä oli 1600-luvulle periy-
tyneen, muodoiltaan kirjavan, keskittymättömän kaupunkiyh-
teisön ajattelutavan mukaista, sille tyypillistä. Taksoituslauta- 

1  RUUTH, Viipuri, 400. Viipurin r. 1635 22/4. 
2  Naantalin r. 1660 24/1, Uudenkaupungin r. 1683 3/12, 1684 7/11, 

1688 10/12, 1691 29/4, 1693 18/12 ja 1697 12/4, Rauman r. 1633 13/3, 
1634 8/2, 1685 25/4, 1690 3/5. 

9  Porin r. 1675 27/2, 1678 23/1, 1680 12/7, 1690 7/4 ja 1697 5/5. 
Vrt. RUUTH, Pori, 184-185. 

4  Kristiinankaupungin r. 1683 26/9, 1688 30/4 ja 1691 4/5, Vaasan r. 
1663 27/4 ja 1669 12/6, Uudenkaarlepyyn r. 1633 13/4. 

5  Raahen r. 1688 7/1 ja 13/2, 1689 7/1 ja 1690 12/4. 
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kunta toimi myös, kuten jo mainittiin, suurelta osalta ilman 
lain ja säädösten antamaa tukea, joten sen kokoonpanossa ilme-
nevä kirjavuus oli luonnollista. Kuvaavaa on myös, miten tämän 
korporaation valitsemistapa saattoi olla horjuva, vakiintuma-
ton. Vaalitavaltaan topografista jakoa noudattavien taksoitus-
korporaatioiden rinnalla näkee joskus tavallaan ammattikorpo-
raatioitakin. Niinpä Vaasassa nähdään v. 1663 valittavan tak-
soitusporvaristoon eteläisestä korttelista 4 ja pohjoisesta 5 jä-
sentä, kun taas v. 1674, tosin tällöin erikoistarkoituksessa hal-
litsijan hautausveron taksoittamiseksi, valittiin 4 kauppiasta, 
4 maanviljelijää ja 4 käsityöläistä.1  Vastaavanlaista nähdään, 
kuten jo todettiin, Göteborgin taksoituksen toimeenpanossa. 

On pysähdytty taksoitusporvareiden tarkasteluun lähinnä 
siitä syystä, että on voitu todeta kaupunkiyhteisön kehittäneen 
tällaisen, tehtäviltään tosin ahdasalaisen porvarikorporaation. 
Tämä kehitys on ilmeisesti tapahtunut valtaosaltaan omasta, 
sisäisestä voimasta, ilman esivallan suoranaisia toimenpiteitä.2  
Luonnollista oli, että tällainen korporaatio saattoi syntyä juuri 
taksoitusta varten, joka oli kunnallishallinnollisten tehtävien 
keskeisimpiä ja tärkeimpiä. Tähän oli usein olemassa ilmeinen 
sisäinen pakko, jotta porvariyhteisön kunnallisen elämän häi-
riintymätön jatkuminen olisi ollut turvattu. 

Kaupungin vanhimmat. 

Kunnallispoliittinen, erityisen porvaristoa edustavan ylei-
sen korporaation tarve saatettiin tehokkaimmin tyydyttää sään-
nöllisen, kokoonpanoltaan kiinteytetyn valiokunnan avulla. 
Valiokuntana tuli olla korporaatio, joka ei ollut yksipuolinen 
ammattikorporaatio, vaan edusti porvariston kumpaakin pää-
ryhmää. Kaupunginoltermannit olivat meikäläisessä muodos-
saan irrallinen, ilmeisesti liian pieni valiokunta, joten sitä tietä 
ei päästy ajan vaatimusten ja kunnallisten tehtävien suuresti 
lisääntyessä tyydyttäviin tuloksiin. Taksoitusporvarien kokoon- 

1  Vaasan r. 1663 27/4 ja 1674 2/11. 
2 Missä määrin aatelin vallalla on ollut osuutta Uudenkaupungin, 

Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Raahen taksoituskorporaatioiden syntyyn, 
on vaikea todeta. 

16 
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panoltaan tosin edustava ja lukumäärältään riittävän suuri kor-
poraatio ei taas tavallaan kyennyt nousemaan laajempiin teh-
täviin. Se rajoittui, kuten todettiin, omalle ahtaalle alalleen, 
jonka ulkopuolelle sillä ei lisäksi ollut mitään valtuuksiakaan. 
Yleinen raastuvankokous jäi näinollen toistaiseksi yleiseksi, koko 
porvaristoa edustavaksi kunnallishallintoelimeksi, kunnes alussa 
hahmoiteltujen korporaatioiden aika oli käsillä. 

Saksalaisessa ja tanskalaisessa kaupunkimaailmassa tapaa 
jo verraten varhain yleisiä porvarivaliokuntia, useasti nimeno-
maan finanssihallinnon yhteydessä. Saksalaisten kaupunkien 
porvarivaliokuntien jäsenmäärä oli vaihteleva. Edustuskorpo-
raatioiden nimityksetkin olivat hyvin erilaisia, kuten mm. MAU-
RER on yksityiskohdin esittänyt.' Kuvaavaa on, miten tällaiset 
»suuret raadit», s.o. edustuskorporaatiot, merkitsivät välistä 
maistraatin aristokraattisuuden vastapainoa eikä ollut suinkaan 
liioiteltua epävirallisesti käyttää näistä nimitystä »antisenatus».' 
Holsteinilaisissa pikkukaupungeissa oli yleisvaliokuntia (die 
Achtbiirger), suuruudeltaan 4-8 jäsentä. Tanskan kaupun-
geissa toimi tavallisesti 24-, mutta myös 12-jäsenisiä yhteistä 
porvaristoa edustavia korporaatioita, joista käytettiin nimeä 24 
vanhinta (de 24 oldinge). Piiri, mistä Tanskan kaupunkien van-
himmat otettiin, näkyy kuitenkin olleen verraten suppea ja 
ajan mittaan se vielä pieneni, kuten MACKEPRANG on osoitta-
nut.' Tanskan kaupungeissa vanhimmat muodostivat 1600-
luvulle tultaessa virkeän, joskin tiettyjä, kiinteitä muotoja vailla 
olevan korporaation. Norjalaiseen kaupunkimaailmaan vanhim-
mat tulivat myöhemmin. Niinpä vanhassa Bergenissä tapaa täl-
laisen valiokunnan vasta v. 1679 ja Kristianiaan sellainen vakiin-
tui lopullisesti seuraavan vuosisadan alkupuolella.4  

Tukholmaan oli kaupungin vanhimpien korporaatio syntynyt 
saksalaisten esikuvien vaikutuksesta keskiajan lopussa. Tämän 

' MAURER, Städteverfassung IV, 114 ja seur., 243 ja seur., 256, 262 
ja seur. Balttiasta ks. BUNGE, Darstellung, 11 ja LILJEDAHL, Svensk för-
valtning, 79 ja seur. Esim. Riiassa syntyi edustuskorporaatio viimeistään 
1500-luvulla. Vrt. myös SIMSON, Danzig II, 247-279. 

2 MAURER, Städteverfassung IV, 264. Vastaavanlaisia korporaatioita 
(Rat, die Zwölft) oli saksalaisissa maalaisyhteisöissä juuri taloushal-
lintoa varten. GULLSTRAND, Bidrag, 35. 

' MACKEPRANG, Kobstadstyrelsen, 177-183. 
4  DAAE, Det gamle Christiania, 80. 
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valiokunnan suuruus lienee alkuaan ollut 24 jäsentä, mutta 
1500-luvun kuluessa jäsenmäärä kasvoi 48:aan. Nämä »yhteisen 
porvariston 48», sittemmin »kaupungin 48 vanhinta» näyttävät 
pääasiassa käsitelleen kunnallishallinnollisia kysymyksiä, mutta 

joskus myös poliittisia. Väliin maistraatti hankki tämän korpo-
raation lausunnon porvariksiotossa.l 1600-luvulla Tukholman 
kaupungin vanhimpien lukumäärä kuitenkin havaittiin sellaise-
naan ilmeisesti liian monipäiseksi, joten maistraatin pyynnöstä 
asioiden käsittelyn jouduttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 
korporaation keskuudesta v. 1637 valittiin 8 porvaria käsittävä 
valiokunta. V:n 1672 järjestelyjen yhteydessä vanhimpien kor-
poraatio jaettiin kunkin pormestarin avuksi määrättyihin osiin, 
12 vanhinta kuhunkin kollegioon, »jotta niitä paremmin ja kel-
vollisemmin johdettaisiin ja ohjattaisiin».2  

Kaupunkihallintopolitiikkaa esitettäessä mainittiin, että 
Kustaa II Aadolf ja Aksel Oxenstierna, pääasiassa saadakseen 
järjestystä ja ryhtiä kaupunkien useinkin sekavaan kunnallis-
hallintoon, kiinnittivät erikoista huomiota kaupunkien vanhim-
pien korporaatioon. Kaupunkien vanhimpien korporaation kun-
nallispoliittiset mahdollisuudet otettiin pohdittavaksi. Valtio-
vallalla olikin ratkaiseva osuus kaupunkien vanhimpien järjes-
telmän juurruttamisessa ja kehittämisessä 1600-luvun Ruotsi-
Suomessa. Valtiovallalla oli, kuten on usein huomautettu, sel-
vänä pyrkimyksenä juurruttaa tämä systeemi kaupunkiyhtei-
söihin osaltaan kenties maistraattiaristokratian vastapainoksi. 
V:n 1619 säädös sisälsikin siitä yksityiskohtaisia määräyksiä. 
Yhteinen porvaristo velvoitettiin valitsemaan keskuudestaan 
96 kelvollisinta porvaria (de beskedeligaste ibland dem äro), 
joista toinen puoli kauppiaita ja toinen käsityöläisiä, mieluiten 
oltermanneja. Maistraatin tuli nyt näistä 96 ehdokkaasta valita 
48, puolet kummastakin väestökerroksesta, yhteisen porvariston 
täysivaltaisiksi edustajiksi. Pieniin kaupunkeihin saatettiin va-
lita puolta pienempi edustajisto.3  Tarpeen vaatiessa, säädösten 
määrätessä tai maistraatin kutsusta näiden edustajien tuli ko- 

1  Scxticx, Stadsväsen, 42-43. 
2  Tukholman hallinto-ohjesääntö 1672 12/12. STIERNMAN, Samling 

III, 1052. ODHNER, Kommunala förvaltning, 664.HILDEBRaND, K. Stock-
holms historia, 151. 

3  V:n 1619 säädös, kohdat 12 ja 13. 
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koontua omaan huoneeseensa raatihuoneen luo — täten näet 
koetettiin taata edustajiston riippumattomuus maistraatista — 
ja keskenään pohtia käsiteltäviä kysymyksiä sekä suorittaa 
heille uskottuja tehtäviä. Säädöksessä mainittiin eri tapauksia, 
jolloin valtuutettujen tuli toimia yhdessä maistraatin kanssa, 
mm. eräitä finanssihallintoa koskevia tehtäviä. Niinpä maistraa-
tin ja kaupungin vanhimpien tuli asettaa keskuudestaan 7-mie-
hinen valiokunta raha-asiain hallintoa varten. Mitä nämä 48 
vanhinta päättivät kaupungin asioissa maistraatin kanssa, sitä 
koko porvariston tuli noudattaa.'  

On syytä panna merkille, että myös pohjolan maalaisyhtei-
söissä havaitaan uuden ajan alussa edustuskorporaatioiden tar-
vetta. Pitäjänmiesten valiokuntia näkyykin syntyneen paikoi-
tellen Ruotsiin 1500-luvulla. GULLSTRAND mainitsee esimerk-
kejä pitäjän valitsemista 12-miehisestä valiokunnista, jotka yh-
dessä kirkonisäntien kanssa huolehtivat kirkon asioista. Tosin 
tällaisen korporaation edustusluonne oli heikko, sillä päätehtä-
vänä oli kirkonisäntien avustus. Pitäjän kuudennusmiehet oli-
vat niinikään edustajistoon verrattava korporaatio.' 

ODHNER on antanut yleiskuvan kaupungin vanhimpien kor-
poraation kehittymisestä 1600-luvun Ruotsin kaupungeissa. 
Hän toteaa, että tämä järjestelmä juurtui hitaasti valtiovallan 
ponnisteluista huolimatta. Kaupungin vanhimpien suhde maist-
raattiin ja yhteiseen porvaristoon ei ollut riittävän määritelty. 
Korporaatiolla ei ollut riittävän itsenäistä asemaa, vaan se 
saattoi tyytyä olemaan maistraatin verraten vähäpätöisenä 
avustajana tai yhteisen porvariston etujen kainona valvojana. 
Vanhimpien avustajanluontoinen asema kävi selvästi ilmi esim. 
Tukholmaa varten v. 1672 laaditussa hallinto-ohjesäännössä.s 
Kun Gefleen v. 1646 päätettiin muodostaa 12-jäseninen porvari-
valiokunta, niin se nimenomaan asetettiin maistraatin avuksi 

V:n 1619 säädös, kohdat 15, 21, 22, 23, 24, 27 ja 28. 
2  GULLSTRAND, Bidrag, 25 ja seurr. Huora. kuudennusmiehistä 

käytetty sanonta »bisittare och socknens förmän.» 
' STIERNMAN, Samling III, 1052. Tämän mukaan piti valita vain 

oltermanneja kaupungin vanhimmiksi. Tässä suhteessa ei Suomessa 
määräystä käytännössä suinkaan noudatettu. ODHNER huomauttaa 
tämän merkinneen juuri Tukholman osalta ilmeistä taka-askelta ylei-
sessä kunnallisessa kehityksessä. ODHNER, Kommunala förvaltning, 
366. 
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(adsistera och bistå), koska viimeksimainitun jäsenistä useat 
olivat vanhoja, kykenemättömiä ja elinkeinojensa estämiä.1 
Kaupungin vanhimpien korporaation näkee osallistuvan maist-
raatin rinnalla useiden hallinnollisten kysymysten ratkaisuun, 
kuten verotukseen, oman rahatoimen johtoon, maaomaisuuden 
hoitoon, jopa valtiopäivämiesten ja kunnallisten toimihenkilöi-
den vaaliin. Mutta kaupungin vanhimmat eivät kuitenkaan 
missään ole täydelleen korvanneet yleistä raastuvankokousta, 
mikä itse asiassa oli v:n 1619 säädöksen tarkoitus. Tosin yhtei-
selle porvaristolle oli, kuten aiemmin huomautettiin, jätetty 
mahdollisuus neuvonpitoon maistraatin kanssa." Useissa kau-
pungeissa . ei ollut lainkaan vanhimpia ja muutamissa tämä 
institutio oli elänyt kituliaana jonkin vuoden ja sitten sammu-
nut, toisissa taas maistraatti näyttää ehkäisseen erikoisen por-
varivaliokunnan kehittymisen. Elinvoimaisin ja aktiivisin tämä 
kunnalliskorporaatio oli Norrköpingissä, jossa se joutui opposi-
tioon, paitsi maistraatin, myös yhteisen porvariston kanssa ja 
sen omassa keskuudessa saattoi syntyä kahnausta kauppiaiden 
ja käsityöläisten kesken. Niistä kuudesta kaupungista, joiden 
vv. 1619 —1620 annetuissa privilegioissa mainittiin kaupungin 
vanhimmat, vain kolme oli ennen vuosisadan puoliväliä ottanut 
tämän korporaation. Vanhinten lukumäärä saattoi eri kaupun-
geissa vaihdella 6 —48 jäseneen.3  

Kaupungin vanhinten korporaation täydennyksestä ei ollut 
erikoisia määräyksiä, joten käytännössä ilmeni hajanaisuutta ja 
kirjavuutta. Esimerkiksi Karlskronassa päädyttiin siihen, että 
kaupungin vanhimmat valittiin tehtäväänsä eliniäksi.4  Tälle kor-
poraatiolle ei myöskään aluksi vakiintunut yleisvaltakunnallista 
nimitystä. 

Suomalaiseen maaperään kaupunkien vanhimpien korpo-
raatio juurtui vieläkin hitaammin kuin Ruotsiin. Vuosisadan 
alkupuolelta ei todennäköisesti liene ainoatakaan merkkiä tästä 
porvariedustusmuodosta, ellei sellaiseksi mahdollisesti katso 
erästä mainintaa Turusta v:lta 1639, mihin puututaan tuon- 

1  FYHRVALL, Gefle, 56 ja seur., 70, liite 30. 
2  Ks. s. 218. 
3  ODHNER, Kommunala förvaltning, 664 ja seur. 
4  BRo:KE, Karlskrona, 220-221. 
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nempana.1  Oulussa tapaa kaupungin vanhimmat ensi kerran 
v. 1668, Turussa mahdollisesti vasta v. 1675, Vaasassa v. 1680, 
Raahessa eräs v:lta 1685 oleva asiakirjamaininta tarkoittanee 
tätä korporaatiota, Viipurissa nähdään kaupungin vanhimmat 
v. 1690, Kristiinankaupungissa v. 1697, Uudessakaupungissa 
v. 1700, Porvoossa v. 1705 j a Porissa v. 1712.2  

Turun kaupungin vanhimmista on V. BONSDORFF antanut 
verraten yksityiskohtaisen kuvauksen. Hän pitää 1670-lukua 
tämän korporaation paikallisena syntyaikana ja hän huomaut-
taa, että lähimmän aiheen tämän korporaation Turkuun juur-
ruttamiseen ilmeisesti antoi Tukholmaa varten v. 1672 annettu 
hallinto-ohjesääntö. Jouluk. 3 p. v. 1675 pidetyssä yleisessä 
raastuvankokouksessa porvaristo pyysi erityisen valiokunnan 
asettamista, valiokunnan, johon valittaisiin edustajat kortte-
leittain ja joka »neuvoisi ja avustaisi maistraattia (rätten) niin 
yleisissä raastuvankokouksissa kuin muutenkin». Valiokunnan 
suuruus tuli olemaan 24 jäsentä ja sellaisena se pysyi sitten 
koko 1600-luvun ajan. Huomattava on, että valinnassa ei näh-
tävästi noudatettu v:n 1619 säädöksen mainitsemaa menetel-
mää, vaan maistraatti täydensi tätä korporaatiota ilman eri-
koista vaalia, kuitenkin yhteisen porvariston toivomuksia huo-
mioiden. Mitään nimitysriitoja ei tunneta, sillä jäsenyys käsi-
tettiin pikemminkin rasitukseksi. Maistraatti näkyy nimenneen 
uusia jäseniä nimenomaan vanhimpien itsensä läsnäollessa. 
Valittu teki valan ja hänelle toivotettiin onnea.» Eri kortte-
leista ja kustakin ammatillisesta pääryhmästä lienee valittu 
jäseniä siten, että kauppiailla oli suhteellisesti eniten edustajia, 
kuten yksityiskohtaiset tutkimukset osoittavat, vaikkakaan ei 
tunneta valinnassa sovellettuja perusteita.4  

Kaupungin vanhimpien tehtävät olivat Turussa moninaiset 
ja ne lisääntyivät vuosikymmenien kuluessa. He lausuivat mieli- 

1  Ks. s. 248. 
2  Mainitut vuosiluvut eivät nimenomaan merkitse sitä, että vanhim-

pien korporaatio olisi perustettu juuri sanottuna vuonna. Porvoosta 
ks. s. 252 ja HARTMAN, Borgå, 218 sekä Porista Rt;UTH, Pori, 135. 
Helsingissä v. 1712 kauppias Petter Festing ehdotti, että valittaisiin 
6-7 kaupungin vanhinta 2 kauppaoltermannin tilalle. Ehdotusta ei 
kuitenkaan hyväksytty. EHRSTRÖM, Helsingfors, 62. 

