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Esipuhe. 

Tarkotettnna olemaan suoranaisena jatkona Suomen kes 
kushallinnon järjestämistä koskevan tutkimukseni aikaisemmin 
julkaistuun ensimäiseen osaan, joka sisältäg esityksen ylinten 
virkakuntain järjestämisestä vuosina 1808-1812, on nyt ilmes-
tyvä tutkimuksen toinen osa, esitys ylinten virkakuntain vai-
heista 1812-1817, suunniteltu muodoltaan ja esitystavaltaan 
läheisesti ensinmainitun osan mukaiseksi. Muuten pyydän saada 
viitata ensimäisen osan esipuheeseen, missä olen tehnyt lähem-
min selkoa teoksen synnystä ja suunnitelmasta. 

Lausun täten nöyrimmän kiitokseni Suomen Historialliselle 
Seuralle, jonka hyväntahtoinen apu on tehnyt minulle mahdol-
liseksi toimittaa teokseni julkisuuteen. 

Helsingissä syyskuussa 1910.  

K.  W. Rauhala. 
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Ensimåinen luku. 

Keskushallintolaitoksen uudestimuodostusta tarkottaneet - 
suunnitukset vuoden 1812 vaiheilla. 

Täyteen. kolmea vuotta ei ollut ennättänyt kulua maamme -
keskushallintolaitoksen - ensimäisestä järjestämisestä, kun tarve 
sen uudestaan muodostamisesta astui- esiin. Oli alkanut näkyä, 
että maan  hallintoa johtavan ylihallitnksen, hallituskonseljin, 
kokoonpano ei ollut tyydyttävä- ja että sen organisatsionikaan 
ei ollut virheetön. Suomen asiain käsittely hallitsijan luona näytti , 
niinikään  kaipaavan uudistuksia. Keskushallinnon - organisat-
sioni kokonaisuudessaan tuntui liian- suuresti eroavan konsti-
tutsionissa määrätystä hallinto-organisatsionista, eikä  se  liioin 
täyttänyt niitä vaatimuksia, mitkä teoreettisten valtio-oppien 
mukaan oikein järjestetyn hallinto-organisatsionin olisi pitänyt 
täyttää. Täten jo vuoteen  1812  mentäessä olivat ajatukset 
alkaneet kääntyä uudistusten tarpeellisuuteen.  1)  

Suomen kenraalikuvernööri, vapaaherra  Fabian  Steinheil, 
oli jo aikaisemmin tullut vakuutetuksi, että muutamat  konseljin  
silloisista jäsenistä olivat - kykenemättömiä täyttämään paik-
kansa ja että  =konseljin  työn onnistumiseksi oli sen  organ-   
satsioni muutettava muodostamalla kamarirevisioni erityiseksi 
virastoksi. Konselji itse piti leimapaperikonttorin erottamista 
konseljista tarpeellisena, vaikkakaan  se  ei. kustannuksia peläten 
ryhtynyt alotetta siinä suhteessa tekemään. Varsinaiset reorga-
nisatsionituumat eivät kuitenkaan syntyneet Suomen viranomais- - 
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' 	'_) Vrt. teostani ,Suomen keskuslrallinnoa järjestämisestä vuosina  
1808-1817. I  Ylimmät virkakunnat  1808-1812`°  ss.  367, 474.  



ten  keskuudessa, vaan Pietarissa olevan Suomen asiain komi-
tean piirissä. Komitean miehistä oli erityisestikin komitean pu-
heenjohtaja, kreivi Kustaa Mauri Armfelt, ollut tyytymätön 
hallituskonseljin_ silloiseen kokoonpanoon ja.  organisatsioniin 
ja lausunut siitä moitteita niin hallitsijalle jättämissään memo-
riaaleissa kuin yksityiskirjeissään sekä pitänyt myös Suomen 
asiain esittelyjärjestyksen muuttamista tarpeellisena. 

Kysymys hallituskonseljin , organisatsionin uudistamisesta 
tuli varsinaisesti komiteassa esille kesällä  v. 1812.  Komitean kä-
sitellessä kesäk.,8  p.  v. 1.  hallituskonseljin`antamaa lausuntoa siitä, 
oliko erityisen kamarirevisionin perustamista pidettävä tarpeel-
lisena vai ei, ehdotti komitea kamarirevisionin perustamisen jät- 
tämistä-  sikseen, koska  H.  M:nsa „nähnee yleisen Hallituskonsel-
jin organisatsionin muuttamisen välttämättömäksi ja antanee 
siitä vastedes määräyksen, jolloin sopivimmin samalla kertaa 
voitaisiin määrätä- tehtävät, jotka ovat erotettavat Hallituskon-
seljin toimintapiiristä." Kun sitten kysymys,  konseljin  kokoon-
panosta seuraavan valtaluvan aikana oli komiteassa kesäkuun  
24  p.  -1812  käsiteltävänä, lausui komitea vielä selvemmin ilmi 
ajatuksensa  konseljin  organisatsionin uudistuksesta.  1)  „Hallitus-
konseljissa itse organisatsioniin nähden", sanoo komitea, „tar-
vitsee tapahtua melkoinen muutos, kun kokemus  on  epäilemät-
tömästi ösottanut, että tämä organisatsioni ei ole niin täydellinen, 
kuin sen pitäisi ja kuin  se  voisi olla, etenkin mitä tulee talous-
osastoon, jossa nykyisen järjestyksen mukaan korkeimman val- 
lan käyttö  on  yhdistettynä tehtäviin, jotka ovat ennen kuulu-
neet kollegioille ja muille vähäisemmille virastoille, mistä aiheu-
tuu asiain viivytystä". Komitea huomautti, että  konseljin  orga-
nisatsionin synnyttämät haitat eivät olleet jääneet  H.  M:ltaan-
kaan huomaamatta, ja ehdotti, että kun tarpeelliseksi katsottua  
konseljin  uudestimuodostusta ei ennätettäisi 'toimittaa ennen  
konseljin  valtaluvan päättymistä, konseljiin nimitettävät jäsenet 
määrättäisiin toimiinsa  vain  yhdeksi vuodeksi, eikä kolmeksi, 
kuten öhjesäännössä oli säädetty. Komitea katsoi tällaisen me-
nettelyn välttämättömäksi senvuoksi, että jäsenten nimittäminen 
kolmeksi vuodeksi olisi siirtänyt uudestimuodostuksen kolme 
vuotta eteenpäin. Lopuksi komitea lausui:  „Konseljin  ponnis-
tukset täyttää  H:  M:nsa tarkotuksia joka tapauksessa ehkäis- 

1) Komitean pöytälnrjat. 
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tyisivät itse laitoksen organisatsionin epätäydellisyyden vuoksi, 
ja siis organisatsionin parannuksen tulee tapahtua ennen kaik-
kia muita toimia, joihin laitoksen suhteen ryhdytään." Hallitsija 
suostui komitean ehdotukseen ja määräsi  konseljin  seuraavan 
valtaluvan  vain  yhdeksi vuodeksi. 

Hallituskonseljin reorganisatsionin oli komitea siis ajatellut 
tapahtuvan ennen lokakuun alkua  1813.  Ilman valmisteluja 
ei reorganisatsionipuuhaan oltu ryhdytty. Suunnituksia oli laa-
dittu ja niiden johdosta lausuntoja vaadittu. Teemme tarkem-
min  selkoa näistä suur nituksista, joissa muuten ei rajotuttu  kos-  
kettelemaan yksin hallituskonseljia, vaan käsiteltiin koko kes-
kushallintolaitoksen organisatsionia yleensä. 

Mainitsimme, että Armfelt etupäässä oli ollut tyytymätön 
sekä  konseljin  kokoonpanoon että myös sen organisatsio- 
niin.  Jo  vähän sen jälkeen, kuin hän oli keväällä  1811  lopul-
lisesti muuttanut Suomeen, oli hän lausunut pitävänsä  konsel-
jin  organisatsionin muutosta toivottavana. Silloin .oli kuitenkin 
hänen ystävänsä ja virkatoverinsa vähää myöhemmin asetetussa 
Suomen asiain komiteassa,  Johan  Fredr. Aminoff, estellyt häntä 
reformiaikeista. Aminoff kesäkuussa  1811  Armfeltille lähettä-
mässään kirjeessä lausui: „Varman äjatukseni ja kumoamat-
toman vakaumukseni mukaan  on  suurin hyvätyö, jonka keisari  
On  voinut tehdä tälle maakunnalle,  se  että hän antoi meille ja pe-
rusti tämän hallituskonseljin, jonka katson olevan meidän- pal- 
laadiumimme. 	— Ryhtyminen nyt tai oikeammin sanoen 
tällä hetkellä järkyttämään hallituskonseljimme järjestystä  hä-  
vittäisi kaiken poliittisen ja taloudellisen edun, minkä  se on  
tuottanut. — 	Pysy senvuoksi järkkymättä päätöksessäsi 
olla auttamassa hallituskonseljimme säilytamistä pyhyydessään, 
jonka  se  kerran  on  perustamisessa saanut, tarkotan pääasiassa 
erottaen mitä siinä  on  parannettavaa. - = Virheet, jotka ehkä 
ovat tehdyt, tulee meidän oikeimmiten katsoa johtuvan tottu-
mattomuudesta käsitellä laajemmanlaatuisia asioita". Kun Arm-
felt tuli Suomen asiain komitean puheenjohtajaksi, joutui hän 
läheisesti tekemisiin Suomen asiain käsittelyn kanssa.  Armfel-  
tin  elämäkerran kirjottaja  Elof  Tegnér  on  lausunut  2):  „Halli- 

?) Birje  sit. Hartman, De  tre  Gustaviänerna  s. 278.  
Tegnér,  Gustaf  Mauritz Armfelt  III s. 323.  
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tuskonseljin muodollisuus- ja pitkäveteisyys — varmaan usein 
välttämätön seuraus voimassa olevista _asetuksista — oli hänen 
tuliselle ja kiihkeälle luonteelleen sietämätön. Itse' ollen tottu 
maton hallinnon muotoihin näki hän usein kärsimättömyydellä, 
että ne asettivat esteitä tointen ja reformien nopealle edistymi-
selle, joiden hyödystä hän oli vakuutettu". Epäilemättä olikin  
konseljin  toiminnan hitaus  konseljin  tekemien erehdysten 
ohella syynä, joka sai Armfeltin ryhtymään tositoimiin keskus-

-ha.llintolaitoksen uudestimuodostamiseksi.  
Se  mies, jolle reförmisuunnituksen laatiminen annettiin, 

oli Joh.  Albert  Ehrenström, Armfeltin ja Aminoffin vanha ys-
tävä. Ehrenström, joka nuorena upseerina ollessaan oli kiinty-
nyt ranskalaisiin valistusoppeihin, kuulunut tunnettuun, va-
pauspyrkimyksiä harrastavaan  Valhalla  seuraan ja ollut Yrjö 
Maunu Sprengtportenin ja hänen itsenäisyystuumiensa kannat-
taja, oli sittemmin toiminut  m. m.  presidenttikonttorin sihtee-
rinä ja Kustaa III:n . läheisyyteen tultuaan muuttunut hänen 
ihailijakseen, joutunut kuninkaan kuoleman jälkeen, sekaan-
tuneena  n.  s.  Armfeltin salaliittoon, vainousten alaiseksi ja pitkiksi 
ajoiksi vankeuteenkin, elellyt vapaaksi pääsemisensä jälkeen yksi-
tyishenkilönä -Ruotsissa, kunnes lokakuussa  1811  muutti - etu-
päässä Armfeltin vaikutuksesta — Suomeen. Vakinaiseen valtion-
virkaan hän ei ruvennut, vaan tuli maaliskuun lopulla  1812  Helsin-
gin uudestaanrakentamiskomitean puheenjohtajaksi ja toimi sellai-
sena pitkiä aikoja. Eräässä helmikuun lopulla  1812.  A mino-Fille  
lähettämässään kirjeessä  1)  hän oli viitannut siihen, että hän ei 
olisi ollut vastaan, ,;jos tapahtuvassa hallituskonseljin reorgani-
seerauksessa ja muutossa Helsinkiin" olisi tullut kysymykseen 
asettaa hänet konseljiin. Tällöin ei hän kuitenkaan vielä kon-
seljiin joutunut. 

Sunnnitus, jonka Ehrenström, etevä kynämies, laati, 
oli valmis maaliskuussa  1812. Se on  laaja kirjotelma ja  on  
sillä nimenä: „Mietelmiä yleensä tarpeelliseksi katsotusta 
ja luultavasti pian toimitettavasta muutoksesta Suomen si-
viilihallituksessa."  2)  Kirjeessä maalisk.  19  p:ltä  1812  Ami- 

1) Kirje  sit. Hartman, m. t.  ss.  303-4. 
2) ,Reflexioner  öfver . den allmänt befunna nödiga och troligen 

äfven förestående förändring i Finlands civila styrelse". Jäljennöksenä 



noffille i) pyysi Armfelt häntä lähettämään suunnituksen Manner-
heimille ja piispalle  2)  ja antamaan myös Haartmanille tilaisuu-  
den  lausua siitä ajatuksensa. Niin Kaarle Mannerheim, hallitus-  
konseljin  kansliatoimituskunnan päällikkö, jolta Armfelt.  itsekin 
jo vähän aikaisemmin oli pyytänyt lausuntoa  konseljin  organi-
satsionin muutoksesta, kuin Gabr. Eerik  v.  Haartman, finanssitoi-
mituskunnan päällikön apulainen, ja piispa Tengström lausuivat 
ajatuksensa ehdotuksesta, ja myös Aminoff itsekin toi sen joh-
dosta esiin mielipiteensä. 

Ehdotuksessaan lähti Ehrenström ajatuksesta, että oli py-
syttävä entisissä perustuslaeissa niiden puutteista huolimatta, ja 
että samoja periaatteita, jotka sisältyivät näiden perustuslakien 
säätämään hallitustapaan, " samaa yleisten asiain hoitotapaa, oli 
myös Suomessa noudatettava, jotta kokonaisuus säilyisi ja jotta 
hallintovirkakunnat eivät ilman kontrollia jääneinä olisi saaneet 
anastaa itselleen suurempaa valtaa, kuin mikä niille kuului, tai 
yksityistarkotuksien vuoksi vastustaisi toisiaan ja siten lamaut-
taisi hallintoa. Tunnettu totuus oli, että ilman vaaraa yhteis-
kunnan hyvälle ei voitu lainsäädäntö-, lainkäyttö- ja toimeen-
panovaltaa yhdistää samaan kohtaan. Missä ne olivat yhdiste-
tyt yhden henkilön käsiin, siellä vallitsi despotismi, missä useiden 
käsiin, siellä vallitsi . aristokratiaa missä kansan käsiin, siellä oli 
demokratia vallalla.- Hallituskonseljin organisatsioni oli kaik-
kien näiden hallituslajien keskivälillä.  Konseljilla  ei ollut lain-
säädäntövaltaa, mutta  se  saattoisitävastoin viime instanssina lopul-
lisesti tuomita kansalaisten tärkeimmissä asioissa:, määrätä maan 
taloutta koskevista seikoista ja kansalaisten niistä riippuvasta 
hyvinvoinnista, sekä antaa kaikille oikeudellisille ja hallinnol-
lisille toimilleen  lain  voiman ja panna ne välittömästi toimeen 
keisarillisella vallalla, joka  konseljin  valtaan oli yhdistetty. - 
Kenraalikuvernööri, " joka oli hallitsijan korkein asiamies maassa, 
oli aina kieleen, lakeihin ja asetuksiin perehtymättömänä, huo-
limatta parhaasta tahdostaan ja puhtaimmasta harrastuksestaan, 
ainoastaan jonkunlaisena lisäkkeenä tässä yhdisty_mässä ja saattoi 

Riilåhden kokoelmassa;  ref. Hartman, m. t.  ss.  279-81.  Jäljennöksestä 
puuttuu päivämäärä, mutta asian myöhemmistä vaiheista näkyy, että eh- 
dotus oli valmis jo maaliskuussa. 

') Riilahden kokoelma.  
2) 1  arkotetaan Turun piispaa Jaakko Tengströmiä. 
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siis  vain  epätäydellisesti täyttää asemansa vaatimukset. Silloi-
sen hallintolaitoksen viat olivat yleensä tunnetut ja yhtä ylei-
nen oli toivo saada ne poistetuiksi. Niillä ei ollut siihen asti ollut 
tuhoisia seurauksia, kun onneksi hallituskonseljissa oli valistu-
neita ja tosi-isänmaallisia miehiä, jotka eivät halunneet väärin-
käyttää heille uskottua valtaa ja jotka itsekin hartaasti halusi-
vat hallintotavan muutosta. — Silloisen konstitutsionin hengen 
mukaisesti piti siviiliasiain käsittely jätettämän hallintoa hoita-
ville mutta ei hallitseville kollegioille, jotka noudattivat työs-
kentelyssään kylläkin pitkäveteistä, mutta tarkemman asiain kä-
sittelyn takaavaa kollegiaalista muotoa. Valtiovarain säästämi-
seksi piti perustettaman  vain  yksi suuri, kamarikollegio niminen 
kollegio, jossa oli eri osastoja varsinaisia kamariasioita, "raha-
asioita sekä sotilastaloutta, kauppaa, vuoritointa, yleisten tilien 
revisionia  y.  m.  varten. Jäsenet olivat elinaikaisia virkamiehiä. 
Osastot saivat erillään toisistaan käsitellä asioita, mutta ennen 
ekspedieerausta piti asiat esittää  kollegion  plenumissa,  joka ne 
ratkaisi. Paitsi kollegiota piti perustaa yleisten asiain valmis-
telukunta, jonka kuusi jäsentä määrättiin elinajaksi. Valmiste-
lukunta lähetti asiat lausuntonsa kera konseljiin, jossa oli oleva 
neljä jäsentä paitsi kenraalikuvernööriä, ja joka oli korkein päät- 
tävä ja hallitsijan puolesta toimeenpaneva valta. Lisäksi piti 
perustaa korkein tuomioistuin, jossa paitsi. puheenjohtajaa oli 
kuusi kolmeksi vuodeksi asetettua jäsentä.  Se  sai lopullisesti 
päättää kaikki hovioikeuksista vedotut asiat, mutta hallitsijan 
ratkaistavaksi piti sen lähettää kaikki henkirikosasiat sekä ar-
monanomukset. — Ehdotuksen tekijä näki, että tämä hallinto-
laitos vaatisi entistä enemmän virkamiehiä, jonka vuoksi varo-
jen saamiseksi piti säästeliäästi jakaa eläkkeitä ja palkkioita 
sekä yleensä parantaa maan raha-asioita. 

Samoissa asiapapereissa, joissa tämä ehdotus säilytetään,  
on  myös allekirjotusta ja päivämäärää vailla oleva memoriaali, 
jossa huomautetaan, että  v. 1809  järjestetty hallinto-organisat-
sioni oli ollut hätikkötyötä, koetteeksi asetettu kolmeksi vuo-
deksi ja tuotti liian suuria haittoja, jos vielä sai pysyä pystyssä, 
sekä ehdotetaan uutta järjestelmää. Sen mukaan oli silloinen 
hallituskonselji jaettava kolmeen osaan:  1:0  oikeusrevisioni-
nimiseen oikeusosastoon, jossa oli presidentti, kuusi oikeusneu-
vosta ja yliprokuraattori, ja joka myös valvoi hovioikeuksien 



työtä ja oli velvollinen lähettämään kaikki asiat hallitsijan vah-
vistettavaksi; 2:o eksekutiivikollegioon, jonka muodostivat ken- 
raalikuvernööri ja neljä hallitusneuvosta, josta annettiin kaikki 
asetukset ja jonka alle kuuluivat kirkollistoimituskunta, posti-
sekä luotsilaitos ynnä intendenttikonttori;. 3:o talous- eli kåme-
raalikollegioon, johon kuului presidentti, kaksi kamarineuvosta 
ja kaksi asessoria, ja olivat sen osastot valtiokonttori, joka 
huolehti ylöskannosta ja maksuista;  provinssikonttori, joka valvoi 
kruunun tiloja, verolleostoja  y.  m., sotilaskonttori,. jolla oli so-
tilastilat hoidossaan, manufaktuurikonttori, jolla oli kaupan, teol-
lisuuden, vuoritoimen, kalastuksen  y.  m. ylivalvonta, leimapa-
perikonttori, kontrollikonttori ja revisionikonttori. Kaikki nämä 
virkakunnat olivat toisistaan riippumattomia. Kuka on laati-
nut tämän ehdotuksen ei ole selvitettävissä. 

Ehrenströmin ehdotuksen johdosta lausui Hämeen-Uuden-
maan maaherra Fredrik Stjernvall kirjeessään maalisk. 15 p:ltä 
1812 veljelleen Kaarle Stjernvallille 1), Viipurin läänin maaher-
ralle: „Ehrenströmiä olen oikein pakottanut laatimaan järjel-.  
lisen  ehdotuksen hallituskonseljin organisatsionista. Mitä itse 
olen siitä ajatellut mielessäni, se jääköön sanomatta. En kui-
tenkaan ole aivan tyytyväinen Ehrenströmin suunnitnkseen, 
jonka hän pani kokoon suurimmassa kiireessä, kun olin Hel-
singissä. Olen siitä myös hänelle itselleen kirjottanut. Ehdo-
tus on, kuten olen hänelle sanonut, perusteiltaan oikein laadittu, 
mutta sillä on käytännöllisessä suhteessa se suuri vika, että se 
vaatii tavattomasti varoja ja päitä, joista meillä on puute.' Työs-
kenteleviä virkamiehiä pitää kyllä olla tarpeeksi, siihen nähden 
ei voida tinkiä, mutta suuripalkkaisiin neuvoksiin nähden on 
toista, ja luulen, että tästä kalliista sopasta tulee huonompaa 
kokkien luvun mukaan." Aminoff puolestaan katsoi myös  eh-  
dotuksen perusteita hyväksyttäviksi, mutta ei hänkään pitänyt 
sen sinänsä toteuttamista käytännössä sopivana. Eräässä kir-
jeessä Armfeltille 2) hän sanoi: „Ensi hetkestä olen pitänyt niitä 
perusteita oikeina, vieläpä oivallisinakin, joille Ehrenström on 
laatinut suunnituksensa; ehkä — myönnän sen — itserakkaus-
kin minussa puhuu, koska olen edeltäpäin ollut yksimielinen 

1) Stjernvallin kokoelma. Valtioarkistossa.  
2) Sirj.  sit. Hartman, in. t.  ss.  282-3.  
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Ehrenströmin kanssa, antanut ajatuksen pääperiaatteesta.  Se 
on:  jonkinlainen valtioneuvosto eli konselji, miten_ sitä nimitet-
täneenkin, ja jonkunlaisia kollegioita kuten Ruotsissa ja konsti-
tutsionaalisesti  1772  vuoden hallitusmuodon sekä vakuuskirjau 
mukaisesti." Tämän tarpeellisen  reformin  toimeenpanemiselle 
ei kuitenkaan hänen mielestään aika ollut otollinen eikä sallinut 
ehdotuksen kypsää käsittelyä. Kirjeessä maalisk.  24  p:ltä  1812  
Armfeltille ') hän lausui: »Sitäpaitsi minusta näyttää, ystäväni, 
että kun rauha ja levollisuus  on  saavutettu, olisi aika kutsua 
säädyt kokoon ja jättää niille hyvin valmistettu konstitutsioni 
hyväksyttäväksi. — — — Kun nykyisen hallituksemme orga-
nisatsionin ovat keisari ja valtiosäädyt yhdessä tehneet ja hy-
yäksyneet, ei liene haitaksi, että sen pääasiallinen muuttaminen 
jäisi samalla tavoin ratkaistavaksi ja päätettäväksi.  Jos  totu-
taan sillä välin  — tarkotan valtiopäivien välillä — muuttamaan 
kerta toisensa perästä maan hallitusta, voi  se  yhtä helposti 
muuttua despotismiksi .kuin meidän lakiemme, vapauksiemme 
ja oikeuksiemme säilyttämiseksi; mutta tämä esitykseni ei estä 
tekemästä hallituskonseljiin, siinä muodossa mikä sillä nyt  on  
ja jonka  se  edelleen säilyttää, muutoksia ja henkilövaihdoksia, ,, 
joka  on  H. K.  M:lleen pidätetyn oikeuden mukaista." Armfeltkin. 
hyväksyi Ehrenströmin „hätikkötyön:", joksi Ehrenstöm itse- 
ehdotustaan sanoi. Saamansa tunnustuksen johdosta lausui 
Ehrenström eräässä kirjeessä: „Molempien Pietarissa Olevien 
parhaiden ystävieni hyväksymy  s  säilyttää minut vahingoittumat- 
tömana kaikkien mahdollisten arvostelujen suhteen."  2)  Mutta 
säätyjen hyväksymisen hankkimista hallintolaitoksen muutokselle 
ei Ehrenström pitänyt tarpeellisena. Kirjeessä huhtik.  8  p:ltä  1812  
Aminoffille  3)  hän lausui:  „En  näe-  mitään ruttävää perustetta 
kutsua itse hallitusmuodon vuoksi valtiosäätyjä kokoon ja pyy-
tää niiden hyväksymystä sen muuttamiseen, koska asia ei koske 
uusien verojen määräämistä. Vieläpä katson vahingolliseksikin 
kuulla, niitä siinä asiassa. Konstitutsioni antaa hallitsijalle täy- 

I) Kirj.-  sit. Hartman,; m. t. s. 283.  Viittauksia siihen myös  Tegner,  
m. t. III s. 325. Rob.  Castrén, Skildringar ur Finlands nyare historia ss.  
362-3. 

2) Hartman, m. t.  ss.  283-4. 
3) Riilahden  kokoelma;  kirj.  suureksi osaksi  sit. Hartman,  -  m. t. 



den  vallan määrätä hallituksesta, niinkuin hänestä parhaalta ja 
hyödyllisimmältä näyttää, ja kun hän täsmällisesti seuraa muo-
toa, joka  v:n  1789  konstitutsionin hyväksymisessä asetettiin, ei 
kenelläkään ole oikeutta valittaa. Ei hallitusmuoto ole pallaa-
diumimme, vaan itse konstitutsioni. Että nykyisen organisat-
sionin keisari ja säädyt hyväksyivät valtiopäivillä, oli hetken 
luonteen vaikuttama välttämättömyys, mutta  se  ei saa olla pre-
judikaattina vastaisuudessa; sillä  se  olisi säätyjen vallan ulot- 
tamista liian kauas, ja säädyt tehtäisiin halukkaiksi muuttele-
maan itse konstitutsioniakin, ja  se  olisi mitä vaarallisinta." Sit-
ten huomauttaa Ehrenström, että  Aminoflin  ajatukset valtiovarain 
säästämisen tarpeellisuudesta olivat erinomaiset. Yleisten asiain 
valmistelukuntaan nähden hän mainitsi, että hän piti valmistelu- 
kuntaa välttämättömänä. Stjernvall ja Cronstedt olivat olleet 
sitä vastaan, mutta toivoi hän saavansa jälkimäisen vakuute-
tuksi valmistelukunnan välttämättömyydestä.  Jos  sitä ei olisi 
Ruotsissa ollut, olisivat asiat tulleet suoraan kamarikolle-
giosta neuvostoon ja jääneet monipuolisempaa käsittelyä vaille. 
Valmistelukunnan jäsenet piti valita ulkopuolelta virkamiesluo-
kan.  Jos  jäseniä vaihdettiin, levisi käsitys asiain kulusta laa-
jemmalle maassa. Lisäksi lausui hän katsovansa Armfeltin, 
Aminoffin ja hänen itsensä velvollisuudeksi — jos tahtoivat, että 
heitä pidettiin johdonmukaisina - osottaa kunnioitustaan Kustaa 
III:n muistolle säilyttämällä tarkoin muodot, jotka hän oli aset-
tanut. Vielä kirjeessä huhtik.  22  p:ltä  1812 1)  hän puhui val-
misteYukunnasta terottaen sitä, että sen tuli olla itsenäinen virka-
kunta. Samassa kirjeessä hän viittaa siihen, että hallitsija oli 
saanut tiedon hänen ehdotuksestaan, ja kyseli miten  se  oli ta-
pahtunut, kun ehdötus oli laadittu ruotsin kielellä. 

Kuinka sitten, Ehrenströmin ehdotusta arvostelivat ne mie-
het; joiden mieltä Armfelt oli erityisesti halunnut asiassa 
kuulla? 

Kun Armfelt oli vuoden  1812  alussa pyytänyt  M'  anner-
heirain lausuntoa  konseljin  reorganisatsionin suhteen, oli valtio-
sihteeri  Rob. Henrik  Rehbinder kirj. helmik.  11  p:ltä  1812 2)  
varottanut Mannerheimiä olemaan varovainen vastauksessaan. 
„Tiedät", sanoo Rehbinder, „hänen taipumuksensa uudistuksiin  

1) Riilahden kokoelma.  
2) Kiri  ref.  Lastren,  Skildr.  s. 290.  
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ja muutoksiin.  On  epäilemätöntä, että hallinto voisi saada toi-
sen ja paremman suunnan, kuin mikä sillä nyt  on,  sekä myös, 
että  se  voisi tulla enemmän konstitutsionin mukaiseksi, mutta 
l:o tulevat kustannukset melkoisiksi ja ehkä nousevat yli va-
rojemme,  2:o  onko hyödyllistä tehdä alituiseen muutoksia? Eikö  
se  herätä pelkoa, että mikä voidaan muuttaa, voidaan tehdä 
tyhjäksi? Eikö olisi parempi siirtää  se  valtiopäiville, jolloin 
säädyt voisivat lähemmin miettiä vaikeuksia ja etuja.  En  esitä 
näitä epäilyksiä senvuoksi, että aivan olisin vastaan tätä suun-
nitusta, mutta luulen kuitenkin, että sitä olisi mitä tarkimmin 
mietittävä ja kaikkea varovaisuutta siinä noudatettava."  Man-  
nerheim, joka myöhemmin muistiinpanoissaan lausui, että oi-
keastaan Fredrik Stjernvall,  konseljin  vastustaja, oli reformi- 
hankkeen takana ja yllytti Armfeltia siihen  1),  jo kirjeessä maa-
lisk.  14  p:ltä  1812.  Aminoffille  2)  huomautti, että oli varminta 
säilyttää hallinlolaitokseen nähden vanha muoto. Kun sitten 
Aminoff vähää myöhemmin oli pyytänyt Armfeltin kehotuksesta 
hänen lausuntoaan Ehrenströmin ehdotuksesta, teki Mannerheim 
kirjeessä huhtik.  28  p:ltä,  1812  Aminoffille selvää kannastaan 
reorganisatsionikysymyksessä. Viitattuaan siihen, että hän ei 
sairauden vuoksi ollut voinut tarkemmin muodostella ajatuk-
siaan asiasta, hän mainitsi tulleensa käsitykseen, että ehdotus. 
oli laadittu ehkä liiaksi Ruotsin hallituksen mukaan ja että 
organisatsioni oli kylläkin laaja Suomelle, mutta ei ehkä kui-
tenkaan erinäisissä suhteissa täydellinen.  Jos  esim. kenraali-
kuvernööri sai konseljissa yhden jäsenen puolelleen, oli hänellä 
päätösvalta, ja  se  oli vaarallista. ,,Jumala varjelkoon meitä 
visiireistä", huudahtaa Mannerheim ja huomauttaa, että  ken-  
raalikuvernöörin intressi aina olisi Suomelle vieras. Suo- 
men - asiain komiteaan oltiin aluksi oltu tyy 	iymättömiä eräiden 
pikkaasiain vuoksi, mutta tyytymättömyys oli haihtunut, kun 
komitean olkeamielisyydestä oli tultu vakuutetuiksi. Varsinaisen 
lausuntonsa lähetti Mannerheim, kuten hänen kirjeestään kesäk.  
10  p:ltä  1812  Aminoffille  3)  käy esiin, kesällä Armfeltille, esit-
täen siinä, - että oli välttämätöntä olla silloin tekemättä muutok- 

')  Anteckningar  s. 82. 
2) Riilahden kokoelma.  
3) Main.  kirjeet Riilahden kokoelmassa. 
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sia  konseljiin, ja ilmotti jättävänsä Ehrenströmin suunnituksen 
Haartma.nille. 

Mikä Haartmanin kanta asiassa oli näemme hänen laa-
jasta Aminoffille kesäk.  13  p.  1812  lähettämästään kirjeestä.  1)  
Haartman huomauttaa, että asioita käsiteltiin konseljissa usein 
akateemisella tavalla. Tuo juhlallinen keikailu oli hänelle vas-
tenmielistä, ja hän oli joutunut vakaviin ajatuksiin hallintolai-
toksen organisatsionin suhteen. Että  se  oli puutteellinen, siitä 
ei ollut epäilystä, mutta miten  se  voitiin korjata oli probleema, 
jota ei ollut helppo ratkaista, etenkin kun tahdottiin ja täytyi-
kin  säästää varoja. Ehdotus, josta ali pyydetty hänen lausun-
toaan, osotti että sen tekijällä oli hyvät tiedot hallintotieteessä, 
mutta  se  ei kuitenkaan häntä täysin tyydyttänyt. Haartman arveli, 
että hallitsijan valta ja arvo oli suojattava mitä suurimmalla huo-
lella, mutta samalla oli oltava niin säästeliäitä kuin mahdollista. 
Nämä kaksi periaatetta, jotka tuli ottaa huomioon, eivät olleet 
vastoin konstitutsionin ensimäistä tarkotusperää, kansalaisten 
vapautta ja lojaalisuutta. Ensimäistä periaatetta oli ehdotuksen 
tekijä Haartmanin mielestä huolellisesti noudattanut, mutta ei 
ollut huomannut kaikkia seikkoja, joita  konseljin  arvostelussa oli 
pidettävä silmällä. Ja taloudelliseen puoleen nähden, mikä oli hy-
vin tärkeä, oli ehdotuksen laatija tehnyt erehdyksen. Hän oli 
saanut menot vähenemään ehdottamalla palkkain pienentämistä, 
mutta paitsi sitä, että ei oltu laskettu, korvasiko palkkain  pie-  
nennys :menoja mitkä virkamiehistön lisäys vaati, oli pelättä-
vissä, että liian suuri palkkain vähennys synnyttäisi taipu-
muksen lahjaan ottoon. Välttämätöntä oli antaa virkamiehille 
riittävät palkat. Näiden yleisten mietelmien jälkeen Haartman 
kävi tarkastamaan asiaa yksityiskohtaisesti. Suunnitus, vaikka 
siinä oli useissa suhteissa koetettu säilyttää yhdenmukaisuus 
Ruotsin entisen konstitutsionin kanssa, sisälsi, että kenraaliku-
vernöörillä, paitsi että hänellä oli kaksi ääntä, oli myös ratkaisu-
ääni,  s. o.  asia päätettiin hänen käsityksensä mukaan, jos yksi  
konseljin  neljästä jäsenestä oli hänen puolellaan. Tätä piti 
Haartman sangen vaarallisena, ei silloisissa oloissa, vaan jos 
olisi menetetty kenraalikuvornööri, joka ei koskaan väärinkäyt-
tänyt oikeuksiaan. Kantansa selvittämiseksi ja esittääkseen,  

1) Riilahden kokoelma. 
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miten hänen mielestään asiat voitiin hallituskonseijissa hoitaa, 
olisi hänen tarvinnut tehdä yhteenveto siitä, mitä siellä oli tul-  
lut  esiin, mutta siihen olisi tarvittu enemmän tilaa, eikä hän 
katsonut itseään kykeneväksikään arvostelemaan maan hallinto-
laitosta; kuitenkin tahtoi hän lausua siitä muutamia ajatuksia. 
Hän ei pitänyt mitään vaarallisempana kuin asian kiirehtimistä, 
ja oli hänestä tarpeellista odottaa kokemukselta selvitystä 
probleemin ratkaisuun. Isänmaan edun nimessä hän pyysi,. 
että muutosta ei joudutettaisi, ennenkuin voitiin varmasti sanoa, 
mikä oli parasta. Hän oli ollut kauan vakuutettu, ettei ollut 
loogillisesti oikein, että konselji käytti hallitsijan nimeä, ja että  
se  ei ollut tarpeen maan onnen eikä  konseljin  arvonkaan vuoksi. 
Hän sanoi tunteneensa kipua joka kerran, kun oli täy-
tynyt kirjottaa tuo komea arvonimi. Kollisionin välttämiseksi 
kahden vallan välillä ja valtakunnan herrain oikeutetun kateu-
den ehkäisemiseksi oli arvonimi  „Me  Aleksanteri", ilman että 
arvo ja voima, joka oli niin välttämätön hyvin järjestetylle hal-
litukselle, vähääkään heikkeni, vaihdettava sanoihin:  „H. K.  
M:nsa armollisimmasta käskystä. Hänen asettamansa Hallitus-  
konseljin  päätös". Myös katsoi Haartman, että vähäisemmät 
asiat piti ratkaista clivisiooneissa ja tärkeämmät departementeissa, 
joten asiain viivytys olisi tullut vältetyksi. Oli siis tehtävä 
parannuksia ilman  konseljin  organisatsionin muutosta.  1)  Varo-
jen säästämiseksi voitiin  konseljin  jäsenlukua vähentää, mutta 
jäsenten valinta oli oikein tehtävä, sillä ilman sitä paraskin 
järjestys menetti merkityksensä; sitä tärkeämpi- oli valinnan 
suoritus kun organisatsioni oli puutteellinen.  Konseljin  toi-
mintakyky ei riippunut jäsenluvusta, jos  vain  jäsenten valinta 
oli hyvin toimitettu. Sitävastoin oli esittelijäsihteerien lukua 
lisättävä.  He  valmistelivat asiat päätettäviksi, ja lisäksi nuoret 
miehet, joita vastedes, uuden organisatsionin tultua suoritetuksi, 
voitiin asettaa virkoihin, saivat innoketta, mikä oli sitä tär-
keämpää, kun kelvollisten . virkamiesainesten puute ehkäisisi 
kaikki muutokset. Talousosastoon oli asetettava varapuheen-
johtaja, joksi hän ehdotti Mannerheimiä, jolla oli hyvä pää ja 
tarpeelliset tiedot. Haartman arveli, että näillä osittaisilla muu- 

2) Haartman sanoo kirjeessään, että hän oli oheenliittämässään 
nootissa maininnut tarkemmin muutokset, joita -hän piti tarpeellisina. 
Nootti ei ole löydettävissä. 



toksilla piti valmistettaman lopullista muutosta, mitä silloin oli 
mahdoton toimeenpanna, kun puuttui kykeneviä virkamiehiä 
ja tarpeellista kokemusta. Saatuaan aikaa tarkastaa  konseljin  
rekisterit voisi hän laatia yleiskatsauksen  konseljin  käsittelemistä 
asioista, jotta hallinnossa esiintyneet epäjohdonmukaisuudet olisi 
saatu vältetyiksi. Lopuksi lausui hän katsovansa tarpeelliseksi, 
että oikeusosaston jäsenluku vähennettäisiin seitsemään. 

Myös Tengström oli tehnyt muistutuksia Ehrenströmin 
ehdotuksen johdosta ja sitten kesällä  1812  lupasi hän  Aminoflin  
pyynnöstä laatia asiasta kirjallisen mietinnönkin  1),  joka kuiten-
kin  in  valmistui vasta tammikuussa  1813.  

Ennenkuin Suomen asiain komitea teki ylempänä maini-
tun esityksensä  konseljin  organisatsionin muuttamisesta, oli hal-
litsijalle annettu tieto hallintolaitoksen uudestimuodostusta tar-
kottaneista suunnituksista. Kuten näimme, oli Ehrenströmin eh-
dotus ainakin jo huhtikuussa hallitsijalle, tunnettu. Vähää myö-
hemmin, kirjeessä Aminofl~ille toukok.  16  p:ltä  1812 2),  Armfelt 
lausui: „Mitä konseljiin tulee, niin olen valmistanut hallitsijaa 
ajatukseen muodostaa paikallisen hallituksen toisenlaiseksi, kun 
aika sen sallii, sekä sanonut hänelle, että sllävälin muutamat 
jäsenet voivat poistua hallituskonseljista." Sittemmin komi-
tealle saapuneet Mannerheimin, Haartmanin ja Tengströmin 
epäävät lausunnot eivät estäneet komiteaa tekemästä var-
sinaista esitystä hallintolaitoksen uudestimuodostamisesta. Ja 
joskin olojen pakosta — silloinhan Venäjä kävi mahtavaa tais-
telua Napoleonia, vastaan, johon taisteluun hallitsijan huomio 
oli kokonaan sidottu — uudistus oli jäävä jonkunverran tuon-
nemmaksi, piti komitean ajatuksen mukaan sen olla suoritettu 
kuitenkin . ennen seuraavan vuoden syksyä. Sillävälin valmistui 
ylempänä mainittu Tengströmin lausunto. Mitä  se  sisälsi ja 
mikä vaikutus sillä oli reformihankkeisiin? 

Tengströmin mietintö  on  päivätty tammikuun  18.  p.  1813  
ja  on  sillä nimenä „Muutoksesta eli parannuksesta Suomen 
hallitustavassa".  3)  Huomautettuaan siinä, kuinka keisari Alek-
santerin jalomielisyydestä  Suomi  oli saanut pitää Ruotsin  val- 

1) Hartman, m. t.  ss.  285-6.  
-) Kirj.  sit. Hartman, m. t. s. 285. 
3)  Något  om förändring eller förbättring i Finlands styrelsesätt. 

Aug.  Hjeltin julkaisema  Hist. Ark.  XII  ss.  124-146.'  
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lan  aikaiset lait ja oikeudet, TengstrÖm lausui katsovansa pro-
bleemin uuden hallituksen järjestämiseen nähden olevan pää-
asiassa siinä, miten saada hallinto niin muodostetuksi, että  se  ei 
ainoastaan ollut konstitutsionin, kansan luonteen, katsantotavan 
ja aineellisten varojen mukainen, vaan että myös yhdysside hallit- • 
sijan, Venäjän alamaisten ja keisarin yleisten hallitusperusteiden 
kanssa säilyisi. Kosketellen hallituskonseljin perustamista Por-
voon valtiopäivillä Tengström huomauttaa, että silloisen suunni-
tuksen laatijain tottumattomuus hallitusasioihin ja inhimillinen 
epätäydellisyys .olivat puolustuksena, kun siinä oli tehty vir-
heitä. Puutteet, jotka kokemus oli opettanut tuntemaan, piti 
levollisempien aikain tultua korjata, mutta laillisen' hallituksen 
pääperusteet piti kuitenkin säilyttää. Lainlaadinta kuului sää-
dyille verotusoikeuden kera, hallituskonseljille korkeimpana ins-
tanssina oli annettu lakien käyttely eli lainhoito keisarin nimessä, 
kun taas keisarin  ja  konseljin  käskyjen sekä tuomioistuin-
ten päätösten toimeenpano oli varsinaisesti maaherroilla ja kir-
kollisasioissa konsistorioilla korkeimman vallan valvonnan alla. 
Sotilashallinto oli jätetty yksin kenraalikuvernöörille, joka  kon-
seljin  puheenjohtajana oli välittäjänä keisarin ja  konseljin  vä-
lillä. Mainittuaan vielä Suomen asiain komitean Tengström luo- -
mauttaa, että hallintolaitoksen arvostelu kokonaisuudessaan ei 
ollut nyt kysymyksessä, vaan ainoastaan hallituskonseljin-orga-
nisatsioni. Siinä oli osotettu useita virheitä: että konseljiin tuli 
liian paljon asioita ilman että .ne alemmissa instansseissa olivat 
tarpeeksi valmistetut, että niitä senvuoksi ei ennätetty. kyllin 
nopeasti konseljissa ratkaista, että tehtävät toimituskuntain vä-
lillä eivät olleet hyvin eikä tasaisesti jaetut, että hallitsijalle lä-
hetetyt asiat eivät olleet tarkoin erotetut konseljille kuuluvista 
asioista ja että ekspeditsionimuoto sai aikaan kollisioneja.asiain 
laillisessa käsittelyssä. Nämä tavallaan kyllä oikeat muistutuk-
set koskivat etupäässä talousosastoa. Oikeusosasto sitävastoin 
ei yleisen käsityksen mukaan muutoksia tarvinnut. Kenraali-
kuvernöörin puheenjohtajavelvollisuus ei ensi näkemältä ollut 
erittäin tarpeellinen ja johdonmukainen, mutta hyvillä syillä 
tuskin voitiin hänet puheenjohtajan asemasta poistaakaan. Vähäi-
semmissä hallitsijalle ennen kuuluneissa asioissa, jotka oli jätetty 
konseljille, oli käsittely käynyt nopeammaksi kuin aikaisempana 
aikana. 
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Arvosteltavaan suunnitukseen nähden Tengström myönsi, 
että sen mukaan tulisivat asiat niin valmistetuiksi, että ne hel-
pommin ja varmemmin voitiin korkeimmassa instanssissa 
päättää, ja myös asiain vähentyminen konseljiin nähden tapah-
tuisi, kun kollegiot joukon asioita ratkaisisivat. Hän tahtoi 
kuitenkin tuoda esiin myös muita näkökohtia, jotka  konseljin,  
järjestämisessäkin oli otettu huomioon. Ensinnäkin oli ky-
symys, oliko mahdollista saada tarpeeksi kykeneviä jäseniä ja 
virkamiehiä niin moniin virastoihin silloisissa oloissa. Useat 
taitavat  miehet olivat jääneet  Ruotsiin. Kuului jo silloin vali-
tuksia, että oli puute kykenevistä miehistä ja että virastoihin 
täytyi ottaa kokemattomia nuorukaisia tai täysin palvelleita 
tai ennen sopimattomiksi katsottuja hakijoita. Sitä vähem-
min oli toivoa saada kykeneviä miehiä moniin uusiin tärkeisiin 
virastoihin. Muista viroista ei sopinut siirtoja tehdä, kun hal-
lintolaitos olisi siten joutunut epäjärjestykseen.- Sitäpaitsi pe-
rustettava sotalaitos veisi joukon nuorukaisia. Harvalukni-
nen, mutta taitava ja hyvin palkattu virkamiehistö oli suurem- 
manarvoinen kuin lukuisampi mutta taitamaton ja kokematon. 
Virkamiesten piti nauttia sellaista palkkaa, että  he  eivät tar-
vinneet elää oikeuttaetsivien kansalaisten kustannuksella. Suo-
men silloinen raha-asiain tila kuitenkin pikemmin neuvoi entis-
tenkin virkain lakkauttamiseen kuin uusien perustamiseen, jotka 
palkkoina vähinten laskujen mukaan veisivät  70,  å  80,000  hopea-
rupl., puhumattakaan muista virastojen perustamisessa tarvitta-
vista varoista. Asettaa köyhässä maassa yhtä täydellisesti ko-
koonpantu hallitus kuin kokonaisessa kuningaskunnassa tuskin 
sopi terveeseen valtiotaitoon. Mutta jos nämä vaikeudet saa- 
tettiinkin poistaa, oli vielä kysymys, mitä kaikella tällä oli voi- 
tettu tarkotusperään nähden. Ellei saatu kelvollisia ja rehelli-
siä virkamiehiä, ei koko järjestelmällä ollut muuta seurausta, 
kuin että asiat edelleen huonosti valmistettuina joutuivat kor-
keimman vallan ratkaistaviksi. Useimmat asiat edelleenkin var-
maan vedottaisiin korkeimpaan valtaan. Uusi järjestelmä teki 
vielä asiain nopean suorituksen entistä vaikeammaksi, ja voitiin-
han  taloudelliset riita-asiat jo ali-instansseissa niin tarkoin kä-
sitellä, että korkein valta saattoi ne ilman vaikeutta ratkaista. 
Kirkolliset asiat olivat jätetyt ennen tuomiokapituleista suo-
raan korkeimpaan paikkaan, paitsi kriminaaliasiat, jotka olivat 
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menneet hovioikeuksiin, ja valitusasiat, jotka lähetettiin yleisten 
asiain valmistelukuntaan, eikä mitään valitusta ollut kuulunut, 
vaan päinvastoin ollut tyy 	LyväisyyLtä tähän järjestelmään näh-  
den.  Miksi maaherrain päätökset eivät saattaisi olla samassa 
asemassa. Ehdotetun valtiokonseljin jäsenlukua hän ei pitänyt 
riittävänä työn paljouteen katsoen, etenkaan kun kenraalikuver-
nööri ei aina muiden virkatointen vuoksi voinut olla läsnä ja 
jäsenille saattoi sattua sairauksia, tai olivat  he  lomalla tai tuli 
muita esteitä, Sen jäsenmäärän, mikä riitti ehdotettuun valtio-
neuvostoon, olisi pitänyt riittää myös hallituskonseljiin, mutta 
siinä tarvittiin vähintään seitsemän jäsentä asiain hoitoa varten, 
eikä kolmen jäsenen palkan sä.ä..stö ollut tässä suhteessa hyödyl-
linen finanssitoimi. Kun ehdotuksessa kenraalikuvernöörille 
neuvoston puheenjohtajana oli annettu kaksi ääntä sekä ratkaisn-
ääni, oli liian suuri ja usein ehkä vahingollinen vaikutusvalta 
jätetty kenraalikuvernöörille, etenkin jos kenraalikuvernööri oli 
Suomen ulkopuolella syntynyt mies, joka ei tuntenut eikä rakas- • 
tanut maan lakeja ja hallitusmuotoa. • 

Tengström puolestaan tahtoi esittää keinoja  konseljin  or-
ganisatsionin vikojen parantamiseksi.  Jos  oli keinoja siihen 
säilyttämällä entiset muodot koko rakennusta särkemättä, oli 
niitä ainakin koetteeksi käytettävä ennen täydellistä reformia. 
Kun useimmat asiat tulivat talousosastoon maaherroilta, oli 
heiltä vaadittava viisasta ja huolellista asiain käsittelyä, sekä 
maaherroiksi asetettava kyvykkäitä ja rehellisiä miehiä, jolloin 
hallituskonseljilla olisi enemmän apua kuin mitä  se  saisi kolle-
giaalisilta korporatsioneilta, jotka rakenteensa vuoksi aina toi-
mivat raskaasti ja hitaasti. Kun sekä hallituksella että ylei-
söllä oli täyttämättömiä toivomuksia siinä suhteessa, oli reformi 
tästä alettava, ja jos  se  onnistuisi, ei kollegioita. eikä yleistä 
valmistelukuntaa vastedeskään tarvittaisi.  Konseljin  jäsenten pai-
kat piti täyttää samaa prinsiippiä tarkoin noudattaen. Niihin 
nähden oli  se  haitta, että ne olivat  vain  kolmivuotisia komis-
sioneja ja että muita tärkeitä virkoja hoitavia virkamiehiä nii 
niin täytyi siirtää, eivätkä kaikki siirretyt olleet toisten väli-
aikaiseen luonteeseen tyytyväisiä. Mutta niin kauan kuin ken- 
selji

. . 
selji nautti hallitsijan ja kansan luottamusta, uhrasi varmaan 
joka jäsen mukavuudestaan ja yksityiseduistaan isänmaalle ja 
katsoi tointa kunniaksi. Kolmivuotisvaihdot tyyunyttivät kan- 
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salliskateutta, antoivat hallitsijalle tilaisuutta oppia yhä parem-
min tuntemaan kansaansa ja siten yhä paremmin kokoonpane- 
Maan tämän hallitusneuvoston  (Styrelse Råd)  ja kiihottivat ehkä 
patrioottisia ja kyvykkäitä kansalaisia pyrkimään toimeen. Ero-  
tus  aatelisten ja aatelittomien jäsenten välillä piti poistettaman 
ja  vain  ,kunto, 'rehellisyys ja kansalaishyve otettaman huomioon 
jäsenten nimittämisessä.  Jos  kaikki jäsenet olivat miehiä, joille 
oli oivalliset tiedot ja toimintataitoa, ja vielä muutamat. 
tottuneet virkamiehinä asiain -'käsittelyyn, olisivat siten useat 
viat tulleet autetuiksi. Ehkä myös konseljissa noudatettiin liial-
lista muodollisuutta työ- ja ekspedieerausmetodissa, joka kyllä 
juridisessa tyylissä oli paikallaan, mutta talousasiain käsitte-
lyssä oli liian tarkka väsyttäen jäsenet, virkamiehet ja asian-
omaiset, niin että kuukausia kului ennenkuin yksinkertaisinkaan 
asia oli päässyt tämän labyrintin läpi. Piti siis keksittämän 
lyhyempi työmetodi. 

