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Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorien tutkimia 
esiaviolliseen seksiin ja avioliittolupaukseen liittyneitä tapauksia. Erityisesti perehdyn tapauksiin, 
joissa opiskelijat olivat syytettyinä ja joiden yhteydessä konsistorin eteen tulleen parin kanssa kes-
kusteltiin avioliitosta. Esiaviolliseen seksiin liittyviä rikoksia on tutkittu Pohjoismaissa paljon, mut-
ta yliopistojen tuomioistuinten eli konsistorien pöytäkirjoja ei ole aiemmin käytetty seksuaalirikos-
ten tutkintaan. Samoin opiskelijat ovat jääneet tutkimuksessa vähälle huomiolle tutkimusten keskit-
tyessä pääasiassa maaseudulla ja kaupungeissa toimineiden alioikeuksien tarkasteluun. 
 
Tutkimissani tapauksissa olen kiinnittänyt huomiota siihen, keiden kanssa opiskelijoita syytettiin 
esiaviollisesta suhteesta, ja miten opiskelijat sekä heidän kanssaan konsistoriin tulleet naiset toimi-
vat tuomioistuimissa. Lisäksi tutkin, mitkä tekijät vaikuttivat konsistorien päätökseen painostaa 
pareja avioitumaan. Tarkastelen myös sekä opiskelijoiden että naisten vanhempien ja suvun toimin-
taa konsistoreissa. Millainen suvun edustajien rooli oli avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, ja 
miten se muuttui vuosisadan aikana? Vertaan konsistorien pöytäkirjoista ilmeneviä käytäntöjä Ma-
lin Lennartssonin esittämään malliin vallan jakautumisesta siveellisyysrikostapauksissa 1600-luvun 
lopulla. Vallan jakautumiseen vaikutti 1600-luvun aikana luterilainen puhdasoppisuus, keskusvallan 
vahvistaminen sekä oikeudenkäyntiprosessin muutokset. Lennartssonin mukaan 1600-luvun lopulla 
siveellisyysrikosten tutkinnassa maallisten tuomioistuinten, suvun ja miesten asema parani, ja kir-
kon, yksilön ja naisen asema heikkeni. 
 
Tärkeimmän tutkimusaineiston muodostavat konsistorien pöytäkirjat. Analysoin pöytäkirjojen teks-
tejä tukeutuen Raisa Maria Toivon ja David Warren Sabeanin esittämiin johtopäätöksiin tuomiokir-
jojen tulkinnasta. Tekstejä lukiessani olen pyrkinyt huomioimaan kenelle, miksi ja miten tekstit 
kirjoitettiin. Miksi juuri tietyt asiat päätyivät pöytäkirjoihin? Tekstianalyysin lisäksi analysoin läh-
teitä tilastollisin menetelmin ja vertailemalla. Pöytäkirjoja tukevana lähteenä olen käyttänyt Helsin-
gin yliopiston internetsivuilla julkaistua opiskelijamatrikkelia, joka sisältää tiedot Turun akatemian 
opiskelijoista 1600-luvulta lähtien. Matrikkelin avulla selvitin avioliittoon painostettujen ja avioitu-
neiden opiskelijoiden säätytaustaa.  
 
Tutkimukseni perusteella Uppsalan yliopiston konsistorin toimintatapojen muutokset ovat saman-
kaltaisia kuin Malin Lennartssonin tutkimassa Smålannissa. Uppsalassa edusti konsistorin, suvun ja 
miehen asema parani vuosisadan aikana. Turku puolestaan erosi Lennartssonin mallista. Turussa 
konsistorin valta kasvoi avioliittolupauksen rikkomistapauksissa vuosisadan aikana, mutta tuomio-
istuin toimi vielä 1690-luvulla vanhojen, kirkon näkemyksiä korostaneiden periaatteiden mukaan. 
Samoin naiset ja yksilöt säilyttivät asemansa avioliittolupauksen rikkomistapauksissa vuosisadan 
loppuun asti. 
 
Molemmissa tuomioistuimissa esiaviollisesta seksistä ja avioliittolupauksen rikkomisesta syytettiin 
opiskelijoita, jotka olivat lähtöisin papistosta, porvaristosta ja talonpoikaistosta. Heidän kanssaan 
konsistorissa syytettiin useimmiten salavuoteustapauksissa etunimellä ja patronyymillä merkittyjä 



 

sekä palkollisina toimineita naisia ja kaupunkilaisten tyttäriä. Avioliittolupauksen rikkomistapauk-
sissa kaupunkien välillä oli selvä ero. Turussa naiset kirjattiin pöytäkirjaan suurimmassa osassa 
tapauksista etunimellä ja patronyymillä, ja he ajoivat asiaansa ilman suvun tukea. Myös turkulaiset 
opiskelijat esiintyivät konsistorissa useimmiten ilman sukunsa tukea. Uppsalassa puolestaan suurin 
osa avioliittolupaukseen vedonneista naisista määriteltiin pöytäkirjassa sukunsa kautta. Tällöin suku 
oli myös naisen tukena tai hänen puolestaan konsistorissa. Uppsalassa suku antoi tukensa usein 
myös opiskelijalle.  
 
1680-luvulle asti Uppsalan yliopiston konsistori painosti pareja avioitumaan, mikäli pari tunnusti 
suhteen tai se voitiin todistaa. Vuosisadan lopulla konsistori alkoi vaatia naiselta konkreettisia todis-
teita itse lupauksesta. Avioliittolupaus annettiin usein ilman todistajia, joten naiset pystyivät harvoin 
todistamaan saaneensa avioliittolupauksen. Tällöin avioliitosta ei konsistorin mielestä ollut tarvetta 
neuvotella. Kun avioliitosta neuvoteltiin yhä harvemmin, myös opiskelijoiden suvun ja tuomiokapi-
tulin näkemystä asiaan tiedusteltiin harvoin. Muutos aiheutti, sen että miesten asema syytettynä 
helpottui. Miehen piti ennen 1690-luvun puoliväliä vannoa itsensä vapaaksi valanvannojien kanssa, 
mikäli hän kielsi naisen väitteet avioliittolupauksesta, eikä avioliitolle löytynyt laillisia esteitä. 
1690-luvun puolivälissä valanvannojainstituutio lakkautettiin ja miehet vapautuivat valan vannomi-
sesta.  
 
Turussa avioliittolupauksen rikkomistapausten tutkinta pysyi lähes muuttumattomana läpi vuosisa-
dan. Tuomioistuimelle riitti, että parin välinen suhde pystyttiin todistamaan, se ei vaatinut konkreet-
tisia todisteita lupauksesta painostaakseen paria avioliittoon vuosisadan lopulla kuten Uppsalan ja 
Smålannin tuomioistuimet. Konsistorin ja tuomiokapitulin välinen työnjako kuitenkin muuttui 
1690-luvun alussa kirkkolain muutoksen myötä niin, että konsistorille siirtyi vastuu parien avioliit-
toon painostamisesta. Aiemmin tuomiokapituli oli pääasiassa painostanut pareja avioitumaan ja 
konsistori oli toiminut lähinnä tuomiokapitulin valmistelevana elimenä avioliittolupauksen rikko-
mistapauksissa. Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorien toiminnan välinen ero ei niin-
kään johtunut siitä, etteivätkö tuomioistuimet olisi toimineet samojen periaatteiden mukaisesti. 
Avioliittoon itsensä velvoittaneen ja yhdessä maanneen parin tuli avioitua. Uppsalassa kuitenkin 
avioliittoon velvoittavan lupauksen todistamisen normit muuttuivat vuosisadan aikana, kun Turussa 
nämä normit pysyivät muuttumattomina läpi vuosisadan. 
 
Avioliittoon painostamiseen vaikutti todisteiden lisäksi parin sääty. Mikäli pari oli samansäätyinen, 
heitä yleensä taivuteltiin avioliittoon. Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, etteivät opiskelijat 
solmineet avioliittoja esimerkiksi palkollisina toimineiden naisten kanssa. Yleisesti voidaan sanoa 
näin, mutta joukosta löytyy myös poikkeuksia. Samalla konsistorien pöytäkirjat kuitenkin osoitta-
vat, että tuomioistuinten näkökulmasta talonpoikais- tai porvariskodista lähtöisin olleen opiskelijan 
oli mahdollista avioitua palkollisena toimineen naisen kanssa. Opiskelijoita painostettiin avioliit-
toon erityisesti silloin, kun suhde oli kestänyt pitkään. Kun opiskelijat päätyivät painostuksen jäl-
keen solmimaan avioliiton, he avioituivat samansäätyisen naisen kanssa. Tällöin kyseessä oli porva-
rin, papin, käsityöläisen tai talonpojan tytär. Usein parin suhde oli kestänyt pitkään. Joissain tapauk-
sissa avioliiton solmimista edesauttoi opiskelijan tai naisen vanhempien puuttuminen asioiden kul-
kuun. Heidän avullaan opiskelija sai viran tai opintonsa päätökseen, kunhan sitoutui avioitumaan.
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1 Johdanto 
 
Yliopistoon kirjautuessaan nuoret miehet eivät ainoastaan aloittaneet opintojaan, vaan samalla he 

ottivat myös ensimmäiset askeleensa kohti itsenäistä elämää. Opiskelijaelämään kuuluivat opiskelu-

jen lisäksi kiinteästi juhliminen, tappeleminen ja naiset.1 Yliopiston opettajakunta ja kaupunkilaiset 

eivät katsoneet hyvällä opiskelijoiden riehakasta elämäntyyliä. Laki kielsi kaiken avioliiton ulko-

puolisen seksin, joten opiskelijatkin joutuivat vastaamaan lain edessä esiaviollisista suhteistaan. 

Kun opiskelijan esiaviollinen suhde paljastui, oli seurauksena päätyminen yliopiston tuomioistui-

men eli konsistorin eteen. Laki ja yliopiston järjestyssäännöt kielsivät esiaviollisen seksin harjoit-

tamisen: ”[j]okaisen tulee pitää pyhänä ja kunniassa astiaansa ja ruumiistansa, joka on Pyhän Hen-

gen asumus, eikä kenenkään tule saastuttaman itseään kevytmielisillä intohimoilla, avioliittorikok-

sella tai haureudella, josta seuraa laissa määrätty rangaistus”.2 

 

Vuonna 1685 Uppsalan yliopiston konsistoriin saapui piika nimeltä Kerstin Klang. Kerstin syytti 

opiskelija Sveno Lyrelliä avioliittolupauksen rikkomisesta. Kerstinin mukaan Sveno oli keskustellut 

kihlauksesta hänen sukunsa kanssa, ja sen jälkeen maannut naisen. Yhdessä makuun seurauksena ja 

todisteena Kerstin oli synnyttänyt lapsen. Sveno kielsi kaikki Kerstinin väitteet.3 Pari aloitti pitkän 

väittelyn yliopiston konsistorissa, siitä kumpi heistä oli oikeassa. Kerstin väitti antautuneensa suh-

teeseen avioliiton toivossa. Svenon mukaan Kerstin oli valehtelija. Hän ei ollut luvannut naiselle 

avioliittoa eikä harrastanut naisen kanssa seksiä. Kerstinin ja Svenon tapaus oli tyypillinen avioliit-

tolupauksen rikkomistapaus. Pari oli elänyt suhteessa pitkään, ja Kerstin halusi nyt Svenon toteutta-

van sen, minkä mies oli luvannut. Kaikki opiskelijoiden suhteet eivät kuitenkaan olleet yhtä vakavia 

kuin Svenon ja Kerstinin. Opiskelijoita syytettiin salavuoteudesta4 huomattavasti useammin kuin 

avioliittolupauksen rikkomisesta sekä Turun akatemian että Uppsalan yliopiston konsistorissa.5 

                                                 
1 Karras 2003, s. 14. Florén 1999, s. 10–16. Klinge 1987, s. 223.  
2 ”Var och en må hålla sitt käril och sin kropp, som är den helige Andes boning, i helgd och ära, och får inte förorena 
sig med flyktiga lidelser, äktenskapsbrott eller otukt, som medför bestämt straff efter lagen.” 1655 års konstitutioner 
XXIII: 5, suom. MV. 
3 UUAKP XVIII, den 26 augusti 1685 – den 21 januari 1687. 
4 Salavuoteudella tarkoitetaan esiaviollista seksuaalirikosta, johon syyllistyivät naimattomat henkilöt. Avioituneiden 
henkilöiden seksuaalirikoksia kutsuttiin huoruudeksi. Katso esim. Aalto 1996, s. 12. 
5 Katso liite 1. Uppsalan yliopisto oli laajempi, vanhempi ja arvostetumpi laitos kuin 1600-luvulla perustetut uudet 
akatemiat, jotka mitoitettiin tarkoituksella vaatimattomammiksi kuin Uppsalan yliopisto. Tästä syystä käytän tutkimuk-
sessani Turun akatemiasta nimitystä akatemia kun puhun pelkästään Turussa sijainneesta ylintä opetusta antaneesta 
laitoksesta. Uppsalan yliopistosta käytän nimitystä yliopisto. Jos puhun molemmista laitoksista yhtä aikaa, käytän nimi-
tystä Turun ja Uppsalan yliopistot toiston välttämiseksi. Katso nimityksistä Heikkinen 1979, s. 19. 
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1.1 Avioliitto ja kihlaus: lainsäädäntö ja kansantavat Ruotsissa uuden ajan alussa 

Keskiajalla Ruotsissa säädettiin koko valtakuntaa koskevat maan ja kaupungin lait, joissa määritel-

tiin myös tapaoikeuteen perustuneet avioliittokäytännöt. Nämä käytännöt olivat pääasiallisesti voi-

massa 1700-luvulle asti. Laeissa avioliitto määrättiin järjestettäväksi morsiamen holhoojan ja sulha-

sen välillä todistajien läsnä ollessa. Samalla tuli sopia kihlajaislahjasta, huomenlahjasta sekä naisen 

myötäjäisistä.6 Tärkeimmistä avioliittoa koskevista asioista sovittiin kihlauksen yhteydessä, joten 

oli tapana, että pari aloitti yhteisen elämänsä kihlajaisten jälkeen ja ennen avioliittoon vihkimistä. 

1600-luvulla oli edelleen jokseenkin yleistä, että parit aloittavat yhteiselämänsä kihlauksesta. Kirk-

ko vastusti tapaoikeuteen perustuneita tapoja keskiajalta lähtien ja painotti avioliittoa solmittaessa 

erityisesti parin henkilökohtaista suostumusta. Kun pari kihlauksen jälkeen aloitti yhdyselämän, 

olivat he kirkon näkökulmasta avioparin asemassa tosin ilman vihkimistä.7 Tämän kansanomaisen 

käytännön vuoksi alettiin jo 1500-luvulla antaa salavuoteudesta lievempiä tuomioita pareille, jotka 

avioituivat jäätyään kiinni salavuoteudesta. 1600-luvun alussa tapa oli edelleen voimassa, mutta 

vuosisadan keskivaiheilla käytäntö muuttui. Esiaviolliseen seksiin syyllistyneet ja avioituneet parit 

vapautettiin sakoista. 1690-luvulla kuitenkin palattiin vanhaan käytäntöön ja pareja alettiin jälleen 

sakottaa esiaviollisesta seksistä, vaikka he solmivat avioliiton.8  

 

Kansaomaiset yhteiselämän tavat pitivät pintansa Ruotsissa kirkon pyrkimyksistä huolimatta.9 Mia 

Korpiolan mukaan tähän oli syynä muun muassa se, että keskiajalla säädetyt valtakunnalliset lait 

auttoivat suojaamaan kansanomaisia avioitumisen tapoja kirkon pyrkimyksiltä. Avioliittolaki pysyi 

suurimmaksi osaksi muuttumattomana 1300–1700-luvuilla, sillä oikeusjärjestelmää hallitsi pääasi-

assa maallinen valta. Useimpien ihmisten jokapäiväinen elämä pysyi samanlaisena 1200-luvulta 

1700-luvulle, joten he eivät kokeneet tarvetta muuttaa avioliittojärjestelmää, joka oli suhteellisen 

joustava heidän näkökulmastaan. Taloudellisesti tiukkoina aikoina oli edullista, että pari saattoi 

aloittaa yhteisen elämänsä jo kihlauksesta, jos heillä ei ollut varaa järjestää häitä. Aloittamalla yh-

teisen elämän he myös yhdistivät työvoimansa, joka oli eduksi parille ja yhteisölle tiukkoina aikoi-

na. Avioliittolainsäädäntö ei myöskään ollut tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, kun kuninkaat keskit-

                                                 
6 KrML Naimisen Caari. MEKL Naimisen Caari.  
7 Korpiola 2004a, s. 296–299, 312–316. Tilanteen samanlaisuudesta Norjassa katso Telste 1993, s. 225–226. KO: 
ordning om echtenskap. KL XV § XIV. 
8 Karlsson Sjögren 1998, s. 174. Taussi Sjöberg 1996, s. 153. Lennartsson 1999, s. 318. Käytäntö alennetuista sakoista 
vahvistettiin Västeråsin valtiopäivillä 1527. Pylkkänen 1990. s. 237. Itse asiassa tämä laki oli ollut käytössä jo aiemmin 
maaseudulla kuningas Kristofferin maanlain ansiosta, jossa määrättiin lievennyksiä sakkoihin naisen sosiaalisen taustan 
mukaan. KrML, Naimisen Caari: 3.   
9 Katso tilanteen samanlaisuudesta Norjassa Telste 1993, s. 225–226. 
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tivät valtaansa 1500–1600-luvuilla toisin kuin rikoslainsäädäntö. Niinpä keskiaikainen avioliitto-

lainsäädäntö säilyi lähes muuttumattomana vuoden 1571 kirkkojärjestyksestä ja vuoden 1686 kirk-

kolaista huolimatta.10 Kuitenkin 1600-luvulla kirkon ajama sukupuolimoraalin muutos aiheutti sen, 

että erityisesti aatelisten sekä varakkaiden porvarien ja talonpoikien tyttärien tuli muuttaa seksuaa-

lista käyttäytymistään kirkon opetusten mukaisiksi. Heidän tuli pidättäytyä esiaviollisesta seksistä 

säilyttääkseen kunniansa ja hyvän maineensa, joilla oli merkitystä naisen tulevan avioliiton kannal-

ta.11  

 

Reformaatioon asti kirkko piti avioliiton solmimisen kannalta tärkeimpänä tekijänä molempien avi-

oituvien osapuolten suostumusta. Luterilaisuuden myötä vanhempien antaman suostumuksen arvos-

tus kasvoi.12 Marja Taussi Sjöbergin ja Åsa Karlsson Sjögrenin mukaan vanhempien rooli oli erityi-

sen tärkeä ylemmän luokan lasten avioliittoneuvotteluissa.13 Anu Pylkkäsen mukaan vanhemmilla 

oli myös Suomen maaseudulla suuri merkitys lasten avioliittoja solmittaessa, sillä yhteiskunnassa 

perinnöllisesti etuoikeutetussa asemassa olleet halusivat suojella omaisuuttaan ja näin pitää silmällä 

avioliittoja. Talonpoikien perinnöllinen omaisuus oli uhattuna, kun valtio pyrki keskittämään valtaa. 

Omaisuutta tuli varjella tulevan vaimon perheeltä, jotta miehen perhe ei menettäisi omaa vaikutus-

valtaansa. Suvun omaisuuden ja arvovallan suojelu sekä kirkon opetukset johtivat Pylkkäsen mu-

kaan siihen, että miehestä tuli talon pää.14  

 

Kirkollisten traditioiden iskostaminen kansaan avioliittoon liittyvissä asioissa ei kuitenkaan ollut 

ainoastaan protestanttisen Ruotsin ongelma. Ulrike Strasserin mukaan myös katolinen kirkko koki 

vielä 1600-luvun alussa vaikeuksia pyrkiessään saamaan kansan noudattamaan Trentin kokouksen 

määräämää avioliiton kaavaa, joka vaati kirkollista vihkimystä.15 Strasser sekä Lyndal Roperin ovat 

myös huomauttaneet, että avioliittoihin liittyvä patriarkaalisuuden trendi ei ole ainoastaan nähtävis-

sä luterilaisissa maissa, vaan tilanne oli hyvin samanlainen myös Euroopan katolisilla alueilla.16  

                                                 
10 Korpiola 2004a, s. 312–318. 
11 Aalto 1996, s. 218. Tilanne oli sama Norjassa. Telste 1993, s. 221–222. 
12 Korpiola 2004a, s. 181–184. Roper 1994, s. 39. 
13 Taussi Sjöberg 1996, s. 142–143. Karlsson Sjögren 1998, s. 208–209. 
14 Pylkkänen 1990, s. 334–342. 
15 Strasser 2004, s. 41. 
16 Roper 1994, s. 39. Strasser 2004, 36–37, 39, 41, 47–48. 
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1.2 Aiempi tutkimus ja tutkimuksen merkitys 

Seksuaalirikoksia on tutkittu Pohjoismaissa laajasti. Tutkijat ovat muun muassa selvittäneet rikosten 

määrän ajallista vaihtelua ja seksuaalirikollisuuden yleisyyden syitä.17 Tutkimuksissa on tultu siihen 

tulokseen, että seksuaalirikosten suuri määrä suhteessa muihin rikoksiin johtui Pohjoismaissa pit-

kälti tiukentuneesta lainsäädännöstä, valtion halusta keskittää valtaa ja kontrolloida kansaa sekä 

luterilaisuuden puhdasoppisuuden vaatimuksista. Lisäksi 1600-luvulla käytyjen sotien ja köyhyyden 

on nähty nostaneen seksuaalirikosten määrää. Köyhyydestä johtuen ihmisillä ei ollut varaa avioitua 

ja perustaa omaa taloutta, mikä lisäsi esiaviollisten suhteiden määrää.18 Kansanomaisia seurustelu-

tapoja pyrittiin valvomaan ja esiaviollisia suhteita hillitsemään. Avioliittojen kautta ihmiset haluttiin 

sitoa paikalleen, jotta heitä pystyttäisiin hallitsemaan paremmin. Heikki Ylikangas, Jens Christian 

V. Johansen, Kenneth Johansson sekä Hans Eyvind Næss ovat tarkastelleet lainsäädännön kehitystä 

luterilaisten maiden lisäksi katolisissa maissa. He ovat huomauttaneet, että lain ja rangaistukäytän-

töjen kiristyminen eivät olleet seurausta ainoastaan reformaatiosta ja luterilaisesta puhdasoppisuu-

desta vaan myös modernin valtiomuodon noususta. Ulrike Strasser on tehnyt saman huomion Eu-

roopan katolisia valtioita tarkastellessaan.19 

 

Ruotsiin saapuivat niin uskonnolliset kuin lainopillisetkin vaikutukset pääasiassa Euroopan saksan-

kielisiltä alueilta.20 Ruotsin kanssa samaan vaikutuspiiriin kuului nykyisen Sveitsin alueella sijait-

seva Baselin kaupunki. Susanna Burghartz on tutkinut seksuaalisuuden ja avioliiton suhdetta Base-

lin kaupungissa uuden ajan alussa. Hänen mukaansa ”[die] Reformation brachte also für das Dis-

kursfeld Ehe eine markante Bewertungsverschiebung, die dazu führte, daß die Grenzziehung zwish-

chen Zucht und Unzucht eine neue Bedeutung erhielt und zu einer gesellschaftlich zentralen Aufga-

be wurde”.21 Baselissa haureuden ja siveellisyyden rajat määriteltiin reformaation myötä uudelleen 

ja seksuaalisuus pyrittiin sitomaan avioliittoon. Myös Ruotsissa kirkko pyrki sitomaan seksuaalisen 

kanssakäymisen avioliittoon, kuten muun muassa Rudolf Thunander on esittänyt. Thunander on 

kuitenkin huomauttanut, että kirkko ei olisi pystynyt tähän ilman kansan myötämielisyyttä ja -

                                                 
17 Aalto 1996. Telste 1993. Ylikangas, Johansen, Johansson & Næss 2000. 
18 Ylikangas, Johansen, Johansson & Næss 2000, s. 86–87. Aalto 1996, s. 213–218. 
19 Ylikangas, Johansen, Johansson & Næss 2000, s. 116. Strasser 2004, s. 47–48. 
20 Tosin 1600-luvun loppupuolella, alettiin lainsäädännössä tarkastella Ruotsin omia lakeja, joiden nähtiin paremmin 
sopivan maan oloihin kuin roomalainen laki, jota siihen mennessä oli arvostettu ja suositettu noudatettavan sellaisissa 
tilanteissa, joissa Ruotsin laista ei löytynyt rikokseen ratkaisua tai rangaistusta. Lindroth 1975, s. 94–95, 370–375.  
21 Burghartz 1999, s. 287. Seksuaalisuutta ovat uuden ajan alun Euroopassa tutkineet myös Lyndal Roper sekä Ruggiero 
Guido.Roper 1994. Ruggiero 1993. 
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vaikutusta. Thunanderin mukaan avioliiton ulkopuoliset lapset nähtiin yhteiskuntarauhaa uhkaavana 

tekijänä, ja esiaviollisia suhteita pyrittiin tästä syystä välttämään ja estämään.22 

 

Seksuaalirikoksia tarkastelemalla tutkijat ovat perehtyneet myös naisten asemaan, oikeusjärjestel-

män kehitykseen, sekä avioliitto- ja kihlauskäytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Anu Pylkkäsen, Marja 

Taussi Sjöbergin, Åsa Karlsson Sjögrenin sekä Marie Lindstedt Cronbergin mukaan naisen asema 

heikkeni 1600-luvun aikana, ja muutos liittyi kiristyneeseen seksuaalilainsäädäntöön sekä luterilai-

seen puhdasoppisuuteen.23  Esiaviolliseen seksiin saattoi keskiaikaisten lakien mukaan syyllistyä 

ainoastaan mies. Kyse oli tällöin neidonloukkauksesta, jolloin naisen osalta vastaajana toimi hänen 

sukunsa. 1600-luvulla lainsäädäntöä muutettiin niin, että naisesta tuli henkilökohtaisesti vastaaja 

seksuaalirikoksissa. Mainitut tutkijat ovat nähneet kyseisen muutoksen vaikuttaneen negatiivisesti 

naisen asemaan seksuaalirikosten käsittelyssä. Myös Gudrun Andersson on tutkimuksessaan tullut 

samaan lopputulokseen.24  

 

Andersson on tarkastellut miesten ja naisten rooleja oikeudessa. Hänen mukaansa roolit loivat rajat 

ja mahdollisuudet ihmisten oikeudelliselle toiminnalle. Nämä roolit muuttuivat 1600-luvun aikana, 

mikä kertoo hänen mukaansa muutoksesta myös ihmisten ajattelutavoissa sekä oikeusjärjestelmäs-

sä. 1600-luvun alussa miehet tunnustivat usein syyllistyneensä siveellisyysrikokseen, kun taas vuo-

sisadan loppupuolella ja 1700-luvun alussa miehet alkoivat enenevässä määrin kieltää syyllisty-

neensä salavuoteuteen tai avioliittolupauksen rikkomiseen. Naiset puolestaan alkoivat yhä useam-

min vedota avioliittolupaukseen avioliiton toivossa. Anderssonin mukaan muutos saattoi johtua 

ihmisten moraalin muutoksesta, mutta samaan aikaan kyse saattoi olla myös oikeudenkäynnin käy-

täntöjen muutoksista. Kun rikos tuli näyttää toteen todistein ja valanvannojien käyttö poistui, mie-

hen oli helppo kieltää rikos. Hän tiesi, että naisen oli vaikea todistaa salavuoteus tai avioliittolupa-

usta todeksi.25 Anderssonin kanssa samaan lopputulokseen on tullut Malin Lennartsson, jonka mu-

kaan konkreettisten todisteiden ja todistajien merkityksen kasvu helpotti miehen ja vaikeutti naisen 

asemaa seksuaalirikosoikeudenkäynnissä. Naiset eivät kuitenkaan olleet ainoita, joiden asema heik-

keni. Lennartssonin mukaan 1600-luvun viimeiselle vuosikymmenelle tultaessa myös kirkon ja yk-

silön valtaa heikennettiin siveellisyysrikoksissa. Samalla miesten, suvun ja valtion rooli ja valta 

kasvoi esiaviolliseen seksiin ja avioliittoon liittyvissä tapauksissa.26 

                                                 
22 Thunander 1992, s. 12. 
23 Pylkkänen 1990. Karlsson Sjögren 1998. Taussi Sjöberg 1996.  
24 Andersson 1998. Katso rooleista myös Toivo 2006. 
25 Andersson 1998, s. 204–206. 
26 Lennartsson 1999, s. 317−320. 
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Avioliittoa ovat esiaviollisen seksiin liittyvien rikosten yhteydessä tarkastelleet muun muassa edellä 

mainitut naisten asemaan perehtyneet tutkijat. Mia Korpiola on puolestaan perehtynyt väitöskirjas-

saan ruotsalaiseen avioliittolainsäädäntöön, sen kehitykseen ja noudattamiseen keskiajalta uuden 

ajan alkuun.27 Korpiolan mukaan kirkko oli pyrkinyt muuttamaan kansan yhdessä elämisen tapoja 

keskiajalta lähtien. Valtion ja kirkon yhteisistä pyrkimyksistä huolimatta kansaomaiset kihlautumi-

sen ja avioitumisen tavat kuitenkin säilyivät kansan keskuudessa 1600-luvun jälkeenkin. Tämä tar-

koitti sitä, että parit aloittivat yhteisen elämänsä ja seksuaalisen kanssakäymisen jo kihlauksen jäl-

keen. Tämä johtui Korpiolan mukaan siitä, että avioliittoon liittyi aina muun muassa omaisuuden 

siirrot, jotka erityisesti varakkaille ja maataomistaville perheille olivat merkittäviä. Perheet pyrkivät 

Korpiolan mukaan säilyttämään valta-asemansa maaomaisuuden kautta valtion keskittäessä hallin-

toa 1600-luvulla. Avioliiton taloudellisia aspekteja Pohjoismaissa ja Englannissa on tarkasteltu 

myös Maria Ågrenin ja Amy Louise Ericksonin toimittamassa artikkelikokoelmassa.28  Artikkeli-

kokoelmassa on muun muassa julkaistu norjalaisen Hanne Marie Johansenin tutkimus, joka käsitte-

lee avioliittolupauksen rikkomistapauksia Etelä-Norjassa. Avioliittolupauksen rikkomistapauksia 

ovat tarkastelleet myös Ruggiero Guido sekä pohjoismaisista tutkijoista Johansenin lisäksi Kari 

Telste.29 Hanne Marie Johansen on tarkastellut tapauksia erityisesti lainsäädännön näkökulmasta 

uuden ajan alussa, Telsten keskittyessä erityisesti kunnian, rakkauden ja viettelyn merkityksiin ta-

pausten käsittelyssä 1700–1800-luvuilla.  