3  Turun r. 1698 17/9. 
4  V. BONSDORFF, Åbo, 368. Vrt. s. 209, aliviitta 3. 
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piteensä kaupungin toimihenkilöiden ja pappismiesten vaalissa, 
osallistuivat laivamieskirjoitukseen ja käsittelivät verovalituk-
sia.1  V. 1689 he saivat oikeuden tarkastaa julkisten rakennusten 
hoitoon osoitettujen varojen käyttöä. Edelleen he tarkastivat 
kaupungin tilit ja pitivät maistraatin kanssa neuvoa kunnalli-
sista säädöksistä ja erikoisista menoeristä. V:sta 1693 alkaen he 

osallistuivat porvariksipääsyanomusten käsittelyyn. Taksoituk- 
seen he osallistuivat maistraatin ja tarvittaessa lisäjäseniksi 
valittujen porvarien kanssa.2  Kaupungin vanhimpien näkee myös 
esittävän yhteisen porvariston anomuksia (postulater) maistraa-
tille ja antavan lausuntoja eri kysymyksistä .3  Heidän toteaa 
myös esiintyvän korporaationa tavallaan yleisen syyttäjän omi-
naisuudessa. Niinpä v. 1697 »porvariston 24 vanhinta esittivät, 
että räätäli August Mackowitz pitää olutkauppaa porvariston 
vahingoksi, minkä vuoksi päätettiin, että tästä on hänelle toi-
mitettava kielto, jolloin he (vanhimmat) lähtivät pois».4  

Turun kaupungin vanhimmat kutsuttiin koolle usein, mutta 
tavallista oli, että suuri osa vanhimpia ei saapunutkaan pai-
kalle. Yleensä oli läsnä 5-15 edustajaa, mutta on tapauksia, 
jolloin kutsuttaessa ei saapunut yhtään ainoata. Tällöin oli 
pakko turvautua rangaistuksella uhkaamiseen. Harvinaista ei 
suinkaan ollut, että vanhimmat syystä tai toisesta pyysivät 
eroa kiusalliseksi katsomastaan pitkäaikaisesta luottamustoi-
mesta. Etenkin osallistuminen taksoitukseen saattoi, 1600-luvun 
olosuhteet muistaen, viedä vanhimman ikävään välikäteen naa-
puriensa suhteen.s 

Muutamat asiakirjamaininnat kertovat Turussa pidetyn kau-
pungin vanhimpien ja yhteisen porvariston keskeisiä kortteli-
kokouksia. Näissä valmisteltiin tärkeitä esilletulevia asioita.6  On 
huomattava, että v:n 1619 säädös nimenomaan mainitsi tällai-
set neuvonpidot.7  Nähdään myös, että maistraatti saattoi kutsua 
neuvotteluun jonkin tietyn korttelin vanhimmat erikseen, kuten 

1  Turun r. 1698 4/5 ja 11/5. 
2  Turun r. 1677 18/9 ja 19/9, 1685 2/9 ja 1686 15/6. 
8 Turun r. 1677 16/10, 1697 18/9 ja 11/10. 
4 Turun r. 1697 28/8. Vrt. HALILA, Oikeudenhoidosta, 262. 
5 Turun r. 1677 18/9 ja 1697 26/6. 
6  V. BONSDORFF, Åbo, 369-370. 
7  V:n 1619 säädös, kohdat 12--13. 
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v. 1697, jolloin kirkkokorttelin vanhimmat Henrik Yrjönpoika 
ja Yrjö Hurula saapuivat raatihuoneeseen antamaan asiantun-
tijoina lausuntonsa kirkkokorttelilaisen Martti.Tolpon anomuk-
sesta päästä vapaaksi hospitaalin esimiehen kiusallisesta toi-
mesta.' Yleisissä raastuvankokouksissa kaupungin- vanhimmat 
olivat läsnä ja heidän nimensä lueteltiin aina ensiksi nimen-
huutoa pidettäessä. 

Kaupunginoltermanneja esiteltäessä todettiin Turusta eräs 
irrallinen tapaus v:lta 1639, jolloin »etevimmät neljä miestä kus-
takin korttelista koko yhteisen porvariston puolesta» lähettivät 
edustajansa kuninkaan luo esittämään valituksia.2  Mahdotonta 
ei kenties liene olettaa, että tämä 16-miehinen korporaatio olisi 
ollut kaupungin vanhimpiin verrattava institutio, perustettu 
kenties v. 1638, jolloin Turun kunnallishallinnossa toimeenpan-
tiin muutoksia ja uudistuksia, mutta että tämä korporaatio olisi 
sitten hävinnyt käytännöstä .3  Lähteiden tarjoamat niukat tie-
dot eivät kuitenkaan anna aihetta mennä varovaista otaksu-
maa pitemmälle, joten esitettäköön tapaus tässä yhteydessä 
vain irrallisena mainintana. 

Maamme muiden kaupunkien vanhimmista on 1600-luvulta 
säilynyt vain vähän asiakirjamainintoja, joten ei voi muodostaa 
riittävän eheää kokonaiskuvaa. Oulussa kaupungin vanhimpia 
lienee ollut kuusi ja he osallistuivat maistraatin rinnalla kaik-
kien tärkeiden asioiden ratkaisuun ollen pikemminkin maistraa-
tin apujäseniä (adjuncti) kuin varsinaisia yhteisen porvariston 
edustajia.4  Viipurissa nähdään v. 1690 taksoitustehtävissä 10 
kauppiasta »valittuina vanhimmiksi» (de äldste) ja Uudessakau-
pungissa »porvariston vanhimmat» esittivät v. 1700 maistraatille 
eräiden saarien verollepanoanomuksen.5  Kristiinankaupungissa 
»kaupungin vanhimmat» näyttävät aloittaneen toimintansa 

1  Turun r. 1697 20/10. 
2  Ks. s. 233. 
3  Ks. s. 174. 
4 VIRKKUNEN, Oulu, 318. Oulun r. 1668 27/2, 1690 27/5, 17/6 ja 1691 

6/4. Ks. s. 252. Porin kaupungin vanhimmat, joihin kuului 1700-luvun 
alussa 8 jäsentä, oli niinikään maistraattia avustava korporaatio. Vrt. 
sanontaa v:lta 1712: »varande rätten vid varjehanda tillfällen behjälpe-
lig.» RUUTH, Pori, 135. 

8 RUUTH, Viipuri, 320 	321, Viipurin r. 1690 27/5. Uudenkaupungin 
r. 1700 12/2. 
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v. 1697, jolloin porvari Jaakko Jaakonpojan aloitteesta katsot-
tiin tarpeelliseksi »taksoitusta ja muita kaupungin julkisia teh-
täviä varten» valita erikoinen porvarivaliokunta, »ettei aina tar-
vitse odottaa yleistä raastuvankokousta». Luottamustehtävään 
valittiinkin kuusi porvaria, kolme kummastakin korttelista.l 
Vaasassa tapaa 12-jäsenisen edustuskorporaation, »kaupungin 
vanhimmat», ensi kerran syksyllä v. 1680, jolloin tämä puoliksi 
kauppiaista, puoliksi käsityöläisistä kokoonpantu korporaatio 
lienee perustettu, ilmeisesti maaherran aloitteesta. Vanhimmilla 
oli »yhteisen porvariston puolesta» valta tehdä päätöksiä, kui-
tenkin, milloin asiat olivat erikoisen tärkeitä, he eivät saaneet 
päättää ilman yhteisen porvariston tietoa (vetskap och com-
munication).2  Näyttää siltä, että myös Raahessa ainakin v. 1685 
lienee ollut kaupungin vanhimpien valiokunta. Tällöin näet 
raatimiehenvaalin yhteydessä »muutamat vanhimmista porva-
reista» lausuivat mielipiteensä .3  Tarkoitettiinko tällä erityistä 
edustuskorporaatiota, ei voitane varmuudella sanoa. On tosin 
mahdollista, että yritteliään maaherra Graanin toimesta olisi 
kaupungin vanhimpien korporaatio perustettu muihinkin Poh-
janmaan kaupunkeihin kuin Vaasaan.4  

Meikäläisissä kaupunkiyhteisöissä tuli kaupungin vanhim-
pien korporaatiolla olemaan 1600-luvulla vähän merkitystä. 
Vanhimpien korporaatio ja siihen verrattavat eivät vielä 1600-
luvulla olleet yleensäkään erikoisen huomattavia, vaan niillä 
monin paikoin saattoi olla vain neuvoa-antava merkitys.5  Suh-
teellisesti merkittävin asema meikäläisellä maaperällä oli Turun 
kaupungin vanhimmilla, mutta heilläkään ei aina näytä olleen 
riittävää halua eikä harrastusta kunnallisasioihin. Kuvaavaa on, 

Kristiinankaupungin r. 1697 19/7. 
Vaasan r. 1680 30/10. 

3  Raahen r. 1685 2/5. Huom. nimitysten kirjavuus. Vrt. s. 229. 
4  Myös Vaasassa nähdään Raahen tapausta vastaava sanonta »sta-

dens äldste Män» tarkoittamassa juuri vanhimpien korporaatiota. Vaa-
san r. 1680 30/10. Porista ks. RUUTH, Pori, 135. Raumasta ks. ss. 228-
229. 

b  Tanskassa »24 vanhinta» saattoivat usein vajota pelkiksi taksoitus-
porvareiksi, joskin muutamissa kaupungeissa tämä korporaatio vakiin-
tui ja sen kunnallispoliittinen arvo kasvoi. MUNCH, Kabstadstyrelsen, 
46--47. Vrt. ODHNERin käsitystä Ruotsin kaupungin vanhimpien kor-
poraatiosta, s. 244 ja seur. 
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että v:n 1697 syksyllä Turun maistraatin kutsuessa kaupungin 
vanhimpia tärkeään, valtiopäivävalituksia koskevaan neuvotte-
luun, paikalle saapui vain kuusi alhaisempaan porvaristoon kuu-
luvaa vanhinta, »jotka valittivat, että ylhäisimmät vanhimmat 
pitivät tätä tärkeää asiaa niin vähäisenä».I Meikäläisillä kaupun-
kiyhteisöillä ei ollut tällaisen korporaation riittävää tarvetta, 
yhteisöt eivät olleet vielä tarpeeksi kypsyneet tällaiseen kunnal-
liselämään. Kuten jo todettiin, niin kaupungin vanhimmat eivät 
meillä aina syntyneet omasta sisäisestä tarpeesta, vaikkakin 
tämän korporaation synty itse kaupunkihallinnon kannalta mer-
kitsi edistysaskelta. Uusi edustusmuoto oli, kuten v. BONSDORFF 
huomauttaa Turusta, tosin tervetullut maistraatille, sillä se saat-
toi täten entistä enemmän kääntyä yhteisen porvariston puo-
leen.2  Useat meikäläiset esimerkit viittaavat kuitenkin siihen, 
että kaupungin vanhimmat saattoivat olla ikäänkuin sopimat-
tomaan, muokkaamattomaan maaperään puolittain pakolla istu-
tettuja, kituliaita, ympäristöön sopeutumattomia. Heistä ei edes 
aina voida sanoa, kuten LINDBERG Västervikin kaupungin van-
himmista 1600-luvulla, että tämä korporaatio erikoisasemastaan 
huolimatta »ei kuitenkaan lakannut koskaan tuntemasta itseään 
solidaariseksi yhteisen porvariston kanssa» ja että se asemas-
taan ja tehtävistään tietoisena saattoi valittaa maistraatin pol-
kevan sen oikeuksia.3  Vaasassa näkyy v. 1682 epäluuloinen 
porvaristo pyytäneen, ettei kaupungin vanhimmille annettaisi 
oikeutta osallistua taksoitukseen, vaan maistraatti saisi sen suo-
rittaa yksin.4  Vanhimpien asiantuntemukseen ei aina turvau-
duttu, vaan, kuten samaisesta Vaasasta ja muualtakin näkee, 
yhtä usein saatettiin ryhtyä neuvonpitoon joko yhdessä van-
hinten kanssa tai erikseen, »etevinten kauppiaiden ja käsityö-
läisten» kanssa, erikoisten ennaltaan tuttujen valiokuntien huo-
lehtiessa taksoituksen suorituksesta. 

Tarkasteltakoon vielä kaupungin vanhimpien suhdetta tak-
soitusporvareihin ja kaupunginoltermanneihin. On huomattava, 
että nämä korporaatiot, etenkin taksoitusporvarit, »käytän-
nössä» saattoivat kietoutua toisiinsa niiden olematta irrallisia 

1  Turun r. 1697 18/9. 
2  V. BONSDORFF, Åbo, 366. 
3  LINDBERG, Västervik, 241. 
4  Vaasan r. 1682 20/12. 
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institutioita. Joissakin tapauksissa saattaa näet suorastaan sanoa 
taksoitusporvareiden valiokunnan vähitellen kehittyneen, muun-
tuneen ja »laajentuneen» kaupungin vanhimmiksi. Meillä ei sel-
västi näe, Poria lukuunottamatta, tällaista kehitystä, miltei 
saumatonta liukumista, ei edes Turussa, sillä sielläkin 1600-
luvun lopun taksoituslautakunta käsitti usein muitakin jäseniä 
kuin kaupungin vanhimpia.' Göteborgissa nähdään porvariston 
v. 1668 pyytävän, että taksoituslautakunta kehitettäisiin todel-
liseksi, koko kunnallishallintoon osallistuvaksi porvariedustajis-
toksi, mihin ei kuitenkaan suostuttu. Meillä Uudenmaan ran-
nikkokaupunkien kaupunginoltermannit täyttivät samat tehtä-
vät kuin kaupungin vanhimmat. Miten kaupunginoltermannien 
korporaatio todella saattoi melkoisesti muistuttaa kaupungin 
vanhimpia, huomaa esimerkiksi Falunista. Siellä näet kaupun-
ginoltermannit apujäsenineen (bisittare) muodostivat kuusimie-
hisen valiokunnan, joka täysin vastasi kaupungin vanhimpia. 
Kyseessä lienee itse asiassa vain nimitysten erilaisuus, sillä 
pikemminkin voi sanoa, että falunilaiset kaupunginoltermannit 
eivät juuriltaan liittyneetkään sellaisiin kaupunginoltermannei-
hin, joihin on edellä tutustuttu.3  He olivat yksinomaan porva-
riston edustajia, juuriltaan nuori korporaatio, kun taas meikä-
läisissä kaupunginoltermanneissa on nähty ilmeisiä saksalaisista 
kaupunkiyhteisöistä saatuj a verraten vanhoja perinteitä, hei-
dän erikoisista velvollisuuksistaan puhumattakaan .4  Oleellisena 
erona kaupunginoltermannien ja kaupungin vanhimpien, kum-
mankin juuriltaan saksalaisiin kaupunkiyhteisöihin liittyvien 
korporaatioiden välillä oli siis eritoten tuo jo todettu seikka, 
että edelliset juurtuivat maahamme todennäköisesti itsestään, 
alhaalta käsin, saksalaisvaikutuksen mukana, jälkimmäiset taas 
ylhäältä, valtiovallan määrätietoisen hallintopolitiikan tuke-
mina.5  

Mutta luonnollisesti saattoi ilmetä tekijöitä, jotka helpotti- 

1  Ks. s. 239. Kaupunginoltermanneista ks. s. 252 (Porvoo). Porista 
ks. RUUTH, Pori, 135. 

z ALMQUIST, Göteborg I, 456. 
3  Ks. s. 237. 
4  Viipurin kaupunginoltermanneja lienee pidettävä edustuskorpo-

raationa ja sellaisena kaupungin vanhimpiin verrattavana. 
5  Viitattakoon kuitenkin ss. 235 ja seurr. tehtyihin olettamuksiin. 
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vat kaupungin vanhimpien korporaation tai siihen verrattavan 
juurtumista kaupunkiyhteisöön. Paikallinen tarve, erikoislaa-
tuiset olosuhteet saattoivat muokata maaperää tällaisen elimen 
kehittymiselle ja jouduttaa sen vakiintumista. Näyttää siltä, 
että esim. Oulussa tunnettu Krögerin riita ravisti hereille por-
variston ja synnytti — tosin maaherran osuutta ei tule unohtaa 
—kaupungin vanhimpia muistuttavan edustajiston, johon VIRK-
KUNEN on kiinnittänyt huomiota. Ilmeistä on, että näin tapah-
tui enemmän järjestyksen säilyttämisen kuin varsinaisen hallin-
tokoneiston uudistamisen merkeissä. Oulun edustajistolla olikin 
voimakkaasti paikallinen, miltei tilapäinen leima edustajiston 
syntyessä mainitun riidan yhteydessä vuosisadan puolivälin jäl-
keen.I 

Kaupunginoltermannien ja kaupungin vanhimpien keskinäi-
sen suhteen kehitystä voi meikäläisellä maaperällä seurata eri-
koisesti Porvoossa. Voi todeta, että kaupunginoltermannien kor-
poraatio 1680 —90-luvuilla ilmeisesti »laajentui» kaupungin van-
himmiksi, mikä nimitys Porvoossa mainittiin ensi kerran v. 1705. 
Kuten HARTMAN huomauttaa, näkee, että »porvariston olter-
mannit» (kaupunginoltermannit) ja ammattikuntien oltermannit 
yhdessä muodostivat kunnallishallinnollisen valiokunnan, joka, 
mikä erikoisesti huomattakoon, ei kuitenkaan korvannut yleistä 
raastuvankokousta. Syntynyt korporaatio oli kuitenkin ymmär-
rettävästi valtuuksiltaan epämääräinen.'' Se ei ennättänyt 
vielä lainkaan vakiintua ennen ison vihan vuosia. Lähteiden 
niukkuuden vuoksi ei voitane ryhtyä määrittelemään Porvoon 
kaupungin vanhimpien korporaation kaupunkihallinnollista ase-
maa 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun ensi vuosina. Todetta-
koon vain, että kaupungin vanhimpien asema ilmeisesti vahvis-
tui ajan mittaan ja tämän valiokunnan jäsenten mielipidettä 
nähtävästi säännöllisesti kuultiin tärkeissä kunnallishallinnolli-
sissa kysymyksissä. Vanha kaupunginoltermannien korporaatio 
oli näinollen joutunut sellaisenaan tarpeettomaksi ja sulautunut,, 

1  VIRKKUNEN, Oulu, 318. Huomattakoon, että yhteisellä porva-
ristolla oli Oulun kaupungin vanhimpien vaalissa merkittävä osuus. 
Vrt. s. 248. Kokkolassa v. 1695 koetettiin muodostaa porvarikorporaatio 
erään sekavien kirkollisten asiain piiriin kuuluvan kysymyksen ratkai-
sua varten. Ks. s. 265. 