Kaikki asiat eivät olleet niin tärkeitä, että niitä olisi tar-
vinnut esittää koko osaston ratkaistavaksi, jonka.  vuoksi Teng-
ström ehdotti osaston jakamista kahteen divisioonaan, kolme jä-
sentä kumpaankin, joiden divisioonain päätettäviksi vähäisemmät 
asiat piti jättää, ja  vain  tärkeimmät olivat koko osaston istunnoissa 
käsiteltävät. Jäsenille täytyi olla helppoa määrätä yleiset perusteet 
tärkeämpien ja vähemmän tärkeäin asiain erottamiseksi.  Kans-  
iiatoimituskunnan päällikkö sitten näiden perusteiden mukaan 
lähetti asiat joko osastoon tai divisiooneihin, mutta jos divisioona 
katsoi, että asia piti osaston yhteisistunnossa käsitellä, saatiin  
se  sinne jättää. Divisioonan ratkaisuista teki esittelijä seuraa=  
vassa  osaston täysi-istunnossa ilmotuksen, ja kaikki asiat ekspe- 
dieerattiin samalla tavoin. Tengström katsoi myös, että juridi-
siin asioihin, jotka menivät  konseljin  ohjesäännön mukaan ho-
vioikeuksiin, piti lisätä muita samantapaisia asioita, kuten kruu-
nun- ja sotilastiloja koskevat jutut, riidat perinnöksiostoista tai 
kruununtilain arenneista ja sen sellaiset, joten talousosaston toimi-
piiri supistuisi ja juridiset asiat paremmin erotettaisiin taloudelli-
sista. Yleisiä plenumeja piti vähentää ja pitää  vain  silloin, kun oli 
kysymys maan yleistä taloudellista hallintoa koskevista, asioista. 
Kuu maa' uudesta asemasta johtuneiden laitosten järjestäminen 
oli saatu suoritetuksi, oli toivottavaa, että aikaa hukkaavat 
plenumit vähentyisivät.  
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Konseljin  ohjesäännössä ja muissa julkaistuissa asetuk- 
sissa oli kyllä määrätty, mitkä asiat kuuluivat hallitsijalle ja 
mitkä konseljille, mutta kun kuitenkin väärinkäsityksiä oli syn-
tynyt ja virastojen, vieläpä konseljinkin ratkaisemia asioita oli tie-
tämättömyydestä tai juonittelusta jätetty hallitsijalle itselleen, -
ja siitä johtunut sekavuuksia,' piti keisarillisella asetuksella tämä 
kohta korjata.  Konseljin  koköonpanoon nähden, oli Tengströmin 
sanojen mukaan, konseljikomitea Porvoon valtiopäivillä katso-
nut- useista syistä pitävänsä ehdottaa, että kenraalikuvernööri olisi  
konseljin  puheenjohtaja, ei  vain  siksi, että hän oli keisarin ensi-
mäinen, mies Suomessa, vaan myös, jotta ristiriitaisuudet, jotka 
helposti syntyivät. sotilas- ja siviiliviranomaisten välillä ja joista 
juuri valtiopäiväin aikana oli nähty ikäviä esimerkkejä, oli-
sivat tulleet ehkäistyiksi. Kun talousosastolla oli  se  muoto 
ja kenraalikuvernöörillä  se  asema, mikä niillä silloisten ohje-
sääntöjen mukaan oli, ei näyttänyt tarvittavan pelätä  lain  
ja • oikeuden kärsivän tämän virkamiehen vallasta, vaikka- _  
kin  hän vastoin kaikkea luuloa tahtoisi sitä väärin käyttää. 
Mutta kun hänellä siviili- ja sotilasasioihin .nähden oli niin mo-
ninaisia toimia, ettei hän yhtä mittaa voinut pitää silmällä 
asiain kulkua konseljissa, näytti tarpeelliselta, että hallitsija asetti 
jäsenten arvoon tai ikään katsomatta talousosastoon vakinai-
sen varapuheenjohtajan, joka olisi samalla kansliatoimituskun-
nan päällikkönä, missä asemassa ollen hän. helpoimmin saat-
taisi pitää asiain kulkua silmällä. Asiain jako toimituskuntain, 
etenkin finanssitoimituskunnan ja kamaritoimituskunnan välillä 
tarvitsi tasottelua. Tilien revisioni ei vaatinut eri toimitus-
kuntaa erityisine esittelijöineen, kamreereineen ja revisioni-
komissaareineen, vaan oli  se  sopivimmin jätettävä konttorille, 
joka oli oleva kamaritoimituskunnan ja revisionikomissaarin lähim-
män valvonnan alla. Kirkollisasiain toimituskuntaan voitiin en-
tiseen tapaan siirtää opetuslaitoksia, sensuuria, kirjakauppoja 
ja kirjapainoja koskevat asiat, etenkin kun useat niistä asioista -
olivat tuomiokapitulien hoidossa ja kun kansliatoimituskunnalla 
oli paljon muita raskaita tehtäviä.  Konseljin  virkamiehille piti 
ehkä antaa lähetteistä lunastusmaksu, jonka kautta  he  var-
mimmin ja pitemmäksi aikaa sidottaisiin-  tähän työtä kysyvään 
laitokseen ja riidanhaluiset asianomaiset eivät kaikkia joutavia 
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asioita jättäisi  konseljin  ratkaistavaksi,. ja virkamiehet myös no-
peammin valmistaisivat lähetteet. 

Vielä Tengström kiinnitti huomion siihen seikkaan, olivatko 
edelleen pienimmätkin asiat ekspedieerattavat keisarin nimessä, 
ja jos muutos tehtiin, kuinka  se  oli toimeenpantava, ettei 
entisestä poikkeaminen herättäisi yleisössä huomiota ja epäluot-
tamusta ylihallituksen auktoriteettiin. Silloinen ekspedieeraus-
tapa synnytti kollisioneja ja useissa suhteissa vaikeuksia,  se  
oli selvää, mutta miten asia oli autettavissa, siitä hän ei tahto-
nut ehdotusta tehdä. 

Suunniteltu täydellinen muutos olisi Tengströmin mielestä 
ollut vastoin entistä ohjesääntöä ja siihen nojautuvia korkeim-
pia käskyjä ja määräyksiä, jotka myös piti muuttaa, jos pää-
perusteet muutettiin. Lopuksi Tengström huomauttaa, että kun  
konseljin  ohjesäännön antamisen jälkeen useita uusia virastoja 
oli perustettu, jotka tuottivat muutoksen ensimäiseen vähemmän 
täydelliseen ja väliaikaiseen suunnitukseen, ja kun useita yleisten 
asiain käsittelytapaa koskevia keisarillisia asetuksia oli ilmesty-
nyt, oli joka tapauksessa tarpeen, että ennen  konseljin  uutta -
kokoonpanoa seuraavana syksynä kaikki sitä koskevat asetuk-
set tarkastettiin, mikä työ oli jätettävä muutamille oikeus- ja ta-
lousosaston jäsenille, joiden tuli hyvissä ajoin laatia uusi ehdo-
tus ylihallituksen ohjesäännöksi vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. 

Näiden muistutusten johdosta laati Ehrenström uuden kir-
jotuksen, nimeltä: „Mietelmiä  J.  Tengströmin muistutuksista 
Suomen Hallituskonseljin parempaa organisatsionia koskevan 
ehdotuksen suhteen".  1)  Siinä hän ensinnäkin huomauttaa, että 
virkamiesten puute ei todistanut sitä, että hänen ehdotuksensa 
perusteet olisivat olleet väärät. Tämä puute voitiin poistaa, jos 
yliopisto ja virkamiehistö rehellisesti kokivat kasvattaa nuo- 

. risoa valtiovirkoihin. Ehdotetussa kollegiossa voitiin yliopis-
tossa valmistettuja miehiä harjottaa asiain käsittelyyn. Sitä-
vastoin piti myös Ehrenström muistutusta varojen puutteesta 
tärkeänä. Mutta tämäkään ei osottanut, että aije olisi ollut. 
väärä. Hän myönsi, että jos kaikille aloille saatiin rehellisiä  

1)  „Reflexioner öfver J. Tenb tröms anmärkningar vid projektet om  
en  förbättrad organisation af Finska Regerings Conseillen". Riilahden  ko-
koelmassa olevassa  jäljennöksessä  ei ole päivämäärää.  



virkamiehiä, tulivat asiat paremmin -käsitellyiksi, niin että ne 
voitiin helpommin korkeimmassa instanssissa ratkaista, mutta 
katsoi kuitenkin, että hänen ehdottamansa järjestelmä olisi pa-
remmin vastannut yleistä ja yksityistä etua ja ollut enemmän 
konstitutsionin mukainen. Valtiovaltain erottaminen oli välttä-
mätön edellytys alamaisten turvallisuudelle. Että oli laitos, jossa 
lainkäyttö ja toimeenpano olivat saman korporatsionin käsissä 
ilman kontrollia, oli suuri poliittinen virhe. Muistutus, - että. 
neljä valtioneuvoston jäsentä ei ennättäisi asioita käsitellä, me-
netti merkityksensä, kun otti huomioon, että asiat tulisivat neu-
vostoon täysin valmistettuina. Erotus aatelisten ja aatelittomien 
jäsenten välillä taas oli konstitutsionin Mukainen. Kysymys 
kirjapainojen ja -kauppojen valvonnan jättämisestä kirkollisasiain 
toimituskunnalle vaati suurempaa valistusta ja enemmän tietoja 
kuin mitä hänellä oli, eikä hän siis siihen puuttunut. Mutta 
tuota useissa. suhteissa niin loukkaavaa muotoa, että konselji 
antoi lähetteensä keisarin korkeassa nimessä, oli Tengströmin 
kirjotuksessa epäsuorasti puolustettu, ja sen suhteen hän tahtoi 
huomauttaa luulevansa, että yleinen mielipide oli kaikkialla sitä 
vastaan. Ehrenström arveli, että jos enemmistö Suomen sivisty-
neestä yleisöstä puolsi entisen järjestyksen säilyttämistä, olivat 
sen pääperusteet pysytettävät ennallaan. Hallitsijalla oli kyllä 
oikeus muuttaa hallitusmuotoa, mutta keisarin periaatteena oli 
noudattaa kansan toiveita, ja kun ajatukset olivat erilaisia, piti 
jäädä odottamaan valtiopäiviä. 

Suomen asiain komitean halua saada keskushallintolaitos 
uudestimuodostetuksi eivät Tengströminkään arvelut tukautta- 
neet. Eräässä kirjeessä maaliskuulta  1813  Ehrenströmille  1)  lau-
sui Armfelt:  „Koko  komitea täällä, paitsi Amino$ia, kannattaa 
Teidän eikä piispan ja kumppanien käsitystä hallituskonseljin 
organisatsioniin nähden; ja tämän vakaumuksen mukaisesti jä-
tetään asia hallitsijan silmien eteen, täydellisesti laskelmineen 
ja kaikkine seikkoineen valtioneuvos Walleenin valmistamana". 
Ja, kun sitten kysymys  konseljin  uudesta valtaluvusta oli taas 
komiteassa huhtik.  24  p.  1813 v. 1.  esillä, ehdotti komitea jäl-
leen, viitaten edellisenä vuonna tekemäänsä esitykseen, että  jä- 

') Kirj. sit. Tegnér, m. t. III s. 326 moist. 3. 
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senet nimitettäisiin  vain  vuodeksi, ,,arveIlen kuten sanat pöy-
täkirjassa kuuluvat —, että Suomen yleisen hallituksen järjes- 
täminen, jonka  H.  M.  näkisi hyväksi panna toimeen, sitä  en-  
nen  on  ennätetty suorittaa". Samassa yhteydessä myös ehdo-
tettiin, että Suomen asiain komitea olisi lakkautettu ja sijalle 
asetettu valtiosihteeri kanslioineen, vaikkakin kyllä arveltiin, että 
keisari ei olisi ollut suostuvainen komitean lakkauttamiseen.  1)  
Myös yksityiskirjeistä käy esiin, että reorganisatsionituuma yhä 
piti komitean miesten ajatuksia vireillä. Kirjeessä Kaarle Stjern-
vallille toukok.  5  p:ltä  1813 2)  Armfelt huomautti siitä, että koe-
tettiin lamauttaa toimeenpanovaltaa ja että siis säätyjen kokoon-
tuessa oli yksi pääasioita saada siinä suhteessa muutos toimeen, 
ja samaan seikkaan hän viittaa vielä kirjeessä toukok.  18  p:ltä  
1814. 3)  Walleenkin oli kirjeessään jouluk.  25  p:ltä  1813  Ehren- 
strömille  4)  kosketellut asiaa. Mainittuaan esimerkkinä, että kon-
seljissa oli  m. m.  vuosikausia harkittu kysymystä, missä sota= 
väen vaatteet valmistettaisiin, lausui hän: „— — ja niin vakava 
kuin asia itsessään onkin, täytyy, vaikkakin olisi valmis itke-
mään, ehdottomasti hymyillä tarkastellessaan tapaa, jolla mei-
dän yleisiä asioitamme joskus käsitellään. Ehkä kuitenkin nyt 
puheena oleva asia esimerkiksi otettuna todistaisi osaltaan 
vastoin Herra Piispaa ja muita oppineita miehiä, että laitos, 
joki hoitaa kollegiaalisesti maan taloudellisia asioita, ei samalla 
saa hallita korkeimman vallan nimessä ja sen turvissa olla va-
paa kaikesta valvonnasta ja vastuusta". Fredrik Stjernvall kirj. 
kesäk.  6  p:ltä  1814  Kaarle veljelle  5)  kertoi Armfeltin hänelle 
ilmottaneen, että hän, milloin  vain  jaksoi, valmisti yleiskatsausta 
virheistä ja puutteista, joiden vuoksi silloinen hallitus ei voi-
nut olla pystyssä ilman vahinkoa maalle. Armfelt oli sanonut_ 
sitä poliittiseksi testamentikseen ja aikonut ilmottaa keisarille 
koko totuuden, katsoen tätä pyhimmäksi velvollisuudekseen. Vii-
memainitun seikan johdosta kirjottaja lausui omia mietteitään, 
mainiten pitävänsä Armfeltin aijetta oivallisena, jos hänellä  vain  

') Komit. pöytäkirj. Vrt. Tegnér, m. t.  III  s. 326 ja  moist.  3. 
2) Kirj.  sit.  Castrén, Skildr. s. 363. 
3) Kirj.  sit.  sam.  s. 363. 
4) Stjernvalj-Walleenin kokoelma.  
b)  Stjernvallin kokoelma.  
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oli taitoa ja tarmoa ja pysyväistä vaikutusvaltaa jälleen raken-
taakseen, mitä hän ehkä ennen aikojaan repi  alas.  . 

Vielä vuonna  1814,  konseljin  valtalupakysymyksen ollessa 
heinäk.  17  p.  Suomen asiain komiteassa esillä, uudisti komitea 
saman ehdotuksen, jonka  se  jo kahdesti oli tehnyt keisarille, 
että jäsenet nimitettäisiin  vain  vuodeksi, jotta sillävälin  kon-  
seljin reorganiseeraus saatettaisiin toimittaa.  1)  Tämä' asia, 
niinkuin lukemattomat muut, oli nimittäin siirtynyt siirtymis-
tään, kun hallitsija oleskeli kaukana valtakuntansa hallituskes-
kuksesta Euroopan sotanäyttämöllä. Kun hallitsija kesän lo-
pulla mainittuna vuonna saapui takaisin, oli Armfelt sairaana 
ja tämä sairaus päätti sitten hänen elämänsä elokuun  19  p:nä  
1814.  Ennen pitkää lähti keisari uudelleen valtakunnasta viipyen 
poissa aina  v. 1815  lopulle. Armfeltin kuoleman ja keisarin läh-
dön jälkeen hallintolaitoksen uudestimuodostusta tarkottaneet 
tuumat jäivät ajaksi lepäämään, kuitenkin jonkun ajan kuluttua 
jälleen herätäkseen eloon. 

Ennenkuin siirrymme tarkastelemaan hallintotoimintaa seu-
raavina vuosina ja syitä, jotka saivat reorganisatsioniajatukset 
uudelleen heräämään, koskettelemme arvosteluja, joita  on  lau-
suttu ylempänä esitetyistä reorganisatsionihankkeista. 

Arvostelut ovat yleensä käyneet siihen suuntaan, että 
valtiolaitoksemme kehitykselle oli onneksi, kun uudestimuo-
dostusyritykset raukesivat. Armfeltin elämäkerran kirjottaja  
Elof  Tegnér lausuu, että oli arveluttavaa, kun ryhdyttiin jär-
kyttämään uuden valtion organisatsionia, ennenkuin  se  oli 
ennättänyt vakaantua uusissa oloissa, ja samanlaisen mielipiteen  
on  muuan toinenkin tutkija esittänyt.  2)  Tengströmin mietin-
nön julkaisija jälleen  on  kiittäen maininnut mietinnön laatijan me-
nettelyn, kun hän kehotti uudistusten harrastajia varovaisuuteen 
ja koki pitää huolta siitä, että maan äskettäin asetettu kotimai-
nen hallitus saisi rauhassa vakaantua toiminnassaan. 

Yksinomaan tältä puolen uudistussuunnituksia arvostel-
taessa jää huomioonottamatta näkökohtia, jotka valaisevat reorga- 

1) Komitean  pöytäkirjat.  
2) Tegner,  m. t.  III  s. 326.  Frosterus,  En  vändpunkt i  Alexander  I:s 

regering.  Svenska  litteratursällskapets förhandlingar XI  s. 84.  



nisatsionihankkeita itse keskushallinto-organisatsionin kannalta 
katsottuina. Mielenkiintoa herättävää  on  nähdä, että näissä organi-
satsionihankkeissa pyrkivät ratsionaaliset organisatsioniteoriat 
vaikuttamaan, jota ei ollut tapahtunut kolmea vuotta aikaisemmin 
suoritetuissa järjestämisissä. Aivan selvänä esiintyy niissä oppi 
valtiovaltain jaosta. Niin oli meidänkin maamme valtiolaitok-
seen jättämäisillään jälkensä tuo kuuluisa, Ranskasta lähtöisin 
oleva Montesquieun esittämä teoria, jolla oli ollut tärkeä mer-
kitys useiden Euroopan  maiden,  vieläpä Venäjänkin hallinto-
laitoksen muodostumiseen, ja joka vaikutti tuntuvasti myös 
Ruotsissa samoihin aikoihin suunniteltuihin reformeihin. Toi-
selta puolen ei voitane merkityksettömäksi katsoa pyrkimystä 
saada maamme keskushallintolaitos muodostetuksi enem-
män Suomelle vahvistetun konstitutsionin mukaiseksi. Niin-
kuin aikaisemmin Jägerhornin laatimissa ehdotuksissa tarko-
tettiin nytkin luoda Suomelle jonkunlainen valtioneuvosto, 
jollainen hallituskonselji ei ollut, ja asettaa yleisten asiain 
valmistelukunta sekä kollegioita hallintoasioita käsittele-
mään. Siten olisi maamme keskushallinto-organisatsioni tosiaan 
tullut muodoltaankin läheisesti yhtäläiseksi entisen järjes-
telmän kanssa. Tällöin olisivat myös „korkeimman vallan 
käyttö" ja hallintoasiain hoito tulleet erotetuiksi toisistaan ja 
ristiriitaisuudet, mitkä olivat syntyneet molempien mainittu-
jen puolien ollessa hallituskonseljin hoitoon yhdistettyinä, 
poistuneet. Tärkeiden hallitusasiain käsittely olisi joutunut 
toisille orgaaneille kuin vähäisemmät keskusvirastotehtävät.  Vii- 

• memainitut näkökohdat erityisestikin olivat TengstrÖmin mie-
tinnössä jätety6 syrjään, ja siinä oli sen päävirhe. Tengström 
ajatteli esiintyneiden vikojen tulevan poistetuiksi, jos hallitus:  
konseljin  kaikkiin jäsenten paikkoihin saatiin erityisen kyvyk-
käät miehet. Mutta juuri hallituskonseljin organisatsioni teki 
vaikeaksi löytää miehiä, joilla olisi ollut  konseljin  organisat-
sionin vaatimat edellytykset: valtiomiehen laaja katse yhdistet-
tynä virkamiestottumukseen. Senpä vuoksi uudistusten kan-
nattajat katsoivat, että organisatsionin muutoksen tuli ensin ta-
pahtua, ennenkuin orgaanien kokoonpano voitiin saada tarko-
tusta vastaavaksi, ja tässä  he,  kuten keskushallintolaitoksen myö-
hempi historia osottaa, olivat oikeassa. Sitävastoin näyttävät 
Tengströmin arvelut uudestimuodostuksen toteuttamisen vai- 
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keuksista etenkin valtion raha, asiain huonon tilan vuoksi ol-
leen paikallaan, samoin kuin hänen epäilyksensä, olisivatko sel-
laiset haitat kuin asiain käsittelyn hitaus ja toimintamuotojen 
raskaus tulleet poistetuiksi suunnitellun uudestimuodostuksen-
kaan kautta. 



Toinen luku. 

Hallituskonselji sekä kenraalikuvernöörin ja proku- 
raattorin virastot vuosina 1812-1817.  

I. Hallituskonselji.  

OhjesääntÖnsä mukaan oli hallituskonseljin tehtävä hallitsi-
jalle esitys jäsenten määräämisestä kouseljiin kuusi kuukautta 
ennen valtaluvan päättymistä. Plenumissa hehnik.  29  p.  1812  
konselji laatikin kenraalikuvernöörin ehdotuksesta sellaisen esi-
tyksen ja lähetti sen Pietariin  1).  

Ennenkuin  konseljin  esitys joutui Suomen asiain komi-
teassa virallisesti käsiteltäväksi, oli kysymys  konseljin  uudesta 
kokoonpanosta pohdittavana hallitusmiesten kesken, joissa, ku-
ten  on  mainittu, oli tyytymättömyyttä  konseljin  silloisiin jäse-
niin. Kenraalikuvernööri, joka jo edellisen vuoden lopulla oli 
huomauttanut vallanpitäjille, että finanssitoimituskunnan päälli-
kön Tulindbergin heikot voimat eivät riittäneet työn paljoutta 
hallitsemaan, lausui kirjeessä, jonka mukana hän lähetti Pieta-
riin  konseljin  valtalupaa koskevan esityksen, että Tuliiidberg 
vanhuuden ja sairauden vuoksi ei kauemmin kyennyt hoita-
maan tointansa konseljissa, ja ilmotti samalla, että oikeusosaston 
jäsen Ervast oli pyytänyt yksityisasiain vuoksi eroa jäsenyydestä. 
Tarkemmin selvitteli sitten kenraalikuvernööri eräässä Rehbin-
derille kesäkuussa  1812  lähettämässään kirjeessä käsityksiään 

') Plen. pöytäk. 



,konseljin  kokoonpanosta  1).  Oikeusosastoon nähden ei hänellä 
ollut muistutettavaa, mutta kyllä talousosaston suhteen Sen 
jäsenistä  de Geer, v.  Troil ja Rotkirch olivat hänen mielestään 
knnnioitettavia miehiä, mutta heillä ei ollut ominaisuuksia, jotka 
olisivat tehneet heidät kykeneviksi olemaan erityisemmin hyÖ-
dyksi. Mannerheim oli selväpäinen, mutta pahaksi onneksi vä-
hän liian tyly, eikä senvuoksi ollut saavuttanut rakkautta eikä 
luottamusta. Haartman kykenevänä ja palvelushaluisena mie-
henä ansaitsi kaikkea kiitosta, ja myös Reuterskjöld oli hänestä 
kelpo mies, joka innolla hoiti sotilastoimituskunnan asioita. 
Mutta Tulindbergin hän ei katsonut kåytöksellään tunnustusta 
ansainneen. Kenraalikuvernööri ehdottikin, että hänet poistet-
taisiin konseljista, mutta muut jäsenet voivat hänen mielestään 
jäädä paikoilleen. Uudeksi jäseneksi hän halusi eversti af Schul-
ténia, jolla oli oivallisia ominaisuuksia. 

Tietäen Armfeltin tyytymättömyyden hallituskonseljin ko-
koonpanoon oli Aminoff huhtikuussa  1812,  ennen Armfeltin 
lähtöä pääkortteeriin Vilnaan, pyytänyt häntä olemaan varovai-
nen  konseljin  jäsenten erottamisessa ja asettamisessa uutta ko-
koonpanoa määrättäessä  2).  Vilnassa ollessaan oli Armfelt, niin-
kuin hänen ylempänä mainitusta kirjeestään Aminoffille tou-  
kok.  16  p:ltä olemme nähneet  3),  huomauttanut hallitsijalle, että 

- muutamat jäsenet saatettiin poistaa konseljista. Kirjeessä Ami-
noffille kesäk.  6  p:ltä  1812 4)  hän mainitsi, että kun oli osottau-
tunut välttämättömäksi pidentää silloisen  konseljin  toiminta-ai-
kaa vuodella, ei Schultén nyt voinut päästä konseljiin, vaan 
sai hän odottaa seuraavaan vuoteen astuakseen sitten jonkun 
jäsenen sijaan. Vuoden kuluttua, kun Viipurin läänin asiat oli 
saatu järjestykseen, voitaisiin lakkauttaa myös molemmat läänin 
yhdistämisen vuoksi konseljiin perustetut jäsenpaikat.  Jos  
Nordenstedt ei ennättänyt saapua ajoissa Suomeen, jotta hänet 
olisi saatettu nimittää maanmittaustirehtööriksi, voitiin tähän 
toimeen määrätä Gripenberg ja asettaa Nordenstedt konseljiin  

1) Rehbinderin kirjekokoelnia.  Valtioarkistossa. 
2) Hartman, m. t. s. 362. 
3) /Its.  s. 13. 
}) Riilahden kokoelma. Armfeltin aikeista vrt: myös.Tegnér, m. t.  

III  s. 326 muist. 2. 
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Nordensvanin sijalle ,  („efter  den  göken  Nordensvan") kamari-
toimituskunnan_ päälliköksi. 

• Eräissä Aminoffille  malis-  ja huhtikuussa  1812-  lähettä-
missään kirjeissä Mannerheim  1)  esitti, .että  konseljin  jäsenluku 
vähennettäisiin ohjesäännössä säädettyyn määrään, kun suu-
remmaksi hyödyksi olisi jäsenten taito kuin luku, ,ja kiinnitti 
vallanpitäjäin huomion kysymykseen, oliko viisasta erottaa kon-
seljista  vain  aatelittomat jäsenet. Idmaniin nähden hän huo-
mautti, että hän oli omaavoittoa pyytämätön mies, ehdottaen 
hänen nimittämistään oikeusosastoon, ja Nordensvan taas oli 
ainoa kameralisti konseljissa. Itse tahtoi Mannerheim päästä 
lepoon ja mainitsi hän Reuterskjöldinkin haluavan lähteä kon-
seljista. Kirjeessä Aminoffille kesäk.  10  p:ltä hän vielä huo-
mautti, että jos jäseniä poistettiin konseljista, piti sen tapahtua 
ilman epäsuosion merkkejä. Haartman jälleen kirjeessä kesäk.  
13  p:ltä Aminoffille  2)  suositteli kamaritoimituskunnan päälli-
kÖksi kamarineuvos  Arndt  Joh. Winteriä, entistä Turun läänin 
lääninkamreeria, joka hänen sanojensa mukaan oli huomatta-
vasti esiintynyt Porvoon valtiopäivillä, ja jota sopivampaa miestä 
toimituskunnan päälliköksi hän ei tuntenut. Viipurin läänin 
puolesta asetetun jäsenen säilyttämistä konseljissa hän puolus- 
teli, vieläpä mainitsi, että hänellä olisi pitänyt olla toimitus-
kunta • hoidettavanaan, jotta hän olisi ollut enemmän toimin-
nassa.  

Konseljin  uutta valtalupaa koskeva esitys oli, niinkuin 
nähty, esillä Suomen asiain komiteassa kesäk.  24  p.  1812 3),  ja 
ehdotti komitea, että jäsenet nimitettäisiin  vain  vuodeksi, 
jotta olisi voitu panna suunniteltu hallintolaitoksen uudesti-
muodostus toimeen. Kenraalckuvernöörin mainitsemien syiden 
perustuksella esitettiin, että Tulindberg oli poistettava konsel- • 
jista. Hänen osottamansa rehellisyyden ja omaamiensa tietojen 
vuoksi oli hänelle annettava jokin hallitsijan suosionosotus. Ke-
tään ei tarvittu_ sijalle nimittää, vaan voitiin päällikön apulai 
nen Haartman paikkaan siirtää. Ervastille ehdotettiin niinikään 
virkaeron suomista ja myös jotakin erityistä hallitsijan suosion- 
osotusta, hän kun oli komitean mielestä erinomaisella tavalla 

i) Kirj. 1113, 2914, 29l/ 4  1812. Riilahden kokoelma. 
2) Riilahden kokoelma. 
3) Kts. ylemp. s. 2. 
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tehtävänsä suorittanut. Muita muutoksia ei komitea puoltanut, 
koska uusille, nimitettäville jäsenille olisi ollut vaikeata astua  
vain  vuodeksi konseljiin.. 

Että  konseljin  kokoonpanossa tapahtuisi muutoksia valta-
luvan päättyessä tuli pian  konseljin  jäsentenkin tietoon. Ehren-
ström sanoi kirjeessä heinäk.  23  p:ltä Aminoffille  1)  kuulleensa 
Haartmanilta, että Tulindberg tulisi saamaan eron. Hän mainitsi 
vielä, että Ladaukin pelkäsi joutuvansa pois konseljista; mutta 
hänen erottamisestaan ei Haartman ollut tietänyt mitään kertoa. 

Aiheeton ei suinkaan Ladaun pelko ollut. Kun Suomen 
asiain komitea teki ylempänä mainitun ehdotuksensa  konseljin  
kokoonpanosta, oli Armfelt edelleen ollut pääkortteerissa eikä 
siis ollut esityksen tekemisessä mukana. Hänen tuumiinsa, jotka 
erosivat komitean ajatuksista, sisältyi myös ajatus Ladaun erot-
tamisesta. Kirjeessä Aminoffille heinäk.  5  p:ltä  2)  hän lausui, 
että ilman Mannerheimiä, joka halusi pois konseljista, ei voitu 
olla. Vähimmin kyvykkäät jäsenet sitävastoin pitivät eniten 
kiinni  2,000  ruplastaan. Ladau oli poistettava, koska oli tar-
peetonta, että konseljissa oli Viipurin lääniä edustava jäsen, 
kun kerran lääniä varten oli järjestämiskomitea olemassa. 
Schulténin piti päästä konseljiin, jonka vuoksi yhden jäsenen 
täytyi sieltä väistyä. Tarvittiin näet konseljissa päätä ja työtä, 
eikä Aleksanterin edustajia  3).  

Mutta tämänkään ajatuksen mukaisesti ei kokoonpanoa 
lopullisesti järjestetty. Uutta valtalupaa koskevassa käskykir-
jeessä syysk.  6/18  p:ltä määrättiin kansliatoimituskunnan päälli-
köksi Mannerheim, kamaritoimituskunnan kamarineuvos  Winter,  
finanssitoimituskunnan Gabr. Eerik Haartman, sotilastoimitus-
kunnan  de Geer  ja Reuterskjöld hänen apulaisekseen, kirkol-
listoimituskunnan päällikÖksi kansliatoimituskunnan päällikön 
apulainen Idman sekä muiksi talousosaston jäseniksi  von  Troil 
ja Ladau. Oikeusosaston jäsenet taas olivat Tandefelt;  Wile-
brand,  Gyldenstolpe, Sattler, Krook, Krogius, Öhmann ja laa- 

1) .Riilahden kokoelma. 
2) Sam. kokoelma. 
3) Tässä kirjeessään hän myös lausuu, että piispan veli (s. o. fi-

nanssitoimituskunnan kamreeri Tengström) oli saatava pois konseljista, 
muuten eivät finanssiasiat koskaan tulleet järjestykseen. 
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manni Hisinger. Kaikki jäsenet olivat nimitetyt toimiinsa  vain  
vuodeksi lukien lokakuun  1  p:stä  ,1812 1):  Mitkä syyt ja näkö-

- kohdat olivat.. päässeet • lopullisessa nimityksessä määräviksi,  on  
mahdoton sanoa. 

Edellämainittujen lisäksi määrättiin talousosaston jäseneksi 
erityisellä syysk.  18  p.  u. 1.  annetulla käskykirjeellä Suo-
men 'sotaväen inspehtori kenraalimajuri  August  Fredr.  Palm-
felt,  joka ei kuitenkaan nauttinut jäsentoimestaan mitään eri-
tyistä palkkaa, ja jonka tuli etupäässä ottaa osaa  vain  soti-
lastoimituskunnan asioihin. Kamarineuvos  Winter  ei ottanut 
hänelle annettua tointa vastaan. Ensin oli Idman kamaritoimitus-
kunnan johtajana, kunnes Haartman; joka oli lupautunut väliai-
kaisesti suorittamaan toimituskunnan päällikön tehtävät oman vir-
kansa ohella, sai valmiiksi eräät tärkeät työt ja ryhtyi lokakuun 
lopulla toimeen.  2)  Suomen asiain komitea ehdotti varsinai-
seksi toimituskunnan päälliköksi esittelijäsihteeri Stierwaldia, 
mutta kun hän oli Viipurin läänin järjestämiskomitean jäsenenä, 
määrättiin komitean esityksestä Haartman toistaiseksi hoitamaan 
oman virkansa ohella myÖs kamaritoimituskunnan päällikön 
tehtäviä ja lääninkamreeri Wacklin auttamaan toimituskunnan 
esittelijää työn helpottamiseksi.  3).  

Ensimäisen valtaluvan aikaisista jäsenistä olivat siis Nor-
densvan, Tulindberg ja Rotkirch saaneet poistua talousosastosta 
ja uusiksi jäseniksi tulleet Stierwald ja Palmfelt. Stierwaldin 
nimitystä koskevan kirjelmän alle ei tosin oltu ennätetty saada en-
nen hallitsijan lähtöä sotanäyttämölle hänen nimikirjotustaan, 
mutta Suomen asiain komitea katsoi, että häntä oli pidettävä jäse-
nenä, kun hallitsija oli hänet siksi hyväksynyt, ja komitea antoikin 
hänelle kenraalikuvernöörin kautta heinäkuussa  1813  käskyn 
lopettaa työnsä järjestämiskomiteassa ja ryhtyä hoitamaan ka-
maritoimituskunnan päällikön virkaa. Haartman oli nimittäin' 
ilmottanut, ettei hän jaksanut hoitaa kahden toimituskunnan 
päällikön tehtäviä.  4)  Vielä  v:n  1813  kuluessa ei kuitenkaan 
Stierwald konseljiin saapunut. Siitä huolimatta oli talousosas- 

1) Plea.  pöytäk. 29/9  1812. 
2) Talousos. pöytäk. 27/,0  1812. 
3) Suomen asiain komit. pöytäk. 93/„ 1812. Plen pöytäk. 18/12  1812. 
4) Suomen asiain komit. pöytäk. 18/7  1813 v. 1. 
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tossa  enemmän jäseniä, kuin mitä siinä alkuperäisesti oli ollut; 
ja, kun oikeusosaston jäsenlukukaan ei ollut entisestään vähen-
tynyt, Hisinger kun oli tullut Ervastin sijalle, oli  konseljin  jä-  
senluku edelleen suurempi ohjesäännössä säädetty määrää.  

Konseljin  jäsenten virka-aika oli päättyvä lokak.  1  p:nä  
1813.  Jälleen oli ollut kysymys eräiden jäsenten eroamisesta. 
Kirjeessä jouluk.  14  p:ltä  1812  Aminoffille  1)  oli Armfelt lausu-
nut: ,.Ladau  on  viattomampi kuin muut herrat, mutta Ladau 
ei ole Suomen hallitukselle välttämätön henkilö". Mannerheim 
puolestaan teki kirjeessä huhtik.  7  p:ltä  1813  Aminoffille  2)  pyyn-
nön, että häntä ei enään nimitettäisi konseljiin. Syyksi ha- 
luunsa päästä sieltä eroon hän mainitsi, että toimensa vuoksi 
konseljissa hän oli saanut vihamiehiä, terveys oli turmeltunut 
ja talous huonontunut. Suomen asiain komitea, käsitellessään  
konseljin  esitystä uudesta valtaluvasta huhtik.  24  p.  1813 v. 1.,  
ei kuitenkaan ehdottanut muutoksia kokoonpanoon, vaan esitti 
entisten jäsenten nimittämistä konseljiin. Nytkin, kuten nähty, 
ehdotettiin jäsenten määräämistä toimiinsa  vain  vuodeksi, koska 
lykkäytynyt hallintolaitoksen uudestimuodostus piti toki sen 
kuluessa saataman päätökseen. Elokuussa  1813  tehtiin edellä-
mainittuun esitykseen .  se  muutos, että Idmanin sijalle, joka oli 
ilmottanut haluavansa poistua konseljista, ehdotettiin eversti 
af Schultenia. Mutta hallitsijan ollessa kaukana pääkaupungista 
ei häneltä ennätettykään saada hyväksymystä uudelle kokoonpa-
nolla ennen määräpäivää. Syyskuun  30  p:nä  1813,  päivää ennen 
valtaluvan loppua, ilmotti kenraalikuvernÖöri hallituskonseljin 
plenumissa katsovansa velvollisuudekseen käskeä keisarin kor-
keassa nimessä  konseljin  jäseniä edelleen jatkamaan työtään 
keisarin 'määräystä odottamatta asiain kulun pysähtymisen 
estämiseksi. Asiasta julkaistiin kenraalikuvernöörin ja  kon-
seljin  jäsenten toimesta keisarin nimessä kuulutus ja raportti 
lähetettiin hallitsijalle.  3)  Idman ei voinut poistua konsel- 
jista eikä Sehultén astua hänen sijaansa, kun hallitsijan mää-
räystä ei oltu siitä saatu, ja  konseljin  kokoonpano jäi siten en-
tiseksi. Tammikuussa  1814  alkoi Stierwald toimensa  kon-- 

')  Riijahden kokoelma.  
2) Sam.  kokoelma.  
3) Samling  af 1'lakater,  Förordningar,  Manifester  och Påbud  s. 11.  

Suomen asiain komit. asiakirjat  1813  n:ot  77, 189.  
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seljissa järjestämiskomitean työn päätyttyä. Vähää, ennen val-
taluvan loppua oli ollut kysymys eräästä muutoksesta oikeus 
osastonkin kokoonpanoon. Saatuaan tiedon Aminoffilta, että 
Haartman oli tarjoillut paikkaa konseljiKsa laamanni Sund-
holmille, mainitsi Rehbinder kirjeessä Aminöffille syysk.  5  p:ltä  
1813 1),  että Krook oli pyytänyt eroa konseljista mutta sitten 
peruuttanut pyyntönsä. Vielä lausui Rehbinder ihmetyksensä 
Haartmanin menettelyn. johdosta, kun hänelle -ei ollut annettu 
mitään sellaista valtuutta, ja huomautti, että hän ansaitsi saada 
omavaltaisuudestaan muistutuksen. 

Hallitsijan palattua heinäkuun lopulla  1814  Pietariin esi-
tettiin hänelle  s.  k.  27  p.  v. 1.  Suomen asiain komitean vähää 
aikaisemmin,  17  p.  v. 1.,  laatima  konseljin  kokoonpanoa koskeva 
mietintö, jossa komitea taaskin, niinkuin nähtiin, ennenmaini-
tun syyn nojalla ehdotti jäsenten nimittämistä  vain  vuodeksi 
ja esitti, että Stierwaldia koskeva määräys allekirjoitettaisiin, 
Idmanille annettaisiin hänen pyytämänsä virkaero ja sijalle 
asetettaisiin Schulten.- Keisari hyväksyi esityksen ja määräsi, 
että valtalupa oli kestävä seuraavan lokakuun  1  p:stä loka-
kuun  1  p:ään  1815.  Jäseniksi nimitettiin entiset miehet paitsi 
Idmania, jonka sijasta Schulten tuli kirkollisasiain toimitus-
kunnan päälliköksi. Stierwald sai nyt vahvistuksen kamari-
toimituskunnan päällikön toimeen. Palmfelt oli kuollut huhti-
kuussa  1814,  mutta hänen sijalleen ei konseljiin ketään 
nimitetty. Nimityskirjelmässä ilmaisi keisari hyväksymisensä 
sen suhteen, että jäsenet olivat edellisenä vuonna jääneet pai-
koilleen, ja vahvisti kaikki toimet, joihin konselji oli ryhtynyt 
sellaisissakin asioissa, mitkä ohjesäännön mukaan olisivat oikeas-
taan hallitsijalle itselleen kuuluneet.  2)  

Talousosaston jäsenistä  v.  Troil määrättiin syyskuussa  1814  
Suomen asiain komitean puheenjohtajaksi ja  v.  Haartman kuoli 
elokuun alussa  1815.  Oikeusosaston jäsenistä nimitettiin  v.  Wil-
lebrand niinikään syyskuussa  1814  mainitun komitean jäseneksi . 
ja Öhmann kuoli joulukuussa  1814  sekä Sattler toukokuussa  
1815.  Useita jäsenten paikkoja oli siten joutunut avoimiksi.  

1) Riilahden kokoelma. 	- 
2) Suomen asiain komit. pöytäk. 17/;  1814 v. 1., esitysnootti n:o 80. 

Plen. pöytäk. 26/8  1814. 
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Mutta kun hallitsija oli toistamiseen lähtenyt kaukaiselle sota-
näyttämölle, ei voitu saada avoimia paikkoja täytetyiksi eikä  
konseljin  kokoonpanoa määrätyksi ennen valtaluvan loppua, 
vaan  täytyi entisten jäsenten nytkin, kuten  v. 1813,  jäädä pai-
koilleen ilman hallitsijan määräystä ja antaa siitä hallitsijan 
nimessä kuulutus.  1)  Kamaritoimituskunnan päällikön virkakin 
jäi ilman vakinaista hoitajaa, kun Stierwald kuoli joulukuussa  
1815.  

Vaikeinta oli saada sopiva mies finanssitoimituskunnan 
päällikön paikkaan. Kenraalikuvernöörin ehdokkaat olivat laa-
manni Klas Joh. Sacklén, silloinen vaihto-, laina- ja talletus-
konttorin eli pankin tirehtööri, hovioikeudenneuvos Pomoell ja 
asessori  Bäckborg,  joista hän asetti etusijalle Sacklenin hänen 
tietojensa ja kokemuksensa vuoksi, vaikkakin huomauttaen, että  
Backborg  nautti yleisön puolelta suurempaa luottamusta.  2)  Suo-
men asiain komitea oli kenraalikuvernöörin kanssa yhtä mieltä 
siitä, että kun Haartmanin kuoleman vuoksi finanssitoimitus-
kunnan asiain järjestäminen oli jäänyt kesken, oli välttämätöntä 
saada paikkaan toimelias mies, jolla samalla oli sekä käytän-
nöllisyyttä että kokemusta. Komitealle oli myös tunnettua, 
että Sacklen ei ollut nauttinut yleisön suosiota sinä aikana kuin 
hän oli ollut Turun läänin lääninsihteerinä. Mutta kun komi-
tean mielestä häntä vastaan ei ollut tullut esiin tosiasioita eikä 
epämääräinen yleinen mielipide ollut tarpeeksi luja pohja ar-
vostelulle, ja kun toiselta puolen komitea oli vakuutettu, että 
hän paremmin. kuin kukaan muu voi täyttää Haartmanin pai-
kan, päätti  se  puoltaa Sacklenin nimittämistä finanssitoimitus-
kunnan päälliköksi.3) Kamaritoimituskunnan päälliköksi ehdotti 
kenraalikuvernööri kamarineuvos  Lorentz  Nybergiä 4), jonka eh-
dokkuutta myös Suomen asiain komitea kannatti, ja esitti ko-
mitea, että Nybergille, joka oli äskettäin Suomeen muuttanut ja 
jolla ei ollut vakinaista virkaa, annettaisiin  1,000  hopearuplan 
eläke, kun hän joutuisi pois konseljista, jotta hänen toimeentu-
lonsa olisi turvattu, etenkin - kun hän  konseljin  jäseneksi nimi- 
tettynä ei tulisi saamaan sotilastoimituskunnan kamreerin vir- 

1) Saml. af förordn. s. 114. 
2) Kirj. 19/a  1815 v. L Suomen asiain komit. asiakirj. 1816 n:o 177. 
3) Komit. pöytäk. 31/, 1816 v. l. 
4) Kirj. Y9/1, 1815 v. 1. Suomen asiain komit. asiakirj. 1815 n:o 236. 
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kaa, johon - häntä oli aikaisemmin ehdotettu.  1)  . Knut  v.  Troilin 
sijalle ei katsottu tarvittavan ketään ehdottaa. Mutta lisäksi 
oli Mannerheimin paikka nyt joutumassa avoimeksi ja Ladaun 
poistaminen konseljista ollut jälleen kysymyksessä. Turun maa-
herran paikan täyttämistä  v.  Troilin jälkeen katsottiin hyvin 
tärkeäksi asiaksi, ja keisarin ja kenraalikuvernöörin välillä, niin-
kuin viimemainitun huhtikuussa  1815  Suomen asiain komitealle 
lähettämästä kirjeestä näkyy  2),  oli ollut puhetta Mannerheimin 
siirtämisestä mainittuun virkaan.  3)  Samassa kirjeessä oli ken-
raalikuvernööri vaatinut Ladaun erottamista. Ladau postitireh-
töörinä oli  konseljin  alainen ja sellaisena ei hänellä pitänyt olla 
äänioikeutta konseljissa. Sen suhteen taas, että Ladau oli mää-
rätty konseljiin Viipurin läänin puolesta, kenraalikuvernööri 
huomautti, että hän ei ollut Viipurin läänissä syntynyt, vaan 
siellä ainoastaan jonkun aikaa oleskellut. Asukkaiden puolelta 
hän ei liioin ollut nauttinut yleistä kunnioitusta. Kenraaliku-
vernööri senvuoksi pyysi, että hänen sijalleen nimitettäisiin 
joku muu Viipurin läänin asukas. Hänen ehdokkaansa olivat 
kenraalikuvernöörin kanslian tirehtööri Elfving, laamanni Fab-
ritius ja kollegineuvos G-erschau, joita kaikkia hän piti erittäin 
taitavina ja rehellisinä miehinä. Käsitellessään Mannerheimin 
ja Ladaun asemaa konseljissa päätti Suomen asiain komitea 
edellisen sijalle ehdottaa esittelijäsihteeri Walleniuksen, mutta 
Ladaun suhteen ei komitea lausunut omaa käsitystään, vaan 
jätti asian hallitsijan ratkaistavaksi. Kenraalikuvernöörin eh-
dokkaina oikeusosastoon Willebrandin ja Öhmannin sijalle oli-
vat olleet esittelijäsihteeri  Anders Fab.  Orraeus eli aatelisni-
mellä Orrhjelm, jota miestä hän piti kyvykkäimpänä, mutta joka 
myös hänen mielestään olisi ollut täysin pätevä avoimeksi joutu-
vaan prokuraattorin virkaan, hovioikeudenneuvos  Anders Henrik  
Falck, asessori  Bäekborg,  laamanni Ervast ja laamanni  Anders 
Wilhelm  Orraeus, sekä Sattlerin sijalle laamanni Bernh. Fab-
ritius, hovioikeudenneuvos Europaeus ja hovioikeudenneuvos  
Josef  Fabritius. Suomen asiain komitea jälleen asetti ehdok- 

1) Komit. pöytåk. 30/18 1815 v. 1.  
2) Komit. asiakirj. 1815 n:o 83. 

E,hYellStxÖm oli 50 heinäk. 30 v. 1813- Aminottille lahettämässaän 
kirjeessä maininnut kuulleensa puhuttavan, että Mannerheim tulisi ole-
maan Troilin jälkeläinen maaherrana. Riilahden kokoelma. 



kaiksi Willebrandin sijalle  konseljin  yleisen esittelijåsihteerin 
vapaaherra Aksel Kustaa Mellinin, Öhmannin sijalle  Falskin  ja 
Sattlerin sijalle Bernh. Fabritiuksen.  1)  

Konseljin  kokoonpanosta päätti keisari, joka vuoden  1815  
lopulla oli palannut Pietariin, tammikuun lopussa  v. 1. 1816  ja 
käskykirje asiasta annettiin helmik.  6/18  p.  Ladaun suhteen 
merkitsi hallitsija omakätisesti esittelynoottiin, että hän. oli jäävä 
kon.seljiin. Kansliatoimituskunnan päälliköksi nimitettiin Wal-
lenius, kamaritoimituskunnan  Nyberg,  finanssitoimituskunnan 
Sacklén, sotilastoimituskunnan  de Geer  ja Reuterskjöld hänen 
apulaisekseen, kirkollistoimituskunnan päälliköksi Schultén, sekä 
talousosaston jäseneksi ilman toimituskuntaa Ladau. Oikeus-
osaston jäseniksi määrättiin Tandefelt, Gyldenstolpe, Krook, 
.Krogius, Hisinger, Melin, Falck ja laamanni Bernh. Fabritius. 
Vieläkin oli siis konseljissa enemmän jäseniä kuin mitä ohje-
säännössä oli määrätty. Toimeensa astuivat uudet jäsenet ple-
nnmissa helmik.  29  p.  ja silloin myös Mannerheim jätti  konsel-
jin.  2)  Suomen asiain komitea oli ehdottanut jäsenten nimittä-
mistä" lokakuun  1  p:ään  1816,  mutta hallitsija määräsi, että ni-
mitys oli kestävä lokak.  1  p:ään  1817. 3)  Oikeusosaston kokoon-
panossa tapahtui ennen viimemainittua päivää  se  muutos, että 
Gyldenstolpen sijalle, joka siirrettiin prokuraattoriksi, nimitettiin 
huhtikuussa  1817  laamanni  Anders  Wilh. Orrarus. Käskykirjeellä 
toukok.  30  p.  1817 v. 1.  määrättiin sitten samat miehet jatka-
maan tointaan lokak.  1  pään  1819. 4)  Tämän jälkeen vasta voi-
tiin  ruveta  konseljin  kokoonpanoa koskevat määräykset anta-
maan säännöllisessä järjestyksessä. 

Hållituskonseljin toimintamuotoja oli  konseljin  ensimäis-
ten työvuosien kuluessa järjestetty;  m. m. v. 1812  julkais-
tuissa kenraalikuvernöörin ja prokuraattorin johtosäännöissä oli 
niistä annettu säädöksiä. Ennen pitkää alkoi kuitenkin käydä  

1) Kenraalikuv. kirj. 4/1  .1815 v. 1. Suomen asiain komit. asiakirj. 
1814 n:o 175; komit. pöytäk. '1/, 1816 v. 1. 

2) Mannerheimin pitämästä erojaispuheesta melkein voisi saada kä- 
sityksen, että ero tuli hänelle hänen tietämättään. 