 

Guido, Telste ja Johansen ovat painottaneet, että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa avioliitot 

solmittiin pääasiassa sellaisten parien välille, jotka olivat samasta säädystä. Heidän mukaansa naiset 

vetosivat avioliittolupaukseen kunniansa palauttamisen vuoksi. Seksuaalimoraali kiristyi uuden ajan 

alussa niin Etelä- kuin Pohjois-Euroopassakin. Naiselle oli kunniallisempaa syyllistyä esiaviolliseen 

seksiin avioliittolupauksen alla kuin ilman avioliittolupausta. Tutkijoiden mukaan miehen ei tarvin-

nut täyttää avioliittolupausta, mikäli pari oli erisäätyinen tai hän ei halunnut jostakin muusta syystä 

avioitua naisen kanssa. Tällöin mies saattoi purkaa sopimuksen korvaamalla naiselle rahallisesti 

hänelle aiheuttamansa häpeän. Korvaamiskäytännön suosio kasvoi Norjassa 1700-luvulla Johanse-

nin mukaan luonnollisen oikeuden vaikutuksesta.  

 

                                                 
27 Korpiola 2004a. 
28 Ågren & Erickson 2005. 
29 Telste 2000. Johansen 2005. 
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Johansenin mukaan suurin osa Bergenissä 1600–1700-luvuilla avioliittolupaukseen vedonneista 

naisista kuului alempaan säätyyn kuin hänen syyttämänsä mies. Kari Telsten mukaan puolestaan 

1700-luvulla suurin osa Etelä-Norjassa tuomioistuimen eteen avioliittolupauksen rikkomistapauk-

sessa tulleista pareista oli samansäätyinen.30 Johansenin ja Telsten tutkimustulokset antavat erilai-

sen kuvan avioliittolupauksen rikkomistapauksissa tuomioistuimiin tulleiden parien säädystä. Gud-

run Anderssonin mukaan Uppsalassa 1600-luvulla yliopiston konsistoriin tulleet avioliittolupauk-

seen vedonneet naiset olivat alempisäätyisiä kuin opiskelijat.31 Ruth Karras Mazo on puolestaan 

tutkinut opiskelijoiden elämää ja seksuaalisuhteita Keski-Euroopan yliopistoissa myöhäiskeskiajal-

la. Hänen mukaansa opiskelijoiden suhteita samansäätyisiin naisiin paheksuttiin erityisesti, kun taas 

suhteet prostituoituihin hyväksyttiin pitkin hampain.32 Aiemman tutkimuksen mukaan opiskelijat 

käyttäytyivät samalla tavalla kuin aiemmin seksuaalimoraalin kiristyessä. He solmivat seksuaalisuh-

teensa yhteiskunnan alimpiin säätyihin kuuluviin naisiin. Stefan Brüdermann on tutkinut opiskeli-

joiden esiaviollisia suhteita pohjoissaksalaisessa Göttingen yliopistossa 1700-luvulla. Hänen mu-

kaansa tilanne ei juuri ollut muuttunut 1700-luvulle tultaessa. Opiskelijat solmivat esiaviollisia suh-

teita edelleen pääsääntöisesti alempisäätyisiin naisiin. Esiaviollisia suhteita ei ajan tavan mukaan 

hyväksytty, mutta ei myöskään opiskelijoiden avioliittoja. Hänen mukaansa yliopiston tuomioistuin 

saattoi jopa purkaa opiskelijan opintojensa aikana solmiman avioliiton. Avioliitot sallittiin ainoas-

taan vanhempien eri pyynnöstä.33 

 

Avioliittokäytänteitä ja seksuaalirikollisuutta ovat käsitelleet edellä mainittujen tutkimusten lisäksi 

myös Åsa Karlsson Sjögren, Marja Taussi Sjöberg sekä Anu Pylkkänen. Karlsson Sjögren sekä 

Taussi Sjöberg ovat tutkimuksissaan keskittyneet tarkastelemaan nykyisen Ruotsin alueella toimi-

neita tuomioistuimia. Anu Pylkkänen on puolestaan tutkinut tuomioistuinten toimintaa nykyisen 

Suomen alueella.34 Pohjoismaalainen seksuaalirikollisuutta käsittelevä tutkimus on Gudrun Anders-

sonin artikkelia lukuun ottamatta keskittynyt maaseudulla ja kaupungeissa toimineiden alempien 

tuomioistuinten käsittelemiin seksuaalirikoksiin. Aineiston ja näkökulman valinnallisista syistä joh-

tuen tutkimuksen keskiössä ovat olleet pääasiassa talonpoikaistoon ja porvaristoon kuuluneet kan-

sanosat. Säätyläistö on tutkimuksissa edustanut aina vähemmistöä.  

 

                                                 
30 Johansen 2005, s. 26. Telste 2000, s. 61. 86–87. 
31 Andersson 1997, s. 19–20. 
32 Karras 2003, s. 78–79. 
33 Brüdermann 1990, s. 412–413. 
34 Karlsson Sjögren 1998. Taussi Sjöberg 1996. Pylkkänen 1990. 
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Turun akatemiassa ja Uppsalan yliopistossa opiskelleet nuorukaiset olivat lähtöisin pääasiassa pa-

pistosta, mutta opiskelijoita kirjautui yliopistoon kaikista neljästä säädystä.35 Opiskelijoista tuli sää-

tyläisiä yliopistoon kirjautuessaan, joten he edustavat mielenkiintoista vähemmistöä staattisuuteen 

pyrkineen yhteiskunnan sisällä.36 Opiskelijoiden sosiaalisessa jakaumassa yhteiskunnan ylemmät 

luokat ovat korostuneesti esillä ja esiaviolliseen seksiin syyllistyneiden opiskelijoiden sosiaalinen 

jakauma noudattaa tätä jakaumaa.37 Tutkimuksen keskiössä olevat nuoret miehet siis edustavat yh-

teiskunnan ylempiä säätyjä, jotka aiemmassa tutkimuksessa ovat jääneet vähemmistöön.  

 

Opiskelijoiden etuoikeuksiin kuului tulla rikosasioissa tutkituksi ja tuomituksi yliopistojen konsisto-

reissa. Nämä tuomioistuimet olivat niin sanottuja erikoistuomioistuimia, sillä yliopistoilla oli ku-

ninkaan antama erioikeus tuomita yhteisönsä jäsenet. Yliopistojen tuomioistuimet ja yliopistot toi-

mivat omana yhteisönään Turun ja Uppsalan kaupunkien sisällä. Niiden tuomiovallan alle kuulunei-

ta ihmisiä ei voinut tuomita muissa kaupungissa tai maaseudulla toimivissa tuomioistuimissa, mikä-

li rikos oli tapahtunut kolmen peninkulman säteellä kaupungista. Sølvi Sognerin mukaan tällaisia 

erikoistuomioistuimia on tutkittu tähän asti vähän. Hänen mukaansa tutkimusta tulisi tehdä laajem-

man käsityksen muodostamiseksi muun muassa oikeuden käytännöistä tutkittavassa maassa sekä 

tutkittavalla aikakaudella.38    

 

Yliopistojen konsistorien toiminnan tutkimiseen ovat aiemmin perehtyneet Lars Geschwind sekä jo 

aiemmin mainitsemani Gudrun Andersson.39 Geschwind on tutkinut Uppsalan, Turun ja Tarton yli-

opistojen konsistorien toimintaa sosiaalisen kontrollin näkökulmasta. Hän on tarkastellut opiskeli-

joiden tekemiä väkivaltarikoksia ja heidän aiheuttamiaan järjestyshäiriöitä. Hänen mukaansa sosiaa-

linen kontrolli oli lievempää Turussa ja Tartossa kuin Uppsalassa. Uppsalassa opiskelijoiden rikkei-

siin tartuttiin rivakammin. Geschwind on jättänyt tutkimuksensa ulkopuolelle tarkoituksellisesti 

opiskelijoiden tekemät seksuaalirikokset, sillä hänen mielestään ne vaativat oman tutkimuksensa.40  

 

Anderssonin ja Geschwindin tutkimusten lisäksi Turun akatemiasta ja Uppsalan yliopistosta on teh-

ty kattavia tutkimuksia. Sten Lindroth on laatinut teoksen Ruotsin valtakunnan tieteen historiasta, 

missä hän käsittelee myös Uppsalan ja Turun yliopistojen historiaa.41 Claes Annerstedt on kirjoitta-

                                                 
35 Strömberg 1996, s. 154, 155, 157−158, 167. 
36 Katso Karonen 2001, s. 161–170. 
37 Katso luku 4.1 sekä liite 2.  
38  Sogner 2000, s. 270. 
39 Geshcwind 2001. Andersson 1997. 
40 Geschwind 2001, s. 13. 
41 Lindroth 1975. 



 

 
 

9 

nut Uppsalasta42 ja Matti Klinge on laatinut Turun akatemian 43 historian. Annerstaedtin teokset 

ovat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Katson niiden olevan edelleen varteen otettavaa tut-

kimusta, sillä kaikessa myöhemmässä Uppsalan yliopistoa koskevassa tutkimuksessa, johon olen 

perehtynyt, tukeudutaan suurelta osin Annerstaedtin teoksiin. Molemmat Annerstaedt sekä Klinge 

ovat luoneet yleiskatsauksen akatemioiden historiaan. Teoksissa käsitellään muun muassa akatemi-

oiden hallintoa, opiskelijoiden sosiaalista taustaa sekä jonkin verran myös akatemioiden sisäisiä 

perhesuhteita.  

 

 

1.3 Tutkimuskysymys ja työn rakenne 

Tutkimuksen keskiössä ovat 1600-luvulla Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistoreissa 

käsitellyt esiaviollisen seksiin ja avioliittolupauksen rikkomiseen liittyneet tapaukset, joissa opiske-

lijat olivat syytettyinä. Erityisesti tarkastelen tapauksia, joissa konsistorit neuvottelivat avioliiton 

mahdollisuudesta opiskelijan ja naisen välillä. 1600-luvun aikana avioliitto ei varsinkaan yhteis-

kunnan ylempien ja maataomistavien säätyjen osalta ollut ainoastaan avioituvan parin päätettävissä, 

vaikka kirkko sitä suositti. Myös vanhemmilla oli valtaa avioliitoista neuvoteltaessa. Avioliittolaki 

oli kaksijakoinen. Toisaalta se painotti avioituvan parin suostumusta ja vanhempien tahdon kunni-

oittamista, toisaalta se varoitti vanhempia painostamasta lapsiaan avioliittoon. Esiaviolliseen seksiin 

ja avioliittolupauksen rikkomiseen liittyvissä tapauksissa valtaa oli myös maallisilla sekä kirkollisil-

la tuomioistuimilla. Tuomioistuinten tuli tutkia, oliko avioliittolupaus pätevä eli oliko pari kihlautu-

nut. Jos pari oli kihlautunut ja harrastanut seksiä, heidän tuli kirkkolain mukaan avioitua, tai asia 

tuli viedä tuomiokapituliin kihlaeroa varten. Maallisten lakien mukaan mies saattoi sovittaa myös 

esiaviollisen seksin naiselle ja naisen suvulle avioitumalla naisen kanssa. Avioliitto oli siis konk-

reettisesti läsnä sekä esiaviolliseen seksiin että avioliittolupauksen rikkomiseen liittyvissä tapauk-

sissa. 

 

Olen rajannut tutkimukseni koskemaan yliopisto-opiskelijoita, jotka muodostivat oman sosiaalisen 

ja etuoikeutetun ryhmänsä yliopistokaupunkien sisälle. Tarkastelen Uppsalan yliopiston ja Turun 

akatemian konsistorien tapoja tutkia ja tuomita esiaviolliseen seksiin liittyneitä rikoksia, joissa 

opiskelija oli syytettynä. Selvitän myös, miten sosiaalisessa erityisasemassa olleet nuorukaiset ja 

heidän kanssaan konsistoriin tulleet naiset toimivat konsistoreissa, kun kyse oli esiaviolliseen sek-

siin liittyvistä rikoksista ja avioliittolupauksen rikkomistapauksista. Mihin he pyrkivät toiminnal-

                                                 
42 Annerstaedt 1877. Annerstaedt 1909. 
43 Klinge 1987 
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laan, ja muuttuivatko heidän toimintamahdollisuutensa vuosisadan aikana? Entä keiden kanssa 

opiskelijoiden syytettiin harjoittaneen esiaviollista seksiä, ja miten näiden naisten sosiaalinen asema 

ilmenee pöytäkirjoista? Ketkä näistä naisista vetosivat avioliittolupauksen rikkomiseen? Lisäksi 

tutkin, mitkä tekijät vaikuttivat konsistorien päätökseen painostaa pareja avioitumaan? Tarkastelen 

myös sekä opiskelijoiden että naisten vanhempien ja suvun toimintaa konsistoreissa. Millainen van-

hempien rooli oli avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, ja miten se muuttui vuosisadan aikana? 

 

Malin Lennartsson on esiaviollisia suhteita koskevassa tutkimuksessaan huomauttanut, että 1600-

luvun aikana tapahtui muutoksia oikeudenkäyntiprosessissa, jotka vaikuttivat siveellisyysrikosten 

tutkintaan ja tuomitsemiseen. Muutokset johtivat Lennartssonin mukaan 1600-luvun jälkipuoliskol-

la siihen, että rikoksen tutkintaan osallistuneet osapuolet jakautuivat kahteen leiriin. Toiseen ryh-

mään kuuluivat maallinen oikeus, suku ja mies (ting, släkt, man), ja toisen ryhmän muodostivat 

kirkko, yksilö ja nainen (kyrka, individ, kvinna). Lennartssonin tutkimuksen mukaan vuosisadan 

aikana ensimmäisen ryhmän valta kasvoi ja toisen ryhmän asema heikkeni.44 Tarkastelen mainittu-

jen tutkimuskysymysten lisäksi Lennartssonin esittelemän kahtiajaon ilmenemistä Turussa ja Upp-

salassa.  

 

Lähden tutkimuksessani liikkeelle siitä, miten Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian tuomiois-

tuimet toimivat. Luvussa kaksi perehdyn siihen, miten konsistorit tutkivat salavuoteus- ja avioliitto-

lupauksen rikkomistapauksia, ja erosiko näiden erityistuomioistuinten toiminta muiden alempien 

tuomioistuinten toiminnasta. Miten seksuaalirikollisuutta koskeneet 1600-luvun aikana voimaan 

tulleet lainsäädännön muutokset näkyivät konsistorien toiminnassa? Minkälainen vaikutus niillä oli 

avioliittoneuvotteluihin konsistoreissa, kun tuomioistuimet tutkivat esiaviolliseen seksiin liittyneitä 

rikoksia? Avioliittolupauksen rikkomistapauksissa tuomiovalta oli jaettu maallisten tuomioistuinten 

ja tuomiokapitulin välillä. Tutkin, miten tuomiovallan jako näkyi Turussa ja Uppsalassa. 

 

Kolmannen luvun aiheena on opiskelijoiden ja heidän kanssaan konsistoriin tulleiden naisten toi-

minta tuomioistuimissa. Gudrun Andersson ja Raisa Toivo ovat tutkimuksissaan perehtyneet oikeu-

den toimijoiden rooleihin.45 Tutkin opiskelijoita ja naisia Anderssonin ja Toivon määrittämien roo-

lien kautta. Missä rooleissa osapuolet esiintyvät oikeudessa, ja mihin he pyrkivät toiminnallaan? 

Lisäksi käsittelen opiskelijoiden ja naisten mahdollisuuksia vaikuttaa tapauksen tutkintaan. 

 

                                                 
44 Lennartsson 1999, s. 323. 
45 Andersson 1998, passim. Toivo 2006, s. 128–158. 
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Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, että avioliitot solmittiin pääasiassa samaa säätyä edustanei-

den henkilöiden välille.46 Hanne Marie Johansenin mukaan Etelä-Norjassa 1600-luvulla käsitellyis-

sä tapauksissa nainen oli alempisäätyinen kuin mies. Samoin Gudrun Anderssonin mukaan Uppsa-

lassa avioliittolupauksen rikkomistapauksista opiskelijoita syyttivät pääsääntöisesti alempisäätyiset 

naiset. Kari Telsten mukaan 1700-luvulla parit olivat pääsääntöisesti samasta säädystä. 47 Luvussa 

neljä otan kantaa pohjoismaisten tutkijoiden käymään keskusteluun parin sosiaalisesta asemasta 

avioliittolupauksen rikkomistapauksissa yliopistojen konsistorien käsittelemien tapausten näkökul-

masta. Tarkastelen, mitä pöytäkirjojen avulla on mahdollista selvittää opiskelijoiden kanssa esiavi-

ollisesta seksistä syytetyistä ja avioliittolupaukseen vedonneiden naisten sosiaalisesta asemasta. 

Mitä pöytäkirjaan merkityt tiedot kertovat naisten sosiaalisesta asemasta?  

 

Hypoteesini on, että säädyllä oli merkitystä avioliiton solmimisen näkökulmasta. Samalla esitän, 

että opiskelijat eivät aina syyllistyneet salavuoteuteen tai avioliittolupauksen rikkomiseen alem-

pisäätyisen naisen kanssa. Tähän perehdytään ja väitettä perustellaan tarkemmin luvussa viisi. Sa-

malla tarkastelen, minkä muiden syiden perusteella konsistorit painostivat pareja avioitumaan. Mi-

ten ja keitä pareja konsistorit painostivat avioitumaan? 

 

Luvussa kuusi perehdyn vielä vanhempien rooliin avioliittoneuvotteluissa. Mihin naisten ja miesten 

vanhemmat pyrkivät toiminnallaan tapausten käsittelyn yhteydessä? Lain mukaan vanhemmat eivät 

saaneet pakottaa lastaan avioitumaan, mutta lasten tuli kunnioittaa ja kuulla vanhempiaan avioliitos-

ta neuvoteltaessa.48 Miten tätä lain kohtaa toteutettiin konsistoreissa? Näyttää siltä, että Uppsalassa 

vanhemmilla oli avioliitosta neuvoteltaessa suurempi rooli kuin Turussa. Luvussa tarkastelen, mistä 

tämä kaupunkien välinen ero saattoi johtua. Lopuksi luvussa seitsemän otetaan tutkimustulosten 

kautta kantaa esiaviolliseen seksiin ja avioliittoon liittyvään tutkimukseen. 

 

 

1.4 Lähteet ja metodit 

Tutkimukseni päälähteitä ovat Turun ja Uppsalan yliopistojen konsistorien pöytäkirjat 1600-luvulta. 

Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat ovat vuosilta 1640−1699, ja ne on kirjoitettu puhtaaksi ja 

painettu vuosien 1884–1940 aikana. Uppsalan konsistorin pöytäkirjat ovat puolestaan vuosilta 

1637−1699, ja ne on toimitettu ja painettu vuosina 1969–1977. Teoksiin on laadittu henkilö- ja 

                                                 
46 Katso esim. Aalto 1996, s. 188–189. Ruggiero 1993, s. 64–65. Pylkkänen 1990, s. 185. 
47 Andersson 1997, s. 19–20. Johansen 2005, s. 26. Telste 2000, s. 61. 86–87. 
48 KO: ordning om echtenskap; KL XV § V, VI. 
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asiahakemistot, joita olen käyttänyt kartoittaessani konsistorien käsittelemiä esiaviolliseen seksiin 

liittyviä rikoksia sekä avioliittolupauksen rikkomistapauksia. Asianimikkeen mukaan laadittujen 

hakemistojen antamat tiedot ovat kuitenkin puutteellisia molempien kaupunkien osalta. Puutteista 

johtuen päädyin seuraavaan työskentelytapaan. Etsin ensin tapauksia asianimikkeen mukaan (bry-

tande av äktenskapslöfte ,lägersmål, lönskaläge), jonka jälkeen täydensin tietoja etsimällä tapauksia 

rikoksen käsittelyssä mukana olleiden henkilöiden nimien perusteella. Käytännössä tämä tarkoitti 

opiskelijaa, naista, heidän perheitään sekä todistajina toimineita henkilöitä. Näin olen pystynyt täyt-

tämään asianimikehakemiston aukkoja sekä seuraamaan tapausten käsittelyä vuodesta ja pöytäkir-

jasta toiseen. 

 

Mikäli avioliittolupaus ja yhdessä makuu pystyttiin todistamaan konsistorissa, mutta pari ei halun-

nut avioitua, asia tuli siirtää tuomiokapituliin. Vain tuomiokapitulilla oli oikeus näissä tapauksissa 

tuomiota pari kihlaeroon. Opiskelijoiden tapauksia siis käsiteltiin kahdessa tuomioistuimessa. Olen 

kuitenkin keskittynyt tässä tutkimuksessa tarkastelemaan ainoastaan konsistorien pöytäkirjoja. Upp-

salassa asian käsittely palautui konsistoriin, mikäli pari ei suostunut avioitumaan tuomiokapitulin 

käsittelyn aikana. Kun asia palautui konsistoriin, pöytäkirjaan kirjattiin tuomiokapitulin tekemä 

päätös ja suositus asiassa. Tämän vuoksi olen jättänyt tuomiokapitulien pöytäkirjat tutkimukseni 

ulkopuolelle. Turun osalta tuomiokapitulin pöytäkirjojen tarkastelua vaikeuttaa se, että ne ovat pää-

asiallisesti tuhoutuneet tulipaloissa. Jäljelle jääneissä pöytäkirjoista ei löydy merkintöjä avioliittolu-

pauksen rikkomistapauksista, joissa opiskelija olisi ollut syytettynä.49  

 

Tarkastellessani esiaviolliseen seksiin syyllistyneiden opiskelijoiden toteutuneita avioliittoja käytän 

apuna Turun akatemian opiskelijamatrikkelia. Toteutuneiden avioliittojen lisäksi matrikkelin avulla 

on mahdollista tarkastella turkulaisten opiskelijoiden säätytaustaa. Kun opiskelija kirjautui yliopis-

toon, hänen nimensä ja kotipaikkansa lisäksi matrikkeliin kirjattiin myös hänen isänsä nimi ja sääty.  

 

Turun yliopiston ylioppilasmatrikkeli tuhoutui Turun palossa vuonna 1827, mutta se on pyritty re-

konstruoimaan useaan otteeseen tuhoutumisensa jälkeen. Viimeisin uudelleen kokoaminen on tehty 

internetiin.50 Tämäkään matrikkeli ei kuitenkaan ole täydellinen, vaikka sen laatimiseen on käytetty 

laajasti yliopiston arkistoaineistoa, Turun akatemiaan liittyvää vanhaa kirjallisuutta, sukututkimuk-

sia sekä erilaisia matrikkeleja. Joidenkin opiskelijoiden tiedoissa on puutteita, eikä kaikista opiskeli-

joista ole mahdollista saada kattavia tietoja heidän elämänsä vaiheista. Ongelmia opiskelijoiden 

                                                 
49 Katso CEAP II, III.  
50 http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/esipuhe/aluksi.php.  
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tunnistamisessa aiheuttaa muun muassa se, että konsistorin sihteeri saattoi merkitä pöytäkirjaan 

opiskelijan nimen puutteellisesti. Myös opiskelijoiden nimien kirjoitusasu vaihteli. Helpoimmin 

tunnistettavissa ovatkin ne opiskelijat, jotka käyttivät etunimen ja patronyymin lisäksi sukunimeä. 

 

Uppsalalaisista opiskelijoista on myös laadittu matrikkeli. Matrikkelissa mainitaan opiskelijan nimi 

sekä osakunta, mutta heidän perhetaustastaan ei matrikkelissa ole merkintää. Uppsalalaistenkin 

opiskelijoiden säätytaustasta on kuitenkin tehtävissä joitain huomioita pöytäkirjojen perusteella, 

joskin tieto on niukkaa. Opiskelijoiden tarkemman säätytaustan selvittämiseksi olisi hyödyllistä 

perehtyä Uppsalan yliopiston osakuntien opiskelijamatrikkeleihin. Nämä matrikkelit löytyvät kui-

tenkin ainoastaan Uppsalan yliopiston arkistosta. Pro gradu -työn laajuuden vuoksi en katsonut ai-

heelliseksi matkustaa Uppsalaan tutkimaan ylioppilaskuntien opiskelijarekisterejä. Sen sijaan käy-

tän Turun akatemian opiskelijamatrikkelia tarkastellessani opiskelijoiden perhe- ja säätytaustaa. 

Työergonomian vuoksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty myös väestöhallintoon liittyvät asiakirjat 

kuten esimerkiksi henkikirjat, rippikirjat, syntyneiden ja kastettujen luettelot sekä vihittyjen luette-

lot, joiden tarkastelu olisi ollut hyödyllistä erityisesti naisten säädyn selvittämiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn pääasiallisesti yliopistojen konsistorien pöytäkirjoihin kirjoitettuihin 

teksteihin. Tästä syystä analyysin alla olevia tekstejä on syytä arvioida ja tarkastella. David Warren 

Sabean ja Raisa Maria Toivo ovat tarkastelleet tuomioistuinten pöytäkirjoja tekstianalyyttisesti. 

Asiaan on myös ottanut kantaa väitöskirjassaan Kari Telste.51 Raisa Toivon mukaan pöytäkirjojen 

tekstit jakautuvat kahteen kerronnan tapaan. Pääkertomukseen (the main narrative), joka tarkoittaa 

kirjurin pöytäkirjaan kirjaamia tapahtumia oikeudessa sekä alakertomuksiin (the sub-narratives), 

jotka tarkoittavat osapuolten ja todistajien esittämiä kuvauksia oikeudenkäynnin ulkopuolisista ta-

pahtumista. Alakertomukset liittyivät käsittelyssä olleeseen tapahtumaan, ja niitä esittivät oikeudel-

le syytetty, kantaja sekä todistajat. Alakertomukset olivat käsittelyn alla olleen asian tapahtumiin 

osallistuneiden ja niistä tietäneiden ihmisten kuvauksia tapahtuneesta. David Warren Sabeanin mu-

kaan keskieurooppalaisten tuomioistuinten pöytäkirjoille oli tyypillistä, että näitä alakertomuksia ei 

kirjattu pöytäkirjaan sanasta sanaan tai suorina lainauksina. Pöytäkirjassa kerrottiin epäsuorasti, 

mitä joku oli sanonut tai todistanut asiassa. Esimerkiksi ”nainen väitti, että”, tai ”mies kertoi, et-

tä”.52 Yliopistojen konsistorien ja muidenkin ruotsalaisten alempien tuomioistuinten pöytäkirjoissa 

                                                 
51 Sabean 2001. Toivo 2006. Telste 2000.  
52 Toivo käyttää tutkimuksessaan suluissa olevia englanninkielisiä käsitteitä, jotka olen itse suomentanut. Toivo 2006, s. 
100–102. Sabean 2001, s. 69. 



 

 
 

14 

käytettiin kuitenkin myös suoria lainauksia.53 Esimerkiksi konsistorien pöytäkirjoihin saatettiin kir-

jata konsistorin jäsenten tekemät kysymykset ja sen jälkeen ihmisten antamat vastaukset.  

 

Pääkertomus sisälsi alakertomuksen osat, ja nivoi kertomukset yhdeksi pöytäkirjaan kirjatuksi teks-

tiksi. Pääkertomuksella oli kaavamainen muoto. Pöytäkirja aloitettiin aina päivämäärän, paikan ja 

oikeuden tyypin ilmoituksella. Lisäksi kerrottiin, ketkä toimivat tuomarina ja lautamiehinä. Myös 

jokaisen rikoksen tai siviiliasian käsittely aloitettiin pöytäkirjoissa samalla tavalla. Pöytäkirjassa 

kerrottiin syytteet, ketä syytettiin ja kuka toimi kantajana. Käsittelyn jälkeen seurasi tuomion julis-

tus, joka tehtiin myös kaavamaisesti.54 

 

Pöytäkirjojen kaavamaisella luonteella oli merkityksensä. Alempien oikeuksien pöytäkirjat kirjoi-

tettiin hovioikeuden tarpeisiin, sillä sen tuli valvoa alempien oikeuksien toimintaa.55 Hovioikeus oli 

myös valitusaste, joten jos joku halusi valittaa asiastaan, tuli hänellä olla asiasta alemman tuomiois-

tuimen tuomio. Myös yliopistojen konsistorien tuomiot olivat alisteisia hovioikeudelle. Konsistori-

en tapa kirjata ylös oikeuden tapahtumat ovat samanlaiset kuin muiden alempien tuomioistuinten. 

David Warren Sabean on nostanut esiin myös kirjurin vaikutuksen pöytäkirjan sisältöön. Hänen 

mukaansa kirjuri saattoi muokata todistajalausuntoja korostaakseen jotakin seikkaa todistuksen si-

sällössä tai todistuksen luonnetta yleensä.56 Kirjurilla oli kuitenkin myös sensorin rooli. Vuonna 

1687 opiskelija Sveno Lyrell tiedusteli konsistorilta kirjeellä, miksi pöytäkirjoihin ei ollut kirjattu 

ylös kaikkea keskustelua ja kysymyksiä hänen tapaustaan tutkittaessa. Sihteeri vastasi kyselyyn, 

että kaikki mikä Lyrellin asiassa oli keskeistä (essentiel), oli tarkasti kirjattu pöytäkirjaan. Sihteerin 

mielestä kuulustelun aikana kuitenkin osapuolet ja heidän todistajansa menivät siinä määrin liialli-

suuksiin, että näitä puheenvuoroja ei ollut tarvetta kirjata pöytäkirjaan. Hänen mielestään nämä yli-

lyönnit eivät tuoneet mitään lisäarvoa asialle, joten ne saattoi jättää aivan hyvin pois pöytäkirjasta.57  

 

Kaikkea ei siis ollut tarpeen pöytäkirjoihin kirjata rikoksen tutkinnan yhteydessä, vaan tuomiois-

tuimen näkökulmasta merkittävimmät esiin tulleet asiat sekä todistajalausunnot ja käsittelyn pää-

piirteet. Pääasiassa paperille päätyivät ne seikat, jotka olivat todistusvoimaisia asian yhteydessä 

sekä ne, jotka tukivat konsistorien tekemiä päätöksiä. Oli tärkeää osoittaa, miksi tiettyihin ratkaisui-

                                                 
53 Toivo 2006, s. 102–104, 107. 
54 Toivo 2006, 100–102. Sabean 2001, s. 69, 77. Telste 2000, s. 42. 
55 Toivo 2006, s. 106. 
56 Sabean 2001, s. 78. 
57 UUAKP XVIII, den 21 januari 1687.  
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hin päädyttiin, ja mihin tuomiot perustuivat. Pöytäkirjoista oli myös tärkeää nähdä, että tuomiois-

tuimet olivat toimineet tuomiovaltansa sisällä.58 

 

Yliopistojen järjestyssääntöjen mukaan konsistorien pöytäkirjoja kirjoitettiin, jotta yliopiston kans-

leri saisi halutessaan hyvän käsityksen siitä, mitä yliopistossa tapahtui. Pöytäkirjat toimivat myös 

muistiinpanoina konsistorin jäsenille siitä, mitä konsistoreissa oli viimeksi päätetty. Erityisesti näin 

oli niiden tapausten yhteydessä, joiden käsittely oli siirretty seuraavaan konsistorin kokoontumis-

kertaan. Yliopistojen kannalta pöytäkirjoista oli tärkeää löytää tuomittujen sakkojen summat sekä 

perustelut sakoille, sillä yliopistoilla oli oikeus periä määräämänsä sakot itselleen. Rehtorille sakko-

jen määräysten löytyminen oli erityisen tärkeää, sillä hänen tuli huolehtia siitä, että hänen rehtori-

kaudellaan määrätyt sakot oli peritty tuomituilta ennen hänen kautensa loppua. Luonnollisesti pöy-

täkirjoilla oli myös merkitystä, jos asia siirtyi valituksen tai muun syyn vuoksi konsistorilta toiselle 

tai akatemian kanslerin tai hovioikeuden käsiteltäväksi. Pöytäkirjoissa onkin merkittynä tarkasti 

syytteet, todistajalausunnot sekä asiassa tehty päätös.  

