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Vuorovaikutuksen rakenteet 

Suomen alueella asukkaat ovat aina olleet vuorovaikutuksessa 
paitsi keskenään myös muiden kanssa. Miltä vuorovaikutus 
näyttäytyi keskiajalta 1600-luvun alkuun? Vuorovaikutusta ta-
pahtui niin kyläteillä kuin käräjillä, ja siihen osallistuivat niin 
tavalliset kansalaiset, hallintoväki kuin kirkon edustajatkin. 
Luvussa selvitetään kulttuurisia vuorovaikutuksia, vuorovai-
kutuksen poliittisia ulottuvuuksia sekä vuorovaikutuksen infra-
struktuureja ja tiloja. Näistä syntyi se yhteiskunta, jossa ihmiset 
moninaisessa arjessaan elivät.

K eskiajalle ja uuden ajan alkuun osuu kaksi merkittävää 
Suomen historian käännekohtaa: 1200-luku, jolloin Suomen alue 

kristillistyi ja liitettiin Ruotsin valtakuntaan, ja 1500-luku, jolloin Kustaa 
Vaasa sitoi valtakunnan itäisen osan yhä tiiviimmin Ruotsin vallan alle. 
Kumpikaan vuosisadoista ei kuitenkaan tuonut suurta mullistusta alueen 
asukkaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen tai kanssakäymiseen muiden 
kanssa, vaikka tietyt asiat, kuten yhteydet paavilliseen kuuriaan, syntyivät 
ja katkesivat kristillistymisen ja reformaation seurauksena. Aikaisempien 
vuorovaikutussuhteiden tilalle tuli vain jotain uutta, johon mukauduttiin 
verrattain helposti ja nopeasti. Kokonaan uutta oli 1200-luvulla paikal-
lisyhteisöjen yläpuolelle asettunut ylipaikallinen maallinen ja kirkollinen 
valta, jonka ylisukupolviset instituutiot ovat sittemmin muodostaneet jat-
kumon Suomen historiassa.
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Keskiajan ja uuden ajan alun vuorovaikutus toteutui lukuisina koh-
taamisina erilaisissa maantieteellisissä tiloissa, mutta myös tapahtumina 
paikallisten ja ylipaikallisten instituutioiden määrittelemillä kontakti-
pinnoilla. Suomalaisen identiteetin on sanottu syntyneen näiden ta-
pahtumien ja kohtaamisten kautta. Suomalainen kansallisromanttinen 
historiankirjoitus on korostanut keskiajan roolia suomalaisen, länteen 
suuntautuneen identiteetin synnyssä. Ruotsista käsin Suomen alueelle 
levinnyt kristinusko ja kirkollinen hallinto sekä Suomen liittäminen 
osaksi Ruotsin valtakuntaa saivatkin merkittävän roolin 1800-luvun lopun 
ja 1900-luvun alun historiateoksissa, joiden tarkoituksena oli tähdentää 
Suomen ja suomalaisten etäisyyttä Venäjästä ja venäläisyydestä korosta-
malla vuosisataisia yhteyksiä länteen. Läntinen näkökulma on ollut val-
litsevana suomalaisessa historiankirjoituksessa aina viime vuosikymme-
niin asti, jolloin itäisiä ja eteläisiä yhteyksiä on alettu arvostaa ja tutkia 
systemaattisesti.1

Vuorovaikutuksen kohtaamistiloja ja kontaktipintoja tuottivat maan-
tieteellinen alue ja sille ominaiset miljööt ja toimintaympäristöt, kuten 
kylä, tie, kaupunki ja erilaiset rakennukset. Näiden ohella vuorovaiku-
tukseen vaikuttivat myös ylipaikallisiin instituutioihin, tuomiovaltaan ja 
yhteisöihin sidoksissa olleet hierarkiat, talouden, kaupan ja maanomis-
tuksen kautta syntyneet sosioekonomiset suhteet sekä ylipäätään ihmisen 
toiminta syntymästä kuolemaan ja sen taakse. Vuorovaikutusta ja koh-
taamisia säätelivät sekä päivänkierto että vuodenkierto, joissa moni asia 
poikkesi teollisen ajan luomasta rytmistä. Instituutioille, elinkeinoille ja 
arjen elämälle ominaiset kalenterit raamittivat niin yksilöiden, yhteisöjen 
kuin laajemminkin seutujen ominaista toimintaa. Vuorovaikutustilantei-
den kannalta Suomen ja sen lähialueiden yksi tärkeimpiä ominaispiirteitä 
oli vuodenaikojen selkeä vaihtelu, mikä vaikutti yhteisöjen toimintaan ja 
kontakteihin, eikä aina sulkevasti vaan myös vuorovaikutusta edistävästi. 
Laajoja käräjäkierroksia tai rahdinajoja oli helpointa järjestää sydäntalven 
aikaan, jolloin maatalous ei vaatinut huomiota, ja liikkuminen ja kuljetta-
minen talviteitä pitkin oli nopeaa ja vaivatonta. 1500-luvulla lähes kaikki 
Ruotsin valtakunnan ja Moskovan suuriruhtinaan väliset neuvottelut pi-
dettiin talvella, jolloin täkäläiset valtakunnan edustajat matkustivat reki-
saattueissa Viipuriin tai Venäjälle, tai päinvastoin.

1  Kansallisesta historiankirjoituksesta kansallisen identiteetin rakentajana ks. esim. Sulkunen 
ym. 2016, 13, 21–26; Haapala ym. 2017; Korpela 2004.
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Suuri osa keskiajan ja uuden ajan alun vuorovaikutuksesta perustui 
suullisiin prosesseihin, joissa varsinainen kohtaamistapahtuma saattoi 
olla luonteeltaan joko symmetrinen tai asymmetrinen: tasapuolinen tai 
vuorovaikutustilanteen taustatekijöiden perusteella jotakin tiettyä osa-
puolta painottava. Hallinnollinen vuorovaikutus – oli se sitten maallista 
tai kirkollista – hoitui hierarkkisten rakenteiden kautta, jossa yhtäältä yl-
häältä saneltiin, miten alamaisten tuli menetellä eri tilanteissa tai asioissa. 
Toisaalta alhaalta päin oli mahdollista myös vedota ylöspäin erilaisissa 
paikallisissa konfliktitilanteissa tai ongelmissa. Kaikissa vuorovaikutus-
tilanteissa oli aina läsnä myös tapojen, konventioiden sosiokulttuuristen 
käytäntöjen sanelemia symbolisia elementtejä: tuttuuden, vierauden, ys-
tävyyden, vastakkainasettelun, vallan, riippuvuuden tai omaehtoisuuden 
manifestaatioita, joiden ymmärtäminen, tuottaminen ja ”lukeminen” oli-
vat olennainen osa vuorovaikutusta.

Keskiajan ja uuden ajan alussa suomalaisten vuorovaikutus painottui 
kulttuurin, politiikan ja infrastruktuurin piiriin aivan kuten myöhempi-
näkin aikakausina. Tämän luvun jäsennys mukailee tätä kolmijaottelua. 
Luvussa tarkastellaan aluksi kulttuurista vuorovaikutusta, sillä sotia lu-
kuun ottamatta ensimmäiset vuorovaikutusta koskevat kirjalliset lähteet 
liittyvät juuri kulttuuriseen kanssakäymiseen. Tämän jälkeen pohditaan 
vuorovaikutuksen poliittista ulottuvuutta. Keskiajalla ja uuden ajan alussa 
poliittinen vuorovaikutus poikkesi myöhemmistä aikakausista, sillä Ruot-
sissa ei vielä tuolloin ollut kansanedustajajärjestelmää. Keskiajan poliitti-
sen vuorovaikutuksen suhteen pitää myös huomioida, että suomalaiset 
olivat sekä Ruotsin kruunun (maallinen hallinto) että paavin (kirkollinen 
hallinto) alamaisia ja että molemmilla instituutioilla oli oma hierarkkinen 
hallintomallinsa, joiden toiminta piti tuntea voidakseen ajaa asiaansa tai 
saadakseen ongelmansa ratkaistuksi. Luvun lopuksi vuorovaikutusta tar-
kastellaan ajassa ja tilassa tapahtuvina kohtaamisina. Missä keskiajalla ja 
uuden ajan alussa eläneet ihmiset kohtasivat toisiaan ja kuinka tieto käy-
tännössä liikkui ihmisryhmien ja alueiden välillä? 

Kulttuurinen vuorovaikutus

Nykyisen Suomen aluetta alettiin 1100-luvun kuluessa liittää aktiivisesti 
Ruotsin ja katolisen kirkon vallan alle, ja samalla alue tuli virallisesti 
osaksi läntisen Euroopan kulttuuripiiriä. Ihmisten välinen kommunikaa-
tio ja kanssakäyminen mahdollistivat monien erilaisten kulttuurivirtaus-
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ten leviämisen maan rajojen ulkopuolelta Suomeen ja maan sisällä yh-
destä paikasta toiseen. Laajentuneen kulttuuripiirin myötä esimerkiksi 
muodit, tieteet, toimintatavat ja tieto ylipäätään levisivät maasta ja kau-
pungista toiseen. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen eri muodot ovatkin 
olleet avainasemassa kulttuurimuotojen leviämisessä.

Tärkeimpiä keskiaikaisia vuorovaikutuksen kanavia olivat katolinen 
kirkko omine hallintokoneistoineen ja oikeuslaitoksineen sekä erilaiset 
luostarijärjestöt. Maallisella puolella taas monilla Ruotsin valtionhallin-
non instituutioilla, kuten oikeuslaitoksella ja verotuksella, oli tärkeä rooli 
erilaisina vuorovaikutuksen kosketuspintoina. Lisänä tulivat kauppiaiden 
yhteisöt, killat ja kaupunkien hallinto. Kun erilaiset instituutiot rantautui-
vat Suomeen, ne toivat mukanaan monia kulttuurisia uudistuksia ja olivat 
merkittävässä roolissa täkäläisten ryhmäidentiteettien kehittymisessä.

Keskiajantutkimuksessa vallitsi lähes 2000-luvulle asti ajatus siitä, 
että erilaiset kulttuuriset virtaukset levisivät kommunikaation kautta yk-
sisuuntaisesti keskusta-alueilta periferioihin. Käsityksen mukaan virtaus-
ten leviäminen tapahtui aina viiveellä, joskus jopa hyvinkin huomattavalla 
sellaisella. Vasta viimeisen parin vuosikymmenen aikana tätä ajatusta on 
alettu kritisoida, ja tutkimuksessa on sittemmin tultu siihen tulokseen, 
että kulttuuristen ilmiöiden leviäminen on aina vuorovaikutuksen tulos. 
Uudet ajatukset, tavat, käytännöt ja esineet eivät siis levinneet tai tulleet 
kopioiduiksi sellaisenaan, vaan niitä mukautettiin paikallisiin oloihin ja 
ajatusmaailmaan sopiviksi.2 Monet asiat, kuten esimerkiksi maallisen hal-
linnon käytännöt, tulivat toki Suomeen suoraan Ruotsista ja niissä nou-
datettiin samoja pääpiirteitä kuin emämaassa. Suomen ja Ruotsin käytän-
töjen homogenisoituminen korostui erityisesti 1500-luvulla, kun Kustaa 
Vaasa tehosti maallista hallintoa ja etenkin verotusta. Samoin kirkollinen 
hallinto omaksuttiin Suomeen suurin piirtein saman mallin mukaisesti 
kuin muuallakin kristikunnassa. Toisin kuin tiheään asutuilla kirkon ydin- 
alueilla Turun hiippakunnassa seurakunnat olivat alueellisesti ja väestöl-
lisesti suuria, minkä seurauksena useimmat keskiajan lopulla rakennetut 
täkäläiset kivikirkot ovat epätavallisen kookkaita verrattuna esimerkiksi 
saman aikakauden tanskalaisiin kirkkoihin.