$) Esitysnootti 1816 n:o 107. 
4) Saml. af förordn. s. 104. 
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selväksi, että  konseljin  ja erityisestikin talousosaston työmuodot 
vaativat edelleen järjestämistä. Talousosaston istunnossa  hel-
mik.  1  p.  1814  kenraalikuvernööri huomautti, kuinka huolimatta 
ahkerasta asiain käsittelemisestä osaston asiat olivat siihen 
määrään enentyneet, ettei ollut ajattelemistakaan saada niitä 
nopeasti päätetyiksi, jos entistä työjärjestystä edelleen seurat-
tiin: Mutta asiain viipymisestä oli taas suuria haittoja. Hän 
tahtoi senvuoksi  konseljin  puheenjohtajana kiinnittää  konseljin  
huomion tähän tärkeään seikkaan ja kehotti konseljia ryhty-
mään toimiin sen suhteen. Täten joutui kysymys työjärjestyk-
sen uudistamisesta käsittelyn alaiseksi. Kaikkien esittelijä-
.sihteerien annettua konseljille selvityksen toimista, joihin aikai-
semmin, oli työjärjestyksen parantamiseksi ryhdytty, otti ta-
lousosasto istunnossa helmikuun  14  p.  s. v.  asian harkittavak-
seen. Tällöin päätettiin, että esittelijäin _ei sen jälkeen enään 
tarvinnut laatia erityisiä kertomuksia lyhyemmistä kirjelmistä, 
jotka voitiin kokonaan konseljissa lukea, vaan ainoastaan yh-
teenvetoja sellaisista, joihin kuului useita liitteitä.  Jos  toimi-
tuskuntien kamreereilla. ei ollut muistuttamista saapuneiden ti-
lien suhteen, saatiin ne konseljille ilmottamatta lähettää revi-
sionikonttoriin, jonka tuli laatia niihin tekemänsä muistutukset 
entistä suppeampaan muotoon. Pöytäkirjanpitäjäin tuli huo-
lehtia, että pöytäkirjoja ei laadittu laveammiksi kuin mitä asiain 
laatu välttämättä vaati, ja että päätösten perusteluja ei yksityis-
kohdin toistettu, vaan ainoastaan päätökset tarkoin mainittiin. 
Erityiselle listalle piti pöytäkirjanpitäjän merkitä kussakin asi-
assa tehdyt päätökset, eikä erityistä puheenjohtajaa varten 
pidettävää listaa enään tarvittu valmistaa. Heti tarkastus--
päivänä oli pöytäkirja jätettävä esittelijalle lähetteiden laatimista 
varten, ja piti lähetteiden olla valmiina tarkastettaviksi seu-
raavaksi istuntopäiväksi. Kenraalikuvernöörin kirjeitä, joissa 
vaadittiin  konseljin.  kautta viranomaisten selityksiä, ei tarvittu 
konseljissa esittää, vaan saivat toimituskunnat hankkia tiedot 
suoraan asianomaisilta. Viranomaisten ilmotuksia virkamiehille 
annetuista virkavapauksista ei tarvittu konseljissa esittää 
paitsi milloin syntyi epäilyksiä niiden suhteen. Kansliatoi-
mituskunta sai vallan ilman esittelyä ratkaista anomukset, 
jotka koskivat sairaiden hospitaaleihin ottamista sekä kansalais-
ten — paitsi ei virkamiesten— anomukset saada muuttaa Ruotsiin,. 
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mutta piti toimituskunnan kummassakin tapauksessa antaa kon-
seljille puolivuosittåiin luettelo henkilöistä, joiden anomuksiin  se  
oli suostunut. Sotilastoimituskunnalle annettiin oikeus ratkaista 
palkkaanauttivien sotilaiden anomukset saada oleskella Ruotsissa, 
milloin oleskelu ei ollut pitempi kuin kuusi viikkoa, sekä. anomuk-
set saada palkkansa toisen  1'  - nin rahastosta, kuin minkä meno-
sääntöön ne olivat merkityt. Finanssitoimituskunta ja sotilastoi-
mituskunta saivat välittömästi huolehtia kaikista kruununtilojen 
tarkastusta ja vuokrausta koskevista ensi toimista, mutta kaikki 
lopulliset päätökset mainituissa suhteissa kuuluivat kuitenkin 
konseljille. Kamaritoimituskunnan kamreeri määrättiin vuo-
sittain jättämään konseljille yhteenveto saapuneista tilasto- 
tauluista. 

Koettaessaan tehdä toimintamuodot yksinkertaisemmiksi 
käytti siis konselji, kuten ylläesitetystä näkyy,  m. m.  sitä keinoa, 
että  se  siirsi asioita toimituskuntain päätettäviksi. Toimitus-
kuntien aseman kehitykseen nähden oli tällä toimenpiteellä hy-
vinkin tärkeä merkitys. Sen kautta saivat toimituskunnat rat-
kaisu- ja määräysvallan, jota _niillä  konseljin  ohjesäännön mu-
kaan ei ollut, ja jollaista ne olivat edellisinä vuosina  vain  sa-
tunnaisesti saattaneet käyttää. 

Tarkotettua vaikutusta ei annetuilla toimintamuotoja kos-
kevilla säädöksillä kaikissa suhteissa ollut. Osaksi eivät mää-
räykset olleet kyllin tehokkaat, joten oli pakko niitä täyden-
tää, osaksi oli jätetty koskettelematta tarpeellisia seikkoja, 
joista oli -sitten annettava uusia säädöksiä. Asioita jäi joukot-
tain pitkiksi ajoiksi esittämättä, niin että täytyi esittelijäsihtee-
reitä muistuttaa niitä jouduttamaan. Asiakirjat viipyivät jäsen-
ten luona heidän ottaessaan ne tarkåstettavakseen, jonka vuoksi 
määrättiin, että asiakirjoja ei kukaan saanut pitää luonaan kauem-
min kuin neljä päivää, mikä aika oli yleisessä laissa säädetty  1);  
pöytäkirjain puhtaaksikirjotus kävi sangen hitaasti, minkä täh-
den määrättiin, että pyötäkirjanpitäjäin tuli huolehtia, että 
pöytäkirjat valmistuivat kolmen kuukauden kuluessa  2);  konsel-
jin.  kirjeet ja lähetteet saapuivat usein perille vasta kuukausia 
senjälkeen kuin ne olivat päivätyt, vieläpä toisinaan niinkin  

1) Talousos. pöytäk. 13/2, 21/2  1814, 23/3  1816. 
2) Sana. 21/9  1814. 



myöhään, että käskyjen toimeenpano oli mahdotonta, ja oli sen 
vuoksi pakko jättää toimituskuntien päälliköiden ja yleisen esit_- 
telijäsihteerin tehtäväksi ekspedieerauksen valvominen ja määrätä, 
että kiireeilisimmät lähetteet olivat valmistettavat kahden tai' 
ainakin neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastuksesta lu-
kien  1).  Työn paljouden vuoksi ei työaikaa voitu lyhentää eikä 
istuntopäivien lukua entisestään vähentää. Päinvastoin täytyi 
toisinaan, esim. vuosina  1815  ja  1817,  pitää talousosaston istun-
toja useammin kuin koskaan ennen. — Paremman järjes-
tyksen aikaansaamiseksi oikeusosaston kansliassa päätti osasto 
istunnossa lokak.  2  p.  1816  antaa ekspedieerausta hoitavalle vir-
kamiehelle erityisen johtosäännön  2).  

Kysymyksessä olevien vuosien kuluessa eivät siis konsel- 
jin toimintamuodot olleet päässeet vakaantumaan, vaan olivat. 
ne olleet ehtirniseen järjestelyjen ja muutosten alaisina. Kuinka 
oli sitten  konseljin  tehtävien, toimivallan ja aseman laita'? 

Plenumeista. oli kenraalikuvernöörin johtosäännössä_ vuo-
delta  1812  määrätty, että niissä piti käsiteltä,män asiat, jotka 
hallitsija erityisesti käski plenumeille jättää, ja hallitsijan käsky-
kirjeet, jotka sisälsivät maan asukkaita yleensä koskevia ase-
tuksia, laadittaman esitykset hallitsijalle selityksen antamisesta 
johonkin asetukseen tai lakiin, sekä ratkaistarnan anomukset 
päästä naimisiin  lain  kieltämissa tapauksissa ja armovuosiano- 
mukset. 

Verratessaan näitä'kenraalikuvernöörin johtosäännössä ple-
numeille annettuja tehtäviä  konseljin  toimintaan sen ensi vuo-
sina, huomaa että plenumien tehtävät olivat . olleet sekä laatuun 
että sisällykseen nähden iaveammat, kuin miksi ne mainitussa 
johtosäännössä olivat määritellyt. Syntyy silloin kysymys, tu-
livatko plenumien tehtävät seuraavien vuosien _kuluessa  supis-  
tumaan johtosäännön määrityksen puitteisiin, vai laajenivatko 
ne ehkä, edellisten vuosien käytäntöön liittyen, niiden ulkopuo 
lellekin. Pikainen silmäys tärkeimpiin plenumeissa esilläolleisiin. 
asioihin antaa vastauksen tähän kysymykseen. 

Plenumista lähetettiin hallitsijalle  v.  Haartmanin alotteesta 
syntynyt ehdotus hopea- ja paperirahan suhdetta ja ruotsalai- 

1) Talousos. pöytäk. '}/$ 1815, z.1/4 15/2  1816. 
2) Oikeusos: pöytäk. main. päiv. 
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sen rahan käyttöä koskevain asetusten muuttamisesta 1); kenraali-
kuvernöörin toimesta alkunsa saanut esitys Ruotsin vallan ai-
kaisten ylellisyysasetusten kumoamisesta 2); yksityisten anomuk-
sen johdosta laadittu esitys sen asetuksen lakkauttamisesta, jolla 
ulkomaiset laivat oikeutettiin tuomaan suolaa maahan ilman 
tullikorotusta, mikä  asia konseljissa enemmistön päätöksen 
mukaan otettiin esille vastoin vähemmistön käsitystä, jonka 
mukaan konselji ei ollut ohjesääntönsä mukaan oikeutettu ryh-
tymään sen käsittelyyn 3). - Viipurin läänin maaherran ilmotet-
tua kenraaluvernöörille, että kreikkalaiskatolisen kirkon virka-
miehet olivat vaatineet sen venäläisen ukaasin toimeenpanoa 
Suomessa, jolla hengellisen konsistorion jäsenille oli annettu oi-
keus ottaa osaa tuomioistuinten päätöksiin kreikkalaiskatolisia 
seurakuntia koskevissa jutuissa, jätti  plenum  asian hallitsijan 
ratkaistavaksi mainiten vaatimuksen olevan ristiriidassa Suomen 
lakien. kanssa. Prokuraattorin huomautettua ylisotaoikeuden 
tarpeellisuudesta, lähetti  plenum  hallitsijalle esityksen sellaisen 

_ asettamisesta 4).  Plenum  teki pyynnön saada laatia suunnituk-
sen laitokseksi pakkotyöhön tuomituita varten 5), ehdotti kaik-
kien kruununtilariitain siirtämistä hovioikeuksien ja oikeusosas-
ton käsiteltäväksi sekaannuksien poistamiseksi, jotka johtuivat 
siitä, että mainittuja asioita ratkaistiin eri paikoissa 6), lähetti 
keisarille kysymyksen lääkintökollegion oikeudesta tuomita virka-
miehiä virkarikoksista 7) sekä ehdotuksen virkamiesvalan muutta- 

1) Plen. pöytäk.  10/,v  38111 1812._ 
2) Sam. 7/5  1814.  Vrt. prokuraattorin lausuntoa. Calonii  Svenska  

arbeten,  suppl.  band  ss.  337-40. 
3) Plen. pöytäk.  3/„ 23/7 1815.  Vrt. kuulut.  31/1  1816.  Saml. af förordn.  

s. 121.  Enemmistö katsoi, että ohjesäännön  18  § oikeutti  konseljin  teke-
mään esityksiä taloudellisten asetusten muuttamisesta, kun taas vähem-
mistö  (Brook,  Ladau  y.  m.)  oli sitä mieltä, että konselji ei saanut ottaa 
esille asioita, joissa asetusten muuttaminen tai Iakkauttaminen tuli kysy-
mykseen.  

4) Plen. pöytäk.  3/4,  24/4 1813.  Vrt. Calonii  Sv.  arb., suppl.  b. ss.  
208-13  y.  m.  Asettamisesta kuulut.  4/5  1816.  Saml. af förordn.  s. 187.  Vrt. 
Suomen asiain komit. asiakirj.  1813  n:o  117. 

5) Plen. pöytäk.  f0/5  1812, 26/3  1814. 
6) Sam. 12/12  1814, 28/3  1815. 
7) Sam. e/7,  18/5 1817.  Prokur. antoi myös asiassa lausunnon. Asetus 

julkaistu  20/12  1817.  Saml. af förordn.  ss.  126-7.  

~~£ 
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misesta  1)  ja jätti hallitsijalle lausuntonsa kera monet Viipurin lää-
nin oloja koskevat, järjestämiskomitealta saapuneet asiat. Ple-
numista lähetettiin keisarille ilmotus likvidatsionikomitean ha-
joamisesta ja kertomus sen toimista  2),  sekä tieto Oulun ja Länsi- 
Pohjan maaherrain välillä syntyneestä erimielisyydestä erään 
rajatraktaatin kohdan suhteen  3).  Niinikään lähetettiin plenu-
mista hallitsijalle ilmotukset valtaluvan loppumisesta ja jäsen- 
paikkojen avoimiksi joutumisesta  4). 	Konseljilta vaadittu 
lausunto sotilastoimituskunnan suoraan hallitsijalle lähettämästä 
sotilaseläkekassan perustamista koskevasta ehdotuksesta laadit-
tiin plenumissa  5),  ja samoin lausunto Suomen asiain komitean 
esityksestä, jossa ehdotettiin asetuksen antamista, millä Raja-
joen asetehtaan ja Ruskealan marmorilouhoksen hallitusten suhde 
Suomen viranomaisiin piti määrättämän  6).  Keisarin nimen-
omaisesta käskystä jätettiin plenumin tehtäväksi antaa lau-
sunto oikeusosaston linnaoikeuksien perustamista koskevasta 
esityksestä  7)  sekä saman osaston sovintotuomioistuimen aset-
tamista koskevasta ehdotuksesta  3).  — Plenumissa esitettiin 
hallitsijan määräys, että ulkomaisiin lehtiin lähetettävät ilmo-
tukset, esim. vararikkoja koskevat kuulutukset, jotka ennen 
olivat kulkeneet  konseljin  kansliatoimituskunnan, kenraaliku-
vernöörin ja Venäjän lähettiläiden kautta, olivat senjälkeen  lä- 

1) Plen. pöytäk.  9/8  1816.  Prokur. annettua lausunnon ja hallitsi-
jan vahvistuksen saavuttua julkaistiin kaavat  1817.  Saml. af förordn.  ss.  
146-67. 	-  

2) Sam. 24/5  1813. 
3) Sam: 5/2  1814. 	 ..  
4) Sam. 10/,0  1812, Y0/3  1813, 30/4  1814  y.  m. 
3) Sam.  13/1,  19/3 1815  y.  m.  Suomen asiain komit. asiakirj.  1814  n:ot  

140, 141, 146.  Sotilastoimituskunnan menettely oli synnyttänyt konseljissa 
suurta paheksumista. Enemmistö kuitenkin puolsi esitystä vastoin vä-
hemmistöä (Idman, Mannerheim, Tandefelt, kenraaliknvernööri), joka eh-
dotti sen hylkäämistä  

8)  Plen. pöytäk.  23/1  1817.  Esityksen tekemiseen oli Suomen asiain 
komitea johtunut erään kenraalikuvernöörin kirjelmän johdosta. Asetus  
11/1. 1817.  Samt  af förodn.  s. 123.  Vrt. Laine, Piirteitä Suomen vuori-
toimen historiasta  I  ss.  100-101. 

1)  Plen. pöytäk.  "14, "j4  1817.  Suomen asiain komit. asiakirj.  1817  
n:o  188.  Asetus  "/12  1817 u. 1.  Saml. af förordn.  ss.  145-6. 

3)  Plen. pöytäk.  13/2  1817.  



hetettävät postitirehtöörin toimesta Ruotsin Postisanomiin  1);  
käsky konseljille laatia ehdotus asetukseksi venäläisten komen- 
danttien suhteesta siviiliviranomaisiin, jonka asian valmistamista 
varten konselji asetti keskuudestaan komitean  2);  määräys koulu 
komitean asettamisesta  3);  sekä monet keisarin päätökset Viipu-
rin läänin järjestämistä koskevissa asioissa  4).  Myös keisarin  
v. 1816  antama käsky, että  konseljin  oli jätettävä hänelle ker-
tomus maan hallinnosta, esitettiin pJenumissa ja huolehdittiin 
sen toimeenpanosta  5).  

Paitsi kenraalikuvernöörin johtosäännössä mainittuja åno-
muksia oli myöhemmin jätetty konseljin päätettäviksi hallitsi-
jan poissaollessa anomukset täysi-ikäiseksi julistamisesta, jotka 
anomukset myös plenumissa. ratkaistiin. Kun keisari oli pa-
lannut sotanäyttämöltä, määräsi hän, että anomukset päästä 
avioliittoon kielletyissä tapauksissa sekä täysiikäisyysanomuk-
set olivat jälleen hänelle esitettävät  6).  Siten siirrettiin takaisin 
hallitsijalle paitsi ne hallitsijan päätäntöoikeuteen kuuluneet 
asiat, joiden ratkaisu oli konseljille uskottu keisarin poissa-
ollessa, myös osa sellaisia hallitsijan ratkaisuvaltaan kuu- 
luneita asioita, joiden päättäminen jo aikaisemmin oli sille  an-  
nettu. Vielä jäikuitenkin  konseljin  ratkaistaviksi muita  n.  s.  prero-
gatiiviasioita, joten mainitun siirron kautta  konseljin  toimivalta 
ei periaatteellisesti entisestään supistunut. Hallitsijan poissa-
ollessa oli konselji  v. 1814  Suomen asiain komitean kehotuk-
sesta julkaissut rukouspäiväplakaatin, kun hallitsijalta ei olisi 

') Plen. pöytäk.  28/10  1812. 
1)  Siihen kuuluivat Reuterskjold, Wallenius, Fabritius ja  And.  Vilh. 

Orrmus. Komitea laati asetusehdotuksen  jå  ehdotuksen johtosäännöksi 
kaupunkien komendanteille heidän suhteissaan siviiliviranomaisiin. Plen. 
pöytäk.  12/2  1814, 13/u, 20/,,  1817. 

3) Komitean esimiehenä oli oleva akatemian sijaiskansleri ja jäse-
ninä prokuraattori,  konseljin  jäsenet Schulten ja Stierwald, esittelijäsih-
teeri Bäck sekä professorit Wallenius ja Melartin. Plen. pöytäk.  4/11  1814.  
Sittemmin tuli Stierwaldin sijalle  teolog.  prof.  Snellman komitean jäse-
neksi.  Sam. 4/5 1816. 

4) Sam. 30/4  1816.  Toimeenpanotavan ehdottaminen jätettiin komi-
tealle, jonka jäseninä olivat Ladau,  Malin,  Wallenius ja Fabritius. Vrt. 
Kallio, Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen  s. 247. 

5) Plen. pöytäk.  2/8  1816, 35/2, 8/3  1817. 
8) Sam. 14/12  1816.  
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voitu saada sille ajoissa hyväksymystä  1).  Sittemmin jätti  hal-  
litsija -jo valtakunnassa ollessaan konseljille -oikeuden antaa ru-
kouspäiväplakaatin  2).  Kenraalikuvernöörin esityksestä antoi  
plenum  keisarin poissaolon vuoksi kuulutuksen, että ruotsalaista 
rahaa saatiin edelleen veronmaksussa käyttää, lähettäen kuiten-
kin samalla esityksen . asiassa hallitsijalle  3).  Plenumissa jul-
kaistiin niinikään kenraalikuvernöörin ehdotuksesta määräys 
passimaksun kantamisen tavasta enemmistön päätettyä asian 
konseljille kuuluvan  4).  Myöskin otettiin kenraalikuvernöörin 
esityksen johdosta plenumissa esille kysymys, oliko maaher-
roilla valta erottaa nimismiehiä ja erotetuilla oikeus valittaa 
päätöksestä. Enemmistön käsityksen mukaan maaherrat saat-
toivat mainittuja virkamiehiä erottaa ja erotetut valittaa, minkä 
käsityksen tueksi viitattiin  m. m.  Yhdistys- ja vakuus-
kirjaan, „joka — kuten Mannerheim lausui —  on  perustuslaiksi 
hyväksytty" („hvilken  för gällande grundlag är antagen")  5). Matta  
sen määräämiseen, missä tuomioistuimessa eräät Viipurin läänin 
kruununtilain asutusta ja jakoa koskevat riidat olivat ratkaista-
vat,  jonka asian kenraalikuvernööri plennmille jätti, ei konselji 
ryhtynyt, katsoen asian hallitsijalle kuuluvan; ei ottanut päät-
tääkseen, miten oli meneteltävä, kun postihallitus oli tuominnut 
venäläisiä upseereja sakkoihin vapaakirjeoikeuden väärinkäytöstä, 
mutta kenraalikuvernööri katsonut sakkoja kohtuuttomiksi, vaan 
jätti asian kenraalikuvernöörille ; eikä ruvennut selittämään, sai-
vatko venäläiset kauppiaat Suomessa käydä kauppaa erinäisinä 
pyhinä, josta asiasta ylipäällikkö Demidoff oli tehnyt kysymyk-
sen, ilmottaen ainoastaan, mitä asetuksissa sanottiin  6).  Plenu-
missa ryhdyttiin toimiin Svartholman vankilassa havaittujen 
säännöttömyyksien johdosta, joista oli saatu tieto . prokuraatto-
rin apulaisen tarkastuskertomuksesta  1),  ja toimiin valitusajan 
määräämiseksi postitirehtöörin päätöksistä tehtäviin valituksiin  

1) Plen. pöytäk. 28/31  1814. 
2) Sam. 17/2  1816. 
8) Sam. Y4/9  1813. 	- 
4) Sam. 4/7  1812. 
5) Sam. 1412  1813. 
e) Sam. 8/8  1813, 5/3' 17/12 1814. 
7) Sam. 81/10  1814. 
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nähden  1);  jätettiin prokuraattorille syytteen nostaminen erästä 
Viipurin läänin virkamiestä vastaan, joka kenraalikuvernöörin 
ilmotuksen mukaan oli koettanut lahjoa prokuraattorin apu-
laista  2),  ja annettiin kenraalikuvernöörin esityksestä senruuria 
koskevat toimet kansliatoimituskunnan päällikölle prokuraatto-
rin sairaana ollessa  3).  Siellä tarkastettiin ehdotus, jonka  pro-  
kuraattori erityisen komitean avulla oli laatinut entisten ase-
tusten muodon muuttamisesta maan uutta asemaa vastaavaksi, 
ja tehtiin siihen erinäisiä muutoksia sekä päätettiin asetukset jul-
kaista uudistetussa muodossa  4).  Konselji ratkaisi myös plenu-
missa kirjanpainaja Frenckellin anomuksen saada painattaa ase-. 
tuskokoelman omalla kustannuksellaan  5).  Plenumissa vielä pää-
tettiin, _ niinkuin aikaisempinakin vuosina, mihin  osastoon asiat 
kuuluivat, kun siitä syntyi epätietoisuutta, ja ratkaistiin  konsel-
jin  . virkamiesten palkka-anomuksia  6).  

Asiain 
 

joukossa, jotka kenraalikuvernöörin johtosäännössä 
lueteltiin plenumille kuuluvan, ei ollut mainittu virkanimitys-
asioita. Sellaisia tuli kuitenkin näinä kuten aikaisempinakin vuo-
sina plenumissa esille. Siellä käsiteltiin ehdollepanoa proku-
raattorin sihteerin virkaan  7)  ja sieltä lähetettiin hallitsijalle 
esitys yleisen esittelijäsihteerin viran täyttämisestä Mellinin 
tultua  konseljin  jäseneksi  8).  Plenumissa päätti konselji proku- 
raattorin viran väliaikaisesta hoitamisesta varsinaisen .viranhoi-
tajan kuoltua,  9)  määräsi Vaasan maaherran viran hoitajaksi — 
maaherran ollessa virkavirheen vuoksi virasta erotettuna ja sijais-
maaherra -Orrhjelmin sairastuttua — hovioikeudennevos  Anders 

1) Plen. pöytäk. 12/3  1814. Prokuraattorilta vaadittiin lausuntoa, mutta 
se viipyi-Caloniukselle tehdystä huomautuksesta huolimatta, ja kun proku-
raattorin apulainen vihdoin lausunnon antoi, ei ennätetty asiaa käsitellä 
ennen postitirehtöörin johtosäännön julkaisemista v. 1817, jossa johto-
säännössä oli valitnsajastakin säädetty. Sam. 3/8  1815, 19/8  1817. 

2) Sam. 9/8  1812. 
3) Sam. 9/11  1816. 
4) Sam. S1/,8  1814, 11/3,  17/3 1815. Komiteaan olivat kuuluneet paitsi 

Caloniusta Willebrand, Gyldenstolpe ja Idman. 
5) Plen: pöytäk. 20/8  1816. 
6) Sam. 19/4  1814, 17/a, 40/Io 1817. 
1) Sam. 7/7  1812. 
8) Sam. 2/3  1816. 
9) Sam. 3/12  1816. 



Henrik  Falckin, kun keisarin poissaolon vuoksi ei voitu 
ajoissa hänen määräystään saada, i) ja varsinaisen maaherran 
pyydettyä päästä — virkarikosjutun tultua ratkaistuksi = uudel-
leen toimeensa annettiin siihen plenumissa ,suostumus.  2)  

Kuten edelläesitetystä näkyy, tuli plenumien toiminta 
ulottumaan todellisuudessa melkoista laajemmalle kuin mitä 
kenraalikuvernöörin johtosääntöön sisältyvä säädös edellytti, 
koskien pääasiassa samoja aloja kuin ensimäisinä  konseljin  perus-
tamista seuranneina vuosina. 

Talousosaston toimintaan nähden kiinnitämme tarkemmin 
huomion sellaisiin asioihin, jotka valaisevat niin  konseljin  ja 
hallitsijan vallan suhdetta kuin  konseljin  suhteita alavirkamie- 
hiin ja kansalaisiin yleensä. 

Hallitsijalle lähetti talousosasto ehdotuksen Turun kaupungin 
poliisilaitoksen järjestämistä, joka ehdotus oli kenraalikuvernöö-
rin toimesta ja Mannerheimin johdolla valmistettu  3),  esityksen 
pankin organisatsionin muuttamisesta,  4)  ja esityksen, että palo-
vakuutuskonttori, jonka järjestämiseen konselji oli ryhtynyt, saisi 
ottaa vastaan vakuutuksia Venäjältäkin, kun arveltiin, että niitä 
ei omasta maasta tarpeeksi tulisi  5).  Mutta itse antoi talousosasto 
kuulutuksen viljanvientikiellosta. Tässä asiassa oli kuitenkin syn-
tyä konflikti hallitsijan ja  konseljin  välillä. Kesällä  1812  oli kon-
selji ehdottanut, että sen esityksestä vähää aikaisemmin jnllraistu 

viljantuontikielto lakkautettaisiin sekä myös viljanvientikielto 
annettaisiin, mutta hallitsija, suostuessaan edelliseen, ei suostunut-
kaan, kenraalikuvernöörin ja Suomen asiain komitean neuvoja 
notidattaen, jälkimäiseen ehdotukseen. Konselji kuitenkin, kun 
viljan puute uhkasi käydä yhä tuntuvammaksi ja sattuneen  

1)  Plen. pöytäk.  29/, 1814.  - 	 -  
2) Sam. 13/5  1814.  
') Talousos. pöytäk.  4/5, 13/, 1813.  Asiaa käsiteltäessä teki Ladan 

ehdotuksen suhteen muistutuksia, huomauttaen että vaikka ehdotuksessa 
persoonallinen vapaus olikin turvattu, oli siinä säädöksiä, jotka olivat 
lainkäytön perusteiden kanssa ristiriidassa, esim. siihen nähden, että maa-
herralle oli annettu epäsuorasti valta ratkaista valituksia poliisikamarin 
päätöksistä, vaikka hän oli sen puheenjohtaja. Kuulutus laitoksen järjes-
tämisesta  17/12  1816.  Samj. af förordn.  s. 365  ja  ss.  

4) Talousos. pöytäk.  21/,, 48/1  1817.  Asetus  S0/5  1817 v. 1.  Saml. af 
förordn.  s. 97  ja  ss.  

5) Talousos. pöytäk.  30/31  1813.  
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kadon vaikutukset raskaammiksi, päätti lokakuussa  v. 1812  
Haartmanin esityksestä kieltää viljan viennin Ruotsiin, ja teki  
vain  ilmotuksen asiasta hallitsijalle.') Kun Suomen asiain komi-
tea oli saanut päätöksestä tiedon, huomautti Rehbinder kirj, lokak.  
8/20  p:ltä  1812 2)  Mannerheimille, että asia oli synnyttänyt hä-
nessä ja hänen virkatovereissaan mitä suurinta hämmästystä.  He  
kyllä uskoivat, että asetus oli julkaistu paraimmassa tarkotuk-
sessa ja että  se  oli todella hyödyksi maalle, mutta asialla oli 
muitakin puolia, jotka saattoivat tehdä  konseljin  menettelyn 
uhkarohkeaksi ja mahdollisesti tuottaa ikäviä seurauksia. Paitsi 
että muoto oli ristiriidassa ohjesäännön kanssa ja että sitä ei 
voitu puolustaa, kun  konseljilla  olisi ollut aikaa lähettää esitys 
hallitsijalle, oli keisari hylännyt aikaisemmin tehdyn ehdotuksen 
viljanvientikiellon antamisesta niiden ystävällisten suhteiden 
vuoksi, joissa hän oli Ruotsin kanssa. Kahden kuukauden 
kuluessa, huomautti  Rehbinder, olivat siis keisari ja kanselji 
tehneet vastakkaiset päätökset asiassa. „Tämä kollisioni kor-
keimman vallan käyttämisessä", lausuu hän,  „on  kuitenkin  pie  
nempi vika kuin että kielto  on  ilmeisesti ristiriidassa Haminan 
rauhasopimuksen kanssa. Sellainen kielto olisi kyllä voitu 
aikaansaada, mutta sitä ennen olisi täytynyt ehdottomasti pitää 
diplomaattisia neuvotteluja".  Jos  Ruotsin hallitus teki sitä vas-
taan muistutuksia tai kielsi muutamien tuotteidensa viennin, 
kävi kysymys pulmalliseksi ja ehkä konseljille ikäväksi. Ja 
kun, lausuu Rehbinder, oli säädettävä näin tärkeä, pulmallinen 
ja koko maata koskeva asetus, niin miksi ei asiaa käsitelty 
täysi-istunnossa. Hän ei tarkottanut tällä lausua epäluottamusta 
talousosastolle, mutta hän arveli, ettei pitänyt olla aivan julki- 
sesti asetuksia seuraamatta. Hän puolestaan koetti auttaa asiaa 
— piilottamalla  konseljin  ilmotuksen kaappiinsa.  Jos se  sieltä täy-
tyi ottaa esille, syntyisi jälleen ikävyyksiä, sillä arvostelu asiassa 
oli ankara. Hän kuitenkin toivoi, että niin ei tapahtuisi, jos  
vain  Ruotsin hallitus oli vaiti. Niin kävikin, ja  konseljin  pää-
tös jäi voimaan ilman enempiä seurauksia.  3)  

Sellaisia pyyntöjä ja anomuksia, jotka hallitsijalle lähe- 

') Talousos. pöytäk.  8/10  1812.  Vrt. Lindström, Suomen kaupasta 
Aleksanteri  I  sen aikana  ss.  171-3. - 

2)  Castrén, Skiidr.  ss.  298-9. 	 ..  
8)  Lindström,  m. t. s. 175.  
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tettiin, olivat esim. Venäjän kansanvalistusministeriön pyyntÖ 
saada Suomen varoista rahoja suomalaisen uskonnonopet-
tajan palkkaamiseksi Pietarin kymnaasiin; johon tarkotuk-
seen ei valtakunnan varoja oltu annettu 1), ja talousseuran 
anomus vapaakirjeoikeuden saamisesta 2). Konselji ei ollut sel-
villä, oliko sillä oikeus ratkaista anomukset Ruotsiin muuttami- 
sesta vielä senkin ajan jälkeen;  josta rauhakirjassa oli säädetty, 
ja teki siitä esityksen, minkä johdosta sille ilmotettiin, että sillä 
oli valta mainitunlaiset anomukset päättää. 3) Sitävastoin kun 
konselji teki kysymyksen, oliko sillä lupa ratkaista virkamiesten 

keisarin itsensäkin valtakirjalla asetettujen — anomukset 
saada tehdä matkoja Ruotsiin, joita anomuksia se arveli tulevan. 
paljon, määräsi keisari, että hän oli itse ratkaiseva hänen valta-
kirjallaan asetettujen virkamiesten matka-anomukset, mutta että 
muiden suhteen oli meneteltävä kuten yleensä matkalupapyyn-
töjen 4). — Talousosasto teki hallitsijalle ilmotuksen, että väes-
tössä oli syntynyt levottomuutta toimien johdosta, joihin aka-
temia oli ryhtynyt palkkatilojensa suhteen 5 ), ja se pani toimeen 
hallitsijan määräykset, miten. Raudun pitäjässä sattuneisiin epä- 
järjestyksiin nähden oli meneteltävä 6). Samoin siellä pantiin 
toimeen keisarin määräys, että Vaasan maaherra  de  Carnall oli 
pidätettävä virasta, kunnes häntä vastaan nostettu oikeusjuttu 
oli ratkaistu, ja että esittelijäsihteeri Orrhjelm oli oleva sijaisena 7), 
sieltä lähetettiin hallitsijalle finanssihallinnon tilaa koskeva kerto-
mus 8), jota oli konseljilta kesäkuussa 1812 vaadittu, ja siellä 
valmistettiin keisarin käskystä ehdotus vankilain ja vankien 

~) Talousos. pöytäk. 2/8  1814. 
2) Sam. 5/u  1816. 
3) Sam.  22/1  1817. 
4) Sam. 39/8  1817. Suom. asiain komit. asiakirj. 1817 n:o 125. 
8) Talousos. pöytäk. 2/11  1815.  
e)  Sam. 3/6  1817. 
7) Bäskykirje 2/21  1812 v. 1. Maaherra oji osottanut laiminlyön-

tejä rahanvaihtoasiassa, minkä vuoksi häntä vastaan syntyi oikeusjuttu. 
8) Luonnoksen laatimisen kertomusta varten jätti konselji toimitus-

kuntain kamreerien tehtäväksi. Istunnossa heinäk. 7  p.  1812 kenraalikuver- 
nööri lausui ilmi tyytymättömyytensä, että kertomusta ei oltu hänen muis-
tutuksistaan huolimatta valmistettu, ja ilmotti, ettei hän ottaisi osaa 
vastuuseen,. mihin konselji ehkä joutuisi, ellei kertomasta ajoissa laa-
dittu. Sen johdosta  de Geer  otti vastatakseen, että se ennen lokakuuta 
voitiin  ha  llitsijalle lähettää. 
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tilan parantamisesta  1)  sekä annettiin viranomaisille määräyksiä 
metsänhaaskauksen ehkäisemisestä ja soiden kuivauksen edistä-
misestä, joista asioista huolehtiminen oli jätetty talousosaston teh-
täväksi sen  v. 1816  antaman hallintoa koskevan kertomuksen joh-
dosta  2).  -- Talousosaston valmistamista lausunnoista mainittakoon 
lausunto Armfeltin tekemästä  Salon  kauppalan perustamista kos-
kevasta esityksestä  3),  akatemian rautakaivostensa käyttöä kos-
kevasta ehdotuksesta  4),,  Porvoon valtiopäiväin esityksestä, joka. 
tarkotti veronkantotavan yksinkertaisemmaksi tekemistä  5),  sekä, 
kuten ensi vuosinakin,useista hallitsijalle jätetyistä anomuksista  6).  

_Huomattavampia niistä asioista, joista talousosasto itse 
päätti ja määräsi, olivat toimet kadon seurausten lieventämiseksi. 
Alusså vuotta  1813  asetti konselji komitean, jonka jäseniksi mää-
rättiin  v.  Haartman ja Reuterskjöld, ja jonka tuli pitää lähempää 
huolta hätäavustuksesta. Komitean asettamisesta kyllä tehtiin 
ilmotus hallitsijalle, mutta hänen määräystään ei odotettu, vaan 
alettiin heti panna  konseljin  päätöstä toimeen, kun Armfelt  va- 

1) Talousos. pöytäk.  21/9,  '/,,  1+/,, 1815,  n/„  1816.  Vankilain kehno 
tila oli tullut keisarin tietoon eräiden lääkintölaitoksen järjestämistä kos-
keneiden ehdotusten kautta ja antoi hän sen johdosta konseljille ankaran 
käskyn ryhtyä nopeasti toimiin vankilain tilan parantamiseksi.  

2) Sam. 26/6  1817.  Vrt: ylemp.  s. 40  muist.  5. 
3) Talousos. pöytäk.  21/!0 1812, 3/6 1813.  Suomen asiain komit. pöytä-

kirj.  23/6  1813 v. L  Vrt. Lindström,  m. t.  ss.  226  -  7. 
4) Talousos. pöytäk.  2/6  1817.  Laine,  m. t. s. 147  ja  ss.  
3)  Talousos. pöytäk.  3/7, 13/8  1816.  Vrt.  sam.  Y8/1  1814.  
°) Näistä mainittakoon Tulindbergin lesken anomus saada vuotuinen 

apuraha. Konselji puolsi anomuksen hyväksymistä mutta ei kenraalikuver-
nööri, joka päinvastoin sitä jyrkästi vastusti, koska hänen mielestään oli 
sopimatonta, että sellaisen virkamiehen leskelle, joka viime vuosinaan_ 
oli kehnosti käyttäytynyt, olisi annettu eläke, mikä etu oli tuleva  vain  
nuhteettomasti palvelleiden virkamiesten jälkeläisille. Talousos. pöytäk.  
18/

4 1815.  Poistuessaan konseljista oli Tulindberg jättänyt tekemättä tulin 
toimituskunnan hoidettavina olleista  konseljin  varoista. Kun hän muis-
tutuksen saatuaan tilit laati, eivät ne olleet tyydyttävät, ja hän määrät-
tiin maksamaan havaittu vaillinki. Talousos. pöytäk.  48/4  1813. Se  oli 
kuitenkin vielä maksamatta Tulindberg kuollessa, ja myöhemmin ilmaan-
tui lisää vaillinkia, joita kaikkia varoja oli valvottava hänen kuoltuaan 
tapahtuneessa vararikossa. Myös Turun lääninhallituksen varojen hoi-
dossa — hänhän oli siirtynyt  main.  hallituksen kamreeriksi — oli hän 
osottanut huolimattomuutta. Talousos. pöytäk.  7/„ 1/9  1815.  
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kuutti, että keisari -menettelyn hyväksyisi. Konselji jätti komi-
tealle valtuuden olla suorassa kirjevaihdossa maaherrain kanssa 
ja antaa heille määräyksiä, käyttää valtiovaroja tarkotuksiinsa 
ja määrätä jonkun  konseljin  virkamiehistä .matkustamaan tarpeen 
vaatiessa nälänhädän kohtaamille seuduille, mutta toimistaan oli 
komitean annettava konseljille ilmotuksia, ja konselji voi sen pää-
töksiä muuttaa. Vasta lopulla vuotta  1814  päättyi komitean toi-

minta  1).  Tärkeä kysymys oli myös valtion kameraali- ja finanssi-
hallinnon järjestykseen saattaminen. Päätilien laatiminen vuosilta  
1808-1812  oli jäänyt kamaritoimituskunnalta suorittamatta ja 
konselji antoi heinäkuussa  1813  työn.lääninkamreeri Wacklinille, 
joka — entinen sotilastoimituskunnan kamreeri — oli ollut Vii-
purin läänin järjestämiskomitean jäsenenä, mutta Suomen asiain 
komitean toimesta siirretty, kuten nähty, kamaritoimituskunnan 
esittelijän "apulaiseksi siksi ajaksi kuin Haartman hoiti väliai-
kaisesti toimituskunnan päällikön tehtäviä  2).  Istunnoissa heinäk_  
13  ja  17  p:nä määräsi talousosasto työssä noudatettavat yleis-
perusteet. Syntyi kuitenkin rettelöitä, joiden johdosta  konseljin  
täytyi panna Wacklin syytteeseen. Vasta keväällä  1814  ryhtyi 
hän varsinaisesti työhön, saaden pääkirjan v:lta  1809  valmiiksi 
kesällä  1815 3).  ; Kirjanpäätös vuosilta  1807  ja  1808  valmistui 

') Talousos. pöytäk.  28/,, 3/5  1813, 1°/„ 1814, 2/, 1815.  Hätäapuviljåa 
jakamassa Pohjanmaalla oli komitean määräyksestä finanssitoimituskun-
nan esittelijä Idman. Vrt. myös Lindström,  m. t.  ss.  177-80.  

") Vrt.` ylemp.  s. 29.  Järjestämiskomitea oli pyytänyt, että Wacklin 
saisi edelleen ojla komitean työssä, mutta sekä konselji että Suomen asiain 

.komitea katsoivat hänen pitävän siirtyä toimeensa koriseljiin. Kuitenkin 
vasta heinäkuussa  1813  Wacklin konseljiin saapui. Plen. pöytäk  .18/2,'-  /j.  

1813,  talousos. pöytäk.  13/2  1813,  Suomen asiain komit. pöytäk.  8/5  1813 v.1  
Vrt. Kallio,  m. t.  ss.  40,' 43. 

3)  Toimituskunnan varsinaisen esittelijän hoitaessa yleisen esitte-
lijän virkaa toimi Wacklin ;toimituskunnan esittelijänä loppupuolen vuotta  
1813.  Alussa vuotta  1814  hän jätti konseljiIle memoriaalin kysyen siinä, 
oliko tarkotettu antaa hänelle yhteenvetotilien laatiminen kultakin vuo-
delta, vai oliko kysymyksessä pääkirjan vahvistaminen. Sen johdosta  ken-

lausui talousos. helmik.  25  p.  1814  syvän paheksumisensa, 
Wacklin kun oli luvannut valmistaa tilinpäätöksen ainakin vdta  1808  ennen 
vuoden  1813  loppua, mutta ei ollutkaan sitä tehnyt, ja vaati hänen aset-
tamistaan syytteeseen.  Konselj n  edessä helmik.  28  p:nä antamassaan seii-
tyksessä Wacklin mainitsi, että häntä oli toimituskunnassa käsketty kään-
tymään mijloin minkin  konseljin  virkamiehen puoleen, mutta hän ei ollut  

r 



->-~....  48  

vasta v.n 1816 Iopulla, vuosilta 1809 ja 1810 keväällä 18171). 
Tällä välin oli tullut esille kysymys kameraalihallinnon täydel-
lisestä uudistamisesta. Talousosastossa esitti Reuterskjold marras-
kuussa 1813 ehdotuksen - sotilasvarojen. hoidon uudestaan jär-
jestämisestä. . Hänen mielestään Suomen kameraalihallinto oli 
puutteellinen siihen nähden, että kontrolli oli vaillinaista ja että 
yhtenäistä valvontaa ei ollut olemassa, joten parannukset etenkin 
näissä suhteissa olivat tarpeelliset. Tällöin ilmotti Haartman, 
että finanssitoimituskunta oli suunnitellut koko ylöskantotavan 
uudistusta. Hän katsoi, että oli sopivinta ottaa molemmat kysy-
mykset yhdessä esille, ja pyysi senvuok:si konseljia lykkäämään 
asian käsittelyn toistaiseksi, kunnes mainittu suunnitus olisi lopul-
lisesti valmistunut. Siihen konselji suostuikin 2), mutta Haartman 

saanut niiltä  asiakirjoja, ja että toimituskunnan virkamiehetkään eivät 
olleet totelleet hänen käskyjään. Konselji ei kuitenkaan katsonut syitä 
päteviksi, vaan pidätti hänen palkkansa ja käski, että syyte oli  nostet-.  
tava häntä vastaan. Prokuraattorin jätettyä asian hovioikeuden kanne-
viskaalille ja hovioikeuden kysyttyä, missä oikeudessa häntä oli.syytettävä, 
määräsi konselji, että  se  oli tapahtuva hovioikeudessa, kun ei ollut kans-
liaoikeutta, jossa  konseljin  virkamiesten rikokset olisi pitänyt ottaa esille. 
(Plen. pöytäk.  8/, 1815.  Vrt. Calonii  Sv.  arb. suppl.  b. ss.  328-9).  joka 
kuukausi oli toimituskunnan annettava konseljille tieto työn kulusta. 
Tämän jälkeen työskenteli Wacklin lhyvin ahkerasti, konselji oli häneen tyy-
tyväinen, ja hän sai taas ruveta kantamaan paikkaansa. Tehtäväänsä oli 
hän kuitenkin kyllästynyt ja pyysi eroaan, mutta ei sitä saanut, ja täytyi 
hänen yhä jatkaa työtään toimien samalla myös esittelijän sijaisena 
loppuvuoden  1814.  Talousos. pöytäk.  30/8, 1/10, 18/,1, 8/12 1814.  Talousosas-
tossa kesäk.  17. p..1815  ilmotettiin, että pääkirja v:lta  1809  oli valmistunut. 
Tällöin Wacklin vapautettiin tilien Iaatimisesta muilta vuosilta, kun toi-
mituskunnan päällikkö ilmotti, että siihen ei erityistä miestä enään tar-
vittaisi, vaan että toimituskunnan kamreeri voisi sen suorittaa.  

1)  Tilinpäätöstä ei saatukaan suoritetuksi siten kuin oli toivottu. 
genraalikuvernööri vaati talousosastoa huhtik.  26  p.  1816  ryhtymään toimiin. 
tämän tärkeän työn loppuunsaattamiseksi, ja silloin annettiin toimitus-
kunnan päällikön . toimeksi ehdottaa yksi tai kaksi henkilöä työn 
suorittajiksi. Toimituskunnan kamreerin paikka oli avoinna eikä muuta 
sopivaa miestä ollut saatavissa kuin Wacklin, joka oli suostuvainen 
rupeamaan erityisillä ehdoilla väliaikaiseksi kamreeriksi ja suorittamaan 
loppuun kirjanpäätöksen. Wacklinille määrättiin kaksi apulaista, henai-
kirjuri Helsingius ja kruununvouti Krook. Viimem. sijalle tuli myöhemmin-
finanssitoimituskunnan kamreerin viran hoitaja lääninkamreeri Gylling. 
Talousos pöytäk.  l0/ 12/i  a/z,  13/321816.  Kirjanpäätöksen vajmistumisesta 

• sam.  13/1E  1816, 21/5  1817. 
2) Sam. 3/u, 1/12 1813.  



ei ennättänyt saada luonnostaan laadituksi ennen kuolemaansa, ja 
uudistukset jäivät toteuttamatta. Valtion tulo- ja menoarvion 
valmistamista varten vuodelle  1813  oli konselji Haartmanin ehdo-
tuksesta toimituttanut tilinsuorituksen valtio- ja sotilaskassan vä-
lillä  1).  Samaa budgettiehdotusta tarkastettaessa  v. 1812  lopulla 
talousosastossa esitti Haartman kirjallisessa mietinnössä aja-
tuksiaan finanssien, kaupan ja elinkeinojen tilasta, ehdotti toimia 
kurssin ja kruununverojen kannonjärjestämiseksi, jotta venäläisen 
rahan puute olisi saatu poistetuksi, sekä kosketteli ylöskanto-
miesten toimissaan osottamaa huolimattomuutta ja erityisten hal-
lintohaarojen, kuten postihallinnon, valtiovaroja nielevää hoitoa  
y.  m. 2)  Myöhemmin konselji hyväksyi Haartmanin ehdo-
tuksesta muutoksia valtion tulo- ja menosääntökaavaan  3).  Bud-
gettiehdotusten laatiminen oli luonnollisestikin  konseljin  tärkeim-
piä ja vaikeimpia toimia  4).  Läänien finanssihallintoa valvottiin 
lähettämällä  konseljin  virkamiehiä vuosittain tarkastamaan läänin-
rahastoja ja makasiineja  5).  Pankin toimintaa pidettiin silmällä ja 
määräyksiä annettiin pankille setelien liikkeeseen laskemisesta, 
kirjanpitotavasta  y.  m.  seikoista  s).  Luotsilaitoksen suhteen antoi 
talousosasto Schultenille, joka oli nimitetty  konseljin  esityk-
sestä mainitun laitoksen inspehtoriksi  7),  määräyksiä tarkas- 

i) Talousos. pöytäk.  8/10  1812. 
2) Sam. 13/12  1812. 
3) Sam. 33/10  1814. 
4) Sam. 17/12  1812, 24/11  1813, 3/12  1814, 24/„ 1815, 20/„ 1816. 
a) 

 
Kirjeessä Fredrik Stjernvallille lokak.  12  p:ltä  1812  lausui Haart  

man:  „För att vid  den  nya organisationen  af Conseilen  få säkra  funda-
menter  att bygga på, har  Conseilen  tagit det praktik att skicka trenne  
af  sina  embetsmän  eller  betjening  till  alla  län för att på stället  inhemta  
nödiga upplysningar om  uppbördsverket i  allmänhet och  ränterier  samt  
magasiner  in specie".  Stjernvallin kokoelma. Vrt. talousos. pöytäk.  4/2 1813. 

6) Sam. 18/3  1813, s/„  ie/lo  1815, 4/3  1816,  sa/v  77/2. 12/8, 3/7  1817  y.  m. 
7) Kenraalikuvernöörin ehdotuksesta päätti konselji esittää Schul-

ténn nimittämistä luotsilaitoksen inspehtoriksi. Jäsenten kesken oli 
kyllä asiassa erimielisyyttä. Toiset pitivät sopimattomana jakaa sotilas-
toimituskunnan valtaa luotsiasioissa useampien kesken, mikä saattoi 
synnyttää kollisioneja (Stierwald, Ladau), mutta enemmistö katsoi, että kun 
toimituskunnan tehtävänä laitokseen nähden oli  vain  käsitellä luotsimajurin 
lähettämiä esityksiä, oli eduksi, jos laitoksen valvonta annettiin Schulténille, 
joka oli ollut luotsilaitoksen toimissa jo aikaisemmin ja tunsi tarkoin 
olot. 1nspehtorille ehdotettiin valtaa vaatia luotsimajurilta ja luotsivirka- 

4 
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tusmatkoista, lnotsipaikkojen hoidosta  y.  m.,  ja käskyn luotsi-
majurille kääntyä kaikissa asioissa Schulténin eikä suoraan 
talousosaston puoleen  t).  Tilastolaitokseen nähden talousosasto, 
kenraalikuvernöörin huomautettua, että elinkeinoja  y.  m.  kos-
keva tilasto oli tarpeen vaatima, määräsi kamaritoimituskunnan 
ja finanssitoimituskunnan yhdessä laatimaan ehdotuksen tilaston 
perusteista  2).  

N  äinäkin vuosina täytyi  konseljin  moniaan kerran antaa 
virkamiehille muistutuksia ja varotuksia tai tehdä syytteeseen-
panoja. Muistutus annettiin Hämeen-Uudenmaan läänin maa-
herralle omavaltaisesta varojen käyttämisestä  3)  ja Viipurin 
läänin maaherralle siitä, että hän oli syrjäyttänyt lailliset muo-
dot verohintaluettelon valmistamisessa  4),  sekä varotus kamari-
toimituskunnan kamreerille Nordensvanille, joka oli laiminlyönyt 
vaatia asianomaisilta selitystä eräässä verotusasiassa  5).  Syytteen 
nostaminen kamreeri Wacklinia vastaan  on  ylempänä mainittu  6).  
Sotilastoimituskunnan kamreeri  Martin  pantiin syytteeseen lai-
-rninlyöntien " vuoksi leimapaperikonttorin asioissa  7)  Kamari-
viskaalin tehtäväksi jätettiin ryhtyä toimiin Turun sijaismaa-
herran — sellaisena oli vuodesta  1811 v.  Troilin sairauden aikana 
everstiluutnantti  Otto Lode  — virkalaiminlyöntien johdosta  8)  
ja Heinolan lääninsihteeri Högström pantiin kaksikin kertaa 
syytteeseen samanlaisista vioista  9).  — Aihetta oli myös  konsel-
jilla  toisinaan pyytää kenraalikuvernöörin apua sotilaiden mieli-
valtaa vastaan  10).  

miehiltä selityksiä ja tietoja ja antaa ensinmainitulle määräyksiä, sekä 
tehdä tarkastusmatkoja. Talousos. pöytäk. 1i/1, 1814, 23/„ 12/i, 26/, 1815. 
Suomen asiain komit, pöytäk. 9/, 1815 v. 1. Käskykirje, jolla esitys hy-
väksytty. 3/4  1816. 

3) Talousos. pöytäk. 4/
e, 

 11/12 1816  y.  m. 
2) Sam. 21/10  1814. Konseljissa valmistetut tilastotaulut esitettiin 

myös hallitsijalle. Suomen asiain komit. pöytäkirj. 22/10  1815 v. 1. 
3) Talousos. pöytäk.. 21/, 1814. 
4) Sam. 11/2  1814 
5) Sam. e/12  1814, 3/3  1815. 
6) Kts. s. 47. 
') Talousos. pöytäk. 16 /, 1814. 
8) Sam. 25/1  1813. 
9) Sam. 26/8 ,1813, 30/8  1817. 
1°) Sam. 7/10, 17/11, 30/u 1812  y.  m. 