2  HARTMAN, Borgå, 218-219. 
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pikemminkin »laajentunut», kuten jo huomautettiin, kaupungin 
vanhimpien korporaatioksi. Kaupungin vanhimpien korporaatio 
ei kuitenkaan Porvoon tapaisessa pienessä kaupungissa, jossa 
koko porvaristo oli verraten helposti kokoonkutsuttavissa, vielä 
toistaiseksi saavuttanut sitä asemaa, joka tällä valiokunnalla 
tuli olemaan esim. Turussa. Siksipä sen kehitysprosessikin oli 
vähittäinen ja miltei huomaamaton. 

Luonnollista on, että kaupungin vanhimpien korporaatio 
tuli yleensä merkitsemään kunnallishallintoon pystyvimmän 
aineksen muodostamaa valiokuntaa, josta nimenomaan raati-
miehet kernaasti otettiin. Kaupungin vanhimpiin kuuluminen 
muodostui jo ennen isoa vihaa portaaksi raatimieheksi yletessä, 
joskaan tämä seikka ei ole kovin selvästi havaittavissa. Tällaista 
toteaa etenkin pienissä kaupungeissa, joissa raatimiehiksi otet-
tiin juuri kaupungin vanhinten joukosta yleensä »tavallisia», 
lainopillista sivistystä vailla olevia porvareita.' Mutta mitään 
vakiintunutta käytäntöä ei kuitenkaan ennättänyt syntyä. Sel-
vimmin näkee mainitunlaisen kehityksen Oulussa, jossa, mikä 
huomattakoon, kaupungin vanhimmilla juuri oli maistraattia 
avustava leima (vrt. nimitys adiuncti). Niinpä kun kaupungin 
vanhimpiin kuuluvaa kauppias Johannes Boeliusta v. 1705 suo-
siteltiin raatimieheksi, kehoitettiin yhteistä porvaristoa valitse-
maan hänet, »jotta muutkin kaupungin vanhimmista, jotka ovat 
elämässään olleet nuhteettomia, voisivat tulevaisuudessa toivoa 
vlennystä sellaisiin virkoihin.» 2 

Voidaan siis todeta, että kunnallisten edustuskorporaatioi-
den tarve maamme kaupungeissa purkautui yleensä ensiksi näky-
viin »alhaalta päin», etevimpien porvarien, kaupunginolterman-
nien ja taksoitusporvarien valiokuntien muodossa. Näiden kehi-
tys oli useasti voimakkaasti paikallista, tuloksena oli luonnolli-
sesti järjestelmien kirjavuus ja pienet kaupunkiyhteisöt saattoi-
vat 1600-luvulla jäädä tästä kehityksestä osattomiksi. Valtio-
vallan pyrkimykset kaupungin vanhimpien järjestelmän toteut-
tamiseksi eivät, kuten on nähty, meikäläisellä maaperällä ilmen-
neet yhtä voimakkaina kuin emämaassa. Suurvalta-ajan lopulla, 
kaupunkihallinnollisten tehtävien kasvaessa ja maistraattien 

1  Tätä koskevan tilaston laatimiseen ei ole katsottu olevan syytä 
ryhtyä. 

VIRKKUNEN, Oulu, 422. 
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byrokratisoituessa, tosin havaitsee kasvavaa kunnallisten edus-
tuskorporaatioiden tarvetta ja vastaavasti voi nähdä tällaisten 
syntyvän pääasiassa esivallan aloitteesta muutamiin kaupun-
keihin.. Mutta korporaation kehitys katkesi ison vihan tullen, 
meille ei ennättänyt kehittyä vakiintunutta järjestelmää, käy-
täntö oli kirjavaa ja sillä saattoi olla verraten selvä paikallinen 
leima. Kaiken lisäksi, kuten eri yhteyksistä on todettu, korpo-
raation merkitys useastakin syystä ei vielä muodostunut huo-
mattavaksi, vaan jäi toistaiseksi maistraatin ja yleisen raastu-
vankokouksen rinnalla suhteellisen syrjään. 

Yhteisen porvariston suhde maistraattiin. 

Maistraatin sosiaalista ja ekonomista asemaa tarkastellessa 
kiinnitettiin jo huomiota yhteisen porvariston ja sen paikallisen 
esivallan suhteisiin maistraatin omasta näkökulmasta katsot-
tuna. Huomautettiin siitä merkittävästä käymistilasta, johon 
maistraatti joutui 1600-luvulla useasta eri syystä, kriisistä, joka 
kuitenkin yleensä sivuutettiin onnellisesti. Vuosisadan lopulla 
maistraatti oli sosiaalisessa mielessä melkoiselta osalta asennoi-
tunut uudelle pohjalle ja samalla yhteisen porvariston suhde 
siihen oli useassa mielessä muuttunut. Maistraattihan oli eten-
kin suurimmissa kaupungeissa nyt »taipuvainen» irrottumaan 
kaupunkiyhteisöstä, yhteisestä porvaristosta, porvaristolle ken-
ties vieraan aineksen muodostamaksi, virkamieskorporaatiota 
muistuttavaksi byrokratisoituvaksi hallintoelimeksi. Ja kuten 
huomautettiin, syntyi ilmeistä kunnallispoliittista tarvetta yh-
teisen porvariston voimien kokoamiseen, sen aktiiviseen esiin-
tymiseen kunnallishallinnossa. Miten tämä tarve, joka meillä 
oli 1600-luvulla vielä heikko, sai ilmenemismuotonsa ja miten 
se aktivoitui, on pääpiirtein esitetty yleisen raastuvankokouk-
sen ja yhteistä porvaristoa edustavien korporaatioiden yhtey-
dessä. 

Suurimmissa pohjoismaisissa kaupungeissa nähdään jo var-
hain, miten maistraatin ja yhteisen porvariston välillä syntyi 
hankausta edellisen kehittyessä aristokraattiseksi valtakorpo-
raatioksi ja jälkimmäisen tai sen edustajien taas puolestaan pyr-
kiessä suurempaan sananvaltaan. Saatetaan todeta pikkupor- 
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variston taistelua porvariaristokratiaa vastaan. Etenkin, mil-
loin kaupungilla oli valvottavanaan suuria etuja, tämä valta-
taistelu saattoi muodostua sitkeäksi, jopa kiivaaksikin. Lukuisat 
olivatkin ne riidat, jotka syntyivät maistraatin ja yhteisen por-
variston välille ja joista 1600-luvun Iähteet antavat värikkään, 
mutta samalla usein yksipuolisen kuvan. Kaupunginlain kunin-
kaankaaren 12. luvun ankarat rangaistusmääräykset maistraa-
tin arvovallan loukkauksesta ja useissa kaupunkiprivilegioissa 
nimenomaan tästä annetut varoitukset ja määräykset eivät 
valitettavasti suinkaan jääneet kuolleiksi kirjaimiksi.l 

Maistraatin ja yhteisen porvariston suhdetta tarkastellessa 
voi panna merkille, että toisaalta puhtaasti persoonalliset, toi-
saalta ekonomiset kysymykset olivat yleisenä aiheena opposi-
tion syntymiseen. 1600-luvun porvari ei näet kovinkaan paljon 
ajatellut itse määräämisvaltaa, vaan juuri taloudellisia etuja, 
minkä hyvin ymmärtää, jos palauttaa mieleen aikakauden 
miltei yhtämittaisen sotatalouden. Suurvalta-ajan itsetietoinen, 
arvostaan kiinnipitävä, kiivasverisenä helposti loukkaantuva, 
omapäisenä itsenäisyyteen kenties tottunut porvariluonne ei 
aina ollut helposti taivutettavissa aikakauden kunnalliseenkaan 
ikeeseen. On jo ennaltaan riittävän tuttua, että esim. kaupun-
gin alemmat toimihenkilöt ja luottamusmiehet usein joutuivat 
kiusalliseen asemaan tehtävissään, joiden suoritus käsitettiin 
epäkiitolliseksi ja raskaaksi porvarilliseksi rasitukseksi. 

Persoonalliset tekijät nähdään varsin useiden riitaisuuksien 
aineksena. Maistraatti näki yhteisessä porvaristossa usein uppi-
niskaisuutta, tottelemattomuutta, tahallista kiusanteonhalua ja 
kateuden hengen ruokkimaa eripuraisuutta. Niinpä syrjään sysä-
tyt johtomiehet kernaasti olivat taipuvaisia, joko sitten syystä 
tai ilman aihetta, näkemään maistraatin toimenpiteissä egois-
tisia tarkoitusperiä. Yleisiä olivatkin maistraattia vastaan hei-
tetyt syytökset, joissa puhuttiin oman edun tavoittelemisesta 
ja kaupungin edun syrjäyttämisestä. Uudessakaupungissa näh-
dään 1670-luvun lopussa juuri entisen raatimiehen ja entisen 
kaupunginkirjurin lietsovan oppositiota maistraattia vastaan 

1  Runsaasta esimerkkiainehistosta ks. Porin privil. 1604 1/8, kohta 11. 
VA 6820 e, f 51. Kenraalikuvernöörin päätös Nevanlinnan kaupungille 
1670 6/1, koskien 1669 17/12 valitusta. WAARANEN, Urkunder II, 133. 
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pitämällä kiihoituskokouksia ja levittämällä häväistysjuttuja.1  
Ja tyypillistä on, että väitettiin, kuten esim. Helsingissä raati-
mies Lauri Niilonpojan jutussa pormestari Kasper Reijeriä vas-
taan 1600-luvun alussa, että paikallinen esivalta oli muka niin 
omavaltainen, että kunnon porvareiden oli etsittävä toimialaa 
muualta.2  

Kuninkaallisten pormestareiden tulo oli, kuten on todettu, 
monin paikoin herkkänä aiheena riitaisuuksiin, joilla saattoi olla 
puhtaasti persoonallinen sävy. Yhteinen porvaristo nähdään 
epäluuloisena syyttävän uutta päämiestään »tuppautumisesta 
valtiopäiville», omien etujen ajamisesta, röyhkeydestä, ylpey-
destä ja porvariston halveksimisesta. Tällaiset syytökset olivat 
hyvin ymmärrettäviä ja voi asettaa ne oikeisiin yhteyksiin pa- 
lauttamalla mieleen kuninkaallisten pormestarien sosiaalisen 
aseman. Harvinaista ei niinikään ollut, että varakkaat suur-
porvarit käyttivät rikkauttaan mahtikeinona köyhiä kunin-
kaallisia pormestareita vastaan, kuten esim. Raumalla laivuri 
Johannes Delfendalin riita pormestari Josef Ilkan, »vieraan 
tulokkaan», kanssa v. 1660 osoittaa.3  Kuvaavana esimerkkinä 
1600-luvun aikaisen opposition luonteesta on kirjanpitäjä Gab-
riel Neoclanderin ja Rauman maistraatin riita 1680-luvulla. 
Neoclander oli koko porvariston nimessä valittanut maaher-
ralle, että porvaristo ei saa maistraatilta selvitystä yleisten 
varojen käytöstä (»ingen richtigheet för stadens publique medel»). 
Kun nyt maaherra kysyi Neoclanderilta, oliko hänellä porva-
riston antamaa valtakirjaa, niin kirjanpitäjä vastasi tosin myön-
tävästi, mutta ei halunnut esittää valtakirjaa. Tällöin yhteinen 
porvaristo huomautti, ettei se ole antanut Neoclanderille muuta 
valtuutusta kuin »joku aika sitten valtakirjan hakea Tukhol- 

1 RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Uusikaupunki 1678. Vrt. RR 
1680 11/11, koskien Uuttakaupunkia. 

2  RVA. Kaupunkien akteja. Helsinki. Raatimies Lauri Niilonpoika 
kuninkaalle. Päiväämätön. (Vrt. VA. Kaupunkien valit. Helsinki.) 
RVA. Oxenstiernan kok. Aksel Oxenstiernan kirjeenvaihto. Kaupun-
kien kirjeitä. Helsinki. Raatimies Lauri Niilonpoj an kantelu pormestari 
Kasper Reijeriä vastaan. Päiväämätön. NORDMANN, Helsingfors V, 128-
129. Ks. myös RVA. Skoklosterin kok., II, folio, vol. 35. Kirj. Pietari 
Brahelle. Helsingin porvari Johannes Greker Pietari Brahelle 1645 15/9. 

3  LÄHTEENOJA, Rauma, 66 ja seur. Ks. myös JAAKKOLA, Pormestari-
ja valtiopäivämiesrettelöitä, 177 ja seurr. 



257 

masta selvitystä heidän privilegioistaan». Kun porvaristoa ruvet-
tiin »kutsumaan esille mies mieheltä», niin Neoclander katsoi 
parhaaksi poistua raatihuoneesta.1  

Kuten jo huomautettiin, niin 1600-luvun porvari, joka eli 
sotaisen aikakauden ahtaissa oloissa, kiinnitti aivan erikoista 
huomiota paikallisen esivallan tapaan ja kykyyn hoitaa kau-
pungin taloutta. »Kunnallinen energia», jolla ei ehkä aina ollut 
muita purkautumisteitä, purkautui helposti juuri tälle suun-
nalle: taloudelliset kysymykset olivat tämänkin aikakauden 
arka kohta. Kuvaavaa on, aikakauden olot muistaen, miten 
pormestarilta saatettiin vaatia, että hänen on hankittava kau-
pungille lisää etuja, oikeuksia ja helpotuksia. Ja toisaalta saattoi 
kuulua ääniä, jotka moittivat omaa esivaltaa siitä, että tämä 
oli muka »hankkinut» kaupungille rasituksia.2  Maistraatin jäsen-
ten, eritoten pormestarien, kasvavat palkkavaatimukset olivat 
usein yhteisen porvariston tyytymättömyyden, jopa syytösten-
kin kohteena. Mitä vähemmän oli rasituksia ja säännöstelyjä, 
sitä parempi oli paikallinen esivalta! Suomalaisen ylämaankau-
pungin porvarin näköpiiri ei ollut 1600-luvulla kovinkaan laaja 
ja hänen porvarillinen kritiikkinsä saattoi takertua kotoisissakin 
kysymyksissä epäoleellisiin seikkoihin. Luonnollista on, että 
onnellisina päivinä oppositio oli harvinaista. Porvari kenties eli 
tyytyväisenä eikä kiinnittänyt sanottavaa huomiota maistraat-
tiinsa, joka sekään ehkä ei häntä »häirinnyt». Mutta pahojen, 
raskaiden, veroja ja uhrauksia vaativien aikojen tullen nurinaa 
kuului ja oppositio saattoi nostaa päätään ja iskeä juuri maist-
raattiin. Poikkeuksellisia eivät olekaan esim. sellaiset valitukset, 
joita tehtiin Uudenkaupungin pormestaria Sakari Boeliusta 
vastaan 1690-luvun alussa. Boeliuksen näet väitettiin köyh-
dyttäneen kaupunkia, kun pormestari itse sensijaan väitti ylei-
sen köyhtyminen johtuvan aivan »muista syistä» .3  Persoonalliset 
riidat lienevät niidenkin, juuri kaupungin taloutta koskevien 

1  Rauman r. 1687 31/1. 
2  Lukuisista esimerkeistä viitattakoon vain Rauman pormestari-

rettelöihin v:n 1660 tienoilla. JAAKKOLA, Pormestari- ja valtiopäivä-
miesrettelöitä, 177. 

8 RVA. Kaupunkien akteja. Uusikaupunki. Komissoriaalioikeuden 
pöytäk. porvariston ja pormestari Boeliuksen välisessä riitajutussa. Päi-
väämätön. KAUKOVALTA, Uusikaupunki, 117 ja seurr. 

17 
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syytösten taustana, joita eräät turkulaiset, joukossa maistraatin 
jäseniä, tekivät v. 1687 oikeuspormestari Olavi Beckiusta vas-
taan. Hänen näet väitettiin mm. käyttäneen omiin tarpeisiinsa 
niitä varoja, jotka oli osoitettu yleisten råkennusten hoitoa var-
ten, ja samaten hänen kerrottiin menetelleen hospitaalin varo-
jen kanssa.' 

Kun pohjoismaissa yhteisen porvariston oppositio maistraat-
tia vastaan oli yleensä persoonallista laatua, niin sellaisena se 
oli ohimenevää, laajempaa, kantavampaa merkitystä vailla ole-
vaa.2  Yhteinen porvaristo korporaatioineen oli meikäläisissä 
kaupunkiyhteisöissä liian vähän kunnallisesti valveutunutta, 
usein lisäksi keskenään riitaista, kuten lukuisat aikakauden 
elämänkuvaukset sattuvasti kertovat. Mutta ei kuitenkaan saa 
unohtaa, että 1600-luku loi pohjan sille useinkin hedelmälliselle 
yhteistoiminnalle, joka nähdään 1700-luvulla vallitsevan uusien 
olosuhteiden ja uuden ajanhengen suosimana maistraatin ja 
yhteisen porvariston, nimenomaan sen edustuskorporaatioiden 
kesken. Meillä tämä pohja, kuten yksityiskohdin on edellä ha-
vaittu, ennätti 1600-luvulla kuitenkin rakentua vielä verraten 
heikoksi. 