2  Hyvän esimerkin keskusta–periferia-ajatuksesta keskiajantutkimuksessa tarjoaa Robert 
Bartlettin (1993) keskiajan historian perusesitys, jonka mukaan kulttuuriset vaikutteet 
siirtyivät pikkuhiljaa keskiajan kuluessa keskusalueilta periferiaan; Itämeren alueen 
kristillistymisen suhteen sama sosiologiasta omaksuttu teoria ks. Blomkvist 2005; ks. myös 
Salonen ym. 2013.
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Kristinuskon mukana Suomeen levisi myös kirjoitustaito, ja aluksi kir-
jallisen kulttuurin kielenä oli kirkon kieli eli latina. Hallintokieli ruotsi tai 
kaupan kieli keskialasaksa yleistyivät vasta 1300-luvun toisella puoliskolla. 
Aiemmin luultiin, että kirkon mukanaan tuoma kirjallinen kulttuuri tar-
koitti sitä, että Suomessa ovat olleet käytössä ainoastaan latinalaiset kirjai-
met, mutta viimeaikaiset arkeologiset löydöt todistavat toista. Turun kes-
kustasta löytyi 1300- ja 1400-lukujen taitteeseen ajoitettu puisen kimpias-
tian pohja, johon oli kirjoitettu riimukirjaimin latinankielisen Ave Maria 
-rukouksen alkua.3 Tämä löytö todistaa, että latinalainen kirjoituskulttuuri 
muovautui Suomen oloissa paikallisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin ja että 
valtakulttuurista poikettiin tarpeen tullen. Selvää on myös, että kulttuu-
rivirtausten leviäminen Suomeen keskiajalla ja uuden ajan alussa on aina 
ollut tulos kahdensuuntaisesta vuorovaikutuksesta keskustan (yhtäältä Eu-
roopan ja Ruotsin ja toisaalta Bysantin ja Novgorodin) ja periferian (Suo-
men) välillä. Toisin kuin usein kuvitellaan, uudet ilmiöt ja tiedot eivät vält-
tämättä saapuneet Suomeen kovinkaan suurella viiveellä, vaan monet asiat 
omaksuttiin nopeasti ja samaan tahtiin kulttuurin ydinalueiden kanssa.

Kun nykyisen Suomen lounaisosat liitettiin 1100-luvulla Ruotsin yh-
teyteen ja katolisen kirkon alaisuuteen, Suomessa elettiin hyvin erilaista 
elämää kuin muualla läntisessä Euroopassa. Lähi-idästä ensimmäisten 
kristillisten vuosisatojen aikana ensin Rooman valtakunnan ydinalueille 
ja sieltä myöhemmin yhä pohjoisemmaksi levinnyt kristinusko saapui 
1000-luvulla Suomeen ilmeisestikin kristinuskoon tutustuneiden kaup-
piaiden ja yksittäisten lähetyspappien välityksellä. Kristinuskon rantautu-
misessa Suomeen oli siis huomattava, noin tuhannen vuoden viive. Mutta 
kun kristinusko oli juurtunut Suomen alueelle, seurakuntaverkosto perus-
tettu ja kirkollinen hallinto etabloitunut, paavilliset määräykset saapuivat 
tänne Roomasta tai Avignonista parhaillaan parissa kuukaudessa – siinä 
ajassa kuin kuriiri kuuriasta matkusti Euroopan läpi Turkuun. Muutaman 
kuukauden viive uutisten leviämisessä oli keskiajalla aivan tavallista. Esi-
merkiksi paavi Innocentius VIII sai vasta helmikuun 6. päivänä 1492 Roo-
maan tiedon siitä, että Espanjan hallitsijaparin, Ferdinandin ja Isabellan, 
kristityt joukot olivat valloittaneet Granadan muslimien käsistä. Vaikka 
kyseessä oli erittäin tärkeä tieto, kesti sen saapuminen paavilliseen kuu-
riaan yli kuukauden, sillä valloitus oli tapahtunut jo tammikuun alussa.4

3  Harjula 2015, 47–49.
4  Salonen 2016, 70–71.
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Keskiajalta lähtien uutuudet ja uutiset saapuivat siis Suomen alueelle 
kohtuullisen nopeasti, ja ne myös levisivät Suomen sisällä varsin tehok-
kaasti eri kanavia pitkin. Papiston edustajat toivat kirkollisia uutisia paa-
vin kuuriasta tai arkkihiippakunta Uppsalasta. Piispat levittivät tietoa 
eteenpäin hiippakuntansa papistolle ja papit edelleen saarnojen yhtey-
dessä seurakuntalaisilleen. Kun Suomesta lähteneet yliopisto-opiskeli-
jat palasivat takaisin, he toivat mukanaan tieteen uusimpia virtauksia ja 
eri tieteenaloja koskevia käsikirjoituksia Pariisista, Bolognasta, Prahasta 
ja monista Saksan pohjoisosan yliopistoista. Samalla he levittivät myös 
muunlaisia uusia tuulia, kuten esimerkiksi Rostockissa ja Leuvenissa 
(mahdollisesti myös Wittenbergissä) 1510- ja 1520-luvulla opiskellut pap-
pismies Petrus Särkilahti, joka palasi vuonna 1523 tai 1524 Turkuun lute-
rilaisen uskonkäsityksen omaksuneena ja vastavihitty vaimo rinnallaan.5 
Maallisen hallinnon virkamiehet taas levittivät Tukholmasta, tai unioni-
aikana Kööpenhaminasta, tullutta tietoa, ja aluehallinnon johtomiehet eli 
linnanherrat tai voudit levittivät tiedon pitäjähallintoon, josta nimismies 
tai kaupungin raati saattoi asiat kaikkien tietoisuuteen. Toisinaan kirkol-
lisia tiedotuskanavia saatettiin käyttää myös maallisiin tarkoituksiin – ja 
välillä toisin päinkin.

Keskiajan kirkollinen hallinto-organisaatio oli erittäin pitkälle kehit-
tynyt ja toimiva, ja paavit saattoivat tehokkaasti tiedottaa sitä pitkin esi-
merkiksi ristiretkien alkamisesta tai uusista oikeudellisista määräyksistä 
kristikunnan kaikkiin kolkkiin. Kirkon hallinto oli hierarkkisesti raken-
nettu niin, että keskushallinto eli paavillisen kuurian useat eri virastot 
huolehtivat tietyistä asioista, kun taas toisten asioiden hoito oli delegoitu 
joko hallinnon ylemmälle keskitasolle eli arkkipiispojen johtamiin kirk-
koprovinsseihin tai alemmalle keskitasolle eli piispojen johtamiin hiippa-
kuntiin. Kukin hiippakunta oli puolestaan jaettu seurakuntiin, joita hal-
linnoivat kirkkoherrat apunaan mahdollisesti kappalaisia. Kun kuuriasta 
lähteneet tiedot tai määräykset piti saattaa kaikkien tietoon, ne levisivät 
nopeasti ja tehokkaasti näitä hallinnon eri tasoja pitkin ylhäältä alaspäin 
aina yksittäisille kristityille asti.6 Samoin yksittäisten kristittyjen oli mah-
dollista hoitaa asiaansa paavillisessa kuuriassa esimerkiksi oman hiippa-
kunnan edustajan välityksellä ilman, että kaikkien piti henkilökohtaisesti 
lähteä paavin luo. Esimerkiksi turkulainen porvari Gödeke Witte ja hä-

5  Heininen 2007, 43–46.
6  Salonen 2009, 85.
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nen vaimonsa Katarina saivat 14.7.1460 paavilta lisenssin valita itse oman 
rippi-isänsä. Gödeke ja Katarina eivät ilmeisestikään itse matkustaneet 
Sienaan, jossa lisenssi on myönnetty, vaan paavi Pius II:n samoihin aikoi-
hin Turun piispaksi vihkimä Konrad Bitz lienee hankkinut lisenssin heille 
vihkimysmatkansa aikana.7

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet olivat ensimmäiset suomalai-
set seudut, jotka tulivat osaksi kansainvälistä kristillistä verkostoa. Kris-
tillistymisen alkuvaiheessa kirkollisen hallinnon juurtuminen ja rakenta-
minen oli kuitenkin suhteellisen hidasta. Varhaisimmat tiedot kristinus-
kon tuntemuksesta Suomen alueella perustuvat arkeologisiin löytöihin 
ja ajoittuvat 1000-luvulle. 1100-luvulla, jolloin ruotsalaiset alkoivat sys-
temaattisemmin kristillistää läntistä Suomea, alueelle rakennettiin en-
simmäisiä kirkkoja, jotka ovat viimeisimmän tietämyksen mukaan olleet 
jonkinlaisia yksityisiä kappeleita, kuten Kaarinan Ristimäestä löytyneen 
”Suomen varhaisimman kirkon” jäänteet todistavat.8 Yksityiset tai yh-
den kylän asukkaiden yhteiset pienet kirkot alkoivat jäädä pois käytöstä 
1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla, kun varsinainen pysyvä kirkollinen 
hallinto seurakuntaverkostoineen alkoi muotoutua. 

Samoihin aikoihin Suomen lähetysalueen piispanistuin siirrettiin py-
syvästi Turkuun, ensin 1230-luvulla Koroisten niemelle ja sieltä edelleen 
vuosisadan lopulla Turun tuomiokirkon nykyiselle paikalle Unikankareen 
kummulle. Seurakuntaverkoston muotoutuminen ei kuitenkaan täysin 
päättänyt kylähautausmaiden perinnettä, mistä on todisteena esimerkiksi 
vielä 1400-luvulla käytössä ollut Espoon Kauklahti.9 Keskiajan kuluessa 
nykyisen Suomen alue pohjoisia ja koillisia osia lukuun ottamatta liitet-
tiin osaksi koko maan kattavaa seurakuntaverkostoa ja samalla osaksi kir-
kollista hallintojärjestelmää. Tämä Roomasta käsin 1400- ja 1500-luvulla 
hallittu yhteys katkesi 1520-luvulla, kun Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan 
alulle panema reformaatio teki Ruotsin kirkosta itsenäisen.10 Reformaa-
tion jälkeen vuorovaikutusta tapahtui vain emämaasta käsin johdetun 
valtionkirkon ja suomalaisten hiippakuntien, Turun ja vuonna 1554 pe-
rustetun Viipurin, sekä niiden alaisuudessa olleiden hieman yli sadan seu-
rakunnan välillä.

7  Salonen 2009, 177, 195; Risberg & Salonen 2008, asiakirja nro 86.
8  Ruohonen 2015; seurakuntaverkoston synnystä ja kirkkojen rakentamisesta ks. Hiekkanen 

2007, 11–28.
9  Salminen 2013, 518–519.
10  Reformaatiosta Ruotsissa ks. Berntson 2012, 109–139.
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Paavillisia kirjeitä tai määräyksiä saapui Turun hiippakunnan alueelle 
vain hyvin harvoin. Samoin suomalaiset kristityt kääntyivät vain harvoissa 
tapauksissa paavin tai paavillisen hallinnon puoleen asioidensa hoitami-
seksi. Paavilliseen istuimeen vedonneet suomalaiset olivat pääsääntöisesti 
varakkaan yläluokan tai aateliston jäseniä, kuten edellä mainittu turkulai-
nen porvaripariskunta Gödeke Witte ja Katarina tai itselleen avioitumislu-
paa syksyllä 1470 pyytäneet Maskun Kankaisten kartanonherran, Henrik 
Claesson Horn (Henrikki Klaunpoika), poika Klaus ja hänen kihlattunsa, 
valtaneuvos Krister Frillen tytär Kristiina.11 Asioiden hoito kirkon keskus-
hallinnon kanssa suoritettiin kirjallisesti, mutta suurin osa keskiaikaisesta 
kirkollisesta vuorovaikutuksesta käytiin suullisesti kirkkoherran ja seura-
kuntalaisten välillä, eikä siitä ole siksi jäänyt minkäänlaisia kirjallisia todis-
teita. Seurakuntalaiset kävivät säännöllisesti messussa, kuuntelivat papin 
saarnaamista ja omaksuivat kristinuskon perusperiaatteet. Kirkkoherra oli 
myös sakramenttien kautta läsnä kristittyjen elämänkaaren kaikissa vai-
heissa: kasteesta konfirmaation ja avioliiton kautta viimeiseen voiteluun 
ja lopulta hautaukseen. Seurakuntalaisten tuli totella sielunpaimentaan 
ja tunnustaa tälle ripin sakramentissa tekemänsä synnit ja rikokset, jotka 
pappi antoi anteeksi, mikäli synti ei ollut niin raskas, että anteeksianto oli 
varattu piispalle tai paaville. Ripin sakramentin aikana pappi saattoi myös 
testata ripittäytyjän uskonopin perusasioiden tai lukutaidon hallintaa. 
Myös piispa tai rovasti saattoi kuulustella samoja taitoja seurakunnissa tie-
tyin määrävälein järjestettyjen piispan- tai rovastintarkastusten kautta. Tar-
kastukset olivat myös se foorumi, jossa seurakuntalaiset saattoivat esittää 
valituksia kirkkoherransa toiminnasta, mikäli sellaiseen oli aihetta.12