Ratkaistuista .anomuksista ansaitsee tulla mainituksi  aka-  
temian sihteerin, sittemmin professorin Joh. Ahlstedtin pyyntö 
saada perustaa uusi kirjapaino Turkuun. Vaadittujen lausun-
tojen saavuttua  1)  otti talousosasto asian käsiteltäväksi heinä-
kuussa  1813.  Toiset jäsenistä äänestivät anomuksen hyväksy-
misen puolesta, katsoen, että uusi kirjapaino oli tarpeen ja hyö-
dyksi, toiset taas sitä vastustivat. Näiden joukossa oli  v.  Haart-
man, jonka mielestä kirjallinen tarve ei vaatinut uuden painon 
perustamista. Hän halusi pikemmin kirjallisen tuotannon anti-
sestään supistamista, jotta hyödyttömän kirjallisuuden levene-
minen olisi ehkäistynyt.  Vain  sillä ehdolla, että kirjapaino olisi 
tullut  konseljin  lähemmän johdon ja kansliatoimituskunnanval-
vonnan alaiseksi, ja että siellä olisi painettu yleisiä asiakirjoja, 
olisi hän ollut suostuvainen uuden kirjapainon perustamiseen. 
Vastustajien käsitystapa pääsi voitolle ja niin anomus tuli 
hylätyksi.  2)  — Virkanimitysasioissa koki talousosasto pysyä. 
määräyksessä, että  vain  kameraalitutkinnon suorittaneet voivat 
virkoihin päästä  3),  vaikka sen toisinaan täytyi siitä poiketa  4),  
ja samoin  se  tarkotti pitää periaatteena, että samalle henkilölle 
ei kahta virkaa annettaisi. Kun uusia laitoksia perustettiin, 
sai talousosasto oikeuden täyttää eräät niihin kuuluvat virat.  5)  
Armfeltin toimesta sai myös osasto vallan nimittää asetettujen 
suomalaisten rykmenttien komissaarit rykmentinpäälliköiden eh-
dollepanojen perustuksella.  6)  Konseljin  omasta esityksestä antoi 

_ 	1)  Lausuntoja oli vaadittu Vaasan kirjanpainajalta ja akatemian kon- 
sistoriolta.  

2)  Talonsos. pöytäk.  20/„  "/,  1813.  Anomuksen puoltajia olivat Id-
man ja Ladau, vastustajia, paitsi Haartmania, Mannerheim ja  de Geer. 

-8)  Talonsos. pöytäk.  S8/8  1817. 
4) Sam. 25/a  1814, 8/2 1815.  Turun lääninkamreerin virkaa täytet-

täessä toiset (Schultén, Mannerheim) puolsivat, kun tutkinnon suoritta- 
neita hakijoita ei ollut, Nybergiä, jotta hänen nauttimansa palkkio olisi 
säästynyt valtiolle, toiset (Ladan,  de Geer,  kenraalikuvernööri) taas soti-
lastoimituskunnan kamreeria Martinia antaakseen  konseljin  virkamiehille 
kehotusta.  Sam. 2/5  1815.  Käsiteltäessä erään kruununvoudin viran täyt-
tämistä mainitsi Mannerheim muutaman ehdollepannun ansioina myös 
sen, että hän taisi kansan kieltä.  Sam. 8/, 1814. 

5) Esim.- sai  se  kenraalikuvernöörin kera täyttää ilman ehdollepanoa 
Turun poliisimestarin viran.  

e)  Talousos. pöytäk.  18/12  1812.  
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hallitsija sille vallan siirtää tullilaitoksen virkamiehiä paikasta 
toiseen ilman hakemusta, jos palkat olivat viroissa samat.  1)  

Niinkuin aikaisemmin keskittyi siis nytkin hallituskon- 
seljin hallintoa johtava  2)  ja hoitava toiminta etupäässä talous-
osastoon. Mutta talousosastossa alkoivat toimituskunnat saada 
-suuremman osuuden hallintotoiminnan johtoon kuin mikä 
niillä oli ennen ollut. Kuten  on  nähty  3),  oli toimituskun-
tain päätettäviksi siirretty asioita; jotka ennen talousgsasto 
kokonaisuudessaan oli ratkaissut. Paitsi niistä asioista, jotka 
ovat aikaisemmin mainitut, saivat toimituskunnat päättää muu-
tamista muistakin seikoista. Kansliatoimituskunnalle annet-
tiin valta määrätä huutokauppojen pitämisestä julkisten raken-
nusten korjauksia tai rakentamisia varten.  4)  Sotilastoimitus-
kunta sai Palmfeltin ehdotuksesta oikeuden antaa käskyjä vi-
ranomaisille sotaväen tarpeiden — vaatteiden  y.  m.  — ja muo-
nan hankkimisesta ja päättää tehdyistä tarjouksista.  5)  _ Toimi-
tuskunnalle olivat siten joutuneet sotakomissariaatin tehtävät. 
Nämä tehtävät kävivät kuitenkin sille liian raskaiksi, virkamie-
het eivät jaksaneet niitä muiden toimiensa ohella suorittaa, niin 
että  konseljin  täytyi marrask.  3  p.  1813  tehdä hallitsijalle esi-  
tys  sotakomissariaatin perustamisesta. Komissariaatin asettami-
nen kuitenkin viipyi ja toimituskunnan oli edelleen mainittuja 
tehtäviä hoidettava.  s)  Lainojen antaminen sotilashuone- ja sotilas-
puustellikassoista oli myös toimituskunnan huolena.  7)  Fi- 

1) Talousos. pöytäk. 10/s  1816, 22/1  1817. 
2) ViraHiseen lehteen ei Mannerheim ollut tyytyväinen. M. m. 

kirjeessä Ehrenströmille marrask. 27 p:ltä 1812 hän siitä mainitsi ja sanoi 
ajatelleensa lehden toimittamisen jättämistä yhdelle ainoalle hyvin pal-
katulle henkilölle, sekä pyysi Ehrenströmiä laatimaan suunnituksen leh-
den parantamisesta. Ehrenströmin kokoejma (kirjekopiot). Valtioarkistossa. 
Talousos. marrask. 30  p.  1812 hyväksyttiin Franzénin sijalle toimittajaksi 
lehtori Snellman ja julkaisulupa annettiin vuodeksi eteenpäin. Talous-
osastossa jouluk. 1  p.  1813 Mannerheim ilmotti, että oli ollut vaikeata 
saada toimittajia. Professorit Wallenius, Snellman ja Myreeu olivat niiksi 
kuitenkin suostuneet. Julkaisulupa annettiin nytkin vain vuodeksi, ja 
samoin tehtiin seuraavinakin vuosina. 

3) Sts.  ylemp. s. 36. 
;) Talousos. pöytäk. 16!, 1813. 
5) Sam. 223. /0,  Y0/,, 1812, 26/i  18,3. 
6) Sam. 11,2  1813, 21/5  1815  y.  m. 
7) Johtosääntö 29/5  1817. SamL af förordn. s. 90 ja  ss.  

~Z_ 
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nanssitoimituskuntaan> nähden  on  mainittava, että siinä alkoi 
vuodesta  1815  lähtien muodostua työnjaon vaikutuksesta osas-
toja, valtio-osasto ja kauppa-osasto, kuuluen edelliselle tulo- ja 
menoarvioita, pankin hoitoa, leimapaperikonttoria, merimieskou-
luja, viljavaroja, virastojen käyttö- ja virkamiesten palkkava-
roja koskevat, jälkimäiselle tullilaitosta, vuoritointa, kauppaba- 
lanssia, teollisuutta, kaupunkien asemakaavoja, suolanhintoja, 
isoajakoa  y.  m. s.  koskevat asiat.  1)  Kysymyksen ollessa siitä, 
mille viranomaiselle laivojen täysioikeuskirjain antaminen, joka 
oli aikaisemmin ollut kauppakollegion tehtäviä, oli kuuluva, huo-
mautti esittelijäsihteeri Stichaeus, että  se  oli jätettävä finanssi- 
toimituskunnalle, jolle. muitakin mainitun  kollegion  tehtäviä oli 
annettu, mutta konselji määräsi-sen Haartmanin esityksestä maa-
herrain velvollisuudeksi.  2)  — Edelleenkin sattui lukuisasti ereh-
dyksiä asiain jakamisessa toimituskuntain välille, jonka tähden 
monesti täytyi siirtää asioita toisesta toimituskunnasta toiseen. 

Oikeusosaston hallitsijalle tekemistä esityksistä  on  ylem-
pänä mainittu.  3)  Muista esiintulleista oikeushallintoa koskevista 
asioista  on  huomattavampia osaston keisarin käskystä antama 
lausunto siitä, milloin voitiin suostua avioliittojen perus-
tamiseen  lain  kieltämissä tapauksissa. Lausunto oli laadittu jo 
aikaisemmin, mutta kun mainittujen asiain ratkaiseminen jätet-
tiin konseljille, ei sitä hallitsijalle esitetty ennenkuin avioliit-
toja koskevien anomusten päättäminen oli jälleen siirretty hal-
litsialle.  4)  Kuten aikaisempina vuosina jätettiin nytkin oikeus-
osastosta kaikki tärkeämmät hallinnolliset asiat plenumin käsi-
teltäväksi, kuten kysymys  lain  sovittamisesta erityisissä asioissa  5),  
kysymys, missä tuomioistuimessa venäläisiä aatelisoikeuksia 
nauttivien henkilöiden jutut olivat käsiteltävät  6),  sekä kysy-
mys, mihin valitukset ylisotaoikeuden päätöksistä olivat jätet-
tävät.  x)  Kun oli kerran plenumissa ratkaistava, oliko ehdotus 
lääkintökollegion johtosäännöksi otettava esille plenumissa vaiko  

1)  Finansexped.  handlingar.  Valtioarkistossa.  
1)  Talousos. pöytäk.  2/8  1813. 
3) Kts.  s. 39. 
4) Suomen asiain komit pöytäk.  '4i2  1817 v. 1 
5)'  Plen. pöytäk.  9/8  1813. 
6) Sam. 12/2  1814. 
7) Sam. 21/8  1816.  
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talousosastossa, pääsivät oikeusosaston jäsenet, jotka katsoivat 
sitä talousosaston asiaksi, voitolle viimemainitun osaston jäse- 
nistä, joiden mielestä se kuului plenumille, koska useat pykä-
lät olivat juridista luonnetta 1). 

Konseljissa käsitellyistä asioista puhuttaessa tehtäköön sel-
koa myös asioista, joissa säätyjen oikeudet olivat kysymyksessä. 
Niistä olivat tärkeimmät ne, jotka koskivat majotusrasitusta. 
Majotusasiaa ei oltu saatu aikaisempina vuosina lopullisesti jär-
jestetyksi. Kysymys kasarmien rakentamisesta venäläiselle so-
taväelle majotusrasituksen helpottamiseksi oli täytynyt siirtää 
toistaiseksi, kun asukkaat, lääninkokouksiin kutsuttuina asiasta 
päättämään, eivät olleet suostuneet antamaan varoja tarkotuk-
seen. Majotusvelvollisuuden tasaisempi ja kohtuullisempi jako 
ja ulottaminen niihin, joiden olisi siihen pitänyt osaa ottaa, 
mutta jotka olivat asetuksissa siitä vapautetut, oli jäänyt suo-
rittamatta, kun hallitsija vuoden 1812 majotussäännön antaes-
saan oli lykännyt asian siksi kuin hän yhdessä säätyjen 
kanssa siitä määräisi. Tämä päätös koski kuitenkin vain ma-
jotusta kaupungeissa. Maaseudun asukkaiden katsottiin olevan 
majotukseen nähden toisessa asemassa. Samaisessa majotus-
ohjesäännössä (§ 9) oli määrätty, että kun varmaa perustetta 
majotusvelvollisuuden jaosta maalla ei ollut asetuksissa sää-
detty eikä saattanutkaan olla, koska täytyi milloin missäkin 
paikassa pitää joukkoja useammin majotettuina kuin toisissa 
paikoissa, mutta kohtuus vaati, että ne, joita rasitus eniten koh- 
tasi, saivat korvausta muilta maj otusrasitukseen velvotetuilta, 
oli kaikkien majotusvelvollisten sovittava keskenään pitäjänko-
kouksissa perusteista, miten korvaus oli määrättävä ja majotus-
rasitus tasotettava; sen mukaan mikä oli useimpain maanomis-
tajain ajatus, sai hallituskonselji antaa lähempiä määräyksiä 
asiassa. Senvuoksi oli heti pidettävä pitäjänkokouksia_ kruu-
nunpalvelijain läsnäollessa ja maaherrain, kokousten pöytäkirjat 
saatuaan, ilmotettava tulokset hallituskonseljille. Tämän säädök-
sen toimeenpanemiseen kului vuosia. Vihdoin lopulla vuotta 
1815 olivat kaikki asiakirjat saapuneet ja konselji saattoi ryh-
tyä asian käsittelyyn. Mutta edellytettyihin toimenpiteisiin ei 
se voinut ryhtyä, vaan täytyi sen jättää koko asia keisarin  rat- 

') Plen. pöytäk. bJ„_ 1812. 
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kaistavaksi. ') Kirjeessä, joka tammikuussa  1816.  lähetettiin 
Pietariin, mainittiin, että vaikka  konseljin  olisi pitänyt antaa 
asiassa yleinen määräys, ei  se  ollut voinut sitä tehdä, kun  pi-  
täjänkokouksien pöytäkirjoista oli nähty, että asukkaiden mieli-
piteet olivat olleet aivan toisistaan poikkeavia ja konselji oli 
senvuoksi katsonut epäilyttäväksi julkaista vastoin asukkaiden 
toivetta olevaa yleistä asetusta ,etenkin kun sellainen niihin 
nähden, jotka eivät ole vapaaehtoisesti suostuneet korvauksen 
maksamiseen, näyttää sisältävän verotuksen, jonka  vain  kansan-
edustajat saattavat ehdottaa ja jota,  se  kun  on  nyt oleva ylei-
nen koko maata koskeva, ei siis voida ilman kohtaavaa tyyty-
mättömyyttä ja vaikeuksia määrätä noudatettavaksi". Hallitus-
konselji pyysi kuitenkin, että jos sitä silti käskettäisiin ryhty-
mään toimiin majotuskorvauksen määräämiseksi, keisari itse sää-
täisi korvauksen pääperusteet. 

Kirjelmä oli Suomen asiain komiteassa käsiteltävänä huhtik.  
24  p.  1816 v. 1. 2)  Komitea päätti sen johdosta esittää hallitsi-
jalle, että „kun maksua, joka-  on  tarpeen majotusrasituksen ulot-
tamiseksi niihinkin, joita  se  ei öle voinut luonnossa kohdata, 
ja joka  on  maassa ennen tuntematon, ei näytä voitavan mää-
rätä ilman huomioonottamatta kansan konstitutsioniin perus-
tuvaa oikeutta verottaa itseään enemmän kuin muutakaan veroa 
ja rasitusta niiden maan asukkaiden kannettavaksi, jotka eivät 
siihen vapaaehtoisesti suostuisi", mainittu majotusohjesäännön 
säädös jätettäisiin noudattamatta ja kysymys korvauksesta, joka 
kannettaisiin niiltä, joita todellinen maj otus rasitti vähän tai ei 
ollenkaan, jätettäisiin seuraaville valtiopäiville, jolloin oli odo-
tettavissa säätyjen puolelta kohtuullinen ratkaisu kysymykselle. 
Tämän esityksen myöhemmistä vaiheista ei ole tavattavana asia-
kirjoissa tietoja eivätkä siis myöskään tulokset ole selvitettävissä. 
Joka tapauksessa nousi sama kysymys pian uudestaan esille. 
Hallintoa koskevassa kertomuksessa, joka talousosastosta oli 
keisarille  v. 1816  mennyt, oli mainittu myös majotusrasitusky-
symys. Tämä antoi aiheen uuden käskykirjeen julkaisemiseen 
tammik.  15  p.  1817 v.1.,  missä käskykirjeessä talousosastolta vaa-
dittiin ehdotusta majotusrasituksen tasaisemmasta jaosta.  Asian  
ollessa osastossa esillä maalisk.  11  p.  1817  päätettiin, että  se 

r 

1) Tålousos. pöytäk. 12 /12, 13/12 1815. 
2) Komit. pöytäk. 
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oli vastedes otettava tarkemman harkinnan alaiseksi.1) Kysy-
myksen käsittely jäi siten tuonnemmaksi ja .lykkäytyi seuraa-
viin vuosiin, jotka eivät enään kuulu tämän esityksen piiriin, 
mutta tulokset, jotka ovat kyllä tunnetut aikaisemmistakiu tut-
kimuksista  2),  ovat kuitenkin tässäkin yhteydessä mainittavat. 
Senaatti — mikä nimi, kuten tulemme näkemään, annettiin  
v. 1816  hallituskonseljille — ehdotti maalisk.  1818,  että asuk-
kaiden mieltä piti knulusteltaman kihlakunnanoikeuksissa ja 
asiakirjat ja maaherrain antamat lausunnot lähetettämän senaatin 
toimesta hallitsijalle, ja sitten asia verotusasiana jätettämän val-
tiopäiväin käsiteltäväksi. 3) Tähän esitykseen antoi keisari maa-
liskuussa  1819-  suostumuksensa. 

Huomattava konstitutsionaalinen asia oli myös kysymys 
kirkonpalvelijain rankaisua koskevain asetusten täydentämisestä 
ja selventämisestä. Hallituskonselji oli antanut Turun konsis-
toriolle sen pyynnöstä luvan valmistaa ehdotuksen mainitusta 
asiasta, ja käsitteli sitten konselji kysymystä, prokuraattorin 
annettua siitä keväällä  1812  lausunnon ja konsistorion vielä sitä 
pohdittua, useissa  plenum-istunnoissa alkupuolella vuotta  
1813. 4)  - Syntyi erimielisyyttä siihen nähden, saattoiko vai ei 
konselji tehdä esitystä asiassa. Muutamien jäsenten mielipiteen 
mukaan ei konselji saattanut ottaa asiaa esille, koska nyt oli 
kysymys muutoksista kirkkolakiin, mutta  konseljilla  ohjesään- 
nön mukaan oli  vain  valta ilmottaa hallitsijalle, missä kohdin 
lakien tai asetusten selitykset olivat tarpeen, eikä puoltaa tässä  

1) Talousos. pöytäk.  
2) Danielson,  Suomen sisällinen itsenäisyys  ss.  92-3.  
$) Kosketellen senaatin kantaa asiassa mainitsi Ehrenström kirjeessä 

Walleenille kesåk.1 p:ltä  1817  kenraalikuvernöörin olleen vakuntetun  „dass  
der  Senat  die  allergnädigst  von  Uns.  gnäd:st. Monarehen bestätigte  eon -
s t  i  t u t  i  o  n e  l l  e n  V  er  f a s s  ung  von Finland  mit aller  Gerechtigkeits-
liebe  und  Eifer  zu  erfullen sucht,  und  wenn hier kein gunstiger Auspruch  

x  F 

	

	 gesehehen  so  ist  die  Ursache  in  gegenseitigen Ansprächen  des  Unwillens 
beiden Parthen gegen einander  zu  suchen". Kirjottaja pyytää Walleenia 
selittämään jos taisi, mitä tällä;  asialla oli konstitutsionaalisen valtiomno-
don kanssa tekemistä. Lisäksi hän mainitsi, että myös Ladan oli innok-
kaasti puoltannt senaatin ednstamaa kantaa. Stjernvall-Walleenin ko-
koelma.  

4)  Plen. pöytäk.  23/i, 29, 1812, 18/„ 3/„ 30/i,  6/5  1813.  
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suhteessa muutoksia entisiin asetuksiin.  1)  Enemmistö taas kat-
soi, että esitys saatettiin hallitsijalle lähettää, ja sen mukaisesti 
meneteltiinkin. Asiaa pohdittaessa konseljissa ei oltu, yhtä 
vähän kuin prokuraattorinkaan lausunnossa, erityisesti koske-
teltu sitä seikkaa, että kysymys: olisi pitänyt jättää säätyjen 
käsiteltäväksi. Mutta hallitsija teki  konseljin  esityksen johdosta, 
kuten Suomen asiain komitean puheenjohtajan kirjeellä helmik.  
8  p:ltä  1816 v. 1.  ilmotettiin, sellaisen päätöksen, että ennen 
asian käsiteltäväksi ottamista oli säätyjä asiassa kuultava.  2)  

Kun hallituskonseljilta vaadittiin lausuntoa Porvoon kau-
pungin anomuksesta saada tapulioikeudet, katsoi konselji, että 
koska asia koski kaupunkien privilegioita ja sellaiset kysymyk-
set oli ennen käsitelty valtiopäivillä, ei anomusta saatettu puol-
taa. Sittemmin kuitenkin, kun kenraalikuvernööri oli tiedus-
tellut prokuraattorin mieltä, voitiinko merikaupungeille antaa 
tapulioikeuksia ilman säätyjä kuulematta ja prokuraattori il-
ilmottanut käsityksensä olevan, että asia kuului hallitsijalle yk-
sin, muutti konseljikin mielipiteensä.  3)  Kysymyksen ollessa toi-
menpiteisiin ryhtymisestä Loviisan kaupungin kaupan vilkas-
tuttamiseksi, josta asiasta kaupunki oli lähettänyt pyynnön  kon-  
seljille, katsoi konselji, että asia kaupungin esittämässä muodossa 
oli jätettävä järjestämättä seuraaviin valtiopäiviin saakka.  4)  
Antaessaan lausunnon heinäk.  14  p.  1813  Viipurin läänin jär-
jestämiskomitean läänin kaupunkeja koskevasta ehdotuksesta 
esitti konselji, että kaupunkien arvoluokitus oli jätettävä ensi 
valtiopäiviin, koska  se  ennenkin oli valtiopäivillä suositettu, jo-
hon esitykseen Suomen asiain komiteakin yhtyi, ja keisari, hy-
väksyessään määsäykset mainittujen kaupunkien hallinnosta, ta-
loudesta, luokituksesta ja arvosta päätti, että Viipurin, Hami-
nan, Lappeenrannan, Käkisalmen, Sortavalan ja Savonlinnan 

') Tämän käsityksen kannattajia olivat Mannerheim, Palmfelt, Gyl-
denstolpe ja  %rook. 

2)  Plen. pöytäk.  30/3  1816.  Vrt. Castrén, Skildr.  s. 365;  Suomen 
asiain komitean asiakirjoista ei ole kysymyksen käsittelyä koskevia asia-
papereita löytynyt. 

Talonsos. pöytäk.  29%10 1812.  Plen. pöytäk.  14, 341815.  Calonii  Sv.  

arb. suppl.  b. ss.  280-5. 
4)  Talousos. pöytäk.  1/2  1813.  
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kaupunkien varsinainen luokitus oli jäävä _ensi valtiopäiviin.  1)  
Senaatin käsiteltyä plenumeissa tammik.  30  ja huhtik.  26  p.  1817  
kenraalikuvernöörin esityksestä kysymystä, olivatko avioli-
tot muhamettilaisten ja luterinuskoisten välillä maan asetusten 
mukaan' sallitut, oli  se  tullut tulokseen, että ne olivat luvattomia, 
Mutta samalla tehnyt esityksen erityisen asetuksen antamisesta 
asiassa. Keisari vaati kuitenkin senaatilta ja tuomiokapituleilta 
uutta lausuntoa siitä, eikö mainittuja avioliittoja voitu sallia eri-. 
näisillä ehdoilla. Näissä lausunnoissa mainitut virkakunnat vielä-
kin asettuivat sille kannalle, että kysymyksessä olevia avioliittoja 
ei voitu sallia., sekä lisäksi ehdottivat, että asia jätettäisiin valtio-
päiväin käsiteltäväksi, ja myöhemmin keisari määräsikin;  että sen 
ratkaisu oli jäävä seuraaviin valtiopäiviin.  2)  Tässä yhteydessä 
mainittakoon myös pari muuta kysymyksessä olevina vuosina 
ratkaistua konstitutsionaalista kysymystä. Ehdotuksen ritarihuo-
neen järjestämisestä ja lisäyksistä ritarihuonejärjestykseen, joista 
seikoista ritaristo ja aateli oli Porvoon valtiopäivillä tehnyt esi-
tyksen, mutta jota keisari ei ollut hyväksynyt, keisari määräsi 
kesäk.  19  p.  1816  jätettäväksi siksi kuin ritaristo ja aateli tulevilla 
valtiopäivillä saattaisi siitä lähemmin neuvotella.  3)  Niinikään oli 
keisari, Rehbinderin heinäk.  8  p.  1817  konseljille lähettämän 
kirjeen mukaan, päättänyt, että siitä ehdotuksesta uudeksi kirkko-
järjestykseksi, jonka. valmistamisesta — kirkollishallinnon paran-
tamiseksi ajan hengen ja muuttuneiden käsitteiden mukaiseksi - 
hän oli antanut senaatille määräyksen, oli vaadittava säätyjen 
lausuntoa.  4)  

Hallituskonseljin toimista sai keisari tietoja paitsi työluet-
teloj  en  kautta, jotka. hänelle kenraalikuvernöörin johtosään-
töön sisältyneen määräyksen mukaan puolivuosittain lähe-
tettiin  5),  myös  konseljin  hänelle jättämistä kertomuksista.  

1) Kts. Kallio,  m. t.  ss.  112-3, 250.  Castren, Skildr.  s. 366. 
2) Danielson,  Suomen sisällinen itsenäis.  ss.  86-9.  Castren, Skildr.  

s. 366.  Keisarin päätös 1S/y  1819. 
3) Castrén, Skildr.  ss.  369-70.  
') Plen. pöytäk.  14/8  1817.  Vrt. Castrén, Skildr.  s. 366. 
5)  Työluetteloista valmistettiin Suomen asiain komiteassa yh-

teenvetoja, jotka esitettiin keisarille, mutta  konseljin  puolivuosittain lä-
hettämien valtion tuloja ja menoja koskevain selvitysten esittämistä ei 
komitea pitänyt tarpeellisena, vaan lähetti ne sinänsä arkistoon. Komit. 
pöytäk. 
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Kertomuksen johdösta, jonka konselji, prokuraattorin apulaisen 
alotteesta, antoi, hänelle ensi valtaluvan päättyessä, kosketellen 
siinä elinkeinojen, eri laitosten ja valtiovarain tilaa, lausui 
keisari tyy tyväisyytensä  konseljin  osottamaan intoon ja toi-
meliaisuuteen, mikä lausunto myös julkaistiin Armfeltin käs-
kystä virallisessa lehdessä  1).  Senaatin  v. 1816  laatima kertomus  
on  ylempänä mainittu.  2)  Suomen asiain komitean puheenjoh- 
tajan kirjeellä helmik.  6  p:ltä  1816 v. L  ilmotettiin, että kun kei-
sari valtakuntaan palattuaan jälleen oli tilaisuudessa käsittele-
mään Suomen asioita, oli ruvettu ajattelemaan keinoja, millä  
Suomi  saatettaisiin kohottaa siihen hyvinvointiin, joka sen piti 
voida saavuttaa uuden poliittisen tilansa, asemansa, luonnonetu-
jensa ja asukkaiden toimeliaisuuden kautta. Monilla laitoksilla oli 
koetettu yleistä taloutta edistää, mutta vuosien kokemuksen 
nojalla oli näitä laitoksia yhä parannettava. Hallituskonsel-
jin käskettiin senvuoksi laatia täydellinen kertomus maanvil-
jelyksen, kaupan ja elinkeinojen tilasta ja osottaa, mikä vaiku-
kutus jo suoritetuilla toimenpiteillä oli niihin ollut, sekä samalla 
antaa tieto asiain kulusta virastoissa. Kertomus, joka oli  val-  
mis lähetettäväksi  elok.  2  p.  1816,  sisälsi kummankin osaston 
erikseen laatimat selonteot aloilleen kuuluvista asioista. Talous-
osaston kertomuksessa kosketeltiin esim. viljamakasiinilaitosta, 
uutisasutusta, rakennus- ja kyläjärjestystä, juoppouden ehkäise-
mistä, majotusrasitusta ja terveysoloja; oikeusosaston kerto-
muksessa taas sovintotuomioistuinta, kansanopetuksen  paranta- 
mista,  pyhäpäivien viettoa, vankilaoloja, eläkekontrahteja ja kih-

_ lakuntain notaarilaitosta. Kertomus oli käsiteltävänä Suomen 
asiain komiteassa marrask.  1-7  ja  25  p:nä ja esitettiin hallitsijalle 
tammik.  15.  p.  1817. 3)  Siitä, mihin toimenpiteisiin  se  antoi ai-
hetta kysymyksessä olevina vuosina,  on  ylempänä ollut puhetta.  4)  

Niinkuin  on  nähty oli hallitsija Napoleonia vastaan käytä-
vän sodan vuoksi ollut poissa pääkaupungista lyhyitä aikoja 
lukuunottamatta syksystä  1812  aina vuoden  1815  lopulle saakka.  5)  

')  Plea.  pöytäk.  6/e, !9/12  1812.  Talousos. pöytäk.  9/7, Q79,  35/8  1812. 
2) Kts.  s. 40  muist.  5. 
3) Suomen asiain komit. asiakirj.  1816  n:o  169. 
4) Kts.  s. 39  muist.  8, s. 46  mnist.  2  y.  m.  Vrt. myös öikeusos. 

pöytäk.  19=,  12is  1817. 
5) Vrt. Schilder, 13xIIepaxops AnescaHRp's  I,  osa  III  ss.  75-6  y.  m.  



Mihin tilaan Suomen hallinto tänä aikana oli joutunut, siitä  on  
edelläesitetyssä ollut useita osotuksia. Uudistussuunnitukset, 
kuten hallintolaitoksen reorganisatsioni, jäivät toteuttamatta,  
konseljin  valtalupain päättyessä ei saatu uudelle kokoonpanolle 
hallitsijan vahvistusta, ja omalla vastuullaan täytyi  konseljin  an-
taa yleisiä säädöksiä, toimittaa virkain täyttämisiä ja  ryhtyä 
muihinkin toimiin, joihin olisi keisarin hyväksymys tarvittu.  1)  
Ylempänä esitettyjen tällaisia tapauksia koskevien esimerkkien 
lisäksi mainittakoon, että konselji määräsi väliaikaisen pankki-
direktsionin jatkamaan toimintaansa vuoden eteenpäin  Armfel-  
tin  pyydettyä konseljia ryhtymään tähän toimenpiteeseen ja va-
kuutettua keisarin kyllä sen hyväksyvän.') Hallitsija antoikin sit-
ten hyväksymisensä kaikillekin yllämainituille  konseljin  toimille, 
mutta siten eivät kuitenkaan tulleet korjatuiksi kaikki ne vau-
riot, mitkä hallinnon kulun pysähdyksiin joutuminen oli tuot-
tanut. 

Yrityksiä oli kyllä tehty Suomen hallitusmiesten puolelta 
asiain järjestämiseksi niin, että hallintoa olisi voitu säännön- 
mukaisesti hoitaa hallitsijan poissaollessakin. Suomen asiain ko-
mitean istunnossa huhtik.  28  p.  1813 v. 1.  teki puheenjohtaja 
Armfelt ehdotuksen esityksen lähettämisestä hallitsijalle, että 
hän ryhtyisi johonkin keinoon, jotta asiat saataisiin ratkaistuiksi. 
Komitea hänen käsityksensä mukaan ei saattanut tehdä tässä suh- 
teessa mitään ehdotusta ilman keisarin erityistä käskyä, mutta kat-
soi 

 
hän kuitenkin komitean voivan kiinnittää hallitsijan huomion 

tapaan, jota Suomelle annetun konstitutsionin mukaan oli aikai-
semmin käytetty, nimittäin että kuninkaan poissaollessa oli erityi-
nen Hallitus asetettu  („å det förhållande, som enligt  den  för  Fin-
land  gällande konstitutionen  tillförene  ägt  rum,  då  under ko-
nungens  frånvaro  en  särskildt  Regering  blifvit  tillförordnad").  
Hallitsijan asiana oli ryhtyä tähän tai johonkin muuhun keinoon 
niiden vahingollisten seurausten estämiseksi, jotka asiain ratkai-
sun viipyminen keisarin pitemmän poissaolon vuoksi saattoi 
tuottaa. Komitean jäsen Aminoff katsoi ehdotusta arvelutta 
vaksi, muistuttaen, että Ruotsin vallan aikana Hallitusmuodon 
ja Yhdistys- ja vakuuskirjan mukaisesti hallitsija itse oli mää-
rännyt hallitusasiain käsittelystä hänen poissaollessaan ilman  

1) Sts. ylemp.  ss.  22, 32, 41 muist. 3, y. m 
Y) Talousos. pöytäk. 38/$  1813. 
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että mikään virasto oli rohjennut tehdä siitä hänelle esitystä.  1)  
Armfeltin ehdotus kuitenkin hyväksyttiin ja esitys päätettiin 
tehdä.  2)  Mutta  se  ei johtanut toimenpiteisiin, ja hallinto jäi en-
tiseen vaikeaan tilaan. Kenraalikuvernööri koetti saada synty-
viä vaikeuksia jossain määrin ehkäistyiksi määräämällä hel-
mikuussa  1814,  että konseljissa ei pitänyt ollenkaan ottaa 
esille sellaisia asioita, jotka vaativat keisarin ratkaisua, jotta ne 
eivät olisi viivyttäneet muiden asiain käsittelyä.  3)  Mutta sitten 
tuli esille asioita, joita ei voitu jättää päätökseen saatta-
matta. Lähettäen kirjeellä huhtik.  21  p.  1815 v. 1.  Suomen 
asiain komitealle esitykset  konseljin  valtaluvusta, eräiden 
jäsenten paikkain ja prokuraattorin viran täyttämisestä sekä 
kauppasuhteiden järjestämisestä teki kenraalikuvernööri pyyn-
nön, että konseljille annettaisiin valta ratkaista, paitsi sille en-
nen jätettyjä asioita, kaikki virkanimitykset lukuunottamatta  
konseljin  jäsenten ja maaherrain paikkain täyttämisiä sekä kaikki 
rikosasiat — henkirikokset poisluettuina —, vankilat kun olivat 
täynnä pahantekijöitä, jotka odottivat tuomiotaan. 

Tämän ehdotuksen mukaan olisi siis • hallituskonselji tullut 
toimimaan jonkunlaisena sijaishallituksena keisarin poissaollessa. 
Suomen asiain komitea ei kuitenkaan puoltanut asiain hoidon 
järjestämistä kenraa.likuvernöörin ehdottamalla tavalla. Käsitel-
lessään huhtik.  27  p.  1815 v. 1. 4)  kenraalikuvernöörin esitystä 
arveli komitea, että jos  vain  oli suinkin mahdollista piti hal-
litsijan esityttää itselleen ainakin virkanimitys- ja rikosasiat, 
vaikka muut asiat' jäisivätkin syrjään. Mutta jos hänen muut 
tärkeät hallitustehtävänsä eivät sitäkään sallineet, niin oli komi-
tean mielestä maalle edullisempaa, että „vaikkakin ei ainoastaan 
ollut vastoin konstitutsionia, vaan myös Suomessa siihen saakka 
ilman esimerkkiä, että sen hallitsijat olisivat jollekulle muulle 
jättäneet yksin majesteetille pidätetyn oikeuden lopullisesti tut-
kia ja ratkaista mainitut asiat, minkä vuoksi myös Ruotsin ja 
Suomen entiset kuninkaat, kuu  he  olivat olleet pitempiä aikoja  

1)  Memoriaali  33/5  1813 u. 1.  joka sisältää Suomen asiain komitean 
pöytäkirjaan annetun vastalauseen. Riilahden kokoelma. 

?) Komit. pöytäkirjat. Esitys  sit.  myös Borodkin, Ucxopia $aa.3ss ia. 
Bpems limn..nescaaApa  I  ss.  338-9. 

3)  Talousos. pöytäk.  10/Z  1814.  
`) Komit. pöytäk. 
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poissa, olivat aina toimittaneet niin, että niinhy 	Vin  raskaammat 
rikosasiat ja armonpyynnöt kuin myös ehdotukset avoimiin vir-
koihin olivat heidän itsensä päätettäviksi jätetyt", poikettaisiin 
silloisiin erityisiin olosuhteisiin katsoen tästä perussåännöstå 
kuin että virkanimitys- ja rikosasiain ratkaisun viivyttämisellä 
maa saatettaisiin kärsimään niiden epäjärjestysten seurauksista, 
mitkä siitä välttämättä syntyivät lainkåytössä ja yleisessä  hal=  
lituksessa. Mainittujen asiain siirtämistä  konseljin  ratkaistaviksi 
kenraalikuvernöörin ehdotuksen mukaan ei komitea-  katsonut 
voivansa esittää, koska niiden päättäminen olisi vienyt konsel-
jilta aikaa, jota  se  tarvitsi muihin tehtäviin, ja koska olisi ollut 
sopimatonta ja vastoin asetuksia, että konselji viime asteena 
olisi ratkaissut asiat, joita sen jäsenet olivat aikaisemmin käsi-
telleet. Sensijaan komitea ehdotti, että oli asetettava erityinen 
sijaishallitus, joka olisi ratkaissut hallitsijan poissaollessa asiat, 
joita konselji ei saanut päättää. Sen tuli olla kokoonpantu 
maan arvokkaimmista virkamiehistä. Lisäksi komitea pyysi, 
että sen tehtäväksi annettaisiin laatia ehdotus sijaishallituksen 
ohjesäännöksi, jos esitys sijaishallituksen asettamisesta hy-
väksyttäisiin. Jotta asia olisi pian saatu ratkaistuksi pani  ko  
mitea erityisen lähetin viemään esitystä keisarille pääkortteeriin 
Saksaan.  1)  Mutta tuloksia ei tämäkään esitys tuottanut. 

Vaikeudet, joita Suomen hallitusmiehillä oli asiain hoidossa 
keisarin ollessa poissa valtakunnasta, ja joista vielä puhumme 
kosketeltaessa Suomen asiain esittelyä hallitsijalle, lisääntyivät 
sen kautta, että tänä aikana Venäjän viranomaiset sekaantuivat 
entistä useammin maamme hallintoon. Suomen asiain komitealle 
annetussa johtosäännössä oli kyllä mitä selvimmin lausuttu 
ilmi periaate, että kaikkien Suomen siviilihallintoa koskevien 
asiain tuli kulkea mainitun komitean kautta, erityisellä ukaa-
silla oli siitä annettu Venäjän viranomaisille määräys ja Suo-
men asiain komitean toimesta ministerejä huomautettu sää-
döksen noudattamisesta. Siitä huolimatta lähettivät Venäjän vi-
ranomaiset, erityisestikin ministerit, suoraan Suomen virkakun-
nille ei  vain  tiedonantoja, vaan myös käskyjä toimeenpanoihin 
ryhtymisestä. Pietarin holhouskonseljista saapui kenraalikuver- 

1) Lähettinä oli Viipurin jääkärirykmentin luutnantti  R.  von  Knorring. 
Talousos. pöytäk. 4/7  1818. 



nöörin kautta hallituskonseljille kirje, jossa huomautettiin, että 
muutamat Viipurin läänissä olevat henkilöt eivät olleet saaneet 
eläkkeitään. Talousosasto päätti istunnossa maalisk. 22  p.  1814 1) 
lähettää asian -käsittelemättä takaisin, kun konselji ei ollut vä-
littömässä suhteessa mainittuun virastoon. Sotaministeriön pro-
vianttidepartementti antoi kirjeellä huhtik. 25 p:ltä 1814 v. 1. 
säädöksiä, jotka koskivat departementin alaisten sotilasvirka-
miesten omaisuuden takavarikkoon ottoa, jos virkamiehet olivat 
tehneet vaillingin ja heillä oli omaisuutta Suomessa. Tämän 
asian konselji talousosaston istunnossa toukok. 26  p.  1814 jätti 
käsittelemättä sillä perustuksella, että sen ja venäläisten virasto-
jen välillä ei ollut suoranaista yhteyttä, ja kun sama virasto 
sittemmin vaati konseljia ottamaan eräiden nimeltä mainittujen 
departemeentin alaisten virkamiesten omaisuuden takavarikkoon,. 
päätti talousosasto istunnossa kesäk. 6  p.  1815 menetellä samoin 
kuin ensinmainitussakin tapauksessa. Venäjän sisäministeriö oli 
kirjeellä huhtik. 11 p:ltä 1815 v. 1., jonka kirjeen kenraaliku-
vernööri toukok. 10  p.  lähetti konseijille, ilmottanut, että kei-
sari oli määrännyt, että Venäjän pipliaseuralle sekä sen osastoille 
ja kirjevaihtajille oli annettava lupa lähettää kirjeensä ja raamat-
tunsa postissa ilman postimaksun suoritusta, ja tahtoi sisä-
asiain ministeri, että tätä säädöstä oli myös Suomessa nouda-
tettava. Konselji ei kuitenkaan ryhtynyt sitä toimeenpanemaan, 
vaan teki talousosaston istunnossa toukok. 25  p.  1815, jossa 
istunnossa kenraalikuvernöörikin oli läsnä, esityksen hallitsijalle. 
Kun Suomen suuriruhtinaskunnalla — niin perusteli konselji esi-
tystään -  H. K.  M:nsa armollisesta tahdosta oli oma ylihallituk-
sensa, joka ei ollut riippuvainen Venäjän keisarikunnassa ole-
vista virastoista ja virkamiehistä eikä niiden kanssa ollut yh-
teydessä, vaan sai ainoastaan  H. K.  M:ltaan itseltään käskyt, 
tahtoi konselji jättää hallitsijan ratkaistavaksi, oliko mainittu 
sisäasiain ministerin ilmottama säädös ulottuva myöskin Suo-
meen. Esityksen lopussa huomautetaan vielä, että Suomen pip-
liaseuralla ei ollut yhteyttä venäläisen seuran kanssa ja että 
Suomen postilaitos hallitsijan kenraalikuvernöörille antaman joh-
tosäännön mukaan oli yksin tämän ja hallituskonseljin alainen. 
Hallituskonseljille saapui myös Venäjän amiraliteettikollegion toi- 

1) 'Talousos. pöytäk: 
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meenpano-osastolta Viaporin sotilaskuvernöörille amiraali Bodi-
skolle osotettu määräys, jolla Bodiskoa käskettiin panemaan kun-
toon eräitä laivamerkkejä ja huolehtimaan Porkkalan majakan 
valaistrksesta. - Bodisko, lähettäen ilmotuksen konseljille, teki 
kysymyksen, kenen hoitoon Suomen majakat oikeastaan kuu-
luivat, ja kehotti konseljia antamaan määräyksiä asianomaisille; 
hän itse puolestaan oli käskevä jonkun sotilasvirkamiehen myös 
vikoja tarkastamaan ja korjauksista huolehtimaan. Tämän joh-
dosta konselji talousosaston istunnossa syysk.  12  p.  1815  päätti;. 
että kun luotsilaitos toukok.  17  p.  1812  annetulla ohjesäännöllä 
oli asetettu  konseljin  ylihallituksen alaiseksi eikä hallitsija ollut 
muullaisia määräyksiä antanut, ei  se  saattanut ilman erityistä 
käskyä ryhtyä amiraliteettikollegion kirjeen johdosta siinä 
pyydettyihin toimiin, ja Bodiskolle huomautettiin, että hänelle 
ei suinkaan olisi pitänyt olla tuntematonta, että luotsilaitoksen 
päällikkönä oli luotsimajuri. Lisäksi tehtiin taaskin keisarilla esi-
tys, missä konselji jätti hänen ratkaistavakseen, oliko  konseljin  
noudatettava amiraliteettikollegion pyyntöä („hvad afseende  
konseljen borde  hafva  å  amiralitetskollegii  begäran").  

Paitsi että mainittujen viranomaisten kirjeitä ja määräyk-
siä oli tullut konseljille ohi Suomen asiain komitean, oli komi-
tea lähettänyt  sills  Venäjän hallitsevan senaatin ukaasit, jotka 
komitealle oli oikeusministerin toimesta jätetty.  Sun  konselji 
ja kenraalikuvernööri eivät olleet selvillä, missä tarkotuksessa 
mainitut ukaasit niille lähetettiin, ilmotti kenraalikuvernööri kir- 
jeellä toukok.  29  p:ltä  1815  komitealle, että epätietoisuutta oli 
syntynyt hänessä ja konseljissa, olisiko pitänyt jollain tavoin 
käsitellä komitean kenraalikuvernöörille lähettämiä senaatin 
ukaaseja, kysyen, toimitettiinko mainitut ukaasit kenraalikuver-
nöörille ainoastaan tiedonantoa varten vai oliko niiden suhteen 
ryhdyttävä joihinkin toimiin. Pohdittuaan asiaa istunnossa 
kesäk.  16  p.  1815 v. 1.  komitea päätti vastata kenraa.likuvernöö-
rille, että hallitsevan senaatin ukaasit, kuten kenraalikuvernööri 
tiesi, eivät voineet olla noudatettavina Suomessa ja että komitea 
yleensä ilmotti ne kenraalikuvernöörille tiedonantoa varten  („di-
rigerande senatens ukaser, såsom  generalgouvernören  hade sig 
bekant, icke kunna  tjena  till  någon  efterlefnad i  Finland,  och  
af komitea i  allmänhet meddelas  generalgouvernören  endast  i 
afseende  å  den  kunskap  generalgouvernören af .  desamma kan  



hafva  nödig").  1)  Tämän vastauksen johdosta kenraalikuver-
nööri kirj. heinäk.  31  p.  1815 v. 1.  ilmotti Suomen asiain ko-
mitealle katsovansa tarpeettomaksi, että komitea lähetti hänelle 
senaatin ukaaseja, kun hän sai suoraan venäläisiltä viranomai-
silta tiedot ja määräykset, mitkä koskivat sotalaitosta tai muita 
asioita, joihin nähden kenraalikuvernöörillä saattoi olla tehtä-
viä;  ja mainitsi usein joutuneensa vaikeaan asemaan komitean 
hänelle lähettämien senaatin ukaasien käy ttämiseen nähden. Kun 
tämä kirje oli komiteassa syysk.  28  p.  1815. v. 1.  esillä, päätti 
komitea, että senjälkeen ei hallitsevan senaatin ukaaseja ken-
raalikuvernöörille lähetettäisi eikä oikeusministerin kirjeiden 
suhteen, joilla ukaasit komitealle toimitettiin, enään ryhdyttäisi 
mihinkään toimiin.  2)  Siitä lähtien alettiinkin jättää hallitsevan 
senaatin ukaasit komitean arkistoon ilman enempiä toimen-
piteitä. 

Mutta Suomen asiain komitean istunnossa lokak.  22  p.  
1815 v. 1.  valtiosihteeri Rehbinder ilmotti nähneensä, että  hal-  
litsevan senaatin ukaaseihin, jotka komitea oli arkistoon lähet-
tänyt, sisältyi eräs Suomea koskeva asia. Eräässä niistä ni-
mittäin määrättiin preskriptsioniajasta siviiliasioissa „niissä ku-
vernementeissa, joilla  on  oma hallitus".  („uti  de  gouvernementer  
som  hafva  deras egen styrelse"),  ja sanottiin ukaasissa, että 
hallitseva senaatti jätti Suomen yleisen hallituksen tehtäväksi 
määrätä preskriptsioniajan maan lakien mukaan. Rehbinder, 
mainitun ilmotuksen tehtyään, lausui mielipiteensä olevan, että 
„Suomella niinhyvin mikä koskee preskriptsioniaikaa siviili-
asioissa kuin myös muutenkin  on  omat  H.  M:nsa vahvistamat 
lait ja erityinen Hallitus, joka olematta hallitsevan senaatin tai 
muun virkakuunan alainen ottaa välittömästi  H.  M:ltaan vas-
taan käskyjä niissä jutuissa ja asioissa, jotka ovat korkeimman 
vallan päätettäviä", minkä perustuksella hän katsoi,. että ,.mi-
tään merkitystä ei voida antaa senaatin mainitulle säädökselle 
eikä toimittaa sitä senaatin määräyksen mukaisesti Suomessa 
noudatettavaksi". Hänen käsityksensä mukaan oli kuitenkin 
komitean annettava keisarille tieto mainitun ukaasin sisällyk-
sestä ja samalla tehtävä esitys, „eikö  H.  M.  antaisi erityisellä 

') Komit. pöytåk. 
2) Komit. pöytäk.  main.  päiv. Komit. asiakirj. 1815 n:o 149. 

5 



66  

säädöksellä hallitsevalle senaatille käskyn olla sen jälkeen ulot-
tamatta virkatoimiansa Suomeen, joka  on  konstitutsioniin ja 
lakeihin nähden muusta Venäjän valtakunnasta erotettu alue"  
(„om icke dirigerande senaten  af  H.  M.  genom  särskildt  för- 
ordnande kunde anbefallas, att hädanefter icke  till Finland  ut-
sträcka dess  embetsbefattning  såsom  en  i  anseende  till  konsti-
tution och lagar från det  öfriga  Ryska riket  afskild  province").  
Komitean jäsenet yhtyivät ehdotukseen ja päättivät tehdä sen 
mukaisen esityksen hallitsijalle. Hallitsijalle esitettiin komitean 
esitys — Rehbinderin Suomen asiain komitean istunnossa helmik.  
10  p.  1816 v. 1.  tekemän ilmotuksen mukaan — helmik.  6  p.  
1816 v. 1.  Keisari oli katsonut, että ehdotettua toimenpidettä 
ei tarvittu. Mutta samassa komitean istunnossa ilmotti Reh-
binder, että keisari oli  9  p.  v. 1., s. o.  edellisenä päivänä, 
vahvistanut manifestin Suomen hallituskonseljin nimen muut-
tamisesta senaatiksi.  1)  

Manifesti helmik.  9/21  p:ltä  1816  „keisarillisen hallituskon-
seljin nimityksen muuttamisesta keisarilliseksi Suomen senaa-
tiksi"  2)  ei ainoastaan sisällä määräystä mainitusta nimen muu-
toksesta, vaan, kuten tiedetään, myös uuden mitä juhlallisimman 
vakuutuksen Suomen lakien ja konstitutsionin säilyttämisestä. 
„Aivan siitä saakka", sanotaan manifestissa,- „kuin Suomen Suuri-
ruhtinaskunta tuli yhdistetyksi Meidän Keisarikuntaamme,  on  
tämän maan onnellisuus aina ollut halujemme ja huolenpitomme 
rakkaana esineenä. Tämän johdosta olemme  Me  kaikilla har-
rastuksillamme joka tilaisuudessa tarkottaneet sen päämäärän 
saavuttamista, että .saattaisimme Meidän ainoastaan yhteistä hy-
vää tarkottavilla toimillamme suomalaiset alamaisemme uskolli-
suuteen ja luottamuksellisuuteen, joinmoista  Me,  Kaitselmuksen 
heidän ylitsensä asettamana Esivaltana, olemme olleet oikeutetut 
odottamaan ja josta meidän erityiseksi mielihyväksemme olemme 
nähneet useita ja pettämättömiä todistuksia. 011en vakuutetut, 
että sitä ,valtiomuotoa ja niitä lakeja, jotka, Suomen kansan 
tapoihin, sivistykseen ja henkeen sovitettuina, ammoisista ajoista 
ovat perustaneet sen yhteiskunnallisen vapauden ja laitokset, 
ei voida, saattamatta niitä häiriöön, vähentää eikä muuttaa,  

1) Komit. pöytäk.  main.  päiv.  
2) Ruotsinkielisenä: Saml. af förordn.  ss.  178-9.  



olemme Me, ottaessamme vastaan tämän - maan hallitairsen, ei 
ainoastaan mitä juhlallisimmasti vahvistaneet tämän valtiomuo-
don ja nämä lait ynnä niiden nojalla itsekullekin Suomen kan-
salaiselle tulevat erikois- ja etuoikeudet, vaan myös asettaneet, 
siitä ensin keskusteltuamme tämän maan kokoontuneiden sää-
tyjen kanssa, erityisen Hallituksen, joka, Hallituskonseljin ni-
mellä, synnynnäisistä suomalaisista kokoonpantuna, tähän saakka 
on hoitanut tämän maan siviilihallintoa ja ratkaissut oikeusasiat 
korkeimpana oikeusistuimena, riippumatta mistään muusta kuin 
lakien vallasta ja Meidän niihin perustuvasta hallitsijatahdos-
tamme. Sillä tavoin osotettuamme sen hyväntahtoisuuden, jota 
olemme tunteneet ja jota vastakin tunnemme uskollisia suoma-
laisia alamaisiamme kohtaan, toivomme Me, että kylliksi olemme 
vahvistaneet ikuisiksi ajoiksi antamamme lupauksen tämän maan 
erinäisen valtiomuodon pyhästä säilyttämisestä Meidän sekä 
Meidän seuraajiemme hallitessa. Mutta nyt, liittolaisvaltojemme 

,kanssa Jumalan avulla onnellisesti päätettyämme ne toimet, 
joilla Meidän valtakuntamme on turvattu ja koko Euroopan 
rauha saavutettu, ja saatuamme kauan kaivatun tilaisuuden, ul-
konaisten huolten estämättä, käyttää toimintaamme Valtakun-
tamme sisäisten, muun muassa Suomeakin erityisesti koskevien 
asiain hoitoon, pidämme Me sopivana, paremmin näyttääksemme, 
mitä Me tämän maan mainitulla paikallisella Hallituksella olemme 
tarkottaneet ja osottaaksemme sen välitöntä suhdetta Meidän 
persoonaamme, antaa Suomenkin Korkeimmalle Hallitukselle, 
niin Keisarikuntamme kuin myös siihen nykyisin yhdistetyn 
Puolan kuningaskunnan Korkeimman Hallituksen nimityksen 
mukaan nimen Meidän Suomen Senaattimme, kuitenkaan muut-
tamatta sen nykyistä järjestystä ja vielä vähemmän sitä valtio-
muotoa ja niitä lakeja, jotka Me olemme Suomelle vahvistaneet 
ja tämän kautta uudelleen kaikin puolin vahvistamme. Samalla 
kuin Me jnhlallisimmasti lupaamme, että tämän Meidän Suomen 
Senaattimme jäsenet vastedes, samoin kuin tähänkin asti, ovat 
valittavat ainoastaan synnynnäisistä suomalaisista tai Suomeen 
asettuneista ja Suomen kansalaisoikeuden saaneista miehistä, 
käskemme Me kaikkia uskollisia suomalaisia alamaisiamme kuin 
myöskin muita, joita tämä koskee, täyttämään kaikkia niitä 
määräyksiä, jotka Keisarillinen Suomen Senaatti, joka tähän 
asti on ollut Hallituskonselji, Meidän nimessämme ja Meidän 



68  

puolestamme  on  julkaiseva, ja tätä 'Meidän määräystämme tar-
koin noudattamaan:" 

Keisari Aleksanterilla näyttää olleen jo aikaisempina vuosina-
ajatus antaa uusi vakuutus Suomen oikeuksien säilyttämisestä.  1)  
Nyt, kun Suomen asiain komitea teki esityksensä Venäjän  hal-  
litsevan senaatin Suomen asioihin sekautumisen vuoksi, toteutti 
hän aikeensa. Ei hallitsevalle senaatille annetussa määräyk-
sessä, jota komitea oli ehdottanut, vaan julkisessa, kolme päi-
vää komitean esityksen esittämisen jälkeen allekirjotetussa ma-
nifestissa terotettiin sitä, että Suomella, jolla oli erityinen val-
tiomuotö ja erityiset lait, oli myös oma hallituksensa, joka oli 
välittömässä suhteessa hallitsijaan, eli juuri samaa, mitä komi-
tea oli hallitsijalle esittänyt. Suomen hallituksen ja hal-
litsijan välittömän suhteen vahvistamiseksi annettiin hallitus-
konseljille senaatin nimi valtakunnan senaatin nimen mukai-
sesti. Vielä painavammin, kuin Suomen asiain komitea oli  eh-  
dottanut, oli siis keisari lausunut julki tahtonsa olevan, että 
Suomen hallitus oli oleva riippumaton niin Venäjän senaatista 
kuin muistakin Venäjän virkakunnista. 