 

Pääkertomukseen siis kirjattiin ensisijaisesti ne asiat, jotka olivat johtaneet tuomion julistamiseen.  

Edellä mainitut pöytäkirjanpidonperiaatteet tulee ottaa huomioon materiaalia analysoitaessa. Erityi-

sesti pääkertomuksen rooli nousee esiin tarkasteltaessa konsistorien toimintaa ja tuomioita. Pääker-

tomukseen myös liittyy se, keiden mainittiin olevan paikalla konsistorissa. Rikoksen käsittelyn 

aluksi kirjattiin pöytäkirjaan tavan mukaan paikalla olleet tai rikokseen liittyneet henkilöt ja heidän 

roolinsa. Henkilöstä kirjattiin pöytäkirjaan nimi, jonka lisäksi hänelle saatettiin antaa lisämääreitä, 

jotka viittasivat hänen yhteiskunnallisen asemaansa. Esiaviolliseen seksiin ja avioliittolupauksen 

rikkomiseen liittyneissä tapauksissa huomio kiinnittyy erityisesti naisten säätyyn. Hänen asemallaan 

oli merkitystä sekä rikoksen käsittelyn että lopputuloksen kannalta, sillä 1690-luvulle asti naisen 

asema vaikutti miehen tuomioon. 

 

Olen jakanut naiset kymmeneen kategoriaan sen mukaan mitä heidän asemastaan on kirjattu ylös 

pöytäkirjoihin. Kategoriat ovat: leski, sukulaisen kautta määritellyt naiset, piika, palkollinen, keittä-

jä, imettäjä, naisen nimi, irtolaisnainen, nainen sekä naiset, joista ei ole tietoa.59 Kategorioinnissa on 

omat haasteensa, sillä naisen kuuluminen tiettyyn kategoriaan, ei välttämättä vielä paljasta kovin-

kaan paljon hänen asemastaan kaupunkiyhteisössä. Lisäksi jotkut naiset saattavat sopia samanaikai-

sesti kahteen kategoriaan, jolloin toiseen kategoriaan merkitseminen pelkistää naisen asemaa. Tilas-

                                                 
58 Sabean 2001, s. 69. Telste 2000, s. 43. 
59 Katso liite 3. 
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tointia ja kategoriointia on kuitenkin tehtävä kokonaiskuvan luomiseksi, sillä naisia on yhteensä 

192. 

 

Pöytäkirjoissa opiskelijoista mainitaan nimi ja osakunta asian käsittelyn alussa. Olenkin käyttänyt 

esiaviollisesta seksistä ja avioliittolupauksen rikkomisesta syytettyjen turkulaisten opiskelijoiden 

tilastoinnissa apuna edellä mainittua Helsingin yliopiston internetsivuille koottua opiskelijamatrik-

kelia. Uppsalalaiset opiskelijat merkittiin pöytäkirjaan samalla tavalla, mutta heidän sosiaalisesta 

taustastaan on mahdollista saada tietoa ainoastaan pöytäkirjaan kirjatuista alakertomuksista, eli hei-

dän vanhempiensa tai muiden asiassa kuultujen henkilöiden todistuksista. Myös opiskelijoiden ja 

naisten rooli oikeudessa vastaajana tai kantajana määräytyivät pöytäkirjaan kirjatun pääkertomuk-

sen mukaan, mutta heidän esittämänsä kertomukset muodostavat asian käsittelyn alakertomuksen. 

Näiden alakertomusten perusteella tarkastelen sitä, miten he argumentoivat asiansa puolesta, ja 

miksi he käyttivät tiettyjä argumentoinnin välineitä.60 Myös opiskelijoiden ja naisten vanhemmat 

saattoivat kertoa konsistorissa mielipiteensä asian käsittelystä. Myös heidän tarinansa olivat pääker-

tomukseen oleellisesti liittyviä alakertomuksia, sillä heillä oli lainmukainen oikeus kertoa mielipi-

teensä lapsensa avioliitosta.  

 

Pääkertomus ja alakertomukset kietoutuvat toisiinsa pöytäkirjoissa. Tutkijat ovatkin keskustelleet 

siitä, keiden kertomuksia oikeuden pöytäkirjat oikeastaan olivat. Keskustelua on herättänyt se, oli-

vatko nämä kertomukset pääasiassa eliitin eli oikeutta istuneiden tuomarin ja kirjurin luomia kerto-

muksia tapahtumista, vai voidaanko pöytäkirjoista myös löytää kansan näkemyksiä. Raisa Maria 

Toivo on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että pöytäkirjat edustavat sekä eliitin että kansan 

käsityksiä. Hänen mukaansa tuomioistuinten pöytäkirjoihin ovat vaikuttaneet oikeusjärjestelmä ja 

eliitin tavat, mutta eliitin käyttämän vallan aste vaihteli. Samoin pöytäkirjojen luonteeseen vaikutti 

se, että ne laadittiin suullisen kuulemisen pohjalta.61 Näin oli myös konsistoreissa. David Warren 

Sabean on huomauttanut, että oikeuksien pöytäkirjat ovat hyvä tapa tutkia kansan arvoja ja toimin-

tatapoja, mutta samaan aikaan meidän tulee huomioida pöytäkirjojen kirjoittamiseen vaikuttaneet, 

muun muassa yllä mainitut seikat.62 Tarkastelen konsistorien pöytäkirjoja Sabeanin, Toivon ja Tels-

ten esiintuomien lähdekriittisten näkökulmien kautta.  

 
1600-luvulla Ruotsissa toimi yliopistoja Uppsalan ja Turun lisäksi Tartossa, Lundissa ja Greifswal-

dissa. Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorit valikoituivat tämän tutkimuksen tarkaste-

                                                 
60 Katso Toivo 2006, s. 102–104, sekä rooleista Andersson 1998 ja tämän tutkimuksen luku kolme. 
61 Toivo 2006, s. 105–106. 
62 Sabean 2001, s. 68–69. 
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lun kohteiksi, sillä halusin tarkastella yliopisto-opiskelijoiden suhteita ja avioliittoa nykyisen Ruot-

sin ja Suomen alueella. Tutkimukseni metodologia pohjautuu siis tekstianalyysin lisäksi vertailuun. 

Tarkastelen yliopistojen tuomioistuinten käytänteiden eroja paikallisella tasolla sekä ajallisesti 

1600-luvulla.63 

 

 

1.5 Yliopisto kaupungissa 

1600-luvulla Turun arvioidaan olleen asukasluvultaan suurempi kaupunki kuin Uppsala. Tarkkoja 

asukaslukuja ei kummastakaan kaupungista tiedetä ennen vuotta 1749, mutta Uppsalan asukasluvun 

arvioidaan olleen 1600-luvulla noin 2000–2500 ja nousseen noin 5000:een 1700-luvun loppuun 

mennessä. Turun kaupungin asukasluvun on arvioitu olleen 1630-luvulla 5400 ja nousseen 1690-

luvulle tultaessa 6600 asukkaaseen.64 Uppsalalle leimaa-antavia piirteitä sisämaan kaupunkina oli-

vat suuri maanomistus, tuomiokirkko ja yliopisto. Turku oli puolestaan tapuli- ja rannikkokaupunki, 

missä kaupankäynti oli vilkasta. Turussa vallitsi myös kansainvälinen ilmapiiri. Kaupunkia hallitsi-

vat ulkomaalaistaustaiset porvarit niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Uppsala ei juuri päässyt 

nauttimaan kaupankäynnin tuomista tuloista, sillä suurin osa sisämaasta tulleesta myyntitavarasta 

kuljetettiin jokia pitkin myytäväksi Uppsalan ohi Tukholmaan. Yhteistä kaupungeilla oli yliopistot 

ja se, että kaupunkien johto oli järjestetty pääasiassa samalla tavalla. Turussa kaupunginjohto oli 

kuitenkin taloudellisesti voimakkaampaa kuin Uppsalassa, mistä johtuen johdolla oli merkittävämpi 

rooli Turussa kuin Uppsalassa.65 Uppsalan yliopisto oli kuitenkin Ruotsin suurin, vanhin ja arvoste-

tuin yliopisto, ja sinne oli kirjautuneena koko 1600-luvun ajan enemmän opiskelijoita kuin Turun 

yliopistoon.66  

 

Uppsalan yliopisto perustettiin 1477, mutta reformaation pyörteissä sen koulutuksellinen, yhteis-

kunnallinen ja kulttuurinen merkitys väheni. Keskitetty hallinto kuitenkin kaipasi koulutettuja vir-

kamiehiä, ja vuonna 1593 pidetyssä Uppsalan kokouksessa vaadittiin yliopiston perustamista uudel-

leen. Samalla kuningas määräsi Uppsalan yliopistolle privilegiot keskiaikaisen tavan mukaan. Privi-

legioita laajennettiin 1600-luvun alun aikana. Kun Turun akatemia perustettiin, se sai nauttia sa-

moista privilegioista kuin Uppsalan yliopisto, ja akatemia luotiin Uppsalan yliopiston esimerkin 

                                                 
63 Vertailusta metodina, katso Geschwind 2001, s. 14–17. 
64 Karonen 2001, s. 40. 
65 Geschwind 2001, s. 48, 52. 
66 Geschwind 2001, s. 49, 52. Annerstaedt 1877, s. 376–377. Annerstaedt 1909, s.391–392. Strömberg 1987, s. 308–
309. Ranta 1975, s. 841.  
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mukaisesti. Akatemia kuitenkin mitoitettiin tietoisesti vaatimattomammaksi kuin yliopisto.67 Turun 

kuten myös Tarton (perustettu 1632) akatemian perustaminen liittyi valtakunnalliseen yhtenäistä-

mispolitiikkaan. Valtio halusi kouluttaa pikaisesti luotettavaa virkamiehistöä Suomea ja valloitettuja 

Baltian alueita varten. Uppsalan yliopisto ja uudet akatemiat olivat sidottuja oppijärjestelmään, josta 

tutkijat käyttävät nimitystä luterilainen puhdasoppisuus. Tästä syystä myös papiston koulutus oli 

tärkeää, jotta kansalle voitiin saarnata oikeaa elämäntapaa ja uskoa.68 Turun akatemia aloitti toimin-

tansa vuonna 1640 kaupungissa aiemmin toimineen kymnaasin pohjalta, ja akatemian suhteet Upp-

salan yliopistoon olivat alusta lähtien läheiset. Yliopistot kävivät akatemian alkuaikoina tiivistä kir-

jeenvaihtoa yliopistojen erioikeuksista, privilegioista, sillä niiden käytännön noudattaminen oli tul-

kinnanvaraista ja aiheutti Turun yliopistohallinnossa päänvaivaa.69 

 

Yksi tärkeimmistä hallitsijan yliopistoille myöntämistä privilegioista oli oma tuomio-oikeus, joka 

erotti yliopistot kaupungin tuomiovallasta ja antoi yliopistoille oikeuden omaan tuomioistuimeen. 

Turun akatemian alkuaikoina tuomiovaltaprivilegion tulkinta tuotti sekä kaupunkilaisille että yli-

opiston opettajakunnalle jonkin verran ongelmia.70 Turun kaupungin tuomioistuinten oli helppo 

tunnistaa akatemian professorien kuuluvan akatemian tuomiovallan alle, sillä heidän katsottiin kuu-

luvan pappissäätyyn. Epäselvyyttä aiheutti niin sanotun alemman akatemiaväen eli professoreiden 

palveluskunnan, käsityöläisten, alempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden tunnistaminen akate-

mian tuomiovallan alle kuuluviksi. Raimo Rannan mukaan kaupunkilaiset katsoivat heidän kuulu-

van enemminkin porvarilliseen ja kaupunkimaiseen väestönosaan. Alempaan akatemiaväkeen kuu-

luvat joutuivatkin helposti kämnerin- tai raastuvanoikeuteen ja jopa kaupungin vankilaan tarpeen 

vaatiessa.71 Tämä ei ole ihme sillä, suurin osa opiskelijoista asui sekä Turussa että Uppsalassa vuok-

ralla kaupunkilaisten huoneissa ja olivat näin tekemisissä heidän kanssaan päivittäin. Samoin yli-

opistojen henkilökunta oli levittäytynyt kummassakin kaupungissa asumaan koko kaupungin alueel-

le.72 Yliopisto ei ollut muusta kaupungista eristetty yksikkö Pohjoismaissa niin kuin se oli suurem-

missa Euroopan kaupungeissa.73  

 

                                                 
67 Klinge 1987, s. 18–32. Geschwind 2001, s. 49, 52–53. Samzelius 1950, s. 30–31. Heikkinen 1979, s. 19. 
68 Heikkinen 1979, s. 19. Aalto 1996, s. 148–156. Strömberg 1996, s. 40.  
69 Ranta 1975, s. 732. Yliopistot kävivät kirjeenvaihtoa myös opiskelijoista. Opiskelijat saattoivat siirtyä opiskelemaan 
kaupungista toiseen, ja joillekin heistä jäi selvittämättömiä asioita entiseen opinahjoonsa. Esim. UUAKP VII, den 23 & 
den 27 september 1665. 
70 Ranta 1975, s. 739. 
71 Ranta 1975, s. 736, 739.  
72 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 9–13. Ranta 1975, s. 745–746. Vaikka usein ajatellaan Uppsalan jakautuneen itäiseen por-
varien ja läntiseen akatemian ja kirkon kaupungin osaan, olivat yliopiston henkilökunnan asunnot ja yliopiston toimitilat 
jakautuneet koko kaupungin alueelle. Lundh 1958, s. 334. 
73 Karras 2003, s. 77–78. 
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Akatemian aseman vakiintuessa alettiin konsistoreissa kuitenkin olla erityisen tarkkoja siitä, että 

opiskelijat kuuluivat yliopiston tuomiovallan alle ja siitä, että heidät myös tuomittiin akatemian 

konsistorissa. Opiskelua ei nähty ainoastaan tietoa kartuttavana prosessina, vaan sen oli tarkoitus 

myös kehittää opiskelijan moraalia. Niinpä konsistorienkin yhtenä tehtävänä oli tukea sekä opiskeli-

jan opintoja että moraalista kasvua.74 Kasvatustehtävää hoidettiin myös rikosten käsittelyn ja tuo-

mitsemisen yhteydessä, joten jo kasvatuksenkin kannalta oli tärkeää saada opiskelijat vastaamaan 

teoistaan yliopiston konsistoriin. Konsistorit tekivät joistain seksuaalirikoksen tehneistä opiskeli-

joista varoittavia esimerkkejä muille opiskelijoille erottamalla heidät julkisesti yliopistoyhteisöstä. 

Toisaalta yliopisto piti kiinni tuomiovallastaan myös siksi, että konstituutiot antoivat yliopistoille 

oikeuden kerätä omaan kirstuunsa sakot, jotka sen tuomiovallan alle kuuluneet henkilöt tuomittiin 

maksamaan.75 Niinpä sellaisissa erikoistapauksissa, joissa konsistori antoi luvan tuomita opiskelijan 

kaupungin rajojen ulkopuolella, se määräsi kuitenkin sakot maksettavaksi yliopistolle. 

 

Yliopistojen oma tuomiovalta oli omiaan aiheuttamaan erimielisyyksiä kaupungeissa. Tilanne oli 

ristiriitainen, sillä esimerkiksi Uppsala ei olisi mitä todennäköisimmin ollut yhtä merkittävä kau-

punki ilman yliopistoa, mutta samaan aikaan yliopiston olemassaolo aiheutti paljon vaivaa ja hanka-

luutta kaupunkilaisille. Eripuraa aiheuttivat muun muassa kyyditsemiset, kapakanpito-oikeudet, 

tienpito ja tilakaupat, joita koskevia riitoja vietiin käräjille ja konsistoriin läpi 1600- ja 1700-lukujen 

76 Myös opiskelijoiden riehakas seura- ja iltaelämä aiheutti päänvaivaa molemmissa kaupungeissa.  

 

Kaupunkilaisten ja yliopistoväen elämässä yhteiskunnassa vallinnut säätyjako näkyi muun muassa 

kulkueiden marssijärjestyksissä, joka ei sekään ollut ongelmatonta. Kulkueiden marssijärjestyksen 

määräsivät sekä Turussa että Uppsalassa vuosien 1626 ja 1655 konstituutiot.77 Turussa kaupunki-

laisten ja akatemian välinen arvoasteikko aiheutti usein kiistoja. Porvaris- ja raatimiesten rouvat ja 

professorien vaimot taistelivat paikoistaan juhlakulkueissa ja muissa tilaisuuksissa. Kaupungin yl-

häisön naiset eivät olleet tyytyväisiä siihen, että kaupunkiin tulleet ”tulokkaat” veivät heidän paik-

kansa kulkueessa. Tämä arvokiista ei kuitenkaan koskenut yksin naisia, myös akatemian professorit 

taistelivat arvostaan kaupungin pormestarien kanssa, vaikka kuninkaan antamissa konstituutioissa 

professorit oli määrätty kulkemaan pormestarien edellä. Rannan mukaan tilanne oli vaikea lähinnä 

professoreiden osalta, sillä heidän oli vaikea päästä sisään jo vallitsevaan kaupungin arvovaltaisten 

                                                 
74 Klinge 1987, s. 112. Geschwind 1999, s. 36. 
75 1626 års konstitutioner primum: V. 1655 års konstitutioner I: 5. Brahes konstitutioner av år 1661 I:5. 
76 Lundh 1958, s. 334–335, 341–342. 
77 1626 års konstitutioner X. 1655 års konstitutioner X. 



 

 
 

20 

yhteisöön.78 1600-luvun lopulla kaupunkilaisten ja yliopistoväen välistä yhteistyötä edesauttoivat 

ryhmien välille solmitut avioliitot.79   

 

Kulkueiden marssijärjestyksen lisäksi eripuraa aiheutti molemmissa kaupungeissa kirkon istumajär-

jestys.80 1600-luvulla kaikkien oli osallistuttava Jumalanpalveluksiin, ja koska ihmiset elivät säätyi-

hin perustuvan yhteiskuntajärjestyksen mukaan, jonka uskottiin olevan Jumalan asettama maail-

manjärjestys, tuli ihmisten välistä arvoasteikkoa noudattaa myös kirkossa. Raimo Rannan mukaan 

Turussa yliopiston alempien ryhmien (palveluskunta ja ylioppilaat) osalta arvojärjestyksestä ei juuri 

kiistelty, sillä heitä ei luokiteltu kovinkaan tarkasti.81 Kuitenkin Lars Geschwindin mukaan Turussa 

käytiin kiistoja juuri opiskelijoiden ja porvareiden istumajärjestyksestä ja -paikoista. Opiskelijat 

häätivät joitakin porvareita paikoiltaan ja olivat yleisesti häiriöksi. Ongelmana oli, ettei kaikille riit-

tänyt istumapaikkoja kirkossa ja opiskelijat katsoivat, että heidän oikeutensa oli istua kirkonmeno-

jen ajan, porvarit saivat etsiä istumapaikkaansa muualta. Ongelma ratkesi lehterien rakentamisen 

jälkeen vuosisadan puolivälissä.82 Uppsalassa painittiin samanlaisten ongelmien kanssa. Opiskeli-

joille ei 1600-luvun alkupuolella riittänyt tarpeeksi istumatilaa kirkossa, joten he istuivat omien 

paikkojensa lisäksi porvarien paikoilla, mikä luonnollisesti ärsytti porvaristoa.83 

 

Akatemian ja porvareiden välille muodostui kiistaa myös elinkeinoista. Yliopistoväki harjoitti jon-

kin verran kaupankäyntiä. Tämä ärsytti porvaristoa, joka ei suvainnut porvarillisia elinkeinon har-

joittajia, joilla ei ollut porvarinoikeuksia. Erityisesti porvaristo otti yhteen opiskelijoiden kanssa, 

jotka harjoittivat opiskelujen ohella jotakin ammattia lisätienestien vuoksi. Claes Annerstaedtin 

mukaan 1620–1640-luvuilla Uppsalan yliopistoon kirjautui jonkin verran porvareita sotaväen vält-

tämisen toivossa. Nämä porvarit ilmeisesti jatkoivat tointaan yliopistoon kirjautumisesta huolimatta. 

Porvarit eivät myöskään katsoneet hyvällä yliopiston palveluksessa olleita käsityöläisiä.84 

 

Sekä Turussa että Uppsalassa kaupungin ja yliopiston välit olivat monin tavoin haasteelliset 1600-

luvulla. Ongelmat kuitenkin tuntuvat lientyneen kohti 1600-luvun loppua. Kun yhä useammat por-

variston pojat aloittivat opiskelun, jännitystila yliopiston ja porvariston välillä laukesi vähitellen 

erityisesti Turussa. Toisaalta porvarispoikien opiskelu aiheutti myös sen, että porvareiden aiemmin 
                                                 
78 Kuitenkin Ranta toteaa myös, että kaupunkilaisten ei ollut vaikea erottaa akatemian professoreja kuuluvaksi papis-
toon tuomiovaltaan liittyvissä asioissa. Katso Ranta 1975, s. 736, 739. 
79 Ranta 1975, s. 744–746. Suolahti 1946, s. 165–177. 
80 Geschwind 2001, s. 150–156. Annerstaedt 1909, s. 430–431. 
81 Ranta 1975, s. 742. 
82 Geschwind 2001,s. 155–156. 
83 Annerstaedt 1877, s. 286–287. Lundh 1958, s. 341–342.  
84 Annerstaedt 1877, s. 287–289. Annerstaedt 1909, s. 11–12. 
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tuntema kunnioitus ylioppilaita ja yliopistoa kohtaan väheni, ja ankarat säätyrajatkin osittain mure-

nivat. Näin tapahtui esimerkiksi kaupungin valtaporvareiden ja yliopiston professorikunnan kohdal-

la, kun heidän lapsensa avioituivat keskenään.85  

 

Tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että 1600-luvulla Turussa asui enemmän ihmisiä kuin Upp-

salassa, ja että kaupungin elinkeinot perustuivat laajemmin kauppaan kuin Uppsalassa. Samaan ai-

kaan Uppsalan yliopisto oli koko ajan Turun vastinetta huomattavasti arvostetumpi, ja se houkutti 

enemmän opiskelijoita kuin Turun akatemia. Uppsalassa yliopistolla ja sen väellä oli suurempi rooli 

kaupunkikuvassa ja kaupungissa kuin Turussa, jossa akatemia ja sen opiskelijamäärä pysyi koko 

ajan pienempänä kuin Uppsalassa, kuten valtionhallinto oli tilanteen tarkoittanutkin. Turussa kau-

pungin luonnetta määritti pääasiassa voimakas porvaristo ja kaupankäynti. Akatemian oli tarkoitus 

tuottaa erityisesti virkamiehistöä palvelemaan valtakoneistoa Suomen alueella.86 

                                                 
85 Ranta 1975, s. 744, 751. 
86 Heikkinen 1979, s. 19. 
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2 Konsistorit – yliopistojen tuomioistuimet ja esiaviollinen sek-

si 

Sekä Turussa että Uppsalassa opiskelijoita syytettiin esiaviollisesta seksistä läpi koko vuosisadan. 

Yliopistojen konsistorit käsittelivät yhteensä 194 esiaviolliseen seksiin liittyvää tapausta, joissa 

opiskelija oli toisena osapuolena. Tapauksista 78 tutkittiin Turussa ja 116 Uppsalassa vuosien 

1637–1700 aikana. Olen jakanut nämä tapaukset kolmeen kategoriaan: salavuoteuteen, salavuoteus-

tapauksiin, joiden yhteydessä keskusteltiin avioliitosta sekä avioliittolupauksen rikkomistapauk-

siin.87 

  

Uppsalassa salavuoteustapausten määrä laski 1630- luvulta 1650-luvulle, kunnes se lähti jyrkkään 

nousuun 1660-luvulla, ja pysyi sen jälkeen kohtalaisen tasaisena vuosisadan loppuun asti. Turussa 

tapausten määrä nousi 1640-luvulta lähtien, ja saavutti lakipisteensä 1660-luvulla. 1670-luvun 

puolivälissä tapausten määrä laski noustakseen jälleen vuosisadan lopulla. Uppsalan yliopiston 

konsistorien tutkimien esiaviolliseen seksiin liittyvien tapausten määrä noudattaa muualla nykyisen 

Ruotsin alueella todettua rikosrakennetta.88 Samoin Turun akatemian konsistorien tutkimien 

tapausten määrä Porvoon kihlakunnan rikosrakennetta.89 Seppo Aallon mukaan 

seksuaalilainsäädännön kiristyminen 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa aiheutti 

seksuaalirikosten määrän kasvun 1630-luvulta lähtien Porvoon kihlakunnassa. Vastaava kehitys oli 

kuitenkin nähty jo aiemmin Ruotsin keskusalueilla, Norjassa ja Suomessa Lohjalla. Rikokset 

kuitenkin lisääntyivät selkeästi kaikkialla valtakunnassa 1660-luvulta lähtien, jolloin kruunu 

tiukensi otettaan kansasta paikallistasolla ja oikeuslaitoksissa.90 Näyttäisi siltä, että Uppsalan 

yliopiston ja Turun akatemian konsistorien tutkimien salavuoteusrikosten määrä korreloi 

lähiympäristön rikoskehityksen kanssa. 

 

Avioliittolupauksen rikkomiseen vedottiin molemmissa konsistoreissa läpi vuosisadan. Tapausten 

määrässä tapahtui kuitenkin vaihtelua. Sekä Uppsalassa että Turussa vuosina 1646–1650 

avioliittolupaukseen vedottiin useasti suhteessa muihin salavuoteusrikokseen. Tapauksia oli paljon 

myös 1660- ja 1680-luvuilla. Avioliittolupaukseen vetoaminen salavuoteustapauksen yhteydessä 

muutti rikoksen luonnetta naisen kannalta, sillä hän oli silloin salavuoteuteen ryhtyessään uskonut 

                                                 
87 Katso liite 1. 
88 Ylikangas, Johansen, Johansson & Næss 2000, s. 65. Andersson 1998, s. 186. 
89 Aalto 1996, s. 227. 
90 Aalto 1996, s. 69–70. 
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avioliiton mahdollisuuteen.91 Avioliittolupauksen rikkomistapausten määrä kasvoi 

vuosikymmeninä, jolloin valtion kiristi kontrolliaan esiaviollisiin suhteisiin nähden. Samoin 

tapausten määrä nousi 1680–1690-luvuilla todennäköisesti vuoden 1686 kirkkolain seurauksena.92 

 

Tässä luvussa tutkin yliopistojen konsistorien toimintaa yleisesti sekä erityisesti esiaviolliseen 

seksiin liittyvissä rikoksissa. Erityisesti perehdyn siihen, miten konsistorit toimivat, ja miten ne 

tutkivat salavuoteusrikoksia sekä avioliittolupauksen rikkomistapauksia. 

 

 

2.1 Konsistorit tuomioistuimina 

Konsistorit olivat alempia tuomioistuimia, ja ne erosivat muista alemmista oikeuksista kahdella 

tavalla. Ensinnäkin konsistorit oli jaettu ylempään ja alempaan tuomioistuimeen, joista ylemmän 

tuomioistuimen tehtävänä oli tuomita vakavissa rikosasioissa ja alemman lievemmissä. Toiseksi 

konsistoreissa ei ainoastaan käsitelty yliopiston opettajakunnan, ylioppilaiden sekä yliopiston palve-

luskunnan rikos- ja siviilioikeudellisia asioita, vaan myös valvottiin opiskelijoiden ja henkilökunnan 

toimintaa sekä yliopisto-opetusta, akatemian taloutta, maatiloja ja kirjastoa. Lisäksi konsistorit vas-

tasivat virantäytöistä.93 Matti Klingen ja Claes Annerstaedtin mukaan tosin juuri oikeudenhoito vei 

konsistoreilta eniten aikaa 1600-luvulla.94  

 

Konsistorien tehtävät määriteltiin kuninkaan antamissa kustaviaanisissa (1626) ja karoliinisissa 

(1655) konstituutioissa. Vaikka Turun yliopistolle laadittiin omat konstituutiot 1650–1660-luvuilla, 

noudattivat Turun akatemian konsistorit Uppsalan yliopiston konstituutioita lainopillisissa asiois-

sa.95 Ylemmän konsistorin kokoonpano pysyi koko 1600-luvun samanlaisena konstituutioiden uu-

distamisesta huolimatta. Sen muodostivat koko professorikunta sekä rehtori. Karoliiniset konstituu-

tiot kuitenkin muuttivat ylemmän konsistorin toimenkuvaa paremmin käytäntöä vastaavaksi. Ai-

emmin ylemmän konsistorin tehtävänä oli ollut rikosten osalta tutkia ja tuomita vain sellaiset rikok-

set, jotka johtivat kuolemaan tai ruumiilliseen rangaistukseen, sekä vastata rehtorin ja professorien 

                                                 
91 Katso esim.  Telste 1993, s. 130.  
92 Pylkkänen 1990, s. 237–238. 
93 1626 års konstitutioner Caput primum & tertium. 1655 års konstitutioner I & III. Brahes konstitutioner av år 1661 I & 
III. Pohjoissaksalaisessa Göttingen yliopistossa oli 1700-luvulla yliopiston elimet jaettu selkeämmin hallinnollisiin ja 
oikeudellisiin. Konsiili (konzil) vastasi yliopiston hallinnosta ja yliopiston tuomioistuin (syndikus) rikosoikeudellisista 
asioista. Kuitenkin ainoastaan konsiililla oli valta erottaa opiskelija. Myös Göttingessä yliopiston tuomiovallan alle 
kuuluivat opiskelijoiden lisäksi yliopiston henkilökunta perheineen ja palveluskuntineen. Brüdermann 1990, s. 51–57, 
101–103. 
94 Annerstaedt 1909, s. 9. Klinge 1987, s. 108–113.  
95 Schybergson 1920, s. 1–4. 
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nimittämisestä, stipendien jaosta ja erimielisyyksien selvittämisestä. Karoliinisissa konstituutioissa 

ylemmän konsistorin tehtäviä muutettiin niin, että aiempien tehtävien lisäksi sen tuli valvoa henki-

lökunnan viranhoitoa ja opetusta sekä ratkaista rikokset, joiden sakot ylittivät 45 taaleria.96  

 

Kuten Claes Annerstaedt on huomauttanut, Uppsalan yliopiston konsistorit toimivat jo ennen karo-

liinisten konstituutioiden käyttöönottoa niiden määräämällä tavalla. Alempi tuomioistuin oli ainakin 

seksuaalirikostapausten kohdalla ylemmän konsistorin valmisteleva elin. Rikokset tutkittiin alem-

massa tuomioistuimessa ja lähetettiin sitten ylempään konsistoriin tuomittaviksi. Karoliiniset kon-

stituutiot virallistivat yleisesti hyväksytyn käytännön.97 Raimo Rannan mukaan myös Turussa 

alempi konsistori toimi yliopiston alkuaikana lähinnä paperilla, ja ylempi konsistori hoiti sen tehtä-

vät. 98 Myös Turussa seksuaalirikokset pääsääntöisesti tutkittiin alemmassa konsistorissa ja tuomit-

tiin ylemmässä. Käytäntö johtui todennäköisesti siitä, että salavuoteudesta seurasi opiskelijalle sak-

korangaistuksen lisäksi kurinpidollinen erottamisrangaistus. Ainoastaan ylempi konsistori saattoi 

tuomita opiskelijan erotukseen.99 Niinpä salavuoteusrikokset siirrettiin alemmasta konsistorista 

ylempään loppuun käsiteltäviksi ja tuomittaviksi, vaikka salavuoteusrikokset olisi voitu tutkia ja 

tuomita alemmassa konsistorissa, sillä niistä määrätty ensikertalaisen sakko oli 40 markkaa. 