1  RVA. Lääninhallitusten kirjeitä. Turun ja Porin lääni. 1687 26/2. 
Liite: pormestari Berendt Riggertinpojan (Munster) ym. kirje maaher-
ralle 1687 9/1. • 

2 Vrt. MUNCH, Kobstadstyrelsen, 49. ALMQUIST, Göteborg I, 717--
621, II, 124-126 



IV. Kaupungin viranomaisten suhde rinnakkaisiin 
laitoksiin ja viranomaisiin. 

1. Kirkko ja koulu. 

Uskonpuhdistus oli entistä enemmän lähentänyt seurakun-
taa ja vastaavaa maallista yhteisöä (kuntaa) toisiinsa. Ajan mit-
taan tämä lisääntynyt vuorovaikutus oli saanut uusia ja vakiin-
tuneita muotoja, mutta kuitenkin perin hitaasti. Näyttää siltä, 
kuin kiinteän, virallisen vuorovaikutuksen kehittyminen saattoi 
potea perinteiden, esikuvien ja rinnakkaisilmiöiden puutetta. 

Kaupungin viranomaiset, nimenomaan maistraatti, joutui-
vat pohjoismaissa etenkin taloudellisissa kysymyksissä monin 
tavoin kosketukseen kirkon kanssa. Tämä vuorovaikutus, joka 
olennaisimmalta osaltaan oli kahden privilegioidun säädyn kos-
ketusta, oli hahmoittunut luonnollisen kehityksen tietä ja use-
asti, nimenomaan Ruotsi-Suomessa, ilman lain viitoitusta sekä 
sen sanelemia hallinnollisia muotoja. Kirkko näet käytti hyväk-
seen sitä tehokasta tukea, jota kunnallinen organismi, eritoten 
maistraatti, sille saattoi tarjota. Kunnallishallinnon koneisto 
soveltui mainiosti useiden kirkolle tärkeiden taloudellisten asioi-
den hoitoon. Eräitä muitakin kysymyksiä ja tehtäviä saatettiin 
joustavasti ratkaista kunnallista tietä ilman, että monasti ken-
ties vaikeasti käsiteltävä pitäjänkokous (kirkonkokous) olisi 
ottanut nämä huolehdittavakseen. Pitäjänkokous (kirkonko-
kous), jollainen oli myös kaupungissa seurakunnallisena elimenä, 
ei näet useissa kaupungeissa tule sanottavasti näkyviin kaupun-
kiyhteisön elämässä.' Niinpä Tanskassa v. 1539 annettujen sää- 

1  WILLGREN, Histor. utvecklingen, 152. JOHANSSON, Sockensjälv-
styrelse, 30 ja seurr. Saksalaisista kaupunkiyhteisöistä ks. V. BELOW, 
Städtewesen, 112-113. — Ohimennen huomattakoon keskiaikaisen 
Naantalin erikoislaatuiset olosuhteet: kaupunki oli luostarin alainen. 
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dösten (kirkkojärjestys) mukaan maistraatti valitsi papit, joi-
den tiedot alistettiin superintendentin tutkittavaksi, ja kunin-
kaan paikallinen edustaja vahvisti nimitykset. Maistraatti ni-
mitti kirkon taloudenhoitoviranomaiset (kierkevaerger) porva-
rien joukosta ja otti osaa taloudenhoidon kontrolliin.' Ruotsi-
Suomen yleinen lainsäädäntö ei myöntänyt maistraateille yhtä 
merkittäviä tehtäviä. Niinpä v:n 1686 kirkkolaissa maistraatilla 
oli syrjäinen asema. Maistraattien ja seurakuntien — on samalla 
muistettava, etteivät kaupunki ja seurakunta aina peittäneet 
toisiaan alueellisesti — suhteista annettiin tavallisesti kunin-
kaan määräyksiä kutakin kaupunkia varten erikseen. Tällöin 
tulivat kysymykseen luonnollisesti ensi kädessä suuret kaupun-
git. Puhtaasti paikallisilla ja persoonallisilla tekijöillä on ollut 
merkittävä osuus kaupunkikunnan ja seurakunnan suhteiden 
kehityksessä. Säädösten puute johti luonnollisesti tähän ja käy-
täntö muodostuikin yksityiskohdissaan kirjavaksi. Tämän tar-
kastelu rajoitetaan siten, että huomio kohdistetaan kaupunki-
ja seurakuntien virallisten elinten vuorovaikutuksen muotoihin. 

Mitä Ruotsi-Suomen kaupunkien papiston virkanimityksiin 
tulee, niin kuningas tai tuomiokapituli omasivat lopullisen nimi-
tysvallan, joten seurakunnalle jäi vain suositus- tai ehdollepano-
oikeus.2  Käytäntö oli muodostunut eri kaupungeissa erilaatui-
seksi. Useissa suurissa kaupungeissa maistraatti joko oli saanut 
oikeuden ehdollepanoon (jus praesentandi) tai edusti seurakun-
taa ehdollepanossa. Niinpä Göteborgissa maistraatti asetti pap-
pisvirkoihin kolme ehdokasta kuninkaan nimitettäväksi.3  Viipu-
rissa maistraatti sai v. 1650 annetun kuninkaan päätöksen 
mukaan esittää »kaupungin puolesta» kolme ehdokasta kappa-
laisen virkaan piispan nimitettäväksi.4  Upsalassa kappalaiset 
nimitettiin »senjälkeen kuin oli kuultu maistraattia ja sen ehdolle-
panoa».5  Papisto, etenkin alempi, saattoi myös pyytää seurakun- 

1  MUNCH, Kobstadstyrelsen, 11. STENKULA, Om skånska städernas 
författning, 6. THULIN, Urkunder, 15. THULIN, Utredning, 4. 

2  Tietenkin huomioitakoon mahdollinen patronaattioikeus. 
3 PERÄLÄ, Patronaattioikeuden esiintymisestä Suomessa, 17 ja seurr. 

PERÄLÄ, Patronaattioikeus pohjoismaissa, 48 —49. ALMQUIST, Göteborg 
I, 762. 

4  RR 1650 8/11. RUUTH, Viipuri, 410-411. 
5  HERDIN, Uppsala. Borgerskapet, 201. 
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nalta todistusta virkatoimistaan tai suositusta. Tässä tarkoituk-
sessa asianomainen pappismies kääntyi kirkonkokouksen ase-
masta maistraatin ja yleisen raastuvankokouksen puoleen.' 
Yhteisellä porvaristolla oli luonnollisesti myös sananvaltaa 
näissä asioissa ja sen mielipide tuli kuuluville juuri yleisissä 
raastuvankokouksissa. Otettakoon muutamia esimerkkejä Sor-
tavalan kaupungista. Siellä v. 1680 apulainen Antti Ahochius 
pyysi porvaristolta yleisessä valpurinpäivän raastuvankokouk-
sessa lausuntoa siitä, »miten hän on käyttäytynyt virassaan 
seurakunnassa». Ahochius tarvitsi tällaista todistusta pyrkies-
sään Sortavalan kappalaiseksi.2  Kolme vuotta myöhemmin 
Sortavalan apulainen Johannes Sylvester pyysi niinikään 
todistusta virantoimituksesta.» V. 1692 kappalainen Ahochius, 
sama pappismies, josta edellä puhuttiin, pyysi »kokoonkutsu-
tulta porvaristolta» todistusta päästäkseen seurakunnan kirkko-
herraksi apulaisen Eerikin pyrkiessä samanaikaisesti vastaa-
vasti kappalaisen virkaan.4  Lukkarin, urkurin ja alempien kir-
kollisten toimihenkilöiden vaalissa maistraatti ja yleinen raastu-
vankokous olivat useinkin vaalin toimittavana elimenä kirkon-
kokouksen sijasta. Kirkonisännät valittiin tavallisimmin juuri 
yleisissä raastuvankokouksissa, missä heidän tilejäänkin tarkas-
tettiin. Samoin valittiin ja otettiin haudankaivajat, haavinkan-
tajat ja suntiot. Verraten usein näkee myös urkureita valitun 
vastaavalla tavalla, mutta harvemmin lukkareita. Kristiinan-
kaupungista mainitaan v:lta 1654, että »pormestari ja raati otti-
vat Antti Henrikinpojan kaupungin lukkariksi» ja häntä kehoi-
tettiin olemaan kaupungin muiden toimihenkilöiden tapaan 
noikeamielinen ja ahkera».5  Kirkon alempien toimihenkilöiden 
työjärjestys saattoi olla maistraatin toimesta laadittu, kuten 
näkyy Uudestakaupungista ja Vaasasta vuosisadan puolimaissa.6  
Kaupunkiyhteisö siis tarjosi toimivan hallinto-organisminsa kir- 

1  Vastaavaa näkee maaseudullakin. Ks. esim. GULLSTRAND, Bidrag, 
118 ja seurr. 

2  Sortavalan r. 1680 24/5. 
8  Sortavalan r. 1683 4/1. 
4  Sortavalan r. 1692 27/4. 
5  Kristiinankaupungin r. 1654 12/4. 
s Uudenkaupungin r. 1649 7/7/ ja Vaasan r. 1662 15/9. Vrt. ASPELIN, 

Vasa, 327. 
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kon käytettäväksi ja kirkko otti tarjouksen vastaan, sillä kir-
kolla itsellään ei aina ollut yhtä joustavia elimiä. itsestään sel-
vää oli, että toisaalta saarnatuolista kuulutettiin myös kunnal- 
lisia asioita j a toisaalta yleisessä raastuvankokouksessa saatet-
tiin antaa seurakunnallisia ilmoituksia. 

Piispankaupungeissa, Turussa ja Viipurissa, nimityskysy-
mykset saivat tietenkin oman erikoisen luonteen. Turussa, mah-
tavien piispojen, tuomiokapitulin ja akatemian kaupungissa, 
maistraatilla ei ymmärrettävästi ollut erikoisen merkittävää 
sananvaltaa näissä asioissa, vaan, mikäli kaupungin (seurakun-
nan) mielipide tuli kysymykseen, se hankittiin kirkonkokouk-
sessa, joka olikin Turussa ajoittain suhteellisen aktiivinen. Tässä. 
yhteydessä on muistettava, että papinvaaliin osallistui Turun 
kaltaisessa kaupungissa muitakin kuin porvareita, joten yleinen 
raastuvankokous ei ollutkaan sellaisenaan sovelias. Lisäksi seu-
rakunnan hallintokoneisto oli siellä suhteellisen kehittynyt. 
Tosin Turussakin näkee yleisen raastuvankokouksen käsittele-
vän nimitysasioita, mutta yleensä vain alempien toimihenkilöi- 
den vaalien yhteydessä. Niinpä v. 1643 lukkarinvaalin yhtey-
dessä porvaristolta kysyttiin, oliko se halukas ottamaan lukka-
riksi erään ehdollepannuista. Porvaristo kuitenkin kieltäytyi 
huomauttaen »olevan kelvollisempiakin miehiä siihen (toimeen)».1  

Viipurissa maistraatti oli sensijaan tärkeimpien seurakun-
tien, tuomiokirkko- ja luostariseurakuntien, suhteen saavutta-
nut mainitun v. 1650 annetun kuninkaan kirjeen nojalla mer-
kittävän vaikutusvallan pappisnimityksissä. RUUTH. kertoo 
usein esimerkein siitä, miten maistraatti puolusti tätä oikeut-
taan niinhyvin porvaristoa kuin tuomiokapitulia ja piispaa vas-
taan. Hyvin .saattaa ymmärtää, että maistraatti näkyy suosi-
neen sellaisia pappismiehiä, jotka »eivät olleet tunnetut liialli-
sesta valtiokirkollisuudesta».2  

Kuten mainittiin, niin kaupungin viranomaiset joutuivat 
vuorovaikutukseen kirkon kanssa eritoten taloudellisissa asioissa. 
Porvarien joukosta valitut kirkonisännät (kyrkiones förestån-
dare) huolehtivat yhdessä kaupungin rakennusmestarin kanssa, 
kuten v:n 1619 säädös määräsi, kirkon rakennuksista ja talon- 

1  Turun r. 1643 4/2. 
2  RUUTH, Viipuri, 410-414. 
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desta maistraatin laatiman ohjesäännön mukaisesti. Mainittu 
säädös myönsi maistraatille yhdessä kuninkaan edustajan ja 
12-miehisen lautakunnan ohella oikeuden kirkon finanssikontrol-
liin.l 

Kirkollisen lainsäädännön mukaan kirkon talous tosin oli 
piispan ja tuomiokapitulin tarkastusvallan alainen, mutta kont-
rollin suoritti itse asiassa piispa ja tuomiokapituli yhdessä 
maistraatin kanssa. Vaikka v:n 1686 kirkkolaissa nimenomaan 
sanottiin, että kirkon talous tuli alistaa piispan ja tuomiokapi-
tulin sekä maaherran valvontaan, säilytti maistraatti edelleen-
kin asemansa, pääasiassa käytännöllisistä syistä. Etenkin siellä, 
missä piispan ja tuomiokapitulin vaikutus ei voinut olla tun-
tuva, maistraatti johti kirkon taloutta tarkastamalla kirkon-
isäntien vuotuiset tilit ja valitsemalla isännät. Maistraatti saat-
toi, kuten Vaasassa v. 1647, asettaa kirkonisännän rinnalle eri-
tyisen miehen selvittämään kirkon tilejä.2  Kaupungin rahaston-
hoitaja saattoi, kuten Raumalla v. 1683, ottaa tehtäväkseen 
kirkkoherran pyynnöstä ja maistraatin suostumuksella erinäis-
ten kirkollisverojen kannon tai maistraatti valitsi erityisiä kir-
kollisten maksujen kantomiehiä s  Niinikään kaupunginkirjurille 
ja kaupunginpalvelijoille voitiin antaa kirkon taloudenhoitoon 
kuuluvia, jopa muunkinluontoisia tehtäviä olosuhteiden kullois-
tenkin vaatimusten mukaan.4  Kirkon toimihenkilöiden palk-
kauksen järjestely kuului useissa kaupungeissa maistraatin toi-
inipiiriin. Muutamissa kaupungeissa oli kirkon alempia toimi-
henkilöitä, etenkin urkureita, mainittu kaupungin palkkaus-
säännössä ja heidän palkoistaan päätettiin yleisissä raastuvan- 
kokouksissa, useimmiten kunnallisten toimihenkilöiden palkka-
asioiden yhteydessä.5  Käytäntö muodostui valtakunnan eri kau-
pungeissa kirjavaksi. Kiinnitettäköön huomiota vain Turussa 

1 V:n 1619 säädös, kohta 20. 
2  Vaasan r. 1647 6/9. 
8  Rauman r. 1683 8/10. 
4  Mainittakoon vain Porin r. 1654 8/5 ja 1698 28/3, Raahen r. 1690 

12/6, 1696 2/5 sekä Helsingin r. 1670 8/10. 
b Raahen r. 1674 10/8, 1680 29/11, 1681 12/2 ja 14/2, 1687 19/1 ja 

1691 23/3, Tammisaaren r. 1655 30/4 ja 1662 29/11, Turun r. 1691 6/7 ja 
1697 24/4, Pietarsaaren r. 1691 3/10, Porvoon r. 1684 6/10, Kokkolan r. 
1695 2/12 ja Lappeenrannan r. 1669 6/9. 
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vallitseviin menettelytapoihin. Turkuun v. 1627 piispa Rotho-
viuksen toimesta perustetussa kirkollisessa hallintoelimessä, 
jonka jäseniä kutsuttiin nimillä seniores ja curatores, tuli olla 
yksi pormestari ja kaksi raatimiestä, kaksi yhteisen porvariston 
edustajaa ja yksi kuninkaan edustaja. Tämä korporaatio vastasi 
tehtäviltään maalaisseurakuntien kuudennusmiehiä eli kirkon-
miehiä. Mutta on kuvaavaa 1600-luvun oloille, että seniorijär-
jestelmää ei käytännössä kuitenkaan sanottavasti toteutettu, 
vaan se jäi miltei suunnitelmaksi. V. 1642 nähdään jo uusi ehdo-
tus kontrollijärjestelmäksi: maistraatin valitsemat neljä porva-
ria tarkastavat yhdessä kirkon taloudenhoitajan kanssa kirkon 
tilit ja huolehtivat taloudesta yleensä. Tärkeät asiat, esimer-
kiksi talousarvio, oli kuitenkin, kuten nimenomaan huomaute-
taan, esitettävä piispalle, jolla oli ylin päätösvalta.' Myöhem-
min, vasta 1655 lähtien, maistraatti osallistui Turun kirkollista 
taloudenhoitoa koskevien kysymysten ratkaisuun yhdessä yhtei-
sen porvariston edustajien kanssa käytännön kuitenkin muo-
dostuessa, kuten v. BONSDORFF toteaa, melkoisen monimuotoi-
seksi. Samalla tulkoon mainituksi, että vaikka v:n 1686 kirkko-
laki ei tuntenut kirkkoraatia, niin siitä huolimatta tämä korpo-
raatio pysyi mm. Turussa elinvoimaisena. Siihen kuului jatku-
vasti myös maistraatin edustajia.2  

Kirkkoraati ei kuitenkaan yksin päättänyt kaikista sen 
piiriin kuuluvista kirkollisista kysymyksistä, vaan tärkeät, eten-
kin taloudelliset kysymykset, esitettiin maistraatille ja yleiselle 
raastuvankokoukselle.3  Kirkkoherra tavallisimmin itse esitteli 
asian pormestarille, joka puolestaan huolehti asian käsittelystä 
edelleen. Vallitsevasta käytännöstä tulkoon otetuksi vain muuan 
irrallinen esimerkki Kokkolasta. Siinä näkee pyrkimyksen 
muodostaa porvaristoa edustava korporaatio kirkollisten kysy-
mysten ratkaisua varten, ilmiön, johon viitattiin edellä kaupun-
gin vanhimpien korporaation synnyn yhteydessä. On huomat-
tava, että tällainen tilapäisluontoinen korporaatio olisi verraten 
helposti saattanut vakiintua ja tulla pysyväksi. Kokkolassa 

1  RR 1642 25/2. V. BONSDORFF, Åbo, 67 	68. 
'- V. BONSDORFF, Åbo, 73. 
3  Vrt. maalaisyhteiskuntaa. Ks. esim. GULL.STRAND, Bidrag, 25. 

Riidoista ks. esim. ALMQUIST, Göteborg I, 342. 
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v. 1695 keskusteltiin yleisessä raastuvankokouksessa urkurin 
palkasta ja kun »yhteinen porvaristo alkoi hälistä ja oli eriäviä 
mielipiteitä», niin valittiin 17 »kauppiasta ja porvaria», jotka 
yhdessä kirkkoraadin kanssa velvoitettiin neuvottelemaan ja 
päättämään asiasta? Esitetty tapaus onkin tyypillinen esimerkki 
isoa vihaa edeltävien vuosikymmenten aikaisesta paikallisesta 
tarpeesta synnyttää edustuskorporaatioita yhteisten asiain käsit-
telyä varten. 