Seurakuntalaisten ja pappien yhteiselo ei ollut aina ongelmatonta, 
ja ristiriitoja esiintyi tasaisin väliajoin. Laki oli määrännyt tältä varalta, 
että piispat ja rovastit pitivät tarkastusten yhteydessä kirkollisia oikeus-
istuntoja, rovastin- tai piispankäräjiä. Käräjillä käsiteltiin yhtäältä seura-
kuntalaisten tekemiä rikkomuksia , kuten esiaviollisia seksuaalisuhteita 
tai aviorikoksia tai työntekoon pyhäpäivinä liittyneitä ongelmatapauksia, 
ja toisaalta papiston väärinkäytöksiä. Turun hiippakunnan alueella kes-
kiajalla pidetyistä rovastin- tai piispankäräjistä ei ole säilynyt juurikaan 
lähteitä. Paras todistus on piispan käsittelyyn päätynyt tapaus, jossa So-
meron seurakuntalaiset syyttävät kirkkoherraansa virkavelvollisuuksien 

11  Risberg & Salonen 2008, asiakirja nro 166.
12  Salonen 2009, 126–134.
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laiminlyönnistä ja väkivaltaisesta käytöksestä. Paikallisten kirkollisten kä-
räjien tekemistä päätöksistä oli periaatteessa mahdollisuus valittaa eteen-
päin piispalle ja edelleen paavilliseen kuuriaan, jossa asioita ratkoi kor-
kein paavillinen tuomioistuin, Sacra Romana Rota. Suomesta ei Rotaan 
ole valitettu seurakuntalaisten ja pappien välisistä pikkuriidoista, mutta 
tuomioistuin on käsitellyt useampia Turun hiippakunnan alueen kirkol-
lisia virkoja koskeneita kiistoja. Parhaiten dokumentoitu tapaus koskee 
Mynämäen seurakunnan kirkkoherran virkaa ja ajoittuu 1490-luvulle. 
Reformaation myötä valitusoikeus paaville asti jäi pois käytöstä, mutta 
kirkollinen oikeuslaitos säilytti vielä toimintansa jonkin aikaa ennen kuin 
se pikkuhiljaa yhdistyi maalliseen oikeuslaitokseen.13

Kirkollisessa oikeuslaitoksessa käsiteltiin pääasiassa kirkkoa ja papis-
toa koskeneita ongelmatapauksia. Maallikkoja koskeneet tavalliset rikok-
set, kuten pahoinpitelyt, tapot, murhat, varkaudet tai herjaukset, käsitel-
tiin sen sijaan maallisen oikeuslaitoksen eri asteissa. Kirkollisen oikeuslai-
toksen tavoin maallinen oikeuslaitos oli rakenteeltaan hierarkkinen, mutta 
tähän palataan luvussa tarkemmin myöhemmin.14

Suomessa oli keskiajalla kirkon virallisen hallinto- ja oikeuskoneiston 
rinnalla myös muita uskonnollisia toimijoita, luostarijärjestöjä ja niiden 
jäseniä, jotka olivat vuorovaikutuksessa kristittyjen kanssa. Esimerkiksi 
dominikaanien sääntökunta oli lähettänyt ensimmäiset saarnaajaveljet 
Turkuun jo 1200-luvun puolivälissä, ja toinen konventti perustettiin Vii-
puriin 1400-luvulla. Veljien tehtävänä oli saarnata kansalle ja kuunnella 
kristittyjen synnintunnustuksia. He toteuttivat näitä tehtäviä konvent-
tien yhteydessä olleissa kirkoissa mutta kiertelivät myös ympäriinsä 
saarnausmatkoilla, jotka toisinaan suuntautuivat kauaskin konventtien 
sijaintipaikoilta. Hyvä esimerkki tällaisesta on paikannettu Sääksmäelle, 
joka sijaitsee noin 150 kilometriä Turusta koilliseen. Sääksmäen asuk-
kaiden ja paikallisen kirkkoherran välille puhkesi 1320-luvulla veron-
maksuun liittynyt riita, joka päättyi vasta pari vuosikymmentä myö-
hemmin ja johon kiertelevät dominikaanit sekaantuivat epäilyttävällä 
tavalla. Riita alkoi, kun sääksmäkeläiset eivät olleet suostuneet maksa-
maan kymmenyksiä, minkä myötä paikallinen kirkkoherra Henricus 
Hartmanni kieltäytyi suorittamasta kirkollisia toimituksia. Seurakunta-
laisten ei kuitenkaan tarvinnut välittää tästä, sillä kiertelevät dominikaa-

13  DF 4434 (9.9.1492 & 16.9.1492); Lempiäinen 1967, 14–39; Salonen 2009,  
85–103; 2012, 315–330.

14  Blomstedt 1958, 21–35; Inger 1980, 46–52; Salonen 2009, 30–41.
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nit saarnasivat ja jakoivat sakramentteja niskuroiville sääksmäkeläisille 
kirkkoherran kielloista huolimatta. Tämä johti lopulta siihen, että Tu-
run piispaksi myöhemmin nimitetty Henricus joutui kääntymään paavi  
Benedictus XII:n puoleen dominikaanien kuriin saattamiseksi.15 Saar-
namatkoillaan järjestön jäsenet pääsivät vuorovaikutukseen hyvinkin 
suuren ihmismäärän kanssa ja saattoivat saarnan yhteydessä levittää 
myös muita tietoja ja taitoja.

Dominikaanien ohella saarnatoimintaa harjoittivat fransiskaanijär-
jestön veljet, jotka saapuivat Suomeen hieman myöhemmin, arviolta 
1400-luvun alkupuolella. Fransiskaaniveljillä oli konventteja Viipurissa 
ja Raumalla sekä pienempi terminus Kökarin saarella. Dominikaanien ja 
fransiskaanien lisäksi vaikutteita saatiin lähempääkin. Ruotsin valtaneu-
vosto teki vuonna 1438 päätöksen, että Turun hiippakuntaan tulisi perus-
taa ruotsalaisen pyhimyksen, Birgitan, luotsaaman birgittalaisjärjestön 
luostari, ja samassa luostarikompleksissa tulisi asumaan sekä nunnia että 
munkkeja. Luostarin paikaksi valikoitui lopulta Naantali. Veljien, munk-
kien ja nunnien kanssakäymisestä suomalaisten kanssa ei ole jäljellä kovin-
kaan paljon tietoa, mutta luostarien ja lähiympäristön asukkaiden tiiviistä 
vuorovaikutuksesta kertovat luostareille tehdyt lahjoitukset ja niiden 
kanssa solmitut kaupat. Luostarit vaikuttivat myös laajemmin ihmisten vä-
liseen vuorovaikutukseen, sillä luostareita perustettiin vain kaupunkeihin, 
mikä Suomessa tarkoitti sitä, että ainakin Naantali – ja mahdollisesti myös 
Rauma – saivat kaupunkioikeudet luostarin perustamisen yhteydessä. 
Kaupunkioikeudet takasivat mahdollisuuden jatkuvaan kaupankäyntiin ja 
toivat paikalle kauppiaita ja ostajia kauempaakin kuin lähinaapurustosta.16

Kauppa, kaupankäynti ja kauppiaat olivat keskiajalla tehokkaita tiedon 
ja uutuuksien levittäjiä. Tiedetään, että ensimmäiset kontaktit kristinus-
koon tapahtuivat nimenomaan kaupan ja kauppiaiden välityksellä, mutta 
erityisesti myöhäiskeskiajalla kauppiaiden välityksellä Suomeen saapui 
valtava määrä kulttuurista perintöä ja esimerkiksi erilaisia esineitä Kes-
ki-Euroopasta. Suurin osa ulkomailta tulleista esineistä oli luksustuotteita. 
Hansaan kuuluneet tai sen kanssa yhteistyötä tehneet kauppiaat toivat 
mukanaan paitsi ruokatavaroita, kuten mausteita ja viiniä, myös luksu-
sesineitä. Turkuun ja Viipuriin saapui esimerkiksi kankaita, erityisesti 
silkkiä, sekä lasiesineitä, kuten pikareita ja muita astioita, joita on löyty-

15  DF 466 (28.5.1340); 467; 468 (16.6.1340); Voionmaa 1916, 373–374; 1924.
16  Virtanen ym. 2003; Uotila 2011; Tahkokallio 2015.
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nyt runsaasti esimerkiksi Turun tuomiokirkon lähialueen ja Koroisten 
alueen kaivauksilta. Nämä arkeologiset löydöt, joista varhaisimmat ovat 
jo 1200-luvulta, todistavat siitä, että suomalainen yläluokka seurasi jo var-
hain samoja muotivirtauksia kuin yläluokka muuallakin Euroopassa.17

17  Seppänen 2003.

Keskiajalla ja uuden ajan alussa sinettejä käytettiin asiakirjojen oikeaksi todistamisessa 
allekirjoitusten tai puumerkkien sijaan. Sinetit olivat varsin arvokkaita, joten niitä ei 
ollut kaikilla, mutta nykyisen Suomen alueelta tunnetaan lähes 400 sinettiä. Sinettejä 
saattoi olla yksityishenkilöiden ohella viranomaisilla, kuten hallitsijoilla, kirkolla, 
maakunnilla ja kaupungeilla sekä joillain julkisoikeudellisilla yhteisöillä, kuten killoilla. 
Kuvassa oleva sinetti on ahvenanmaalaisen pyhän Knuutin killan keskiaikainen sinetti. 
Sinetissä on kuvattuna killan nimen mukaisesti kruunupäinen Tanskan pyhä Knuut 
kädessään valtakunnanomena ja valtikka. Sinetin reunalla kulkee teksti S[igillum] 
. CONVIVI * SANCTI * KANVTI * DE * ALANDIA. Viimeisessä sanassa oleva 
n-kirjain on kääntynyt väärinpäin. Reinhold Hausen (toim.), Finlands medeltidssigiller. 
Finlands statsarkiv: Helsingfors, 1900, XIX (sinetti numero 299).
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Suomen ja Euroopan tärkeiden kauppakaupunkien välinen yhteys tii-
vistyi keskiajan kuluessa laivojen kehityttyä ja purjehtimisen helpotuttua 
ja nopeuduttua. Tärkeämmässä osassa oli kuitenkin vuorovaikutuksen 
kautta tapahtunut mentaalisen välimatkan kaventuminen muihin euroop-
palaisiin. Tässä suhteessa kauppiaiden killat ja näiden kontaktit hansa-
kaupunkeihin olivat olennaisia toimijoita. Turku ja Viipuri, mutta myös 
Porvoo ja Rauma olivat monikielisiä ja kansainvälisiä kaupunkeja, joissa 
noudatettiin samoja tapakoodeja kuin muualla ja joihin muodin uudet 
virtaukset saapuivat hyvinkin nopeasti Itämeren keskuksista.