 

Uusien konstituutioiden myötä myös konsistorien koolle kutsuminen muuttui. Kustaviaanisten kon-

stituutioiden mukaan alempi konsistori tuli kutsua koolle vähintään kerran kuukaudessa ja sen li-

säksi aina tarvittaessa, kun taas ylempi konsistori tuli kutsua koolle ainoastaan tarvittaessa. Karolii-

nisissa konstituutioissa asetelma kääntyi päälaelleen. Nyt ylempi konsistori tuli kutsua koolle vähin-

tään kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa ja alempi vain tarvittaessa.100 Tässäkin kohdassa konsti-

tuutioita muutettiin konsistorien osalta paremmin käytäntöä vastaavaksi, sillä 1600-luvun alusta 

lähtien ylempi konsistori oli kokoontunut ainakin yhtä usein kuin alempi konsistori. Koko 1600-

luvun ajan molemmat konsistorit kutsuttiin koolle sekä Turussa että Uppsalassa useita kertoja kuu-

kaudessa jopa useita kertoja viikossa. 

 

                                                 
96 1626 års konstitutioner tertium. 1655 års konstitutioner III. Klinge 1987, s. 111. Kuitenkin sillä ehdolla, että rikoksen 
tuli olla tapahtunut kuuden peninkulman säteellä yliopistokaupungista. Annerstaedt 1909, s. 7. 
97 Annerstaedt 1909, s. 359.  
98 Ranta 1975, s. 729–730. 
99 MEKL Naimisen kaari: III. KrML Naimisen kaari: III. 1626 års konstitutioner primum: VII. 1655 års konstitutioner I: 
7. Brahes konstitutioner av år 1661 I: 7. 
100 1626 års konstitutioner quartum: tertio. 1655 års konstitutioner IV: 3.  
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Konsistorien käytännöt olivat pitkälti samankaltaiset kuin muilla alemmilla tuomioistuimilla, ja 

sihteeri kirjasi tuomioistuinten tapahtumat pöytäkirjaan perinteisen tavan mukaan.101 Jokaisen kon-

sistorin istunnon alkuun on merkitty päiväys, konsistorin kokoonpano sekä joissain tapauksissa 

konsistorin kokoontumispaikka. Jos kyseessä oli jo aiemmin konsistorissa tai toisessa tuomiois-

tuimessa käsitelty tapaus, luettiin istunnon aluksi aiemmat tapausta koskevat pöytäkirjamerkinnät. 

Konsistorien istunnot on merkitty pöytäkirjoihin ja painettu kronologiseen järjestykseen. Jos mo-

lemmat konsistorit pitivät istunnon samana päivänä, merkittiin myös silloin istunnot ylös aikajärjes-

tyksessä. 1650-luvulla pöytäkirjoissa yleistyi tapa merkitä pöytäkirjan alkuun, kumpi konsistori oli 

kyseessä, siihen asti konsistorin kokoonpano on tulkittavissa ainoastaan istunnon osanottajalistasta. 

 

Konsistorien johtajana toimi vuosittain vaihtuva rehtori ja lautamiehistönä professorikunta. Maa-

seudulla alempien tuomioistuinten lautamiehistön muodostivat paikalliset asukkaat, jotka edustivat 

paikallistietämystä asioiden käsittelyssä.102 Yliopistojen tuomioistuimissa professorit edustivat 

oman alansa erikoisosaamista ja sen lisäksi ”paikallistietämystä” konsistorien tuomiovallan alle 

kuuluneista henkilöistä, omasta perheestään, palkollisista ja valvontansa olleista opiskelijoista.  

 

Yliopiston rehtorin valitsi keskuudestaan professorikunta, ja hänen tehtävänään oli istuntojen joh-

tamisen lisäksi kutsua konsistorit koolle. Rehtori myös toimi sekä Turussa että Uppsalassa yliopis-

ton ensimmäisenä tuomioasteena. Hänellä oli oikeus ratkaista sihteerin kanssa sellaiset rikkeet, jot-

ka eivät johtaneet sakkoihin. Muut rikkeet hänen tuli siirtää alempaan tai ylempään konsistoriin 

rikoksen vakavuuden mukaan. Rehtorin tuli myös valvoa konsistorien määräämien rangaistusten 

täytäntöönpanoa ja varmistaa, että tuomitut sakot tulivat maksetuiksi. Konsistoreissa tuomitut saivat 

valittaa alemman konsistorin tuomioista ylempään konsistoriin. Ylemmän konsistorin tuomioista 

valitettiin puolestaan hovioikeuteen tai yliopiston kanslerille.103  

 

Kansleri oli yliopiston ylin johtaja, ja hänellä oli valta vahvistaa tai lieventää konsistorien antamat 

tuomiot. Hän sai myös istua oikeutta yhdessä häntä lähinnä olevan piispan ja hovioikeuden jäsenten 

kanssa. Kanslerin nimitti tehtäväänsä hallitsija yliopiston professoreiden ehdotuksen mukaan. Hä-

nen velvollisuuksiinsa kuului konsistorien tuomioiden valvomisen lisäksi muun muassa pitää huoli, 

että yliopistossa noudatettiin Augsburgin tunnustusta sekä Uppsalan kokouksen (1593) päätöksiä. 

Sen lisäksi kanslerin tuli valvoa, että yliopistolle ei aiheudu minkäänlaista harmia, vierailla yliopis-

                                                 
101 Katso esimerkiksi Toivo 2006, s. 100–101 ja Sabean 2001, s. 67–90. Brüdermann 1990, s. 88–105. 
102 Toivo 2006, s. 20. 
103 1626 års konstitutioner Caput quartum: 3. 1655 års konstitutioner IV: 3.  
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tossa vähintään kerran vuodessa tarkastamassa opettajien ja opiskelijoiden työskentelyä, ja ryhtyä 

toimenpiteisiin, jos he eivät hoitaneet velvollisuuksiaan asianmukaisesti. Yleensä kansleri ei ollut 

läsnä yliopistokaupungissa, joten hänen silminään ja korvinaan toimi varakansleri, joka Turussa oli 

piispa ja Uppsalassa arkkipiispa. Varakansleri otti usein osaa konsistorien istuntoihin molemmissa 

kaupungeissa.104  

 

Konstituutioissa määriteltiin, miten rikoksen tutkinta eteni konsistoreissa. Tuomioistuimen jäsenien 

tuli ensin kuulla asian molempia osapuolia täydellisesti (fullt ut), jotta voitiin muodostaa mahdolli-

simman oikea kuva tapahtumista.105 Osapuolten kuuleminen tarkoitti myös molempien osapuolten 

esittämien todistajien kuulemista, joita salavuoteus- ja avioliittolupauksen rikkomistapauksissa 

usein oli monia. Osapuolia ja heidän todistajiaan kuultuaan konsistorin johtajana toiminut rehtori 

julisti tuomion keskustelun ja äänestyksen päätteeksi. 

 

Toisinaan tapausten käsittelyn yhteydestä kävi ilmi, että asiaa käsiteltiin myös konsistorien istunto-

jen ulkopuolella. Konsistorissa saatettiin sopia, että rehtori ottaa opiskelijan puhutteluunsa kotiinsa 

asian tiimoilta. Samoin nainen tai hänen edustajansa saattoi käydä keskustelemassa tapauksesta yk-

sityisesti rehtorin tai jonkun professorin kanssa. Keskusteluihin viitattiin pöytäkirjassa usein lyhyes-

ti, ellei tapaamisessa ollut tullut esiin jotakin uutta tai erittäin merkittävää rikoksen tutkinnan kan-

nalta.  

 

Konstituutioiden mukaan konsistorien tuli tutkia ja tuomita rikoksissa Ruotsin valtakunnan lakien 

mukaan. Avioliiton ja salavuoteustapausten osalta tämä tarkoitti maan- ja kaupungin lakeja, hallitsi-

jan antamia säädöksiä ja statuutteja sekä vuosien 1571 kirkkojärjestystä että 1686 kirkkolakia. Kon-

sistorien tutkimat salavuoteustapaukset jakautuvat kahteen rikosryhmään: salavuoteuteen sekä sala-

vuoteuteen avioliittolupauksen alla. Salavuoteus tarkoitti kahden avioitumattoman henkilön välistä 

seksuaalista kanssakäymistä. Jälkimmäinen rikos tapahtui, kun mies antoi naiselle avioliittolupauk-

sen, ennen kuin he makasivat yhdessä.  

 

 

                                                 
104 1626 års konstitutioner secundum. 1655 års konstitutioner II. Brahes konstitutioner av år 1661 II. 
105 1626 års konstitutioner VII. 1655 års konstitutioner VII. Brahes konstitutioner av år 1661 VI. 
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2.2 Salavuoteuden tutkiminen ja tuomitseminen 

Lain ja säädösten tulkinta salavuoteustapauksissa aiheutti yleisesti päänvaivaa tuomioistuimille 

1600-luvulla. Maan- ja kaupunginlait määräsivät neidonloukkauksesta sakon miehelle, joka oli 

valheellisin avioliittolupauksin vietellyt naisen. Vanhemmiltaan salaa tai heidän tahtoaan vastaan 

avioitunutta naista saattoi lain mukaan rankaista ainoastaan hänen vanhempansa, joilla oli oikeus 

tehdä nainen perinnöttömäksi.106 Vuonna 1615 kuningas Kustaa II Aadolf antoi hovioikeuksille 

määräyksen, joka kriminalisoi kaikki esiaviolliset suhteet. Hän kuitenkin sitoi rangaistuskäytännön 

maallisten lakien neidonloukkauskohtaan.107 Tämä ohje aiheutti sen, että naisia ei voitu tuomita 

salavuoteudesta sakkoihin. Vuonna 1622 Svean hovioikeus tiedusteli kuninkaalta, miten tuli 

rankaista salavuoteuden uusineita naisia. Kuningas viittasi vastauksessaan vuoden 1615 

määräykseen, joka jätti naisen rangaistuksen uusijana avoimeksi erilaisille tulkinnoille.108  

 

1640-luvulla otettiin tuomioistuimissa käyttöön 1500-luvulta peräisin ollut käytäntö, jonka mukaan 

mies sai kolmen markan sakon, jos hän makasi jo aiemmin salavuoteuteen syyllistyneen naisen 

kanssa. Seppo Aallon mukaan tätä käytäntöä alettiin noudattaa, sillä tuomioistuimet kokivat 

voimattomuutta salavuoteustapausten edessä, joissa ei voitu noudattaa lain neidonloukkauspykälää. 

Esiaviolliseen seksiin liittyvät rikokset olivat yleisiä ja Mooseksen laki velvoitti maallisen esivallan 

rankaisemaan synnistä, joten jotakin oli tehtävä. Käräjät alkoivat tuomita esiaviollisesta seksistä 

ilman tositarkoitusta seuraa etsineet miehet myös niissä tapauksissa, joissa mies ja nainen olivat 

molemmat ensi kertaa syytettynä salavuoteudesta. Tuomioistuimet kokivat, etteivät voineet tehdä 

täysin radikaaleja muutoksia tuomiokäytäntöön, sillä ne olisivat voineet lisätä salailun henkeä 

käräjillä. Niinpä otettiin askel taaksepäin. 1600-luvulla rikokset pyrittiin sitomaan tiukasti lakiin ja 

säädöksiin, mutta esiaviollisen seksin osalta alettiinkin nyt noudattaa vanhaa tapaoikeutta. Tämän 

kiertotien kautta pystyttiin puuttumaan esiaviolliseen seksiin, ja samalla huomioitiin talonpoikien 

perinnäiskulttuuri sekä tavat. Aallon mukaan tästä oli seurauksena se, että 1640-luvulla 

tuomiokirjoista poistui maanlain neidonloukkausta korostava henki ja jokainen esiaviollinen suhde 

sai rikoksen leiman.109 

 

                                                 
106 KrML Naimisen Caari III. MEKL Naimisen Caari III. 
107 Konung Gustaf Adolfs resolution den 23 juni 1615, Schmedeman 1706, s. 164. 
108 Aalto 1996, s. 106–107. Pylkkänen 1990, s. 107–108. Sogner, Lindstedt Cronberg, Sandvik 2000, s. 182. Johansen 
2005, s. 26–27. Norjassa annettiin jo vuonna 1617 laki, joka määräsi naiset vastuuseen teostaan synnyttäessään aviolii-
ton ulkopuolisen lapsen. Telste 1993, s. 12–13. 
109 Aalto 1996, s. 108–112. 
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Esiaviollisten suhteiden kriminalisointia tarkennettiin vuoden 1653 kuningatar Kristiinan antamassa 

rangaistusjärjestyksessä, joka tiukensi salavuoteuteen liittyvää lainsäädäntöä.110 

Rangaistusjärjestyksessä käsiteltiin serkkujen välistä salavuoteutta, mutta kohtaa alettiin soveltaa 

laajemmin koskemaan kaikkea salavuoteutta. Rangaistusjärjestyksessä määrättiin serkusten 

salavuoteudesta rangaistukseksi 80 markan sakot. Vaikka kohtaa alettiin soveltaa koskemaan 

kaikkea salavuoteutta, säilytettiin miehen sakot salavuoteudesta 40 markassa. 

Rangaistusjärjestyksen määräys oli sukupuolineutraali, siinä puhuttiin vain serkuksista 

”syskonebarn”. Tämän neutraalius vaati salavuoteudesta rangaistuksen myös naisille. Kuitenkin 

kuninkaan antamat määräykset naisten rankaisemisesta salavuoteusrikoksissa, olivat vuosisadan 

alusta ja erittäin epäselvät. Vuonna 1658 kuningas Kaarle X Kustaa selkiytti tilannetta antamalla 

säädöksen, jonka mukaan sekä miehiä että naisia tuli rankaista esiaviollisesta seksistä. Tässäkin 

määräyksessä puhuttiin kuitenkin naisten osalta ainoastaan rikoksen uusijoista, joille määrättiin 

tuplasakko niin kuin miehillekin.111 

 

Turun hovioikeus yhdenmukaisti salavuoteuden tuomitsemiskäytännöt Suomen alueella 1650-

luvulla kuninkaan määräyksen jälkeen. Hovioikeus määräsi naisille ensimmäisestä kerrasta sakoksi 

kaksikymmentä markkaa, mikä oli puolet ensikertalaisten miesten sakoista. Hovioikeus määritteli 

ensikertaa salavuoteuteen syyllistyneelle naiselle sakkosumman, mutta naisen ei kuitenkaan 

tarvinnut maksaa sakkoa ensimmäisestä kerrasta. Toisesta kerrasta sakko tuli maksaa, kuten oli 

toimittu aiemminkin.112 Turun akatemian konsistorit eivät kuitenkaan armahtaneet kaikkia 

ensikertalaisia naisia sakosta. Vuonna 1658 irtolaisnainen nimeltä Lilla maksoi ensikertalaisena 

sakkoa 20 markkaa.113 Ilmeisesti Uppsalassa sovellettiin kuninkaan määräystä samalla tavalla kuin 

Suomen alueella, sillä myös Uppsalan konsistorit alkoivat tuomita naiset ensikertalaisina 1650-

luvulla 20 markan sakkoon.114 Åsa Karlsson Sjögren mukaan kuitenkin Gävlessä naiset alettiin 

tuomita ensikertalaisina salavuoteudesta vasta 1670-luvulla.115  

 

Vuonna 1694 kuningas Kaarle XI antoi statuutin, joka teki tuomiokäytänteistä yhtenäiset koko 

valtakunnassa.116 Salavuoteudesta määrättiin maksettavaksi 40 markkaa ensikertalaiselle miehelle 

                                                 
110 Drottning Kristinas straffordning den 18 maj 1653, Schmedeman 1706, s. 295. 
111 Konung Karl Gustafs resolution för Swea hovrätt om hoorkohnors böters fördublande den 23 april 1658, Schmede-
man 1706, s. 313. 
112 Aalto 1996, s. 114–117. 
113 CAAP II, den 15 maj 1658. 
114 Katso esim. UUAKP IV, den 27 juli 1655. UUAKP VII, den 14 juni 1665. UUAKP IX, den 11 mars 1671. 
115 Karlsson Sjögren 1998, s. 176. 
116 Vuoteen 1694 asti tuomiokäytännöt vaihtelivat salavuoteustapausten käsittelyssä alueittain. Aalto 1996, s. 118. 
Karlsson Sjögren 1998, s. 173–174. Pylkkänen 1990, s. 120. 
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riippumatta siitä, oliko nainen maattu aiemmin vai ei.117 Ensikertalaiselle naiselle sakoksi määrättiin 

puolet miehen sakoista (20 markkaa), 118 kuten oli jo ollut tapana muun muassa Turussa, Uppsalassa 

ja Gävlessä. Ne naiset, joille Turussa ja Uppsalassa määrättiin maksettavaksi sakot salavuoteudesta, 

olivat aina yliopiston tai yliopiston henkilökunnan palkollisia. Henkilökunnan perheeseen 

kuuluneita naisia ei kummassakaan kaupungissa rankaistu salavuoteudesta. Lisäksi suurin osa 

naisista sai hakea rangaistuksensa rikoksessa muualta. Konsistorit eivät voineet tuomita 

kaupunkilaisten tai maaseudulta tulleita palkollisia ja tyttäriä, sillä he kuuluivat toisen 

tuomioistuimen tuomiovallan alle. 

 

Vaikka Uppsalassa alettiin tuomiota naisia jo 1650-luvulta lähtien, vetosi Uppsalan konsistorit 

miesten salavuoteuden osalta maan- tai kaupungin lain naimakaaren kolmanteen lukuun, jossa 

käsiteltiin neidonloukkausta ja sen tuomitsemista. Tuomiossa saatettiin todeta myös yleisesti, että 

mies tuomittiin rikoksesta lain mukaan. Kummassakin tapauksessa sakkojen summa oli aina 40 

markkaa tai 10 taaleria hyviä rahoja (huitt/hwitt mynt). Tämä tarkoitti, että sakot tuli maksaa 

hopeassa. Se tarkoitti myös sitä, että tällöin naisen katsottiin syyllistyneen salavuoteuteen 

ensimmäisen kerran, joten maan- ja kaupunginlakien mukaan kyseessä oli neidonloukkaus. Vaikka 

konsistorit vetosivat naimakaaren neidonloukkauskohtaan, käytettiin rikoksesta nimikettä 

seksuaalirikos (lägersmål) tai salavuoteus (lönskaläge). Vuodesta 1696 lähtien sakkojen perusteeksi 

ilmoitettiin kuninkaan antama statuutti vuodelta 1694.119  

 

Turun akatemian konsistorissa mainittiin vielä 1640–1650-lukujen taiteessa miehen sakkojen 

perustuvan neidonloukkaukseen. Kuningatar Kristiinan rangaistusjärjestyksen antamisen jälkeen 

viitattiin kuitenkin kaikissa Turun akatemian konsistorin antamissa salavuoteustuomioissa 

rangaistusjärjestykseen.120 Vaikka konsistorit vetosivat tuomioissaan eri määräyksiin oli 

sakkosumma ja rangaistus aina samanlainen. Kuitenkin maan- ja kaupunginlakien ja 

rangaistusjärjestyksen välillä oli ero naisen asemassa. Rangaistusjärjestys asetti naisen vastaamaan 

itse rikoksestaan, kun taas keskiaikaisissa laeissa nainen ei vastannut rikoksesta, vaan 

                                                 
117 Aiemmin Kristoffer kuninkaan maanlaki oli mahdollistanut alemmat sakot miehelle, jos nainen oli jalkanaisen lapsi 
tai 1640-luvulta lähtien oli tapana antaa miehelle lievemmät sakot, jos nainen oli maattu aiemmin. Karlsson Sjögren 
1998, s. 174. Taussi Sjöberg 1996, s. 153. Aallon mukaan tosin Turun hovioikeus oli poistanut miehen alennettujen 
sakkojen mahdollisuuden jo 1650-luvun lopulla. Aalto 1996, s. 117. 
118 Til Swea hofrätt om lönskelägersmåls afftraffande den 2 januari 1694, Schmedeman 1706, s. 1357. Katso myös 
Aalto 1996, s. 116–117. Karlsson Sjögren 1998, s. 174–176. Taussi Sjöberg 1993, s. 90.  
119 Katso esim. UUAKP III, den 28 april 1647. UUAKP IV, den 18 september 1650. UUAKP VII, den 3 maj 1665. 
UUAKP X, den 24 maj 1673. UUAKP XIX, den 24 september 1690. UUAKP XXI, den 13 juni 1696. 
120 Katso esim. CAAP I, den 29 april 1650. CAAP II, den 6 september 1659, den 19 april 1662. CAAP IV, den 27 mars 
1672.  
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asianomistajan toimi naisen holhooja. On vaikea sanoa viitattiinko Uppsalassa maan- ja kaupungin 

lakeihin vain, koska niiden määräämä rangaistuksen summa oli paikkansa pitävämpi kuin 

rangaistusjärjestyksen, vai oliko tarkoitus joku muu. 

 

Yliopistojen konsistoreissa salavuoteusrikoksen käsittely kesti useimmiten muutamista päivistä 

muutamiin viikkoihin. Toisinaan tapausten käsittely saattoi kuitenkin venyä erittäin pitkäksi, jopa 

kuukausiksi tai vuosiksi. Tutkinnan kesto riippui muun muassa siitä, tunnustivatko molemmat osa-

puolet rikoksensa, ja kuinka paljon heillä oli todistajia. Lisäksi käsittelyn kestoon vaikutti luonnolli-

sesti rikoksen vakavuus. Jos kyseessä oli pelkkä salavuoteus, oli asian käsittely yleensä lyhyempi. 

Jos nainen vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen, asiaa käsiteltiin pidemmin ja perusteellisemmin. 

Asian käsittely saattoi venyä myös, jos opiskelija ei saapunut konsistoriin vastaamaan rikoksestaan. 

Tällöin naiset saattoivat joutua odottamaan pitkään ratkaisua asialleen.121 Konsistorin huolena ja 

velvollisuutena oli saada heidän tuomiovaltansa alle kuuluneet henkilöt paikalle vastaamaan rikok-

sestaan, niinpä opiskelija voitiin tuomita nopeasti ilman naisen läsnäoloa. 

 
Pöytäkirjoista käy ilmi, että salavuoteustapaukset saatettiin hoitaa myös rehtorin kansliassa. Tällöin 

ne eivät tulleet konsistoreihin asti, vaikka konstituutioiden mukaan näin ei olisi pitänyt toimia.122 

Näin meneteltiin muun muassa professori Gyllenstålpen syyllistyessä salavuoteuteen erään kaptee-

nin tyttären kanssa.123 On myös todennäköistä, että salavuoteustapauksia ei tuotu konsistoriin tutkit-

tavaksi ja tuomittavaksi, jos mies suostui naimaan loukkaamansa naisen.124 Kuitenkin erityisesti 

1600-luvun alussa uppsalalaiset opiskelijat tuomittiin maksamaan 5 hopeataalerin eli 20 markan 

sakko salavuoteudesta. Sakko perusteltiin maanlain naimisen kaaren kolmannella luvulla, jonka 

mukaan miehen sakko puolittui, jos hän avioitui naisen kanssa.125 Näitä tapauksia ei löydy 1640-

luvun jälkeen Uppsalan konsistorien pöytäkirjoista, kuten ei myöskään Turun konsistorien pöytäkir-

joista. Käytäntö oli siis ilmeisesti voimassa vain vuosisadan alussa. 1640-luvun jälkeen konsistorit 

eivät määränneet sakkorangaistusta parille salavuoteudesta, mikäli he suostuivat avioitumaan. On 

mahdollista, että muutos johtui valtiovallan halusta tehdä avioliitosta houkuttelevamman vaihtoeh-

                                                 
121 Esimerkiksi Postimestarin leski Maria Beckius ajoi avioliittolupauksen rikkomisasiaa opiskelija Johan Ulhbomia 
vastaan konsistorissa vuosina 1694–1698, kun miestä ei saatu paikalle vastaamaan syytöksiin. Lopulta Uhlbom tuomit-
tiin poissaolevana. UUAKP XX, den 28 november 1694. UUAKP XXI, den 26 juni 1696. UUAKP XXII, den 27 febru-
ari & den 6 mars 1697, den 15 januari & den 12 mars 1698.  
122 Rehtori sai ratkaista yhdessä sihteerin kanssa asiat, jotka eivät johtaneet sakkorangaistukseen. Salavuoteudesta oli 
määrätty miehelle sakkorangaistus koko vuosisadan ajan, joten nämä rikokset olisi tullut aina ohjata konsistoriin. 1626 
års konstitutioner IV: 3; 1655 års konstitutioner IV: 3.  
123 CAAP IV, den 27 mars & den 5 april 1678. 
124 Katso myös Pylkkänen 1990, s. 237.  
125 UUAKP II, den 31 juli & den 9 oktober 1639; den 27 mars 1640. UUAKP III, den 27 oktober 1641; den 7 december 
1642. Katso myös Telste 1993, 86–87. 
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don kuin kihlaerosta. 1640-luvun jälkeen avioitumaan suostunut pari ei joutunut maksamaan maalli-

sia sakkoja. Malin Lennartssonin mukaan kuitenkin Smålannissa tämä käytäntö palautettiin 1600-

luvun lopulla kirkkolain vaikutuksesta. Parit joutuivat jälleen maksamaan sakkoa esiaviollisesta 

seksistä (det otidiga sängelaget), vaikka avioituivat.126 Konsistoreissa tällaisia tapauksia ei kuiten-

kaan käsitelty 1600-luvun lopulla.  

 

Ilmeisesti salavuoteustapaukset kuitenkin tutkittiin ja tuomittiin yleensä konsistoreissa rehtorin 

kanslian sijaan. Tällöin konsistorin tehtävänä oli tuomita tuomiovaltansa alle kuuluneet henkilöt 

niistä rikoksista, jotka he tunnustivat tai joihin heidän voitiin todistaa syyllistyneen. Jälkimmäisessä 

tapauksessa konsistorin tehtävänä oli selvittää oliko opiskelija syyllistynyt rikokseen, ja oliko hän 

suhteen seurauksena syntyneen lapsen isä, kuten nainen väitti. Naiselta tiedusteltiin yhdessä ma-

kaamisen ajankohtaa ja oliko tapahtumalla todistajia. Jos naisen antama ajankohta täsmäsi lapsen 

syntymän kanssa ja hänellä oli yhdessä makuusta myös todistajia, opiskelijaa pidettiin yleensä syyl-

lisenä. Tutkinnan jälkeen konsistori joko julisti opiskelijalle tuomion, totesi syytteet perättömiksi tai 

epäselvässä tilanteessa antoi opiskelijalle mahdollisuuden vannoa valan viattomuudestaan. Opiske-

lija sai mahdollisuuden vannoa valan, kun naisen näyttö ei ollut täysin aukoton mutta kuitenkin 

vahva, ja opiskelija tästä huolimatta ei taipunut tunnustamaan rikosta. Jos opiskelija ei löytänyt yh-

tätoista miestä vannomaan kanssaan, hänet tuomittiin rikoksesta.127 

 

Konsistorit kuitenkin määräsivät perinteisten sakkojen ja kirkkorangaistuksen lisäksi opiskelijalle 

salavuoteudesta myös erotusrangaistuksen. Yliopiston tehtävänä ei ollut ainoastaan kouluttaa vaan 

myös kasvattaa moraalisesti. Yliopistojen moraalisen kasvatuksen tehtävän juuret ovat 1300−1400-

luvuilla, jolloin yliopistoissa opiskelija alettiin nähdä enemminkin nuorena kasvavana miehenä kuin 

tutkijana. Yliopistoajan oli tarkoitus muokata opiskelijoiden moraalia ja käytöstä siten, että he säi-

lyttäisivät yliopiston heille opettamat ideaalit läpi elämänsä.128 Erottamisrangaistus olikin nimen-

omaan kurinpidollinen rangaistus, jonka avulla opiskelijoista voitiin tehdä yliopiston sisällä varot-

tavia esimerkkejä muille nuorille. Kustaviaanisissa ja karoliinisissa konstituutioissa muistutettiin 

opiskelijoita kohtelemaan ruumistaan muistaen, että se on Pyhän Hengen asuinsija. Kukaan ei siis 

saanut saastuttaa itseään hetkellisellä intohimolla, aviorikoksella tai siveettömyydellä, sillä kaikesta 

edellä mainitusta seuraisi laissa määrätty rangaistus. Brahen konstituutioissa puhuttiin tarkemmin 
                                                 
126 Lennartsson 1999, s. 318–318. 
127 Vanhan tavan mukaan syytetty pystyi vannomaan itsensä vapaaksi syytöksistä viiden tai 11 kanssavannojan kanssa. 
Tämä järjestelmä oli voimassa vuoteen 1695 asti. Toivo 2006, s. 136–138. Turussa opiskelija sai viimeisen kerran sala-
vuoteustapausten yhteydessä vannoa itsensä vapaaksi kanssavannojien kanssa 1680-luvulla, Uppsalassa vuonna vielä 
vuonna 1694. Katso esimerkiksi UUAKP III, den 19 december 1649 ja UUAKP VIII, den 3 juni 1668. 
128 Klinge 1987, s. 112–113. Karras 2003, s. 73. 
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suoraan salavuoteudesta, ja siitä määrättiin lain mukainen rangaistus sekä vuoden erottaminen aka-

temiayhteisöstä. Kustaviaanisissa ja karoliinisissa konstituutioissa ei opiskelijoiden erottamista 

mainita lainkaan seksuaalirikosta käsittelevän pykälän yhteydessä. Kuitenkin käytännössä näin teh-

tiin aina, kun opiskelijan todettiin syyllistyneen seksuaalirikokseen.129 

 

Konstituutioiden mukaan opiskelija saatettiin erottaa määräaikaisesti tai pysyvästi. Käytännössä 

konsistorit ilmoittivat pöytäkirjassa erotusajan vuosissa sekä tavan, jolla erottaminen suoritettiin. 