Ymmärrettävää on, että kaupungin kunnallisten viranomais-
ten ja kirkkoherran (resp. muiden kirkollisten viranomaisten) 
kanssa joskus syntyi hankauksia eri kysymyksistä, etenkin talou-
dellisista. Niinpä saa nähdä, miten pormestari syyttää kirkko-
herraa esimerkiksi siitä, että vieraiden teinien sallitaan käydä 
kaupungin alueella, tai luvattomasta kaupasta.2  Ohimennen huo-
mautettakoon, että kirkollisten toimihenkilöiden ja maistraatin 
kesken saattoi sattua riitaisuuksia siitä syystä, että maistraatti 
ei edustanut seurakunnan (resp. seurakunnallisen velvollisuus-
yhteisön) koko väestöä, johon voi kuulua porvarien lisäksi aate-
lisia, pappeja ja talonpoikia. Niinpä esimerkiksi Porvoon urkuri 
Pentti Haraldinpoika, jonka maistraatti koetti v. 1684 erottaa, 
huomautti, ettei häntä voi maistraatti yksin erottaa, koska 
hänen toimialueellaan (hänen palkkansa maksavan velvollisuus-
yhteisön piirissä) asui muitakin säätyjä.3  

Kirkon ja kaupungin, seurakunnan ja kaupunkikunnan, suh-
teet olivat 1600-luvulla kumminkin parhaasta päästä hyvät. 
Ymmärrettävää on, että suurin osa kaupungin kunnallisten ja 
seurakunnallisten viranomaisten positiivisen ja läheisen yhteis-
työn esimerkeistä ei ole jättänyt mitään jälkeä asiakirjoihin,. 
jotka ovat saattaneet yksipuolisesti tuoda esille vain suhteiden 
riitaisuutta kuvaavia tapauksia. 

1  Kokkolan r. 1695 2/12. Vrt. HARTMAN, Borgå, 207 (palkkariita 
v. 1684). Verrattakoon näihin rinnastettavaa tapausta Söderköpingissä 
v. 1630, jolloin kirkkoherra, pormestari, raatimiehiä ja »muita hyviä 
miehiä kaupungista» kokoontui neuvonpitoon. JOHANSSON, Sockensjäly-
styrelse, 323. 

2 RUUTH, Pori, 63-64 ja LÄHTEENOJA, Rauma, 282. LINDEQVIST, 
Hämeenlinna, 192. 

8 Porvoon r. 1684 6/10. 
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V:n 1571 kirkkojärjestyksen mukaan kaupungin (maistraa-
tin) tuli huolehtia koulumestarien asunnosta ja koulun raken-
nuksista kruunun huolehtiessa koulumestarien palkkauksesta.l 
Kaupungin paikallishallinnollinen koneisto joutui muuten vain 
vähän kosketuksiin koululaitoksen kanssa. Tämä vuorovaikutus 
rajoittui usein vain koulumestarien valituksiin koulutalon keh-
noudesta tai vuokrarahojen maksun laiminlyönneistä. 

1600-luvulla maamme koululaitosta koetettiin tarmokkaasti 
kohottaa osittaisesta rappiotilasta. Muutamiin kaupunkeihin 
perustettiin tällöin kouluja, joitten rakennustoimen hoito siis 
tuli kaupunkien velvollisuudeksi. Mutta 1600-luvun alkupuolen 
aikaisten uudistussuunnitelmien yhteydessä valtiovalta kiin-
nitti entistä enemmän huomiota myös porvaristoa ammatilli-
sesti hyödyttävään opetustoimeen ja tällöin kaupungit saattoi-
vat saada eräitä kunnallisia velvollisuuksia opetustoimen edis-
tämiseksi. V:n 1619 säädöksen mukaan suurimpien kauppakau-
punkien, joilla oli varaa, oli perustettava erityisiä laskentokou-
luja, siis kunnallisia kouluja, liikemiestaidon alkeiden opetta-
mista varten. Tätä varten kaupungit velvoitettiin myös hank-
kimaan kelvollisia opettajia."- Nämä pikkukoulut, pedagogiot, 
kuuluivat maistraatin hallintaan ja kaupungin t.s. oppilaiden 
vanhempien tuli palkata opettaja. Ohimennen todettakoon, että 
tällaisia kaupunkikouluja tapaa tosin jo keskiajalla kaikkialla 
saksalaisessa kaupunkimaailmassa ja pohjoismaissa. Kuitenkin 
meillä Suomessa näiden kehitys oli aivan alullaan, sillä toisaalta 
varojen, toisaalta säädösten puute oli suurena esteenä. Esimerk-
kinä kruunun vakavista pyrkimyksistä kehittää suurten kauppa-
kaupunkien kunnallis-porvarillista alkeisopetusta mainittakoon, 
että Nevanlinnan maistraatti sai v. 1671 oikeuden tarkastaa kou-
luja, pitää muutamia kertoja vuodessa tutkintoja ja kutsua kel-
vollisiksi katsomiaan kappalaisia ja koulumiehiä kaupunkiin .3  

1  Myös koulun lähipitäjät saattoivat osallistua koulutalon raken-
nusrasituksiin. • Kaupunki saattoi pyytääkin tällaista apua *ympäröi-
viltä pitäjiltä.» Ks. ASPELIN, Vasa, 348-349. 

2  HOLLANDER, Svenska undervisningsväsendets historia I, 317. V:n 
1619 säädös, kohta 31. 

3  v. BONSDORFF, Nyen, 43. Tämän oikeuden käyttö lienee ollut 
perin vähäistä. 
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Mutta käytäntö ei voinutkaan suurelta osalta seurata val-
tiovallan hyvin toivein viitoittamaa suuntaa. 1600-luvun kau-
pungit eivät läheskään, aina pystyneet koulujen perustamiseen 
varojen puutteessa. Kunnalliset koulumestarit elivät ahtaissa 
oloissa pienten virkapeltojen ja usein vain vapaaehtoisten anti-
mien varassa. Kuvaavaa on, miten Pietarsaaren maistraatti 
antoi v. 1669 ankaran kiellon, ettei saanut pitää yksityisiä kou-
luja, vaan lasten tuli »lukea oikean pedagogin luona». Tähän 
kieltoon oli ilmeisenä syynä palkkauskysymys. Elleivät van-
hemmat totelleet, uhattiin heitä vesileipävankeudella.1  Pätevien 
opettajien puute, tai paremminkin sanoen pieniin palkkoihin 
tyytyvien, mutta samalla pätevien henkilöiden puute oli tun-
tuva. Useassa tapauksessa kaupunki ei itse lainkaan voinut 
hankkia opettajaa, vaan maistraatti kääntyi piispan tai kirk-
koherran puoleen pyytäen apua sopivan henkilön saamiseksi. 
Kun Kokkolaan suunniteltiin v..1686 otettavaksi kunnallinen 
koulumestari, niin asia siirrettiin piispan ratkaistavaksi, mutta 
samalla kuitenkin lausuttiin toivomus, ettei muita henkilöitä 
saisi ottaa koulumestareiksi kuin paikkakuntalaisia.2  Tässäkin 
siis havaitaan ilmiö, joka on rinnakkainen toisaalta kaupungin 
kunnallisten virkamiesten vaaleissa ja toisaalta kaupunkien ja 
maaseudun pappismiesten vaaleissa todettavien ilmiöiden kanssa. 

Triviaalikoulun koulumestarien nimityksiin kaupunki saat-
toi tietyissä tapauksissa luonnollisesti olla kiinnostunut, usein-
kin edellä esitettyjen näkökohtien merkeissä. Tällöin kaupunki 
saattoi joutua ristiriitaan piispan kanssa, kuten esim. Raumalla 
v. 1687, jolloin porvaristo päätti tehdä koululakon oman opet-
tajaehdokkaan syrjäytyessä.3  — »Forum gymnasiasticum» ai-
heutti ymmärrettävästi kahnauksia pormestarin ja raadin sekä 
koulujen kesken. Niinpä Viipurissa eritoten 1690-luvulla maist-
raatti suhtautui nurjamielisesti koulua kohtaan pääasiassa juuri 
syystä, että koulun tuomiovallan takia melkoinen määrä riita-
juttuja jäi raastuvanoikeuden ulkopuolelle. Esiintyipä v. 1654 
sellaisiakin väitteitä, että porvarin oli vaikea tavallisissa kun- 

1  Pietarsaaren r. 1669 3/5. Upsalasta vrt. HERDir, Uppsala. 
Borgerskapet, 205. 

s Kokkolan r. 1686 3/3. 
3  Rauman r. 1687 31/1. 
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nianloukkaus- ja velka-asioissa saada oikeutta teiniä kohtaan.,  
Koulu piti kuitenkin puoliaan ja lukion oikeudet näyttivät jää-
neen ennalleen hovioikeuden antaman päätöksen mukaan, kuten 
RUUTH kertoo, »vastukseksi pormestarille ja raadille, jotka kos-
tivat opettajille syrjäyttämällä heitä muissa kohdin».2  

2. Ammattikunnat. 

Saksalaisessa ja tanskalaisessa kaupunkimaailmassa ammat-
tikunnat ja killat näyttelivät huomattavaa osaa kaupunkien 
sisäisessä elämässä. Ammattikuntien ja kiltojen hallinto-orga-
nismi palveli osaltaan tehokkaasti yleistä kunnallishallintoa_ 
Monissa saksalaisissa kaupunkiyhteisöissä käytiin sitkeää tais-
telua kauppaylimystön ja ammattikuntien kanssa. Jälkimmäis-
ten saadessa yliotteen kaupungin koko hallintokoneisto saattoi, 
kuten on jo aiemmin mainittu, rakentua uudelleen ammatti-
kuntalaitoksen omien periaatteiden mukaisesti. Ammattikun-
nat saattoivat näinollen muuttua tavallaan poliittisiksi institu-
tioiksi, kuten esim. v. BELOW huomauttaa.3  Johtavat killat 
muodostivat monissa kaupungeissa tietyn, taloudellisen etu-
piirin, käsittäen useasti muitakin kaupunkilaisia kuin porva-
reita; pormestarit toimivat tavallisesti tällaisten kiltojen olter-
manneina.4  Killat ja ammattikunnat olivat toisaalta kaupungin 
omia, porvarien keskeisiä elimiä. Mutta toisaalta ne saattoivat 
olla merkittäviä poliittis-sotilaallisia institutioita. Edellisessä 
mielessä ne siis olivat tavallaan osa kaupungin kunnallishallin-
toa, sillä ne saattoivat toimia esim. vaalikorporaatioina ja tak-
soituseliminä.s 

Ruotsi-Suomessa ammattikuntien ja kiltojen merkitys oli 
huomattavasti pienempi kuin mainituissa naapurimaissa. Valta-
kunnassa ei aina ollut riittävää sosiaalista tarvetta voimakkai-
den porvarikorporaatioiden muodostumiseen eikä ollut keski- 

1  LEINBERG, Handlingar III, 34. 
2  RUUTH, Viipuri, 417-418. LEINBERG, Handlingar III, 175-183. 
3.  v. BELOW, Städtewesen, 96. 
s  KEUTGEN, Stadtverfassung, passim, MACKEPRANG, Knbstadsty-

relsen, 39 ja SIMSON, Danzig I, 186. 
6 EHRSTRÖM, Skråväsen, 461. Aiemmin killoilla ja ammattikunnilla oli 

myös melkoinen uskonnollinen merkitys. 
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eurooppalaisten kaupunkiyhteisöjen miltei alituista feodaali-
aateliston taholta uhkaavaa vaaraa. Meillä ammattikuntalaitos 
muotoutui melkoiselta osaltaan valtiovallan toimesta, useasti 
ilman sisäistä tarvetta, mistä johtui systeemin juurtumisen 
hitaus.1  Ammattikuntalaitos tuli meikäläisissä kaupungeissa 
kuulumaan maistraatin, lähinnä ammattikunta- tai kauppapor-
mestarin alaisuuteen. V:n 1619 säädös antoi kauppiaskillalle ja 
ammattikunnille eräitä kunnallisia velvollisuuksia, sillä niiden 
piti tarvittaessa pohtia kunkin oman erikoisalan kysymyksiä.' 
Määräykset eivät kuitenkaan olleet riittävän selviä ja kaavioi-
tuja, joten niiden merkitys jäi pieneksi.3  Vuoden 1669 ammatti-
kuntasäädösten mukaan pormestarin tai maistraatin jonkun 
muun jäsenen tuli aina olla läsnä ammattikuntien kokouksissa. 
Niinikään oli vanhastaan tapana, että maistraatin jäsenen tuli 
olla läsnä mestariksiottotilaisuudessa, jottei ammattikunta voisi 
harjoittaa puolueellisuutta tai vääryyttä. Maistraatti vahvisti 
ammattikuntien oltermannien ja apujäsenten (bisittare) vaalit, 
mitkä oli toimitettu ammattikuntien omassa keskuudessa. Täl-
löin ei ollut harvinaista, että maistraatti teki tarpeellisiksi kat-
somiaan muutoksia. Niinpä kun Turun maistraatissa v. 1690 
käsiteltiin ammattikuntien oltermannien ja apujäsenten nimi-
tyksiä, niin seppien ammattikunnan oltermanniksi nimitettiin 
ammattikunnan oma ehdokas Petter Sundman, jonka »maist-
raatti oli havainnut siihen kelvolliseksi» ja joka nyt vannoi 
maistraatin edessä oltermanninvalansa. Mutta kun käsiteltiin 
kankurien ammattikunnan asioita, niin ammattikuntapormes-
tari Berendt Riggertinpoika (Munster) kertoi, että sanottu am- 

1  EHRSTRöMin mukaan maamme vanhin ammattikunta oli Turun 
suutarien v. 1624 perustettu ammattikunta. Turun seppien ammatti-
kunta ja räätälien ammattikunta perustettiin v. 1625. Kultaseppien 
ammattikunta mainitaan Turussa vasta v. 1632. Nämä ammattikunnat 
syntyivät valtiovallan aloitteesta v:n 1621 yleisammattikunnan (general-
ämbetsskrå) säädösten henkeen. Helsingissä mainitaan vanhin ammat-
tikunta v. 1655 ja Viipurissa v. 1668. Muualle ammattikuntalaitos ei 
varsinaisesti meillä ennättänyt juurtua 1600-luvulla. EHRSTRÖM, 
Skråväsen, 489. Uusi yleinen ammattikuntajärjestys annettiin v. 1669. 
STIERNMAN, Samling III, 733 ja seurr. Vaasasta ks. kuitenkin ASPELIN, 
Vasa, 554 (yhteiskilta v. 1690) ja Porista RUUTH, Pori, 118-119. 

2 V:n 1619 säädös, kohta 13. 
3  Ks. s. 227. 
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mattikunta oli asettanut kaksi ehdokasta. Maistraatti asetti nyt 
tarkan harkinnan jälkeen Tuomas Sipinpojan oltermanniksi ja 
Mikko Laurinpojan apujäseneksi. Ammattikuntapormestari oli 
kuitenkin itse sitä mieltä, että kankuri Henrik Holm olisi pitä-
nyt nimittää oltermanniksi, sillä juuri hän oli saanut ammatti-
kunnan enimmät äänet, 10 ääntä, Mikko Laurinpojan saadessa 
vain 5 ääntä. Ammattikuntapormestarin esitys ei kuitenkaan 
saanut kannatusta ja näinollen Tuomas Sipinpoika vannoi olter-
mannivalansa. Henrik Holmin syrjäyttämistä perusteltiin sillä, 
että Mikko Laurinpoika oli vanhempi mestari kuin Henrik Holm.' 
Maistraatti saattoi tarpeen tullen kutsua ammattikunnat olter-
manneineen koolle, kuten mainitussa v:n 1619 säädöksen mää-
räyksessä sanottiin ja tähän saatettiin käsityöläiset velvoittaa 
sakon uhalla. Meillä ei liene kuitenkaan paljon nähtävissä-tämän-
tapaista vuorovaikutusta, joskin muutamissa tapauksissa toteaa 
maistraatin tiedustelleen ammattikunnan mielipidettä tärkeissä 
elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä.2  Joka tapauksessa 
meikäläisillä ammattikunnilla tuli olemaan kunnalliselämässä 
vain neuvoa-antava merkitys. Ammattikuntien toimimisesta 
varsinaisina, pysyvinä vaalikorporaatioina ja taksoituseliminä 
ei ole selviä esimerkkejä osoitettavana, mutta ilmeistä on, että 
tässä suhteessa on ainakin kysytty ammattikuntien mielipi-
dettä, kuten esim. edelläselostettu v. 1690 Turussa tapahtunut 
oltermanniksinimitys osoittaa. Vastaavasti on saatettu mene-
tellä muidenkin vaalien suhteen, joissa tuli kysymykseen valitse-
minen tietystä porvarikerroksesta, siis ammatillisen perusteen 
mukaan. Vain harvoin näkeekin ammattikuntien esiintyvän 
korporaationa kunnallisten kysymysten ratkaisussa, kuten esim. 
v. 1691 Turussa, missä kaikki ammattikunnat oltermanniensa 
edustamina pyysivät kihlakunnantuomari Lauri Wilstadiusta 
pormestariksi.4  

Maistraatin holhous koitui ammattikunnille monin tavoin 
eduksi, etenkin juuri meillä, jossa ammattikuntalaitos oli 1600-
luvulla enimmäkseen heikko. Ammattikunnan sisäisissä päätök- 

1  Turun r. 1690 21/5, 15/9 ja 11/1.0. 
2  Ks. esim. Turun r. 1697 1/7. 
3  Tällaisista vaaleista ja korporaatioista ks. ss. 226 ja seurr. 
4  RVA. Kaupunkien akteja. Turku. Ammattikuntien oltermannien 

kirje Turun maistraatille. Päiväämätön. 
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sissä koetettiin etsiä maistraatin arvovallan tukea ja taistelussa 
nurkkamestareita vastaan maistraatin apu oli usein ratkaiseva. 
Kun Viipurissa v. 1691 Simo Schultz pyysi päästä seppien am-
mattikunnan jäseneksi ja kun hänet puuttuvasta oppitodistuk-
sesta (lärobref) huolimatta havaittiin kelvolliseksi, niin olter-
manni Jaakko Bars pyysi maistraatilta vahvistusta tähän mes-
tariksiottoon, jotta kenelläkään ei olisi asian johdosta sano-
mista. Tähän maistraatti antoikin suostumuksensa.1  Kun Viipu-
rissa samana vuonna räätälien ammattikunnan oltermanni Yrjö 
Dannenberg esitti maistraatille parin ammattiveljensä valituk-
sen siitä, että eversti Wachtmeisterin hoviräätäli rikkoi ammatti-
kuntasäädöksiä, niin maistraatti määräsi kaksi kaupunginpal-
velijaa huolehtimaan säädöksien määräysten noudattamisesta.''-
Pormestari ja raati olivatkin velvollisia kaikin tavoin edistä-
mään ja tukemaan ammattikuntien toimintaa. Turussa näh-
dään v. 1638 kultaseppien ammattikunta pyytävän maistraatin 
tukea kellosepänkisälli, Johannes Holstia vastaan, joka väittäen 
omaavansa kenraålikuvernöörin luvan harjoitti itsenäisesti am-
mattiaan kultaseppien ammattikunnan suureksi harmiksi.3  Vas-
taavia tapauksia voi todeta muualtakin. Oli selvää, että maist-
raatti voimakkaasti asettui tukemaan ammattikunta, sillä ky-
seessähän olivat säätyprivilegiot.4  

Mutta maistraatin holhous ei aina käsityöläisistä itsestään 
näyttänyt tuntuneen mieluiselta. Tämä on tosin ymmärrettä-
vää, sillä vallitsihan maistraatin ja käsityöläisten välillä usein 
melkoinen sosiaalinen eroavaisuus edellisen meillä valtaosal-
taan edustaessa kauppiassäätyä.5  RUUTH. on kertonut muuta-
mia kuvaavia esimerkkejä Viipurin ammattikuntien vastenmie-
lisyydestä kauppa-aristokraattista maistraattia vastaan.6  Taval-
lista oli, että ammattikunnat pyrkivät syrjäyttämään maistraa-
tin valvonnan mestariksiotoissa. Niinpä Turussa oli v. 1636 

Viipurin r. 1691 14/10. 
Viipurin r. 1691 21/3. 