Minkä merkityksen aikalaiset katsoivat manifestilla olevan, 
sitä osottaa  m. m.  Suomen asiain komitean jäsenen Walleenin  hel-
mik.  21  p.  1816  Ehrenströmille lähettämä kirje.  2)  Siinä huomaute-
taan,.että kirjottaja ei ollut aluksi ollut tyytyväinen nimen muutok-  
seen,  senaatti sanaa kun ei ollut konstitutsionissa ja  se  kun saattoi 
synnyttää pelkoa ja epäluuloa kansalaisissa, jotka eivät käsittä-
neet asiain oikeata laitaa, mutta sitten kuin hallitsija oli tahto-
nut mainitulla julistuksella ilmaista todelliset tarkotuksensa, oli 
hän ruvennut käsittämään, että senaatti nimitys kohotti meidän 
arvoamme venäläisten silmissä, jotka eivät käsittäneet, mitä hal-
lituskonselji oli, ja jotka ennen pitkää olisivat tahtoneet siitä 
tehdä valtakunnan senaatin alaisen tai ainakin sitä alemman. 
virkakunnan, sensijaan että nyt, kun meilläkin oli senaatti, mei-
dän itsenäisyytemme oli saanut uuden takeen, joka kaikkien 
täytyi tunnustaa. Manifestin antamisen johdosta senaatti itse 

')  Eräässä kirjeessä  Ehrenströmille elok.  1814  Armfelt lausui:  „Han 
har äfven måhända  en  plan i sitt hufvud att för  en  framtid försäkra oss 
om bibehållandet af dess välgerningar. Jag får veta allt detta då mo-
narken kommer hem från kongressen." Tegnér,  m. t.  III  s. 449. 

2)  Stjernvall-Walleenin  kokoelma.  
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päätti kantaa hallitsijalle omasta ja Suomen kansan puolesta 
hartaimman ja kunnioittavimman kiitoksensa.  1)  Myöskin Turun 
akatemia esitti hallitsijalle kiitoksen „Suomen kansan konstitut- 
sionin sekä; vapauksien ja oikeuksien uuden vahvistamisen 
johdosta".  2)  

Manifestin julkaisemisen jälkeen palautti Suomen senaatti 
takaisin säädökset, jotka sille suoraan Venäjän viranomaisilta 
saapuivat, ryhtymättä niiden suhteen mihinkään toimiin. Kun 
plenumissa syysk.  21  p.  1816  esitettiin muuan kenraaliku-
vernöörin kautta tullut Venäjän hallitsevan senaatin ukaasi, 
päätettiin  se  lähettää Suomen asiain komitealle ja annettiin 
käsky yleiselle esittelijäsihteerille, että hän jättäisi vastedes 
saapuvat hallitsevan senaatin tai muiden Venäjän viranomais-
ten kirjelmät kenraalikuvernöörille takaisin, ja piti hänen  vain  
tästä ilmottaa plenumissa asioita siellä esittämättä.  3)  Niinikään 
talousosastossa heinäk.  15  p.  1817  esitettäessä suoraan Venäjän 
poliisiministeriltä saapuneita hallitsijan antamia määräyksiä 
kulkutautien maahantulon ehkäisemisestä, joiden määräyk-
sien toimeenpanemista kenraalikuvernööri oli vaatinut, lähetti 
senaatti, Suomen asiain komitean ohjesääntöön vedoten, asia-
kirjat mainitulle komitealle, sitä suuremmalla syyllä, kun määrä-
ykset senaatin mielestä olivat osaksi mahdottomia,osaksi sopi-
mattomia Suomessa toimeenpantaviksi. 

Niin oli hallituskonseljin asema ainakin periaatteellisesti 
turvattu loukkauksista, jotka sitä uhkasivat Venäjän viran-
omaisten puolelta. Mutta  konseljin  arvo ja vaikutusvalta oli 
näinäkin vuosina uhattu myös muilta tahoilta. Kenraaliku-
vernöörin vaikutus hallinnon kulkuun oli yhtä suuri kuin edel- 
lisinäkin vuosina. Vieläpä  se  Armfeltin ollessa kenraalikuver-
nöörin sijaisena syyskuun alusta  1812  huhtikuun alkupuolelle  
1813,  jolloin kreivi Steinheil oli sotanäyttämöllä  3),  kohosi en-
tistä suuremmaksikin. Armfelt kyllä hoiti virkaansa enimmäk- 

1) Plen. pöytäk. 2/3  1816. 
2) Kirjeessä esitetään akatemian kiitokset suuriruhtinas Nikolain 

kansleriksi nimityksen ja kysymyksessä olevan manifestin antamisen joh-
dosta. Akatemian konsistorion asiakirjat. Yliopiston kirjastossa. 

3) Plen. pöytäk.  main.  päiv. 
4) Talousos. pöytäk.  main.  päiv. 
°) Plen. pöytäk. 14/4  1813. Suomen asiain komit. asiakirj. 1813 n:o 72. 



seen  Pietarista käsin, oleskellen- Suomessa  vain  jonkun aikaa 
alussa vuotta  1813,  jolloin hän oli läsnä muutamissa konsel- 
jin istunnoissa  1).  Mutta hän saattoi silti ottaa osaa hallinto-
toimintaan sangen tuntuvalla tavalla.: Konseljille saapui  Armfel-
tilta  kirjeissä milloin käskyjä, esim. että sen tuli muistuttaa maa-
herroja paremman järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, 
kun hän oli kuullut että ryöväyksiä oli sattunut  2),  tai määrätä 
pankin lähettämään erääseen lääninkonttoriin vaihtorahaa ja sete-
leitä  3),  hänelle kun oli valitettu että niistä oli puute, tai tutkia, oli-
vatko Viaporin tulliasemat sopivat4), milloin taas ilmotuksia, kuten 
että Armfelt oli antanut ajan voittamiseksi määräyksiä eräälle 
maaherralle sotaväen tarpeiden hankinnasta ja että  konseljin  toi-
met asiassa olivat peruutettavat  5),  tai että hän oli käskenyt jättää 
myymättä erään tullinhoitajan  konseljin  käskystä takavarikkoon 
otetun omaisuuden, kun asianomainen oli anonut hallitsijalta 
saada omaisuutensa säilyttää .  konseljin  päätöksestä huolimatta 
ja pyytänyt asiassa Armfeltin välitystä  6).  Konseljin  eräässä is-
tunnossa otti hän hoitoonsa muutaman Tornion rajaseudulla 
syntyneen, omistusoloja koskevan riita-asian sen poliittisen luon-
teen vuoksi  7).  

Kun Steinheil oli palannut, oli hän  konseljin  istunnoissa 
läsnä melkein yhtä usein kuin aikaisempina vuosinakin  8).  
Niinkuin ennenkin otti hän esille konseljissa asioita tai esitti niitä 
jäsenten kautta tai kirjelmissä. Johtosääntönsä mukaisesti  ken- 

1) Plenumeissa hän oli pari, talousosastossa noin seitsemän kertaa 
mukana. Armfeltin ollessa plenumissa tammik.  23  p.  ensi kertaa läsnä 
piti Tandefelt hänelle tervehdyspuheen, missä hän lausui ilmi ilonsa siitä, 
että keisari oli osottanut siihen määrään Armfeltille, syntyperäiselle suo-
malaiselle, luottamustaan, että oli nimittänyt hänet kenraalikuvernööriksi, 
sekä kiitti häntä  konseljin  ja maan asukkaiden puolesta toimenpiteistä 
asiain saattamiseksi nopeaan päätökseen.  

2) Kansliexp.  akter  1812. 
3) Talousos. pöytäk.  13/12  1812.  Konselji päätti noudattaa käskyä 

vaikkakin  se  katsoi, ettei sen eikä pankin tehtävänä olisi ollut tällaisia 
asioita toimittaa.  

4) Sam. 17112  1812. 
5) Sam. 11/12  1812.  
')  Sam. 24/2  1813. 
7) Plen. pöytäk.  13/1  1813. 
8) Kesäisin hän teki tarkastusmatkoja. Toisinaan, esim. alkupuo-

lella  v. 1816,  hän oleskeli Pietarissa; lopulla samaa vuotta oli hän sairaana. 
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raalikuvernööri määräsi  konseljin  istuntoajat ja plenumeissa esi-
tettävät asiat sekä valvoi  konseljin  toimintaa. Hän  m. m.  nosti 
kysymyksen työjärjestyksen parantamisesta, huomautti hal-
litsijalle lähetettävän kertomuksen viipymisestä  1),  muistutti 
ratkaisematta olevien asiain esilleottamisesta  2)  ja tarkasti  
konseljin.  diaarioita  3).  Muuten kenraalikuvernöörin esitykset 
tai huomautukset koskivat nyt niinkuin ennenkin kaikille hal-
linnon aloille kuuluvia seikkoja: pääkaupungin poliisilaitoksen 
järjestämistä  4),  väestön terveydellisiä oloja  5),  passien tarkas-
tusta Venäjän rajalla ja. passimaksun kantoa 6),`sensuuritehtä-
vien hoitoa, ylellisyysasetusten kumoamista  7),  paloviinan polton 
rajottamista  3),  -pankin rahaston vahvistamista  9),  varokein,ja 
kadon -seurausten ehkäisemiseksi  10),  maanmittaustirehtöörin 
tarkastusmatkoja  11),  luotsitirehtöörin asettamista  12).  Konseljia 
kuulematta hän antoi määräyksiä esim. kulku tautien ehkäisemi-
sestä  13)  ja Venäjän poliisiministerin passien antamista koskevien 
säädösten noudattamisesta Suomessa  14)  ilmottaen  vain  asiasta 
jälestäpäin konseljille. Niinikään ilmotti hän konseljille  mää=  
ränneensä omalla vastuullaan keisarin poissaollessa pankin an-
tamaan ulos erään määrän pieniä setelejä  15).  Hallitsijalle hän 
teki  konseljin  tietämättä esityksen eräiden rykmentinkirjurien 
tehtävien siirtämisestä kruununvoudeille  16). 

1) Kts. ylemp. s. 35, s: 45  moist.  8. 
2) Talousos. pöytäk. YO/„ 1/6  1815  y.  m. 
3) Sam. 22/, 1817. 
4) Kts. ylemp. s. 43 muist. 3. 
4) Talousos. pöytäk. 1/„ 2/3  1814. 
6) Sam. 1+/„ 1816. Vrt. ylemp. s. 41  moist.  4. 
7) Kts. ylemp. s. 38, s. 42 muist. 3. 
8) Talousos. pöytäk. 2/, 1813. 
9) Sam. 7/12  1815. 
10) Sam. 13/2  1817. 
13) Sam. 26/11 1816. 
'2) Kts. ylemp. s. 49 muist. 7. 
13) Talousos. pöytäk. 21/s, 9/„ 1813. Kuulut. keinoista veneerisen tar-

tunnan ehkäisemiseksi 23/5  1814. Saml. af förordn.  ss.  52-6. 
14) Talousos. pöytäk. 18/6  1817. 
13) Sam. 17/„ 1814. 
13) Rykmentinkirjurien virat oli määrätty vakanssimaksumanifes- 

tissa valta 1810 lakkautettaviksi, mutta syntyneiden vaikeuksien vuoksi 
annettiin käskykirj. 80/„ 1812 säädös niiden edelleen säilyttämisestä. Ken- 



Kuten  on  nähty saattoi näinäkin vuosina tapahtua, että 
hallitsijalle jätettiin suoraan, ohi  konseljin  anomuksia, joista toi-
set lähetettiin konseljille lausunnon antamista varten  1),  kun 
taas toiset eivät koskaan tulleet sen tietoon  2).  Helsingin uudes-
taanrakentamiskomitea oli edelleen riippumaton konseljista  3).  
Talousseura sai antaa viranomaisille määräyksiä ja kääntyä esi-
tyksineen suoraan hallitsijan puoleen  4).  Heinolan maaherra 
käytti varoja sairaaloiden rakentamiseen ilmottaen vasta jälestä-
päin asiasta konseljille  5),  Hämeen-Uudenmaan läänin maaherra 
ryhtyi hätäaputoimiin ilman  konseljin  tietoa  6)  ja sama maa-
herra lähetti Suomen asiain komitealle ohi  konseljin  ehdotuk-
sen armonosotusten suomisestä muutamille henkilöille  7).  Kon-
seljin  toimituskunnatkin saattoivat kääntyä suoraan hallitsijan 
puoleen, kuten olemme nähneet sotilastoimituskunnan tehneen 
sotilaseläkekassan perustamista koskevassa kysymyksessä  8).  
Palmfelt teki esityksen keisarille sotilasviranomaisten vapautta-
misesta hautausapumaksusta, mikä asia kuitenkin jätettiin  kon-
seljin  ratkaistavaksi  9).  Suomen asiain komitean esityksestä. 
jälleen syntyi asetus eräiden Viipurin läänin kruununlaitosten 
suhteesta Suomen viranomaisiin  10).  Useat Viipurin läänin jär-
jestämiskysymykset eivät tulleet ratkaistuiksi  konseljin  käsityk-
sen vaan Suomen asiain komitean mielipiteen mukaan  11).  

raalikuvernöörin  v. 1814  tekemän esityksen johdosta vaadittiin senaatilta 
lausuntoa, joka annettiin  lop.  vuotta  1816.  Määräys asiassa  30J11  1817.-
Talousos. pöytäk.  35/5, 25/9  1816.  Suomen asiain komit. pöytäkirj.  23/3  1817  
ja asiakirj.  1817  n:o  250. 

1) Vrt. ylemp.  s. 46  muist.  6. 
2) Esim. valtioneuvos Schatelovitzin ja kollegineuvos Gerschaun 

anomukset päästä Viipurin maaherran paikkaan, lääninsihteeri Hög-
strömin pyyntö päästä hovioikeuden asessoriksi. Suomen asiain komit. 
asiakirj.  1815  n:o  76, 194; 1817  n:o  480. 

3) G.  Rein,  Helsingin uudestaan rakentamisesta. Suomen uudem-
masta historiasta  I  ss.  167-9  y.  m.  Talousos. pöytäk.  3/2  1814. 

4) Talousos. pöytäk.  31/8  1814.  Suom. asiain komit. pöytäk.  4/3  
1815 v. I.,  y.  m. 

5) Talousos. pöytäk.  28/9  1814. 
6) Fredr. Stjernvallin kirj.  25/11  1813  Kaarle veljelle. Stjernvajlin 

kokoelma.  
7) Suomen asiain komit. pöytäk.  5/2  1814 v. 1. 
8) Kts. ylemp.  s. 39  muist.  5. 
9) Talousos.  pöytäk.  15/,  1813. 
30)  Kts. ylemp.  s. 39  muist.  6.  
") Kallio,  m. t. s. 152  y.  m.  



Jo  ennen hallituskonseljin ensimäisen valtaluvan päätty-
mistä oli Suomen korkeampien hallintomiesten keskuudessa esiin-
tynyt kaksi vastapuoluetta,  konseljin  vastustajat ja  konseljin  
puoltajat. Näitä jälkimäisiä edelliset nimittivät „turkulaiseksi 
cabaliksi" eli liigaksi. Vuosien kuluessa kävivät vastakohtai-
suudet entistä selvemmiksi, välit yhä kireämmiksi ja vastapuolue- 
laisista lausutut arvostelut räikeämmiksi. Vastustajien riveistä 
oli  v.  Haartman konseljiin tullessaan joutunut  konseljin  miesten—
joukkoon, ja esiintyi hän nyt ensinmainittujen silmissä viholli-
sena. Niinpä Fredrik Stjérnvall, joka edelleen oli kiihkeimpiä  
konseljin  vastustajia, sanoi kirjeessä Kaarle veljelle maalisk.  18  
p:ltä  1813  luulevansa, että H(aartman) oli hänen vihollisensa ku-
ten kaikkien muidenkin virkamiesten, jotka jollain tavoin oli-
vat hänen hallitsemishimonsa ja suunnittelujensa tiellä  1).  Kir-
jeessä veljelle jouluk.  7  p:ltä  1813  hän yleensä cabaliin nähden 
valittaa: „Kaikkialla, missä  on  huomattavissa pyrkimystä koet- 
taa nostaa isänmaata uuteen tilaan, joka vähänkin poikkeaisi 
entisestä kurjuudesta,  on  cabali heti valmis ryhtymään vastus-
tukseen, joka jo alusta alkaen tekee mahdottomaksi saada mi-
tään aikaan."  2)  Erityisestikin oli kysymys  konseljin  ja viras-
tojen siirrosta Helsinkiin asioita, jotka synnyttivät katkeruutta. 
Kirjeessä syysk.  18  p:ltä  1813-  Ehrenströmille puhui Armfelt 
eabalin kokeista pysyttää hallitus Turussa ja mainitsi, että  v.  
Troil oli ,sen puolella ja samoin Aminoff. Niin kauan kuiten-
kin kuin kenra.alikuvernööri pysyi lujana, ei Armfeltin arvelun 
mukaan heidän asiansa edistynyt, jonka vuoksi hän kehotti 
Ehrenströmiä vahvistamaan „ukkoa"  3).  Kirjeissä heinäk.  9  
p:ltä ja  elok.  3  p:ltä  1814  Armfelt jälleen mainitsi, että turku-
laisten tarkotuksena oli saada määräys hallituksen muutosta 
Helsinkiin kumotuksi, kun Suomesta saapuisi Pietariin lähe-
tystö esittämään onnitteluja hallitsijalle hänen palattuaan so-
dasta, jollaista lähetystöä oli puuhattu, ja oli piispa Tengström 
silloin esittävä memoriaalin asiassa  4).  Samaa seikkaa oli Fredr. 
Stjernvall kirjeessä Kaarle veljelle kesäk.  14  p:ltä  1814  koske- 

1) Stjernvallin kokoelma.  
2) Sam.  kokoelma. Kirj.  616  1814  hän taas puhuu juonista, jotka-

häntä vastaan oli Turussa punottu ja joista hän oli saanut kenraaliku-
vernöörin kautta tiedon.  

3) Tegnér,  m. t. -III s. 439  muist.  2. 
4) Sam.  ss.  446-7.  
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tellut. Hän mainitsi, että jos  v.  Troil tuli -lähetystön varapu-
heenjohtajaksi, koettaisi hän tehdä tyhjäksi hänen, Armfeltin, 
kenraalikuvernöörin, Rehbinderin ja monen muun oikeinajatte-
levan patriootin toiveen, sen nimittäin, että  konseljin  siirrosta 
Helsinkiin seuraisi huusi ja kirkkaampi päivä yleisiin asioihin 
nähden ja uusi henki, joita maan keskustasta voitaisiin parem-
min  saada herätetyiksi ja ylläpidetyiksi, riippumattomampina ja 
kansallisempina kuin Suomen äärimmäisellä rajalla, missä, ku-
ten useat väittävät, ei sitäpaitsi ole koskaan ollutkaan parem-
paa henkeä kuin nykyinen"  1).  Lähetystön lähettämisestä ei kui-
tenkaan tullut mitään, kun keisari tahtoi välttää kaikkia juh-
lallisuuksia, eikä odotettua esitystäkään ,,turkulaisten" puolelta 
voitu tehdä. Mutta kirjeessä Kaarle veljelle  elok.  30  p:ltä  1814  
Fredr. Stjernvall lausui arvelun — mainiten  v.  Troilin ja Man-
nerheimin olevan „Aboitejä", joiden kanssa hän oli-  kireissä 
väleissä -, että turkulaiset koettaisivat Armfeltin kuoleman 
jälkeen tehdä tyhjäksi hallituksen muuton Helsinkiin  2).  Man-
nerheimiin nähden näyttää kuitenkin hänen arvelunsa olleen 
paikkansapitämätön. Ainakin oli Mannerheim kirjeessä jou-
luk.  11  p:ltä  1813  Ehrenströmille selittänyt, että hänet väärin 
luettiin niiden joukkoon, jotka asettaisivat esteitä Helsingin 
pääkaupungiksi tekemiselle, hänellä kun ei ollut persoonallisia-
kaan intressejä siihen nähden; jäsenen paikka konseljissa ei 
edes häntä kiinnittänyt, sillä hän oli ikänsä vuoksi jo aikoja 
päättänyt pyrkiä lepoon  3).  Mutta yleensä „turkulaisiin° näh-
den kävi hänen ennustuksensa toteen. Vielä  v. 1816,  kirjeessä 
Walleenille tammik.  14  p:ltä, Ehrenström tiesi kertoa taisteluista, 
joita, turkulaiset olivat käyneet ja yhä kävivät yksityisintressiensä 
puolesta,  m. m.  kokien ehkäistä hallituskonseljin muuton toteut-
tamista  4). Oman  asemansa suhteen piti Ehrenström erittäin 
edullisena sitä, että Helsingin rakennuskomitea ja hän sen pu-
heenjohtajana olivat välittömässä suhteessa Suomen asiain ko-
miteaan, lausuen että hän olisi muuten aikoja sitten väsynyt 
monien esteiden ja „turkulaisen cabalin" vastustuksen vuoksi  5). 

1) Stjernvallin kokoelma. 
2) Sam. kokoelma. 
3) Ehrenströmin kokoelma (kirjekopiot). Valtioarki,tossa. 
4) Stjernvall-Wajleenin kokoelma. 
5) Kirj. 2/,o  1814 Walleenille. Stjernvall-Walleenin kokoelma. 



75  

Aivan erikoinen oli Ladaun osa tämänaikaisissa intrigeissä. 
Hänen suhteistaan ja tarkotuksistaan saamme jonkunlaisen ku-
van aikalaisten kirjeistä sekä myös Ladaun omista memoriaa-
leista. Niistä näkyy, että hän kyllä oli yhteydessä Suomen 
hallintomiesten kanssa, mutta pysyväisesti ei hän kenenkään 
luottamusta nauttinut. Toiselta puolen oli hän suhteissa venä-
läisiin hallitusmiehiin, ja nämä suhteet ne oikeastaan antoivat-
kin silloisille intrigeille vakavamman luonteen. Näemme Ladaun 
postitirehtöörinä ottavan selville hallintomiesten aikeita heidän 
postissa lähettämistään kirjeistä. Mannerheimille heinäk. 31  p.  
1812 kirjottamassaan kirjeessä ') Rehbinder, mainittuaan koet-
tavansa kirjottaa postissa niin harvoin kuin mahdollista, lausuu: 
„Minulla tosin ei ole salaisuuksia kerrottavana ja sitä vähem-
min ajatuksia, joita pelkäisin ilmaista, mutta en pidä hauskana, 
että h:ra L. saa tilaisuuden ilkeydellään minua ja kaikkia kun-
niallisia ihmisiä kohtaan selittää väärin sanani ja panna kokoon 
historioita yksityisistä ja merkityksettömistä asioista. On kovaa, 
kun ainoastaan tahtoo yleistä hyvää ja on kiintynyt keisarin 
persoonaan, kun pitää virkaa, joka on hänen armollisen luot-
tamuksensa osotus, että eräs kansalainen, jos hän ansaitsee sen 
nimen, kohtelee kuin sal»liittolaista ja paholaista." Lisäksi hän 
viittaa siihen, että henkilÖ, „joka koettaa herättää epäluotta-
musta toisinaan hallitukseen, toisinaan kansaan, joka tekee kaik-
kensa synnyttääkseen eripuraisuutta henkilöiden kesken ja se-
kaannusta asioissa", oli kyllä saava koston, ja kansan kirous oli 
häntä kohtaava. Keväällä 1813 Armfelt puhui salaisesta Pieta-
rissa muodostetusta komiteasta, jonka tarkotuksena oli kiihottaa 
keisaria tekemään muutoksia yhdessä ja toisessa suhteessa sekä 
käyttämään toisia miehiä, ja joka koetti lähentää Suomea Venäjään. 
Siihen Armfelt mainitsi Ladaun kuuluvan Sprengtportenin ja Jä-
gerhornin ohella. 2) Niinkuin nähty oli Armfelt, vaikkakin hän 
sanoi Ladaun olevan „viattomamman" kuin muut, tahtonut 
hänen poistamistaan konseljista. 3) Aminoffin kanssa oli Ladau 
kirjevaihdossa vuodesta 1811 alkaen. Vuoden 1815 alusta vuo-  
den  1816 loppuun ei ole olemassa kirjeitä, mutta kyllä taas seu- 

I) Castren, Skildr. ss.  294-5. 
2)  Tegnér,  m. t.  III  s. 440  muist.  1.  
') Kts. ylemp. ss.  28, 30.  
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raavilta ajoilta. Kirjeessä Ehrenströmille toukok.  28  p:ltä  1817  
lausui Walleen  1),  että Aminoffin ystävyys Ladaun kanssa oli 
äkkiä katkennut ja että hänen suuttumuksensa Ladauta koh-
taan oli yhtä suuri kuin ennen heidän ystävyytensä. Maini-
tussa kirjevaihdossa Aminoffin kanssa  2)  Ladau oli kosketellut 
milloin yleisiä, milloin yksityisiä asioita. Muutamissa kirjeissä 
— ne ovat vuoden  1814  lopulta — hän kuvailee, kuinka hän 
oli .konseljissa ruvennut .puhumaan ratkaisevaa kieltä ja esiin-
tymään tavalla, joka osotti riippumattomuutta, ja oli herättänyt 
ihmettelyä. Toisissa kirjeissä hän . antaa tietoja muista  konsel-
jin  jäsenistä ja heidän suhteistaan. Kirjeessä helmik.  21  p:ltä  
1813  hän mainitsi Haartmanin ja Reuterskjöldin olevan lähei- 
sissä suhteissa, arvellen tämän suhteen syntyneen. Haartmanin 
ja Mannerheimin keskinäisen katkeruuden tähden, jotka molem-
mat miehet tavottelivat Reuterskjöldin ystävyyttä Armfeltin suo-
sion vuoksi. Myöhemmin, kirjeessä  elok.  24  p:ltä  1814,  hän 
puhui siitä, että liiga oli valmistanut omaa etuaan tarkottavan 
suunnitelman, jonka  se.  aikoi panna toimeen, ja kirjeessä  mar-
rask.  3  p:ltä  1814  hän jälleen mainitsee liitosta ja suunnituk-
sista, joista ei ollut voinut edes uneksia. Muuten „liiga"  on  
puheena muutamissa kertomuksissakin, joita Ladau lähetti Pie-
tariin nähtävästi juuri tarkottaen paljastaa sen toimia. Eräässä 
sellaisessa kutsui hän sitä Mannerheimin joukkioksi, jonka joh-
dettavana hän sanoi Steinheilin olevan ja Rehbinderin sen or-
gaanina.  3)  Myöhemmin puhui hän - Willebrandin liigasta. 

Yllämainitussa kirjeessä marraskuulta  1814  oli Ladau vii-
tannut kenraalikuvernöörin tyytymättömyyteen, ja ennen pit-
kää, kuten nähty, kenraalikuvernööri tekikin esityksen hänen 
poistamisestaan konseljista. Mutta Mannerheim - Ladaun sa-
nojen mukaan — kohteli häntä ystävällisesti. Todellisuu-  
dessa  ei Mannerheim kuitenkaan hänen ystävänsä ollut. Niinpä 
mainitsi Walleen eräässä kirjeessä Ehrenströmille  4),  että Man-
nerheim tunsi vihaa Ladauta kohtaan, mikä tuotti hänelle suurta 
kunniaa. 	- 	-  

1) Stjernv all-Walleenin kokoelma. 
2) Riilahden kokoelma. 
3) Pohjakirjotus Ladaun papereissa Postihallituksen arkiston asia- 

kirjoissa n:o 311. 
+) Kirj. 30 /'  1817. Stjernvall-Walleenin kokoelma. 
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Ehrenströmin kanssa oli Ladau myös ollut tekemisissä, 
mutta jo vuoden  1815  lopulla alkoivat välit särkyä. Kirjeissä 
Walleenille näiltä ajoilta Ehrenström puhui Ladaun levittä= 
mästä tyytymättömyydestä kirjottajaa vastaan ja osottamasta 
kateudesta.  1)  „Hän  on  harmissaan", lausui Ehrenström kerran, 
„kun olen osottanut, etten tahdo sekautua alhaisiin juonittelui-
hin, joita hän alituiseen punoo, ja hän  on  syvästi loukkautu-
nut varovaisuudesta, jolla aina olen häntä kohdellut." Kirjeessä 
helmik.  .̀28  p:ltä  1816  hän mainitsi, nähtävästi Ladauta tarkot-
taen, erään senaatin jäsenen ilmottavan kaikki, mitä senaatissa 
tapahtui, ystävilleen, jotka taas antoivat siitä tiedon muille. 
Ladaun ja Fredrik Stjernvallin välit olivat olleet kireät. Kir-
jeessä kesäk.  6  p:ltä  1814  Kaarle veljelle  2)  sanoi Fredr. Stjern-
vall joutuneensa rettelöihin Ladaun kanssa eräässä vapaakirje-
oikeutta koskevassa asiassa, ja lausui hän, että Ladau oli hänen 
mielestään ilkein mies mitä hän tunsi, joka ei muuta ajatellut 
kuin tyhmyyksiä. 

Ladaun kirjekonseptit vuodelta  1813,  etenkin sisäasiain 
ministerille tarkotetut, sisältävät tietoja hänen suhteistaan 
venäläisiin viranomaisiin, ja samasta asiasta  on  viittauksia myös 
Ladaun myöhemmin kenraalikuvernööri Zakrevskylle jättä-
missä kertomuksissa.  3)  V:lta  1816 on  selonteko „svedisis-
mistä".  4)  Siinä hän huomauttaa, että keisarin Suomelle 
antama vapaus ja entisten lakien vahvistus olivat omiaan 
lähentämään Suomea Venäjään. Viitaten siihen, että vaiku-
tus, jota Ruotsin hallitus tavotteli emissaarien kautta, oli vähäi-
sempi kuin omien virkakuntain vaikutus, hän huomauttaa mikä 
merkitys oli virastojen siirrolla Helsinkiin. Siten poistettiin 
ne Ruotsin vaikutuksen läheisyydestä, jonka vuoksi hän toivoi, 
että . muutto määrättäisiin tapahtuvaksi vuoden parin kulut-
tua. Muutto olisi paraita keinoja svedisismin kukistamiseksi. 
Svedisismillä oli hänen mielipiteensä mukaan surkeat vaikutuk-
set, jotka olivat havaittavissa virkanimityksissä, eläkkeiden ja-
kamisessa, vieläpä yleisessä hengessäkin. Sensijaan saisi muutto 
aikaan, että suhteet kääntyisivät Pietariin päin. Kenelle tämä  

1) Kirj. 91/1, 1815. 11/6  1816. Stjernvajl-Walleenin kokoelma. 
2) Stjernvallin kokoelma. 
3) Pohjakirjotukset Postihallituksen arkiston asiakirj. n:o 311, 312. 
4) Sam. n:o 311. 

1. 
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selöstus oli tarkotettu jättää ei käy asiakirjoista selville, eikä 
myös ole mahdollista osottaa yksityiskohtaisesti sen vaikutuk-
sia. Huomattava kuitenkin on, että kuulutus senaatin ja vi-
rastojen muutosta Helsinkiin annettiin pian sen jälkeen, heinäk. 
9  p.  1817 1), jossa koulutuksessa muuttoajaksi_määrättiin lokak_ 
1 päivä 1819, ja että näihin aikoihin myös alkoi esiintyä har-
rastuksia „lähentää` Suomi Venäjään. Ehkäpä juuri Ladaun 
kirjotelmat olivat jossain määrin antaneet aihetta näihin toimen-
piteisiin ryhtymiseen. 

Niistä vaikeuksista, jotka hallituskonseljilla oli keisarin 
pitkällisen poissaolon vuoksi,  on  ylempänä puhuttu. Mutta kon-
-seljilla oli monia muitakin huolia. „Ei koskaan", kirjotti Man-
nerheim tammik.  19  p.  1813  Ehrenströmille  2),  „ole jäsenen toimi 
konseljissa ollut raskaampi ja lukuisampien vaikeuksien pai-
nama kuin- mitä  se  tänä vuonna näyttää tulevan olemaan, nä-
länhätä, köyhyys, rästit, valtiovarojen puute kuuluvat päiväjär-
jestykseen." Sitäpaitsi  konseljin  toimintaa olivat jääneet hait-
taamaan, työjärjestyksen uudistusta koskeneista yrityksistä huoli-
matta, entiset viat, pitkäveteisyys ja raskaus. Sollegiaaliset 
muodot eivät sallineet suurta joutuisuutta asiain ratkaisussa. 
Viitaten siihen, että Armfeltin oleskelu Turussa saisi varmaan 
aikaan nopeutta asiain kulussa, lausui Rehbinder kirj. helmik.  
4  p:ltä  1813 3)  Mannerheimille: „Niin tarpeen kuin toimekkai-
suus onkin hallituksessa, pelkään minä joutuisuusprinsii-
pin viemistä äärimmäisyyteen etenkin konseljissa, missä kol-
legiaalinen hallitus vielä  on  yhdistettynä korkeimpaan valtaan." 
Ratkaisemattomien asiain luku kasvoi, vuosi vuodelta. Saa-
puneiden asiain määrä ei tosin vuodesta  1812  alkaen sanottavasti 
kohonnut, tehden talousosastossa — plenumit siihen luettuina 

noin  3,400-3,700  vuodessa, oikeusosastossa  400-600,  mutta 
kun ensinmainitussa osastossa ei yleensä ehditty päättää vuo-
sittain edes niin monta asiaa kuin oli saapunut —  vain  
parina vuonna,  1814  ja  1816,  ratkaistiin niitä jonkunverran 
enemmän — ja kun sitäpaitsi  konseljin  ensimäisiltä toiminta-
vuosilta oli jäänyt melkoinen joukko asioita, oli seurauksena 

') Sand. af förordn. s. 109. 
") Elirenströmin kokoelma (kirjekopiot). 
3) Castrén, Skildr. s. 304. 
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päättämättömien asiain vuosittainen lisääntyminen. Niin . oli 
kysymyksessä olevien vuosien kuluessa  esim. finanssitoimi- 
tuskunnassa, johon vuosittain saapui eniten asioita eli noin  
900-1,000,  käsiteltävien asiain luku kohonnut 1,900:sta 
2,500:aan vuodessa. Vuoteen  1817  siirryttäessä oli toimitus-
kunnassa käsittelemättömiä asioita lähes  1,200.  Kansliatoimitus-
kunnassa, johon saapui vuosittain keskimäärin  800-900  asiaa, 
oli viimemainittuun aikaan noin  1,600  asiaa, joista  400  vaiheilla 
käsittelemättömiä. Sotilastoimituskuntaan tuli vuosittain joten-
kin saman verran asioita kuin kansliatoimituskuntaan, kamari-
toimituskuntaan  300-500  ja kirkollistoimituskuntaan  50-80.  
Näiden toimituskuntain asioista oli vuosien  1816  ja  1817  vaih-
teessa suhteellisesti vähemmän käsittelemättä kuin ensinmai-
nittujen. Oikeusosastor3 käsittelemättä jääneiden asiain luku oli 
tänä  aikana noin  230. 1)  

Toimituskuntien työlle tekivät haittaa jäsenten usein sat-
tuneet sairaudet ja sivutoimet sekä virkamiehistön vaihtumiset. 
Kansliatoimituskunta kärsi melkeinpä vähimmin näistä haitoista 
.niin kauan kuin päällikkönä oli Mannerheim, joka oli  vain  ker-
ran,  v. 1813,  estetty sairauden vuoksi pitemmän aikaa virkaansa 
hoitamasta, ja jolla myöskään ei ollut sivutoimia. Sitävastoin 
Wallenius sairastui vaikeasti keväällä  1816  virkaansa astumisen 
jälkeen, ollen vielä syksyllä kykenemätön kaikkia tehtäviään suo-
rittamaan. Toimituskunnan päällikön toimet olivat sillävälin La-
daun hoidettavana. Niinkuin nähty ei  konseljin  toisesta valta-
luvasta alkaen päälliköllä enääii ollut apulaista. Yleisen esittelijä-
sihteerin Mellinin tultua oikeusosaston jäseneksi nimitettiin proku- 
raattorin apulainen, esittelijäsihteeri Stichus hänen jälkeläisek-
seen  2).  V_n  1816  lopulla hoiti hän silloisen prokuraattorin kuol- 

1).  Konseljin  työluettelot. Suomen asiain komit. asiakirj.  1814  n:o  
15, 111; I815  n:o  11, 153; 1816  n:o  32, 184; 1817  n:o  35, 184.  CHHcoiS  He  

saeceaHxxb peecTpa  1813-1816  n:o  1.  Kenraalikuvernöörin viraston asia-
kirj.  1814  n:o  2, 1815  n:o  5. 

2)  Suomen asiain komit. asiakirj.  1816  n:o  64;  pöytäk.  30/3  1816. v. 1.  
Sénaatti oji ehdottanut virkaan Langenskjöldiä, hän kun oli vanhin esit-
telij*istä ja kun Stichusta, jota kyllä pidettiin kykenevämpänä, ei kat-
sottu voitavan siirtää prokuraattorin apulaisen toimesta. Ennen asian 
ratkaisua kuitenkin Stichaeus itse pyysi eroa  main.  virasta, jolloin ken-
raalikuvernööri teki ehdotuksen hänen nimittämisestään yleiseksi esitte-
lijäsihteeriksi, mihin ehdotukseen Suomen asiain komiteakin yhtyi. 
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tua myös prokuraattorin virkaa.  1)  Sticha;uksen ollessa sairaana 
keväällä  1817  toimitti yleisen esittelijän virkaa oikeusosaston esit-
telijäsihteeri  de la Chapelle. 2)  Erityinen arkistonhoitajan virka 
perustettiin senaattiin  v. 2816. 3)  Walleniuksen tultua toimitus-
kunnan päälliköksi määrättiin esittelijäsihteerin virkaa toimitta-
maan protokollasihteeri Heurlin, jonka tointa jälleen kanslistit hoi-
tivat¢), samoin kuin toisen protokollasihteerin Walheimin, joka 
edelleen oli finanssitoimituskunnan apulaisesittelijänä. Kolman-
nen protokollasihteerin Waseniuksen siirryttyä kamaritoimitus- 
kunnan esittelijäksi nimitettiin lopulla vuotta  1816  hänen seuraa-
jakseen kanslisti  Enbom.  5)  — Toimituskunnan toiminta tänä 
aikana kohdistui pääasiassa juoksevien tehtävien suorittamiseen. 
Järjestämistoimia oli  vain  Turun poliisilaitoksen uudistaminen, 
joka toimitettiin, kuten  on  mainittu, kenraalikuvernöörin alot- 
teesta. Vankeinhoitolaitoksen parantamiseen taas ryhdyttiin kei-
sarin omasta käskystä. 

Kamaritoimituskunta oli, niinkuin nähty, ilman vakinaista 
päällikköä  konseljin  toisen valtaluvan alusta vuoden  1814  al-
kuun, jona aikana Haartman hoiti oman virkansa ohella pääl-
likön tehtäviä. Kun sitten Stierwald astui toimeen, ei hän en-
nättänyt hoitaa virkaa kahta vuotta, kun kuolema katkaisi hä-
nen elämänsä. Huomattavin toimista, mitkä Stierwald, joka 
muuten Viipurin läänin järjestämiskomiteassa työskennellessään 
oli osottanut kykyä ja intoa  6),  sai tänä lyhyenä työkautenaan 
suoritetuiksi, oli ehdotuksen laatiminen toimituskunnan kamree-
rin johtosäännöksi, minkä valmistamiseen toimituskunta oli ryh- 
tynyt  konseljin  käskystä. Johtosäännössä, jonka konselji vah-
visti lokakuussa  1815 '),  määrättiin kamreerin velvollisuudesta 
valvoa kruunun omaisuuden hoitoa, verojen kantoa ja tilien saa-
pumista, toimista tilien tarkastukseen ja laatimiseen ja toimi-
tuskunnan työn suoritukseen nähden sekä muista hänelle kuu- 

1) Plen. pöytäk.  3/12  1816.    	 .  
2) Sam.  xbf,  1817. 
3) Talousos. pöytäk.  S0/„ 1°/32  1816.  Suomen asiain komitean asia- 

kirj.  1816  n:o  185.  
') Talousos. pöytäk.  3/2,  '/b  1816.  Suomen asiain komit. asiakirj.  

1816  n:o  120. 
3)  Talousos. pöytäk.  14 /C „ 3/12  1816.     
°) Vrt. Kallio,  m. t.  ss.  42-3.  
') Talousos. pöytäk  16/10, 17/10  1815.  



luvista _tehtävistä  1).  Kamreeria varten oli myös hankittu vuo-
den  1814  lopulla erityinen huoneusto. Mutta Stierwaldin ai-
kana ei vielä saatu päätilejä valmiiksi; Mikä työ oli vaikea ja ras-
kas suorittaa), vaan vasta hänen seuraajansa, Nybergin, ollessa 
päällikkönä. Tämä ryhtyi myös heti virkaan astuttuaan toimiin 
toimituskunnan työjärjestyksen edelleen kehittämiseksi, ennen 
kaikkea varmemman asiain valmistelun ja nopeamman esittelyn 
aikaansaamiseksi Sitä varten konselji hänen esityksestään an-
toi toimituskunnalle vallan vaatia viranomaisilta tietoja eri ve-
rollepanometodeista ja veropernsteista sekä muista tarpeellisista 
seikoista  3).  Toimituskunnan työlle oli tuottanut haittaa  se,  että 
esittelijäsihteeri Lundström oli kesällä.  1814  kenraalikuvernöö-
rin käskystä matkoilla. etsimässä malmipaikkoja, ja sittemmin 
häneltä meni vielä mainittuna ja seuraavana vuonna kuukausia 
löydettyjen mineraalien tarkastamiseen ja järjestämiseen  4).  Esit-
telijäsihteerin apulaiseksi Haartmanin ollessa päällikkönä oli 
Wacklin määrätty, mutta pian joutui hän, kuten nähty, muihin 
toimiin.  5).  Vuoden  1815  lopulla pyysi Lundström heikontuneen 
näön ja muistin vuoksi virkaeroa, mikä hänelle seuraavan vuo-
den alussa myönnettiin. Hänen seuraajakseen tuli, niinkuin mai-
nittiin, entinen kansliatoimituskunnan protokollasihteeri  Wase-
nius  6).  Myös kamreeri Nordensvan pyysi eroa  v:n  1815  lopulla, 
koska hän katsoi itsensä kykenemättömäksi kauemmin virkaansa 
hoitamaan. Hallitsijan suostumuksen saavuttua hänen pyyntöönsä 
keväällä  1816  määrättiin viran hoitajaksi Wacklin, joka sitten 
lopulla samaa vuotta nimitettiin toimituskunnan vakinaiseksi kam-
reeriksi  7).  Kirjeessä Ehrenströmille tammik.  27  p:ltä  1816 Man- 

7)  Työajasta oli määrätty, että kamreerin alaisineen tuli olla viras-
tossa toimessa joka päivä kao  9-1 a.  p.  ja  4-6  i.  p.  paitsi ei keskiviik-
koisin ja lauantaisin iltapäivinä.  

2)
. 
 Vrt. ylemp.  s. 47. 

3) Talousos. pöytäk.  26/4  1816. 
4) Sam. 24/2 .1814, :4/4  1815.  Vrt. Laine,  m. t. s. 138  ja  ss.  
5) Vrt. ylemp.  ss.  29, 47. 
8)  Talousos. pöytäk.  14/31  1815, 3/2, 7/a  1816.  Suomen asiain komit. 

asiakirj.  1815  n:o  208; 1816  n:o  56.  Vrt. edell.  s. 
7)  Talousos. pöytäk.  18/10 1815, 5/3, 7/5, 23/7, 24/9  3816, 14/1  1817.  Suo-

men asiain komit. asiakirj.  1815  n:o  197, 1816  n:o  121, 235.  Vrt. ylemp.  
s. 48  muist.  1.  Ensi kerran viran avoimena ollessa ei kykeneviä haki-
joita tarpeeksi ilmestynyt, jolloin senaatti teki esityksen kamreerien palk- 

6 
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nerheim oli huomauttanut, että kamaritoimituskunta taitavan ja 
tavattoman työteliään päällikön kadotettuaan ja esittelijäsihtee-
rin sekä kamreerin pyydettyä eroa oli melkeinpä lakannut ole-
masta. Apukamreerin viran perustamisesta kamaritoimituskun-
taan teki senaatti esitykseni maaliskuussa:,1816 samalla kuin  se  
ehdotti apukamreerien asettamista finanssitoimituskuntaan ja 
sotilastoimituskuntaan. Keisarin suostuttua marrask.  s. v.  esi-
tykseen, nimitettiin kamaritoimituskunnan apukamreeriksi revii-
sori  Gabriel  Borgström  1).  Revisionikomissaarin viran jouduttua 
avoimeksi syksyllä  1816  nimitettiin virkaan alkupuolella vuotta  
1817  lääninkamreeri Gylling  2).  

- Raskaampia tehtäviä kuin finanssitoimituskunnan päälli-
kön apulaisen virassa  konseljin  ensimäisen valtaluvan aikana 
oli  v.  Haartmanilla sen jälkeen kuin hän oli tullut toimituskun-
nan varsinaiseksi päälliköksi. Rahanvaihtotoimet kyllä tulivat 
suoritetuiksi jo  v. 1812  kuluessa, ja sai Haartman hallitsijalta 
tunnustuksen innosta ja huolesta, jota hän tehtävässään oli osot-
tanut  3).  Mutta sitten tuli hän hätäapukomitean jäseneksi  4),  ja 
hänellähän oli myös kaksi toimituskuntaa hoidossaan. Työtaakka 
alkoikin ennen pitkää tuntua hänestä liian raskaalta. Kirjeessä 
huhtik.  10  p:ltä  1813  Fredrik Stjernvallille  5)  hän, viitattuaan 
terveytensä heikontumiseen, mainitsi, että hänen itsensä täytyi, 
sihteerin puutteessa panna kokoon kaikki hätäapukomitean  lä-
hetteet,  jotka olivat usein laajoja ja joita "oli paljon. Tämä 
kaikki  „on  lisänä sille itsessään vaivaloiselle tehtävälle, mikä  
on  kahden toimituskunnan esimiehyyden toimesta ja joka saa _ 
minut usein horjumaan.  Jos  minulla olisi tyydytyksen tunne, 
että voin jotain toimittaa, tuntuisi kaikki helpolta, mutta  kon-  
seljia ja sen toimia vastustava henki, jota monet patriotismin 
vaipan alla yleisesti levittivät,  on  päinvastoin — — täyttävä 

kaiu korottamisesta 1,500 ruplaan. Hallitsijan tähän suostuttua julistet-
tiin virka uudelleen haettavaksi. Tehdyssä ehdollepanossa asetettiin ensi 
sijalle Wacklin, toiselle rykmentinkirj. Ithims;us ja kolmannelle krurinun-
vouti Fröberg. 