Porvariston kehittyminen ja vaurastuminen tarkoitti myös sitä, että tä-
hän yhteiskuntaryhmään kuuluneilla oli varaa ja tarvetta lähettää jälkikas-
vuaan opiskelemaan muualle – jos ei ulkomaisiin yliopistoihin asti niin 
ainakin Turun katedraalikouluun. Ulkomaiset ja kotimaiset opinkäyn-
timatkat olivat keskiajalla ja uuden ajan alussa tärkeä osa kansainvälistä 
kulttuuria ja laajempia vuorovaikutussuhteita. Matkoilla verkostoiduttiin 
muiden opiskelijoiden kanssa ja solmittiin elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
Esimerkiksi Pariisin yliopistossa harjoitettujen teologian opintojen aikana 
oli mahdollista tutustua henkilöihin, jotka myöhemmin kohosivat merkit-
täviin tehtäviin katolisessa kirkossa. Samoin Ruotsin kuninkaat palkkasi-
vat mielellään kansliaansa ulkomailla opiskelleita maistereita.18

Keskiajan poliittinen ajatusmaailma ja ideologiat 
ylipaikallisen vuorovaikutuksen kontekstina
Kulttuurin kantajina instituutiot ja niiden toimijat olivat kiinteästi vaikut-
tamassa poliittisten ajatusmaailmojen ja ideologioiden muotoutumiseen 
keskiajalla ja uuden ajan alussa. Tämä näkyi Suomen alueen ja sen toimin-
nallisen ympäristön vuorovaikutuksessa jo 1100-luvun lopulta lähtien siten, 
että kirkollinen ja maallinen valta ensinnäkin tuottivat erilaisia vallan legi-
timaatioita. Toisekseen kirkollinen ja maallinen valta olivat myös itsessään 
vallan oikeutusta ja herruutta koskeneiden, lähinnä Aristoteleen ajattelusta 
ammennettujen ja keskiajan ajattelijoiden edelleen kehittelemien teorioi-
den kohteena. Teoriat eivät jääneet vain teorioiksi, vaan niillä sekä perus-
teltiin vallan olemusta että hyökättiin sitä vastaan. Aikakauden tärkeimmät 
kansainväliset aatevirtaukset eivät olleet Suomessa tuntemattomia, vaan 
niitä selvästi sovellettiin yhteiskuntasuhteisiin monilla eri tasoilla.

18  Nuorteva 1997.
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Kuten edellä on todettu, ruotsalaiset alkoivat 1100-luvulla aktiivisesti 
liittää läntisen Suomen aluetta oman valtansa alle ja tukeutuivat tässä ka-
toliseen kirkkoon ja sen ristiretki-ideologiaan. Tätä edeltävästä ajasta ja 
mahdollisesta aiemmasta hallinnon rakenteesta Suomessa ei ole olemassa 
minkäänlaisia kirjallisia tai materiaalisia tietoja. Ruotsalaisten kiinnostus 
Suomen alueeseen ja sen valloittamiseen ei ollut syntynyt tyhjästä, vaan 
1100- ja 1200-luvut olivat aktiivista ristiretkiaikaa Itämeren piirissä: tans-
kalaiset etenivät Itämeren etelärannoilla ja Viron pohjoisosissa ja saksa-
laiset Baltiassa – ja novgorodilaiset puolestaan painostivat idässä. Vaikka 
valloitusten taustalla oli eri valtioiden välinen kilpailu Itämeren alueen po-
liittisesta hegemoniasta, kirkko tuki valloituksia myöntämällä osallistujille 
runsaita aneita ja antoi valloituksille ristiretken statuksen.19 Suomen valloi-
tus ei siis ollut yksittäinen tapahtuma historiassa vaan osa laajempaa tapah-
tumien ketjua, jonka tuloksena Suomi liitettiin läntiseen kulttuuripiiriin.

Ristiretket ja valloitussodat eivät toki olleet suomalaisten ensimmäi-
nen kontakti ulkovaltioihin ja niiden poliittisiin ambitioihin, vaan venä-
läiset idässä ja ruotsalaiset lännessä olivat hyökänneet tasaisin väliajoin 
suomalaisten kimppuun ja päinvastoin. Nämä hyökkäykset olivat kuiten-
kin olleet ryöstöretkiä, joiden tarkoituksena oli ollut esimerkiksi orjien 
hankkiminen. Ristiretket toivat siis aivan erilaisen, virallisen valloitusajat-
telun Itämeren alueelle. Suomeen suunnatuista ristiretkistä ei ole Pyhän 
Eerikin ja Pyhän Henrikin legendoja lukuun ottamatta minkäänlaisia var-
moja kirjallisia tietoja – toisin kuin Baltiaan suuntautuneista ristiretkistä, 
joista on säilynyt aikalaistodisteina Henrik Lättiläisen kronikka ja Preussin 
kronikka. Tutkijoiden päätelmien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että 
Suomen alueelle tehdyt ristiretket eivät olleet aivan yhtä väkivaltaisia ja 
verisiä kuin tanskalaisten ja saksalaisten toteuttamat, Baltiaan suuntautu-
neet valloitusretket, joita yleensä kuvataan sanalla ”miekkalähetys”.20

Valloitussotien seurauksena Suomen alue liitettiin 1200- ja 1300-luku-
jen kuluessa tiiviisti Ruotsiin ja katoliseen kirkkoon. Vuorovaikutuksen 
näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että alueen asukkaat päätyivät kahden 
hallitsijan alamaisiksi: yhtäältä asukkaat olivat maallisen hallinnon suh-
teen Ruotsin kuninkaan alaisia ja toisaalta uskonnollisessa mielessä kato-
lisen kirkon päämiehen eli paavin alamaisia. Koska varhaisimmista ajoista 
kertovien lähteiden kautta ei ole mahdollista löytää merkkejä hallitsija–

19  Ristiretkistä Itämeren piirissä ks. Bysted ym. 2012.
20  Bysted ym. 2012.
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alamainen-rakenteesta Suomen alueelta, keskiaika ja Suomen valloitta-
minen toivat täysin uuden ulottuvuuden poliittiseen vuorovaikutukseen. 
Suomen asukkaat joutuivat ensimmäistä kertaa neuvottelemaan asemas-
taan ylipaikallisen instituution hallitsijan tai heidän edustajiensa, voutien 
tai piispan, kanssa. Varhaisemmilta ajoilta ei ole mahdollista todentaa täl-
laista vuorovaikutusta.

Kun kirkollinen ja maallinen hallinto vakiintuivat Suomen alueelle, 
täkäläisistä kirkollisista ja maallisista toimijoista tuli hyvin nopeasti myös 
aktiivisia pelureita kirkkopoliittiselle pelikentälle. Hyvänä esimerkkinä 
tästä toimii piispa Tuomas, joka on lähteiden mukaan ensimmäinen var-
muudella tunnettu Suomen lähetysalueen piispa. Piispa Tuomas hyö-
dynsi asemaansa ja osallistui Itämeren alueen valtapolitiikkaan 1230-lu-
vulla. On ajateltu, että Tuomas hankki vuonna 1229 paavi Gregorius IX:ltä 
useita paavillisia asiakirjoja eli bullia suomalaisten ja Suomen alueen 
suojelemiseksi idän suunnasta hyökänneitä novgorodilaisia vastaan, ja 
on myös mahdollista, että Tuomas osallistui ruotsalaisten vuonna 1240 
Nevalle suuntaamaan ristiretkeen ja sen suunnitteluun. Piispa Tuomaan 
toiminta onkin hyvä osoitus siitä, miten nopeasti suomalaiset toimijat al-
koivat osallistua Itämeren piirin poliittiseen valtapeliin Suomen alueen 
kristillistymisen jälkeen.21

Toinen tärkeä vaihe Suomen alueen asukkaiden identiteetin muodos-
tumiselle oli pohjoismaisen Kalmarin unionin (1397–1521) aika. Keskei-
sessä osassa olivat etenkin unionin varhaisvaiheet 1400-luvun alkuvuo-
sikymmenillä, jolloin Suomen hallinto kiinnittyi Ruotsin sijasta verrat-
tain tiukasti unionin keskushallintoon Tanskaan, sekä unionin loppuvai-
heet 1490-luvulta eteenpäin, jolloin myös sana ”Finland” alkoi esiintyä 
yhä useammin koko Suomen alueesta käytettynä nimityksenä. Suomen 
alueen voutikuntia ja maakuntia oli kutsuttu 1300-luvun toiselta neljän-
nekseltä vuosisadan lopulle asti ”Itämaiksi” (Österlanden). Sanaa Finland 
puolestaan käytettiin 1400-luvun ensimmäisellä puoliskolla vaihtelevasti 
alkuperäisessä 1200-luvun asiayhteydessään Varsinais-Suomena tai unio-
nin hallinnassa ollutta aluetta kuvanneena määreenä ”Suomi”. Unioniaika 
kuitenkin tislasi Itämaat ensin yhdeksi Itämaa-nimiseksi kokonaisuudeksi 
ja lopulta ”Suomeksi” (Finland), josta 1550-luvulla muodostetulle herttua-
kunnalle luotiin oma vaakunansakin.22

21  DF 72–78 (23.1.–16.2.1229); Palola 2012.
22  Unioniajasta Pohjoismaissa eri alueiden näkökulmasta ks. Margarete I (1997); ks. erityisesti 

teoksessa julkaistut artikkelit Michael Lintonin (Ruotsi), Poul Enemarkin (Tanska), Steinar 
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Kalmarin unionin kautta Suomen alueen asukkaat liittyivät paitsi 
unioniksi kutsuttuun ja olennaisilta osiltaan Tanskan johtamaan kokonai-
suuteen, myös laajempaan eurooppalaiseen aikalaiskehykseen. Euroop-
palaisissa yliopistoissa, kirkoissa, killoissa, kapakoissa ja kaikenlaisissa 
useamman kuin kahden ihmisen kokoontumisissa keskusteltiin vilkkaasti 
poliittisen vallan legitiimiydestä ja luonteesta. 1300-luvun väestökatastro-
fien jälkeen Eurooppa muodostui yhä useammin ruhtinasvallan erilais-
ten dynastisten tai muiden kytkösten tuottamista, alueellisesti pirstaloi-
tuneista valtakunnista, jotka olivat paitsi ylipaikallisia myös monietnisiä 
ja sisälsivät useita erilaisia tuomiovallan lomaan sijoittuneita muita ins-
tituutioita ja korporaatioita. Uusien valta-asemien myötä kaupungeissa 
ryhdyttiin riitelemään raadin vallan luonteesta suhteessa valayhteisöön, 
valtakunnissa puolestaan ruhtinasvallan suhteesta ylimysten muodosta-
miin korporaatioihin ja yhteenliittymiin ja kirkossa paavin vallan suh-
teesta kirkolliskokousten ja kirkkoinstituution valtaan.23

Suomenkin unioniajalle tyypillisiä olivat useita yhteiskuntakerrok-
sia läpäisseet poliittiset ideologiat sekä niihin kytkeytyneet kymmenien 
ja satojen henkilöiden kokoukset ja tapaamiset. Kyseisissä tilaisuuksissa 
kuninkaanvaltaa korostanut suunta painotti kolmen valtakunnan perso-
naaliunionina syntyneen unionin yhteisen hallitsijan ja kaikkien valta-
kuntien suurylimyksistä ja piispoista koostuneen valtaneuvoston merki-
tystä. Sen sijaan valtakuntien omien ylimys- ja porvarisryhmittymien vai-
kutusmahdollisuuksien vahvistamiseen tähdännyt suuntaus halusi pitää 
vero- ja muiden resurssit omissa käsissään. Ylimyspiireissä keskusteltiin jo 
1430-luvulla linnanpäälliköiden ”kotimaisuudesta” ja maanlain määräyk-
sestä, jonka mukaan kuningas sai antaa linnoja ja resursseja hallittaviksi 
vain ”kotimaisille” miehille. Kyseinen määräys tulkittiin tuolloin niin, 
että kotimainen tarkoitti valtakunnassa syntynyttä henkilöä ja ulkomai-
nen puolestaan muualla syntynyttä. Jakoja tehtiin uudelleen 1470-luvulla, 
jolloin ”saksalaisten” porvareiden jäsenyys kaupunkien raadeissa kiellet-
tiin. Suomen alueelta lähtöisin olleita henkilöitä pidettiin läpi keskiajan 
ja 1500-luvun valtakuntaan syntyneinä täysinä alamaisina, jotka eivät kie-
lestä riippumatta eronneet millään tavoin varsinaisen Ruotsin asukkaista. 
Ruotsin valtakunnassa ei siis koskaan tehty samanlaista jakoa kuin Liivin-
maalla ja saksalaisilla alueilla, joissa asukkaat jettiin tyypillisesti ”saksa-

Imsenin (Norja) ja Lena Törnblomin (Suomi); ks. myös Suvanto 1985, 131–222.
23  Enemark 1986, 9–19; Losman 1970; Gustafsson 2006, 206–209.
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laisten” ja ”ei-saksalaisten” ryhmiin. 1340- ja 1350-lukujen taitteessa käyt-
töön otetut yleinen maalaki ja kaupunginlaki kuitenkin edellyttivät, että 
viralliset asiakirjat piti kirjoittaa ruotsiksi. Tästä syystä suomesta ei tullut 
keskiajalla asiakirjakieltä, mutta sen suullinen ja jopa tilapäinen kirjoitus-
käyttö on todennäköisesti ollut sekä kirkon paikallisessa hallinnossa että 
pitäjäyhteisöjen keskuudessa oletettua laajempaa.24