Erotusajan pituudella oli merkityksensä, sillä opiskelija menetti yliopistoon astumisen myötä saadut 

privilegiot, jos hän oli poissa yliopistosta yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan. Brahen konstituuti-

oissa tätä pykälää oli lievennetty. Niiden mukaan opiskelija ei menettänyt privilegioitaan, jos hänet 

oli erotettu määräajaksi.130 Kaikissa konstituutioissa kuitenkin painotettiin erottamisen kunniaa 

alentavaa luonnetta. Erottaminen oli suureksi häpeäksi, sille jota se kohtasi.  

 

Erottaminen toimitettiin joko yksityisesti (privat) tai julkisesti (offentlig). Konstituutioissa ei ole 

tarkemmin selvitetty mikä ero näillä toimenpiteillä oli. On mahdollista, että käytännön toteutus 

muistutti pohjoissaksalaisessa Göttingen yliopistossa käytössä ollutta tapaa, missä yksityisesti an-

nettu rangaistus ilmoitettiin ainoastaan yliopiston ilmoitustaululla. Yksityinen ilmoitus siis tehtiin 

yliopistoyhteisön sisällä, asia pidettiin yliopistoväen tietona. Toki on todennäköistä, että tieto asias-

ta levisi nopeasti kaupunkilaisten tietoon. Julkinen erotus taas oli julkinen myös yliopiston ulkopuo-

lella, ja se voitiin toimeenpanna kahdella tavalla. Lievemmässä tapauksessa erotus julkistettiin yli-

opiston ilmoitustaulun lisäksi lähettämällä tiedote opiskelijan kotipaikkakunnan viranomaisille tai 

asia ilmoitettiin lehdessä. Vakavin erottamisen muoto laitettiin täytäntöön niin, että yliopiston tuo-

mioistuin tuomitsi opiskelijan kunniattomaksi ja opiskelija häädettiin Göttingestä.131  

 

Erottamisen piti Turussa ja Uppsalassa johtaa aina kaupungista karkottamiseen, ja kaupunkilaisia 

uhattiin 40 markan sakolla, jos he ottaisivat yliopistosta erotetun opiskelijan kotiinsa.132 On kuiten-

kin vaikea sanoa, miten tätä pykälää toteutettiin käytännössä. 1600-luvun loppua kohden yhä use-

ammat opiskelijat sekä Turussa että Uppsalassa olivat lähtöisin opiskelukaupunkinsa porvaristosta, 

joten karkotuksen saadessaan heidät olisi karkotettu myös kotipaikkakunnaltaan. Muualta kaupun-

kiin tulleet opiskelijat saattoivat palata erotuksen saatuaan vanhempiensa luokse. Opiskelija pääsi 
                                                 
129 1626 års konstitutioner Primum: IV, XXII: IX. 1655 års konstitutioner I:4, XXIII:5. Brahes konstitutioner av år 1661 
I:4, XXII: 5,6. 
130 1626 års konstitutioner Caput primum: VII. 1655 års konstitutioner I: 7, XXIV: 14. Brahes konstitutioner av år 1661 
I:7. 
131 Brüdermann 1990, s. 134–135. 
132 1626 års konstitutioner I: IIX. 1655 års konstitutioner I: 8. Brahes konstitutioner av år 1661 I: 8. 



 

 
 

33 

takaisin yliopistoon joko oltuaan poissa akatemiasta koko erotusajan tai osoittamalla suorittaneensa 

määrätyt sakot ja korvaukset. Lisäksi opiskelijan tuli osoittaa katuvaisuutta ja elämäntapojen muu-

tosta, joista yleensä haluttiin nähdä opiskelijan kotipaikkakunnan pastorin todistus. 

 

Tuomioistuimet eivät olleet ainoastaan kiinnostuneita rankaisemaan syyllisiä, vaan myös löytämään 

laillisen elättäjän suhteesta syntyneelle lapselle.133 Näin oli myös konsistorien kohdalla. Uppsalassa 

miehet määrättiin 1640-luvulla huolehtimaan lapsesta lain mukaan. Tämä tarkoitti, että ensin äiti 

huolehti lapsesta kolme vuotiaaksi, sitten isä huolehti lapsesta seitsemän vuotiaaksi, jonka jälkeen 

parin tuli huolehtia lapsesta yhdessä. Käytännössä mies joko otti lapsen asumaan kanssaan, tai mak-

soi naiselle lapsen ylläpidosta. 1650-luvulta lähtien yleistyi tapa, että mies hoiti oman osuutensa 

lapsen huoltamisesta maksamalla naiselle konsistorien määräämän summan.134 Lapsen elatus ei 

kuitenkaan ollut ainoa asia, josta piti huolehtia. Lain mukaan esiaviollisesta suhteesta syntynyt 

”äpärälapsi” oli oikeutettu perimään vanhempansa.135 Niinpä konsistorien tuli selvittää oliko lapsel-

la perintöoikeus isäänsä eli opiskelijaan. 

 

Samalla kun opiskelija otti itse tai hänet tuomittiin ottamaan vastuu lapsesta, hän kantoi vastuun 

myös naisen kunniasta. Tällöin osoitettiin, että naisen uskottiin olleen suhteessa ainoastaan opiskeli-

jaan, ja että hän näin toimi yhteisön moraalisääntöjen mukaisesti. Naisella saattoi olla esiaviollinen 

suhde, kunhan suhteen oli tarkoitus johtaa avioliittoon.136  

 

Lars Geschwind on tutkinut Uppsalan, Turun ja Tarton yliopistojen konsistorien toimintaa opiskeli-

joiden tekemien väkivaltarikosten ja järjestyshäiriörikkomusten kautta. Hänen mukaansa Uppsalan 

yliopistossa opiskelijoille määrättiin usein rangaistus, kun taas Turussa ja Tartossa konsistorit pyr-

kivät pääasiassa sovitteluun osapuolten välillä. Kuitenkin vuosisadan lopulla siirryttiin kaikissa 

kaupungeissa pääasiassa rankaisemaan näistä rikoksista, eivätkä opiskelijatkaan olleet halukkaita 

sovittelemaan asioita. Yleensä opiskelijalle määrättiin sakkorangaistus, mutta opiskelija saatettiin 

laittaa myös putkaan pariksi vuorokaudeksi miettimään tekojaan. Yksi rangaistuksen muoto oli sti-

pendin peruuttaminen. Väkivalta- ja järjestyshäiriöiden yhteydessä erottaminen oli harvinaista.137 

Näyttää siltä että Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistoreiden linja oli tiukempi siveelli-

syysrikosten tutkinnassa ja tuomitsemisessa kuin väkivaltarikosten ja järjestyssääntörikkomusten 

                                                 
133 Katso esimerkiksi Andersson 1998, s. 200. 
134 KrML Perimisen caari, XVIII.  
135 KrML Perimisen caari XIX. MEKL Perimisen caari XIV. Katso myös Taussi Sjöberg 1988, s. 152–153. 
136 Aalto 1996, s. 202–204. 
137 Geschwind 2001, s. 177–178. 
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kohdalla. Opiskelijoiden tuli sovittaa salavuoteusrikoksensa sakolla, mutta hän saattoi neuvotella 

naisen sovituksesta konsistorin ulkopuolella. Salavuoteusrikoksista määrättiin aina myös erotusran-

gaistus, jonka aste vaihteli opiskelijan käytöksen mukaan. Kuitenkin voidaan sanoa, että yliopisto-

jen konsistorit noudattivat seksuaalirikosten tutkinnassa ja tuomitsemisessa tiukkaa linjaa, kuten 

muutkin valtakunnan alemmat tuomioistuimet. 

 

 

2.3 Esiaviollinen seksi ja avioliitto 

Konsistoreissa keskusteltiin avioliiton mahdollisuudesta sekä salavuoteus- että avioliittolupauksen 

rikkomistapausten yhteydessä. Maalliseen lakiin tehdyn Mooseksen lain lisäyksen mukaan miehen 

tuli avioitua loukkaamansa naisen kanssa, mikäli naisen isä siihen suostui.138 Konsistoreissa ei kui-

tenkaan keskusteltu avioliitosta kaikkien salavuoteusrikosten yhteydessä. Kaiken kaikkiaan avioliit-

tolupauksesta tai avioliiton mahdollisuutta parin välillä tiedusteltiin konsistoreissa 28 % salavuo-

teustapauksista. Tämä tarkoitti, että parilta tiedusteltiin halukkuutta avioitua, oliko nainen saanut 

avioliittolupausta tai oliko heidän välillään ollut sopimusta tai keskustelua avioliitosta. Lisäksi nai-

nen tai naisen suku saattoi vaatia miestä hyvittämään rikoksensa avioliitolla, jolloin konsistori tie-

dusteli asiaa mieheltä. 

 

Turun ja Uppsalan konsistorit painostivat 1640−1650-luvuilla kolmea esiaviolliseen seksiin syyllis-

tynyttä paria avioitumaan, vaikka nainen ei vedonnut avioliittolupaukseen.139 Konsistorit tulkitsivat 

rikokset neidonloukkaukseksi, jolloin mies saattoi sovittaa rikoksen avioitumalla loukkaamansa 

naisen kanssa.140 Näissä kolmessa tapauksessa miehet tunnustivat seksuaalisen kanssakäymisen, ja 

olivat siten velvollisia sovittamaan tekonsa. Konsistorin näkökulmasta tunnustuksen seurauksena 

oli parasta, että pari avioitui. 1650-luvun jälkeen konsistorit sekä Turussa että Uppsalassa painosti-

vat pareja avioitumaan ainoastaan avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Kansan parissa esiaviol-

lisen seksin neidonloukkausluonne tosin säilytti merkityksensä kauemmin, sillä vielä 1670-luvulla 

Turussa nainen pyysi miestä sovittamaan salavuoteuden avioitumalla hänen kanssaan.141 

 

Myös Smålannissa esiaviollisen seksin harjoittamisen rikosnimike muuttui 1600-luvun puolessa 

välissä. Maallinen tuomioistuin kehotti pareja 1650-luvulla avioitumaan ainoastaan silloin, kun nai-

nen vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen. Pelkkään salavuoteuteen syyllistyneet parit tuomittiin 

                                                 
138 Aalto 1996, s. 105. 
139 CAAP I, den 4 december 1644, den 9 februari 1648. UUAKP IV, den 16 februari 1655. 
140 KrML Naimisen Caari III; MEKL Naimisen Caari III. 
141 CAAP IV, den 3 maj 1673. 
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seksuaalirikoksesta.142 Seksuaalirikoksen luonteen muutos tapahtui samaan aikaan, kun valtio kiristi 

otettaan kansasta paikallistasolla. Valtio pyrki osoittamaan esiaviollisen seksin tuomittavuuden. 

Kuitenkin kansa pitäytyi vanhoissa tavoissaan. Niinpä esiaviollista seksiä pidettiin vähemmän tuo-

mittavana, kun se tapahtui vakavassa, avioliittoon johtavassa suhteessa. Vaikka Uppsalassa vedot-

tiinkin maan- ja kaupungin lain naimakaaren kohtiin tuomion julistamisen yhteydessä, rikoksen 

luonne ilmeisesti muuttui myös Uppsalassa neidonloukkauksesta salavuoteudeksi. 

 

Maan- ja kaupungin lakien mukaan avioliitto oli aina yksi sovittamisen vaihtoehto neidonloukkaus-

tapauksissa. Anu Pylkkänen on huomauttanut, että Suomessa alemmat oikeudet tiedustelivat usein 

parin halukkuutta avioitua salavuoteustapauksissa, mutta hänen mukaansa tuomioistuimet tekivät 

sen lähinnä viran puolesta.143 On myös mahdollista, että tuomioistuimet halusivat varmistaa, että 

tapausta tutkittiin oikean rikosnimekkeen alla. Konsistorien tuli selvittää täyttikö väitetty lupaus 

laeissa ilmoitetut vaatimukset, ja oliko pari todella harrastanut seksiä. Jos lupaus ei täyttänyt muo-

dollisia vaatimuksia eikä pari ollut maannut yhdessä, paria ei voinut tai tarvinnut tutkia avioliittolu-

pauksen rikkomisesta.144 

 

Avioliittolupauksen osalta tuomio-oikeus oli kaksijakoinen. Toisaalta asia kuului maallisen tuomio-

istuimen tuomiovallan alle, toisaalta se kuului tuomiokapituliin. Tuomiokapitulin johtajana toimi 

Turussa piispa ja Uppsalassa arkkipiispa, jotka toimivat myös yliopistojen varakanslereina. Samoin 

useat professorit sekä Turussa että Uppsalassa istuivat oikeutta konsistorien lisäksi tuomiokapitulis-

sa. 1600-luvun lopulle asti sekä maallisilla että hengellisillä tuomioistuimilla oli oikeus tuomita 

siveellisyysrikoksissa. Ennen vuosisadan loppua ei ollut laadittu tarkkoja sääntöjä siitä, miten oike-

uksien tuomiovalta näissä tapauksissa jakautui. Oli kuitenkin selvää, että ainoastaan tuomiokapitu-

lilla oli valta tuomita kihlaero, mikäli avioliittolupaus voitiin osoittaa todeksi ja pari ei halunnut 

avioitua. Vuoden 1686 kirkkolaissa määritettiin maallisten oikeuksien ja tuomiokapitulin tuomio-

vallan rajat. Maallisilla tuomioistuimilla oli oikeus tutkia tapaukset, joissa kihlautunut pari oli 

maannut yhdessä mutta toinen parista kielsi teon. Maallisilla tuomioistuimilla oli myös oikeus tuo-

mita esiaviolliseen seksiin syyllistyneet parit. Tuomiokapitulilla oli oikeus tutkia voidaanko avioliit-

to solmia, ja voiko pari erota hyvällä omalla tunnolla. Siellä päätettiin myös, voitiinko kihlaus pur-

kaa, kun pari oli maannut yhdessä.145  

 

                                                 
142 Lennartsson 1999, s. 318. 
143 Pylkkänen 1990, s. 133. 
144 Korpiola 2004a, s. 225–226. Taussi Sjöberg 1988, s. 42–43. 
145 KL XV § I, XIV; XVI. 
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Uppsalan yliopiston konsistorin pöytäkirjassa on 1660-luvulla määritetty, miten konsistorin ja tuo-

miokapitulin tuomiovallan rajat määräytyivät avioliittolupauksen rikkomistapauksessa. Konsistorin 

tehtävänä oli tutkia ja tuomita opiskelijat esiaviollisesta seksistä, ja tuomiokapituli tutki sekä tuo-

mitsi oliko parin välinen kihlaus laillinen.146 Käytännössä yliopiston konsistori tutki löytyikö lupa-

uksesta tai kihlauksesta ja yhdessä makuusta tarpeeksi näyttöä. Samalla konsistori määritti sen, mi-

kä katsottiin riittäväksi näytöksi. Tapauksissa, joissa näyttöä katsottiin olevan tarpeeksi, konsistori 

pyrki ensin itse saamaan parin avioitumaan. Jos konsistori ei onnistunut taivuttelemaan paria avio-

liittoon, siirrettiin asia tuomiokapituliin. Näissä tapauksissa konsistori odotti tuomiokapitulin pää-

töstä, ennen kuin tuomitsi parin esiaviollisesta seksistä. Näin Uppsalan tuomiokapituli saattoi neu-

voa konsistoria taivuttelemaan parin avioliittoon tuomiokapitulin käsittelyn jälkeen.147 Tuomiokapi-

tuli ja konsistori tekivät yhteistyötä saadakseen parin avioitumaan. 1680-luvulla konsistorin rooli 

kasvoi avioliittolupauksen rikkomistapausten tutkinnassa. Konsistori lähetti avioliittolupauksen 

rikkomistapauksia tuomiokapituliin harvemmin, sillä naiset pystyivät yhä harvemmin todistamaan 

avioliittolupauksen.  

 

Arne Jarrickin ja Johan Söderbergin mukaan Tukholman tuomiokapitulilla ei ollut enää vuonna 

1681 suurtakaan itsenäisyyttä suhteessa maalliseen valtaan. Tuomiokapitulin valtaa oli kavennettu 

jo ennen uuden kirkkolain voimaantuloa.148 Näyttäisi siltä, että nykyisen Ruotsin alueella tuomio-

kapituleja riisuttiin avioliittolupauksen rikkomistapauksen tutkintaan liittyvistä oikeuksista jo ennen 

vuoden 1686 kirkkolain voimaantuloa. Nykyisen Suomen alueella asian tola muuttui vasta lain ju-

listamisen jälkeen. 

 

Turussa tuomioistuinten välinen työnjako oli hieman erilainen. 1680-luvulle konsistorit tutkivat 

löytyikö avioliittolupauksesta tarpeeksi näyttöä. Tarpeellisten todisteiden löytyessä asia siirrettiin 

tuomiokapituliin sen jälkeen, kun opiskelijalta oli kysytty halusiko hän avioitua naisen kanssa. Käy-

täntö oli kuitenkin hieman erilainen kuin Uppsalassa, missä tapaukset palautuivat tuomiokapitulista 

usein konsistoriin. Uppsalassa nimittäin konsistori oli se, joka sai parin pääsääntöisesti avioitumaan. 

Turussa puolestaan 1670−1680-luvuilla parit päätyivät avioitumaan tuomiokapitulin käsittelyn ai-

kana. 1690-luvun alussa konsistorin rooli avioliittoneuvotteluissa kasvoi.149 Nyt Turun akatemian 

konsistori oli se tuomioistuin, joka painosti pareja avioitumaan. Enää konsistori ei ainoastaan tutki-

nut löytyikö lupauksesta näyttöä ja siirtänyt paria sen jälkeen tuomiokapituliin, vaan tuomioistuin 

                                                 
146 UUAKP VII den 30 november 1665. 
147 UUAKP XII den 5 april 1676. UUAKP XV den 29 november 1682. UUAKP XIX den 22 februari 1688. 
148 Jarrick & Söderberg 1998, s. 123−124. 
149 Katso liite 5. 
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painosti aktiivisesti pareja avioitumaan ennen tuomiokapitulin käsittelyä.150 Tilanne muuttui uuden 

kirkkolain voimaantulon jälkeen. Kirkkolain yhtenä tehtävänä oli vähentää kirkon valtaa suhteessa 

valtioon. Konsistorit olivat maallisia tuomioistuimia ja täten edustivat maallista valtaa eli valtiota. 

Turussa konsistorin valta avioliittolupausasioissa kasvoi samanaikaisesti valtion vallan kasvaessa ja 

kirkon vallan vähetessä. Uppsalassa konsistorilla oli merkittävä rooli avioliittoneuvotteluissa koko 

vuosisadan ajan. 

 

Keskiajalta lähtien kirkon näkökulmasta kihlautumisessa tärkeintä oli parin suostumus, todistajien 

läsnäolo ja liiton solmiminen Jumalan kasvojen edessä. Kuitenkin vuoden 1571 kirkkojärjestykses-

sä siirryttiin lähemmäs ruotsalaista vanhaa lainsäädäntöä. Kirkkojärjestyksen mukaan kihlauksen 

lainvoimaisuuden takasi lahjojen vaihtaminen parin suostumuksen ja todistajien lisäksi.151 Kirkko 

liitti omaan listaansa kihlauksen laillisuuden vaatimuksista osan maan ja kaupungin lakien vaati-

muksista. Maallisten lakien mukaan tärkeimmistä avioliittoon liittyvistä asioista kuten 

kihlalahjoista, huomenlahjasta sekä naisen myötäjäisistä sovittiin kihlajaisten yhteydessä.152 Edel-

leen 1600-luvulla olikin yleisesti tapana, että pari aloitti yhteisen elämänsä kihlautumisen 

jälkeen.153  

 

Vuoden 1571 kirkkojärjestyksen mukaan kihlauksesta yhteisen elämänsä aloittaneet parit olivat 

käytännössä katsoen naimisissa, tosin heitä ei ollut kirkollisesti vihitty. Tämä toistettiin vuoden 

1686 kirkkolaissa.154 On mahdollista, että samaa käytäntöä noudatettiin myös parien kohdalla, jotka 

olivat antaneet toisilleen avioliittolupauksen ilman todistajia ja sen jälkeen maanneet yhdessä.155 

Naisten on nähty olleen asianomistajia avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, tämän mahdollisti 

vuoden 1608 Mooseksen lain lisäys. Mies ei voinut toimia asianomistajan avioliittolupauksen 

rikkomistapauksessa, sillä hänen tuli aina pyytää naista vaimokseen tämän naittajalta. Vaikka 

edusmiehen olisi lain mukaan pitänyt edustaa naista oikeudessa, mahdollisti lain lisäys naisille 

itsenäisen asianomistajan aseman avioliittolupauksen rikkomistapauksissa.156 Naiset siis toivat aina 

avioliittolupauksen rikkomistapaukset konsistoriin vaatien, että opiskelijan tuli avioitua hänen 

                                                 
150 CAAP III den 20 augusti 1670. CAAP V den 11 maj 1683. CAAP VI den 5 april 1690. CAAP VII den 14 november 
1694. Parin avioitumisen voi selvittää Turun osalta opiskelijamatrikkelista. Katso esimerkiksi opiskelijat Elias 
Sarcovius (opiskelijanumero 2056), Michael Zidenius (2524). 
151 KO: Ordning om Echtenskap. Katso lainsäädännön kehityksestä myös Korpiola 2004a, s. 226. Korpiola 2004b, s. 3–
6. 
152 KrML Naimisen Caari:I, II, V,VII, VIII, X. MEKL Naimisen Caari:I, II, IV, V, VII, IX. 
153 Korpiola 2004a, s. 296–299, 312–316. Norjassa tilanne oli hyvin samanlainen. Telste 1993, s. 225–226. 
154 KL XV § XIII. 
155 Telste 2000, s. 442. 
156 Aalto 1996, s. 105–106. Pylkkänen 1990, s. 132. 
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kanssaan tai sovittaa hänelle muulla tavalla. Opiskelijat vastasivat syytteisiin pääasiassa kieltämällä 

naisen väitteen lupauksesta.  

 

Jos nainen pystyi todistamaan avioliittolupauksen mutta paria ei saatu avioitumaan keskenään, tuli 

miehen sovitella naiselle. Hyvityksestä (förlikning) puhuttiin pääasiassa Uppsalan yliopiston kon-

sistorissa. Kuitenkin termin sisältö on epäselvä.157 Toisinaan siihen luettiin kuuluvaksi lapsen lain-

mukainen ylläpito ja naisen hankkiminen kirkkoon. Kirkkorangaistuksesta saattoi 1650-luvulta läh-

tien selvitä maksamalla. Mieheltä summa oli neljästä taalerista ylöspäin säädyn mukaan ja naisilta 

puolet miesten summasta. Vuoden 1686 kirkkolaki korotti vapautussumman sataan hopeataaleriin. 

Maksun jälkeen ripittäminen tapahtui yksityisesti sakaristossa, ilman maksua rikokseen syyllisty-

neet ripitettiin koko seurakunnan edessä.158 Gudrun Anderssonin mukaan miehen tuli todennäköi-

sesti olla mukana, kun nainen otettiin takaisin seurakunnan yhteyteen synnytyksen jälkeen. Näin 

hän lapsen isänä vahvisti naisen kunniallisuuden.159 

 

Toisinaan Uppsalan yliopiston konsistori lisäsi hyvitykseen rahallisen korvauksen. Opiskelija saat-

toi myös sovitella asian oma-aloitteisesti ennen tuomioistuimeen tuloa tai konsistorin ulkopuolella. 

Tällöin konsistori oli tyytyväinen sovitteluun, mikäli nainen oli siihen tyytyväinen. Turussa puoles-

taan ei käytetty sanaa hyvittäminen, mutta konsistorit määräsivät opiskelijan huolehtimaan lapsen 

elatuksesta lain mukaan ja hankkimaan naisen kirkkoon, mutta naisille ei määrätty maksettavaksi 

erillistä rahallista korvausta. Tämä oli kuitenkin yhtäläinen tapa osoittaa ja palauttaa naisen kunnial-

lisuus. 

 

Åsa Karlsson Sjögren on esittänyt, että naisella oli paremmat mahdollisuudet saada korvaus miehel-

tä, kun nainen oli sosiaalisesti hyvässä asemassa ja edusmiehensä kanssa oikeudessa.160 Gudrun 

Anderssonin mukaan hyvityksen saamisen mahdollisuus ei kuitenkaan riippunut ainoastaan naisen 

sosiaalisesta asemasta, vaan se oli riippuvainen myös miehen asemasta. Andersson on lisäksi huo-

mauttanut, että hyvityksen saamisen mahdollisuus oli sidoksissa myös taloon, jossa nainen tai mies 

oli palkollisena. Kyse oli tällöin ennen kaikkea maineesta. Miehet pyrkivät säilyttämään maineensa 

yhteisön silmissä. Samoin on esitetty, että naiset vetivät koko talouden häpeään syyllistymällä sek-

suaalirikokseen.161 Opiskelijoiden kohdalla kyse oli heidän, heidän perheensä sekä yliopiston kun-

                                                 
157 Vrt. Andersson 1998, s. 190 sekä Aalto 1996, s. 203. 
158 Aalto 1996, s. 128. 
159 Andersson 1998, s. 192. 
160 Karlsson Sjögren 1998, s. 175–176. 
161 Andersson 1998, s. 191–192. Katso myös Aalto 1996, s. 202–204. 
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niasta ja vastuullisuudesta. Opiskelijoiden tuli myöntää virheensä ja kantaa vastuunsa silloin, kun 

syy pystyttiin osoittamaan heihin tai he sen itse tunnustivat. He olivat sidoksissa yliopistossa opetet-

tuihin keskusvallan ideaaleihin ja normeihin, joita heidän olisi pitänyt oppia ymmärtämään ja kun-

nioittamaan.162 

 

Sekä Turussa että Uppsalassa esiaviolliset suhteet tulkittiin 1650-luvulta lähtien neidonloukkauksen 

sijaan salavuoteudeksi. Kehitys oli samansuuntainen muualla valtakunnassa. Uppsalassa kuitenkin 

viitattiin salavuoteustuomion yhteydessä maan- ja kaupunginlain naimisen kaaren kolmanteen lu-

kuun 1690-luvulle asti. Vuonna 1694 kuningas antoi määräyksen, joka yhtenäisti salavuoteustapa-

usten tuomitsemisen koko valtakunnassa. Turussa puolestaan salavuoteuden rangaistukset perustel-

tiin kuningatar Kristiinan rangaistusjärjestyksellä 1650-luvulta lähtien. Kuningatar Kristiinan ran-

gaistusjärjestys määräsi salavuoteudesta rangaistuksen sekä miehille että naisille, ja tätä käytäntöä 

noudatettiin sekä Turussa että Uppsalassa 1650-luvulta lähtien myös salavuoteuteen ensikertaa syyl-

listyneiden naisten kohdalla. Vaikka Uppsalassa viitattiin maan- ja kaupungin lakien kohtiin sala-

vuoteustapausten tuomitsemisen yhteydessä, he noudattivat lakia säädösten määräämin muutoksin. 

1640-luvulta lähtien salavuoteuteen syyllistyneet ja avioliiton solmineet parit saivat vapautuksen 

sakoista. Ilmeisesti salavuoteuteen syyllistyneitä pareja kannustettiin näin avioitumaan. 

 

1660-luvulta lähtien valtio lisäsi kansan ja esiaviollisten suhteiden kontrollointia, mikä näkyi myös 

Turun ja Uppsalan konsistorien käsittelemissä esiaviolliseen seksiin liittyvissä tapauksissa. Esiavi-

ollinen seksi hyväksyttiin vakiintuneessa suhteessa, joka johti avioliittoon, mutta niin sanotut ir-

tosuhteet tuli karsia pois kansan keskuudesta. Ihmisten ei tullut harrastaa haureutta, vaan heidän tuli 

pidättäytyä seksistä avioliiton solmimiseen tai vähintään kihlaukseen asti. Vaikka Turun akatemian 

konsistorit saattoivat tuomita lievemmin järjestyssääntöjä rikkoneen tai väkivaltaan syyllistyneen 

opiskelija, noudatti se tiukasti lakia siveellisyysrikoksissa. Samoin toimi Uppsalan yliopiston kon-

sistori. Myös opiskelijat saivat tuntea haureuteen syyllistymisen seuraukset. On todennäköistä, että 

he eivät koskaan joutuneet käymään läpi julkirippiä mutta saivat muuten tuntea yliopistoyhteisön 

rangaistuksen kovuuden. Erottaminen saattoi olla määräaikainen tai lopullinen, mutta joka tapauk-

sessa se oli vähintään hidasteena tai pahimmassa tapauksessa esteenä opiskelijan mahdolliselle ural-

le virkamiehenä tai pappina.  

 

                                                 
162 Andersson 1997 s. 19−20. Geschwind 2000, s. 124−125. 
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Keskiaikaisten lakien naimakaari velvoitti parin avioitumaan tai miehen maksamaan korvauksen 

naimattoman naisen häpäisystä. Esiaviollisen seksin rikosnimikkeen muutettua luonteensa neidon-

loukkauksesta salavuoteudeksi, ei avioliitosta enää keskusteltu parien kanssa, jotka syyllistyivät 

ainoastaan salavuoteuteen. 1650-luvulta lähtien konsistorit tiedustelivat parin halukkuutta avioitua 

ainoastaan avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Avioliiton täyttämistä salavuoteuden yhteydes-

sä voitiin vaatia enää silloin, kun nainen vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen. Kun avioliittolupa-

us voitiin näyttää toteen, parilla oli kaksi vaihtoehtoa. He avioituivat, tai hankkivat kihlaeron tuo-

miokapitulista. Uppsalassa avioliittolupauksen oikeellisuutta tutkittiin perusteellisemmin konsisto-

reissa kuin Turussa, missä avioliittolupauksen rikkomistapaukset siirrettiin nopeammin tuomiokapi-

tuliin. Näyttää siltä, että Uppsalassa tuomiokapitulin rooli oli pienempi avioliittolupauksen rikko-

mistapausten tutkinnan yhteydessä jo ennen vuoden 1686 kirkkolain voimaantuloa, kuten oli Tuk-

holmassakin. Turussa puolestaan tuomiokapitulin rooli tapausten tutkinnassa pieneni vasta lain an-

tamisen jälkeen 1690-luvulla. 
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3 Opiskelijat ja naiset konsistorissa 
 
Oikeuteen tullessaan henkilö saattoi esiintyä kolmessa roolissa: kantajana, vastaajana tai todistaja-

na. Esiaviolliseen seksiin liittyvissä rikoksissa opiskelijat saapuivat konsistoriin aina vastaajina. 