1) Talousos. pöytäk. 20/2, 25/„ 1816, 4/2  1817. 
2) Sam. 11/i , Y1/„ 1816,  1/4  1817. 	 - 

s) Sam. 11'12  1812,  21/„  1813. 
4) Vrt. ylemp. s. 46. 
5) Stjernvallin kokoelma. 



mitan kukkuralleen. Onneksi ei mustin pahansuopaisuuskaan 
voi vähentää puhtaan omantunnon lohdutusta ; turvallisesti 
olen avaava sen salaisimmat tunteet ankarimmallekin kritii-  
kille."  Vähän tämän jälkeen hän, kuten nähty, ilmotti Suomen 
asiain komitealle, että hänelle oli mahdotonta hoitaa kahden 
toimituskunnan päällikön tehtäviä  1).  Sairaus alkoi sitten yhä 
enemmän jäytää hänen voimiaan. Keväällä  1813  oli hän sen 
vaikutuksesta työstä estetty. Seuraavana vuonna  se  pakotti 
hänet useamman kerran, keväällä, kesällä ja syksyllä, olemaan 
työtönnä ja samoin myös kesällä  1815.  Elokuun  1  p:nä  s. 
v.  Ehrenströmille lähettämässään kirjeessä  2)  Mannerheim mai-
nitsi Haartmanin olevan vaarallisesti sairaana ja ennusti hänen 
kuolemaansa, sekä viittasi siihen,  että oli oleva vaikea saada 
jälkeläinen kelvolliselle ja toimekkaalle finanssipäällikölle, huo-
mauttaen että ,,finanssit eivät koskaan ole vielä olleet ja tuskin 
koskaan tulevatkaan täysin selvälle  kannalle." Niin paljon oli 
kuitenkin Haartman saanut aikaan, että budgettiehdotukset aina 
valmistuivat ajoissa  3).  Mutta valtion tulojen ja menojen yleis-
tili vuodelta  1812,  jonka olisi pitänyt_olla valmiina_ lokakuussa  
1813,  viipyi paljon yli määräajan — tosin pääasiassa maaherran-
virastojen laiminlyöntien vuoksi  4).  Suunnitellut finanssihallin-
non uudistukset jäivät suorittamatta  5).  Toimituskunnan kam-
reerille annettavan johtosäännön suhteen teki Haartman  talons-
osastossa tammik.  20  p.  1815  ilmotuksen, että hän aikoi jättää 
ehdotuksen sitä varten  konseljin  vahvistettavaksi. Sen joh-
dosta huomautti kenraalikuvernööri, että oli tarpeen antaa 
johtosäännöt muillekin kamreereille, minkä vuoksi konselji 
määräsi kamaritoimituskunnan ja sotilastoimituskunnan laatimaan 
ehdotukset kamreeriensa johtosäännöiksi. Kamaritoimituskunta 
sai, niinkuin nähty, ehdotuksensa valmiiksi lokakuussa  6),  ja sa-
moihin aikoihin valmistui sotilastoimituskunnankin kamreerin 
johtosääntö, mutta finanssikamreerin johtosääntö jäi syntymättä 
Haartmanin kuoleman vuoksi. Eipä  se  ennättänyt valmistua  

1) Kts. ylemp. s. 29. 
2) Ehrenströmin kokoelma (kirjekopiot). 
3) Vrt. ylemp. s. 49 muis. 4. 
1) Talousos. pöytäk. 17 /2  1814.  
b)  Vrt. ylemp. s. 49. 
6) Kts. ylemp. s. 80. 
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ollenkaan niiden vuosien kuluessa, joista tässä tutkimuksessa  
on  kysymys. . Toimituskunnalla oli edelleen niin paljon ' töitä, 
että Haartmanin seuraajankin, Klas Joh. Sacklenin, täytyi vuo-' 
sien  1816  ja  1817  aikana niiden vuoksi usein olla poissa konsel1in 
istannoista.- 

. Töiden jouduttamiseksi finanssitoimituskunnassa oli  kon-  
seljin ensimäisen valtaluvan aikana sinne asetettu kaksi esitte-
lijän apulaista. Lopulla vuotta  1812  kuitenkin  bli  toinen apu-
laisesittelijöistä;  Idman, pyytänyt eroa toimesta. Kun lisäksi 
Haartman oli ilmottanut, että työn jakaminen apulaisesittelijäin 
välille oli tuottanut useita haittoja, päätti konselji Haartmanin 
pyynnöstä ehdottaa, että toinen apulaisesittelijöistä, Walheim, 
nimitettäisiin vakinaiseksi esittelijäksi. Odotettaessa asian rat-
kaisua antoi konselji Idmanille virkavapautta pitkäksi aikaa;.  
mutta seuraus oli, että asioita jäi lukuisasti ratkaisematta, jonka 
johdosta prokuraattorin apulainen teki muistutuksen, ja  kon  
seljin täytyi taas määrätä erityinen mies Walheimin auttajaksi  1).  
Idmanille myönsi keisari elokuussa  1814  eron, mutta ei suostunut 
Walheimin nimittämiseen vakinaiseksi esittelijäksi  2).•  Toisen 
apulaisesittelijän paikka oli siis, jälleen täytettävä. Haartman 
huomautti, että oli välttämätöntä määrätä työnjako esittelijäin 
välille hämmennysten ehkäisemiseksi. Toisen esittelijän piti hä-
nen ajatuksensa mukaan käsitellä varsinaisia finanssiasioita, 
jotka Ruotsin hallituksen aikaan kuuluivat valtiokonttorille, sekä 
verolleostoja, leimapaperikonttoria ja pankkia koskevia asioita, 
toisen taas asioita, jotka ennen olivat kuuluneet kauppakollegiolle,. 
vnorikollegiolle, tullidirektsionille ja maanmittauskonttorille, 
sekä kruununtilariitoja. Jälkimäiset asiat oli hänestä paras 
jättää • Walheimille, joka oli niihin ' tottunut, edellisten esit-
telijäksi taas sopi .määrätä joko protokollasihteeri Wasenius tai 
Heurlin tai kamreeri Tengström. Tengströmin konselji määrä-
sikin tointa hoitamaan; kunnes paikka olisi saatu varsinaisesti 
täytetyksi  3).  Hänet. kuitenkin vapautettiin omasta pyynnöstään 
toimesta syksyllä  1815  ja sijalle tuli Heurlin, ja kun tämä 
nimitettiin  v. 1816  kansliatoimituskunnan esittelijäsihteeriksi,' 
määrättiin kysymyksessä olevaan virkaan oikeustoimituskunnan  

1) Talousos. pöytäk. 3/ i2  1812, 29/3, 18/, 1814. 
2) Sam. 2=/„ 1814. 
3) Sam. 29/„  3'/! 1815. 
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protokollasihteeri  Lauri  Sacklén  1).  Mutta Sacklén jälleen ni-
mitettiin jonkun ajan kuluttua oikeusosaston esittelijäsihteeriksi, 
ja silloin senaatti päätti ehdottaa . keisarille, että toimeen mää-
rättäisiin hovioikeuden ylimääräinen viskaali Kaarle Edv. Heur-
lin, joka myös kesällä  1817  virkaan nimitettiin  2).  Kamreeri 
Tengström oli vuosien  1815  ja  1816  vaihteessa pyytänyt eroa 
myös varsinaisesta toimestaan. Kirjeessä tammik.  27  p:ltä  1816  
Ehrenströmille  3)  Mannerheim, viitattuaan vaikeuksiin, mitkä 
siitä konseljille oli, että virkojen avoimina olemisen vuoksi mo-
net tärkeät asiat olivat jääneet käsittelemättä, ja mainittuaan, 
että finanssitoimituskunta oli pitkän ajan kuluessa tottunut kil-
pikonnan kulkuun, sanoi, että hän oli kenraalikuvernöörin pyyn-
nöstä taivuttanut kelvottoman finanssikamreerin Tengströmin 
pyytämään eroaan. Samalla lausui Mannerheim huolensa sen 
johdosta, että oli puute kelvollisista virkamiesaineksista, niin-
kuin myös eräässä toisessa vähää myöhemmin Ehrenströmille 
lähettämässään kirjeessa  4).  Lisäksi hän huomautti, että nuoriso oli 
tietämätöntä, laiskaa ja vaativaista, sekä piti virkoja sivuasiana ja 
huveja pääasiana, ja että yliopistokaan ei virkamiesten kasvat-
tajana vastannut tarkotustaan. Tengströmin _saatua eron alussa 
vuotta  1816  hoiti väliaikaisesti tointa ensin revisionikomissaari  
Dahlbeck  ja lokakuusta Heinolan läänin lääninkamreeri Gylling, 
joka jo aikaisemmin oli kutsuttu toimituskuntaan auttajaksi, 
kunnes vakinainen kamreeri, joksi oli nimitetty sotilastoimituskun-
nan kamreerina ja sitten Turun lääninkamreerina palvellut kam-
reeri  Martin,  astui  v:n  1817  alussa virkaansa  5).  Apukamreerin  

1) Talousos. pöytäk. 31/9  1815, 9/5  1816. 
2) Sam. 22/„ 3/5, 5/7  1817. Suomen asiain komit. asiakirj. 1817 n:o 110. 
3) Ehrenströmin kokoelma (kirjekopiot). Vrt.  E.  Neovius, Suomen. 

raha-asiain järjestämisestä Porvoon valtiopäiviä lähinnä seuranneina vuo-
sina s. 104 muist 6. 

4) Birj. 6/2  1816. 
5). Talousos. pöytäk. 5/3, 7/5, 25/9> 3/10 1816, 34/, 1817. Suomen asiain 

komit. asiakirj. 1816 n:o 12, 235. Vakinaisen kamreerin virka oli samalla 
kertaa haettavana kuin kamaritoimituskunnan kamreerin virka, ja knn ei 
siihenkään ollut kykeneviä hakijoita, meneteltiin sen suhteen samoin 
kuin viimemainittuun virkaan nähden (vr . ylempi s. 81 muist. 7). Eh- 
dollepanossa asetettiin Martin ensi sijalle ja sai enemmistön puoltolau- 
seen; vähemmistöön, joka puolsi erästä toista, kuuluivat Reuterskjöld 
Schulten ja kenraalikuvernööri. 	• 



paikkaan viran perustamisen jälkeen nimitettiin kamarikirjuri 
Kaarle Anders Borgström 1). Vuoden 1812 lopulla oli konselji eh-
dottanut yhden kamarikirjurin viran muuttamista kanslistin vi-
raksi, kun toimituskunnassa käsiteltävät kauppa- ja riitajutut ja 
muut asiat, jotka eivät varsinaisiin finanssiasioihin kuuluneet, 
sitä vaativat, mihinkä ehdotukseen hallitsija elokuussa 1814 suos-
tui 2). Kun toimituskunnan työtä oli vaikeuttanut sekin, että talon 
ahtauden vuoksi päällikön ja virkamiesten oli täytynyt työsken-
nellä samassa huoneessa, ryhtyi senaatti keväällä 1816 hankkimaan 
toimituskunnalle lisää huoneita, jolloin myÖs kansliatoimitus-
kunnan ja kamaritoimituskunnan huoneustoja laajennettiin 3). 

Enemmän kuin muilla toimituskunnilla näytti sotilastoimi-
tuskunnalla olevan työvoimia käytettävänään. Olihan paitsi 
päällikön  de  Geerin apulaista Reuterskjöldiä sotilasasiain hoita-
misessa osallisena myös sotaväen inspehtori Palmfelt. Todelli-
suudessa oli kuitenkin työvoimain runsaus  vain  näennäinen. 
Palmfelt oli saanut jäsenyyden konseljissa ainoastaan sotilas-
inspehtori-virkansa perustuksella eikä hän ottanut varsinaisesti 
toimituskunnan töihin osaa.  Konseljin  istunnoissakin hän oli 
harvoin läsnä:  v. 1812  kuluessa joskus toimituskunnan esit-
telypäivinä talousosastossa,  v. 1813  plenumeissa viisi kertaa 
ja saman verran talousosastossa. Hänen kuoltuaan keväällä  
1814  joutuivat inspehtorin toimet Reuterskjöldille, joka oli 
lisäksi jo edellisestä vuodesta alkaen ollut hätäapukomitean 
jäsenenä ja toiminut ensimäisen jääkärirykmentin päällik-
könä. Sotaväen inspehtorina oli Reuterskjöldillä myös ylin 
huolenpito komissariaattitehtävistä ja myöhemmin tuli hän 
olemaan ylisotaoikeuden puheenjohtajanakin  4).  Rykmentin 
päällikön ja inspehtorin toimet pakottivat hänen olemaan paljon 
matkoilla ja estivät hänen tyÖtään toimituskunnassa, joka kuiten-
kin oli oikeastaan oleva hänen johdossaan. Varsinainen päällikkö  
de Geer  näet vetäytyi toimituskunnan töistä yhä enemmän syr-
jään, katsoen puheenjohtajan sijaisen tointa päätehtäväkseen, 
ja toisinaan sattuneet sairaudetkin ehkäisivät hänen toimin- 

')  Talousos. pöytäk.  4/2  1817. 
2) Sam. 25/31  1812, Y2/9  1814. 
3) Sam. '9/3  1816. 
4) Vrt. Gripenberg, Anteckningar rör. den  1812  uppsatta finska mi-

litärens historia. Finsk Milit. Tidskrift  1894,.s. 192.  
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taansa. Niinpä ei toimituskunta suoriutunutkaan kunnolla 
tehtävistään. Paitsi että kertomukset sotilasvarojen hoidosta  
konseljin  ensi valtaluvan ajalta ja  vm  1812  jälkimäiseltä puo-
liskolta eivät joutuneet määräaikana valmiiksi  1),  viipyi tilin-
päätöksen laatiminen niin, että  v. 1814  lopussa olivat vasta 
vuosien  1808  ja  1809  tilit valmiit. Tilinpäätöksen jouduttami-
seksi oli toimituskunnan otettava erityinen henkilö, vararyk-
mentinkirjuri luutnantti Kaarle Schauman, sitä suorittamaan.  2)  
Reuterskjöldin ehdottama sotilasvarojen hallinnon uudistaminen 
jäi toteuttamatta.  3)  Sitävastoin voitiin ehdotus kamreerin joh-
tosäännöksi jättää  konseljin  vahvistettavaksi jo lokakuussa  1815.¢)  
Johtosäännössä tulivat kamreerin tehtävät yksityiskohtaisesti 
määrätyiksi niin sotilaskassojen valvomiseen ja tilien tarkastami-
seen ja laatimiseen sekä sotilaspuustellien hoitoon kuin toimitus- 
kunnan työn silmälläpitoon nähden.  5)  Mutta työt eivät otta-
neet senkään jälkeen oikein sujuakseen. Toimituskunta ei ollut 
sattunut saamaan kaikkiin virkoihinsa kelvollisia miehiä. Vaikka 
mitään ilmirettelöitä ei toimituskunnassa syntynytkään esittelijä-
sihteeri Langenskjöldin vuoksi, viittaavat useat seikat siihen, että 
häneen ei suinkaan oltu tyytyväisiä. Hänen anottuaan alku-
puolella  v. 1817  eroa virasta ei senaatti puoltanut hänelle elä-
kettä, vaikka  se  oli sellaista ehdottanut kaikille muille  konseljin  
korkeammille virkamiehille heidän erotessaan, eikä edes puol- 
tanut Langenskjöldille hänen pyytämäänsä oikeutta hakea muuta 
virkaa, ja niin saikin hän eronsa ilman eläkettä ja mainittua 
oikeutta.  6)  Langenskjöldistä lausui Rehbinder kirjeessä heinäk.  
8  p:ltä  1817 7)  Aminoffille: „Langenskjöldin menettelyllä  on  pet-
turin menettelyn luonne, mikä ei juuri olekaan häneen nähden 
tavatonta, vaikka kauan  on  pidetty siinä suhteessa silmät sulet 
tuina". Hänen seuraajakseen nimitettiin kesällä  1817  enti-
tinen Uudenmaan—Hämeen läänin lääninsihteeri  Daniel Levan- 

1) Talousos. pöytäk. YO/,o  1812, 11/3  •1813. 
2) Sam. 2/,„ 34/n 1814, 24/a, 7/5, no  1815. 
3) Kts. ylemp. s. 48; vrt. s. 83. 
4) Talousos. pöytäk. 18/,0  1815. Vrt. ylemp. s. 83. 
4) Työaika oli määrätty samaksi kuin kamaritoimituskunnan virka- 

miehille. 
6) Talousos. pöytäk. 11/2, 16/4  1817. Suomen asiain komit. asiakirj. 

• 1817 n:o 41. 
7) Riilahden kokoelma. 
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der. 1)  Kamreeri  Martin  oli  v. 1815  siirtynyt Turun läänin läänin-
kamreeriksi Tulindbergin jälkeen. Väliaikaisena kamreerina 
toimi  Nyberg  lokakuusta  1815  siihen saakka kuin hän tuli ta- 
lousosaston jäseneksi.  2)  Vakinaisesti täytettiin virka NaStavuo-
den  1816  lopussa, jolloin siihen nimitettiin senaatin puoltolau-
seen saanut luutnantti Schauman.  3) Nyberg  oli hoitaessaan kam-
reerin virkaa saanut tehdä työtä päivät aamusta iltaan ennät-
tääkseen suorittaa edes sen mitä kutakin päivää varten tarvit-
tiin. Pääkirjaa ei saatu ajoissa valmiiksi, ja senaatin täytyi myö-
hemmin ryhtyä toimiin tilinsuorituksen jouduttamiseksi.  4)  Kun  
Nyberg  oli jättänyt toimen, nähtiin, että silloisilla työvoimilla 
ei voitu tulla toimeen. Kirjelmässä, joka esitettiin talousosas-
ton istunnossa maalisk.  20  p.  1816,  esitti Reuterskjöld, että kun 
kokemus oli näyttänyt, että yksi kamreeri ei voinut kaikkia 
tehtäviä suorittaa, minkä vuoksi toimituskunta oli joutunut 
mitä vaikeimpaan asemaan, oli asetettava apukamreeri autta-
maan kamreeria ruotujakolaitosta ja sotilasvarojen tilitystä kos-
kevissa asioissa sekä reviisori hoitamaan puustelliasioita ja laa-
timaan toimituskunnalle kuuluvia tilejä. Tämän johdosta syntyi 
kysymys apukamreerien virkain perustamisesta muutamiin mui-
hinkin toimituskuntiin.  5)  Sotilastoimituskunnan apukamreeriksi 
viran perustamisen jälkeen nimitettiin kamarikirjuri  Samuel 
Jakob  Linsén.  S)  Reviisorin viran perustamiseen suostui keisari 
samalla kuin apukamreerin asettamiseen.  Jo  vuoden  1812  lo-
pussa oli konselji ehdottanut yhden kamarikirjurin viran lisää-
mistä toimituskunnan, ja antoi hallitsija siihen hyväksymisensä 
syksyllä  1814.1)  Saman vuoden lopulla oli  konseljin  täytynyt 
hankkia toimituskunnan kamreerille lisää työhuoneita.  8)  

Kun Schulten määrättiin kirkollisasiain toimituskunnan 
päälliköksi Idmanin sijalle, kiitteli Aminoff kirjeessä Rehbin  

1) Talousos. pöytäk. 8/5, 12/8  1817. Levanderista oli Fredrik Stjern-
vall usein Kaarle veljelle sanonut, että hånenä ei ollut „karaktääriä". Kirj. 
24/n,  7/12,  18/32 1813. Stjernvallin kokoelma. 

2) Talousos. pöytäk. 4/,0  1815. 
3) Sam. 7/5, 10/12 1816. 
4) Sam. 28/5,  23/10 1816. 
5) Vrt. ylemp. s. 82. 
8) Talousos. pöytäk. 4/2  1817. 

• 7) Sam. 28/11  1812, 22/e  1814. 
8) Sam. 2/„ 1814. 
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derille syysk.  25  p:ltä  1813  valintaa hyvin onnistuneeksi:  1)  Kir-
kollistoimituskunnan päållikön viran ohella oli hänellä toimia 
koulukomissionin jäsenenä, mitkä toimet pakottivat hänen mo-
niaasti  olemaan poissa senaatista, luotsilaitoksen inspehtorina 
täytyi hänen olla etenkin kesäisin ja syksyisin paljon matkoilla, 
ja koskenperkausdirektsionin jäsenenä, joka direktsioni uudelleen 
asetettiin käskykirjeellä helmik.  8  p.  1816 v. 1.  ja johon jäsenet 
nimitettiin toukok.  19  p.  v. L 2),  piti hänen toisinaan käydä 
kenraalikuvernöörin seurassa koskenperkaustöitä tarkastamassa. 
Schultenin Rehbinderille toukok.  3  p.  1817  lähettämästä kir- 
jeestä näkyy, että koskenperkaustyöt olivat erityisesti hänen 
mielitöitään, mutta sanoi hän pelkäävänsä, että heikontunut terveys 
estäisi häntä vastedes niihin osaaottamasta. Samalla hän lausui 
toivonsa, että hän vapautettaisiin senaatin jäsenen toimesta, 
koska hän halusi päästä lepoon, ja koska ei myös ollut so-
pivata hänelle, joka oli ollut  de  Geeriä arvossa lähinnä ja tä-
män poissaollessa puheenjohtajana, jäädä senaattiin, kun kaksi 
nuorempaa jäsentä oli arvossa kohonnut hänen yläpuolelleen 
ja hän ehkä siirtyisi neljännelle sijalle.  3)  

Hallituskonseljin toimiin ei  v.  Troil sanottavassa määrässä 
osaaottanut.  Konseljin  ensimäisen valtaluvan kuluessa oli hän ol-
lut pitkiä aikoja vapautettuna  konseljin  töistä, ja toisen valtaluvan 
aikanakin hän vasta kesästä  1813  alkoi varsinaisesti olla istun-
noissa läsnä, mutta siitäkin lähtien  vain  silloin tällöin, koska sai-
raus ja virkamatkat monesti estivät häntä konseljiin saapumasta. 
Kesällä  1814  oli hänen pakko lähteä terveyttään hoitamaan Ruot-
siin, missä hän oleskeli vielä senkin jälkeen kuin hänet oli. ni-
mitetty Suomen asiain komitean puheenjohtajaksi. — Ladau, joka 
sai toisinaan toimituskuntain päälliköiden poissaollessa hoitaa 
heidän tehtäviään, oli joskus postiasioiden vuoksi estetty  kon- 

3)  Rehbinderin kirjekokoelma.  
2) Talousos. pöytäk.  4/4  1816.  Suomen asiain komit. pöytäk.  24/4 1816' 

v. 1.,  asiakirj.  1816  n:o  85. 
3) Rehbinderin kokoelma. — Mainittakoon, että lopulla  v. 1812  oli 

konseljissa syntynyt erimielisyyttä ja kiistaa siitä, oliko Mannerheim oleva • 
arvojärjestyksessä edellä Palmfeltia vaiko päinvastoin. Enemmistön pää-
töksen mukaan sai Mannerheim ylemmän sijan. Plen. pöytäk.  1710  1812.  
Vuoden  1813  lopulla syntyi kiistaa Reuterskjöldin arvosijasta; pyysipä 
konselji sen johdosta hallitsijalta itseltään määräystä virka-arvojen kes- 
kinäisestä suhteesta.  Sam.  '/„  1813. 	 - 

~ ~. 
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seljiin saapumasta.  V. 1817  näyttää hänen  n  asemansa senaatissa 
käyneen vaikeaksi, koskapa hänellä oli Ehrenströmin Rehbin- 
derille antaman tiedon mukaan ajatus jättää virkansa ja asettua 

- tiluksilleen Raaseporiin.  1)  
Erityinen merkitys keskushallintoon nähden oli sillä sei-

kalla, ttä useat talousosaston jäsenistä olivat eri hallintoalojen 
välittöminä johtajina. Haartmanin kuoltua ei tosin lääkintö-
hallitus, jonka päällikkö Haartman oli, pysynyt enään samassa 
läheisessä suhteessa konseljiin kuin missä  se  sitä ennen oli ollut, 
mutta edelleenkin oli postihallituksen päällikkö konseljissa, 
ja lisäksi olivat sotaväen ja luotsilaitoksen inspehtorit  kon-
seljin  jäseniä. Siten oli keskitys tullut vielä kiinteämmäksi 
kuin  konseljin  ensimäisen valtaluvan aikana. Mutta toiselta 
puolen taas sivutoimet, niinkuin nähty, estivät  konseljin  jäseniä 
hoitamasta koko tarmollaan varsinaisia tehtäviään, jotka siitä 
kärsivät. 

Oikeusosastossa oli Stierwaldin tultua talousosaston jäse- 
neksi esittelijäsihteerin virkaa hänen sijastaan hoitanut pröto- 

_ kollasihteeri  de la Chapelle,  joka Stierwaldin kuoltua nimitettiin 
vakinaiseksi esittelijäsihteeriksi.  2)  Esittelijäsihteeri Orrhjelmin 
sijalle, joka määrättiin alussa  v. 1816  prokuraattoriksi, nimitet-
tiin osaston protokollasihteeri Pehr  Jonas  Törnqvist.  3)  Alussa 
vuotta  1817  ehdotti senaatti kolmannen esittelijäsihteerin viran 
perustamista oikeusosastoon.  4)  Tähän virkaan joutui, kuten 
nähty, protokollasihteeri  Lauri  Sacklén.  5)  

Uusista jäsenistä, jotka astuivat talousosastoon  konseljin  
ensimäisen valtaluvan jälkeen, olivat Palmfelt ja Schulten aikai-
semmin palvelleet sotilasalalla. Edellinen oli myös jonkun aikaa 
ollut Turun sijaismaaherrana ja jälkimäinen Ruotsin merimittaus-
kunnassa ja luotsilaitoksen toimissa.  6)  Stierwald oli ennen  konsel-
jin  virkamieheksi tuloaan ollut Kymenkartanon läänin,-  Walle-
nius Kuopion läänin lääninsihteerinä,  Nyberg  Suomen armeijan  

1) Ehrenströmin kirj.  81/7  1817  Rehbinderille. Rehbinderin kokoelma.  
2) Suomen asiain komit. asiakirj.  1815  n:o  235. 
3) Sam. 1816  n:o  53. 
4) Sam. 1817  n:o  39. 
6)  Bts. ylemp.  s. 85. 
6)  Elämäkerrallisia tietoja jäsenistä ja virkamiehistä kts. Spåre,  

Biografiska anteckningar om senatens ordförande och ledamöter  1809-1859.  



ylisotakomissaarina ja Sacklen aikaisemmin Turun _ läänin läänin- 
sihteerinä, sitten Turun talouspormestarina ja vihdoin lainaus-
ja talletuskonttorin eli pankin tirehtöörinä. Oikeusosastoon as-
tuneista uusista jäsenistä taas Hisinger oli ollut Kymin tuo-
miokunnan tuomarina ja Suomen asiain komitean jäsenenä, Falck 
ollut  Ali-Satakunnan tuomarina, saanut  v. 1812  hovioikeudenneu-
voksen arvonimen ja toiminut jonkun aikaa  v. 1814  Vaasan sijais-
maaherrana väliaikaisen maaherran Orrhjelmin ollessa sairaana; 
Fabritius ollut Haminan pormestarina ja myöhemmin kenraa-
likuvernöörin kanslian toisen ekspeditsionin päällikkönä, sekä  An-
ders  Wilh. Orr2eus Suur-Savon tuomiokunnan tuomarina. Joskin 
talousosaston jäsenten joukossa vieläkin oli „lääninkamreereja", 
olivat nämä ennättäneet saada  konseljin  korkeimpina virkamiehinä 
toimiessaan tottumusta asiain hoitoon, ja muutenkin oli talous-
osastoon tullut toimialoilleen enemmän perehtyneitä sekä yleisissä 
asioissa enemmän kökemusta saaneita ja toimeliaampia miehiä, 
kuin mitä heidän edeltäjänsä olivat olleet. Sinä aikana kuin 
Haartman oli konseijissa vaikutti hän epäilemättä eniten  kon-
seljin  toiminnan suuntaan. Miltä hänen asemansa näytti  kon-
seljin  ulkopuolella olevien silmissä, sitä osottaa Fredrik Stjern-
vallin  helmik.  13  p:nä  1813  Kaarle veljelle kirjeessä antama 
kuvaus.  1)  Viitattuaan siihen, että hän ei ollut koskaan näh-
nyt oloja niin synkkinä kuin silloin, lausui hän: „Sittenkuin 
medieus  on  tullut melkein kaikkien hallitusasiain johtoon, sit-
tenkuin hän samalla johtaa finansseja — —; sittenkuin hänellä  
on  melkein yksinomainen vaikutusvalta mieheen,  2)  joka toimit-
taa kaiken, sekä pahan että hyvän, samalla suurella kiiruulla; 
sittenkuin tämän mahtavan koalitsionin edessä kaikkien virka-
miesten täytyy vavista salaisesti ahdistetun ja julkisesti louka-
tun kunniansa ja arvonsa vuoksi; sittenkuin maaherroja erote-
taan virasta kuten nimismiehiä ilman että jälestäpäin voi 
saada itselleen selväksi minkävuoksi; sittenkuin yhtenäisyyttä 
puuttuvat asetukset ja toimet enemmän kuin koskaan osottavat, 
missä totta mattomissa, mutta voimakkaissa käsissä valtioperä-
sin nyt  on,  ilmaisen Veljelle ja uskotulle ystävälle, ja  vain  hä-
nelle, — missä määrin olen epätoivoinen suomalaisen synnyin- 

1) Stjernvallin kokoelma. 
2) Tarkotetaan Armfeltia. 
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maan suhteen." i) Haartmanin kuoleman jälkeen olivat Reuter-
skjäld ja Mannerheim talousosaston vaikuttavimpia jäseniä,  2)  jos-
kaan heistä kumpikaan ei saavuttanut sellaista vaikutusvaltaa, 
joka olisi yleensä määrännyt  konseljin  menettelytavan suunnan. 
Oikeusosasten jäsenistä Falek, johon jo ennen hänen konseljiin 
tuloaan hållitusmiesten huomio oli kiintynyt, antoi joskus 
asioita käsiteltäessä mielenkiintoa herättäviä lausuntoja.  3)  

Joskin  konseljin  virkoihin yleensä saatiin oikeusopillisia 
.tietoja omaavia-miehiä, oli vaikeuksia ylempien virkain täyttä-
misessä, kun niihin sopivista miehistä oli puute. Niinpä täytyi 
näihin virkoihin ottaa ainoina asioihin perehtyneinä sellaisiakin, 
jotka  konseljin  työhön kyllästyneinä olivat hakeneet muita vir-
koja, mutta jotka sitten, kuin palkkoja oli kohotettu, olivat talou-
dellisten etujen houkuttelemina toistamiseen pyrkineet konseljiin. 
Kuvaavaa  on  sekin, että Nybergin muutto Suomeen synnytti 
suurta iloa, konselji kun toivoi saavansa tästä kyvykkäästä virka- 
miehestä itselleen apua. Vuodesta  1813  alkaen ruvettiin kon-
seljissa pitämään kirjaa, johon sen virkamiehiä koskevat tiedot 
merkittiin  4).  Senaatin virkain täyttämiseen nähden talousosästo 
päätti kenraalikuvernöörin esityksestä maalisk.  4  p.  1817,  että 
toimituskuntien virkamiesten hakiessa samanlaisia virkoja jossa-
kin toisessa toimituskunnassa ei heillä ollut etusijaa niiden rin-
nalla, jotka alemmista viroista niihin pyrkivät, vaan riippui 
nimitys siitä, minkä menettelyn senaatti kulloinkin katsoi pari 
haaksi. Ylimääräisiksi, virkamiehiksi haluavien oli  konseljin  v. 
1814  tekemän päätöksen mukaan suoritettava kameraalitutkinto 
kamaritoimituskunnan ja finanssitoimituskunnan päälliköiden 
läsnäollessa  5).  Asetuksessa marrask.  3  p:ltä  1817,  joka koski 
oikeuslaitoksiin ja muille siviilihallinnon oloille pyrkivien tutkin- 

1) Kirjeessä lopuksi viitataan siihen, että valtiopäivistä, jotka olisi-
vat voineet korjata koko joukon asioita ja saattaa ne. oikealle tolalle, 
ei enään ollut kysymystä.  

2) K. J. Eljärnen  maalisk.  20  p.  1813  K.  F.  Rotkirchille lähettämän 
kirjeen mukaan olivat Mannerheim, Haartman ja Reuterskjöld olleet  kon-
seljin  vaikuttavimmat jäsenet. Kts.  K.  , Grotenfelt, Kustavi Mauri Armfelt. 
Valvoja  1884 s. 610. 

3) Esim. linnaoikeuksia koskevassa kysymyksessä. Plen. pöytäk.  
'9 / 1817. 

4) Talousos. pöytäk.  Y3/8  1813. 	-  
5) Sam. 16/5  1814.  
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toja 1) ja joka oli laadittu yliopiston konsistorion-tekemän ehdo-
tuksen perustuksella 2), määrättiin senaatin virkoihin pääsemisen 
ehdoksi, että hakija oli suorittanut yliopistossa m. m. oikeus-
tai kameraalitutkinnon riippuen siitä, kumpaan senaatin .osas-
toon hän pyrki; Aikaisemmin annettua säädöstä, joka koski 
venäjän kielen taidon asettamista ehdoksi virkoihin pääsylle, 
täydennettiin kuulutuksella huhtik. 10 p:ltä 1813, jossa mää-
rättiin, että viiden vuoden kuluttua seuraavan toukokuun 1 
p:stälukien ei kukaan saanut astua virkaan omaamatta vaadit- 
tna venäjän kielen taitoa 3). 

1) Saml. af förordn.  s. 166.  ja  ss.  
2) V. 1812  oli yliopistossa syntynyt riita filosofian professorin  Anders  

Joh. Laguksen ja  Mattias  Cajoniuksen välillä, kun ensinmainittu ei ollut-
hyväksynyt muutamia lainopin ylioppilaita pääsemään julkiseen tutkin-
toon. Riita, joka oli osittain kiihkeääkin, jatkui vielä seuraavina vuosina 
ja joutui lopulta kanslerin ratkaistavaksi. Kansleri  m. m.  määräsi konsis-
torion laatimaan ehdotuksen mainittua asetusta varten. Keväällä  v. 1815  
Iähetti konsistorio ehdotuksen kanslérille. Konsistorion pöytäkirj..  i8/,_ 
1812,  "/e,  13/, 1813, 23/„ 10/3,  11/3  1815.  Kanslerin kirj.  3/, 1814.  Vrt möys 
Tengströmin kirj.  11/, 1816  Rehbinderille ehdotuksen johdosta. Rehbin-
derin kokoelma.  

3) Saml. af förordn.  ss.  6-7.  Toimenpidettä perusteljaan asetuksessa 
sillä, että venäjän kielen opettajia osittain jo oli asetettu, osittain viipy-
mättä asetettaisiin kouluihin. Armfelt oli kirjeessä terottanut  konseljide,  
että , sen tuli tarkoin valvoa asetuksen seuraamista. Plen. pöytäk.  10/4  
1813.  Suomen asiain komitean miehet yleensä koettivat jouduttaa venä-
jän kielen opintojen alkamista.  Armfelt oli kirj. maalisk.  1/13  p:ltä  1812  
piispa  M.  J.  Alopaeukselle  m. m.  lausunut, että .,,nuorison täytyy välttä-
mättä oppia sitä (venäjän) kieltä voidakseen valvoa ja edistää Suomen 
etua". Kirj. kts.  Ad.  Neovius, IIr  Finlands  hist.  I s. 195.  Vuoden  1813  
alkupuolella hän hankki määräyksen, että matkarahoja oli annettava etu-
maksuina henkilöille, jotka tulivat venäjän kielen opettajiksi Suomeen. 
(Suomen asiain komit. asiakirj.  1813  n:o  6).  Rehbinder kirj. huhtik.  2  p:ltä  
1813  piispa Alopaeukselle mainitsi, että kun puuttui venäjän kielen opet- 
tajia, hän ja Armfelt olivat katsoneet parhaaksi asettaa sijaisia vuodeksi, 
jolla aikaa voitiin valmistaa miehiä toimeen, sekä lausui töivonsa, että 
ryhdyttäisiin toimiin, jotta keisarin tahto saataisiin pian toteutetuksi  (Ad.  
Neovius,  m. t. I  ss.  218-9).  Kun Suomen asiain komiteassa oli kesak.  
16  p.  1815 v.  ?: esillä Viipurin postimestarin sisäasiain ministerille lähet-
tämä valitus siitä, että hänet oli määrätty käyttämään ruotsin kieltä virka- • 
kielenä,  lansni  komitea näkevänsä, kuinka „toivottavaa ja hyödyllistä olisi, 
että virkamiehet Suomessa taitaisivat venäjän kieltä, ja että sitä myös 
maan tuomioistuimissa ja virastoissa  (verk)  voitaisiin käyttää". vaikkakaan 
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Vuosien kuluessa alkoivat jäsenten ja virkamiesten palkat 
näyttää riittämättömiltä, ja niin täytyikin ryhtyä heidän talou-
dellisia etujaan lisäämään joko palkkoja korottamalla tai muuten. 
Syksyllä  1814  -suotiin Mannerheimille kenraalikuvernöörin esi-
tyksestä  1000  hopearupl. vuodessa ylimääräisenä eläkkeenä  1).  
Sen jöhdosta Walleen, puhuen kirjeessä Ehrenströmille jou-
Ink.  2  p:ltä  1814 2)  erinäisistä virkamiehille annetuista palk-
kioista, lausui: „Mitä jälleen Mannerheimiin tulee niin  on  hän, 
paitsi  de  Geeriä, joka täydellisen mitättömyytensä vuoksi ei 
ansaitse tulla samalla kertaa mainituksikaan, ainoa  konseljin  
jäsenistä, jolla ei ole muuta palkkaa kuin mikä jäsenen tointa 
seuraa, ja että tämä palkka  on.  riittämätön Turussa sen arvoi-
selle virkamiehelle kuin Mannerheim  on,  täytyy jokaisen tun-
nustaa, joka ei tahdo väittää, että maan korkeimman hallituksen 
jäsenen pitää elämässään kieltäytyä kaikista mukavuuksista, joita 
jokainen kaupustelija — — katsoo olevansa ehdottomasti oikeu-
tettu — — nauttimaan. Lisäys, minkä Mannerheim  on  palkkaansa 
saanut hänelle annettuna eläkkeenä,  on  siis sekä kohtuullinen että 
oikeutettu, ja sitä vähemmän saattaa sitä häneltä kadehtia, kun hän 
kieltämättä  on  konseljin  toimeliaimpia ja valistuneimpia jäseniä". 
Walleen huomauttaa lisäksi, että hän ei ollut Mannerheimin 
ystävä eikä hyväksynyt sitä aristokraattista henkeä, mikä ilmeni 
tavassa, jolla hän käsitteli asioita ja kohteli henkilöitä, ja että 
hänellä yksityisenäkin oli syitä tyytymättömyyteen, mutta että 
hän silti tunnusti Mannerheimin suuret ansiot muissa suhteissa. 
Myös Ladau sai lisää taloudellisia etuja  3).  Kamreerien palk-
kojen korottamisesta keväällä  1816 on  ylempänä puhuttu  4).  
Konseljin  lopulla  v. 1813  tekemään esitykseen kopistien palk-
kain korottamisesta  200  ruplaan sekä palkkioiden jakamisesta  

se ei mainitussa tapauksessa voinut ehdottaa muutosta virkakieltä kos-
kevaan määräykseen, kun virkamiehet eivät olleet ennättäneet saavuttaa 
eivätkä piankaan voineet saavuttaa sellaista venäjän kiejen taitoa, että 
kieltä olisi voitu hallintoasioissa käyttää. 

1) Talousos. pöytäk. 4/,p 1814. 
2) Stjernvall—Walleenin kokoelma. 
3) Ladau sai Raaseporin puustellin tulojen nautintaoikeuden laajen-

nuksen ja Uudenmaan rakuunarykmentin everstin palkan määrävuosiksi. 
Talousos. pöytäk. 18/4  1817. Vrt. myös  E. G.  Palmén, Suomen valtio-
varojen hoidosta. Valvoja 1889 s. 20. 

4) Bts. 81 muist. 7. 
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vuosittain ansiokkaimmille virkamiehille antoi keisari syksyllä 
1814 suostumuksensa 1). Sitävastoin ei konselji katsonut voi-
vansa puoltaa esittelijäsihteerien v. 1813 alussa tekemää pyyn- 
töä valorahan saamisesta, kanslistien ja kamarikirjurien saman 
vuoden lopussa jättämää anomusta palkankorotuksesta eikä myös 
kanslistien v. 1817 uudelleen samasta asiasta tekemää anomusta, 
ja saivat nämä virkamiehet tulla toimeen entisillä paikoillaan 2). 

Monet  hallituskonseljin toimet joutuivat  konseljin  vastus-
tajain puolelta ankaran arvostelun alaisiksi. Niinpä Fredrik 
Stjernvall kirjeissä Kaarle veljelle usein lausui niistä purevia 
sanoja. Toisinaan hän antoi pisteliäitä arvosteluja siitä, että 
hallituskonseljin jäsenet olivat rykmentinpäälliköitä ja jos mitä, 
mutta eivät mitään kokonaista. Toisinaan ilmaisi hän katke-
ruutensa sen johdosta, että konselji teki toimillaan tyhjäksi maa-
herrain auktoriteetin. Kun Mannerheim — niin kertoi hän 
kerran — oli meneville ja tuleville toitottanut, ettei niin pi-
tänyt tehdä kuin maaherra Fredr. Stjernvall, joka oli antanut käs-
kyn köyhäinhoitojohtokuntien asettamisesta, oli siitä ollut seu-
rauksena, että läänissä kieltäydyttiin maaherraa tottelemasta Man-
nerheimin sanojen tultua siellä tunnetuiksi. Tämän sanoi kir-
jottaja lausuvansa ilman vihaa Mannerheimiä kohtaan, etenkin 
kun hän piti tätä viisaimpana  konseljin  jäsenistä. Joskus hän taas 
moitti  konseljin  laimeita toimia, jotka antoivat vallattomuuksille 
ja tyhmyyksille tukea kaikkien säätyluokkien keskuudessa, toi-
sinaan jälleen sitä, että konselji ei tositeolla ajanut asioita, joihin 
kerran oli ryhdytty  3).  

Mutta tyytymättömyyttä ei ollut ainoastaan  konseljin  toi-
miin vaan myös sen organisatsioniin. Olemme ylempänä 
viitanneet siihen, että  konseljin  uudestimuodostusta kos-
keneet tuumat olivat  vain  ajaksi joutuneet syrjään Armfeltin 
kuoltua  4). Jo v. 1816  esiintyy merkkejä niiden uudelleen eloon 
heräämisestä. Kirjeessä Ehrenströmille tammik.  13  p:ltä  1816 5)  
kertoi Walleen, että kenraalikuvernööri tuumi vakavasti paria  

_ 1) Talousos. pöytäk. 23/„ 1812, 22 /5  1814. 
2) Sam. '/2  1813. Plen pöytäk. 4/72  1813, 17/,, 201,0  1817. 
3j Kirj. 5/,,, 7/12  1813, 2°/5  1814. Stjernvallin kokoelma. 
+) Kts. s. 22.  
a)  Stjernvall-Walleenin kokoelma. 



asiaa, joista toinen oli maan hallintolaitoksen reorganisatsioni. 
Kenraalikuvernööri oli tunnustanut, ettei hän käsittänyt_ tuskin 
ollenkaan hallintoamme, ja valittanut, ettei hänellä ollut.yhtään 
kyllin valistunutta. henkilöä luonaan antamassa neuvoja, joita 
hän olisi hyvin tarvinnut. Sen johdosta Ehrenström mainitsi 
katsovansa, että hallintolaitoksen reorganisatsioni oli ensi sijalla 
tärkeimpien reformien joukossa, joihin piti silloin ryhdyttämän, 
ja vähää myöhemmin hän lausui, että hän ei lakannut toivo-
masta,  että hallintolaitoksen organisatsioni muutettaisiin sellai-
seksi kuin hän sen oli ehdottanut;  se  mitä silloin nimitettiin 
senaatiksi oli oleva „yleisten asiain kollegio", ja senaatin piti 
olla todellinen senaatti, jossa olisi neljä tai kuusi senaattoria 
jäseninä ja kenraalikuvernööri puheenjohtajana, jolloin vasta 
kaikki olisi järjestyksessä  1).   Tunnetussa memoriaalissa, minkä 
Aminoff valtiopäiväin kokoonkutsumista koskevassa kysymyk-
sessä jätti hallitsijalle tammikuussa  1817 2),  viittasi hän siihen, 
että kun Suomen silloinen hallintolaitos oli järjestetty valtiopäi-
villä, voitiin huomauttaa, että valtiopäivät olivat tarpeen, jos  H. 
K.  M.  oli määrännyt toisen, paremman hallinto-organisatsionin toi-
meenpantavaksi, joka hänestä monessa suhteessa näytti tarpeelli-
selta, katsoen kuitenkin omasta puolestaan, että  se  „olisi prejudi-
kaatti, hiljaisuudessa annettu oikeus säädyille käsitellä asiaa 
—, joka kuuluu yksin hallitsijan päätösvaltaan". Vuoden parin 
kuluttua senjälkeen joutui hallintolaitoksen uudestimuodostaminen 
Suomen hallitusmiesten kesken vakavan pohdinnan alaiseksi. 
Senaatti käytteli - mainitaksemme muutamia peruspiirteitä esiin-
tyneistä ajatuksista — hallitsijan nimessä korkeinta valtaa ja 
toiselta puolen hoiti alavirkamiehille kuuluvia tehtäviä. Sen 
jäsenten oli johdettava yleistä hallitusta, „grandes affaires", mutta 
samalla pidettävä huoli detaljiasioista. ' Mutta puuttui miehiä, 
jotka olisivat kaiken sen kyenneet suorittamaan. Erityistapauk-
sissa senaatti antoi yleisiä säädöksiä, siviili- ja kriminaaliriidat  
se  ratkaisi korkeimpana oikeusistuimena ja keskusvirastona  se  
huolehti lakien toimeenpanosta. -Siten sille kuului osa noista 
kolmesta valtiovallasta, jotka olisivat pitäneet olla jaettuina eri 
orgaaneille. Tämä ei ollut konstitutsionin mukaista. Jäsenten 

') Ehrenströmin kirj. '4/, ja  a/, 1816  Walleenille. Stjernvall—Wal- 
leenin kokoelma.  

2) Hartman, m. t. s. 348  ja  ss.  
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ssvutoimet sitäpaitsi haittasivat heidän työtään, ja asiain paljouden 
vuoksi oli asiain käsittely hidasta. Kaikki nämä seikat olivat  kor  
jatta`.at hallintolaitoksen uudestijärjestämisellä. Samat syyt, jotka 
olivat johtaneet aikaisempiin reformihankkeisiin, olivat siis 
vaikuttamassa uudistustuumien jälleen heräämiseen, ja sama oli 
myöskin tarkotusperä: keskushallintolaitoksen muodostaminen 
toiselta puolen enemmän käytännön tarpeita ja vaatimuksia, 
toiselta puolen myös enemmän konstitutsionin määräyksiä ja 

_ ratsionaalisia teorioja vastaavaksi.  

2. Kenraalikuvernöörin virasto. 

Kenraalikuvernöörin virkaa. hoiti kysymyksessä olevina 
vuosina kreivi Steinheil keskeymättä sitä aikaa lukuunottamatta, 
jolloin- hän oli mukana Napoleonia vastaan käytävässä sodassa, 
ja jolloin, kuten nähty, Armfelt toimi väliaikaisena kenraaliku-
-vernöörinä 1). Huhuja Steinheilin epäsuosioon joutumisesta ja 
eroamisesta oli kyllä, aikalaisten kirjeiden mukaan 2), ollut ke-
sällä  1813 liikkeellä, mutta ne jäivät toteutumatta. 

Kanslian tirehtöörinä toimi edelleen Elfving. Hänen ase-
mansa kävi v. 1816 alussa siihen määrään horjuvaksi, että oli 
kysymys hänen erostaan. Walleen mainitsi kirjeissä tammik. 
3 ja 13 p:ltä 1816 Ehrenströmille 3) olevan melkein päätetyn, 
että Elfving jättäisi paikkansa. Kirjottajan mukaan oli hän 
osottanut puhtaita harrastuksia ja omasi hyvät tiedot, mutta 
hänen panettelijansa tahtoivat saada hänet poistetuksi virasta 
hinnalla millä hyvänsä. Seuraajaksi arveltiin Stich2euksen tule-
van. Vähän myöhemmin tiesi Ehrenström kertoa Walleenille 4), 
että Elfving nimitettäisiin tullitirehtööriksi ja että kollegineu-
vos Gersehau määrättäisiin hänen jälkeensä kansliapäälliköksi.-
Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan  sai Elfving pysyä virassaan. En-
simäisen ekspeditsionin päällikön tointa hoiti entinen päällikkö  
Merlin.  Toisen ekspeditsionin päällikön Fabritiuksen siirryt-
tyä senaatin oikeusosaston jäseneksi määrättiin hänen jälkeläi- 

1) Ort.  ylemp.  s. 69. 
2) Fredr.• Stjernvallin kirj.  4/6  1813  Kaarle veljelle. Stjernvallin ko- 

koelma.  
33  Stjernvall-Walleenin kokoelma.  
4)  Rirj.  29/2  1816. Sam.  kokoelma.  

7 
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sekseen nimineuvos  E. B.  von Witte,  joka Armfeltin suosituk-
sesta oli otettu  v. 1813  kanslian toisen ekspeditsionin päällikön 
apulaiseksi, seurannut kenraalikuvernööriä useilla tarkastusmat-
koilla ja hoitanut kirjevaihtoa monella kielellä. Hänen osotta-
massa innon ja toimeliaisuuden vuoksi hankki kenraalikuver-
nööri hänelle syksyllä  1817  kollegiasessorin arvon i). Alempi 
virkamiehistö myös jonkunverran vaihteli  2).  Kanslian meno-
sääntöön otettiin vuodesta  1815  alkaen erityinen määräraha 
niiden virkamiesten matkakustannusten korvaamiseksi, jotka 
seurasivat kenraalikuvernööriä hänen matkoillaan  3),  ja  v. 1816  
annettiin kenraalikuvernöörille  18,000  setelirupl. vuodessa käyttö-
varoiksi, joista  m. m.  piti suoritettaman kustannukset virka-
miesten oleskelusta pitempiä aikoja kenraalikuvernöörin seu-
rassa Pietarissa  4).  

Tehtävät, jotka kenraalikuvernöörin kanslialla oli suoritet-
tavanaan, eivät yleensä katsoen entisestään muuttuneet: paitsi 
venäläistä sotaväkeä koskevien asiain käsittelyä oli sillä  vain  eks-
peditsionitoimia. Ainoastaan eräissä tapauksissa, jolloin kenraali-
kuvernööri suoritti hallinnollisia toimia ilman hallituskonseljin 
myötävaikutusta, toimitti  se  muunlaatuisiakin tehtäviä. Kanslian 
virkamiesten kielitaito ei näytä olleen tyydyttävä. Ehrenström 
valitti, että heidän ranskan kielen taitonsa oli kehnoa, ja Walleen 
lausui, etteivät  he  kunnolla osanneet mitään kieltä  5).  

Kenraalikuvernöörin johtosäännön mukaan oli kenraaliku- 
vernööri, paitsi että hän yhdessä  konseljin  kera valvoi 
yleensä hallintotoimintaa, johtava siviilieksekutiivihallitusta, etu-
päässä huolehtiva rauhan ja turvallisuuden säilymisestä ja an-
tava ilmotuksia hallitsijalle maassa vallitsevasta tilasta, ja tuli 

') Steinheilin kirj. 5/, 1817 Rehbinderille. Rehbinderin kirjekokoelma. 
Suomen asiain komit. pöytäk. 27/, 1817 v. 1. 

2) Uusia kanslisteja olivat m. m. Chlayhills, Danneberg ja Löfström, 
kopisteja  A.  C.  Munck. Kenraalikuv. kanslian asiakirj. 1813 n:o 2, 1815 
n:o 142, 1816 n:o 47. Suomen asiain komit. asiakirj. 1813 n:o 85, 1814 
n:o 56. 

3) Talousos. pöytäk. 30/11  1814. Vrt. Suomen asiain komit. asiakirj. 
1817 n:o 69. 

4) Talousos. pöytäk. 12/, 1816, 204 1817. 
5) Walleenin  kid.  1/30  1814 1'.hrenströmille. Stjernvall-Walleenin ko-

koelma. 



hänen myös tehdä vuosittain tarkastusmatkoja. Johtosäännössä 
edellytettiin, että kenraalikuvernööri  vain  silloin ryhtyisi toimiin  

suoranaisesti, antamalla välittömästi virkamiehille käskyjä, kun 
aika ei sallinut hänen toimia yhdessä  konseljin  kanssa, eikä 
hänen pitänyt poliisiasioissakaan tehdä tästä poikkeusta. Yleensä 
kyllä kenraalikuvernööri noudattikin tätä periaatetta niin viime- 
mainituissa kuin muissakin asioissa. Sitä osottavien seikkain li-
säksi, jotka ylempänä ovat esiintyneet, mainittakoon, että ken-
raalikiivernööri jätti senaatin käsiteltäväksi Helsingin maist-
raatin esityksen kaupungin poliisilaitoksen järjestämisestä, joka 
esitys oli toimitettu maaherran kautta suoraan kenraalikuver- 
nöörille  1). On  kuitenkin kysymyksessä olevilta vuosilta esimerk-
kejä kenraalikuvernöörin toisenlaisestakin menettelystä. Ken-
raalikuvernöörin toimesta  m. m.  julkaistiin  v. 1814  nimismiesten 
johtosääntö, joka oli kenraalikuvernöörin kansliassa valmistettu 
ja jonka laatimises tavain annettiin ilmotus konseljille  2).  Järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevista kenraaliku-
vernöörin toimista mainittakoon jälleen seuraava. Kun Viipu-
rin maaherra oli ilmottanut, että kruununpalvelijat verojakantaes-
saan olivat eräässä paikkakunnassa kohdanneet vastarintaa, lähetti 
kenraalikuvernööri sotaväkeä paikalle ja ilmotti asian hallitsi-
jalle. Myös senaatti, asiasta tiedon saatuaan, lähetti kertoinuk-
sen hallitsijalle ja jäi sitten odottamaan hänen lähempiä määräyk-
siään  3).  Tarkastusmatkoilla seurasi kenraalikuvernööriä taval-
lisesti kansliatirehtööri tai toinen ekspeditsionipäälliköistä tai 
toisinaan molemmatkin. 

Kuten  on  mainittu hoiti, Armfelt väliaikaisena kenraaliku-
vernöörinä kenraalikuvernöörin virkaa — eli oikeammin siihen 
kuuluvia siviilitehtäviä, sillä sotaväen ylipäällikön toimia hä-
nellä ei ollut  4)  — Pietarista käsin, missä osa kenraalikuvernöö- 

1) Kenraalikuvernöörin kirjeet  1817. 
2) Talousos. pöytäk.  19/7  1814.  Kenraalikuv. kirjeet  1814.  Johtos. 