Politiikan tekoon ja yhteiskuntasuhteiden järjestelemiseen osallis-
tuivat etenkin 1430-luvulla myös talonpojat. Talonpojat vaikuttivat paitsi 
varsinaisessa Ruotsissa ja Pohjanmaalla, joissa Engelbrekt Engelbrekts-
sonin (Engelbrekt Engelbrektinpoika) ja Erik Puken nostattamat vero-
kapinat auttoivat ylimystöä irtautumaan ensimmäisen kerran unionista 
1430-luvun lopulla, myös Suomessa, jossa verotus ja pinnan alla vähitel-
len tapahtunut talousmuodon siirtymä kohti karjavaltaisuutta johti ka-
pinaan nykyisellä Pirkanmaalla ja Viipurin Karjalassa. Tässä poliittisten 
tilanteiden shakissa Suomen alueen linnat olivat tärkeitä pelinappuloita, 
ja niiden päälliköt kuuluivat aina joko unionivaltakunnalliseen tai Ruot-
sin omaan valtakunnalliseen suurrälssiin. Linnojen päälliköt asuivat jopa 
vuosikymmeniä linnoissaan, eikä Suomen aluetta voi missään tapauksessa 
pitää Ruotsin tai unionivaltakunnan toisarvoisena liitännäisenä, vaan sen 
linnat ja toimijat olivat olennainen osa unionin ja Ruotsin keskusvallan 
ydintä.25 Suomi ei kuitenkaan koskaan ollut mikään 1900-luvun itsenäi-
syyden ajalla kuviteltu ”neljäs unionivaltakunta”, vaikka täkäläiset toimijat 
noudattivat usein omaa Ruotsin tai unioninkin keskushallinnon ohitta-
nutta politiikkaansa ja solmivat vapaaseen kulkuun perustuvia sopimuksia 
etenkin Tallinnan raadin ja Liivinmaan mahtien kanssa. Suomen alueen 
– etenkin Suomenlahden rannikon ja sisämaan – kiinteää kytkeytymistä 
Baltian talouteen kuvaa erityisen hyvin, että kun Raaseporin voutikun-
nasta kerättiin vuonna 1506 rahavero, sen summa 1 400 markkaa oli ke-
rätty kokonaisuudessaan Tallinnassa lyötyinä Riian markan kolikoina. 
Kun vouti sitten yritti vaihtaa rahat Turun tuomiokapitulilta Ruotsin ra-
haksi, nämä ilmoittivat, etteivät kyenneet, koska heillä oli rakennustöiden 
vuoksi kassassa vain 200 markkaa Ruotsin rahaa.26

Pohjoismaisen unionin aika päättyi unionisotien jälkeen siihen, 
kun sodat voittanut tanskalainen Kristian II kruunattiin loppuvuodesta 

24  Salminen 1993, 6–10, 14–43; Kallioinen 2000, 133–135; Lamberg 2000, 497, 506–510; 247–258; 
Salminen 2016, 39–40, 125–126, 247–258; Larsson 2001, 51–78.

25  Suvanto 1985, 131–201; Salminen 1993.
26  Salminen 2016, 34; DF 5169.
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1520 Ruotsinkin kuninkaaksi. Tukholman kuninkaanlinnassa järjestetty 
kruunajaisjuhla päättyi muutaman juhlapäivän jälkeen siihen, että Kris-
tianin poliittinen liittolainen, Uppsalan arkkipiispa Gustav Trolle julisti 
kaikki Kristiania unionisotien aikana vastustaneet kutsuvieraat valtion-
pettureiksi ja kerettiläisiksi, minkä vuoksi heidät tuomittiin kuolemaan 
niin kutsutussa Tukholman verilöylyssä. Henkensä menettäneiden jou-
kossa oli kaksi piispaa ja suuri joukko Ruotsin ylintä aatelia, mukaan lu-
kien Ruotsin tulevan kuninkaan Kustaa Vaasan isä. Kustaa halusi kostaa 
isänsä ja muiden puolesta tanskalaiselle kuninkaalle, joka sai tapahtumien 
vuoksi ruotsalaisessa ja suomalaisessa historiankirjoituksessa epiteetin 
”tyranni”. Tämä johti niin kutsuttuun vapaussotaan, jonka seurauksena 
Ruotsi irtaantui pohjoismaisesta unionista ja muodosti oman, itsenäisen 
Ruotsin valtion vuodesta 1523 lähtien.

Vastasyntyneen Ruotsin valtion kassa ammotti tyhjyyttään kalliin so-
dan ja sitä varten otettujen lainojen vuoksi, joten vastavalitun kuninkaan 
Kustaa Vaasan piti ryhtyä radikaaleihin toimiin asian korjaamiseksi. Rat-
kaisu löytyi Martti Lutherin muutamaa vuotta aiemmin aloittamasta kir-
kollisesta reformaatioliikkeestä. Luther korosti kristittyjen omakohtaista 
uskonkokemusta ja pyhien kirjoitusten lukemista kansan kielellä, vastusti 
katolisen kirkon ahneutta ja anekauppaa ja kannatti niin kutsutussa kahden 
regimentin opissaan maallisen ja kirkollisen vallan erottamista toisistaan. 
Lutherin ajatuksiin tukeutuen Ruotsin valtiossa toteutettiin reformaatio: 
kirkon ylimääräinen omaisuus otettiin kruunun käyttöön, piispojen maal-
linen valta riisuttiin pois ja Ruotsin kirkko teki pesäeron katolisen kirkon 
hallintoon siten, että Ruotsin kuninkaasta tuli kirkon pää paavin sijasta.

Kustaa Vaasan reformaatio ei merkinnyt äkillistä muutosta tavallisten 
ihmisten elämässä, mutta hallinnon näkökulmasta moni asia muuttui. Po-
liittinen valta keskittyi kuninkaan ja hänen lähipiirinsä käsiin, kun Ruot-
sin mahtisuvuista lähtöisin olleet piispat eivät enää saaneet olla mukana 
valtakunnanneuvostossa. Myös piispojen asevoimat poistettiin ja linnat 
purettiin tai otettiin kruunun käyttöön. Kuningas keskitti vallan itsel-
leen ja alkoi uudistaa ja tehostaa valtionhallintoa omien luottomiestensä 
kautta. Tämä aiheutti muutoksen poliittiseen vuorovaikutukseen, kun ai-
kaisempia vaikutuskanavia ei enää ollutkaan ja valtion virat miehitettiin 
uusilla henkilöillä. Suomen näkökulmasta Ruotsin valtion ote maasta ki-
ristyi, kun Turun piispan poliittinen valta otettiin pois.

Kirkollisessa mielessä kansainväliset vuorovaikutuskanavat muuttui-
vat ehkä radikaaleimmin, kun reformaation jälkeen asioita ei enää hoi-
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dettu eurooppalaisella tasolla paavin kuuriassa. Neuvottelupartneriksi tuli 
Ruotsin kuningas, joka antoi piispoille paljon valtaa pienissä käytännön 
asioissa mutta keskitti itselleen vallan virkanimityksiin ja ohjasi kirkolle 
aiemmin menneet verotulot valtion kassaan. Opillinen reformaatio kui-
tenkin laahasi pahasti hallinnollisten uudistusten perässä, sillä Ruotsin 
1500-luvun hallitsijat edustivat keskenään erilaisia uskonnollisia suun-
tauksia: Eerik XIV oli mieleltään lähinnä kalvinisti. Juhana III oli vai-
monsa Katariina Jagellonican ja poikansa Sigismundin vuoksi hyvinkin 
katolismielinen. Vasta Kaarle IX:stä lähtien voidaan puhua protestanttista 
uskoa kannattaneista Ruotsin hallitsijoista.27

27  Reformaatiosta ja sen vaikutuksista ks. Heinonen & Räsänen 2016.

Raaseporin linna oli läpi Unioniajan (1397–1521) eräs koko Ruotsin valtakunnan 
tärkeimpiä linnoja. Syvälle Länsi-Uudenmaan saaristossa sijainneelle kallioiselle saarelle 
1370-luvun alussa rakennettua varustusta laajennettiin useaan otteeseen 1550-luvulle 
saakka, mutta maankohoaminen ja hallinnon uudelleenjärjestelyt johtivat lopulta linnan 
hylkäämiseen 1558. Kuva Tapio Salminen.
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Kohtaamisia teillä, kirkoissa, käräjillä,  
kylässä, kadulla ja metsässä

Edellä kuvattu kulttuurinen ja poliittinen vuorovaikutus on laajojen, hen-
kisellä ja aineellisella tasolla näyttäytyvien ilmiöiden tuottamaa vuorovai-
kutusta, johon pätevät johdannossa määritellyt symmetriset ja asymmet-
riset piirteet sekä instituutioille, organisaatioille ja ideologioille ominaiset 
muut elementit. Mutta kun vuorovaikutusta arvioidaan ajassa ja tilassa 
tapahtuneina ihmisten välisinä kohtaamisina, näkökulmaksi on vaihdet-
tava itse vuorovaikutustapahtuma ja sen konkreettinen tila.

Keskiajalla ja uuden ajan alussa yksilön ja yhteisöjen käsitys 
fyysisestä maailmasta ja paikkojen sijainnista perustui horisontaaliseen 
kokemukseen. Maan ei kuviteltu olevan litteä, päinvastoin sen tiedettiin 
olevan pallon muotoinen, mutta varsinaiset karttakuvat olivat harvojen 
tavoitettavissa ennen 1500-luvun painokuvia. Modernille maailmalle tyy-
pillistä, maan pintaa lintuperspektiivistä tai useiden kilometrien korkeu-
desta maantieteellisinä alueina saati valtioina tarkastelevaa käsitystä ei 
siis tuolloin vielä ollut. Mielen kartta lähiympäristöstä, naapurialueista 
ja kaukaisemmista seuduista perustui sen sijaan itse koettuun ja toisten 
välittämään kokemukselliseen tai omaksuttuun tietoon, jossa paikat ja 
niitä määritelleet kiintopisteet sijaitsivat kuljettuina etäisyyksinä ja koh-
teina reittien varrella. Suomessa tästä todistavat monet keskiajalla jako-
kuntien, pitäjien ja voutikuntien rajamerkeiksi määritellyt suuret kivet, 
puut ja mäet. Ne eivät koskaan olleet sattumanvaraisia kiviä, puita tai 
mäkiä maastossa, vaan sijaitsivat aina jonkin kesällä tai talvella käytetyn 
kulkureitin varrella. Tienvarren kiintopisteet olivat paikkoja, joihin tietyn 
kylä- tai pitäjäyhteisön nautinta sekä pitäjän, kihlakunnan tai voutikunnan 
hallinnollinen valta horisontissa ulottui.28

Menneisyyden liikkumista ja vuorovaikutusta on aina tarkasteltava 
sekä tarpeiden ja ajalle ominaisten teknologisten järjestelmien että sosio-
kulttuuristen konventioiden näkökulmasta. Keskiajan ja uuden ajan alun 
Suomessa liikkumisen ja vuorovaikutuksen tarpeet, keinot ja muodot 
olivat monet, eivätkä paikallisyhteisöt olleet koskaan sisäänpäin kään-
tyneitä tai staattisia, kuten perinteisesti on kuviteltu. Päinvastoin: väkeä, 
viestejä ja tavaroita liikkui pitäjissä, pitäjiin ja niistä ulos, ja liikkuminen, 
kuljettaminen ja vuorovaikutus keskittyivät paikallisiin ja alueellisiin 

28  Suvanto 1972; Salminen 2013, 211–212.
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solmu- ja siirtymäpisteisiin. Tässä kohtaamisten ja matkalla olon kalei-
doskoopissa liikkuivat sekä hallinnon kohteina olleet ihmiset että itse 
hallinto. Hallinnon edustajat – kihlakunnantuomarit, laamannit, voudit, 
kirkkoherrat, papit, rovastit ja piispat – kiersivät hallintopitäjissä, kihla-
kunnissa, voutikunnissa, kirkkopitäjissä ja hiippakunnassa kukin oman 
toimensa ja instituutionsa rytmin mukaisesti vuosittain. 