Salavuoteustapauksissa myös naiset olivat vastaajan roolissa.163 Salavuoteustapaukset saattoivat 

kuitenkin sekoittua korvausvaatimuksiin, joissa naisilla oli mahdollisuus toimia kantajina. Näissä 

tapauksissa opiskelija oli saattanut sovitella naisen kanssa salavuoteuden, mutta nainen vaati mie-

heltä lisäkorvauksia esimerkiksi lapsen hautauskuluihin tai miestä maksamaan velkansa.164 Naiset 

toimivat kantajina avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, johon vuoden 1608 Mooseksen lain 

lisäyksen tulkittiin heidät oikeuttavan. 

 

Rooleilla oli merkityksensä oikeudessa ja erityisesti sillä, miten ja mitä ihmiset todistivat itsestään 

ja toisistaan näistä rooleista käsin. Ihmiset toimivat vastaajina ja kantajina oikeudessa, mutta heidän 

roolinsa määrittyivät myös sen kautta, mitä he kertoivat rikokseen liittyvistä tapahtumista. Toisen 

käytöksen kuvauksen perusteella oikeutettiin omaa toimintaa ja korostettiin omia oikeuksia toiseen 

nähden. Kantajan rooli vaati eniten aloitekykyä, sillä hän toi asian oikeuteen. Hänen vastuullaan oli 

myös todistaa esittämänsä syytökset. Kantajalla oli kuitenkin muitakin vaihtoehtoja asian hoitami-

seen. Hän saattoi sopia asian oikeuden ulkopuolella tai jättää asian sikseen.165 Salavuoteustapauk-

sissa naisilla ei tosin ollut yleensä vaihtoehtoa jättää asiaa sikseen, sillä usein esiaviollisesta seksistä 

oli todisteena lapsi.  

 

Vastaaja puolestaan vastasi hänelle asetettuun haasteeseen. Vastaajalla oli salavuoteustapauksissa 

pääasiassa kaksi tapaa vastata syytteeseen. Hän saattoi myöntää tai kieltää teon. Joissain tapauksissa 

ihmiset saattoivat syyllisyyden kieltäessään sälyttää syyllisyyden jollekulle toiselle.166 Esiaviolli-

seen seksiin liittyvissä rikoksissa miehet saattoivat myöntää olevansa syyllisiä salavuoteuteen, mut-

ta kiistää isyytensä. Kieltäessään syytökset tai isyytensä vastaajan tuli kuitenkin todistaa väitteensä 

todeksi tai vannoa itsensä vapaaksi valalla. 

 

                                                 
163 Andersson 1998, s. 187. 
164 Katso esim. CAAP I, den 3 mars 1652.  
165 Toivo 2006, s. 128–129. 
166 Toivo 2006, s. 129. Andersson 1998, s. 101, 199. 
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Tässä luvussa tarkastellaan miesten ja naisten toimintaa vastaajina ja kantajina salavuoteus- ja avio-

liittolupauksen rikkomistapauksissa. Miten he toimivat rooleissaan ja mihin he toiminnallaan pyrki-

vät?  

 

 

3.1 Opiskelijat syytettyinä 

Opiskelijat olivat aina syytetyn penkillä niin salavuoteus- kuin avioliittolupauksen rikkomistapauk-

sissa. Uppsalassa opiskelijat myönsivät 1600-luvulla tavallisesti syyllistyneensä salavuoteuteen. 

Turussa taas oli 1640-luvulla ja 1650-luvun alussa yleistä, että opiskelijat kielsivät syyllistyneensä 

salavuoteuteen. Tilanne muuttui 1650–1660-luvuilla, kun opiskelijat alkoivat tunnustaa syyllisty-

neensä rikokseen. Kuitenkin 1600-luvun lopulla Turussa opiskelleet nuorukaiset alkoivat jälleen 

kieltää syyllisyytensä. 1600-luvulla Ruotsissa oli tyypillistä, että miehet tunnustivat syyllisyytensä 

salavuoteusrikoksissa. Kuitenkin vuosisadan lopulla ja 1700-luvun alussa miehet alkoivat yhä use-

ammin kieltää syyllisyytensä.167  

 

Uppsalalaiset opiskelijat siis toimivat syytettyinä samalla tavalla kuin miehet valtakunnassa keski-

määrin. Anu Pylkkäsen mukaan yhteisön tietoisuuden aiheuttama sosiaalinen paine, oma halu puh-

distua teosta ja päästä takaisin seurakunnan yhteyteen saivat miehen tunnustamaan rikoksensa. Sep-

po Aallon mukaan miehet tunnustivat rikoksensa, sillä he katsoivat sen olevan moraalin mukainen 

teko. Heidän velvollisuutensa oli palauttaa naisen maine ja kantaa vastuu lapsesta silloinkin, kun he 

eivät voineet tehdä sitä avioliiton kautta.168  

 

Opiskelijoiden kohdalla tunnustamisessa saattoi olla kyse myös muunlaisesta vastuunkantamisesta. 

He halusivat antaa hyvän ja vastuuntuntoisen vaikutelman itsestään.169 Yliopiston tuomiovallan alle 

kuuluneita nuorukaisia kohtasi maallisissa tuomioistuimissa langetettujen sakko- ja kirkkorangais-

tuksen lisäksi kurinpidollinen erottamisrangaistus. Rangaistus oli sitä kovempi, mitä enemmän 

opiskelija niskoitteli konsistoria vastaan. Jos opiskelija tunnusti rikoksensa ja osoitti katuvaisuutta, 

hän sai lyhyen ja yksityisesti toimeenpannun erotusrangaistuksen. Turussa opiskelija saattoi selvitä 

erottamisesta rikoksen tunnustaessaan myös rahallisella korvauksella.170 Jos opiskelija niskuroi 

konsistoria vastaan, hänen erottamisrangaistuksensa määrättiin pidemmäksi. Erotus saatettiin tällöin 

myös toimeenpanna julkisesti, jolloin rangaistus oli kova ja miehen mainetta tahraava. Vuonna 

                                                 
167 Andersson 1998, s. 190, 199. Pylkkänen 1990, s. 233.  
168 Pylkkänen 1990, s. 233. Aalto 1996, s. 203–204. 
169 Toivo 2006, s. 129. 
170 Katso esim. Geschwind 2001, s. 178. 
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1639 Uppsalan yliopiston konsistorin jäsenet päättivät jopa tehdä kahdesta opiskelijasta muille va-

roittavan esimerkin. Niinpä Ericus Petrus Wesmannus ja Andrae Petrus Roslagio erotettiin julkisesti 

kahdeksi vuodeksi.171  

 

Kun Uppsalassa oli tyypillistä, että opiskelijat tunnustivat rikoksensa, käyttivät turkulaiset opiskeli-

jat usein toisenlaista taktiikkaa. He kielsivät syyllistyneensä rikokseen. En usko, että Turun akate-

miassa opiskelleiden nuorukaisten keskuudessa olisi vallinnut erilainen moraalinormisto kuin muu-

alla maassa, mutta jostakin syystä opiskelijat kielsivät useammin syyllistyneensä salavuoteuteen 

kuin muualla. On mahdollista, että Uppsalassa opiskelijat, jotka eivät halunneet tunnustaa rikosta, 

pakenivat paikalta sen sijaan, että olisivat kieltäneet rikoksen. Uppsalan yliopiston konsistorien 

pöytäkirjoista löytyy koko tutkitulta ajalta tapauksia, joissa opiskelijat olivat paenneet toiseen kau-

punkiin tai ulkomaille.172  

 

Seppo Aallon mukaan maaseudulla erityisesti yhteiskunnan alimpiin luokkiin kuuluneet miehet ja 

sotilaat pakenivat oikeutta. Kyse ei ollut siitä, etteivätkö he olisi olleet sitoutuneita yhteisön tapoi-

hin, vaan siitä että heillä ei ollut edellytyksiä avioitua, perustaa perhettä ja omaa taloutta tai maksaa 

sakkoja ja korvausta naiselle. Lisäksi Aallon mukaan häpeän uhka laittoi miehet pakenemaan.173 

Konsistoreille vapaaehtoisesti tunnustaneet uppsalalaiset opiskelijatkin vetosivat erityisesti siihen, 

ettei heitä rankaistaisi liian kovasti, ja etteivät he joutuisi kantamaan nuoruuden hairahduksesta liian 

kallista hintaa.174  

 

On mahdollista, että turkulaiset salavuoteuden kieltäneet opiskelijat yrittivät välttyä rangaistukselta 

kieltämällä syyllisyytensä, kun taas Uppsalassa opiskelijat pakenivat paikalta saman lopputuloksen 

toivossa. Jo salavuoteudesta määrätyt sakot yksin olivat suuret. Opiskelijan tuli maksaa 40 markkaa 

tai kymmenen taaleria salavuoteudesta. Konsistorit määräsivät usein sakot maksettavaksi hopeassa. 

Summa vastasi stipendillä opiskelleiden nuorukaisten vuosittaista tuloa.175 Sakkojen lisäksi konsis-

                                                 
171 UUAKP II, den 19 juni 1639. UUAKP XII, den 12 april 1676. UUAKP XIII, den 5 maj 1680. 
172 UUAKP II, den 17 februari 1638. UUAKP III, den 31 mars 1648.UUAKP VII, den 8 mars, den 5 aprils, den 3 maj 
1665. Den 17 mars, den 24 maj, den 14 juni 1665. UUAKP XI, den 4 november 1674. UUAKP XVI, den 21 februari 
1682, den 13 juni 1683. UUAKP XVIII, den 15 december 1686.  
173 Aalto 1996, s. 209. Marja Taussi Sjöberg on esittänyt, että oikeuden pakoileminen oli myös tapa kapinoida oikeutta 
vastaan. Ihmiset eivät hyväksyneet sitä, että virkavalta puuttui heidän elämäänsä. ja jättivät yksinkertaisesti saapumatta 
oikeuden istuntoon, kun heidän asiaansa käsiteltiin. Taussi Sjöberg 1996, s. 76–77. 
174 UUAKP III, den 28 juni, den 25 oktobris 1643. UUAKP IV, den 31 januari 1655. UUAKP XIII, den 22 oktober 
1679. 
175 Annerstaedt 1909, s. 418.  
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tori määräsi usein opiskelijan kantamaan vastuun suhteesta syntyneestä lapsesta ja hankkimaan nai-

sen kirkkoon. 

 

On otettava huomioon, että syyttömyyttään vakuutelleet tai paikalta paenneet opiskelijat, saattoivat 

todella olla syyttömiä. Naisilla oli mahdollisuus käyttää opiskelijoiden asemaa hyväkseen. Maaseu-

dulla naiset toisinaan syyttivät salavuoteudesta naimattomia talonpoikia, sillä heillä oli todennäköi-

sesti paremmat mahdollisuudet vastata lapsen kasvatuksesta ja sitä kautta naisen kunnian palautta-

misesta kuin tilattomilla, rengeillä tai sotilailla.176 On mahdollista, että naisten näkökulmasta opis-

kelijat olivat yhtä vastuuntuntoisia ja maksukykyisiä kuin maaseudun talonpojat.  

 

Kun opiskelija kielsi syyllisyytensä, hänellä oli kaksi toimintavaihtoehtoa. Hänen tuli osoittaa nai-

sen syytökset perättömiksi tai vannoa itsensä vapaaksi syytöksistä. Turussa ja Uppsalassa käsitel-

lyissä tapauksissa opiskelijat saivat yhteensä kymmenessä tapauksessa mahdollisuuden vapauttaa 

itsensä syytöksistä valalla. Neljässä tapauksessa kymmenestä opiskelija onnistui saamaan vannojat 

ja vapauttamaan itsensä. Gudrun Andersson on esittänyt, että opiskelijoille valanvannojien saami-

nen olisi ollut helpompaa kuin muissa tuomioistuimissa tuomituille miehille.177 Tätä väitettä on 

vaikea kommentoida, sillä Andersson ei esitä tutkimuksessaan vastaavia lukuja maallisista tuomio-

istuimista. Hän viittaa artikkelissaan kahteen Uppsalan yliopistossa käsiteltyyn tapaukseen, joissa 

opiskelijan onnistui vapauttaa itsensä vannojien avulla. Otos on mielestäni pieni ja väitän, että va-

lalla itsensä vapauttaminen oli suhteellisen harvinaista myös opiskelijoiden keskuudessa. On mah-

dollista, että Uppsalasta paenneet opiskelijat eivät halunneet tunnustaa rikosta ja olivat tietoisia 

vannojien saamisen vaikeudesta. He päättivät paeta paikalta välttääkseen rangaistuksen, joka heitä 

olisi odottanut. 

 

Silti oli kuitenkin yleisempää, että opiskelijat tunnustivat syyllistyneensä salavuoteuteen. Kaikissa 

tapauksissa he eivät silti halunneet kantaa vastuuta naisen synnyttämästä lapsesta. Lapsen tunnus-

taminen merkitsi sitä, että opiskelijan tuli huolehtia lapsen ylläpidosta. Lisäksi lapsesta olisi tullut 

opiskelijan laillinen perijä. Kiistäessään isyytensä miehet pyrkivät todistamaan, ettei parin yhdessä 

makaamisen ajankohta osunut yksiin lapsen syntymän kanssa.178 Lapsen syntymäajan ja yhdynnän 

ajankohdan epäloogisuuden osoittaminen tarkoitti käytännössä sitä, että nainen olisi ollut sukupuo-

                                                 
176 Aalto 1996, s. 205. 
177 CAAP I, den 12 april 1648, den 7 december, den 14 december 1653. CAAP III, den 25 april, den 9 maj 1666, den 8 
& den februari 1671. UUAKP III, den 4 & den 18 november, den 19 december 1649. UUAKP VIII, den 3 juni 1668. 
UUAKP XIII, den 30 juli & den 3 september 1679. Andersson 1998, s. 190. Andersson 1997, s. 16–17. 
178 Katso esim. UUAKP XVII, den 14 mars 1685.  
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liyhteydessä myös jonkun toisen miehen kanssa. Tällöin lapsen oikean isän tuli kantaa vastuu lap-

sesta. Useiden miesten kanssa makaaminen teki naisesta kevytmielisen ja kyseenalaisti hänen mo-

raalinsa.  

 

Uppsalalaiset ja turkulaiset opiskelijat käyttäytyivät tässä suhteessa täysin samalla tavalla kuin nuo-

ret miehet maaseudulla, Baselissa tai vuosisataa myöhemmin Göttingen yliopistossa. Naisen ku-

vaaminen petolliseksi tai kevytmieliseksi oli tapa perustella omaa toimintaa teologisten syiden kaut-

ta. Nainen oli viettelijä kuten Eeva paratiisissa.179 Opiskelijoiden syytökset kohdistuivat erityisesti 

naisten maineeseen ja kunniaan, joilla oli suuri merkitys seksuaalirikoksen käsittelyn yhteydessä ja 

myöhemmin naisen asemalle yhteisössä. Samalla opiskelijat pyrkivät parantamaan omaa tilannet-

taan. Miehet saivat nimittäin tuntuvan alennuksen salavuoteussakkoihin, mikäli pystyivät osoitta-

maan naisen syntyneen avioliiton ulkopuolella tai että nainen oli harrastanut salavuoteutta aiem-

min.180  

 

Konsistorien käsittelemissä salavuoteustapauksissa miehet vetosivat pääasiassa kahteen seikkaan, 

joiden avulla pyrkivät osoittamaan naisen luonteen kevytmielisyyttä ja elintapojen huonoutta. Nai-

nen oli tehnyt aloitteen seksuaaliseen kanssakäyntiin tai oli ollut muuten aktiivinen ottamaan kon-

taktia mieheen, ja/tai hänet oli maattu aiemminkin.181 Esimerkiksi Johannes Mogataeus sekä Henri-

cus Hasselqvist kertoivat pyrkineensä karkottamaan naisen luotaan, kun huomasivat tämän kevyt-

mieliset aikomukset. Johannes Mogataeuksen mukaan nainen oli viettänyt öitään monen kunnialli-

sen opiskelijan kanssa.182 Naisen huonoihin tapoihin ja kevytmielisyyteen vetoaminen oli myös tapa 

alleviivata omaa kunnollisuutta. Opiskelijat yrittivät siirtää syyn itsestään naiseen. 

 

Turussa opiskelijat vetosivat kahdessa tapauksessa myös humalaisuuteen. Humalassa esiintyminen 

oli toki opiskelijoilta kielletty, mutta humalassa suoritettua tekoa oli kovin vaikea muistaa. Muista-

mattomuuden seurauksena opiskelijan oli myös vaikea myöntää syyllistyneensä salavuoteuteen. 

Humalan aiheuttamasta muistinmenetyksestä ei kuitenkaan ollut opiskelijoille apua, sillä molemmat 

opiskelijat määrättiin maksamaan sakkoja 40 hopeamarkkaa lain mukaan. Toinen heistä määrättiin 

myös erotettavaksi.183 Juopumukseen vetoaminen ei ollut kaukana lakiin vetoamisesta, sillä kirkko-

lakien mukaan juovuspäissään solmittu kihlaus tai avioliitto ei ollut sitova, mikäli toinen osapuoli 

                                                 
179 Brüdermann 1990, s. 406–409. Andersson 1997, s. 14–15. Andersson 1998, s. 199. Burghartz 1999, s. 260−262. 
180 Taussi Sjöberg 1996, s 153. Karlsson Sjögren 1998, s. 174. 
181 Katso myös Andersson 1997, s. 14–15 sekä Andersson 1998, s. 199–200. Roper 1994, s. 41. Burghartz 1999, s. 244. 
182 UUAKP VI, den 31 januarij 1663. UUAKP XXI den 2 October 1697. Katso myös Andersson 1998, s. 199. 
183 CAAP II den 16 Novembris 1659, den 11 Julij 1660.  
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katui sitä seuraavana aamuna.184 Kuitenkaan kummassakaan kaupungissa opiskelijat eivät vedon-

neet humalaan avioliittolupausten yhteydessä.  

 

Myös avioliittolupauksen rikkomistapauksissa opiskelijalla oli mahdollisuus toimia kahdella taval-

la. Hän myönsi lupauksen, mutta esitti konsistoreille todisteita siitä, ettei avioliitto parin välillä ollut 

mahdollinen. Toinen vaihtoehto oli kieltää kokonaan antaneensa lupausta. Kieltäessään lupauksen 

opiskelijat käyttivät samoja keinoja naisen toiminnan kuvailuun kuin salavuoteustapauksissa. Pää-

asiassa naisen moraali pyrittiin asettamaan kyseenalaiseksi. Opiskelija Sveno Lyrell kuvaili konsis-

torille monin tavoin häntä avioliittolupauksen rikkomisesta syyttäneen piika Kerstin Klangin luon-

teen kunniattomuutta. Ensinnäkin Sveno oli kuullut piika Kerstin Klangin enon vaimolta, että Kers-

tin oli kevytmielinen nainen. Sveno asui Kerstinin enon vaimon luona vuokralla, ja Kerstin toimi 

hänen luonaan piikana. Toiseksi Kerstin oli lukittautunut talon tupaan kihlakunnan voudin kanssa, 

mikä oli erittäin epäilyttävää. Kolmanneksi Kerstin oli tehnyt aloitteen salavuoteuden harjoittami-

seen Svenon kanssa. Neljänneksi Kerstin oli lahjonut todistajaa tupakalla, rahalla ja oluella yhdessä 

asianajajansa kanssa Svenon ja Kerstinin tapauksen tutkinnan aikana. Lopuksi Sveno vielä kertoi, 

että hänet oli kutsuttu Kerstinin veljen taloon keskustelemaan parin välisestä kiistasta. Sveno ei kui-

tenkaan uskaltanut mennä taloon, sillä hän oli huomannut, että Kerstin halusi tuhota hänet. Hän 

pelkäsi, että hänelle annettaisiin Kerstinin luona myrkkyä juomaan sekoitettuna.185  

 

Opiskelijat kuvasivat naisen luonnetta myös kertomalla konsistorille naisen pahoista tavoista. Opis-

kelija Samuel Marijn kertoi konsistorille, että räätälin leski oli tuhlaavainen ja naisella oli tapana 

tupakoida.186 1600-luvulla tupakointi oli levinnyt koko Ruotsin valtakunnan alueelle, ja sen vaiku-

tuksista kiisteltiin. Toiset olivat vakuuttuneita siitä, että tupakka edisti terveyttä, toisten mielestä 

tupakointi oli terveydelle haitallista. Erityisesti papisto vastusti tupakointia, vaikka se oli yleinen 

tapa ylimmissä säädyissä vielä 1650-luvulla.187 Ilmeisesti Samuel Marijn paheksui itse tupakanpolt-

toa tai tiesi, että papistoon kuulunut professorikunta paheksui tapaa. 

 

Naisen huonon maineen ja pahojen tapojen lisäksi opiskelijat viittasivat myös laissa esitettyihin 

kihlauksen ja avioliiton estäviin seikkoihin. He olivat hyvin tietoisia siitä, mitä laki sanoi avioliiton 

solmimisen edellytyksistä. Toki on mahdollista myös, että pöytäkirjoihin kirjattiin ylös vain asian 

käsittelyn kannalta oleellisimmat asiat, jolloin muita kuin lakiin perustuneita perusteluja avioliiton 

                                                 
184 KO: Ordning om Echtenskap; KL XV § X. 
185 UUAKP XVII den 26 augusti 1685, den 21 oktober 1685, den 11 november 1685, den 19 december 1685. 
186 UUAKP XII, den 12 april 1676. 
187 Lahtinen 2007, s. 55–58.  
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mahdottomuudesta ei ollut tarvetta kirjata tukemaan konsistorin tekemää lopullista päätöstä. Tällai-

sia laissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle olivat vanhempien vastustus, painostaminen tai 

kiristäminen ja huoruus.188 Harvinaisempi ja lakiin perustumaton avioliittolupauksen mitätöimiseksi 

esitetty syy oli vitsailu.  

 

Sekä maallisissa että kirkkolaeissa korostettiin, että lasten tuli kunnioittaa vanhempiaan avioitues-

saan. Vanhempien mielipiteen arvostus kasvoi 1600-luvun kuluessa erityisesti aateliston vaikutuk-

sesta. Aatelisto ajoi vuoden 1686 kirkkolakiin määräyksen, jonka mukaan sekä miesten että naisten 

tuli neuvotella avioliitosta vanhempiensa kanssa, vaikka he olisivat jo täysi-ikäisiä. Aiemmin vuo-

den 1571 kirkkojärjestyksessä oli määrätty ainoastaan vanhempien tahdon kunnioittamisesta avio-

liittoa solmittaessa. Vaikka lain mukaan avioliittolupauksen alla toisensa maannut pari oli yhtä kuin 

naimisissa, antoi vuoden 1686 kirkkolaki vanhemmille mahdollisuuden estää avioliiton alaikäisen 

parin välillä.189 Niinpä esimerkiksi opiskelija Gustavus Barchius tunnusti Uppsalan yliopiston 

ylemmälle konsistorille kihlanneensa julkisesti papintytär Karin Ericksdotterin, mutta koska hänen 

vanhempansa eivät sallineet liittoa parin välille, piti hänen rikkoa lupauksensa.190 

 

Sekä kirkkojärjestys että kirkkolaki korostivat parin vapaaehtoisuutta kihlausta ja avioliittoa solmit-

taessa. Laissa vedottiin vanhempiin, mutta pykälää sovellettiin myös muihin henkilöihin.191 Muu-

tamassa tapauksessa opiskelijat kertoivat konsistorille, että häntä oli painostettu tai kiristetty anta-

maan lupaus. Painostajana tai kiristäjänä toimi lupauksen halunnut nainen tai naisen äiti. Esimerkik-

si Opiskelija Ericus Törner kertoi konsistorille kirjoittaneensa lupauksen, koska Anna Jacobsdotter 

oli uhannut tappaa itsensä.192  

 

Kirkkolaissa avioliiton estäväksi syyksi esitettiin myös huoruus, eli naisen suhde toiseen mieheen. 

Tähän kohtaan liittyivät kiinteästi opiskelijoiden pyrkimykset osoittaa, että nainen oli kevytmielinen 

ja että hänellä oli ollut suhteita muihin miehiin. Turkulainen opiskelija Petrus Bladh halusi perua 

kihlauksensa vouti Meltzerin lesken Anna Sigfredsdotterin kanssa, sillä hän oli löytänyt naisen ma-

kaamasta opiskelija Johan Modinuksen kanssa.193 Kirkkojärjestyksessä (1571) määrättiin, että avio-

liittolupauksen alla toisensa maannut pari tuli tuomita eroon kuten avioparit. Vuoden 1686 kirkko-

                                                 
188 Katso myös Andersson 1997, s. 14–17 sekä Andersson 1998, s.198–204. 
189 KO: ordning om echtenskap. KL XV § VI. Korpiola 2004a, s. 209−222. 
190 UUAKP IV, den 11 & den 18 september 1650. 
191 KO: Ordning om Echtenskap. KL XV § X. 
192 UUAKP II, den 22 juli 1640. UUAKP VII, den 18 januari 1665.  
193 CAAP IV, den 13 mars 1675. 
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lain mukaan kihlaus parin välillä voitiin purkaa, jos ilmeni että toinen osapuoli oli syyllistynyt hau-

reuteen ennen tai jälkeen kihlauksen.194 

 

1690-luvulla Turussa kaksi opiskelijaa esitti konsistorille ainoastaan vitsailleensa antaessaan avio-

liittolupauksen naiselle. Opiskelija Barthollus Memollinus kertoi vitsailleensa leski Elisabet Eke-

lundin kanssa. Johan Salmberg puolestaan kertoi pilailleensa Elin Simonsdotterin kanssa.195 Vaikka 

vitsailuun vetoaminen avioliittolupauksen yhteydessä oli harvinaista yliopistojen konsistoreissa, se 

oli jokseenkin yleistä Pohjois-Italiassa 1600-luvulla. Ajateltiin, että vitsi ei sitonut miestä hänen 

sanaansa, ja näin lupaus ei koskenut hänen kunniaansa. Vitsin todenperäisyyttä oli kuitenkin vaikea 

osoittaa. Yhtenä todisteena saatettiin pitää suurta säätyeroa miehen ja naisen välillä. Naisen ja hä-

nen perheensä olisi pitänyt ymmärtää, että avioliitto ei ollut mahdollinen ja lupauskin oli pelkkä 

vitsi, jos säätyero parin välillä oli suuri.196 Turussa käsitellyissä tapauksissa konsistori ei ottanut 

opiskelijan vitsailuväitettä tosissaan, mikä saattoi johtua siitä, että kummassakin tapauksessa opis-

kelija ja nainen olivat sosiaaliselta asemaltaan toisiaan lähellä.197 

 

Hinta salavuoteudesta ja avioliittolupauksen rikkomisesta oli kallis maksaa. Sakkojen lisäksi opis-

kelijan tuli huolehtia suhteesta syntyneestä lapsesta, suorittaa kirkkorangaistus ja kärsiä erotus yli-

opistosta. Rangaistus oli taloudellisesti tuntuva ja hidasti opiskelijan valmistumista. Sekä salavuo-

teus- että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa opiskelijalla oli myös vaihtoehtona avioitua nai-

sen kanssa, ja näin saada lievempi rangaistus tai selvitä täysin ilman sakkoja.198 Kuitenkin opiskeli-

jat päätyivät harvoin tähän vaihtoehtoon.  

 

Avioituminen tarkoitti perheen perustamista. Miehen tuli huolehtia perheestään taloudellisesti, mikä 

oli lähes mahdotonta samanaikaisesti opintojen kanssa. Opiskelijat eivät voineet perustaa perhettä 

ennen kuin olivat turvanneet toimeentulonsa, esimerkiksi ryhtymällä porvariksi tai yliopisto-

opintojen kautta saavutetun viran kautta. Opiskelijoiden tilanne oli hyvin samanlainen kuin maa-

seudulla asuneiden tilattomien nuorten miesten, jotka sotien ja köyhyyden vuoksi eivät voineet pe-

rustaa perhettä.199 Myös kisälleinä toimineiden nuorten tilanne oli avioliiton kannalta yhtä mahdo-

ton kuin opiskelijoiden ja maaseudulla asuvien tilattomien nuorukaisten. Hekään eivät voineet sol-

                                                 
194 KL XVI § II: 3; KO: Om åtskildnat j Echtenskap. 
195 CAAP VI, den 15 april 1690. CAAP VII, den 11 mars 1691. 
196 Ruggiero 1993, s. 64. 
197 Katso parien sosiaalisten asemien suhteesta luku 3. 
198 KrML Naimisen Caari: III. Karlsson Sjögren 1998, s. 174. Taussi Sjöberg 1996, s. 153. Lennartsson 1999, s. 318. 
199 Aalto 1996, s. 217. Korpiola 2004a, s. 229. Nallinmaa-Luoto 1973, s. 54–55. 
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mia avioliittoa, ennen kuin he olisivat saavuttaneet mestarin arvon.200 Nämä nuoret miehet olivat 

saavuttaneet sukukypsän iän, mutta elämäntilanteesta johtuen heillä ei ollut edellytyksiä tai halua 

perustaa perhettä.  

 

Vuoden 1661 Brahen konstituutioissa avioliiton solmineet opiskelijat myös velvoitettiin eroamaan 

akatemiasta. Määräyksen takana oli piispa Terserus, joka vaati avioitumiskieltoa opintojen keskeyt-

tämisen ehkäisemiseksi.201 Raimo Rannan mukaan Brahen sääntöjen määräystä ei kuitenkaan toteu-

tettu käytännössä, mutta avioituminen yleensä hidasti opintoja huomattavasti ja usein keskeytti ne 

kokonaan. Avioituneen ylioppilaan oli käytännössä valittava joko opiskelu tai porvarillinen ammat-

ti. Rannan mukaan avioliitto tarkoitti usein opiskelijalle myös vajoamista sosiaalisesti kaupungin 

alimpaan luokkaan tulonmenetysten vuoksi. Tämä johti siihen, että ylioppilaat siirsivät avioitumis-

ta, kunnes he olivat saaneet hankittua viran.202 Opiskelijat saattoivat siirtää avioitumista myös viran 

saannin toivossa. Erityisesti papinvirkojen kohdalla oli tapana, että uusi viranhaltija avioitui entisen 

viranhaltijan lesken tai tyttären kanssa. Jos opiskelija avioitui jo opintoaikanaan, saattoi se olla es-

teenä tulevalle viralle.203 

 

Opiskelijat käyttivät syytetyn rooliaan hyväksi salavuoteus- ja avioliittolupauksen rikkomistapauk-

sissa. He pyrkivät osoittamaan oman syyttömyytensä tai alentamaan sakkojaan vetoamalla tuomio-

istuimeen muun muassa tunnustamalla rikoksensa tai esittämällä naisen kyseenalaisessa valossa. 