SamL af förordn.  s. 32  ja  ss.  Kirj.  14/8  1814  mainitsi Fredr. Stjernvall 
Kaarle veljelle, että Elfving oli sopimattomalla tavalla arvostellut kirjot-
tajan laatimaa ehdotusta nimismiesten johtosäännöksi alentaakseen sen 
arvoa, jotta hänen oma tekeleensä ei olisi joutunut liian, huonoon valoon. 
Stjernvallin kokoelma.  

3) Talousos. pöytäk.  24/i  1817.  Vrt. ylemp.  s. 45. 
4) Ylipäällikkönä oli kenraalimajuri Demidoff. Armfeltin virallinen 

arvonimi oli „virkaatoimittava kenraalikuvernööri Suomen siviiliasioita 
varten". 
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du  kanslian virkamiehistä oli häntä auttamassa  1).  Siitä oli 
kuitenkin vaikeuksia ja myös vaaroja. Kun kesällä  1813  oli  
l  ikkeellä huhu, että Steinheil uudelleen lähtisi armeijaan ja 
että. Armfelt, Jälleen tulisi kenraalikuvernuöriksi, mainitsi Man-
nerheim kirjeessä Ehrenströmille heinäk.  11  p:ltä  1813 2)  kat-  
sovansa, että Armfeltin persoonallinen olo Suomessa olisi sil-
loin melkein ehdottoman välttämätön. „Tämän vastuunalai-
sen tehtävän hoitaminen", lausui Mannerheim, „yli  60  peni-
kulman päästä tuottaa hitautta ja monia muita vaurioita. 
Sitäpaitsi pelkään prejudikaabin voivan johtaa vastedes Suo 
melle epämieluisiin seurauksiin. Kuulen henkilöiden, jotka eivät 
meitä rakasta, lausuvan, että kun kenraalikuvernööri saattaa Pie-
terista johtaa Suomen asioita, voidaan koko hallinto sinne siir-  
tää  eikä koko kallis paikallinen hallitus ole välttämätön." Kir-
jottaja pyysi senvuoksi Ehrenströmiä puhumaan asiasta Arm-
feltille hänet tavatessaan. Kenraalikuvernöörin viran hoito muu-  
ten  tuntui Armfeltista raskaalta. Marrask.  30  p.  1812  piispa 
Alop2eukselle lähettämässään kirjeessä  3)  valitti hän: „Kreivi 
Steinheilin poissaolo  on  minulle äärettömän raskas. Tehtäviä, 
joista hänellä harjaantuneen kanslian kera  on  ylenmäärin huolta,  
on  minun yksin yhden ainoan kirjurin avulla hoidettava ja li- 

- säksi  on  minulla suuri joukko muita asioita suoritettavana." 
Armfeltin toimintaa kuvaili jälleen Fredr. Stjernvall kirjeessä  
heletik.  13  p:ltä  1813  Kaarle veljelle  4)  seuraavasti: „Hallitusmie-
hemme liian leikkivä ja tulinen nero näyttää tuntevan vastenmieli-
syyttä kaikkiin yksityisseikkoihin ja pitävän ikävinä pikkumai-
suuksina kaikkia asioita, jotka eivät uutuudellaan tai muuten 
erikoisuudellaan anna tilaisuutta huvittelemiseen tai diktaattori-
seen  komentamiseen, mikä erityisestikin  on  herran luonteen  mu-  
kaista. Myös  on se  avomielinen ja ystävällinen tapa, mikä en-
nen teki asiat keveiksi ja mieluisiksi, kokonaan kadonnut, mi-
nuutit ovat lasketut esittelyissä etenkin ellei virkamies osaa an-
taa esittelylle vaihtelevaa ja leikkivää muotoa, jolla herraa samalla 
voi huvittaa. Eräät imartelijat hemmottelevat hänet pilalle, ellei 
hän sitä jo ennestään ole."  

1) M. m.  ekspeditsionipäällikkö  Merlin  ja kanslisti Smirnoff.  
2) Ehrenströmin kokoelma (kirjekopiot).  
3) Ad.  Neovius,  m. t. I  ss.  205-6. 
3)  Stjernvallin kokoelma. 
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Millaisiksi kreivi Steinheilin ja Suomen hallintomiesten 
keskinäiset välit muodostuivat kysymyksessä olevina vuosina, 
siitä saamme aikalaisten kirjeistä muutamia tietoja. Armfeltin 
ja Steinheilin välillä oli keväällä  1813  syntynyt väärinkäsityk-
siä, mutta persoonallinen kohtaaminen oli ne haihduttanut  1),  
ja sittemmin mainitsi Walleen kirjeessä Ehrenströmille lokak.  
26  p:ltä  1813 2)  suhteiden parantuneen, ja katsoi hän voitavan 
toivoa, että pitempiaikainen sopu oli syntyvä heidän välilleen. 
Walleenia itseään kohtaan oli kenraalikuvernöörissä herännyt 
erään vähäpätöisen asian vuoksi, missä kenraalikuvernööri luuli 
tulleensa loukatuksi, epäluuloja, jotka eivät kuitenkaan johta-
neet vaikeampiin seurauksiin  3).  Mutta Walleen pahotteli ken-
raalikuvernöörin häilyväisyyttä. Kirjeessä lokak.  19  p:ltä  181.4  
Ehrenströmille hän lausui:  ,.Jos  aina hänen ympärillään olisi 
valistuneita ja kunniallisia ihmisiä tai jospa hän  vain  seuraisi, 
vähemmin itseään epäillen, omaa vakaumustaan antamatta mui-
den johtaa itseään, olen vakuutettu, että hänen menettelynsä 
aina ansaitsisi saman kiitoksen kuin hänen tarkotuksensa. Mutta 
niin kauan kuin hän valikoimatta antaa luottamuksensa sekä 
sellaisille, jotka sen ansaitsevat, että sellaisille, jotka eivät sitä 
ansaitse, täytyy myös hänen arvostelunsa aina muuttua eri-
laisten vaikutusten mukaan, joita hän vastaanottaa." Stjern-
vall-veljesten ja kenraalikuvernöörin välillä syntyi vuosien  1813  
ja  1814  kuluessa epäsopua. Fredrik Stjernvall oli joutunut 
taan kenraalikuvernöörin kanslian virkamiehen  v.  Tavastin 
kanssa sotilasvaroista lääniin lainaksiannetun viljan takaisin-
maksua koskevassa asiassa, missä riidassa kenraalikuvernööri 
oli asettunut  v.  Tavastin puolelle ja Stjernvall joutunut tap-
piolle, ja jäi viimemainitulle  vain  lohdutus, että asia olisi päät-
tynyt toisin, jos hän olisi voinut kääntyä suoraan sotaministe-
rin puoleen, ja että kenraalikuvernöörin asema olisi silloin 
käynyt vaikeaksi. Samoihin aikoihin oli myös Kaarle Stjern-  
vall  joutunut kenraalikuvernöörin epäsuosioon  4).  Ennen  pit- 

1) Tegnér, m. t.  III  s. 355 muist. 
2) Stjernvall-Walleenin kokoelma. 
3) Ehrenströmin kirje 14/8  1814 Walleenille; Walleenin kirj. 20/8  1814 

Ehrenströmille. Sam. kokoelma. 
4) Fredr. Stjernvallin kirjeet 18/a, Y3/u, 7/12, 

17
/12 1813 Kaarle veljelle. 

Stjernvallin kokoelma. 



kää  alkoivat kuitenkin välit parantua, joskin sittemmin jälleen 
ilmaantui asioita, jotka synnyttivät tyytymättömyyttä. Niinpä 
Fredr. Stjernvall kirj. toukok. 20 p:ltä 1814 Kaarle veljelle 1) 
valitti, että Turussa oli taaskin saatu tilaisuus 111G:tutU 5170.04ri 
hyvä ja varmaan oikeinajatteleva, mutta kuitenkin usein kovin 
helposti vaikutuksille altis hallitusmiehemme". Ehrenström. 
luotti suuresti kenraalikuvernöörin tarkotuksiin ja kykyyn-
kin.  Kirjeessä Rehbinderille toukok. 28 p:ltä 1814 2).  lausui 
hän mielipiteensä olevan, että Steinheilillä oli palava harrastus 
yleiseen hyvään, että hän rakasti suomalaisia ja että hän tunsi 
perinpohjin lakimme, laitoksemme ja siviiliasiain kulun, ja että 
ennen kaikkea hän kykeni panemaan toimeen ne ehdotukset 
aseman parantamiseksi, jotka Armfelt oli keisarille esittänyt. 

Erääseen Steinheilin lausuntoon, joka valaisee hänen .kan-
taansa Suomen konstitutsionaaliseen asemaan nähden, on ylem-
pänä tutustuttu 3). Mainittakoon vielä toinenkin samanlainen 
lausunto. Kun oli ollut kysymys Venäjällä  elok.  30  p.  1814 
v. 1. julkaistun armonosotuksia sisältäneen manifestin ulottami-
sesta Suomeenkin ja hallituskonselji asettunut sille kannalle, 
että manifestia ei käynyt noudattaminen muuten kuin tekemällä 
siihen muutoksia, joissa otettiin huomioon maan valtiomuoto, 
ja ehdottanut erityistä julistusta Suomea varten, lausui ken- 
kenraalikuvernööri Rehbinderille lähettämässään kirjeessä : „Olen 
täydellisesti vakuutettu, että laki, joka on julkaistu yleensä Ve-
näjällä, ei voi ulottua Suomeen;  siihen nähden, että tällä maalla 
on oma, hallitsijan vahvistama valtiomuotonsa." 4) 

Steinheilin katsantotapojen valaisemiseksi koskettelemme 
vielä hänen mietteitään toimenpiteistä Suomen lähentämiseksi 
Venäjään. Niinkuin ylempänä on viitattu 5) alkoi vuosien 1816 
ja 1817 vaiheilla esiintyä ajatuksia, jotka tarkottivat Suomen. 
ja sen entisen emämaan välillä olevan yhteyden heikentämistä 
ja suhteiden kääntämistä Venäjälle päin. Kysymystä kosketteli 
Steinheil laajassa saksaksi ja ranskaksi laaditussa, tammik. 28 

1) Stjernvallin kokoelma.  
2) Sit. Hartman, m. t s. 328. 
3) Kts.  s. 56  mui.4t.  3. 
4) Danielson,  Suomen sisällinen itsenäis.  ss.  96-7. 
2)  Kts.  s. 78.  



p.  1817 v. 1. päivätyssä memoriaalissa 1). Viitattuaan hyvinvoin-
tiin, jonka Suomi uudessa asemassaan oli saavuttanut, ja joka 
sai ruotsalaistenkin tunnustuksen osakseen, huolimatta heidän 
kansallisesta ylpeydestään, lähtee kenraalikuvernööri tekemään 
ehdotuksia; keinoista, joilla entiset sisarsuhteet olivat saatavat 
täydelleen kylmenemään Suomen ja Ruotsin välillä. Hän tahtoi 
rajottua esittämään vain sisäisiä poliisitoimia taloudellisessa suh-
teessa, jotka hänestä olivat tarpeellisia ja vaikuttavia ja samalla 
varovaisia, väittämällä kaikkia poliittisia tai kauppanäkökohtia. 
Hänen-esittämänsä keinot olivat: 1:o että passeista, joita kenraali-
kuvernööri keisarin helmik. 11  p.  1811 tekemän päätöksen mu-
kaan oli antanut Ruotsiin matkustaville maksutta, määrättäisiin 
maksut, joista kertyvät tulot menisivät senaatin marrask. 18.  p.  
1816 keisarilla lähettämän esityksen mukaisesti köyhäin lasten kas-
vatuslaitoksille;2:o että Suomessa kannetuista tuloista, joita.ulko-
mailla nautittiin ilman että niillä tuotettiin isänmaalle hyötyä, 
otettaisiin vero käytettäväksi mainittuun tarkotukseen niinkuin 
senaatti oli ehdottanut; 3:o että kun joku Suomessa eläkettä naut-
tiva henkilö, jolle senaatti sai antaa matkaluvan kuudeksi viikoksi, 
tai joku virkamies lähti ulkomaille ilman tärkeitä syitä, oli hänen 
maksettava molemmat edellisissä kohdissa mainitut maksut ja joka 
kerta matkalupaa pidennettäessä passimaksu; 4:o että kun aina 
siihen saakka oli suomalaisia muuttanut Ruotsista tai sieltä kar-
kotettu ja kykenemättömyytensä vuoksi Suomeen lähetetty, 
mutta nyt muuttoaika loppunut eikä kellään ollut enään oikeutta 
vaatia kansalaisoikeuksia maassamme, maan hallintoviranomai-
set  määrättäisiin  a)  valvomaan, saattoiko Suomeen vapaaehtoi-
sesti palaavista toivoa tulevan hyödyllisiä kansalaisia ja  b)  kar-
kottamaan maasta ne, joita ei kelvollisiksi havaittu sekä  c)  toi-
mittamaan Ruotsista lähetetyt kelvottomat henkilöt rajan yli 
takaisin. Kosketellessaan suhteiden  raj  ottamista ruotsalaisten 
ja suomalaisten välillä, joille viimemainituille hänen sanojensa 
mukaan hallitsija oli antanut kansallisen itsenäisyyden (Natio-
nalselbständigheit), lausui hän pitävänsä tarpeellisena mainita, 
että useat • suomalaiset, jotka olivat jääneet Ruotsiin palveluk-  
seen  ja olivat etevien perheiden jäseniä, odottivat ehkä suu- 

1) Suomen asiain komit. asiakirj. Caacosm ae saeceaa&xr peemp& 
1816-1817 n:o 46. 
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ria  perintöjä ja joka tapauksessa saivat melkoista avustusta 
Suomesta. Hän jätti senvuoksi ratkaistavaksi, pitikö heiltä 
riistää kansalaisoikeudet vai olisiko tarpeeksi ensin kehottaa 
heidän vanhempiaan isänmaallisuuteen ja  ottaa S81Vå11eidåi å1 
keistaan ja tarkotuksistaan tulevaisuuteen nähden, ennenkuin 
päätöstä tehtiin. Edellisessä tapauksessa Ruotsin hallitus ehkä 
kiinnittäisi huomiota asiaan, koska  se  itse antoi, vaikka aivan 
toisista vaikuttimista, upseeriensa astua Venäjän palvelukseen. 
Tehokkaampia keinoja kuin mainitut oli Steinheilistä vaikeata 
löytää, koska Pohjanlahden rannalla olevien asukkaiden kauppa -
Ruotsin kanssa, •perhesuhteet ja entiset yhdyssiteet, jotka, ku-
ten laitkin, synnyttivät samanlaisia tapoja ja mielentiloja, teki-
sivät tyhjäksi muiden keinojen vaikutuksen. 

Tämä esitys, kuten luonnollistakin, sai osakseen ankaroita 
arvosteluja, eikä sellaisiin toimenpiteisiin, joita siinä oli ehdo-
tettu, ryhdytty paitsi niihin, joista myös senaatti oli tehnyt 
esityksiä. 

Vuoden  1817  lopulla pyysi Steinheil vapautusta kenraali- 
kuvernöörin tehtävistä, mutta Rehbinder sai hänet taivutetuksi 
pysymään edelleen virassaan  I). 

3. Prokuraattorin virasto. 

Prokuraattori Caloniuksen voimat olivat alkaneet v. 1814 
kuluessa heikontua. Vielä vähää aikaisemmin oli hänen apu-
laisensa Sticha3us valittanut itsellään olevan liian vähän tilai-
suutta toimintaan, minkä johdosta Rehbinder eräässä kirjeessä 
huhtikuulta 1814 lausui, että se kohtalo odotti jokaista prokuraat-
torin apulaisen viran hoitajaa niin kauan kuin tuo juristipat-
riarkka eli.2) Mutta jo jouluk. 9  p.  1814 v. 1. kenraalikuver-
nööri pyysi Rehbinderille lähettämässään kirjeessä3), että Calo-
nius vapautettaisiin prokuraattorin tehtävien hoitamisesta siten, 
että vain lausuntojen antaminen tärkeimmistä asioista olisi ol-
lut hänen toimenaan, mutta muut tehtävät jätetty nuoremmalle 
apumiehelle, joksi oikeusosaston esittelijäsihteeri Orrhj  elm  piti  

i) Rehbinderin lårj. 22/1, 1817.  Ref.  Borodkin, m. t. s. 457. 
2) Castren, Skildr. s. 350. • 	 • 
') Suomen asiain komit. asiakirj. 1814 n:o 169. 
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määrättämän. Syynä, miksi hän tämän esityksensä teki, selitti 
kenraalikuvernööri yksityiskirjeessään samalta päivältä  1)  Reh-
binderille olevan sen, että hän oli joutmint vaikeaan asemaan, 
kun Calonius, hänen ainoa neuvonant jansa, oli tullut vanhaksi 
ja sairaaksi. Siihen saakka hän ei ollut tahtonut sitä valittaa, 
mutta nyt, kun hän ei voinut Caloniuksen voimien heikontu-
misen, tähden toivoa saavansa häneltä tarpeeksi apua, oli hän 
tehnyt esityksensä. Sopivimmaksi auttajaksi hän katsoi Or-
råusta ja entinen apulainen Stichmus, jonka taidolle hän kyllä 
antoi tunnustuksen, oli siirrettävä varsinaiseen toimeensa. Vähän 
sen jälkeen, huhtikuussa  1815,  meni kenraalikuvernöörin kautta 
Caloniuksen eronpyyntö hallitsijalle, joka siihen myöntyi  tam-
mik.  31  p.  1816 v. 1.  ja nimitti prokuraattoriksi hänen jälkeensä. 
Orrhjelmin kenraalikuvernöörin ehdotuksesta.  2)  Orrhjelmin ryh-
dyttyä virkaansa hoitamaan vapautettiin Stichseus maaliskuussa  
1816  prokuraattorin apulaisen virasta, koska, kuten toimenpidettä. 
perusteltiin, ne syyt olivat Caloniuksen erottua poistuneet, joiden 
vuoksi prokuraattorille oli apulainen annettu. 3) Orrhjelm kuoli 
kuitenkin jo jouluk.  2  p.  1816  ja Stiehnus, joka sillä välin oli 
nimitetty yleiseksi esittelijäsihteeriksi, määrättiin virkaa väliai-
kaisesti hoitamaan.4) Orrhjelmin seuraajaksi ehdotti kenraali-
kuvernööri hovioikeudenasessori Bäekborgia.  5)  Myös  Anders 
Henrik  Falck oli ehdokkaana virkaan.  s)  Prokuraattoriksi nimi- 
tettiin kuitenkin maaliskuussa  1817  oikeusosaston jäsen Gylden-  
stolpe.  Samalla kertaa määrättiin asessori  Bäckborg  toistaiseksi 
prokuraattorin apulaiseksi.  7) 

1) Rehbinderin kirjekokoelma. 
2) Suomen asiain komit asiakirj. 1815 n:o 78. Esityslista 1816 

n:o 109. 
3) Suomen asiain komit. puheenjohtajan kirj. 12/8  1816 senaatille- 

Plen. pöytäk. 6/, 1816. 
{) Kts. ylemp.  a  79. 
3) Suomen asiain komit. asiakirj. 1816 n:o 254. 
6) Falckin kirje 11/12  1816 Rehbinderille. Rehbinderin kirjekokoelma. 

Falck pyysi sairauden ja taloudellisten seikkain vuoksi, ettei häntä otet-
taisi huomioon. Sitäpaitsi hän katsoi, että prokuraattoriksi nimitettävällä. 
miehellä tuli olla tietoja, luonteen lujuutta ja elämäntuntemusta, jota hä-
nen käsityksensä mukaan hänellä ei tarpeeksi ollut Hän ehdotti viran 
antamista jollekin keisarin läheisyydessä olevalle miehelle ja toimien 
hoidon jättämistä Suomessa olevalle prokuraattorin apulaiselle. 

7) Plen. pöytäk. 21/,1817. Suomen asiain komit. asiakirj. 1816 n:o 254. 
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Viraston virkamiehistä kuoli sihteeri Öijer maaliskuussa  

1816  ja sijalle nimitettiin marraskuussa  s. v.  varatuomari Avel-

1an.1) Kopistien paikkoihin nähden tapahtui myös muutamia 

virkamiesten muutoksia.2) Palkanlisäykseksi sai prokuraattori 
vuodesta  1817  pöytärahoja sekä myös erityisen määrärahan 
raatkoja varten.3)  Jo  aikaisemmin oli viraston hyyry- ja tar-
vevaroja korotettu. 4) 

Hallituskonseljin istunnoissa oli prokuraattorin johtosään-
tönsä mukaan oltava mahdollisimman usein läsnä sekä tarkastet-
tava pöytäkirjat ja merkittävä niihin, että oli tarkastuksen suo-
rittanut. Caloniuksen virka-aikana kävi istunnoissa yksinomai-
sesti apulainen Stiehaaus, ollen läsnä milloin useammin, milloin 
harvemmin. -Orrhjelmtaas oli usein konseljissa mukana. Gyl-
denstolpen tultua prokuraattoriksi oli hän itse tai hänen apu-
laisensa läsnä melkeinpä kaikissa plenumeissa ja hyvin usein 
talousosastonkin istunnoissa. Mainitusta ajasta alkaen proku-
raattori myös säännöllisesti merkitsi pöytäkirjoihin, että oli 
ne tarkastanut, mikä ei ollut tapahtunut Caloniuksen ollessa 
prokuraattorina. Niinkuin ennenkin teki prokuraattori huomau-
tuksia konseljille sen työssä huomaamistaan laiminlyönneistä," 
esim. muistuttaen siitä, että rekistraattori oli jättänyt pöytäkir-
jat rekisteröimättä 3) tai että asiat kulkivat liian hitaasti,  6)  tai 
vaati konseljia jouduttamaan keisarille annettavan kertomuksen'  
valmistamista  7)  ja tilinpäätöksen suoritusta.8) 

Prokuraattorille oli  v:n  1812  johtosäännössä annettu oikeus 
asettaa maa- ja kaupunginviskaalit, ja hovioikeuksien kanne-
viskaalien virkain täyttämisistä oli hänen saatava antaa lausun-  a  
tonsa. Maa- ja kaupungin- sekä hovioikeudenviskaalien asetta- 

1) Plea.  pöytäk. 6/„ 27/„ 3°1,7  1816. Suomen asiain komit. asiakirj. 
1816 irio 168. 

2) Väliaikaiseksi kopistiksi määrättiin heinäk. 1814 oikeusosaston 
ylimäär. kopisti  Fr.  Gylling. Virastoon alettiin myös ottaa ylimääräisiä 
kopisteja. Talousos. pöytak. 12/70  1813, 13/9  1814. 

3) Sam. 18/„ 1816. 
4) Sam. 22/9  1814. 
5) Sam. 27/9  1813. 
6) Sam. 15/, 1814. 
7) Sam. 6/7, 6/9, 8  17/, 1812. Plen. pöytäk. 5/8, 18/9  1812. Vrt. ylernp. 

s. 59. 
8) Talousos. pöytäk. 6/7, 8/9, 20/9  1812. 
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misia ja heidän valvontaansa koskevia asioita olikin prokuraat-
torilla käsiteltävänä hyvin lukuisasti, ja sitäpaitsi antoi hän lau-
sunnon myös  konseljin  kamariviskaalin viran täyttämisestä.  1)  
Mutta prokuraattorin velvollisuudesta antaa lausuntoja muissa-
kin asioissa ei oltu johtosäännössä erityisesti mainittu. Todel- 
lisuudessa tuli lausuntojen laatiminen hallinnollisista ja oikeu-
dellisista asioista edelleen, kuten aikaisemminkin, olemaan pro-
kuraattorin kaikkein tärkeimpiä ja vaikutuksellisimpia tehtäviä. 
Lausuntoja antoi prokuraattori joko  konseljin  tai kenraaliku-
vernöörin vaatimuksesta. Ylempänä  on  jo mainittu  m. m.  hänen 
ausuntonsa tapulioikeuksien suomisesta eräille kaupungeille;  
yllellisyysasetusten kumoamisesta, lääkintäkollegion oikeudesta 
tuomita virkamiehiään, valitusajasta postihallituksen päätök-
siin nähden ja virkamiesvalan kaavasta.2) Mutta lausuntoja 
hän antoi lukuisista muistakin asioista. Monista Viipurin lääniä 
koskevista järjestämiskysymyksistä prokuraattori valmisti lau-
sunnon.3) Kysymyksessä, voitiinko vangit, jotka olivat tuomi-
tut elinkautiseen vankeuteen, lähettää Siperiaan ilman että asia 
oli säätyjen myötävaikutuksella päätetty, antoi Calonius ken-
raalikuvernöörin käskystä  elok.  2  p.  1814  lausunnon, missä hän 
esitti mielipiteen, että mainittu asia voitiin järjestää säätyjä kuu-
lematta.  4)  Niinikään antoi hän  v. 1814  lausunnon kysymyk-
sessä, voitiinko linnatyöhön tuomittuja määrätä venäläiseen 
sotaväkeen, puoltaen siinä käsitystä, että asiassa oli pyy-
dettävä säätyjen suostumusta.5) Vielä laati prokuraattori 
lausunnon nimismiehille annettavasta johtosäännöstä,  6)  sekä  

1) Talousos. pöytäk.  13/10  1814.  Calonii  Sv.  arb., suppl.  band  ss.  
372-3. 

2) Kts.  s. 38  muist.  2, s. 39  muist.  1, s. 42  muist.  1  y.  m.. 
3) Calonii  Sv.  arb., suppl.  band  ss.  216-29, 270-5, 305-8  y.  m. 
4) Sam. s. 352  ja  ss.  Kts. myös Sibiriestraffets historia:  Juridiskt  

Album I, 2 s. 130  ja  ss.  Pappissääty oli Porvoon valtiopäivillä päättänyt 
tehdä anomukseu, että elinkaudeksi vankeuteen tuomitut lähetettäisiin 
Siperiaan. Anomukseen muut säädyt eivät yhtyneet. Pappissäädyn ano-
muksen johdosta kuitenkin asia tuli esille ja vaadittiin siitä  m. m.  pro-
kuraattorilta lausuntoa. 

°) Vrt. Caloniuksen käsitystä vapaaehtoisesti venäläiseen väkeen 
haluaviin vankeihin nähden,  lans.  12/1  1814.  Calonii  Sv.  arb., suppl.  band  
ss.  289-91. 

6) Sam. s. 285.  Vrt. ylemp.  s. 99.  
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eräästä majesteettirikosasiasta.  1)  — Prokuraattorin alotteesta 
heräsi kysymys ylisotaoikeuden perustamisesta,  2)  ja erään hänen. 
huhtikunasa  1813  antamansa lausunnon johdosta asetettiin komi- -

-  ea  tarkastamaan  v:n.  1807  lakikokoelmaa ja laatimaan sllt  1  

uutta julkaisua.  3)  
Syytteet virkavirheistä, jotka konselji päätti nostaa virka-

miehiä vastaan, jätettiin prokuraattorin ajettaviksi, paitsi muu- - 
tamat vähäisemmät, läheisemmin  konseljin  kamariviskaalille 
kuuluvat asiat, joista tämä sai huolehtia.  4)  Myös kenraaliku-
vernööri, saatuaan hänelle jätettyjen valitusten kautta tai muu-
ten tietoonsa rikkomuksia, kehotti prokuraattoria ryhtymään 
toimiin, esim. virkamiesten suhteen, jotka olivat tehneet vää-
rinkäyttöjä rahanvaihtoasiassa,  5)  ja kenraalikuvernööri määräsi 
hänen myös seuraamaan erään oikeusjutun kulkua, mikä 
juttu- koski eräitä venäläisiä upseereja, joilta oli varastettu ra-
hoja. s) Mutta itsekin nosti prokuraattori syytteitä viranomai  
sia,  kuten tuomareita, raastuvanoikeuksia tai lääninhallituksia 
vastaan, milloin hän näki hovioikeuksien asiakirjoista tai hä-
nelle valituksissa ilmotettiin, että rikkomuksia oli tapahtunut.7)_ 
Huomatessaan laiminlyöntejä vankein hoidossa Viaporissa pyysi 
hän kirjeessä lokak.  26  p:ltä  1814  kenraalikuvernööriä muistut-
tamaan komendanttia vankeinhoitoa koskevien asetusten nou-
dattamisesta.  8)  

Milloin tarvittiin tuli prokuraattorin, kenraalikuvernöör  le  
annetun johtosäännön mukaan, seurata kenraalikuvernööriä tar-
kastusmatkoilla. Joskus olikin prokuraattorin apulainen näillä 
matkoilla kenraalikuvernöörin keralla. Prokuraattorin toimintaan -  

1)  Calonii  Sv.  arb., suppl.  band  ss.  400-1. 
T)  Vrt. ylemp.  s. 38  muista  4. 
3) Kts. Det  nya Lagverkets  historia:  Juridiskt  Album I, 3  ss.  97 

—9.  Komiteaan kuuluivat Tandefelt, Sattler, Ladau, Mellin  y.  m. 
4) Vrt. ylemp.  s. 42  muist.  2, s. 50.  Kamariviskaali teki myös omas-

ta alotteestaan esityksiä konseljille muistutuksien ja huomautuksien an-
tamisesta viranomaisille esim. kun tilien jähettäminen oli viipynyt taikun 
oli laiminlyöntejä tapahtunut kruununverojen kannon valvonnassa. Ta-
lousos. pöytäk.  1/i 1814, 15/5, 26/;,_ 2/6  1815  y.  m. 

5) Calonii  Sv.  arb.,  supel.  band  ss.  158-9. 
6) Sam.  ss.  173-5. 
7) Sam:  ss.  127-8, 178-9, 188-97, 279-80, 330-1, 349-50. 
6) Sam.  ss.  375-9.  



nähden  ön  kuitenkin huomattavampaa, että prokuraattori — tai oi-
keammin hänen apulaisensa — toimitti usein itsenäisestikintarkas-
tuksia eri paikkakunnilla. Kesällä  1812,  kun kenraalikuvernööri 
ei ennättänyt tehdä matkaa Vaasan ja Oulun lääneihin, lähe-
tettiin sinne hänen ehdotuksestaan Stichaeus tarkastusta pitä-
mään.  V. 1814  teki Stichaeus matkan kaikkiin lääneihin läänin-
rahastoja tarkastaakseen sekä samana vuonna kenraalikuver-
nöörin määräyksestä Svartholmaan ja Viaporiin, ja  v. 1815  hän 
jälleen teki kenraalikuvernöörin tahdosta laajan tarkastusmat-
kan. Näillä matkoilla itse havaitsemistaan tai hänelle jätettyjen- 
valitusten kautta ilmitulleista vioista hän teki joko huomautuk-
sia viranomaisille tai ilmotuksia konseljille kertomuksissa, jotka 
monesti aiheuttivat  konseljin  ryhtymään toimiin.  1)  Erityisem-
min huomattava  on  kertomus  v:n  1815  matkasta, joka kesti 
toukokuusta marraskuuhun ja jolloin Stichaeus kulki rannikkoa 
pitkin Tornioon palaten Kuopion ja Viipurin läänien kautta 
takaisin, missä kertomuksessa tehdään selvää  m. m.  läänien po-
liisioloista, vaivaishoidosta ja irtolaisuudesta, vankiloista, sai-
raaloista, metsänhoidosta ja lääninhallituksien tilasta.  2) 

1) Talousos. pöytäk.  '3/5  1812, 4/
2,  29/7 1813, 22/5 1814, 9/2 1815, 9/5 1816. 

2) E. G.  Palmérin selostus matkakertomuksesta Historiallisessa Ar-
kistossa  XVII,  pöytäk.  ss.  54-8.  Kertomus myös Törnqvistin kokoel-
massa 



Kolmas luku. 

Hallituskonseljiin liitetyt virastot. 

1. Revisionikonttori. 

Toiveet, että  konseljin  ja revisionikonttorin läheisestä yh-
teydestä johtuneet vaikeudet olisivat vähentyneet keskusvirasto-
jen perustamisen jälkeen — joiden toiveiden perustuksella halli-
tuskonseiji oli ensimäisen valtalupansa aikana antanut epäävän 
lausunnon erityisen kamarirevisionin perustamisesta, mistä sil- 
loin oli ollut kysymys 	eivät toteutuneet. Vuosien kuluessa al- 
koi käydä yhä selvemmäksi, että ilman organisatsionin muu-
tosta ei voitu lopultakaan päästä alituiseen esiintyvistä vai-
keuksista. 

Ensinnäkään ei konttorilla ollut tarpeeksi työvoimia voi- 
dakseen kunnolla tehtävänsä suorittaa. Talousosastaon istunnossa 
jouluk.  8  p.  1815  esitti kamaritoimituskunnan päällikkö me-
moriaalin, missä hän teki selvää konttorin työsuorituksista 
ja esitti ajatuksiaan toimenpiteistä, joihin hän katsoi tarvit-
tavan ryhtyä konttorin suhteen. Memoriaalin mukaan oli mai-
nittuun aikaan saakka  konseljin  perustamisesta asti konttorissa 
tarkastettu  10  maakirjaa ja  108  suurempaa ja pienempää kir-
janpäätöstä ja tiliä, mutta tarkastamatta oli vielä  33  maakirjaa 
ja  296  tilinpäätöstä. Tähän tuli lisäksi  27  vuositiliä, jotka jälleen 
sisälsivät joukon erikoistilejä, joita olivat esim. makasiinitilit kusta-
kin läänistä ja postikonttorien tilit postitilien joukossa. Tällaisen 
työnpaljouden vuoksi ei mikään tarkka ja tarkotustaan vastaava 



tilien tarkastus ollut mahdollinen revisionikonttorissa, jossa oli 
pari kolme virkamiestä. Mutta kun Suomessa kerran seurattiin 
Ruotsin vallan aikaista ylöskanto- ja tilitystapaa, olisi pitänyt 
kontrollikin vastaavalla tavalla toimittaa. Ruotsin kamari-
oikeudessa oli Suomen eronkin jälkeen reviisori joka lääniä 
kohti ja vielä lisäksi muitakin reviisoreja, ja kollegioista ja 
muista virastoista oli sitäpaitsi suuri apu tilien tarkastamisessa. 
Että Suomessa  konseljin  perustamisessa  vain  vähäinen luku re-
viisoreja asetettiin, ei ollut ihmeteltävää, kun ei tarpeita tun-
nettu, mutta nyt oli toista, kun oli nähty kokemuksesta, että 
huolimatta kaikista ponnistuksista työtä ei jaksettu suorittaa_ 
Päällikkö ehdotti senvuoksi reviisorien lisäämistä niin, että ku-
takin lääniä kohti olisi tullut yksi ja sitäpaitsi vielä kaksi muita 
tilejä varten. Ylimääräisten virkamiesten apuun ei ollut luot-
tamista, kun ei ollut aina varmaa niiden saanti ja kun nii-
den tiedot eivät olleet tarpeellisen hyvät. Heiltä ei myös työ-
aikaan eikä työn kelvollisuuteen nähden voitu vaatia sitä mitä 
vakinaisilta virkamiehiltä, eikä heillä ollut vastuunalaisuutta työn 
kunnosta. Kuitenkin oli revisionityö sangen tärkeä, kun siten 
oli ehkäistävä omanvoitonpyyntöisten virkamiesten rikölliset 
tarkotukset ja toiselta puolen hankittava kelvollisille virkamie-
hille tunnustus. Kummassakin tapauksessa vaati revisionityö 
suurta tarkkuutta, mutta  vain  edellisessä tapauksessa tuli palk-
kio, revisioniprosentti, työn suorittajalle, ollen ylimääräisille ai-
noa palkka. Työtä ei siis voitu jättää ylimääräisille, vaan oli 
vakinaisia virkoja perustettava. Kustannusten vähentämiseksi 
piti kuitenkin  vain  viidelle reviisorille koko palkka annettaman 
ja muut neljä asetettaman puolelle paikalle, kunnes pääsisivät 
vuoronsa mukaan ensinmainittujen paikalle. 

Konselji puolestaan oli selvillä, että revisionikonttorissa 
virkamiehistön lisääminen oli tarpeellinen, mutta kustannusten 
vuoksi  se  ei katsonut voivansa ehdottaa niin monen uuden vi- 
ran perustamista kuin kamaritoimituskunnan päällikkö oli esit-
tänyt.  Se  teki senvuoksi hallitsijalle esityksen ainoastaan neljän 
reviisorin asettamisesta entisten lisäksi, ja oli näille uusille vir- 
kamiehille annettava  vain  puoli palkkaa. 

Mutta samalla kuin konselji teki esityksensä revisionikont-
. torin, virkamiehistön lisäämisestä pyysi  se  saada vuoden kulut-

tua, kun kokemusta oli saavutettu, tehdä ilmotuksen siitä, tar- 
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vittiinko ehkä  vielä ryhtyä uusiin toimenpiteisiin revisionikont- 
torin suhteen.  1)  

Esitys -oli käsiteltävänä Suomen asiain komiteassa tammik.  
11  p.  1816 v. 1. 2)  Komitea ei liittänyt siihen mitään lausuntoa, 
vaan jätti sen sellaisenaan hallitsijalle, joka sen hyväksyi. Käs-
kykirjeessä huhtik.  19  p:ltä  1816  annettiin määräys neljän un  
den  reviisorin asettamisesta revisionikonttoriin  250  ruplan  pal-  
kalla  sekä konselji valtuutettiin tekemään, jos niin tarvittiin, 
uusi esitys vuoden kuluttua revisionikonttorin järjestämisestä.  3)  4  

Vähän sen jälkeen kuin tämä hallitsijan päätös oli konsel-
jille saapunut, esitettiin talousosastossa  4)  revisionikomissaarin 
jo aikaisemmin jättämä memoriaali, missä työn paljouden ja vä-
häisen virkamiehistön vuoksi pyydettiin revisionikonttorin va-
pauttamista toimituskuntien lähettämien spesiaalitilien tarkastuk-
sesta, jonka tehtävän komissaari katsoi kamreereille kuuluvan. 
Konttorille oli jätettävä  vain,  kuten Ruotsin vallan aikana, 
vuositilien ja pääkirjojen tarkastus. Kamari- sekä fiinanssitoimi- - - 
tuskunta olivat antaneet asiasta lausuntonsa. Kamaritoimitus- 
kunnan päällikkö  Nyberg  huomautti kirjallisessa mietinnössään, 
että kysymys oli siitä, ennättikö konttori tarkastaa erikoislas-
kutkin varsinaisia toimiaan laiminlyömättä, oliko spesiaalilas-
kujen tarkastuksesta hyötyä ilman että  se  toimitettiin -vuositi-
lien yhteydessä ja oliko kruunun edun mukaista siirtää näiden 
tilien tarkastusta vuosikausiksi eteenpäin, mikä tapahtui, kun 
ne olivat revisionikonttorin tutkittavina. Näihin seikkoihin 
nähden hän oli sitä mieltä, että kun revisionikonttorissa suo-
rittåmatta jäänyt työ yhä lisääntyi, vaikka virkamiehiä oli  enen-  
netty, oli tarpeen revisionityön rajottaminen..Olipa yli neljän-
kin  vuoden tilejä tarkastamatta. Tässä jo valtion etu ja yksi-
tyisten oikeus joutuivat kärsimään, koska tarkastus meni yli ajan, 
minkä kuluessa tilintekijät olivat oikeutetut saamaan vastuun-
vapauden. Spesiaalitilien. tarkastus kyllä oli tehoton ilman yh-
teyttä vuositilien tarkastuksen kanssa, mutta toiselta puolen oli 
näiden tilien yhdessä tarkastaminen mahdotonta, kun viimemai-
nitut saapuivat vasta vuosikausia myöhemmin kuin edelliset  

1) Suomen asiain komit. asiakirj. 1815 n:o 228. 
$) Komit. pöytäk.  main.  päiv. -. 
3) Talonsos. pöytäk. 21/5  1816. 
4) Sam. 5/7  1816. 
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sekä reviisorien tarkkuudesta riippui, otettiinko yhteys ollen-
kaan huomioon. Sitäpaitsi virasto, jota menot koskivat, oli ensi 
kädessä kruunun etua valvova ja saattoi tarkastuksen helpommin 
suorittaakin. Ruotsin vallan aikana oli itsehallintovirastoilla ollut 
aina omat reviisorinsa tai ainakin virastojen kamreerit ja apukam-
reerit olivat velvotetut niiden spesiåalitilit tarkastamaan. Siihen  

f  - 	saakka ei oltu voitu sitä vaatia senaatin toimituskunnilta,  ko:  
missariaatilta eikä leimapaperikonttorilta, kun toimituskuntien 
kamreereilla, joille myös viimemainittujen laitosten hoito kuu-
lui, oli ollut liian vähän apua ja liiaksi työtä, ja kun  ko- 

1  missariaattikonttorin ja leimapaperikonttorin järjestämistä ei 
oltu vielä saatu päätökseen. Mutta kun finanssi- ja sotilastoimi-
tuskuntaan asetettiin apukamreerit, olivat nämä toimituskun-
nat velvotettavat spesiaalitiliensä tarkastamiseen samoin kuin 
sotakomissariaattikonttori ja leimapaperikonttori, kun ne ennä-
tettiin järjestää, sekä muutkin keskushallintovirastot, joten. 

'` revisionikonttorille piti jäädä ainoastaan muodollisesti jo pää-
tettyjen tilien eli vuositilien ja kirjanpäätösten tarkastus, jotta  

1 se  voisi täyttää saman tärkeän tehtävän, kuin entinen Ruotsin 
vallan aikainen revisionikonttori. 

Asiakirjat kiertelivät senaatin jäsenten kesken, mutta toi-
miin ei vielä asian suhteen ryhdytty, kun senaatti jäi odotta- 
maan, kamaritoimituskunnan päällikön ehdotuksen mukaisesti, 
mikä vaikutus apukamreerien asettamisesta senaatin toimitus-
kuntiin sekä sotakomissariaatin ja leimapaperikonttorin lopulli-
sesta järjestämisestä olisi revisionityöhön nähden. Niin siirtyi-
vät revisionikonttorin organisatsionin uudistamista koskevat toi- 

IF 	met  , myöhempiin vuosiin, jotka eivät enään kuulu tämän esi-
tyksen piiriin.  

2. Leimapaperikonttori. 

Selvästi oli jo hallituskonseljin ensimäisen valtakauden 
kuluessa tultu näkemään, mitä haittoja siitä oli talousosaston 
työlle, että toimituskuntien kamreerien täytyi työskennellä myös 
leimapaperikonttorin virkamiehinä. Ainoaan kyllin tehokkaaseen 
keinoon haittojen poistamiseksi, konttorin erottamiseen itsenäi-
seksi virastoksi, ei kuitenkaan oltu ryhdytty, vaan oli koetettu 

8 
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saada vaurioita osittaisilla työjärjestyksen muutoksilla lievenne-
tyiksi. - Mutta seurauksena oli, että entiset sekavuudet uudis-
tuivat kaikkine niistä -johtuvine ikävyyksineen. 

Konttörin hoidossa syntynyt hämminki tuli ilmi finanssi-
. toimituskimnan päällikön toimittaessa lokakuussa  1813  kontto-

rissa tarkastuksen. Talousosaston istunnossa lokak.  7  p.  18131)  
_ 	ilmotti Haartman, että suuri joukko leimapaperia oli jäänyt lo- 

pullisesti valmistamatta, kun kasööri ei ollut siihen nimeään lei-
mannut. Kasööri, kamreeri  Martin,  sen johdosta selitti, että hän 
kamreeritehtäviensä vuoksi ei ollut voinut konttorin töitä suo-
rittaa, sekä pyysi eroa kasöörin toimesta. Mutta kun asiaa tar-
kemmin pohdittiin, otti hän kuitenkin edelleen virkaa hoitaak-
seen, ja pääsi hän tällä kertaa varotuksella. Sitävastoin kun hän 
keväällä  1814  matkustaessaan Ruotsiin laiminlöi jättää kassan 
avaimet hallustaan, niin että hänen poissaollessaan ei kassa 
varoja voitu käyttää, joutui hän syytteeseen:2) 

Yllämainitussa talousosaston istunnossa, jossa käsiteltiin 
konttorin virkamiehistön laiminlyöntejä, määrättiin samalla fi-
nanssitoimituskunta laatimaan ehdotus konttorin hoidon uudes-
taan järjestämisestä. Ehdotusta laadittaessa oli pidettävä silmä-
määränä, että esteet, jotka johtuivat virkamiesten muista toi-
mista, saatiin poistetuiksi. Vuoden  1815  alkupuolella oli ehdo-
tus valmis ja käsiteltiin sitä talousosaston istunnoissa helmik.  2  
ja  20  p:nä sanottuna vuonna.3)  Konseljin  tehtyä siihen oikai-
suja ja lisäyksiä annettiin finanssitoimituskunnalle määräys val-
mistaa oikaisujen mukaisesti luonnos konttorin ohjesääntöä var-
ten. Ohjesääntöluonnos, jonka Walheim laati, kierteli sitten  
konseljin  jäsenten nähtävänä, jolloin Stierwald, Haartman ja 
Ladau tekivät sen suhteen muistutuksia, ja palautettiin  se  hei-
näkuussa  1815  takaisin toimituskuntaan. Toimituskunnan muo-
dosteltua luonnosta esitettiin  se  jälleen talousosastossa jouluk.  
15  p.  1815.  Vielä tällöinkin tehtiin siihen muutamia muutoksia, 
ja niin korjattuna päätettiin  se  lähettää -  hallitsijan vahvistet-
tavaksi. 

Tällöin oli turvauduttu keinoon, jota jo aikaisemmin oli 
ajateltu, mutta jota kustannusten vuoksi oli siihen saakka  väl- 

1) Talousos. pöytäk. main. päiv. 
Vrt. ylemp. s. 50 muist. 7. 
Talousos. pöytäk. 
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tetty: tehtiin ehdotus konttorin erottamisesta konseljista ja muo-
dostamisesta aivan itsenäiseksi virastoksi. Senvuoksi myös oh-
jesääntöehdotus lähetettiin hallitsijan vahvistettavaksi. Suomen 
asiain komitea, joka käsitteli asiaa istunnossa maalisk.  23  p.  
1816 v. I.,  puolsi ehdotusta, ja hallitsija hyväksyi sen toukok.  
19  p.  s. v.1)  Siten syntyi „Armollinen Ohjesääntö Suomen  Lei-  
mapaperikonttoria varten"  2),  jolla konttori tehtiin itsenäiseksi, 
omilla virkamiehillä varustetuksi virastoksi. 

Ohjesääntö sisältää kaikkiaan  30  pykälää. Konttorin virka-
miehistön muodostivat sen mukaan kamreeri ja kasööri, jotka ta-
lousosasto sai nimittää, ja vielä oli konttorissa vakinainen vahtimes-
tari, jonka finanssitoimituskunnan päällikkö otti.  3)  Virantoimituk-
sesta virkamiesten ollessa lyhyempiä aikoja, pari tai kolme viik-
koa, estettyinä toimia hoitamasta päätti finanssipäällikkö, mutta 
pitempiaikaisista virkavapauksista talousosasto. Virkamiehistön 
tehtävät ja työjärjestys olivat pääasiassa samanlaiset kuin en-
nenkin: Kun paperi oli hankittu huutokaupalla, jossa tilaisuu-
dessa finanssitoimituskunnan päällikön tuli olla läsnä, ja kam-
reeri ottanut sen haltuunsa, pitivät kamreeri ja kasööri, joilla 
kummallakin oli eri painimensa hoidossaan, huolen painami- 
sesta, mikä oli aina tapahtuva heidän läsnäollessaan, ja valmiin 
paperin otti kasööri huostaansa. Päiväkirjat olivat finanssipääl-
likön sinetillä ja nimikirjotuksella varustettavat. Lääninhalli-
tukset lähettivät tilauksensa suoraan konttoriin, mutta kontto-
rin virkakirjeet, jotka kamreerin oli kokoonpantava, ja joista 
kasööri piti . diaariota, jätettiin senaatin kansliatoimituskuntaan 
sieltä ekspedieerattavaksi. Konttorissa ei myyty paperia, vaan 
lähetettiin kaikki paperi finanssipäällikön määräysten mukaan 
lääninvirastoihin. Reversaalit oli myös finanssipäällikön allekir-
jotettava. Pääkirjan eli yleistilin sekä kertomuksen konttorin 
toiminnasta valmisti vuosittain kasööri. Kamreerin ne tarkastet-
tua jätettiin ne finanssitoimituskunnalle senaatille ilmötetta-
vaksi. Konttorin virkamiehet tarkastivat myÖs lääninkonttorien 
leimapaperitilit. Konttorin tarpeisiin käytettävien varojen  

1) Suomen asiain komit. pöytäk.  main.  päiv.; asiakirj.  1816  n:o  5. 
2) Sam].  af förordn.  ss.  189-98. 
3) Kamreerin palkka oli  700  hopearupl., kasöörin  500  ja vahtimes-

tarin  100;  satunnaisille painamisessa toimiville auttajille oli maksettava 
erityinen palkkio. 
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maksamisesta antoi finanssitoimituskunta määräyksen senaa-
tin tehtyä päätöksen varojen suorituksesta. Kassavaroja hoiti 
kasööri ja teki niistä tilin. Finanssipäällikön tuli joka kuukausi 
toimittaa konttorissa tarkastus sekä joka neljännesvuosi  inven-  
teeraus, jonka jälkeen hän antoi senaatille kertomuksen laitok-
sen tilasta sekä teki, jos tarpeelliseksi näki, ehdotuksia hallin-
non, kontrollin tai tilityksen parannuksia varten. 

Kun leimapaperikonttorin virat olivat olleet haettaviksi 
julistettuina, täytti talousosasto ne istunnossa syysk.  3  p.  1816,  
nimittäen konttorin kamreeriksi revisionikomissaari Dahlbeckin 
ja kasööriksi reviisori Enbergin.  1)  Sen jälkeen alkoi konttori. 
toimia senaatista erillisenä virastona. Ei edes senaatin vahti-
mestareita erään käytetty auttajina painamistyössä.  2)  Ohjesään-
nön mukaisesti oli konttori kuitenkin talousosaston yleisen ja 
finanssitoimituskunnan erikoisen valvonnan alainen. Etenkin 
oli konttorin suhde finanssitoimituskuntaan varsin läheinen, 
vaikkakin konttori oli itsenäinen virasto.  

1) Talousos. pöytäk.  main.  päiv. 
2) Kadotettuaan leimapaperikonttorista saamansa tulot tekivät se-

naatin vahtimestarit pyynnön, että saisivat edelleen toimia konttorin 
töissä, mutta pyynnön senaatti hylkäsi. Talousos. pöytäk. 5/, 1817. 



Neljäs luku. 
Suomen asiain komitea. 

Suomen asiain komitean puheenjohtajaksi Armfeltin kuol-
tua elokuussa  1814  nimitettiin  von  Troil  1)  käskykirjeellä  elok.  
31  p.  1814 v. I.,  mutta ryhtyi hän sairautensa vuoksi vasta al-
kupuolella  v. 1815  virkaansa hoitamaan. Samana päivänä kuin  
v.  Troilin nimitys tapahtui, sai Aminoff eron jäsenyydestä ja 
hänen sijalleen tuli  v.  Willebrand. Hisinger oli jo syksyllä  
1812  määrätty hallituskonseljin oikeusosaston jäseneksi. Wal-
leen taas nimitettiin  v. 1816  alkupuolella Viipurin läänin maa-
herraksi  2).  Niin oli puheenaolevan ajanjakson lopulla ensimäi-
sistä jäsenistä komiteassa  vain  Rehbinder ja Rosenkampf.  Ku 
ten  ennenkin oli toimitussihteeri  Lauri Gabriel v.  Haartman tar-
vittaessa lisäjäsenenä. — Myös komitean virkamiehistössä ta-
pahtui eräitä muutoksia. . Ptotokollasihteeri Stenhoff sai syk-
syllä  1814  eron ja virkaan nimitettiin sittemmin rekistraattori  
Ramsay 3).  Kopisti  Asp  siirtyi kesällä  1816  Suomen sotaväen 
yliauditööriksi  4).  Uusia virkamiehiä olivat  m. m. F. A. v.  
Platen, joka  v. 1814  Armfeltin toimesta otettiin ylimääräiseksi 
kanslistiksi, ja kuvernementinsihteeri  J.  Uschakoff, joka mää-
rättiin  v. 1815  kopistiksi. Jäsenistä useimmat saivat palk- 

4) Vrt. ylemp.  ss.  31, 89_ 
2) Suomen asiain komit. pöytäk.  23/3  1816 v. L  Walleenin poistut-

tua Pietarista määrättiin  Lauri  Gabr.  v.  Haartman hänen sijalleen Viipu-
rin läänin käännöskomitean jäseneksi. Oikeusos. pöytäk.  "J,  1817. 