3  Turun r. 1638 9/4. 
4  Ks. esim. Helsingin k. 1668 13/1 ja r. 1668 27/6. 
5  Tähän vastakohtaisuuteen on viitattu esitettäessä maistraattia 

vastaan suuntautunutta oppositiota ja eri väestöryhmien osuutta pai-
kallishallinnossa. 

6 RUUTH, Viipuri, 379. 
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suutarien ammattikunnan oltermanni syytteessä siitä, että hän 
oli vastoin määräyksiä ottanut muutamia käsityöläisiä mesta-
reiksi »ilmoittamatta tästä pormestarille ja raadille».1  Samana 
vuonna nähdään kämneri Hannu Hannunpojan syyttävän Tu-
run »suomalaisten suutarien oltermannia» samanlaisista rikko-
muksista.2  

Suomen kaupunkien ammattikuntien panos kunnallishallin-
nossa ei siis 1600-luvulla tullut suureksi. Merkittävin se oli 
Turussa, mutta sielläkin ammattikuntien esittämät ajatukset ja 
vaatimukset usein joutuivat varjoon, milloin ne olivat ristirii-
dassa muiden porvarien, nimenomaan kauppiaiden mielipiteen 
kanssa. 

3. Tulli- ja p ostiviranomaiset. 

1600-luvulla, nimenomaan Kustaa II Aadolfin ja Aksel Oxen-
stiernan aikana, valtakunnan tullilaitosta ryhdyttiin järjestä-
mään entistä tarmokkaammin suotuisan kauppataseen ylläpitä-
miseksi, kotimaisen tuotannon suojelemiseksi ja valtiovallan 
tulojen lisäämiseksi .2  Kaupunkiyhteisöt joutuivat tällöin entistä 
läheisempään vuorovaikutukseen tulliviranomaisten kanssa. 
Maistraatti joutuikin 1600-luvulla säännölliseen kosketukseen 
kruunun asettamien tulli-inspehtorien, tullinhoitajien ja tullipal-
velijoiden kanssa paikallisissa, kaupungin tullinhoidon järjes-
telyä koskevissa kysymyksissä, jolloin kaupunki oli velvollinen 
auttamaan k.o. viranomaisia. Milloin tullitulot oli annettu 
vuokralle, maistraatti joutui tekemisiin vuokraajien ja heidän 
asiamiestensä kanssa. Väliin maistraatti saattoi itsekin ryhtyä 
tullitulojen vuokraajaksi. Edelleen maistraatti joutui yhteistyö-
hön komppanioiden toimitsijoiden kanssa kaupan yksityiskoh-
taista paikallista .järjestelyä koskevissa usein arkaluontoisissa 
kysymyksissä. Luonnollista on, että kaupansäännöstelyä ja tul-
lej a koskevat esivallan määräykset säännöllisesti kuulutettiin 
raatihuoneella ja jo aiemmin, kaupantarkastajista puhuttaessa, 
on mainittu eräitä muita kaupungin viranomaisten velvollisuuk- 

1  Turun r. 1636 26/9. 
2  Turun r. 1636 14/11. 
8 Ks. lähemmin HECKSCHER, Ekon. hist. I—II, passim ja LAVONIUs, 

Om tullagstiftningen i Finland, hist. katsaus. 
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sia. On myös käynyt selville, että aina ei ole helppo tehdä eroa 
kruunun ja kaupungin asettamien tarkastajien välillä.' Samaa 
voi sanoa myös tullauksesta huolehtivasta toimihenkilöstöstä. 
Käytännön kirjavuus olikin huomattava.2  Erikoisesti mainit-
takoon, että tullinhoitajien virallinen suhde maistraattiin saat-
toi olla melkoisesti erilainen. Milloin nähdään tullinhoitajan saa-
puvan palvelijoineen maistraattiin vannomaan valaa, milloin 
hän taas vain esittää maaherran tai muun korkeamman viran-
omaisen valtakirjan, milloin tullimies suhtautuu ylpeästi por-
varilliseen paikallishallintoon, milloin taas toimii hyvässä yhteis-
ymmärryksessä tämän kanssa .3  

Ohimennen tulkoon mainituksi, että tuulaakin ja aksiisin 
kantoa varten suurilla kaupungeilla oli omia, tullimiehistöön 
verrattavia tuulaaki- ja aksiisimestareita sekä -kirjureita.4  Hei-
dät laskettiin kaupunkiyhteisön omiin jäseniin kuuluviksi. He-
hän palvelivat kaupungin, nimenomaan maistraatin omaa pa-
rasta, kun taas meri- ja pikkutullinhoitajat olivat ulkopuolisia 
toimihenkilöitä, joihin kaupunki ei suinkaan aina suhtautunut 
ystävällisesti.5  Tuulaakin ja aksiisin kantoa varten asetetut kau-
pungin toimihenkilöt olivat rinnastettavissa toisaalta alempiin 
tullitoimihenkilöihin ja toisaalta kaupungin alempiin toimihen-
kilöihin. Säädösten mukaan kaupunki oli velvollinen asetta-
maan tullikirjurin, joka kuului alempaan tullitoimihenkilöstöön.6  
Meillä tällaisia kaupungin palvelusmiehistöön kuuluvia toimi-
henkilöitä oli vain suurissa kaupungeissa. Mainittakoon tässä 
yhteydessä vain irrallisena esimerkkinä, että esim. Turun tuu-
laakikirjanpitäjä sai v. 1638 vuosituloja 300 kuparitalaria, aksii-
sikirjuri 120 kuparitalaria ja kolmesta aksiisinkantomiehestä 
(accistjänare) kukin 30 kuparitalaria. V:n 1670 palkkaussäännön 
mukaan Turun tuulaakikirjurin tuli saada 67 hopeatalaria (240 
kuparitalaria) ja aksiisikirjurin palvelijoineen yhteensä 80 hopea- 

1  Ks. s. 168. Ks. myös ALMQUIST, Göteborg I, 96. 
2  Ks. esim. ALMQUIST, Göteborg I, 96. 
3  Kokkolan r. 1656 23/2 ja 1658 27/2 sekä Uudenkaarlepyyn r. 1640 

2/11. 
4  Pienissä kaupungeissa muut toimihenkilöt huolehtivat tästä sivu- 

tehtävänään. Ks. esim. s. 129. 
6  Kaupungeille oli usein suotu tietty osuus k.o. tuloista. 
6 WOLFF, Skytte, 6. 

18 



274 

talaria (240 kuparitalaria):I Meillä kaupunkien • oma tullinhoi-
tajakunta, siis kunnallinen tullimiehistö, ei muodostanut mitään 
merkittävää henkilöstöä. Lähteet eivät anna heidän lukumää-
rästään, toiminnastaan ja suhteistaan kruunun tulli- ja veron-
kantoviranomaisiin riittävän selväpiirteistä kuvaa.2  

Keskeisimpiä kysymyksiä maistraatin ja tullinhoitajan vä-
lillä oli tullihuoneistojen ja kaupunkialuetta ympäröivän tulli-
aidan (staketet) kunnossapito, mistä maistraatti oli velvollinen 
huolehtimaan.3  Kerran toisensa jälkeen näkee tullinhoitajan 
saapuvan maistraattiin esittämään valituksia tulliaidan tai -por-
tin kehnoudesta ja vastaavasti toteaa maistraatin antavan mää-
räyksiä ruotumestareille korjauksia varten. Väliin näkee tullin-
hoitajan huomauttavan, että kaupunkiin johtaa aivan liian 
monta tietä, mikä vaikeuttaa tullinhoitoa tai että tulliaidan 
ulkopuolella asuu tarpeettoman runsaasti porvareita? Tullin-
hoitaja saattoi myös pyytää maistraattia antamaan porvareille 
ja talonpojille määräyksiä tullausta varten, kuten tapahtui 
Porissa v. 1675.5  

Harvinaista ei ollut, että tullinhoitaja joutui kireihin välei-
hin maistraatin kanssa.6  Lukuisat esimerkithän osoittavat, että 
etenkin pikkutulli oli porvareille vastenmielinen.? Meikäläisten 
tullinhoitajien sosiaalisesta asemasta saadut tiedot ovat verra-
ten niukat. Tullinhoitajina saattoi olla usein entisiä porvareita 
tai pikkuvirkailijoita tai tehtävä hoidettiin sivutoimena. Palk-
kataso ei ollut suinkaan korkea.8  Tullinhoitaja ei ymmärrettä-
västi aina sopeutunut kaupunkiyhteisöön. Tullinhoitajan toimi, 
joka ei tosiaan yleensä ollut hyvässä huudossa porvareiden kes-
ken, olikin alituisten huomautusten kohteena. Niinpä Pietar-
saaren tullinhoitaja Matti Rahm sai raastuvanoikeudessa kunin- 

1  V. BONSDORFF, Åbo, 233. 
2  Ks. kuitenkin esim. HARTMAN, Borgå, 150-151. Kunnallisista 

veronkantomiehistä tullaan puhumaan lähemmin kunnallistalouden 
yhteydessä. 

3 Oli tosin poikkeuksiakin. Ks. SUNDBERG, Stapelstadsrätten, 116. 
4  Uudenkaarlepyyn r. 1648 29/10. 
5  Porin r. 1675 21/4. 

STIERNMAN, Beslut II, 1527. Kuninkaan päätös 1664 1/9, kohta 16. 
Ks. esim. RUUTH, Viipuri, 364, HARTMAN, Borgå, 144-145, 

VIRKKUNEN, Oulu, 291 ja seurr. ja RUUTH, Pori, 94.  
s Ks. esim. LINDBERG, Västervik, 130. 
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kaankaaren 12. luvun mukaan 40 markan sakon eräästä rikko-
muksesta, mutta tullinhoitaja ja maaherra pyysivät armah-
dusta, koska Rahm »on muukalainen, joka ei tuntenut proses-
sia».1  Eritoten Porvoossa ja Raahessa näyttää maistraatin ja 
tullinhoitajan välit olleen pitkiä aikoja huonot.2  Raahen por-
mestari valitti v. 1694, että tullinhoitaja Johannes Skough oli 
kysymättä maistraatilta lupaa rakennuttanut tullituvan niin 
lähelle laivaveistämöä, että tulenvaara oli suuri. Tullinhoitajan 
sanottiin tällöin ylimielisesti vastanneen: »Kaarle kuninkaalla 
on kyllä varaa korvata vahinko.» Kun pormestari vaati tätä 
merkittäväksi pöytäkirjaan, niin tullinhoitaja lähti kiivastu-
neena ulos .3  Tullinhoitajan maistraatille esittämät valitukset 
eivät aina johtaneet tulokseen, vaan hänen oli tällöin pakko 
kääntyä maaherran puoleen, kuten esimerkiksi Rauman tullin-
hoitaja, joka v. 1685 valitti maaherralle tulliaidan kehnoudesta 
käännyttyään sitä ennen turhaan maistraatin puoleen.4  Toi-
saalta maistraatilla ja porvaristolla saattoi olla aihetta valittaa 
tullinhoitaj an luvattomasta elinkeinonharjoituksesta, jopa tul-
lin liiallisesta kannosta. Lukuisat ovatkin maistraattien tullin-
hoitajilie antamat kiellot kaupankäynnistä tulliportilla talon-
poikien kanssa tai muista omavaltaisuuksista.5  Toiselta puolen 
saa kuitenkin nähdä tullinhoitajan pyytämässä porvariston lau-
suntoa virkatehtävien nuhteettomasta hoidosta, milloin jolta- • 
kin taholta oli ilmennyt epäilyksiä tullinhoitajan rehellisyy-
destä.6  

Voi siis todeta, että tullinhoidon palveluksessa oleva toimi-
henkilöstö oli yleensä verraten irrallinen kaupunkiyhteisöön 
nähden. Tullinhoitajia voi kuitenkin nähdä kaupungin paikallis-
hallinnollisissa tehtävissä. Tullinhoitajan tointahan sopi mai-
niosti hoitaa yhdessä jonkin kaupunkihallinnollisen toimen rin-
nalla tulojen kartuttamiseksi. Esimerkiksi Helsingin tullinhoi- 

1  Pietarsaaren r. 1694 20/8. 
2  Porvoon r. 1655 10/3 ja 1672 2/10. HARTMAN, Borgå, 144--145. 
3  Raahen r. 1694 5/12. 
4  Rauman r. 1685 5/1. Vastaavista tapauksista muualla ks. esim. 

VIRKKUNEN, Oulu, 294 ja HARTMAN, Borgå, 148. 
5  Ks. esim. Raahen r. 1663 7/1 sekä KAUKoVALTA, Uusikaupunki 

163-164. 
6 HARTMAN, Borgå, 146-147. 
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taja Petter Wetter toimi v. 1697 kämnerinoikeuden puheenjoh-
tajana, tosin, mikä erikoisesti huomattakoon, maaherra Cron-
hiortin asettamana.1  Onpa irrallisia esimerkkejä siitäkin, että 
tullinhoitaja on saattanut yhteisen porvariston rinnalla asettua 
vastustamaan maistraattia tai sen yksityistä jäsentä maistraatin 
jäsenten elinkeinoharjoitusta koskevissa kysymyksissä. Niinpä 
Rauman tullinhoitaja Johannes Wilhelm yhdessä »koko porva-
riston» kanssa vaati v. 1693, että maaherran virkaan asettamalta 
raatimies Eerik Giersiltä kiellettäisiin kaupankäynti, ellei hän 
selvittäisi, mistä hän on tullut Raumalle.2  Tämäntapaiset esi-
merkit ovat kuitenkin ilmeisiä poikkeuksia, joskin 1600-luvun 
lähteet yksipuolisesti korostavat kaupunkiyhteisön ja tulliviran-
omaisten sosiaalista heterogenisyyttä, jopa kireää suhdetta. 

Kaupungin paikallishallinnolliset viranomaiset joutuivat toi-
mensa puolesta vain hyvin vähän kosketuksiin valtakunnan 
postilaitoksen kanssa .3  Pienten kaupunkien maistraattien tuli 
määrätä joku kaupungin porvareista postinhoitajaksi, joka palk-
kiokseen sai mm. vapautuksen porvarillisista rasituksista.4  Posti-
talojen hoitoon kaupunki ei joutunut 1600-luvulla yleensä osal-
listumaan, sillä postinhoitajan tai -mestarin oma talo toimi 
samalla virallisena postikonttorina. Postinhoitajat ja -mestarit 
sopeutuivat, päinvastoin kuin yleensä tullinhoitajat, hyvin kau-
punkiyhteisöön. Tämä onkin luonnollista, sillä postinhoitajien 
toimi ei ollut omiaan synnyttämään ristiriitoja porvareiden kans-
sa. Postinhoitajat toimivatkin, kuten on aiemmin jo huomau-
tettu, varsin usein joissakin kaupungin paikallishallinnollisissa 
tehtävissä, sillä postilaitoksen maksama palkka ei ollut suin-
kaan korkea.5  

1  Helsingin r. 1697 18/1. 
2  Rauman r. 1693 17/6 ja 30/8. 
8 Kun Oulun porvaristo pyysi v. 1699, että maistraatti määräisi 

tietyn postipäivän, »jolloin posti lähtisi etelään ja pohjoiseen päin», 
maistraatti ilmoitti, että asia ei kuulu maistraatille. Oulun maistraatin 
taholta huomautettiin samalla, että tämän asian hoito kuului koko-
naan kansliakollegiolle, jonka alainen postilaitos oli. VIRKKUNEN, Oulu, 
151. 

4  SCHMEDEMAN, Stadgar, 195. JUTIKKALA, Postilaitos, 42. 
5 Ks. s. 129. Palkoista ks. JUTIKKALA, Postilaitos, 91-92, 96. 
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4. Sotilasviranomaiset. 