Avioliittolupauksen rikkomistapauksissa opiskelijat vetosivat lisäksi yleensä laissa määriteltyihin 

seikkoihin, jotka estivät liiton parin välillä. He pyrkivät toimimaan tuntemiensa lakien puitteissa 

niin, että tapauksen lopputulos olisi heille edullinen. Opiskelijoilla olikin runsaasti syitä pyrkiä vai-

kuttamaan käsittelyn lopputulokseen, sillä rikoksesta tuomitseminen vaikutti niin opiskelijan sen 

hetkiseen elämään kuin tulevaisuuteen. Myös naisten osalta rikoksen tutkinta ja lopputulos vaikutti-

vat oleellisesti hänen elämäänsä, niin sillä hetkellä kuin myös tulevaisuudessa. 

 

 

3.2 Naiset syytettyinä ja asianomistajina 

Naiset esiintyivät konsistorissa vastaajina salavuoteustapauksissa ja kantajina avioliittolupauksen 

rikkomistapauksissa. 1600-luvun alussa naista saattoi edustaa salavuoteus- tai oikeammin neidon-

loukkausrikoksessa myös naisen perhe. Vaikka nainen tulkittiin kantajaksi avioliittolupauksen rik-

                                                 
200 Jarrick & Söderberg, 1998, s. 105. 
201 Brahes konstitutioner av år 1661 XXII: 6. 
202 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 54–55. Ranta 1975, s. 747. 
203 Klinge 1987, s. 222. 
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komistapauksissa, oli naisen perheellä oikeus edustaa häntä myös näissä tapauksissa. Perhe toimi 

naisen edustajana useammin Uppsalassa kuin Turussa. Useimmiten naiset kuitenkin edustivat itse 

itseään sekä salavuoteus- että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa.204 

 

Naisen ei ollut helppo kieltää syyllistyneensä salavuoteuteen, sillä useimmiten siitä oli todisteena 

lapsi tai keskenmennyt raskaus. Naisen tuli maineensa ja lapsensa vuoksi paljastaa myös mies, jon-

ka kanssa hän oli syyllistynyt salavuoteuteen. Hän pyrki saamaan miehen myöntämään isyytensä ja 

kantamaan vastuun lapsesta. Papit edellyttivät naisten tunnustavan lapsensa isän viimeistään, kun 

lapsi kastettiin.205 

 

Keskiajalla ja 1500-luvulla oli hyväksyttyä, että nainen oli suhteessa yhteen mieheen kerrallaan. 

Kun mies sitten lapsen synnyttyä ja suhteen paljastuttua otti vastuun lapsesta, hän samalla osoitti, 

että nainen oli toiminut yhteisön moraalisäädösten mukaan. Naisen kunnia oli sidoksissa hänen sek-

suaalisuuteensa ja esiaviollisten suhteiden ongelmallisuus liittyi avioliittoon ja perillisiin. Hyväksyt-

täviä olivat sellaiset suhteet, jotka eivät uhanneet suvun miehelle tai naiselle suunnittelemaa ja yh-

teiskunnallisen aseman mukaista avioliittoa. Naisen kunnia ei ollut ainoastaan sidoksissa seksuaali-

seen kanssakäymiseen, vaan myös sen seurauksena mahdollisesti syntyneeseen lapseen. Yhteiskun-

nassa, joka perustui pitkälti sukulaisuuteen, miehen tuli olla varma lapsistaan ja isyydestään. Hän 

oli velvollinen avioitumaan lapsensa äidin kanssa. Avioliitto palautti naisen kunniallisen aseman 

yhteisössä. Jos mies ja nainen eivät jostakin syystä voineet avioitua, miehen tuli suorittaa julkinen 

korvaus ja sitoutua elättämään lapsi. Nainen ei menettänyt kunniaansa yhden tai kahden aviottoman 

lapsen vuoksi, jos lasten isät tunnustivat naisen eläneen yhteisön normien mukaisesti. Jos naisella 

oli lyhyen ajan sisällä useita suhteita, mies ei voinut olla varma isyydestään. Tällöin miehet eivät 

halunneet kantaa vastuuta lapsesta, ja siten palauttaa naisen kunniaa. Seurauksena nainen menetti 

kunniansa yhteisön silmissä.206  

 

Ihmiset elivät 1600-luvulla vielä pitkälti aiemmilta vuosisadoilta perittyjen moraalisäädösten mu-

kaan, mikä on nähtävissä muun muassa salavuoteus ja avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. 

Anu Pylkkäsen mukaan salavuoteuden sosiaalinen leimaavuus kasvoi 1600-luvun loppua kohden 

samalla, kun köyhyys lisääntyi, sosiaalierot yhteiskunnassa kasvoivat ja avioliittomahdollisuudet 

heikkenivät. Niinpä naiset alkoivat hänen mukaansa yhä enenevässä määrin vedota avioliittolupa-

                                                 
204 Katso liite 3. 
205 Korpiola 2004a, s. 297. 
206 Aalto 1996, s. 188–189. 
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uksen rikkomiseen 1680-luvulta lähtien. Tähän vaikutti todennäköisesti myös vuoden 1686 kirkko-

laki.207 Naiselle oli kunniallisempaa vedota avioliittolupauksen rikkomiseen, kuin myöntää suostu-

neensa suhteeseen miehen kanssa hetken huumassa. Myös yliopistojen konsistoreissa avioliittolu-

paukseen vedonneiden naisten määrä nousi 1680-luvulla. Avioliittolupauksen rikkomistapauksia 

kuitenkin käsiteltiin koko vuosisadan ajan, ja lupaukseen vedonneiden naisten määrä nousi myös 

vuosina 1646–1650 ja 1660-luvulla. Avioliittolupaukseen vetoaminen lisääntyi suhteessa koko sa-

lavuoteusrikosten määrään. 

 

Vedotessaan avioliittolupaukseen naiset olivat vastuussa väitteensä todistamisesta. 1640-luvulla 

Uppsalan hiippakunnan pappeinkokouksessa valitettiin, että nuoret usein lupasivat toisilleen aviolii-

ton ja saivat lapsia yhdessä. Kun asia tuli ilmi, mies kielsi luvanneensa avioliiton. Hiippakunnan 

kokous puuttui asiaan ja ilmoitti, että avioliittolupaukseen vetoavien naisten tuli vastedes esittää 

kaksi tai kolme luotettavaa todistajaa, jotka voisivat todistaa miehen luvanneen avioliiton ja maan-

neen naisen. Ilman todistajia kirkko ei voisi auttaa heitä. Samalla määrättiin, että talojen isäntien 

tuli valvoa tyttäriään ja palveluksessaan olleita piikoja. He eivät saaneet antaa taloudessaan elävien 

nuorten naisten aloittaa esiaviollisia suhteita miesten kanssa.208 Vaikka naiset olivat asianomistajia 

avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, ja heidän velvollisuutenaan oli esittää näyttö tapahtunees-

ta, talojen isäntien odotettiin Uppsalan hiippakunnan alueella estävän suhteiden syntymisen. On 

mahdollista, että tämä määräys pohjautui Lutherin opetukseen miehen roolista perheenpäänä ja sii-

hen, että lasten tuli olla kuuliaisia vanhemmilleen. Uppsalan synodin määräys saattoi olla myös 

osoitus siitä, ettei salaisia kihlauksia suvaittu. Vanhemmilla oli oikeus sallia tai kieltää lapsensa 

avioliitto.209  

 

Vaikka isäntien tuli varjella nuoria naisia ajautumasta esiaviollisiin suhteisiin, suhteita kuitenkin 

syntyi sekä Uppsalassa että Turussa. Yliopistojen konsistorit esittivät kysymyksiä, joilla ne selvitti-

vät täyttyivätkö avioliittolupausta annettaessa lain asettamat vaatimukset kihlauksesta. Avioliittolu-

pauksen osalta oli tärkeää, oliko paikalla todistajia, oliko lupauksen jälkeen saatu lahjoja, olivatko 

osapuolet lyöneet kättä lupauksesta ja koska yhdessä makaaminen oli tapahtunut, myös kirjallista 

                                                 
207 Pylkkänen 1990, s. 233, 237. Katso myös Aalto 1996, s. 204–205. 
208 Korpiola 2004a, s. 229. Samaan ongelmaan kiinnitettiin huomiota myös Venetsiassa 1500-luvun lopulla. Ruggiero 
1993, s. 63. 
209 Korpiola 2004a, s.205–206. 
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lupausta pidettiin erittäin todistusarvoisena.210 Lisäksi 1600-luvun lopulle asti suhteen laatuun ja 

kestoon liittyviä todisteita pidettiin merkittävinä.  

 

Uppsalan akatemian konsistorin käsiteltiin vuosina 1688–1689 korpraali Erich Pålsonin tyttären 

Brita Erichsdotterin ja Petrus Hoffreniuksen välinen avioliittolupauksen rikkomistapaus. Tapauksen 

yhteydessä pöytäkirjaan merkittiin kysymykset, jotka esitettiin Britalle koskien avioliittolupausta.211 

Kysymykset kuuluivat: 

• Oliko joitakin todistajia läsnä, kun Hoffrenius lupasi Britalle avioliiton? 

• Mitä sanoja mies käytti, joihin Brita asetti luottamuksensa? 

• Tapahtuiko se (salavuoteus) Hoffreniuksen huoneessa silloin kun mies ensimmäi-

sen kerran lupasi Britalle avioliiton? 

• Tapahtuiko käden lyöntiä tai lahjoittiko mies lahjoja Britalle? 

• Sanoiko mies joskus suoraan (med rent ord), minä haluan sinut vaimokseni? 

 

Yllä mainituista kysymyksistä esiintyy osa tai kaikki muidenkin avioliittolupauksen rikkomistapa-

usten yhteydessä sekä Turussa että Uppsalassa. 

 

Sekä maallisten lakien että kirkkojärjestyksen (1571) mukaan kihlauksessa tuli olla paikalla todista-

jat ja samalla tuli vaihtaa kihlalahjat.212 1600-luvun aikana kirkko pyrki vähentämään kihlalahjojen 

merkitystä. Vuoden 1686 kirkkolain mukaan kihlauksessa tuli edelleen olla paikalla todistajat ja 

kihlaus oli pitävä, kun molemmat osapuolet kättelivät toisiaan ja tekivät sen vapaaehtoisesti. Kätten 

antamisen jälkeen kirkkolain mukaan kihlaus oli suoritettu ja sitova, sen jälkeen ei enää ollut merki-

tystä sillä oliko tilanteessa vaihdettu kihlalahjoja.213 Käytännössä lahjoilla oli edelleen 1600- ja 

1700-luvuilla kihlauksen solmimisessa tärkeä tehtävä.214 

 

Kihlauksen laillisuuden tutkimisen lisäksi konsistorit olivat 1600-luvun lopulle asti kiinnostuneita 

myös parin suhteesta. Naiset pystyivät harvoin todistamaan itse lupausta, sen sijaan he esittivät to-

disteita ja todistajia parin välisestä suhteesta ja miehen antamasta lupauksesta tukeakseen väitettään 

avioliittolupauksen rikkomisesta. Naisen todistajina toimivat heidän kanssaan samassa talossa pal-

                                                 
210 CAAP IV, den 3 maj 1673. CAAP VI, den 21 maj 1690. CAAP VII, den 27 mars 1691. UUAKP III, den 19 Aprilis 
1648. UUAKP XIV, den 30 oktober 1680. UUAKP XVII, den 21 oktober 1685. UUAKP XIX, den 14 augusti 1689. 
UUAKP XXII, den 12 mars 1698. Katso myös Andersson 1997, s. 12. 
211 UUAKP XIX, den 14 augusti 1689. 
212 Korpiola 2004a, s. 225–226. 
213 KL XV § XII. 
214 Katso esim. Korpiola 2004a, s. 296–299, 312–316. 
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kollisina toimineet naiset, heidän entiset emäntänsä, kaupunkien porvarit ja naisten sukulaiset. Ta-

pauksissa, joissa opiskelija kiisti isyytensä, todistajina toimivat usein myös kätilöt ja muut synny-

tyksessä läsnä olleet naiset. Heidän tehtävänsä oli kertoa konsistorille, kenet nainen oli tunnustanut 

lapsen isäksi synnytystuskiensa keskellä.215 

 

Pöytäkirjoista käy ilmi, että avioliittolupausta ei naisten mielestä tarvinnut ilmaista suoraan sano-

malla ”haluan sinut vaimokseni”. Naiselle lupaukseksi riitti, jos mies sanoi, ettei koskaan halunnut 

hylätä naista216, ettei halunnut tehdä naisesta huoraa217 tai että vain kuolema voisi heidät erottaa218. 

Naisten näkökulmasta lupaus kytkeytyi tilanteeseen ja suhteeseen, jossa se annettiin.219 Tämän 

vuoksi naiset kokivat tärkeäksi kuvata konsistorille parin välistä suhdetta. Naiset pyrkivät muun 

muassa osoittamaan erilaisin tavoin, miten he olivat tulleet suhteessa miesten huijaamiksi luotettu-

aan heidän lupauksiinsa.220 Esimerkiksi Kerstin Klang kertoi suostuneensa yhdyntään Sveno Lyrel-

lin kanssa, koska hän ajatteli miehen ottavan hänet vaimokseen. Myöhemmin Kerstin kuitenkin 

kertomuksensa mukaan tajusi heidän tekonsa olleen suuri synti, ja se kadutti häntä.221 Kerstin oli 

tietoinen kirkon opetuksesta, mutta samaan aikaan hän tiesi, että avioliittolupauksen alla salavuo-

teudessa ollutta paria kohdeltaisiin kuin kihlaparia. Hän tiesi myös, että Sveno oli rikkonut lakia 

vastaan hylkäämällä hänet.222 Kerstin kertoi konsistorille häpeävänsä heidän tekemäänsä syntiä, 

mutta toisaalta sen pohjalta hän perusti luottamuksensa Svenoon ja avioliittoon heidän välillään. 

 

Kari Telste on tutkinut avioliittolupauksen rikkomistapauksia 1700−1800-lukujen Etelä-Norjassa. 

Hänen mukaansa avioliittolupaus ja naisen kunnia olivat vastalahjat, jotka nainen ja mies antoivat 

toisilleen.223 Naisen kunnia oli kytköksissä hänen seksuaalisuuteensa. Kun nainen suostui seksuaali-

seen kanssakäymiseen miehen kanssa avioliittolupauksen antamisen jälkeen, hän antoi kunniansa 

miehen käsiin. Mies puolestaan antoi sanansa avioliitosta. Avioliittolupauksen antaminen ja yhdessä 

makaaminen voidaan siis tulkita myös lahjojen vaihtamiseksi. Näillä lahjoilla osapuolet sitoivat 

itsensä toisiinsa. Heidän välilleen syntyi luottamus tulevaisuudessa virallisesti solmittavasta aviolii-

tosta. Nainen luotti miehen toteuttavan avioliiton, ja mies luotti siihen, ettei nainen antaudu suhtee-

                                                 
215 Katso myös Andersson 1998, s. 187. 
216 CAAP VII, den 21 augusti 1694. UUAKP IX, den 3 maj 1671. UUAKP XVII, den 14 mars 1685. UUAKP XXII, 
den 2 oktober 1697.  
217 UUAKP XVI, den 8 oktober 1684. 
218 UUAKP XI, den 15 maj 1675. 
219 Telste 2000, s. 66–67. 
220 Andersson 1998, s. 202, 203. 
221 UUAKP XVII, den 26 augusti 1685. 
222 Katso syntiin ja katumukseen liittyvistä tunnustuksista Burghartz 1999, s. 260−266. 
223 Telste 2000, s. 71–74. 
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seen kenenkään muun kanssa. Naiset tulivat konsistoriin vaatimaan miehiltä tämän lupauksen täyt-

tämistä. 

 

Vuonna 1676 räätälin leski syytti opiskelija Samuel Marijn Wessmannusta vakavasta huijauksesta. 

Naisen mukaan Samuel Marijn oli pyytänyt häntä myymään tilansa, jotta he olisivat vapaampia 

matkustamaan pois Uppsalasta. Nainen kertoi suostuneensa miehen pyyntöön, koska hän oli luotta-

nut Samuelin hänelle antamaan avioliittolupaukseen. Konsistori yritti taivutella Samuelia naimaan 

lesken siinä kuitenkaan onnistumatta. Tuomioistuin määräsi lopulta miehen korvaamaan naiselle 

sata riikintaaleria, koska tämä oli huijannut naisen myymään tilansa.224 Samuel Marijnin petos oli 

vakava ja konsistorin rangaistus sen mukainen. Yleensä naiset kertoivat miesten lainanneen heiltä 

rahaa. Miehet saattoivat myös pyytää naista hankkimaan vaatteita ja tavaroita. Naiset vaativat mies-

tä rikoksen tutkinnan yhteydessä maksamaan velkansa ja hyvittämään rikkomansa avioliittolupauk-

sen. Naiset lainasivat miehelle rahaa, sillä ajattelivat heidän avioituvan tulevaisuudessa. Naiset saat-

toivat myös uskoa, että mies maksaa velkansa takaisin ennen pitkää. Räätälin leski suostui myy-

mään tilansa Samuel Marijnin pyynnöstä, koska hän luotti heidän rakentavan tulevaisuutensa toisel-

le paikkakunnalle. 

 

Naiset perustelivat luottamustaan miehen lupaukseen myös sillä, että mies oli osoittanut lämpimiä 

tunteita häntä kohtaan. Anu Pylkkäsen mukaan tunteisiin vedottiin kihlaerotapauksissa yleensä sil-

loin, kun haluttiin osoittaa parin välisen avioliiton sopimattomuus tai harkitsemattomuus.225  Vai-

kuttaa kuitenkin siltä, että konsistoreissa asiaansa ajaneiden naisten tavoitteena oli näyttää, että 

miehet olivat sitoutuneita heihin. Naiset ja heidän todistajansa kertoivat, että miehet kutsuivat heitä 

hellittelynimillä, suutelivat ja pitivät heitä sylissään.226 Kirkkojärjestyksen mukaan avioparin tuli 

rakastaa toisiaan. Naiset pyrkivät todistamaan, että parin välillä oli sellaisia tunteita, jotka mahdol-

listaisivat avioliiton.227 Myös Baselissa naiset kuvailivat miesten osoittamia tunteita ja erityisesti 

heidän osoittamaansa intohimoa naista kohtaan. Susanna Brughartzin mukaan tunteiden kuvaami-

nen oli naisten taktiikka, jonka tarkoituksena oli saada oikeus kiinnostuneeksi ja vakuuttuneeksi 

naisen asiasta.228  

 

                                                 
224 UUAKP XII, den 12 april 1676, den 28 juni 1676.  
225 Pylkkänen 1990, s. 185.  
226 CAAP I, den 13 mars 1648. CAAP VI, den 15 april 1690. UUAKP XVII, den 21 oktobris 1685. 
227 KO: Ordning om Echtenskap. Kari Telsten mukaan rakkauden tuntemisen ja sen puutteen legitiiminen arvo avioero- 
ja kihlaerotapauksissa kasvoi 1700-luvulla. Telste 2000, s. 237–242. Katso myös Telste 2003. 
228 Burghartz 1999, s. 243−244. 
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Toisaalta on mahdollista, että naiset pyrkivät todistamaan, että opiskelija oli johtanut naista harhaan 

osoittamalla helliä tunteita naista kohtaan, kuten tapahtui leski Elisabeth Ekelundin ja opiskelija 

Barthollus Memolinuksen tapauksessa. Bartholluksen opiskelutoveri Gustavus Stenius todisti kon-

sistorissa nähneensä kuinka hänen ystävänsä piti Elisabethia usein polvellaan. Sen lisäksi Gustavus 

kertoi konsistorille Bartholluksen kertoneen hänelle, että Elisabeth uskoi täysin Bartholluksen otta-

van hänet vaimokseen. Samalla Barthollus kuitenkin paljasti, ettei hän aikonut täyttää lupaustaan. 

Leski Elisabeth onnistui Gustavus Steniuksen avulla todistamaan, että Barthollus oli johtanut häntä 

tietoisesti harhaan. Tunteiden lisäksi suhteen laatua kuvattiin sen kestolla. Jos suhde oli jatkunut 

pitkään, oli todennäköisempää, että parin oletettiin virallistavan suhteensa. Esimerkiksi opiskelija 

Andreas Hambraeukselta tiedusteltiin, miksi hän oletti selviävänsä suhteesta ja avioliittolupauksesta 

ilman epäilyksiä, vaikka hän oli ollut suhteessa Karin Schepperuksen kanssa pitkään. Tässä tapauk-

sessa pitkäksi ajaksi katsottiin kaksi vuotta.229  

 

Naiset toivat konsistorissa esiin kahdessa tapauksessa myös miehen ja naisen säädyn. Christin 

Erikzdotter sanoi kertomuksensa mukaan opiskelija Johannes Mogateaukselle olevansa liian hal-

veksittava hänelle. Kerstin Klang puolestaan sanoi kertoneensa Sveno Lyrellille, että hän oli vähissä 

varoissa, eikä siten ollut miehelle sopiva vaimoksi.230 Molemmissa tapauksissa miehet olivat sano-

neet huolehtivansa naisesta hänen vähävaraisuudestaan huolimatta. Naiset halusivat todistuksellaan 

osoittaa, että opiskelija oli ilmaissut piittaamattomuutensa sosiaalisesta erosta heidän välillään ja 

ollut säätyerosta huolimatta halukas avioitumaan hänen kanssaan.1600-luvulla avioliitot solmittiin 

pääasiassa oman säädyn sisällä, ja säätyrajat ylittävät avioliitot erityisesti aatelin sisällä harvinais-

tuivat vuosisadan kuluessa sukujen pyrkiessä keskittämään omaisuuttaan ja valtaansa.  

 

Hanne Marie Johansen on esittänyt, että Norjassa erityisesti köyhät ja alempiin kansanosiin kuulu-

neet naiset vetosivat avioliittolupaukseen, joka oli solmittu parin välillä ilman todistajia. Lupaus 

saatettiin antaa hetken mielijohteesta, ja pari aloitti yhdessä elämisen pian tämän jälkeen. Ylempien 

säätyjen naiset kihlautuivat yleensä juhlallisuuksin ja todistajien läsnä ollessa.231 On mahdollista, 

että alempien säätyjen naiset joutuivat kahdenkeskisten lupausten kautta miesten huijaamiksi.  

 

Gudrun Andersson, Malin Lennartson ja Marie Lindstedt Cronberg ovat tutkineet naisen aseman 

muutosta avioliittolupauksen rikkomistapauksissa 1600-luvulla. Anderssonin ja Lennartssonin mu-

                                                 
229 CAAP VI, den 15 april 1690. UUAKP III, den 15 december 1647. UUAKP XIV, den 10 november 1680. 
230 UUAKP VI, den 31 januari 1663. UUAKP XVII, den 26 augusti 1685. 
231 Johansen 2005, s. 29. 
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kaan naisen asema heikkeni kohti 1600-luvun loppua näissä tapauksissa. Tämä johtui oikeusproses-

sin muutoksesta, jolloin konkreettisten todisteiden merkitys kasvoi, ja yksilön vastuuta alettiin pai-

nottaa. Heidän mukaansa miesten asema helpottui naisiin nähden. Smålannissa 1650-luvulla tuo-

mioistuimille riitti, jos avioliittolupauksen rikkomiseen vedonnut nainen pystyi osoittamaan, että 

parilla oli yhteisön tiedossa oleva suhde. Tällöin tuomioistuin alkoi painostaa paria avioitumaan, tai 

miehen tuli korvata naiselle lupauksensa rikkominen. Jos mies kielsi suhteen, hänen tuli vapauttaa 

itsensä naisen syytteestä valanvannojien avulla. 1690-luvulla tuomioistuimille ei enää riittänyt, että 

nainen pystyi todistamaan parin välillä olleen suhteen. Naisella tuli olla todisteita myös lupauksesta. 

Samaan aikaan vuonna 1696 valanvannojien käyttö lakkautettiin, mikä johti Lennartssonin ja An-

derssonin mukaan siihen, että miehet pystyivät yhä helpommin kieltämään lupauksen eikä heidän 

tarvinnut kantaa vastuuta suhteen seurauksista.232  

 

Marie Lindstedt Cronbergin mukaan muutokset vaikuttivat erityisesti maattomaan väestöön ja pal-

kollisina toimineisiin naisiin. Palkolliset olivat holhoojajärjestelmän ulkopuolella. He olivat jättä-

neet kotinsa aloittaessaan työn teon, ja usein heidän siteensä kotiin ja viralliseen holhoojan olivat 

heikot. Tämä antoi naiselle vapauden valita kumppaninsa. Samalla heidän asemansa oli kuitenkin 

haavoittuvainen, sillä miehet saattoivat käyttää heidän elämäntilannettaan hyväksi.233 Naiset ottivat 

riskin aloittaessaan suhteen miehen kanssa kahdenkeskisen lupauksen pohjalta, sillä mies saattoi 

jättää hänet lapsen syntymän jälkeen ja kieltää lupauksensa. 

 

Näyttäisi siltä, että myös yliopistojen konsistorien käsittelemissä tapauksissa näytön määrä liittyi 

naisen sosiaaliseen asemaan tai hänen sukunsa varallisuuteen. Esimerkiksi yllä mainittu Kerstin 

Klang kertoi konsistorille keskustelleensa Sveno Lyrellin kanssa varattomuudestaan. Kuitenkin hä-

nellä oli varaa oikeusavustajaan, sekä tuoda Tukholmasta todistajia Uppsalaan todistamaan.234 Joko 

siis varakkailla naisilla oli enemmän varaa tuoda konsistoriin todistajia, tai heidän moraalikäsityk-

sensä oli erilainen kuin köyhempiin kansan osiin kuuluneilla naisilla. He olivat varovaisempia lu-

pautuessaan suhteisiin nuorten miesten kanssa, ja odottivat miehiltä suhteen virallistamista aviolii-

tolla, kuten tapana oli. Juopa varakkaiden ja varattomien välillä kasvoi 1600-luvun aikana samalla, 

kun ihmiset omaksuivat yhä voimakkaammin kirkon opetukset siveellisyydestä.235 

 

                                                 
232 Andersson 1998, s. 205−206. Lennartsson 1999, s. 317−318. 
233 Lindstedt Cronberg 1997, s. 206−207. 
234 UUAKP XVII, den 26 augusti, den 23 september, den 21 oktober 1685. UUAKP XVIII, den 20 januari 1686. 
235 Aalto 1996, s. 208. Telste 1993, s. 216, 136–137. Taussi Sjöberg 1996, s. 150–151. Sogner, Lindstedt Cronberg, 
Sandvik 2000, s. 190. Pylkkänen 1990, s. 233. 
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Anderssonin, Lennartssonin ja Lindstedt Cronbergin esittämät oikeusprosessin muutokset vaikutti-

vat ja näkyivät Turussa ja Uppsalassa eri tavoin. 1640−1680-luvuilla Turun konsistori velvoitti 

miehen vapauttamaan itsensä valalla avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, mikäli nainen pystyi 

todistamaan suhteen ja mies kielsi sen. Samoin konsistorit painostivat pareja avioitumaan, mikäli 

nainen pystyi todistamaan parin välisen suhteen tai mies myönsi suhteen. Tuomioistuin siis toimi 

samalla tavalla kuin tuomioistuimet Smålannissa ja Gudrun Anderssonin tutkimassa Askersissa. 

Tilanne ei kuitenkaan Turussa kehittynyt 1690-luvulla samaan suuntaa kuin aiempi tutkimus osoit-

taa. Vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä Turun akatemian konsistori ei vaatinut naiselta konk-

reettisia todisteita avioliittolupauksesta, vaan konsistorille riitti edelleen, että nainen pystyi todista-

maan parin olleen suhteessa keskenään.236 Sitä vastoin Uppsalassa kehitys oli samankaltainen kuin 

muualla Ruotsissa. 1680-luvulle asti konsistorille riitti, että nainen osoitti parin eläneen suhtees-

sa,237 vaikka Uppsalan hiippakunnan synodi oli päättänyt vuonna 1648, että naisen tuli esittää kaksi 

tai kolme luotettavaa todistajaa lupauksesta.  

 

Esimerkiksi marraskuussa vuonna 1682 konsistori suostutteli opiskelija Sveno Lyrellin avioitumaan 

Elias Michelssonin tyttären kanssa. Sveno oli sanonut naiselle, ettei hänen tarvitse pelätä mitään, 

sillä Sveno vastaisi kaikista seurauksista. Lisäksi Sveno oli toiminut Eliaksen pojan kotiopettajana 

ja asunut perheen luona. Sveno yöpyi Eliaksen tyttären kanssa talon keittiössä. Konsistori katsoi, 

että tämä riitti todisteeksi lupauksesta ja parin välisestä suhteesta. 1680-luku oli siirtymä aikaa Upp-

salassa, sillä vuosikymmenen lopulla konsistori alkoi vaatia konkreettisia todisteita itse lupauksesta 

tai kihlauksesta. Vuonna 1685 Kerstin Klangin ja Sveno Lyrellin tapauksessa ratkaiseviksi seikoiksi 

katsottiin Kerstinin esittämät todisteet parin suhteesta, sekä Svenon käymät avioliittoneuvottelut 

Kerstinin sukulaisten kanssa.238 1690-luvulla konsistori alkoi vaatia konkreettista näyttöä lupauk-

sesta, ja parit tuomittiin salavuoteudesta, mikäli nainen ei pystynyt esittämään todisteita. Näytön 

puutteen seurauksena miestä ei painostettu avioitumaan naisen kanssa.239 

 

Turun ja Uppsalan yliopistojen konsistorien näkemykset erosivat 1690-luvulla siinä, mikä todisti 

parin välisen avioliittolupauksen. On vaikea sanoa oliko Turku muun valtakunnan kehityksestä jäl-

jessä. Voidaan kuitenkin sanoa, että Turun konsistorin noudattama linja suosi naisia avioliittolupa-

uksen rikkomistapauksissa, mikäli nainen pystyi esittämään näyttöä suhteesta, tai mies myönsi an-
                                                 
236 CAAP VI, den 15 april 1690; CAAP VII, den 29 januari 1691, den 14 november 1694. 
237 UUAKP XIV, den 10 november 1680; UUAKP III, den 15 december 1647; UUAKP VII, den 8 mars 1665; UUAKP 
XV, den 3 maj 1682. 
238 Katso Sveno Lötheniuksesta UUAKP XV, den 29 november 1682 sekä Sveno Lyrellistä UUAKP XVIII, den 26 
augusti 1685, den 21 januari 1687. 
239 Katso esimerkiksi UUAKP XXI, den 14, den 21 mars 1696. 
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taneensa lupauksen. Miesten tuli näissä tapauksissa avioitua naisen kanssa tai maksaa hänelle kor-

vaus. Uppsalan yliopiston konkreettisten todisteiden merkitystä korostanut toimintatapa heikensi 

naisen asemaa vuosisadan lopulla. Suhteesta huolimatta naisen tuli osoittaa itse lupaus, joka osoit-

tautui vaikeaksi ainakin vähävaraisille naisille. Naisten tuli olla tarkkoja siitä, mihin suostuivat suh-

teeseen ryhtyessään, tai ainakin hankkia paikalle todistajat varmistamaan lupauksen antamista. 