3) Plen. pöytäk.  4/5  1816.  
{) Talousos. pöytäk.  80/, 1816.  
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kansa lisäksi erityisiä palkkioita: , Rehbinder  v. 1812 16,000  
rupl., Walleen  V. 1816 4,000  rupl. ja  v.  ,Troil samana 
vuonna  -,000  -setelirupl. pöytärahoja ja erään virkatalon, Ro-
senkampf  6,000  setelirupl. pöytärahoja, sekä Willebrand  4,000  
setelirupl. hyyryrahoja  1).  Virkamiehistön palkkoihin nähden 
jälleen Rehbinder komitean istunnossa toukok.  17  p.  1813 
v. 1.  huomautti, että ne olivat liian pienet  2).  Sen johdosta  ko-  
mitea päätti ehdottaa annettavaksi virkamiehille vuosittain eri-
tyisiä palkkioita, jota keinoa Speranski oli aikaisemmin suosi-
tellut Armfeltin mainitessa hänelle komitean virkamiesten palk-
kain riittämättömyydestä. Kun Walleen oli eronnut komiteasta, 
käytettiin keisarin luvalla hänen palkkansa virkamiesten palk-
kojen lisäämiseen. 

Armfelt, joka sinä aikana kuin hän hoiti kenraalikuver-
nöörin tehtäviä ei ollut ottanut osaa komitean työhön, oli mai-
nitusta toimesta vapauduttuaan. jotenkin säännöllisesti istuu- 
noissa läsnä. Ei vielä ensimäinen, marraskuussa  1813  sattunut 
taudinkohtauskaan saanut häntä estetyksi työtä jatkamasta. 
Vasta heinäkuun alussa  v. 1814  murti sairaus hänen voimansa-
niin, ettei hän enään saattanut komiteaan saapua. Aminoff ei 
ollut komiteassa läsnä kesäkuusta  1813  alkaen elokuun alku-
puolelle  1814  ja ennen pitkää virkaeron saatuaan hän poistui 
komiteasta kokonaan. Loppupuolella viimemainittua vuotta oli 
Rehbinder vaikean sairauden vuoksi estetty komitean työhön osaa-
ottamasta, ja niinikään  v.  Troil oli toisinaan poissa komiteasta sa-
masta syystä; täytyipä  v.1815  lopulla komitean istuntojakin lykätä 
toiseen aikaan hänen sairautensa tähden. Rosenkampf jälleen 
oli niinkuin ennenkin usein komitean istuntoihin saapumatta 
muiden toimiensa vuoksi  3).  

Viime kuukausina Armfeltin ollessa puheenjohtajana jäi 
häneltä tarkastuksen merkitseminen komitean pöytäkirjoihin suo-
rittamatta, ja valmistettiin pöytäkirjat mainitulta ajalta lopulli-
sesti vasta hänen kuolemansa jälkeen  4).  Vuoden  1811  lopulla 
sattui vielä sellainen häiriö, että valtion tulo- ja menoarviota  

1) Talousos. pöytäk. 23/a  1816  y.  m.  
2) Komit. pöytäk. 
3) Komit. pöytäkirjat. Walleenin kirj. 13/11  1815 Ehrenströmille. 

Stjernvall-Walleenin kokoelma. 
}) Komit. pöytäk. 23/12 1814 v. 1.  
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koskevat asiakirjat joutuivat komitean kansliassa kateisiin, niin 
-että täytyi pyytää hallituskonseljia lähettämään niistä uudet 
kappaleet, mutta löytyivät sitten entiset asiakirjatkin vähää 
myöhemmin  1)  

Aikaisempina vuosina saavutetun vaikutusvaltaisen ase-
man, joka teki komiteasta melkeinpä hallituskonseljia korkeam-
man „hallituksen", säilytti komitea vielä myöhempinäkin vuo-
sina. Niinkuin  on  nähty  2)  saatettiin  konseljin  esityksiin an-
taa komitean toimesta toisenlainen ratkaisu kuin mitä konselji 
oli ehdottanut. Siten voi käydä erityisestikin nimitysasioissa. 
Niinpä kun senaatti tullilaitoksen tirehtöörin virkaan majuri 
Hjärnen jälkeen puolsi finanssitoimituskunnan apulaisesittelijää 
Walheimiä, ehdotti komitea toimeen majuri Gripenbergiä, kat-
soen että Walheimin paikkaa konseljissa olisi ollut vaikea täyt-
tää ja että maan yleiselle.hallitukselle siis olisi hänen paikoil-
leen jäämisensä hyödyksi, vaikka hän komiteankin mielestä olisi 
ollut tullitirehtöörin virkaan oikeutetumpi; minkä ehdotuksen 
mukaisesti hallitsija asian ratkaisi  3).  Senaatin tehtyä esityk- 
sen, että pankin tirehtöörille suotaisiin luottamusmiehen asema, • 
annettiin komitean ehdotuksesta myös postitirehtöörille, tulli- 
tirehtöörille sekä maanmittauskonttorin ja intendenttiviraston 
päälliköille sama arvo  4).  Useinmainitun senaatin  v. 1816  anta-
man kertomuksen johdosta teki komitea omasta puolestaankin 
erityisiä ehdotuksia. Toisinaan taas komitea sai viranomaisten 
ohi  konseljin  lähettämistä esityksistä aiheen ehdottaa uusia ase-
tuksia  5)  tai teki  se  itse omasta alotteestaan esityksiä. Reh-
binderin ehdotuksesta päätti komitea istunnossa helmik.  29  p.  
1816 V. 1. 6)  esittää, että hovioikeudet, jotka Ruotsin vallan ai-
kaisten kollegioiden tapaan käyttivät päätöksissään lausetta  H.  
M.  käskystä, hovioikeuden päätös, tuomio", määrättäisiin käyt-
tämään lauselmaa „Keisarillisen hovioikeuden päätös, tuomio", 
koska . ensinmainittu lauselma 'saattoi valistumattomassa ylei-
sössä synnyttää käsityksen, että tuomarivalta olisi riippuvainen  

2)  Talouso=. pöytäk. 30/1Y  1814, 20/3  1815. 
2) Kts. ylemp. s. 72. 
3) Komit. pöytäk. 8/, 1816 v. l. 

Sam. 21I s 1817 v. 1. 
8) Vrt. ylemp. s. 72. 
") Komit. pöytäk. 



hallitsijan käskyistä, mikä ei ollut yhdenmukaista hallitsijan 
usein ilmilausuman tahdon ja Suomelle vahvistetun konstitut-
sionin kanssa. Yksinomaan komitean valmistettaviksi joutuivat" 
akatemiaa koskevat asiat1), jotka olivat liallituskonsfsbin toimi-
vallan ulkopuolella. Myös sellaisissa Suomen ja muiden  maiden  
suhteita koskevissa asioissa kuin kauppasopimusten laatimisessa 
oli etusijassa komitean miehillä tilaisuus esiintyä maan etujen val-
vojina. Istunnossa huhtik.  27  P.  1815  päätti komitea ken-
raalikuvernöörin ehdotuksesta pyytää, että Suomen ja Ruotsin 
välistä kauppasopimusta, jota oli keväällä  1812  Venäjän ja Ruot-
sin välillä tehdyssä liittokirjassa pidennetty  v:n  1815  loppuun, 
edelleen jatkettaisiin. Sillä välin heräsi kuitenkin kysymys  
linden  kauppasopimuksen laatimisesta Venäjän ja Ruotsin vä-
lille, missä sopimuksessa aijottiin myös Suomen ja  Runt-
sin  väliset kauppasuhteet määrätä, mutta jäi aije sodan vuoksi 
toteutumatta, ja entisiä sopimuksia pidennettiin  v:n  1816  lop-
puun. Kun sitten tänä vuonna valmisteltiin uutta Venäjän 
ja Ruotsin välistä sopimusta, johon myös. Suomea koskevat 
säädökset piti liitettämän, teki komitea huhtik.  24  P.  1816  esi-: 
tyksen Suomea koskevista seikoista, ja Rehbinder sai määräyk-
sen neuvotella niistä ulkoasiain ministerin kanssa. Uusi sopi-
mus, jota koskevien neuvottelujen pitkittymisen vuoksi entisiä 
sopimuksia oli vielä täytynyt jatkaa vuodella, julkaistiin elo-
kuussa  .1817 2).  

Kuten ennenkin saapui komitealle anomuksia ohi hal-
lituskonseijin. Niihin, niinkuin yleensä virkamiesten esityk-
siinkin nähden koetettiin kuitenkin entistä jyrkemmin pysyä 
periaatteessa, että  konseljin  oli saatava käsitellä asioita, ennen-
kuin ne hallitsijalle esitettiin. Komitealle suoraan jätetyistä ano- _ 
mufzsista vaadittiin tavallisesti  konseljin  lausuntoa  3):  Kirjeissään-
kin  Rehbinder toisinaan huomautti, että komitea piti periaattee-
naan antaa sille lähetetyistä asioista senaatille tiedon. Niinpä, 
kun Walleen Viipurin läänin maaherrana ollessaan pyysi Reh-
binderiä toimittamaan, että eräät hänen suosittelemansa miehet 
nimitettäisiin muutamiin virkoihin, huomautti Rehbinder  hä- 

1) Komit. pöytäk. esim.  23/5  1813 v. 1. 
2) Lindström,  m. t.  ss.  133-4, 144-5.  Laine,  m. t. s. 156  ja  ss.  
3) Komit.. pöytäk. esim.  17„ 1812.  



121 

nelle kirjeessä jouluk.  26  p:ltä  1816 1),  että hän kyllä nimitys 
asioissa. ja muissa vähäisemmissä kysymyksissä saattoi tehdä 
suullisesti ilmotuksia, mutta kun tuli kysymys sellaisista sei-
koista, jotka kuuluivat varsinaiseen hallintoon, tahtoi hallitsija, 
niinkuin, Walleen itsekin tiesi, kuulla komiteaa, joka taas tah-
toi saada tietää senaatin mielipiteen asioissa. 

Toiselta puolen ei Suomen asiain komiteankaan mieli-
pide ollut asiain käsittelyssä yksinomaan määräävänä. Walleen 
kirjeessä lokak.  22  p:ltä  1814  Ehrenströmille lausuu, että lähet-
teet, jotka komiteasta ekspedieerattiin, eivät aina olleet muo-
doltaan komitean, vaan hyvin usein välittömästi hallitsijan it-
sensä määräämiä. Ennenkuin keisari — kertoo Walleen - 
allekirjotti lähetteet, luki hän ne tarkoin läpi. Komitean val-
mistamia lähetteitä oli täytynyt uudestaankin kirjottaa keisarin 
omakätisten korjausten vuoksi. Kuinka huolellisesti hallitsija 
tarkkasi Suomen asioita, osottaa myös muuan tapaus, joka  on  
kerrottuna Walleenin tammik.  10  p.  1816  Ehrenströmille lähet-
tämässä kirjeessä  2).  Kun oli kysymys Viipurin läänin maaher-
ran viran täyttämisestä ja hallitsijalle esitettiin asia,, oli hän, 
kuultuaan että kenraalikuvernöörin ehdokas oli Gerschau 
ja ennenkuin Walleenia oli ehditty mainita, lausunut: „Joka 
tapauksessa  on  hänen oltava maan kansalainen"  (nil  faut  en 
tout  cas que ee soit un homme  du pays").  

Suomen asioista piti siis hallitsija yleensä sangen lähei-
sesti huolta. Mutta aivan toiseksi muuttui tila keisarin lähdet-
tyä sotanäyttämölle. Vaikeudet, jotka hänen pitkällisestä poissa-
olostaan olivat seurauksena, tuottivat eniten murhetta niille mie-
hille, joiden oli huolehdittava asiain saattamisesta lopulliseen 
ratkaisuun. Että pysähdys oli syntyvä Suomen asiain esittelyssä 
hallitsijan lähdön jälkeen, oli kyllä aavistettu. Kirjeessä  hel-
mik:  10  p:ltä  1812  Kaarle Stjernvallille  3)  oli Armfelt lausunut 
pelkäävänsä, että uhkaava sota oli katkaiseva hänen laajan Suo-
men kohottamista ja itsenäisyyden varmentamista tarkottavan 
suunnituksensa ja että keisarin lähdettyä asiain säännöllinen 
kulku oli lakkaava. Mutta niin vaikeaksi tuskin osattiin ajatella  

1) Stjernvall-Walleenin kokoelma. Vrt. myös kirjettä Aminoffille  a/,  
1817. Riilahden kokoelma. 

2) Stjervall-Walleenin kokoelma. 
3) Ref.  Tegner, m. t. 111 s. 357. 
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aseman muodostuvan kuin miksi se todella muodostui. Armfelt, 
joka oli ajatellut lähteä uudelleen keisarin luo armeijaan, ei saatta-
nut sitä tehdä; kun käskyä, jota ilman hän ei katsonut voivansa 
toteuttaa aijettaan, ei saapunut 1). Jos kuriireja pantiin viemään 
asioita. hallitsijalle, ei siitä ollut paljon apua. Kerrankin syksyllä 
1813 oli kulunut kuusi viikkoa eikä kuriiri ollut palannut Miltä 
asema tällöin alkoi näyttää Suomen miesten silmissä käy esiin 
heidän kirjeistään. Walleen kirjeessä lokak. 12 p:ltä 1813 Ehren-
strömille 2) lausui, että .muuta keinoa ei ollut, kuin että Armfelt 
pyytäisi eroaan, jolloin olisi välttämätöntä kiinnittää huomio maan 
asioihin. Epäilemättä hänet tahdottaisiin pysyttää paikallaan. Oli 
kyllä niitäkin, jotka pyrkivät Armfeltin sijalle, mutta he tuskin voi-
vat tulla kysymykseen. Eronpyynnöllä ei suinkaan tarkotettu, 
että Armfelt. olisi todella eron saanut. Tätä keinoa kuitenkin 
Ehrenström kirjeessä lokak. 17 patä s. v. 3) kielsi käyttämästä. 
Jos , asiain pysähdys olisi tapahtunut säännöllisten olojen valli- 
tessa, olisi Armfeltin ero ollut luonnollinen. Mutta kun valta-
kunta oli sodassa, joka vaati hallitsijan lähimmän ja jakamatto-
man huomion ja josta valtakunnan ja koko Euroopankin ole-
massaolo riippui, ei vähäinen maamme saanut vaatia huomiota 
puoleensa, jota ei voitu valtakunnan tärkeillekään asioille osot-
taa. 

 
Maamme asiain käsittely syrj äyttämällä valtakunnan asiat 

lisäisi kateutta maatamme kohtaan. Armfeltin eroa katsottaisiin vä-
lilliseksi hallitsijan pakottamiseksi  jå  suomalaisia voitaisiin syyt- 
tää 	

-" 
yksityisetujen ajamisesta silloin kuin kokonaisuus oli ky-

symyksessä, mikä taas vahingoittaisi Armfeltin ja maan asemaa. 
Mielenmaltti oli ainoa keino mihin turvautua. Samaa mieltä oli 
ollut myös Fredr. Stjernvall, jolle asia oli uskottu 4). Varotus-
ten johdosta Walleen kuitenkin huomautti 5), että eivät Venä-
jän asiat kärsineet, vaan saivat ministerit useinkin odottamatto-
man nopeasti asiat ratkaistuiksi, ja että Suomen asiat yksin oli-
vat poikkeusasemassa. Mahdollista oli, että tänä ei riippunut keisa-
rin tyytymättömyydestä Armfeltiin ja komiteaan, mutta Suomen 
asiain syrjäytys oli sekä Venäjän että Suomen yleisössä synnyttä 

1) Tegnér,  m. t. NI  ss.  423-4. 
2) Stjernvall-Wajleenin kokoelma.  
3) Sam.  kokoelma,  
4) Kirj.  Y2/10  1813  Kaarle veijelle. Stjernvallin kokoelma.  

5) "Kirj.  26/10  1813  Ehrenströmille. Stjernvall-Walleenin kokoelma. 
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nyt käsityksen, että se siitä johtui. Armfeltin oiva ja Suomen etu:-
näytti siis vaativan johonkin keinoon ryhtymistä. Onnettomia 

- seurauksia ei mitenkään voitu välttää. Konselji antoi asetuksia 
omin luvia vastoin ohjesääntöä, eikä sitä voitu paheksua silloisissa 
oloissa, mutta prejudikaatti oli vaarallinen tulevaisuuteen näh-
den, eikä konseljikaan uskaltanut ulottaa toimiansa kaikkeen, 
joten paljon jäi tekemättä. Tämä huomautus masensi Suomessa 
olevienkin miesten mielen. Ehrenström kirjeessä lokak. 30 p:ltä 
1813 Walleenille 1) lausui, että jos asiain pysähdys riippui .Arm-
feltin epäsuosioon joutumisesta, oli surkeata, että maa sai kär-
siä sen tähden; jos se riippui oman maan miesten juonista, oli 
sekin surullista; mutta jos se riippui venäläisistä kadehtijoista, 
täytyi suomalaisten vavista tulevaisuutta ajatellessaan. —  Men-  
tiin jo niin pitkälle, että Armfelt pani kokoon eronpyyntökir-
jeen. Se jäi kuitenkin lähettämättä; Walleenkin, joka eniten oli 
luottanut keinon onnistumiseen, oli ruvennut toivomaan, ettei 
Armfelt siihen ollenkaan ryhtyisi. 

Mitä pitemmälle aika kului, sitä tuskallisemmaksi kävi 
asema. Rehbinder kirjeessä Aminoffille tammik. 16 p:ltä 1814 2) 
valitti, että Suomen asiain tila kävi päivä päivältä yhä vaikeam-
maksi. Komitealla — kertoi hän — ei ollut neljään kuukauteen 
ollut istuntoja; sitten oli ruvettu niitä taas pitämään kerran 
viikossa , juoksevien asiain käsittelyä varten, mutta kaikki tär-
keämmät asiat ja etenkin Viipurin lääniä koskevat jätettiin le-
päämään. Muista aikalaisten kirjeistä näemme, että Armfelt it-
sekin kärsi suuresti asemasta, johon oli jouduttu. Fredr. Stjern-
vall kirjeessä helmik. 4 p:ltä 1814 Kaarle veljelle 3) sanoi Arm-
feltin sortuvan sen rauhattomuuden painosta, joka hänellä oli 
asemansa epävarmuuden tähden. Suurin palvelus oli maalle, 
jos saatiin hänen raskas mielensä virkistetyksi, kunnes keisari 
palasi. Kirjottaja lausui toivovansa, että kaikki paranisi, kun 
hallitsija saapuisi. 

Tämä toivo toteutuikin. Palattuaan pääkaupunkiin osotti 
keisari Armfeltille erityistä suosiota. Armfelt sai ennen muita mi-
nisterejä esittää asioita hallitsijalle. Ja kun hän taudin murtamana 
ei voinut lähteä asunnostaan, kävi keisari itse hänen luonaan 

Stjernvall Walleenin kokoelma. 
$) $iilahden kokoelma. 
3) Stjernvallin kokoelma. 
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Suomen asioita käsittelemässä  1).  ,,Tämä ei suinkaan ole", kir-
jotti Ehrenström  elok.  4  p.  1814  Walleenille  2),  „mieluista niille, 
jotka ovat hänen kukistumiseensa perustaneet suuria laskelmia." 
Suomen asiain esittelijät saivat keisarin palattua asioita ratkais-
tuiksi enemmän kuin kaikki muut ministerit yhteensä  3).  

Mutta sitten taas seurasi  keisarin pitkällinen poissaolo. 
Rehbinder oli jättänyt ennen keisarin lähtöä hänen allekirjotet-
tavakseen tärkeitä asiakirjoja,  in. m.  ne, jotka koskivat komi-  
tean  uuden puheenjohtajan nimitystä, Aminoffin eroa ja Wille-
brandin  määräämistä komitean jäseneksi, mutta hallitsija  mat  
kusti niitä palauttamatta. Luultiin senvuoksi, että ne olivat 
jääneet vaille hallitsijan nimeä. Sittemmin' ne kuitenkin löy-
tyivät ja olivat ne allekirjotetut  4).  

Ennenkuin komitea oli tehnyt keisarille aikaisemmin ma-
nitsemamme esityksen sijaishallituksen asettamisesta  5),  oli  ko-
mitea aikonut pyytää, että joku komitean jäsenistä olisi mää-
rätty lähtemään hallitsijan luo asioita esittämään, ja olisi Reh-
binder tai  v.  Troil lähtenyt matkalle luvan saavuttua  S).  Komitea 
luopui kuitenkin tästä ajatuksesta ja päätti tehdä keisarille yllä-
mainitun esityksensä, lähettäen sen ohella hallitsijalle tärkeim-
mät asiat ratkaistavaksi. Kun sitten hallitsija palasi, saivat tällä 
kertaa Suomen asiat odottaa Venäjän asiain jouduttua ensin
hallitsijan päätettäviksi. Tämä synnytti jälleen huolia Suomen 
miesten mielissä. „Asemamme", kirjottaa Walleen tammik.  27  
p.  1816  Ehrenströmille 7),  „on  kauheampi kuin hallitsijan poissa-
ollessa. Pienen valtiomme konstitutsionaalinen koneisto  on  ra- 
kenteeltaan sellainen, jollainen sen ei pitäisi olla, vaarassa py-
sähtyä ja särkyä kappaleiksi." Myös Mannerheim kirjeissään 
Ehrenströmille valitteli, että Suomen asiat olivat vielä_ tammi-
kuun lopussa koskemattomat  8).  

Näihin aikoihin kuitenkin esittelyt alkoivat, ja sen jälkeen 
käsiteltiin Suomen asioita erityisellä kiireellä. Ratkaisematto 

Tegnér,  m. t. I11  ss.  443-9. 
2) Stjernvall-Walleenin kokoelma.  
3) Walleenin kirj.  10/9  1814  Ehrenströmille.  Sam.  kokoelma.  
4) Walleenin kirjeet  14/9, 17/9  1814. Sam.  kokoelma. 

Vrt. ylemp.  s. 61.  
e)  Walleenin kirj.  28/4  1815.  Stjernvall-Walleenin kokoelma. 
')  Sam.  kokoelma.  
s)  Birj.  27/i, 6/2  1816.  Ehrenströmin kokoelma (kirjekopiot). 



mia asioita olikin aina v:sta  1812  alkaen. Vasta keväällä  1817  
saatiin viipyneet asiat päätökseen ja esittelyjä voitiin ruveta 
toimittamaan entiseen tapaan asiain kulun palattua säännölli-
selle kannalle. Kun keisari lähti syksyllä  1817  Moskovaan, 
määräsi hän Rehbinderin seuraamaan mukana matkalla, jotta 
seisahdusta ei syntyisi Suomen asiain esittelyssä. Ymmärtäen 
määräyksen merkityksen maan asiain käsittelyyn nähden,  lä-  
hetti senaatti sen johdosta keisarille kiitoksen omasta ja Suo-
men kansan puolesta, toimenpide kun oli senaatin mielestä uusi 
osotus hallitsijan suopeudesta Suomea kohtaan  1).  

Olemme aikaisemmin kertoneet Venäjän viranomaisten se-
kaantumisesta maamme asioihin ja Suomen asiain komitean toi-
mista sen ehkäisemiseksi. Tässä yhteydessä  on  kuitenkin vielä 
lähemmin puhuttava komitean ja mainittujen viranomaisten vä-
lisistä suhteista. 

Hallitsijalle menevät puhtaat sotilasasiat, jotka koskivat  
v. 1812  asetettua Suomen omaa värvättyä sotaväkeä, eivät kul-
keneet Suomen asiain komitean kautta, vaan asetettiin niitä 
varten sota-asiain ministeriöön erityinen suomalainen esittelijä, 
joksi nimitettiin everstiluutnantti Ludvig Jägerskjöld  2).  Näissä 
asioissa ei siis komitea tullut kosketuksiin Venäjän viranomais-
ten kanssa. Muissa asioissa sitävastoin tapahtui  se  hyvin usein. 
Tarvittaessa pyydettiin komitean toimesta Venäjän viranomai-
silta tietoja tai lausuntoja. Niinpä, kun konselji laati ehdotusta 
komendanttien ohjesäännöksi, joka oli koskeva heidän suhtei-
taan siviiliviranomaisiin, hankki komitea sotaministeriltä entiset 
komendanteille annetut ohjeet  3).  Suomen postitirehtöörin ja  kon-
seljin  esitys transiitoporttoon nähden jätettiin sisäasiain minis-
terille lausunnon antamista varten ennenkuin keisari asian rat-
kaisi  4).  Venäjän viranomaiset puolestaan kääntyivät — paitsi 
niissä tapauksissa, jotka ovat jo aikaisemmin mainitut — komi-
tean puoleen myös tietoja ja selvityksiä tarvitessaan. Poliisi-
ministeri pyysi saada kaupunkien asemakaavoja statistista osas-
toa varten, vuori asiain departementti vuosittaisia kertomuksia 
suolan tuonnista maahan, ja Viipurin lääniä koskevissa asioissa  

1}  Plen. pöytäk.  14/30  1817.  
Gripberg,  m.  e. ss.  245-6. 

3) Komit.  pöytäk.  14/, 1814 v. 1. 
4) Plen. pöytäk.  18/12  1812.  



- ministeritteusein kääntyivät tietoja saadakseen komitean puo-
leen 1): - 

Paitsi tällaisia asioita oli vielä muuan tärkeämpi ja suu- 
rempå.a mielenkiintoa herättävä kysymys, jossa Suomen asiain 
komitean miehet ja Venäjän viranomaiset tulivat läheisiin teke-
misiin toistensa kanssa: tulli- ja kauppasuhteiden järjestäminen 
Suomen ja Venäjän välillä. Tulliraja oli sotavuosina näiden 
maiden rajalta poistettu, mutta lopulla vuotta 1811 asetettu 
tulliketju, joka ensin kulki Viipurista Käkisalmeen mutta 
sitten muutettiin rajalle Venäjän puolelle. Tarkotuksena. 
oli sillä ehkäistä tullipetoksia, jollaisia arveltiin sattuvan, kun 
Venäjällä ja Suomella oli eri tullitaksa, ja oli aikomus se pois-
taa niin pian kuin saatiin valmiiksi uusi tullitaksa, joka olisi 
yhdenmukainen Venäjän taksan kanssa, ja jonka voimaanpane 
misen jälkeen ei petoksia olisi tarvittu pelätä. Kun Suomen 
asiain komitea jätti hallitsijalle ehdotuksen tätä taksaa varten, 
minkä ehdotuksen pohjaksi oli pantu Venäjän taksa, teki komi-
tea samalla esityksen tulliketjun poistamisesta. Mutta tähän  eh-  
dotukseen oli hallitsija suostuvainen vain ehdolla, että Suomen, 
tullilaitos asetettaisiin erityisten Venäjän tullilaitoksen puolesta 
määrättyjen virkamiesten valvonnan alle, koska Venäjän tulli-
laitoksen etu riippui siitä, että Suomen tullilaitoksessa ei vää-
rinkäyttöjä tapahtunut, ja määräsi hän Rehbinderin neuvotte- 
lemaan finanssiministerin kera tämän kontrollilaitoksen järjestä-
misestä. Ennen pitkää uusi tullitaksa astui voimaan, mutta 
tulliketju jäi paikoilleen, kun mainittua kontrollilaitosta ei oltu 
ennätetty sitä ennen asettaa toimintaan. 

Laitosta varten laati finanssiministeri ehdotuksen, joka jä-
tettiin ennen pitkää Armfeltille ja Rehbinderin välityksellä  ko-  
mitealle ja josta ote saapui komitealle myös oikeusministe-,  
rin kautta. Sen mukaan piti Suomeen asetettaman inspehtöri 
ja muutamia reviisoreja, jotka olisivat olleet yksinomaan finanssi-
ministeristä riippuvia ja saaneet valvoa tullikamarien toimintaa 
ja .antaa niille määräyksiä. Ehdotuksen johdosta teki Armfelt 
muistutuksia, joihin ministeri puolestaan vastasi, ja niinikään 
komitea, jossa asia oli esillä marrask. 23  p.  1812 v. 1., esitti 
sen suhteen useita huomautuksia 2). Komitea vetosi siihen, 

1) Komit. asiakirj. 18I5 n:o 253, 1816 n:o I87  y.  m. 
2) Komit. pöytäk.  main.  päiv. 
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että Suomelle oli järjestetty oma talliballituksensa, joka oli yk-
sinomaisesti hallituskonseljin ja tullidirektsionin -h-oidossa, eikä 
oltu osotettu, ettei tämä järjestys kykenisi väärinkäyttöjä eh-
käisemään.  Jos  ehdotuksen mukaan tullilaitos olisi asetettu 
myös finanssiministeristä riippuvien virkamiesten . alaiseksi, olisi 
syntynyt kaksi hallitusta, ja siitä taas olisi johtunut mitä suu- 
rin sekaannus. Kontrollia Venäjän puolelta piti komitea  tar- 

,  peettomana varokeinona, mutta voitiin  se  komitean mielestä. 
asettaakin, jotta — kuten komitea lausui — kaikki aihe epäluu-
loon Suomen tullihallitusta kohtaan katoaisi; kuitenkin komitea 
katsoi, että ehdotetun tulli-inspehtorin piti olla tullidirektsionin 
jäsen ja yhdessä direktsionin kanssa hoitaa hallintoa.  Jos  ei ta-
mäntapaista järjestelyä hyväksytty, pyysi komitea, että tulli-
raja  Suomen ja Venäjän välille uudelleen asetettaisiin ja että 
Venäjän tullitaksaa ei Suomeen ulotettaisi. 

Keisarin poissaolon vuoksi jäi asia toistaiseksi lepäämään. 
_ Mutta hänen palattuaan otti finanssiministeri kysymyksen esille 
ministerikomiteassa, joka sen maalisk.  31  p.  1816 v. 1.  lähetti 
ehdotuksensa kera valtakunnanneuvostoon käsiteltäväksi. Kei-
sari käski kuitenkin hankkia ministerikomitean ehdotuksesta 

ISuomen senaatin lausunnon, ja vasta sitten, jos senaatti sitä 
puoltaisi, olisi  se  jätettävä valtakunnanneuvostolle toimeenpan-
tavaksi. Sen johdosta finanssiministeri pyysi kenraalikuvernöö-
rin kautta senaatin lausuntoa asiasta. Mutta kenraalikuvernÖöri 
katsoi, että Suomen asiain komitean ohjesäännön §  26  nojalla 
ei senaatti voinut lausuntoa laatia, ennenkuin keisari oli anta-
nut siitä Suomen asiain komitean kautta käskyn, ja lähetti sen-
vuoksi ministerin kirjeen komitealle. Kenraalikuvernöörin kit-
jeen esitti Rehbinder komiteassa toukok.  9/21  p.  1816  uuden 
tullitariffin voimaanpanemista koskevan asian yhteydessä. Vuo-
den alussa oli nimittäin ollut kysymys uuden-  tu.  llitariffin laati-
misesta Venäjää varten, ja oli silloin finanssiministeri ehdotta-
nut keisarille, että tariffi ulotettaisiin Suomeenkin,  loska  hä-
nestä  Suomi,  jos sillä olisi erilainen taksa, olisi salakuletuk-
sen pesänä. Kun Suomen asiain komitea oli saanut tiedon mi-
nisterin ehdotuksesta, pitivät komitean puheenjohtaja ja valtio-
sihteeri sekä finanssiministeri useita konferensseja, joissa ensin-
mainitut koettivat saada muutoksia taksaan. Mutta keskuste-
luissa, jotka Rehbinderin kertomuksen mukaan olivat hyvin kuu- 
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mia, antoi ministeri myöten vain vähäisissä asioissa. Hallitsija,-
puolestaan, kun asia hänelle esitettiin, katsoi, että jos erilaiset 
tullitaksat pantaisiin voimaan Venäjällä_ ja Suomessa, tuottaisi 
se ensinmainitulle maalle vahinkoa. Tullitariffi Venäjää varten 
julkaistiin sitten keväällä 1816, ja Suomen asiain komitean asiaksi 
jäi tehdä ehdotus tariffin sovelluttamisesta Suomeen.1) 

Tarkastaessaan - mainittua tullilaitoksen kontrollia koske-
vaa ministerikomitean ehdotusta, joka oli yhdenmukainen aikai- 
semman finanssiministerin laatiman ehdotuksen kanssa, myönsi 
komitea, että salakuletusta oli harjotettu ja tullipetoksia sattu-
nut, mutta sitä piti ehkäistä Suomen tullivirkamiehiä lisäämällä 
ja rajalla ' olevaa tullivalvontaa koventamalla. Mutta vaikkapa: 
sitenkään ei epäkohtaa olisi saatu poistetuksi, ei komitea 
olisi voinut ehdotusta puoltaa: Kun keisarin maalle vah-
vistaman konstitutsionin mukaan siviiliviranomaiset olivat eh-
dottomasti riippuvat Suomen ylihallituksesta, johtaisi finanssi-
ministerin alaisen venäläisen tullivirkamiehistön asettaminen 
kollisioneihin Suomen ylihallituksen ja Venäjän viranomais-
ten välillä, jotka tulevaisuudessa saattoivat tuottaa molemmin 
puolin mitä ikävimpiä seurauksia. Syntyisi sekaannuksia ja 
puuttuisi yhtenäisyyttä, joka oli kaiken kelvollisen hallinnon 
pääehtoja. Komitea päätti senvuoksi esittää asian keisarille en-
nenkuin lausuntoa Suomen senaatilta pyydettiin. Jos Venäjän 
viranomaiset välttämättä vaativat venäläisen tullikontrollin aset-
tamista Suomeen, oli sen järjestämisestä senaatilta ehdotus vaa- 

_ 	dittava. Tämän esityksen hallitsija kesäk. 19  p.  1816 hyväksyi 
niinkuin myös komitean tullitarif ln  suhteen tekemät ehdo- 
tukset. Hän määräsi, että uusi tullitaksa oli julkaistava ja 
että Suomen senaatin oli annettava lausunto keinoista, joilla 
voitiin ehkäistä väärinkäyttöjä; kunnes lausunto saapui ja sen 
johdosta oli toimiin ryhdytty, piti tulliketjun rajalla jäädä en-
nalleen. 2) Lausunnossa, jonka senaatti antoi jouluk. 12  p.  1816, 
ei se puoltanut venäläisen kontrollilaitoksen asettamista, vaan 
ehdotti ainoastaan toimia tullivalvonnan koventamiseksi ja tulli- 
rajanär 	Venäjän järjestämiseksi 	J~  estämiseksi Venä 	ja Suomen välillä. Ehdotuksesta 
pyysi sitten Suomen asiain komitea tammik. 15  p.  1817 finanssimi- 

1) Rehbinderin kirjotelma „Svar på  en  Finsk Patriots Reflexioner 
_ rörande åtskilliga ajlmänna angelägenheter". Riilahden  kokoelma:  

2) Komitean  pöytäk.  20/8  1816 v. 1.  
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nisterin lausuntoa.  Se  valmistui maalisk.  20  p.  s. v.  Ministeri yhtyi 
Suomen senaatin ehdotukseen, pitäen sitä mahdollisena toteuttaa. 
Lausunnon saatuaan teki komitea huhtik.  4  p.  1817 v. 1.  kei-
sarille esityksen kysymyksen järjestämisestä senaatin ehdotuk-
sen mukaisesti, ja  tonkok.  9  p.  1817 v. 1.  keisari sen hyväk-
syi.1) Uudessa tulliasetuksessa, joka mainittuna päivänä annet-
tiin, määrättiin tullirajan asettamisesta pysyvälle kannalle sekä 
muista . senaatin ja Suomen asiain komitean esittämistä sei- 
koista.2) Siten tuli tämä tärkeä ja vaikeuksia synnyttänyt asia 
vihdoin ratkaistuksi. 

Asema, minkä Armfelt oli keisarin läheisenä uskottuna ja 
neuvonantajana saavuttanut, oli tehnyt hänelle enemmän kuin 
muille mahdolliseksi esiintyä menestyksellä Suomen etujen puol- _ 
tajana. Mutta asemansa suoman vaikutusvallan käyttämisessä 
saattoi hän osottaa suurta varomattomuuttakin. Niinpä hän  ken-.  
raalikuvernöörinä ollessaan jätti, jouduttaakseen asiain kulkua, 
Suomea" koskevia virkakirjeitä suoraan Ruotsin Pietarissa ole-
valle lähettiläälle, syrjäyttäen siten Venäjän ulkoasiain ministerin, 
josta menettelystä tehtiin kuitenkin loppu Ruotsin hallituksen toi-
mesta.3) Armfeltin varomattomuus suhteissa Venäjän viran-
omaisiin sekä toiselta puolen yhä jatkuva eripuraisuus komi-
tean jäsenten kesken herätti puheenaolevien kuten jo aikaisem-
pienkin vuosien kuluessa huolia useissa Suomen hallitusmie 
hissä. Muuan aihe Armfeltin ja Aminoffin välisen riidan jatku-
miselle oli Armfeltin syksyllä  1812  aikaansaama määräys, että 
Ruotsiin muuttavien upseerien oli maksettava takaisin rauhan-
teon jälkeen kantamansa palkka, jonka määräyksen Armfelt oli 
hallitsijalta hankkinut, koska hän katsoi epäisänmaalliseksi, että 
upseerit Suomen sotajoukkoa asetettaessa jättivät maansa. Tätä 
määräystä Aminoff piti omavaltaisuutena. Rehbinderin kirjeistä 
maalisk.  23  p:ltä  1813  Mannerheimille . ja Palmfeltille näkyy, 
että asian johdosta oli katkeruutta syntynyt Suomen mies-
ten mielissä.  4)  Armfeltin ja Aminoffin keskinäisen eripuraisuu-
den johdosta lausui Fredrik Stjernvall kirjeessä - kesäk.  17 

1)  Komit.  pöytäk.  10/5  1817  .  v. l.  Esitysnootti mo  447.  
i►  Saml. al förordn. 's.  64  ja ss. 	 -  
3) Tegn~r,  m. t.  III ss.  438-9. 
4) Sam.  III ss.  350-1.  Castren, Skildr. ss.  300-2. 
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p:ltä  1814  Kaarle veljelle-1) teräviä sanoja ja huomautti, että 
riita saattoi osaltaan heikontaa Armfeltin asemaa Pietarissa ja 
hovissa. Sen johdosta taas, että Armfeltin ja Rehbinderin  vä-  
lillä _ oli syntynyt eripuraisuutta, lausui hän kirjeessä  elok.  9  
p:ltä  1814  veljelle  2)  ihmettelynsä, huomauttaen, kuinka sellai-
nen oli mahdollista; olihan Armfelt pitänyt Rehbinderiä kun 
nioitettavana ja innokkaana isänmaanystävänä. Vähää aikaisem-
min, kirjeessä kesäk.  6  p:ltä,  3)  oli Fredrik . Stjernvall =. puhut-
tuaan Armfeltin aikeesta. kertoa hallitsijalle Suomen hallinnossa 
esiintyvistä virheistä ja puutteista — lausunut, että kysymyk- 
sen ollessa peiton ottamisesta hallitsijan silmiltä, mikä peitto 
oli siihen saakka häneltä salannut suomalaisten taitamattomuu-  
den,  eripuraisuuden ja huonon hengen, tarvittiin varovaisuutta 
ja viisautta sekä omien intohimojen hillitsemistä, mutta että 
siihen ei kreivi pystynyt, ja senvuoksi saattoi paikallinen hal-
Iitus koko kansan kera syöksyä suurimpaan kaikista_ onnetto- 
muuksista: joutua hallitsijan epäsuosioon ja hänen halveksumi-
sensa esineeksi, minkä jälkeen asiain auttaminen ei enään ollut 
mahdollinen. 

Mutta nekin, jotka ankarimmin Armfeltin menettelyä ar-
vostelivat, olivat samalla valmiit kiittämään hänen . isänmaan-
rakkauttaan, lahjojaan ja suurta kokemustaan.  4)  Erityisestikin 
hänen kuolemansa jälkeen tunnettiin kaikkialla syvästi, mitä 
maa oli hänen poismenossaan kadottanut. Kaarle Stjernvall kir- 
jotti  elok.  22  p.  1814 5)  Fredrik veljelle Armfeltin kuoleman 

' johdosta: »Seuraukset tästä tappiosta saamme enemmän kuin 
tuntuvasti kokea. Kelpo kenraalikuvernöörimme  on  kadottanut 
vankan tuen; sen vaikutus  on  pian näyttäytyvä. — -= Näen jo 
asiamme vieraissa käsissä. Hyvä kyllä niin kauan kuin niitä 
hoitaa. kunnioitettava Rehbinder, mutta  tie on  auki. vieraille." 
Fredrik Stjernvall-jälleen kirjeessä  elok.  30  p:ltä  s. v.  veljelleen 
lausui, että Armfelt erinomaisten luonnonlahjojensa vuoksi olisi, -
kevytmielisyydestään huolimatta, missä maassa hyvänsä voinut  

1) Stjernvallin kokoelma. 
') Sam. kokoelma. 
3) Kts. ylemp. s. 21. 
4) Fsim. Fredr. Stjernvallin kirj. 14/12  1812. Kaarle veljelle. Stjern- 

vallin kokoelma. 
3) Sam. kokoelma. 



nousta vaikuttavaksi  jå  korvaamattomaksi  mieheksi; sitä enem- 
män Suomessa, missä oli puute henkilöistä, jotka kykenivät sellai-
sesså hovissa kuin Venäjän pitämään yllä omaa ja kansansa arvoa. 
Ehrenström jälleen eräässä elokuun lopulla  1814  Walleenille lä-
hettämässään kirjeessä1) sanoo: „Hänen virheensä valtio- ja vir-
kamiehenä olivat suuret ja usein niitä  on  valitettu, mutta hä-
nen isänmåanrakkautensa oli epäilemätön ja hänen asemansa 
isänmaan hyödyttämiseen nähden oli sellainen, että kukaan hä-
nen maamiehensä — — ei saata koskaan toivoa pääsevänsä yhtä 
edulliseen asemaan siinä suhteessa." Rehbinder kirjeessä  tam--
mik.  20  p:ltä  1815  Mannerheimille  2)  lausuu, että vahinko, „jonka 
olemme kärsineet Armfeltin kuolemassa,  on  korvaamaton, sanon 
sen suoraan tahtomatta vähentää sen tahi niiden arvoa, jotka 
tulevat hänen seuraajikseen. Lähellä hänen persoonaansa olin 
ehkä parhaiten tilaisuudessa näkemään hänen vikansa ja an-
sionsa, ja olen aina nähnyt viimemainittujen olleen monta ver-
taa suuremmat kuin heikkoudet, jotka enemmässä tai vähem-
mässä määrässä seuraavat inhimillistä luontoamme." Manner-
heim muistiinpanoissaan sanoo, että Armfelt rakasti maataan ja 
tahtoi sen parasta, vaikka kevytmielisyys johti erehdyksiin. Hä-
nelle oli maa oleva kiitollisuuden velassa, sillä hän oli ainoa, 
joka oli kyennyt vastustamaan Venäjän ylimysten vihaa ja ka-
teutta Suomea ja sen oikeuksia kohtaan.  3)  

Kun komitean puheenjohtajan paikka oli Armfeltin kuo-
leman jälkeen ollut täytettävä, oli keisarin huomio heti kiinty- - 
nyt Troiliin, joten Aminoff, joka oli myös ollut kysymyksessä, 
jäi syrjään.  4)  Kenraalikuvernööri puolestaan oli Troilin nimi-
tykseen tyytyväinen.5) Enemmän kuin Troiliin, josta Manner-
heim  on  muistiinpanoissaan lausunut, että hänellä oli arvokas 
luonne ja . esiintymiskykyä, mutta että häneltä puuttui taitoa 
yleisten asiain käsittelyssä,  6)  luottivat kuitenkin Suomen  

1) Stjernvall-Walleenin kokoelma.  
2) Ref.  Castren, Skildr.  ss.  304-5. 
3) Anteckningar ss.  89-90. 
4) Kaarle Stjernvallin kirj.  11/9  1814  Fredrik veljejle.- Stjernvallin 

kokoelma. Walleenin kirj.  12/19  1814  Ehrenströmille. Stjernvall-Walleenin 
kokoelma.  

3)  Walleenin kirj.  1+/9  1814  Ehrenströmille.  Sam.  kokoelma.  
8)  Anteckningar  s. 90.  



miehet Rehbinderiin. Keväällä  1814  oli Rehbinder puhunut 
aikeistaan ottaa eronsa,  1)  ja Armfeltin kuoleman jälkeen ,oli 
hän päättänyt poistua komiteasta, jos Aminoff olisi nimi-
tetty puheenjohtajaksi. 2) Ennenkuin nimitys tapahtui,  oh  
Aminoff, joka luuli huomanneensa, että hallitsijan luotta-  
mus  häneen oli vähentynyt, jättänyt erohakemuksensa, joten 
hän sitä vähemmin saattoi tulla paikkaan nimitetyksi. Mutta 
Rehbinderin eroaikeiden johdosta oli Fredrik Stjernvall, joka  
m. m.  oli niitä, jotka pitivät Rehbinderiä ainoana miehenä, mi-
hin voitiin turvautua, lausunut, että olisi ollut suurin onnetto 
muus, jos hän olisi komiteasta poistunut.  3)  Lopulla  v. 1815  oli 
Rehbinderillä jälleen aikeita pyytää eroaan, tällöin pääasiassa 
taloudellisten seikkain vuoksi. Walleenkin katsoi, että hänen 
täytyi niin menetellä, ellei tahtonut kokonaan tuhota itseään 
taloudellisesti. Rehbinder ei elänyt suuresti, ei edes asemansa 
mukaisesti, mutta silti olivat hänen tulonsa riittämättömät. Wal-
leen kuitenkin arveli, että keisarilla oli kyllä keinoja hänen 
tilansa auttamiseksi, eikä siis ollut asian suhteen peloissaan.  4)  
Walleen itse oli ajatellut Armfeltin kuoltua ottaa eronsa, ja 
sittemmin hän komiteasta poistuikin. Hänenkin menettelynsä 
tärkeimpänä syynä olivat taloudelliset seikat, joskin jonkun-
lainen. vastenmielisyys Troilia kohtaan näyttää myös siihen vai-
kuttaneen.  5)  

Armfeltin kuoltua ja Aminoffin poistuttua komiteasta he-
räsi toive, että eripuraisuus jäsenten keskuudesta katoaisi. Niinpä 
Ehrenström kirjeessä Walleenille jouluk.  18  p:ltä  18146)  lausui: 
„Kauan ovat meitä vaivanneet eripuraisuus ja riidat, joilla  on  
ollut toinen juurensa Suomen asiain komiteassa, toinen Tu-
russa.  En  voi kieltää, että Armfelt joskus itse osaksi herätti, 
osaksi vasten tarkotustaan piti niitä yllä varomattomilla suul-
lisilla ja kirjallisilla lausunnoillaan asioista ja henkilöistä, jotka 
lausunnot kohottivat ja antoivat aihetta hänen vihollisilleen soi- 

1) Kirj.  '/b  1814  Aminoffille. Riilahden kokoelma.  
2) Vrt. Ehrenströmin kirj.  ..

25/3  1814  Rehbinderille.  Hartman, m. t.  
ss.  343-4. 

3) gin 30/e 1814  Kairle veljelle. Stjernvajlin kokoelma.  
4) Walleenin kirj.  20/32  1815  Ehrenströmille. Stjernvall-Walleenin 

kokoelma.  
5) Kirj•  8/6  ja  20/12 1815  Ehrenströmilie.  Sam.  kokoelma.  
6) Sam.  kokoelma. 	 - 	- 	. 



maamaan häntä ja hänen tekojaan. ` Hänen jälkeläisellään ei 
ole niin pakottavaa tarvetta lausua tai kirjottaa sarkasmeja, 
eikä siis ole ainakaan tätä kiihotusaihetta olemassa. Ei myös-
kään enään ole siellä Aminoff kiihkeine intohimoineen, epäva-
kaisine luonteineen, taipumuksineen tarttua pikkuasioihin, vaa-
timuksineen saada olla aina ensimäisenä, vastustushaluineen ja 
epäluotettavaisuuksineen. . Kaiken tämän ja erityisestikin sen 
ystävyyden ja kunnioituksen johdosta, joka useimpain nykyisten 
jäsenten välillä vallitsee, toivon yksimielisyyden säilyvän, mikä 
on pääehtoja yleiselle hyvällemme ja joka, niin kauan kuin se 
säilyy, vaikuttaa edullisesti asiain kulkuun konseljissakin. 

Komitean jäseniin nähden tämä toivo toteutuikin-; sellai-
sia kiistoja kuin aikaisempina vuosina ei heidän välillään enään 
sattunut. Sitävastoin eivät komitean ja kenraalikuvernöörin välit 
.aina pysyneet rikkumattomina. Kenraalikuvernööri oli kerran-
kin pahastunut, kun keisari oli ratkaissut asioita vastoin hänen 
mielipidettään, ja syytti Rehbinderiä siitä, että hän oli väärin 
esittänyt asioita keisarille, joka syytös taas oli komitean mies-
ten mielestä mitä ajattelemattominta ja synnytti heissä pahaa 
mieltä. 1) Yleensä kuitenkin vallitsi myös komitean ja kenraa-
likuvernöörin välillä  sopu, ja olivat senlaatuiset tapaukset kuin 
edelläkerrottu vain satunnaisia poikkeuksia. 

Tehdessään  v. 1813  esityksen keskushallintolaitoksen 
uudestimuodostuksesta oli Suomen asiain komitea, kuten nähty, 
ehdottanut myös komitean lakkauttamista ja valtiosihteerinvi-
raston sijalle asettamista.  2)  Tarkotuksena oli vähentää menoja 
ja poistaa kaksinaisuus hallituksesta.  Jo  niihin suunnituksiin-
kin, jotka uudestimuodostusta varten laadittiin, oli ajatus komi-
tean reorganiseerauksesta sisältynyt. Ehrenström oli, hänen itsen-
sä Fredrik Stjernvallille antaman ilmotuksen mukaan, valmis-
tellut komitean uudestijärjestämistä muodostellessaan ehdotusta 
hallituskonseljin muutosta varten.  3)  Sittemmin, kun hän sai 
kuulla, että oli vaikeata saada komitean puheenjohtajan paikka  

1) Walleenin kirj. 1+/12  1814 Ehrenströmille. Stjernvall—Walleenin 
kokoelma. 

2) Vrt. ylemp. s. 21. 
s) Fredr. Stjernvallin kirj. i8/3  1813 Kaarle veljelle. Stjernvallin ko- 

koelma. 
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täytetyksi Armfeltin jälkeen, hän kirjeessä  elok.  25  p:ltä  1814  
Rehbinderille  1)  huomautti, että paras olisi epäilemättä ollut käyt-
tää tilaisuutta . ja lakkauttaa komitea kokonaan sekä asettaa si-
jalle valtiosihteeri virastoineen.  Se  olisi liänestl ollut Suuri aS~  
kel  hallintolaitoksen reorganisatsionia kohti, minkä hän katsoi 
käyvän yhä välttämättömämmäksi. Komitean uudestimuodostus 
jäi kuitenkin nytkin toteuttamatta, mutta ajatus sen reorgani-
seeraamisen välttämättömyydestä esiintyy taaskin keskushallinto-
laitoksen uudestimuodostusta koskevien tuumien yhteydessä, 
kun ne ennen pitkää uudelleen heräsivät eloon. Että asiat 
—  se  ajatus oli näiden reformituumien pohjana - valmis-
tettiin : sekä Suomen että Venäjän pääkaupungissa, ei ollut 
tarkotuksenmukaista. Sellainen järjestelmähän edellytti, että ko-
mitean jäsenet olivat valistuneempia, arvokkaampia ja-taita-  
vampia ja suuremmassa määrin hallitsijan luottamusta nautti-  
via,  kuin senaatin jäsenet; tai olivat  he_  viimemainittuja huo- 
nompia. Jälkimäisessä tapauksessa ei heitä tarvittu; edellisessä - 
taas oli4 ollut hyödyllisempää asettaa heidät senaatin jäseniksi, 
koska heidän kykynsä ei olisi silloin ollut rajotettuna  vain  hal-
litsijalle menevien kysymysten käsittelyyn, vaan olisi tullut ulo- 
tetuksi kaikkien hallintoasiain hoitoon.  

1) Hartman, m. t.  ss.  343-4.  