Suomessa paikallis- ja aluehallinnon rakenne muodostettiin Kalmarin 
unionin ajan alussa noin vuosina 1400–1415, jolloin luotiin kirkkopitäjistä 
erilliset hallintopitäjät ja kihlakunnat. Jo tätä ennen kirkon ja kruunun oi-
keus- ja verohallinto oli ollut muun Euroopan tapaan liikkuvaa, ja siihen 
olivat vaikuttaneet esimerkiksi 1200-luvun elinkeinoalueet, kolonisaatio 
sekä 1300-luvun ratkaisut. Kun paikallisen vero- ja oikeushallinnon ra-
kenne 1400-luvun alussa kiinteytyi, myös jako Suomen alueiden välillä 
vakiintui pitkäksi aikaa. Suomi jakautui hallinnon vakiintumisen myötä 
Itä-Uudenmaan ja Hämeen käsittäneeseen läntiseen Suomeen, Viipu-
rin linnan päällikön tuomiovallan alaiseen itään sekä Pohjanlahden mo-
lemmat puolet käsittäneeseen Pohjaan. Juhanalle luodun herttuakunnan 
tunnusten, lääninhallinnon ja suurvaltakauden ratkaisujen seurauksena 
nämä alueet yhdistyivät käsitteelliseksi Suomi-nimiseksi kokonaisuudek-
si.29 Hallinnon ja paikallisyhteisön vuorovaikutuksen solmukohdista ja ti-
loista ovat esimerkkeinä maantie, pitäjänkirkko ja käräjät.

Keskiaikaisissa maanlaeissa määritelty yleinen maantie oli paitsi kul-
kureitti myös hallinnollinen ja oikeudellinen tila, jossa kohtaamiset oli-
vat niin matkanteon teknologian, vuorovaikutuksen konventioiden kuin 
lain määrittelemiä tapahtumia. Yleinen maantie eli maakunnan tie ja sillä 
olleet sillat olivat osa laissa määriteltyä valtakunnan sisäistä infrastruk-
tuuria, jossa jokaisesta kylästä ja jokaiseen kylään tuli johtaa vähintään 
yksi verotalonpoikien yhteisesti ylläpitämä tie. Asutusten sisällä ja niiden 
välillä oli tietenkin myös monia muita pysyviä tai kausittaisia reittejä ja 
polkuja, mutta yleinen maantie loi ympärilleen hallinnollisen tilan, johon 
liittyi joukko maanomistajien velvollisuuksia esimerkiksi vuosittaiseen 
kunnossapitoon liittyen. Kylien välillä olleet ja pitäjistä toiseen vieneet 
maantiet muodostivat myös käyttötarkoituksensa perusteella oikeudel-
lisen tilan, jossa käräjä-, kirkko- tai myllymatkalla tapahtuneet tappelut 
tai toisen väijyminen olivat rauhanlain alaisia ankaria rikkomuksia. Jos 

29  Hallinnosta ks. Salminen 2006, 252–271; Viipurin linnan alaisen alueen oikeushallinnosta ks. 
Blomstedt 1958, 25; Korpela 2004, 205–206; Klami 1981, 57–64
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tieltä kuitenkin matkallaan poikkesi ja joutui krouvissa riitaan, asia ei ol-
lut enää rauhanlain tai tien tarjoaman suojan alainen. Yleiset tiet suoja-
sivat paitsi käyttäjiään myös niiden varrelle pudonneita löytötavaroita, 
jotka oli heti vietävä lähimpään kylään ja säilytettävä vuosi ja päivä. Jos 
esineen omistajaa ei löytynyt, kaksi kolmannesta omaisuuden arvosta 
meni kuningasta edustaneelle voudille ja kolmannes löytäjälle. Yleiset 
tiet ja laivaväylät tulkittiinkin asumattomien yhteismaiden tavoin kruu-
nun omaisuudeksi, jonka suhteen keskushallinto saattoi menetellä halu-
amallaan tavalla.30

Keskiaikaisten ja 1500-luvun lähteiden perusteella yleisillä maanteillä, 
rannikon laivaväylillä ja niiden tavernoissa liikkui monenlaista väkeä ja 
niissä sattui monenlaisia käänteitä tuttavallisista kohtaamisista murhiin, 
ryöstöihin ja raiskauksiin. Teillä kulkivat kaikki – miehet, naiset, lapset, 
vanhukset, ylhäiset ja alhaiset. Jalan päivämatka oli noin 30 kilometriä, 
ratsain 45–50 kilometriä. Hyvillä rekikeleillä ehdittiin hevosia vaihtamalla 
jopa 90–100 kilometrin päähän. Vastaavanlainen viive koski kaikkea tie-
donvälitystä, esimerkiksi teitä ja purjehdusreittejä pitkin kulkeneita uuti-
sia. Matka etelärannikolta Tallinnaan taittui päivässä, kun taas Viipurista 
Turkuun viesti kulki maanteitse noin viikon ja vesitse hieman nopeam-
min. Danzigista ja Saksan pohjoisrannikolta uutiset ennättivät Suomeen 
purjehduskaudella parissa viikossa. Nykyisessä gregoriaanisessa kalente-
rissa purjehduskausi kesti eteläisellä Itämerellä maaliskuun alusta mar-
raskuun lopulle, mutta pohjoiselle Itämerelle ensimmäiset rahdit tulivat 
tavallisesti vasta huhtikuun lopulla. Monien tietojen perusteella kausi kui-
tenkin jatkui Suomenlahden ja Tukholman tasolla pitkälle joulukuuhun, 
jolloin pienen jääkauden alulle sysäämä ilmastonmuutos saattoi 1400-lu-
vun lopulla yllättää laivat ja saada ne jäätymään kiinni Turun saaristoon. 
Näin kävi esimerkiksi Ruotsista vuonna 1495 Turkuun ja kohti Viipuria 
lähetetyille apuvoimille. 

Yleisten maanteiden ja talviteiden avulla koottiin veroina kerättäviä 
tavaroita ja tuotteita, ja teitä pitkin uutiset, tieto, tarinat ja uudet ihmi-
set siirtyivät pitäjästä toiseen. Maanteitä myöden kyliin saapuivat myös 
taudit, onnettomuudet ja tuska, eikä kaikille tienkävijöille käynyt hyvin. 
Kun somerolaiset vuonna 1492 valittivat kirkkoherransa Michaelin 
laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä, eräs valituksen kohta oli, että pi-
täjän läpi matkalla olleen pyhiinvaeltajan tai muun kulkijan ruumis oli 

30  Salminen 2010, 2–20. Purjehduskaudesta ks. Kallioinen 2000, 235–239; Salminen 2013, 169.
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maannut heitteillä hautaamattomana niin kauan, että koirat olivat syöneet 
toisen käsivarren.31

Kun tien tarkoitus oli matkalla olo, kokonaan toisenlaisen vuorovai-
kutustilan tarjosivat joka pitäjässä sijainneet kirkko ja käräjät. Kirkko ei 
ollut ainoastaan koko pitäjän yhteisesti ylläpitämä kristillinen kulttitila, 
jossa kymmenysveroista osuuden saanut pappi vastasi kirkon jumalanpal-
veluselämästä ja kiersi pitäjässä huolehtimassa sieluistaan ja laumastaan. 
Kirkko oli myös pitäjän suurin kokoontumistila, joka käsitti sekä varsinai-
sen kirkon, sitä ympäröineen kirkkotarhan että hautausmaan ulkopuoli-
sen kirkonmäen. Kirkon alueelle kokoontui tärkeimpinä kulttipäivinä 
ja messuina runsaasti lähiseudun väkeä kuulemaan uutisia, vaihtamaan 
mielipiteitä, tekemään sopimuksia tai muuten vain oleilemaan. Suosittuja 
tapaamispaikkoja olivat kirkonvierustan krouvit. Miltei jokaisessa keski-
aikaisessa kirkossa oli myös kirkkotarhaan ja sen takaiselle alueelle an-
tava ulkosaarnastuoli, kuulutustila, josta pidettiin paitsi saarnoja myös 
luettiin julki kirkollisen ja maallisen vallan ilmoituksia, sopimuksia tai 
määräyksiä. 

Kirkon luomassa tilassa ylipaikallinen ja paikallinen kohtasivat, usein 
viesteinä ja uutisina, mutta monesti myös ihmisten konkreettisina koke-
muksina. Tällaisista kohtaamisista on säilynyt myös arkistolähteitä. Esi-
merkiksi Vihdistä kotoisin ollut Andreas Kelso pyysi vuonna 1433 Lohjan 
kirkkoherra Jacobus Rødhiltä vahvistuskirjeen sukulaisuudestaan Tallin-
nassa kuolleeseen sisareensa Margaretaan. Jacob oli monen suomalaisen 
papin tavoin maailmaa nähnyt mies ja palannut muutama vuosi aiemmin 
Pariisista, jossa hän oli opettanut astronomiaa yliopistossa ja toiminut 
englantilaissaksalaisen kansakunnan prokuraattorina.32 Kirkon ympäristö 
toimi myös laajempana kohtaamistilana. Kirkkotarhassa ja kirkon ympä-
rillä saattoi oleskella arkisinkin muualta tulleita pyhiinvaeltajia ja paikal-
lista väkeä. Arkistolähteiden perusteella näin tapahtui esimerkiksi Hau-
holla, jonka hautausmaalle oli pysähtynyt pyhiinvaellusmatkalla ollut sak-
salaislähtöinen, Suomessa elämänsä elänyt Jakob Lotherinck. Lotherinck 
näki eräänä 1500-luvun alun joulukuisena lauantaina, kuinka reellään 
kirkon edustalle ajanut hauholainen kauppias Lasse ja tämän aseistettu 
renki yrittivät hyökätä kirkkomaalla rukousnauhaansa hypistelleen 
entisen Hämeen linnanvoudin Henrik Stenssonin kimppuun.33

31  Salminen 2013, 242–250; 2014, 205–215; DF 4434.
32  Salminen 2012, 216.
33  Salminen 2014, 210; DF 6696; Hiekkanen 2007, 293.
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Kirkollinen hallinto ja kirkkotila olivat vakiintuneet suurimmassa 
osassa Suomen kirkkopitäjiä 1300-luvun puoliväliin mennessä, kun taas 
maallisen hallinnon tärkeimmän vuorovaikutustilan pitäjänkäräjien paikka 
ei monissa pitäjissä vakiintunut koskaan vaan vaihteli. Unioniajan alun 
hallintouudistusten seurauksena pitäjiin tuli perustaa erityisiä käräjätupia, 
joita paikoin saatiinkin aikaiseksi kirkon lähettyville tai muuhun tärkeään 
risteyspaikkaan. Käytännössä käräjät pidettiin pitäjän nimismiestalossa, 
jonne myös kylien verot koottiin ja jonka tehtäviin kuului verokuljetusten 
sekä kruunun viestien välityksen järjestäminen. Nimismiestalo oli tavalli-
sesti jokin pitäjän vauraimpiin kuulunut, hyvien liikenneyhteyksien äärellä 
sijainnut talo, mutta se saattoi usein myös vaihtua. Käräjät pidettiin 2–4 
kertaa vuodessa, ja niillä olivat läsnä kihlakunnantuomari ja vouti kirjurei-
neen, joukko heidän huovejaan eli ratsumiehiään, pitäjän eri alueita edusta-
neet 12 lautamiestä ja koko joukko muuta väkeä. Käräjillä käsiteltiin rikos-
tapausten ja kruunun velvollisuuksien laiminlyöntien ohella monia muita-
kin asioita: maakauppoja, kuulutuksia ja vaihtoja, maaomaisuuden vahvis-
tuksia, rajankäyntejä ja erilaisia ilmoitusasioita, joista annettiin 1400-luvun 
alusta lähtien yhä useammin kirjallisia ja sinetöityjä vahvistuksia. 