Kaupunkiyhteisö j a maistraatti joutuivat tekemisiin sotilas-
viranomaisten kanssa tavallisimmin kutsuntoja, laivamiehen-
pitoa ja majoitusta koskevissa kysymyksissä. Milloin kaupun-
gissa oli linnoitus ja varuskunta, vuorovaikutus saattoi muodos-
tua läheiseksi ja merkittäväksi. Kaupungin kunnalliset virano-
maiset olivat velvollisia kaikin mahdollisin tavoin tukemaan 
sotilasviranomaisia näiden erikoistehtävissä. Etenkin kaupun-
ginkirj urille ja laivamiesruotujen ruotumestareille tämä mer-
kitsi huomattavia velvollisuuksia. Sodan tullen liikekannalle-
pano tietenkin antoi kaupungin paikallisille viranomaisille eri 
tehtäviä: laivojen varustamisen, laivamiesten toimittamisen ym.1  

1600-luvun alussa annettiin yksityiskohtaisia määräyksiä 
kaupunkien laivamiesten kutsunnoista. Määräyksistä mainitta-
koon nimenomaan v. 1622 lokakuun 22 p. päivätty yleinen väen-
otto-ohjesääntö.2  Väenottokomissaari ilmoitti ennakolta määrä-
päivän pormestarille ja raadille, joiden velvollisuus oli esittää 
manttaaliluettelot kutsuntaa varten. Mainittakoon, että eräässä 
v. 1622 kenraalikuvernööri Niilo Bjelkelle ja Turun hovioikeu-
den assessori Johannes Otonpojalle annetussa kutsuntaohjesään-
nössä sanotaan, että väenoton »tulee tapahtua ei ainoastaan 
pormestarin ja raadin läsnäollessa, vaan myös heidän ottaessa 
osaa neuvotteluun ja heidän suostumuksellaan» 3 Erityisesti huo-
mattakoon, että varsinaisen väenottotoimituksen jälkeen komis-
saarin tuli kutsua porvaristoon kuulumattomat käsityöläiset 
esiin ja kirjoittaa heidät — elleivät nämä ruvenneet porvareiksi 
— laivamiehiksi. Jos irtolaiset rupesivat tai paremmin sanoen 
pääsivät porvareiksi, tuli heistä ottaa merivoimiin vain joka 
kymmenes. Laivamiesluetteloita laadittiin kolme kappaletta, 
jotka maistraatti vahvisti sinetillään ja joista yksi jäi maistraa-
tin haltuun.4  V:n 1635 maaherranohjesäännön mukaan maaher- 

1  Sotilasrasituksen yksityiskohdat esitetään kunnallistalouden yhtey-
dessä yleisistä rasituksista puheenollen. 

2 ZETTERSTEN, Flottan I, 111-117. Generalstaben, Sveriges krig 
1611-1632. Bilagsband I, 15. KORHONEN, Hakkapeliittain historia I, 
388. 

3  ZETTERSTEN, Flottan I, 117 ja seurr. 
4  Menetelmistä ks. lähemmin esim. KORHONEN, Hakkapeliittain 

historia I, 388. 
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rojen tuli olla läsnä laivamiesten otto- (utskrifning) ja harjoitus-
tilaisuuksissa. Tämä velvollisuus siirtyi itse asiassa kuitenkin 
maistraateille, sillä vain harvoin näkee maaherrojen osallistuvan 
näihin tilaisuuksiin. Maistraatti oli velvollinen pitämään silmällä 
laivamiesruotujen ruotumestareiden toimintaa ja laivamiesten 
huoltoa.' Kaarle XI oli määrännyt, että kaupunkien piti raken-
nuttaa laivamiehiä varten asuntotaloja.2  Tätä määräystä ei 
meillä pääasiassa säästäväisyyssyistä näy sovelletun, sillä laiva-
miehet pidettiin mieluummin porvarien omissa kaupunkitaloissa 
ruotujen luona, jolloin samalla valvontakin Oli tehokkaampaa. 
Lisäksi voi mainita, että raatimiehiä voitiin velvoittaa viemään 
uusia laivamiehiä koulutuskeskuksiin. Eräässä v:n 1632 kierto-
kirjeessä velvoitettiin kukin kaupunki lähettämään yksi raati-
mies Tukholmaan amiraaliteettikollegioon antamaan selitystä 
laivamiehistä.3  

Linnoituksesta ja varuskunnasta saattoi kaupunkiyhteisölle 
olla monenlaista hyötyä. Ne tarjosivat suojaa ja antoivat por-
varistolle ansiomahdollisuuksia.4  Paikoitellen armeija esim. hoiti 
kaupungin vartioinnin, joten porvaristo vapautui tästä rasituk-
sesta.5  Mutta varuskunnasta saattoi olla haittaakin, sillä sotilas-
viranomaisten ja kaupungin paikallisen esivallan kesken hel-
posti syntyi riitaisuuksia majoituksesta, oikeudenhoidosta, arvo-
järjestyksestä ja ennen kaikkea sotilashenkilöiden luvattomasta 
porvarillisten elinkeinojen harjoittamisesta.6  Suomessa ei 1600-
luvulla ollut suuria varuskuntia etenkään ruotujakolaitoksen 
tultua voimaan. Niinpä Turun, Hämeenlinnan ja Oulun varus-
kunnat olivat aivan pienet eivätkä armeijan viranomaiset näissä 
kaupungeissa yleensä näytelleet merkittävää osaa, Hämeenlin-
naa ehkä lukuunottamatta.? Mutta myös Viipuri, joka 1500- 

1  Ruotumestareista ks. myös ZETTERSTEN, Flottan II, 60. 
2 Laivamiestuvista ks. ZETTERSTEN, Flottan II, 78. 
3  ZETTERSTEN, Flottan I, 120-121. 
• Huomattakoon, että armeijalla tosin oli esim. omia käsityöläisiä. 
5  BROMS, Karlskrona, 279. 
• Majoitusriitoja oli esim. Riiassa aivan loppumattomiin. Ks. esim. 

LILJEDAHL, Svensk förvaltning, passim ja KORHONEN, Hakkapeliittain 
historia I, passim. 

o Aikana, jolloin Hämeenlinna ei ollut residenssikaupunki, oli linnan-
päälliköllä verraten merkittävä asema. 
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luvulla oli ollut tärkeä sotilaskeskus, oli nyt miltei muuttunut 
varuskuntakaupungista armeijan varastokeskukseksi. Viipurissa 
näet heikkeni vähitellen se läheinen sisäinen yhteys ja vuorovai-
kutus linnan ja kaupungin välillä, joka oli aiemmin ollut vallit-
seva ja leimaa antava. Viipurin varuskunta olikin 1600-luvun 
jälkipuoliskolla verrattain heikko.' Suhteellisesti paljon merkittä-
vämpi sotilasviranomaisten asema oli. sensijaan Nevanlinnassa, 
Käkisalmessa, Salmissa, Savonlinnassa ja Kajaanissa, maamme 
raj avartiokaupungeissa. 

Viimemainituissa yleensä vähäpätöisissä kaupunkiyhteisöissä 
kunnalliset viranomaiset saattoivat saada paljon huolta varus-
kunnasta, sillä kaupungin ja varuskunnan väliset suhteet eivät 
aina olleet hyvät. Varsin . tavallista oli, että sotilashenkilöitä 
syytettiin luvattomasta kaupasta ja väkijuomien valmistuksesta 
sekä myynnistä. Kaupungin alueella asuvat sotilashenkilöt eivät 
olleet halukkaita alistumaan heille kuuluviin kunnallisiin rasi-
tuksiin.2  Nevanlinnassa näkee syntyneen erimielisyyttä siitä, 
mitkä rikokset tuli alistaa raastuvanoikeuden ja mitkä sotilas-
viranomaisten tuomittaviksi.3  Käkisalmen kaupungin privile-
gioissa nimenomaan huomautettiin, etteivät upseerit saaneet 
kajota kaupungin etuoikeuksiin.4  Savonlinnan kaupunki valitti 
v. 1675, että linnanpäällikkö esti porvaristoa käyttämästä niitä 
tiettyjä maa-alueita, jotka_ privilegioiden mukaan tuli kuulua 
kaupungille.5  Kajaanin linnanpäälliköt saattoivat istua pormes-
tarin sijaisena ja antaa määräyksiä kaupunkilaisille. Mainitta-
koon vain, että he panivat toimeen useita parannuksia päivä-
työjärjestelmään ja huolehtivat tarmokkaasti kaupungin raken-
nuksista. Linnanpäällikkö oli seudun mahtavin mies, jolla oli 
käytettävänään parhaat voimavarat. Hän oli itseoikeutettu 
kaupungin holhooja etenkin sen heikkouden aikana.° Aivan eri-
koislaatuinen oli Salmin kaupungin ja sotilasviranomaisten väli- 

1  RUUTH, Viipuri, 254, 448-449. 
2  Ks. esim. RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Käkisalmi. Pormestari 

Gabriel Hinnelin valitus. Päiväämätön. Kohdat 6 ja 7. 
8 v. BONSDORFF, Nyen, 43. 
4  RR 1624 4/9. Käkisalmen kaupungin privilegiot. 
6  RVA. Kaupunkien kirj. ja valit. Savonlinna 1675 28/7, kohta 6. 
8  Kajaanin r. 1682 passim ja 1694 27/6. VARTIAINEN, Kajaani, 171. 
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nen suhde. Salmin pormestari Henrik Blackenhagen sai v. 1634 
melkoiset erikoisvaltuudet rajaseudun yleistä valvontaa varten: 
hänen tuli huolehtia rajan valvonnasta, rajaseudun yleisestä jär-
jestyksestä ja kauppasäädösten noudattamisesta. Käkisalmen 
varuskunnasta tuli hänen käytettäväkseen erikoinen 20-miehi-
nen upseerin johtama sotilasosasto, jonka tuli kaikessa noudat-
taa pormestarin määräyksiä.' 

On luonnollista, että suurten voitokkaiden sotien ja Ruotsi-
Suomen mahtavuuden aikakaudella armeija oli erikoisen etu-
alalla ja sen edustajat olivat arvonsa tuntevia miehiä. Upseerit 
halveksivat porvarissäätyä ja he saattoivat suhtautua kaupun-
gin viranomaisiin pilkallisen yliolkaisesti, kuten lukuisat esimer-
kit osoittavat.2  Milloin näkee everstiluutnantin vapauttavan 
omin lupinsa oman aliupseerinsa kaupungin vankilasta, kuten 
tapahtui Turussa v. 1643, milloin taas rykmentinkirjuri sättii 
kaupunginpalvelijoita »hunsvoteiksi» ja sanoo vähät välittävänsä 
pormestarista ja raadista, kuten sattui niinikään Turussa v. 1640.3  
Harvinaista oli kuitenkin väkivallan käyttö itse oikeuden edessä, 
kuten tapahtui esim. Helsingin raatihuoneessa v. 1661. Tällöin 
muuan ratsumies löi oikeuden läsnäollessa kaupunginpalvelijaa, 
joka koetti temmata hattua korskean ratsumiehen päästä, istui 
ylimielisesti, »koska vastapuolikin istui», ja kutsui kaupungin 
viranomaisia pyövelinrengeiksi ja rakkareiksi.4  Tällaiset ja vas-
taavat tapaukset olivat kuitenkin ymmärrettäviä poikkeuksia 
muuten asiallisista suhteista, sillä on lisäksi huomattava, että 
porvaristo ja sotilasviranomaiset useimmiten joutuivat tekemi-
siin raskaan sotilasrasituksen järjestelyä koskevissa kysymyk-
sissä. 

Sotilasviranomaisten ja maistraattien yhteistyö sujui yleensä 
joustavasti ja hankauksetta, vaikkakin säädökset etenkin vuosi-
sadan alkupuolella olivat osittain epämääräisiä ja puutteellisia. 
Valtiovalta kiinnittikin riittävää huomiota siihen seikkaan, että 
vaaditut raskaat sotilasrasitukset eivät loukanneet porvariston 

1  Pormestari Henrik Blanckenhagenin ohjesääntö 1634 16/10. K. G. 
LEINBERG, Asiakirjoja koskevia Salmin ja Taipaleen pikkukaupunkeja 
1600-luvulla, 31. RR 1634 16/10. 

2 Ks. myös HALILA, Porvarikaarteista, passim. 
8 Turun r. 1643 3/6 ja 1640 26/9. 
4  Helsingin r. 1661 15/6. 
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oikeuksia, ja tämän alan tärkeistä kysymyksistä tehtiin päätök-
siä valtiopäivillä, missä porvaristo suostui tiettyihin rasituksiin 
tai antoi valtiovallalle tässä suhteessa määrättyjä valtuuksia. 
Itsessään arka kysymys oli esim. väenoton suhde kaupunkien 
privilegioihin. Tässä suhteessa meillä ei kuitenkaan ilmennyt 
mainittavia ristiriitoja, sillä esim. juuri väenoton laillisuusperus-
teet tunnustettiin jotenkin yleisesti ja oltiin ylimalkaan suostu-
vaisia pitkälle meneviin valtion vaatimiin ylimääräisiinkin uh-
rauksiin valtakunnan etujen turvaamiseksi. 
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Valtakunnan registratuuran jäljennöksiä. 
Laguksen kokoelma kuninkaallisia kirjeitä. 
T. Hartmanin kokoelma (kosk. Helsingin kaupungin historiaa). 
Kustavi Grotenfeltin kokoelma. 
J. «. Ruuthin kokoelma. 
•Topographica. 

2. Turun maakunta-arkisto. 
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Tuomiokirjoja v:sta 1603 lähtien. 
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Kokoelma kaupunkien privilegioita. 
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Referat. 

Die Gemeindeverwaltung der finnischen Städte im 17. 
Jahrhundert. 

I. 

A. Allgemeines. 

In den nordischen Ländern, wo die soziale Entwicklung agrarischen 
Allgemeincharakters gewesen ist, vorwiegend in Finnland, haben die 
Städte und die städtische Kultur eine bedeutend nebensächlichere Stel-
lung eingenommen als in Mittel- und Slideuropa. Die Städte in dem zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts durch Kriege erschöpften Schweden-
Finnland befanden sich in verhältnismässig schwachem Zustand. Zur 
Grossmachtszeit wandte man dem Zustand der Städte nach merkantilisti-
schen Vorbildern jedoch beträchtliche Aufinerksamkeit zu. Der Beginn 
des 17. Jahrhunderts ist äusserlich betrachtet einer der bedeutsamsten 
Zeiträume in der Geschichte der Städte Finnlands. In jener Zeitfolge 
waren die Städtegriindungen im Verhältnis zahlreicher denn je zuvor 
oder nachher. lm beginnenden 17. Jahrhundert gab es in Finnland 8 
Städte: Turku, Viipuri, Porvoo, Pori, Rauma, Naantali, Tammisaari 
und Helsinki. Am Ende des Jahrhunderts umfasste Finnland 21 Städte. 
Trotz dem zahlenmässigen Wachstum nahm die Bedeutung der Städte 
Finnlands im 16. Jahrhundert jedoch nicht erheblich zu. Durch die 
Monopolstellung Stockholms und seine Teerkompanien war die Ent-
wicklung der finnischen Städte gehemmt. 

Die nordische mittelalterliche Stadtverwaltung griindete sich gross-
tenteils auf deutsche Vorbilder, wenngleich sie viele eigenartige, nordische 
Ziige trug. In den nordischen Ländern gab es z. B. weder angesehene 
Gilden noch iiberhaupt Freistädte. Dem König dagegen kam auch in der 
Stadtverwaltung eine zentrale Stellung zu. Die Aufgaben der städtischen 
Selbstverwaltung waren zum iiberwiegenden Teil gemeindlich, erstreck-
ten sich aber auch auf kirchliches, militärisches und staatswirtschaft-
liches Gebiet. Ausserdem besassen die Städte ihre eigene Rechtspflege. 
Zu den gemeindlichen Aufgaben gehörte in gemeineuropäischer Weise 
die Aufrechterhaltung der Privilegien, die Cberwachung von Gesetz-
lichkeit, Ordnung und Erwerbsleben, die Sorge fiir die administrativen 
Tiitigkeiten, Verwaltung von Gemeindehaushalt und Fiirsorgewesen, 
Bewachung und Feuerwehr. 

Die in vielen europäischen Reichen zu Beginn der Neuzeit hervor-
getretene Steigerung der königlichen Macht, die Konzentrierung der 
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Verwaltung und die merkantilistische Wirtschaftspolitik verliehen auch 
der Stadtverwaltungspolitik das allgemeine Gepräge. Wesentlichste 
Fragen waren einerseits die Regelung der Beziehungen zwischen der 
Reichsregierung und den Städten, anderseits der Anteil der gesamten 
Burgerschaft an der Stadtverwaltung, in erster Linie das Streben, die 
allgemeine Burgerversammlung durch eine - repräsentierende Korpora-
tion zu ersetzen, und die Zunahme des Machtanteils der gemeinen Bur-
gerschaft auf Kosten der burgerlichen Aristokratie. Auf dem Gebiet 
der Ortsverwaltung der Städte ist das 17. Jahrhundert, die Zeit des 
Ansehens von Schweden-Finnland, auf manche Weise bedeutsam. Damals 
festigen sich viele Formen des Gemeindelebens und fiigen sich in den 
Rahmen, den das Gemeindeleben der Städte bis in das 19. Jahrhundert 
fast unverändert beibehielt. 

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war die Stadtverwaltung in Schwe-
den-Finnland schwach, primitiv und als solche der Besserungen bediirf-
tig. Die städtische Verwaltungspolitik des 16. Jahrhunderts war haupt-
sächlich auf zwei Gebieten, auf dem der Regelung der Beziehungen zwi-
schen den Ziinf ten und den Städten, aktiv gewesen. Das allgemeine, aus 
dem 14. Jahrhundert uberlieferte Stadtgesetz und die administrativen 
Vorschriften waren unvollständig. Ihr Rahmen reichte zu Beginn der 
Neuzeit nicht mehr aus, vielmehr hatte auf eigenem Boden viel Neues 
erwachsen können. Das Gemeindeleben der nordischen Städte ist denn 
auch in peginnender Neuzeit durch eine beträchtliche Buntheit gekenn-
zeichnet. So unterscheiden sich die aus dem Mittelalter stammenden 
Städte in der Gemeindeverwaltung von den im 17. Jahrhundert gegriin-
deten in erster Linie darin, dass erstere hauptsächlich als Erbe der 
Hansazeit alte deutsche Stadtkultur aufwiesen. 

Die Grossmachtszeit mit ihren neuen Bedurfnissen zwang auch die 
Stadtverwaltung zu neuen konzentrierten Formen. Die Zeit Gustav II. 
Adolfs und Axel Oxenstiernas bedeutet auch in der Entwicklung der 
Stadtverwaltung eine Wendung. In den Mittelpunkt trat der Erlass 
von 1619, der die Beaufsichtigung durch den Staat und den Anteil der 
gesamten Burgerschaft an der Stadtverwaltung zu mehren, die Steuer-
und Finanzverwaltung zu vereinheitlichen sowie das Stadtgericht als 
Untergericht der grossen Städte einzufiihren suchte. Die Verfiigung ist 
zwar seinerzeit nicht erlassen worden, aber ihre Grundsätze hat man 
nach Möglichkeit auf die Praxis anzuwenden sich bemuht. Zur Zeit des 
Generalgouverneurs Peter Brahe war man von seiten der Regierung 
darauf bedacht, die Verwaltung der Städte Finnlands hauptsächlich 
im Geiste des genannten Erlasses zu gestalten. Der die unbeschränkte 
Souveränität regelnde Zeitabschnitt festigte die Formen der Ortsver-
waltung in wirksamer Weise. Die Bedeutung der Landeshauptleute bei 
der Verwaltungskontrolle wurde gesteigert, und den Haushalt der 
Städte suchte man wegen der vermehrten Gemeindeausgaben zu festi-
gen. Es sei bemerkt, dass gerade die Regierung im 17. Jahrhundert bei 
der Regelung des Gemeindelebens aktiv war, während der eigene Anteil 
der Burgerschaft im allgemeinen unbedeutend blieb. 
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B. Die Verwaltungskontrolle der Obrigkeit. 

In den nordischen Ländern war der Regent neben dem Magistrat 
und der gesamten Burgerschaft das aktive Element der Stadtverwal-
tung. Die Regierung konnte durch Vermittlung ihrer örtlichen Vertre-
ter auch an den alltäglichen Aufgaben der Stadtverwaltung teilnehmen. 
Im 17. Jahrhundert machte man keinen scharfen Unterschied zwischen 
staatlicher und gemeindlicher Verwaltung. Am Anfang des Jahrhun-
derts beteiligten sich die Statthalter namentlich in den Residenzstädten 
neben dem Magistrat sehr eingehend, ja sogar patriarchalisch an der 
Gemeindeverwaltung. Die Verwaltungsform von 1634 und die 1635 gege-
bene Instruktion fur die Landeshauptleute bestimmten, dass der Lan-
deshauptmann nur ein kontrollierendes Element sein sollte. An und fur 
sich konnten die Landeshauptleute jedoch auch weiterhin aktiv an der 
Entscheidung lokaladministrativer Fragen teilnehmen. Der Einfluss 
der Häradsvögte war in der Praxis verhältnismässig geringer. Die Städte 
der Graf- und Freiherrschaften gerieten lokaladministrativ unter die 
Beaufsichtigung durch den Adel. Nach Unterdriickung des Hochadels 
ging die Uberwachung auf die Staatsbeamten uber. In Finnland kam 
die örtliche Verwaltung der graf- und freiherrschaftlichen Städte nicht 
dazu, sich von den Formen, nach denen sich die iibrigen Städte im Reiche 
riehteten, zu entfernen. 

C. Organisation der Verwaltung. 

1. Der Magistrat. 

In Schweden-Finnland vereinigte der Magistrat im 17. Jahrhun-
dert in sich sowohl die administrativen, die juridischen als auch die 
exekutiven Aufgaben der Stadtgemeinschaft, Aufgaben, die sie zusam-
men mit dem Vertreter des Königs erftillte. Der Magistrat war in erster 
Linie die Obrigkeit, in geringerem Masse das vertretende Organ der 
Burgerschaft. Er hielt die Privilegien aufrecht und bewilligte Burger-
rechte. Der Magistrat hatte das Recht, fur die innere Verwaltung Ver-
fugungen zu erlassen, soweit diese nicht mit dem Gesetz, den königlichen 
Erlässen und den eigenen Privilegien der Stadt in Widerspruch stan-
den. Ein derartiges Recht konnte unbedingt erforderlich sein, denn die 
allgemeinen Verftigungen waren unbestimmt gehalten, und Erlässe 
uber einige Gebiete des gemeinschaftlichen Lebens waren iiberhaupt 
ausgeblieben. Eine derartige Vervollständigung der städtischen Gesetz-
gebung hatte man zweieinhalb Jahrhunderte fast ohne Kontrolle durch 
die Regierung betrieben. Das Ergebnis war denn auch eine beträchtliche 
Ungleichmässigkeit in den Formen der Stadtverwaltung. 

Nach dem Stadtgesetz sollte die Stadt 4-6 Burgermeister und 24-30 
Ratsherren einsetzen. In der Praxis gab es in den meisten Städten Finn- 
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lands am Anfang des 17. Jahrhunderts 1 Burgermeister und 6 —12 
Ratsherren. Turku, Viipuri, Rauma, Pori und Helsinki hatten 2 oder 
inehrere Burgermeister. Ständige Magistratsbeigeordnete gab es im 17. 
Jahrhundert nur in Turku, wo das Amt eines Beigeordneten auch eine 
Stufe im Aufstieg zum Ratsherrn bedeutete. Das im Gesetz vorgeschrie-
bene Alternanzsystein ist wegen der geringen Anzahl der Magistrats-
mitglieder in den finnischen Städten zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
nicht mehr angewandt worden, abgesehen von Turku. Das der Zentral-
verwaltung analoge kollegiale System, die qualitative Arbeitsteilung im 
Magistrat, begann man von seiten der Regierung im 17. Jahrhundert 
auf die grössten Städte Finnlands, auf Turku, Viipuri, Helsinki, Rauma 
und Vaasa, anzuwenden. In Turku ftihrte man nach dem Vorbild von 
Stockholm die Kollegieneinteilung ein im J. 1639, als der Magistrat in 
vier Kollegien geschieden wurde, in das Rechts-, Handels-, Handwerks-
sowie Finanz- und Baukollegium. Bei der Einteilung in Kollegien wur-
den namentlich nach den Vorschriften und persönlichen Begrundungen 
der Landeshauptleute zahlreiche Änderungen vorgenommen. In Wirk-
lichkeit war jeder beliebige unbescholtene Burger zur Betätigung im 
Magistrat berechtigt, und anderseits war jeder Burger verpflichtet, 
die lokaladministrative Tätigkeit entgegenzunehmen. 

Die Städte hielten fest an dem traditionellen Recht, die Magistrats-
mitglieder selbst wählen zu durfen. Nach dem Stadtgesetz war der 
Magistrat eine Korporation, die sich selbst ergänzte. Der formelle Wahl-
akt geschah im Fruhjahr, meist Anfang Mai in der Ratsversammlung. 
Bei der Wahl lag auf seiten des Magistrats die verhältnismässig grösste 
L'ntscheidungsgewalt, so in den ättesten und grössten Städten, insbe-
sondere in Turku und Viipuri. Erst von den 1660er Jahren an nehmen, 
vorwiegend in den kleinen Städten, offenbar die Burger an den Wahlen 
des Burgermeisters und der Ratsherren aktiv teil. Solange die Wahlen 
zum uberwiegenden Tell interne Angelegenheiten der Stadt waren, 
beteiligten sich an ihnen die Burger nur in beschränktem Masse. Als 
aber der Anteil der Regierung an der Ernennung der Mitglieder des 
Magistrats und seine Burokratisierung wuchsen, nahm das Interesse 
der Burgerschaft an den Wahlen zu. Auch wirtschaftliche Faktoren 
wirkten darauf ein. Die Einsetzung königlicher Burgermeister in die 
sich verbiirokratisierenden Magistrate bedeutete wachsende kom-
munale Lasten, denn die Ausgaben der intensivierten Gemeindever-
waltung nahmen zu. Ferner wirkte auch das Streben von gemein-
schaftsfremden Aussenstehenden, in leitende Magistratsstellungen zu 
gelangen. 

Der bezeichnendste Zug der Burgermeisterwahlen im 17. Jahrhun-
dert bentand in dem Zunehmen des dem König und seinen Vertretern 
zufallenden Machtanteils als einem auf die Wahl einwirkenden Faktor, 
einer Erscheinung, die neben der Vermehrung der von seiten des Staa-
tes ausgeiibten aligemeinen Kontrolle und der Burokratisierung des 
Magistrats vorging. Das Reich suchte durch Ernennung königlicher 
Burgermeister die Stadtverwaltung zu heben. Anfangs beschränkte es 
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sich darauf, nur den Rechtsburgermeister zu ernennen, später aber 
setzte es auch andere ein. Das fiihrte zu einem Streit urn die »freie Wahl» 
der Städte, die in der zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts das zentrale 
administrative Problem ausmachte. In Finnland kamen derartige Strei-
tigkeiten in weit geringerem Masse als in Schweden vor, da unser Land 
dem Mittelpunkt der Verwaltung entlegener war. Eine vorläufigc Ent-
scheidung der Meinungsverschiedenheit ergab sich 1693, als die Stadt 
die Magistratsmitglieder, enter Bestätigung der Wahlen von seiten der 
Regierung, selbst ernennen durfte. Dem König verblieb jedoch das Recht, 
die Burgermeister unmitlelbar einzusetzen. Opposition gegen die ' ber-
mässige Einmischung des Staates sieht man in Finnland verhältnis-
miissig wenig, nur in den gemeindlich aufgeklärten Städten, und zwar 
ist sie im allgemeinen persönlicher und nicht prinzipieller Art. 

Die Magistratsmitglieder waren in den Kleinstädten Finnlands noch 
im 17. Jahrhundert teilweise unbezahlt. Gewöhnlich fehlte eine feste 
Entlohnungsvorschrift, und ausserdem herrschte beträchtliche Ln-
gleichförmigkeit. Die Amtsäcker und -wiesen sowie die Anteile an den 
Bussgeldern machten den wichtigsten Teil der Gehälter aus, fiber deren 
geringen Betrag man sich bei zunehmenden Aufgaben beklagte. Durch 
Karl XI. erhielt 1689-1700 etwa die Hälfte der Städte des Reiches 
neben dem Einnahmen- und Ausgabenanschlag einen vereinheitlichten, 
festen Besoldungsetat, in Finnland alle Städte ausser denen im Län 
Turku und Pori. In den meisten Fällen blieben diese amtlichen Besot-
dungsvorschriften ebenso wie der Etat mit geringen Veränderungen bis 
zum 19. Jahrhundert bestehen. Der amtliche Besoldungsstand war 
niedrig, und in den Krisenjahren konnten die Gehälter nur unvollstän 
dig bezahlt werden. In den kleinen Städten waren denn auch die Magi-
stratstätigkeiten Nebenbeschäftigungen. Das Jahresgehalt eines Biirger-
meisters belief sich auf durchschnittlich 200-500 Silbertaler und das 
eines Ratsherrn auf 10-50 Silbertaler. Als die Magistratstätigkeiten 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den grossen Städten haupt-
anrtlichen Charakter annahmen, erhob sich die Frage nach der Pension 
von Witwen und minderjährigen Kindern, in Finnland jedoch erst an» 
Ende des Jahrhunderts, und zwar nur in Turku, Viipuri und Helsinki, 
in welchen Städten eine Witwe das Gehalt eines Gnadenjahres genies-
sen durfte. 

Im Mittelaller trug der Magistrat ein erhebliches aristokratisches 
Gepräge, und zu Beginn der Neuzeit vertrat er burner noch das städ-
tische Patriziat, dessen wesentlichen Teil er ausmaehte. Im Verlauf sei-
ner Biirokratisierung trat der Magistrat in eine soziale und wirtschaft-
liche Krise ein, die in Finnland in die mittleren Jahrzehnte des 17. Jahr-
hunderts fiel. Das Ansehen des Magistrats drohte stellenweise zu sin-
ken, weil seine Besoldungslage schwach war und in ihn hauptsächlicb 
in Form königlicher Burgermeister fremde Bestandteile eindrangen_ 
Die Ubergangszeit wurde in Finnland glucklich iiberstanden, und am 
Ende der Grossmachtszeit war der Magistrat nebst seinen neuen For-
men in der Stadtgemeinschaft eine angesehene Korporation. Die Sicher- 
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stellung der Magistratsmitglieder und ihr gehobener Bildungsstand 
auf den u. a. die Universität Turku einwirkte, waren geeignet, die 
Bedeut ung dieser Körperschaft zu mehren. 

2. Der Stadtschreiber und di•e unteren 
st iidlischen Beauftragten. 

In fast allen finnischen Städten wirkte im 17. Jahrhundert ein Stadt-
schreiber, ein bedeutender Funktionär zu einer Zeit, als die Kunst des 
Aufstellens von Urkunden noch nicht sehr allgemein war. Je unent-
wickelter der Mechanismus der städtischen Gemeindeverwaltung war, 
desto hervorragender war im allgemeinen die Stellung des Stadtschrei-
bers. Es war seine Aufgabe, die schriftlichen Arbeiten der örtlichen 
Verwaltung und Rechtspflege der Stadt zu erledigen. Bei fortschreiten-
der Biirokratisierung des -Magistrats mochte sich die Arbeitslast des 
Stadtschreibers am Ende des Jahrhunderts vervielfältigt haben. Die 
Tätigkeit war — bei zeitgemässer Ungleichförmigkeit der Entlohnungs-
systeme - regelmässig besoldet." Das Jahresgehalt belief sich urn die 
Mitte des 17. Jahrhunderts auf 50-250 Silbertaler, am Ende desselben 
war es etwas höher. Vorwiegend in den kleineren Städten vereinigte 
man mit der Tätigkeit des Stadtschreibers zugleich andere Obliegen-
heiten, entweder urn den Besoldungsstand zu heben oder wenn es nicht 
genngend administrative Arbeitskraft gab. Bisweilen war der Stadt-
schreiber im Nebenamt Ratsherr oder städtischer Schatzmeister. Der 
Stadtschreiber avanzierte leicht zum Ratsherrn oder in den Residenz-
städten zum Länsekretär. Akademiker bewarben sich in Finnland kaum 
urn die Stadtschreiberstellung, wohl aber bemiihten sie sich urn das 
Amt eines Ratsherrn oder Biirgermeisters. In einigen finnischen Städ-
ten des 17. Jahrhunderts kommen als Syndiken bezeichnete Funktio-
näre vor. Die Benennung bedeutet in Finnland nur gewöhnliche Stadt-
schreiber und keine besonderen Rechtsgelehrten. 

Die Anzahl der unteren städtischen Beauftragten war im 17. Jahr-
hundert verhältnismässig gross, denn die eigentlichen festbesoldeten 
Angestellten waren nicht zahlreich. Die niederen öffentlichen Verrich-
tungen wurden den Bilrgern als biirgerliche Last auferlegt. Die niede-
ren Beauftragten wählte die Stadt ohne Kontrolle von seiten der Obrig-
keit. Ein Teil der Aufgaben entwickelte sich zu ständigen ohne jährliche 
Ablösung, während die iibrigen in erster Linje wegen ihrer Beschwer-
den oder Unannehmlichkeiten ihren Beauftragten wechselten. 

Der Stadtvogt, den das Stadtgesetz und der Erlass von 1619 keines-
wegs erwähnten, war meistens der Exekutor der Magistratsbeschliisse, 
Haushaltsverwalter der Stadt, Steuereintreiber und Vorgesetzter der 
Stadtdiener. In den Städten Finnlands war diese Tätigkeit zusammen-
hangslos und unentwickelt. Nor in den grössten Städten entwickelte 
sie sich zu einer hauptamtlichen bei verhältnismässig bescheidenem Ein- 
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kommen, einem jährlichen Gehalt von durchschnittlich 10- -20 Silber-
talern. Am Ende des Jahrhunderts wurde der Dienst des Stadtvogtes 
in den kleinen Städten unbestimmt, den Charakter eines Vertrauenspos-
tens annehmend, und seine Aufgaben konnten auch anderen Funktio-
nären, z. B. dem Schatzmeister der Stadt, iibertragen werden. 

Fur die Uberwachung des Gewerbelebens gab es in den Städten des 
17. Jahrhunderts zahlreiche Beauftragte uneinheitlicher Benennung 
und Betätigung, an deren Einsetzung die Regierung erheblich betei-
ligt war, wenngleich die Stadt die Betreffenden selbst wählte. Die Han-
delsvorsteher wurden gewöhnlich als Fiskale oder Inspektoren, die Vor-
steher des Seehandels als Strandreiter und die des Landhandels als 
Reiter bezeichnet. Den Teerhandel beaufsichtigte ebenfalls ein eigener 
Inspektor. Den Markthandel uberwachten die Marktvögte. Fur die Han-
delsinspektoren, deren Tätigkeit schwer zu versehen war, konnte die 
Stadt urn eine Bevollmächtigung vom Landeshauptmann nachsuchen. 
Die gebräuchlichste Entlohnung der Inspektoren machte 1/3 der 
beschlagnahmten Ware sowie der Geldbussen aus. Die Waage der Stadt 
versah der Waagemeister und ihre Tonne der städtische Messer; beide 
erhielten nach der gewogenen bzw. gemessenen Menge eine bestimmte 
Entschädigung. Dfe Priifung der Masse und Gewichte bildete sich im 
17. Jahrhundert zu einer ständigen Tätigkeit meist einer oder zweier 
Beauftragten aus. Die Landwirtschaft, in den finnischen Städten ein 
wichtiger Erwerb, unterstand ebenfalls der Beaufsichtigung durch den 
Magistrat. Die Stadt entlohnte Hirten, desgleichen Aufseher fur Acker, 
Wiesen, Inseln und Wälder sowie Kontrolleure fur Zäune und Acker. 

In beginnender Neuzeit waren die Rotten- und Quartiermeister der 
Städte Finnlands aus dem niederen Biirgerstand, namentlich unter 
den Handwerkern gewählte, meist unbezahlte Vertrauensmänner, die 
den Beauftragten der Stadt in ihren verschiedenen Aufgaben halfen, 
die in dem eigenen Bezirk der Rotten- und Quartiermeister, in ihren 
Quartieren und Rotten, zu erfiillen waren. Von den Aufgaben seien fol-
gende genannt: Brandinspektion, Leitung des Feuerlöschens, Uber-
wachung Obdachloser, Hilfeleistung bei der Steuererhebung, Taxa-
tionsverrichtungen, Beaufsichtigung des Wachdienstes und öffent-
licher Arbeiten. In den finnischen Städten brauchten sie die Burger 
nicht zu repräsentieren. Dort mögen zu Beginn der Neuzeit die mittel-
alterlichen Quartiermeister, die Ortsvorsteher, Nachfolger der Quar-
tiervorsteher in den fruhmittelalterlichen Städten, kaum vorgekommen 
sein. 	 - 

Die Stadtdiener, deren es in den kleinen Städten Finnlands gewöhn-
lich 1-2 und in den grossen 2— 6 gab, waren in verschiedenen Oblie-
genheiten und mit ungleicher Entlohnung Beschäftigte von beschei-
dener sozialer Stellung. Die Stadtdiener von Turku und Viipuri trugen 
Uniform und hatten ein gewohntes tägliches Arbeitsprogramm, wäh-
rend die Stadtdiener der kleinen Städte den Knechten der Burgermei-
ster vergleichbar sein konnten. Zu der finnischen Stadtgemeinschaft 
gehörte nach gemeineuropäischer Weise auch ein Trommier. 
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der Einquartierung mit den Militärbehörden in BerUhrung. Der Magistrat 
war verpflichtet, gelegentlich der Einberufungen die Einwohnermelde-
listen vorzulegen, und die Einberufung geschah in Anwesenheit des 
Magistrats. In den Grenzstädten waren den Militärbehörden auch in den 
inneren Angelegenheiten der Stadt jegliche Rechte vorbehalten. 