Kihlakunnantuomareiden lisäksi pitäjiä kiersi verrattain säännöllisesti 
laamanni, jonka pitämät laamanninkäräjät eivät niinkään olleet kihlakun-
nanoikeutta ylempi oikeusaste, vaan niissä käsiteltiin usein pitäjien ja kih-
lakuntien välisiä maallisen hallinnon tuomiovaltaan kuuluneita asioita. 
Läntinen Suomi ja Turun hiippakunnan alainen alue muodostivat vuo-
desta 1362 nimellisesti yhden laamannikunnan, joka jaettiin vuonna 1435 
kahtia Etelä- ja Pohja-Suomeen ja joiden rinnalle tuli vielä vuonna 1511 
Satakunnan ja Pohjanmaan laamannikunta. Laamannikuntien ulkopuo-
lella oli Viipurin linnan alainen alue, jossa kuninkaan jälkeen ylin tuomio-
valta oli linnanpäälliköllä. Unioniajan alussa Turun hiippakunnan alueelle 
perustettiin myös täkäläisistä valtaneuvoksista, voudeista ja tuomioval-
lan edustajista koostunut Turun maanoikeus, jonka tehtävänä oli toimia 
eräänlaisena kuningasta edustaneena ylimpänä oikeusasteena, mutta 
jonka toiminta tyrehtyi 1430-luvun unioniriitojen seurauksena lähes tyys-
tin. Kuten jo edellä on todettu, kirkon kanonisen oikeuden alaan kuulu-
neet asiat käsiteltiin rovastinkäräjillä tai piispantarkastuksen yhteydessä.34

Millaisissa sosioekonomisissa puitteissa ja maantieteellisissä ulottu-
vuuksissa Suomen alueen väestön vuorovaikutus keskiajalla ja 1500-lu-

34  Blomstedt 1958, 21–45; Suvanto 1985, 200–201; Salminen 1993, 36–39.
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vulla tapahtui? Entä miten väestö oli tuolloin keskittynyt? Keskiaikaisen 
Turun hiippakunnan pysyvästi viljellyn alueen väestön on arvioitu ennen 
1500-luvun puoliväliä olleen yli 300 000 henkeä, siis vähemmän kuin ny-
kyisellä Tampereen talousalueella. Myöhemmän uuden ajan väestöraken-
teen perusteella väestöstä noin kolmannes oli alle 15-vuotiaita lapsia, ja 
yhden suuren myöhäiskeskiaikaisen pitäjän koko väestö (n. 3 000 henkeä) 
olisi mahtunut helposti mihin tahansa nykyiseen pieneen lähiöön. Kau-
punkiväestön osuus ei ennen 1600-luvun loppua ylittänyt koskaan 10 000 
asukasta, kun taas monitaloisimmissa maaseudun ryhmäkylissä, kuten ny-
kyisen Tampereen Messukylässä, saattoi elää pari sataa ihmistä 25 talossa. 
Suomen kuudesta kaupungista suurin oli Turku, jonka talouden volyymi 
vastasi 1500-luvun alussa noin kolmea Rauman ja kuutta Ulvilan kokoista 
kaupunkia. Turun porvareiden valayhteisö taas oli kooltaan arviolta noin 
kolmannes tai korkeintaan vajaa kaksi viidennestä Tallinnan vastaavas-
ta.35 Turkuun oli keskittynyt hiippakunnan alueen kirkollinen valta, mutta 
maallisen hallinnon muodostivat yhden tai useamman linnan läänitykset 
tai suoraan kruunun alaisuudessa olleet keskuslinnat ja kuninkaankarta-
not. Näistä merkittävimmät olivat Viipurin ja Raaseporin linnat, joiden 
keskiaikainen kirjeenvaihto osoittaa linnojen kyenneen vaikuttamaan 
olennaisella tavalla siihen, kuinka vakaana Suomenlahden läpi kulkenut, 
läntistä Venäjää, Baltiaa ja Pohjois-Saksaa ja Flanderia yhdistänyt kaup-
pareitti säilyi. 

Nykyisen Suomen alue oli 1300-luvulta lähtien kahden suuremman 
keskuksen, Tallinnan ja Tukholman, taloudellista takamaata. Suomen 
toimijoista ainoa, joka pystyi jossakin määrin harjoittamaan omaa kaup-
papolitiikkaansa, oli Turun porvarisyhteisö, Toisaalta on syytä huomata, 
että yhteisöllä oli myös taustallaan sitä tukevia muita toimijoita, esimer-
kiksi piispanistuin, tuomiokapituli ja linnanpäällikkö. Tallinnan vaiku-
tusalue ulottui Uudenmaan rannikon taakse syvälle Hämeeseen, ja Tuk-
holman vaikutuspiiri puolestaan kattoi Varsinais-Suomen, Satakunnan 
ja Pohjanlahden. Kummaltakin vaikutusalueelta oltiin jatkuvassa vaih-
tosuhteessa alueen keskuksiin, ja välityskaupan lisäksi keskuskaupunkei-
hin myös muutettiin. 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa Tallinnan 
ja Tukholman rinnalle nousi joksikin aikaa myös Danzig, jonka vaikutus 
ulottui Varsinais-Suomen, Satakunnan ja läntisen Uudenmaan alueelle. 

35  Kaukiainen 1980, 39–41; Salminen 2009, 9–12; 2016, 52–53; Kallioinen 2000, 97–164, 
erityisesti 160–164. 
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Keskusten taloudellisella mahdilla oli kääntöpuolensa. Tukholman ja Tu-
run raatien lobbaus lienee ollut eräs keskeinen syy sille, miksi Suomen 
sisämaahan tai Ulvilan pohjoispuoliselle Pohjanlahden rannikolle ei pe-
rustettu kaupunkeja ennen 1600-lukua.36

Väestöryhmien kannalta Suomen alueen asutus koostui keskiajalla ja 
1500-luvulla useasta sosioekonomisesta ryhmästä, joiden varallisuuden 
perustana ollut talousmuoto vaihteli liukuvasti alueittain, ja eri ryhmät 
olivat myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Jokapäiväisen sel-
viytymisen perustana oli jo rautakauden lopulta lähtien peltoviljely ja 
karjatalous sekä niitä tukeneet muut elinkeinot, kuten eränkäynti, kaski-
viljely, tervanpoltto ja kalastus. Tästä syystä väestöryhmien välisiä vuoro-
vaikutuspintoja voidaan tarkastella helpoiten maanomistusta arvioimalla. 
Perinteisen näkemyksen mukaan Turun hiippakunnan alue oli varsin 
talonpoikainen: vuonna 1530 silloisia tai entisiä rälssin hallussa olleita 
asuinkartanoita oli noin 250 ja muita tiloja hieman yli 700, kun taas kirkon 
eri laitosten hallussa oli ennen peruutuksia noin 800 tilaa. Rälssin osalta 
tämän on laskettu olleen noin kolme prosenttia kaikista tiloista ja kirkon 
osalta vajaa kolme, kun vastaavat prosenttiluvut varsinaisessa Ruotsissa 
olivat molempien kohdalla noin 21 prosenttia. Eri alueiden tarkempi tut-
kimus on kuitenkin osoittanut, että käytännössä rälssin ja kirkon hallussa 
oli huomattavasti suurempi osa tiloista. Esimerkiksi käy Helsingin pitäjä, 
jossa rälssin ja kirkon hallussa oli keskiajan lopulla noin kuusi prosenttia 
kaikista tiloista, joissakin neljänneksissä jopa 17,5 prosenttia.37 Kun pääosa 
rälssin ja kirkon maaomaisuudesta sijaitsi Varsinais-Suomessa ja käsitti 
parhaat ja viljavimmat osuudet pitäjien viljelysmaasta, maan tuotto suosi 
asutuksen ylempiä sosioekonomisia kerroksia sekä kirkkoa instituutiona. 
Turun tuomiokirkon alttarisäätiöt ja piispa olivatkin keskiaikaisen Suo-
men alueen tärkeimpiä ”pankkeja”, joilta rälssi ja porvarit saattoivat saada 
käteistä rahaa liiketoimiinsa panttaamalla vastineeksi kiinteistöjään. Myös 
joidenkin pitäjänkirkkojen tiedetään 1400-luvulla harjoittaneen saman-
kaltaista pääomaan perustuvaa lainaustoimintaa.38

Paikallisella tasolla maaomaisuuden merkitys näkyi erilaisten si-
vuelinkeinojen valikoimassa ja siinä, kuinka maaomaisuus toimi myös 
kaupunkien porvariston ja maaseudun talonpoikaiskauppiaiksi kutsu-

36  Kerkkonen 1974, 518–543; Friberg 1983, 59–75, 124–185; Kallioinen 2000, 228–230; Salminen 
2009, 22–26; 2013, 311–378.

37  Anthoni 1970, 250–271; Kaukiainen 1980, 38, 129; Salminen 2013, 309–310.
38  Kallioinen 2000, 159–160. Lainanannosta ks. Läntinen 1978, 213–215; Pirinen 1956, 382–400.
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tun ryhmän talouden yhtenä perustana. Historioitsija Seppo Suvannon 
keskiaikaista talonpoikaistoa koskevien tutkimusten perusteella maaseu-
dun ”talonpojat” olivat ylipäätään erittäin heterogeeninen joukko, jossa 
erilaisten sosioekonomisten kerrosten ero oli paikallisella ja alueellisella 
tasolla suuri.39 Niinpä Turun porvarit omistivat maatiloja lähtöalueillaan 
Varsinais-Suomessa, kun taas Viipurin Karjalan, Uudenmaan, Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan rannikon talonpoikaislaivurien pääoma pe-
rustui välityskaupan ohella oman maatalouden harjoittamiseen. Talon-
poikaiskauppiaat olivat tavallisesti maaseudulla toimineita käsityöläisiä, 
etenkin seppiä, tai rannikolla asuvia ammattilaivureita, jotka isännöivät 
myös krouveja ja kestitsivät pitäjien välillä liikkuneita talonpoikia ja 
kauppakumppaneitaan.

Kuten Uudenmaan rannikolta tehdyt tutkimukset osoittavat, esine-
kulttuuri koordinoi välityskauppaa talonpoikien ja tallinnalaisten suur-
kauppiaiden välillä, ja esineistö jäljitteli lasisine ja kivisavikeraamisine 
astioineen kaupunkien porvareiden esinemaailmaa. Myös suurin osa 
Tallinnaan keskiajalla palkollisiksi, kalastajiksi, käsityöläisiksi tai ahtaa-
jiksi lähteneistä naisista ja miehistä oli kotoisin juuri samoilta seuduilta. 
Keskiajalla Uudeltamaalta Tallinnaan muuttivat etenkin kauppiastalojen 
tyttäret, ja vaikka itse taloilla olisi usein ollut mahdollisuus ryhtyä varus-
tamaan ratsua ja siirtyä rälssiin, monet eivät tähän lähteneet. Sen sijaan 
osa talojen pojista siirtyi suhdanteista riippuen porvareiksi Tallinnaan, 
Tukholmaan tai jopa Riikaan ja Danzigiin, joista käsin he vaikuttavat ol-
leen tiiviissä yhteydessä kotiseutuunsa ja sukuunsa.40 Vakituinen muut-
toliike Varsinais-Suomesta ja etenkin Ahvenanmaalta ja Satakunnasta 
suuntautui läpi keskiajan ja pitkälle 1500-luvun alkuun Tukholmaan 
ja sen ympäristöön. Tämän lisäksi suomalainen muuttoliike kohdistui 
Mälaren-järven pohjoispuoliselle Uplannin maaseudulle sekä osittain 

39  Suvanto 1987; 1995.
40  Kallioinen 2000, 147–157; Kerkkonen 1977; Salminen 2012, 183–258; 2013, 351–378.

› Hattulan pyhän ristin kirkko on Turun tuomiokirkon ohella Suomen ainoa keskiajalta 
säilynyt tiilinen kirkkorakennus. Paikalla on ollut kirkko jo ilmeisesti jo 1200-luvulla, 
mutta keskiajan viimeinen, pohjakaavaltaan ristinmuotoinen kirkko on ajoitettu vuosiin 
1472–90. Kirkon vaikuttava kuvaohjelma on toteutettu noin 1513–16. Pohjoislaivan 
itäpäässä on kuvattu Viimeinen tuomio, sen oikealla puolen laivojen välisessä kaaressa 
pyhä Gertrud ja kirjaa pitelevä pyhä Birgitta. Kuva Tapio Salminen.
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myös Itä-Götanmaalle, jossa suomalaislähtöistä työvoimaa oleskeli ta-
loissa ja kaupungeissa. 

Varsinaisen muuttoliikkeen ohella myös sosiaalinen liikkuvuus oli 
Suomen kaupunkien porvaristoa koskettava ilmiö. Paikallisen pienräls-
sin ja rikkaimpien nimismies- ja kauppiastalouksien jäsenet muodostivat 
pitkälle 1500-luvulle laajahkon sosiaalisen ryhmän, jossa liikettä tapah-
tui molempiin suuntiin. Maaseudun ylimmän kerroksen liikkumavaran 
ja taloudellisten mahdollisuuksien kaventumista on pidetty eräänä kes-
keisenä syynä talonpoikaiskapinoihin, jotka syntyivät Suomen alueella 
1360-luvulla, vuonna 1438 sekä 1500-luvun lopulla. Myös Itämeren alueen 
kaupunkien välillä porvareiden ja etenkin nuorten naimattomien kaup-
pakisällien muuttoliike oli jatkuvaa, millä oli vaikutusta myös kauppiai-
den keskinäiseen hierarkiaan. Laskusuhdanteen jälkeen paikalliset kaup-
piaiden toimintakentät jaettiinkin usein uudelleen, sillä kaupunkeihin 
oli tätä ennen ehtinyt muuttaa uusia, kisälleistä porvareiksi kohonneita 
kauppiaita.41

Rannikon kaupungit, talonpoikaiskauppiaat sekä kirkon ja rälssin 
suurtilojen ympärille keskittyneet taloudet muodostivat oman vuorovai-
kutus- ja toimintaympäristönsä. Toisenlaista maantieteellistä ja taloudel-
lista rajapintaa edustivat Ylä-Satakunnan ja Hämeen verotalot, joista noin 
joka neljännellä tai kuudennella oli eräomistuksia nykyisen Pohjois-Pir-
kanmaan ja Keski-Suomen alueella. Seudulla asui vielä tuolloin myös si-
sämaan metsäsaamelaisia ja muuta alueelle siirtynyttä väkeä. Kun erämaat 
määrättiin vuonna 1552 asutukselle, nämä ryhmät sulautuivat osaksi myö-
hempien talojen ympärille syntynyttä talousmuotoa. Suomen historiassa 
tätä vanhan rautakautisen peltoviljelyalueen ja sisämaan kulttuurien vuo-
rovaikutusta on tutkittu lähinnä erätalouden näkökulmasta, eikä siihen 
sisältyneitä sosiokulttuurisia ja geneettisiä ulottuvuuksia tai keskeisiä 
vuorovaikutustekijöitä ole toistaiseksi jäsennetty kattavasti. Arkeologis-
ten löytöjen, kielitieteen ja etnografian perusteella tälle on kuitenkin var-
teenotettavat mahdollisuudet. Samoin on niiden yhteyksien laita, jotka 
suuntautuivat Novgorodin Karjalasta ja Vienanmereltä nykyisen Kainuun 
sekä Taivalkosken ja Pudasjärven kautta Oulu- ja Iijokien suuhun ja joista 
on varmoja tietoja keskiajalta ja 1500-luvulta. Näiden taivalreittien varrella 
sijaitsi myös suuria metsäsaamelaisten talvikyliä, jotka olivat tärkeä osa 

41  Kallioinen 2000, 112–115; Tarkiainen 1990, 25–26, 32–39; Lamberg 2014, 247–258; Friberg 
1983; Katajala 2002, 201–202; Salminen 2013, 324–325.
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pohjoisen sisämaan kauppaa ja vuorovaikutusta. Vielä 1300-luvun lopulla 
eräät nykyisen Keski-Suomen alueella asuneet metsäsaamelaisryhmät 
luettiin hämäläisten erätalojen omaisuudeksi, mutta kyse ei enää ollut 
aiemman talonorjuuden kaltaisesta talojen työvoimasta. Tutkimusten 
mukaan talonorjuus (ruotsiksi träldom) vaikuttaa päättyneen nykyisen 
Suomen alueella Ruotsin tavoin viimeistään 1300-luvun alkupuolella.42

Suomen ja Itämeren alueen kommunikaatiolle ja tiedonhallinnalle 
oli 1300-luvun puolivälistä lähtien ominaista voimakas tekstualisoitumi-
nen eli tekstien käyttö hallinnon, oikeuden, talouden ja viestinnän väli-
neenä. Tekstualisoitumisen prosessi oli lähtenyt liikkeelle jo 1200-luvun 
kuluessa, kun kauppiaat, kaupungit, kirkon instituutiot ja keskushallinto 
ottivat tekstit osaksi toimintaansa. Tekstien käyttö laajeni miltei räjäh-
dysmäisesti 1350-luvun lopulta 1400-luvun alkuun. Syynä tälle oli halvan 
lumppupaperin tarjonnan kasvu sekä kansankielten omaksuminen yksi-
tyisten ja julkisten kirjoitettujen artefaktien, kuten tuomioiden, vahvistus-
ten, tilien, selvitysten ja muistiinpanojen, kieleksi. Keskiaikaisen Turun 
hiippakunnan alueella voimakas maallisen hallinnon tekstualisoituminen 
alkoi jo 1350-luvulla kuningas Magnus Erikssonin (Maunu Eerikinpoika) 
yleisen maan- ja kaupunginlakien ruotsin kielen käyttöä ja asiakirjakult-
tuuria koskeneiden painotusten seurauksena. Silti monilla tekstikulttuu-
rin alueilla muutos tapahtui unioninajan alussa 1400-luvun ensimmäisillä 
vuosikymmenillä. Tuolloin toteutettujen hallinnollisten uudistusten seu-
rauksena sekä käräjien pito että niiden tehtävä rikosoikeudellisena tuo-
mioistuimena vakiintui. Käräjät vakiinnuttivat myös asemansa kahdenvä-
listen sopimusten sekä erilaisten ilmoitusasioiden, kuulutusten ja vahvis-
tusten foorumina. Samalla tuomarin tai voudin käräjillä antamat päätök-
set, vahvistukset, todistukset tai kuitit vakiintuivat osaksi tiedonhallintaa. 
Uudenlaiset dokumentit koskivat esimerkiksi rälssin, kirkon, kauppiaiden 
ja talonpoikien omistuksia, oikeuksia ja velvoitteita.43

Suurten kauppakaupunkien käytännöt antoivat vaikutteita myös 
Suomen alueen maaseudun toimintaan. Maaseudulla esimerkiksi yleis-
tyi 1420-luvulta lähtien tapa hakea voudilta, kirkkoherralta tai tuomarilta 
kirjoitettu vahvistus siitä, että asukkaalla oli oikeus perintöön tai muu-
hun seikkaan merentakaisessa suurkaupungissa, eikä sukulaisuutta läh-

42  Kaukiainen 1980, 158; Orrman 2003, 103–114; Taavitsainen ym. 2007, 129–146; Salminen 2013, 
254–256.

43  Tekstualisoitumisesta ks. Salminen 2016, 110–142; Pirinen 1947, 47–110.
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detty enää osoittamaan pelkkien kanssavannojien avulla. Koska perintö-
todistukset ovat säilyneet asianomaisten raatien arkistoissa, ne ovat siis 
todistetusti tulleet käytetyiksi. Toisin sanoen parin sadan kilometrin ja 
hieman alle viikon matkan takaa Pälkäneellä asunut talonpoika todella 
haki Tallinnassa kuolleen poikansa jäämistön raadin hallusta. Etenkin 
1400-luvulta on myös merkkejä kihlakunnantuomareina toimineiden 
rälssimiesten ja kaupunkien porvareiden, mahdollisesti myös maaseu-
dun kauppiaiden ja käsityöläisten, pitämistä kopio- ja tilikirjoista, jotka 
henkilökohtaisena omaisuutena ovat sittemmin usein kadonneet tai tu-
houtuneet muutamaa tuomio- ja maakirjakatkelman poikkeusta lukuun 
ottamatta. Merkittävä osoitus vuorovaikutuksen tekstualisoitumisesta on, 
kun Viipurin linnanpäällikkö Kristern Nilsson (Vasa) määräsi vuonna 
1426 linnalääninsä kirkkojen oviin naulattavaksi tiedotuksia välirikostaan 
Tallinnan raadin kanssa. Tekstualisoituminen oli siis jo tuolloin edennyt 
yleisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti julkisen vallan tiedollepa-
noihin. Tällöin lukutaitoinen ohikulkija saattoi lukea kirjoitetun kuulu-
tuksen ääneen muille paikalle sattuneille, eikä kuulutus sinänsä ollut enää 
sidottu kirkolla tapahtuneisiin muihin kokoontumisiin. Se, millä kielellä 
tai kielillä tiedotukset kirjoitettiin (ruotsi, suomi, keskialasaksa), on tun-
tematonta, mutta ruotsinkielinen teksti on voitu tulkita suoraan lukiessa 
paikalla olleille toiskielisille (suomi, alasaksa).44

Keskiajan monipuoliset vuorovaikutuksen muodot

Millaista identiteettiä edellä kuvatut keskiajan lopun ja 1500-luvun vuo-
rovaikutuspinnat loivat? Maantieteelliseltä kannalta yksilön tai ryhmän 
identiteetti vaikuttaa olleen sitoutunut alueiden ja kontaktisuuntien 
kautta tapahtuneeseen määrittelyyn. Kun lammilainen ritari ja Hämeen 
linnan vouti Olaf Nilsson (Tavast) 1450-luvulla listasi omistuksiaan, hän 
kirjoitti tiloistaan ”täällä Hämeessä”, ”alhaalla Suomessa” ja ”Uudella-
maalla”. Tallinnan raadin kirjeenvaihdossa Suomi näyttäytyy ”teidän puo-
lenanne” tai joukkona ”saaristoja”, jonka asukkaat olivat linnanpäälliköi-
den, Ruotsin tai Tanskan kuninkaan alamaisia. ”Ruotsin”, ”Turun”, ”Raa-
seporin”, ”Uudenmaan” ja ”Viipurin saariston” lisäksi puhutaan linnojen 
”lääneistä” tai ”seuduista”. Maata kutsutaan Ruotsiksi tai Ruotsin valta-
kunnaksi ja sen asukkaat ovat ”ruotsalaisia”, ”suomalaisia” ja ”saksalaisia”, 

44  Salminen 2012, 183–258.
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jossa ”ruotsalainen” saattoi tarkoittaa mitä tahansa ryhmää. Kun paikka-
kuntia haluttiin sijoittaa tarkemmin, kirjoitettiin Kokemäen pitäjästä Suo-
messa, Pälkäneestä Hämeessä tai Viipurista Ruotsissa. Novgorodilaisten 
mukaan alueella sijaitsivat 1300-luvun alussa Sum ja Jem, Suomi ja Häme. 
Sittemmin seudun asukkaat olivat ”ruotsalaisia” tai ”nemtši”, joka oli ylei-
nen ei-slaavilaisista käytetty termi. Keskiaikaisissa laeissa Suomi-nimistä 
kokonaisuutta ei mainita, mutta ei varsinaista Ruotsiakaan. Kansallisuuk-
sina ja valtioina molemmat syntyivät vasta vuoden 1809 tuloksena.45

Jos Suomen alueen paikallinen identiteetti tai toiseus määrittyivät 
maantieteellisesti suuntina tai ”alueina” ja niitä luonnehtineina niminä 
tai lokalisaatioina, sitä tärkeämpi identiteetin määrittelijä oli keskiajan lo-
pulla ja 1500-luvulla yhteisö. Näistä tärkein oli kaikkialla Euroopassa yli-
paikallinen tuomioyhteisö, jossa ylipaikallinen maallinen ja kirkollinen 
tuomiovalta sekä paikalliset sosioekonomiset yhteisöt uusinsivat vallan 
olemusta, paitsi ylläpidollisina (pitäjä, voutikunta, kihlakunta) kokonai-
suuksina myös alueina yhteisön maantieteellisen ja elinkeinollisen ulot-
tuvuuden kautta. Keskiajalle, kuten nykyäänkin, ominaista oli, että yksi-
lön, ryhmän, yhteisön tai vallan identiteetti rakentui monenlaisista osista, 
jotka ilmenivät erilaisissa konteksteissa eri tavoin, ja joka sisälsi sekä pai-
kallisia että ylipaikallisia aineksia. Keskeinen näitä aineksia välittänyt te-
kijä oli vuorovaikutus, sen kohtaamiset ja tilat, joissa yksilön ja yhteisön 
identiteetti suhteessa kohdattuun määrittyi.
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