Uppsalassa miesten tilanne helpottui 1690-luvulla. Heidät tuomittiin ainoastaan salavuoteudesta 

tapauksissa, joissa naiset eivät voineet todistaa lupausta. Aiemmin tilanne oli ollut miehen kannalta 

vaikea, sillä naiset saattoivat käyttää järjestelmää hyväkseen. Naiset saattoivat vaatia miestä täyttä-

mään avioliittolupauksen, jota mies ei ollut antanut, vaikka pari olisikin elänyt pitkään suhteessa 

keskenään. Kun todisteeksi riitti suhteen luonne ja kesto, naisen oli helppo saada tuomioistuin puo-

lelleen. Oikeusjärjestelmän läpikäymä muutos ei vaikuttanut suoranaisesti naisten ja miesten roolei-

hin Uppsalan konsistorissa, mutta välillisesti naisen asema asiankantajana avioliittolupauksen rik-

komistapauksissa vaikeutui, kun taas miehen asema vastaajana helpottui.  
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4 Opiskelijoiden ja naisten yhteiskunnallinen asema 
 
1600-luvulla ruotsalainen yhteiskunta oli jakautunut säätyihin. Säätyjako perustui Saksassa kehitet-

tyyn kolmisäätyoppiin, jossa yhteiskunta jaettiin oppisäätyyn, hallitsevaan säätyyn ja taloussäätyyn. 

Ruotsissa tätä jakoa sovellettiin 1600-luvulla siten, että käyttöön otettiin nelisäätyoppi, jossa sää-

dyiksi määräytyivät talonpojat, porvarit, papisto ja aatelisto. Näiden säätyjen yläpuolella oli luon-

nollisesti vielä valtakunnan hallitsija. Ruotsissa nelisäätyoppiin päädyttiin, sillä se vastasi paremmin 

valtakunnan todellisuutta ja oli samalla osoitus siitä, että rahvaalla oli edelleen suuri yhteiskunnalli-

nen merkitys. Kansalle opetettiin säätyoppia saarnatuoleista ja vähäkatekismuksessa olleen huo-

neentaulun välityksellä. Valtiovalta toivoi, että ihmiset olisivat taloudellisesti pysyneet niin sanotus-

ti yhden asian ihmisinä. Keskusvallan toiveista huolimatta ihmiset harjoittivat erilaisia elinkeinoja 

säädystään käsin ja säätykiertokin oli yleistä.240 Säätykiertoa edesauttoi muun muassa yliopisto-

opinnot. 

 

Thomas Keithin mukaan Englannissa ylöspäin suuntautuvaa säätykiertoa aiheuttanut yliopisto-

opiskelu nähtiin ongelmana. Läpi uuden ajan alun asiaan konservatiivisesti asiaan suhtautuneet 

harmittelivat, että kouluja oli liikaa. Konservatiivien mukaan ihmisten kouluttaminen asemaansa 

korkeammin aiheutti heissä ainoastaan tyytymättömyyttä omaan osaansa. Myöskään pieni koulutus-

reformistien ryhmä ei kannattanut koulutuksen aiheuttamaa ylöspäin suuntautuvaa sosiaalista kier-

toa. Ryhmä kannatti yleiskouluja tavalliselle kansalle, mekaanisia kouluja käsityöläisille sekä aate-

liskouluja yläluokkien lapsille. 1660-luvulta lähtien vallitsevan johtoluokan ajatukset kuitenkin 

muuttuivat. Uuden näkemyksen mukaan oli kannattavaa valita erityisen lahjakkaita lapsia koulutet-

tavaksi korkeampiin asemiin, ja iskostaa heihin eliitin ideaalit. Suurille massoille korkeaa koulutus-

ta ei sen sijaan haluttu tarjota. Kauppiaiden ja käsityöläisten poikien tuli saada koulutusta tulevaa 

ammattiaan silmällä pitäen, kun taas yliopistot tuli jättää ylempien säätyjen, aateliston ja papiston 

poikien koulutuspaikaksi.241 

 

Ruotsissa 1600-luvun alussa perustettiin yliopistoja nimenomaan tuottamaan pappeja ja virkamiehiä 

valtion hallinnon tarpeisiin. Valtiolla oli tarve saada ihmisiä palvelemaan keskushallintoa, joten 

ihmisiä oli koulutettava ylöspäin suuntautuvasta säätykierrosta huolimatta. Uusien yliopistojen 

myötä yhä useammalla nuorella miehellä oli mahdollisuus nousevaan säätykiertoon. Esimerkiksi 

talollisen pojalla oli mahdollisuus nousta nelisäätyopin alimmalta portaalta toiseksi ylimmälle por-
                                                 
240 Karonen 2001, s. 161–165. Suolahti 1946, s. 165–177. 
241 Keith 2009, s. 18−19. 
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taalle papistoon. Heistä saattoi tulla pappeja, virkamiehiä tai opettajia. Opiskeluaikanaan miehet 

olivat yleensä teini-ikäisiä tai vanhempia, ja heillä oli sen mukaiset mielenkiinnon kohteet. Vaikka 

kirkoissa saarnattiin pidättyvyyttä, opiskelijat syyllistyivät salavuoteuteen ja avioliittolupauksen 

rikkomiseen opiskeluaikanaan. Keiden kanssa opiskelijat sitten syyllistyivät näihin rikoksiin, ja 

mistä säädyistä tulivat ne opiskelijat, joita syytettiin esiaviollisesta seksistä? 

 

 

4.1 Opiskelijoiden säätytausta 

Turun ja Uppsalan yliopistoihin 1600-luvulla kirjautuneista nuorista miehistä suurin osa oli lähtöi-

sin papistosta. Heidän lisäkseen yliopistoon kirjautui poikia aatelis-, virkamies-, upseeri-, porvaris- 

ja talonpoikaiskodeista. Selkeästi suurin osa papistosta lähtöisin olevista nuorukaisista tuli ylem-

pään papistoon kuuluneista perheistä, joilla oli paremmat taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset 

lähettää poikansa opiskelemaan kuin alemmalla papistolla. Samasta perheestä saatettiin kouluttaa 

papiksi useampikin poika. Papistosta lähtöisin olevien opiskelijoiden suuri määrä selittyi osaksi 

papiston tehokkaalla rekrytointijärjestelmällä. Nykyisen Suomen alueelle muodostuikin 1600-luvun 

aikana pappissukuja, joista lähetettiin osa pojista opiskelemaan papiksi ja ammattitraditio suvussa 

säilyi. Suomen alueella papistolla olikin suurempi merkitys ylioppilaiden rekrytoinnissa kuin Upp-

salassa.242  

 

Toiseksi suurimman opiskelijoiden ryhmän Turussa ja Uppsalassa muodostivat opiskelijat, joiden 

sosiaalisesta taustasta ei ole tietoa. Heidän osuutensa kaikista opiskelijoista oli 16−22 %. Terhi Nal-

linmaa-Luodon mukaan on todennäköistä, että akatemian alkuaikana nämä opiskelijat olivat lähtöi-

sin alemmista säädyistä, jonka vuoksi heidän syntyperänsä kirjaamista ei nähty tarpeelliseksi.243 

Näitä kahta ryhmää seurasivat molemmissa kaupungeissa virkamies-, talonpoikais- ja porvaristaus-

taiset opiskelijat, jotka yhteensä edustivat noin kolmannesta kaikista yliopistoon kirjautuneista 

opiskelijoista. Heidän lisäkseen myös pieni määrä upseeriston poikia kirjautui sisään yliopistoon. 

Ennen reformaatiota Uppsalassa opiskelivat pääasiassa aateliston, hyvin toimeentulevien porvarei-

den sekä muutamien talonpoikien poikia.244 Reformaation jälkeen yliopistoon kirjautuneiden opis-

kelijoiden säätytausta siis muuttui. Ennen reformaatiota aateliset muodostivat yhden tärkeimmistä 

opiskelijaryhmistä. Aateliston poikia opiskeli yliopistoissa toki edelleen 1600-luvulla, mutta heidän 

                                                 
242 Strömberg 1996, s. 154, 155, 157−158, 167. 
243 Nallinmaa-Luoto perustaa väitteensä Saini Laurikkalan tutkimukseen ”Turun ylioppilaitten kotipaikat, syntyperä ja 
taloudelliset olot 1600-luvulla” (Turun sivistysseura, Turku 1927). En ikävä kyllä saanut teosta käsiini, jotta olisin voi-
nut tarkistaa Nallinmaa-Luodon tulkinnan. Nallinmaa-Luoto 1973, s. 5.  
244 Carlsson 1973, s. 221. Samzelius 1950, s. 23. Strömberg 1996, s. 154. 
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prosentuaalinen osuutensa kaikista opiskelijoista oli Turussa noin viisi prosenttia ja Uppsalassa vie-

lä alhaisempi.245 Vaikka yliopistokoulutuksen arvostus kasvoi aateliston keskuudessa, ei aatelisten 

opiskelijoiden osuus opiskelijoiden kokonaismäärästä missään vaiheessa noussut kovin suureksi. 

Itse asiassa edelleen 1600-luvun alussa suuri osa aatelisista lähti opiskelemaan Keski-Euroopan 

yliopistoihin.246 

 

Ne aateliset opiskelijat, jotka opiskelivat Uppsalassa ja Turussa, olivat yliopistoille jossain määrin 

ongelma asemansa vuoksi. Aatelisilla opiskelijoilla oli oma erityisasemansa yliopistossa. Heidät oli 

asetettu tiettyjen professoreiden vastuulle, ja he saivat yksityisopetusta. Aatelisten erityinen asema 

ei tosin johtunut ainoastaan korkeasta yhteiskunnallisesta asemasta, vaan myös siitä, että he saattoi-

vat aloittaa opintonsa yliopistossa erittäin nuorina. Aateliset kirjasivat usein useamman veljeksen tai 

sukulaispojan samaan aikaan yliopistoon, jolloin osa heistä saattoi olla muita opiskelijoita huomat-

tavasti nuorempia jopa lapsia.247 Aatelisilla oli erityisasema myös ruotsalaisessa oikeusjärjestelmäs-

sä. Heidät voitiin tutkia ja tuomita ainoastaan hovioikeudessa.248 Yliopistojen konsistorit olivat kui-

tenkin tästä eri mieltä. Heidän mielestään konsistoreilla oli oikeus tutkia ja tuomita aateliset opiske-

lijat yliopiston tuomioistuimessa, sillä opiskelijat olivat ennen opintojensa aloittamista vannoneet 

valan yliopistojen sääntöjen noudattamisesta ja täten alistaneet itsensä yliopiston tuomiovallan alle. 

Lisäksi opiskelijoiden vanhemmat olivat antaneet konsistoreille luvan tutkia ja tuomita heidän poi-

kansa konsistoreissa.249  

 

Aatelisia ei kuitenkaan koskaan tutkittu tai tuomittu seksuaalirikoksista Turun tai Uppsalan yliopis-

tojen konsistoreissa 1600-luvun aikana, joten ainakaan seksuaalirikosten kohdalla yliopistojen kon-

sistorit eivät käyttäneet tuomiovaltaansa aatelisiin opiskelijoihin. Joko aateliset opiskelijat eivät 

syyllistyneet siveellisyysrikoksiin, tai yliopistojen kanslerit tutkivat ja tuomitsivat nämä rikokset 

ilman, että ne päätyivät konsistorien pöytäkirjoihin. Rehtori toimi konstituutioiden mukaan yliopis-

ton ensimmäisenä tuomioasteena, joten oli hänen päätettävissään, missä hänen tietoonsa tulleet ri-

kokset tuomittiin. Rehtori saattoi siirtää aatelisten seksuaalirikokset suoraan kanslerin tuomittaviksi, 

sillä kanslerilla oli oikeus tutkia ja tuomita hänelle osoitetut rikokset yhdessä lähinnä olevan piispan 

                                                 
245 Carlsson 1973, s. 221. Geschwind 2001, s. 127. Strömberg 1996, s. 154.   
246 Lappalainen 2005, s. 144−148. Strömberg 1996, s. 158.  
247 Annerstaedt 1877, s. 252−253, 379. Annerstaedt 1909, p. 392. Strömberg 1996, s. 159. 
248 Thunander 1993, s. 26. 
249 Uppsalan yliopiston konsistori joutui selittämään vuonna 1648 hovioikeudelle aatelisten tuomitsemista konsistorissa 
ja perusteli tuomitsemista yllä mainituin perustein. UUAKP III, den 21 juni 1648. 1626 års konstitution för Upsala 
Universitet I: 2. 1655 års konstitutioner I: 3, VIII: 4:3. Myös Turussa pohdittiin, oliko heillä oikeutta tuomita aatelisen 
opiskelijan palvelija seksuaalirikoksesta vuonna 1667. CAAP III, den 20 juni 1667. Katso lisäksi Thunander 1993, s. 
26. Annerstaedt 1909, s. 396 
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ja kahden hovioikeuden jäsenen kanssa.250 Tämä tutkimus ei siis sisällä yhtään aatelisen tekemää 

salavuoteutta tai avioliittolupauksen rikkomistapausta. Tarkastelun kohteena ovatkin muista sää-

dyistä lähtöisin olleet opiskelijat: papiston, porvariston, virkamiehistön ja talonpoikaiston pojat.  

 

Konsistorien pöytäkirjoihin opiskelijoista kirjattiin rikoksen käsittelyn yhteydessä ainoastaan nimi 

ja maakunta tai paikkakunta, josta opiskelija oli kotoisin. Tietoja opiskelijan sukulais- tai muista 

ihmissuhteista kirjattiin ylös pöytäkirjaan, vain jos joku hänen sukulaisistaan edusti häntä konsisto-

rissa, todisti hänen puolestaan tai lähetti kirjeen konsistorille asiaan liittyen. Opiskelijan perheestä 

kirjattiin tietoja pöytäkirjaan tapauksen käsittelyn tukemiseksi, samalla tavalla kuin muidenkin ju-

tun tutkintaan osallistuneiden henkilöiden kohdalla. Konsistorille riitti opiskelijoiden tunnistami-

seksi opiskelija nimi ja osakunta, sillä opiskelijoiden tarkemmat tiedot kirjattiin ylös heidän kirjau-

tuessa yliopistoon. Tällöin opiskelijarekisteriin kirjattiin ylös nuorukaisen nimi, kotipaikkakunta 

sekä isän nimi ja sääty. 

 

Turun osalta esiaviolliseen seksiin syyllistyneiden opiskelijoiden tietoja on mahdollista tarkkailla 

opiskelijamatrikkelin avulla. Kaikkia opiskelijoita ei kuitenkaan voida matrikkelista tunnistaa. Esi-

aviollisesta seksistä syytettyjen opiskelijoiden tunnistettavuuden osalta tilanne on kuitenkin suhteel-

lisen hyvä. Noin 40 prosenttia rikoksesta syytetyistä opiskelijoista on tunnistettavissa matrikkelista, 

ja samalla löytyvät tiedot hänen isänsä sosiaalisesta asemasta. Tilanne on hieman parempi avioliit-

tolupauksen rikkomistapausten ja niiden esiaviolliseen seksiin liittyneiden rikosten osalta, joissa 

konsistorissa keskusteltiin avioliitosta. Niissä tapauksissa 47 prosentissa tapauksista opiskelijan isän 

sääty on selvitettävissä.  

 

Salavuoteuteen syyllistyneiden opiskelijoiden tausta on verrannollinen kaikkien yliopistoon kirjau-

tuneiden opiskelijoiden säätytaustoihin.251 Suurin osa tunnistettavissa olevista pelkkään salavuoteu-

teen syyllistyneistä opiskelijoista oli papiston poikia. Toiseksi suurimpaan ryhmän muodostivat 

talonpoikien ja porvareiden pojat. Heidän jälkeensä tulivat virkamiesten ja käsityöläisten pojat, joita 

oli myös vähiten yliopistoon sisään kirjautuneiden joukossa. Avioliittolupauksen rikkomistapauk-

sissa opiskelijat edustivat tasaisemmin eri säätyjä ja ammattikuntia kuin salavuoteustapauksissa. 

Naiset väittivät saaneensa avioliittolupauksen useimmin papin, talonpojan tai porvarin pojalta, mut-

ta aivan heidän kannoillaan olivat sekä virkamies- että käsityöläistaustaiset opiskelijat.  

 

                                                 
250 1626 års konstitution för Upsala Universitet II:5. 
251 Strömberg 1996, s. 154. Katso liite 2. 
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Opiskelemaan tullessaan nuorukaiset edustivat isänsä säätyä, mutta yliopistoon sisään kirjauduttu-

aan heistä tuli säätyläisiä, elleivät olleet sitä jo ennestään. Yliopisto-opintojen mukanaan tuoma 

yhteiskunnallinen asema ei kuitenkaan ollut ongelmaton. Erityisesti Turussa uuden akatemian pe-

rustamisen jälkeen opiskelijoiden säädyn tunnistaminen tuotti ongelmia kaupunkilaisille. Opiskeli-

jat saattoivat päätyä tuomittaviksi kaupungin oikeuteen, sillä heidän katsottiin kuuluvan kaupunki-

laisiin. Tämä ei ollut ihme, sillä opiskelijat asuivat kaupunkilaisten luona vuokrahuoneissa ja olivat 

tekemisissä heidän kanssaan päivittäin.252 Lisäksi ongelmia aiheutti Turussa muun muassa porva-

risopiskelijoiden ylimielisyys vanhempiaan kohtaan. Porvariston köyhimpiin osiin kuuluneet kau-

punkilaisnuoret saattoivat hankkia opinto-oikeuden akatemiaan ja kuitenkin säilyttää entisen elin-

keinonsa porvarina. He käyttäytyivät halveksivasti muita kaupunkilaisia ja jopa vanhempiaan koh-

taan saatuaan säätyläisen aseman.253  

 

Opiskelijan sosiaalista asemaa opiskelukaupungissa määritti opiskelijuus. Se määritti hänen paik-

kansa muun muassa kirkossa, jossa jokaisella oli oma säädyn mukainen istumapaikkansa. Kuiten-

kaan yliopistoon kirjautumalla saavutettu säätyläisen asema ei ollut ainoa asia, joka määritti opiske-

lijan tulevaa uraa tai avioliittoa. Sten Carlssonin mukaan erityisesti talonpoikaistosta tulleet opiske-

lijat päätyivät pappisuralle ja valitsivat yleensä vaimon papiston tyttäristä, eivätkä niinkään omasta 

säädystään. Papin virka oli nimittäin helppo saada avioitumalla edellisen viranhaltijan tyttären tai 

lesken kanssa. Monet talonpoikaistaustaiset opiskelijat päätyivät myös edustamaan papistoa valtio-

päivillä, vaikka kaikkein korkeimmat kirkolliset virat näyttävät kuitenkin olleen heidän ulottumat-

tomissaan.254 Yliopisto-opinnot siis mahdollistivat talonpoikaissäätyyn kuuluneille nousun pappis-

säätyyn.  

 

Opiskelijoiden syntyperäisen sosiaalisen säädyn on nähty myös vaikuttaneen heidän yhteiskunnalli-

seen sijoittumiseensa yliopisto-opintojen jälkeen. Perheen varallisuus ja maantieteellinen sijoittu-

minen vaikuttivat opiskelijan opintojen etenemiseen ja laajuuteen. Esimerkiksi aatelis-, pappis- ja 

porvarisperheillä oli paremmat valmiudet kustantaa pojalleen täysimääräiset opinnot yliopistossa, 

kun taas talonpoikaistaustaisilla opiskelijoilla ei ollut yleensä vastaavia taloudellisia resursseja käy-

tettävissään. Opiskelijoilla oli kuitenkin mahdollisuus anoa kuninkaallisia stipendejä, jotka auttoivat 

erityisesti vähävaraisia opiskelijoita opinnoissa.255  

 

                                                 
252 Strömberg 1987, s. 334. 
253 Suolahti 1946, s. 130–132. 
254 Carlsson 1950, s. 27–28. 
255 Strömberg 1987, s. 320. 
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Vähävaraisten opiskelijoiden opinnot jäivät usein suppeammiksi kuin varakkaiden opiskelijoiden, ja 

täten he myös työllistyivät alhaisempiin virkoihin. Esimerkiksi kirkkoherran pojalla oli taloudelli-

sesti hyvät valmiudet opiskella laajasti ja valmistua maisteriksi. Palattuaan maisterina kotihiippa-

kuntaansa hän saattoi nopeastikin korota kirkkoherraksi, kun talonpoikaistaustainen opiskelija pää-

tyi usein kappalaiseksi tai apulaisenvirkaan suppeampien opintojensa vuoksi. 1600-luvulla yliopis-

to-opintojen kautta hakeuduttiin pääasiassa kirkollisille ja virkamiesurille. 1700-luvun sekularisoi-

tumisen myötä myös muut urat alkoivat houkuttaa ylioppilaita. Myös papistosta ja yliopiston pro-

fessorikunnasta lähtöisin olleet opiskelijat hakeutuvat enenevässä määrin maalliselle uralle.256  

 

Opintomenestys ei kuitenkaan ollut ainoa asia, joka auttoi opiskelijoita eteenpäin urallaan. Myös 

avioliitolla oli tärkeä merkitys. Sääty-yhteiskunnassa oli yleistä, että ihmiset avioituivat oman sää-

tynsä sisällä. Samoin oli muun muassa yliopiston henkilökunnan ja papiston kesken. Yliopisto ei 

ollut ainoastaan tiede- vaan myös perheyhteisö, joka tuki toisiaan myös urakehityksessä. 1600-

luvulla ajateltiin, että nuorukaisen oli syytä solmia hyvä avioliitto, jos hän pyrki saavuttamaan hy-

vän ja kunniallisen viran. Vaikka opiskelija olisi kunnostautunut opinnoissaan, menestystä saatettiin 

halveksia, jollei nuorella miehellä ollut tukenaan vaurautta tai muuta apua.257 Näitä avuja nuori 

mies pystyi saavuttamaan hyvä avioliiton kautta. Matti Klinge on esittänyt, etteivät opiskelijat anta-

neet opiskeluaikaisten ”galanttien kokemusten ja ihastusten” johtaa avioliittoon. Seuraavassa tarkas-

tellaan keiden kanssa opiskelijoita syytettiin esiaviollisen seksin harjoittamisesta, ja ketkä syyttivät 

opiskelijoita avioliittolupauksen rikkomisesta. 

 

 

4.2 Salavuoteuteen syyllistyneet naiset 

Olen jakanut salavuoteudesta syytetyt naiset kymmeneen ryhmään sen mukaan, miten heidän sää-

tynsä määriteltiin konsistorin pöytäkirjoissa. Nämä ryhmät ovat: nimi, piika, palkollinen, sukunsa 

kautta määritelty nainen, leski, keittäjä, imettäjä, irtolaisnainen, nainen sekä naista ei mainita. Li-

säksi olen jakanut tapaukset kolmeen ryhmään avioliiton näkökulmasta.258 Ensimmäiseen ryhmään 

(pelkkä salavuoteus) kuuluvat tapaukset, joissa avioliittoa ei mainittu lainkaan. Toiseen ryhmään 

kuuluvissa tapauksissa avioliitto nousi esiin konsistoreissa käydyissä keskusteluissa. Kolmanteen 

ryhmään kuuluvat tapaukset, joissa opiskelija ilmoitti syyllistyneensä salavuoteuteen ja avioituvan-

sa naisen kanssa. 

                                                 
256 Strömberg 1987, s. 332. 
257 Klinge 1987, s. 222–223. 
258 Katso liite 3. 
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Useimmin opiskelijan kanssa salavuoteudesta syytetty nainen merkittiin sekä Turussa että Uppsa-

lassa pöytäkirjaan ainoastaan etunimellä ja patronyymillä. Toiseksi useimmin nainen määriteltiin 

piiaksi tai palkolliseksi. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat molemmissa kaupungeissa 

naiset, jotka määriteltiin pöytäkirjassa sukunsa kautta.259 Heitä oli kuitenkin huomattavasti enem-

män Uppsalassa (11 henkilöä, 13 prosenttia kaikista tapauksista) kuin Turussa (3 henkilöä, 6 pro-

senttia). Edellä mainittujen lisäksi opiskelijat syyllistyivät salavuoteuteen irtolaisnaisten, keittäjien, 

imettäjien ja lesken kanssa. Turussa 15 prosentissa tapauksista opiskelijan kanssa salavuoteudesta 

syytetty nainen mainittiin ainoastaan sanalla nainen, vaikka hän olisi ollut paikalla. Uppsalassa vas-

taava osuus oli kymmenen prosenttia. Lisäksi molempien konsistorien pöytäkirjoista löytyy tapauk-

sia, joissa syytettynä oli ainoastaan opiskelija. Näissä tapauksissa naista ei mainittu laisinkaan. Tu-

russa näitä tapauksia oli seitsemän, joka on 13 prosenttia kaikista tapauksista. Uppsalassa vastaavat 

luvut olivat 14 ja 16 prosenttia. Tällöin konsistorit tutkivat rikosta ainoastaan opiskelijan osalta, 

eikä nainen ollut paikalla konsistorissa.  

 

Avioliitosta keskusteltiin salavuoteusrikoksen yhteydessä pääasiassa silloin, kun nainen kirjattiin 

pöytäkirjaan sukunsa kautta. Näissä tapauksissa naisen suku joko edusti naista konsistorissa, tai oli 

naisen kanssa vastaamassa rikoksesta. Avioliitosta keskusteltiin myös, kun nainen oli piika, imettä-

jä, leski, hänet kirjattiin pöytäkirjaan ainoastaan nimellä tai hänet mainittiin ainoastaan sanalla nai-

nen. Opiskelijat ilmoittivat avioituvansa naisen, porvarin, papin, käsityöläisen tai virkamiehen tyttä-

ren kanssa. 

 

Sekä Anu Pylkkänen että Seppo Aalto ovat tutkimuksissaan todenneet, että salavuoteuteen syyllis-

tyneet naiset merkittiin maaseudulla toimineiden alempien tuomioistuinten pöytäkirjoihin useimmi-

ten ainoastaan sanalla nainen. Tähän joukkoon he ovat laskeneet myös naiset, jotka kirjattiin pöytä-

kirjaan ainoastaan etunimellä ja patronyymillä. Pylkkäsen ja Aallon tutkimuksissa piiat olivat toi-

seksi useimmin syytettyinä salavuoteudesta. Piikojen jälkeen kolmanneksi suurimman ryhmän 

muodostivat itsellisnaiset ja heidän jälkeensä talollisen tyttäret. Pienimmän ryhmän muodostivat 

                                                 
259 Tämä tarkoitti sitä, että nainen mainittiin jonkun tyttärenä, siskona tai kälynä, jolloin miehestä kerrottiin nimi sekä 
asema yhteisössä. Tällöin saatettiin myös kertoa naisen etunimi, etunimi ja patronyymi tai sitten nainen mainittiin aino-
astaan sukulaisensa kautta ilman tarkempaa identifiointia. 
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lesket.260 Aallon ja Pylkkäsen tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että esiaviolliseen seksistä 

syytetyt naiset tulivat samoista säädyistä maaseudulla ja yliopistokaupungeissa. 

 

Yliopistokaupungissa eläessään opiskelijat olivat kaupunkilaisten kanssa tekemisissä koko ajan. He 

asuivat kaupunkilaisten luona ja ostivat heiltä palveluja. Opiskelijoilla oli tapana aina 1700-luvulle 

asti tuoda omat ruokatarpeensa mukanaan kaupunkiin, joista keittäjä sitten valmisti heille ruuan.261 

Opiskelijat ilmeisesti tutustuivat keittäjiin ollessaan heidän kanssaan päivittäin tekemisissä, ja jos-

kus nämä tapaamiset johtivat salavuoteuteen. Keski-Euroopan yliopistoissa huolestuttiin keskiajalla 

opiskelijoiden suhteista heille palveluja tarjoaviin naisiin. Niinpä määrättiin, että perinteisiin tehtä-

viin, kuten pyykinpesua hoitamaan tuli yliopistoihin palkata mies. Jos miestä ei saatu, pyykki tuli 

viedä yliopiston ulkopuolelle naisen pestäväksi. Toinen vaihtoehto oli, että yliopistoon palkattiin 

vanha nainen pyykkäriksi. Asia voitiin järjestää suurissa kaupungeissa, missä yliopistot ja opiskeli-

jat pyrittiin eristämään muusta kaupungista. 262 Tähän ei kuitenkaan pystytty tai edes pyritty Turussa 

ja Uppsalassa. 

 

Opiskelijat vuokrasivat huoneita muun muassa porvareilta ja leskiltä.263 Tämä mahdollisti opiskeli-

joiden tutustumisen kaupunkilaisten palveluksessa olleisiin piikoihin ja muihin palkollisiin. Kotona 

oleskellessaan opiskelijat solmivat suhteita myös kotitilallaan työskennelleisiin naisiin.264 Tilanne 

oli sama Göttingen yliopistossa, missä suurin osa opiskelijoiden kanssa salavuoteuteen syyllisty-

neistä naisista oli kaupungissa palkollisina toimineita naisia.265 Oli luonnollista, että opiskelijat ja 

palkollisena toimineet naiset päätyivät suhteeseen, sillä nuoret olivat saman ikäisiä ja suunnilleen 

samassa elämän vaiheessa. Opiskelu ja palkollisena toimiminen oli vain vaihe ihmisen elämässä.266 

Piian asema yhteisössä vaikuttaa nopeasti ajateltuna ongelmattomalta. Piiat kuuluivat palkollisiin ja 

täten 1600-luvulla vallinneen säätyjärjestelmän alimpaan luokkaan. Niinpä suhde opiskelijan ja 

piian välillä saattaa vaikuttaa opiskelijan osalta huolettomalta hurvittelulta, jonka ei voinut kuvitella 

                                                 
260 Pylkkänen 1990, s. 368. Aalto 1996, s. 71–76, 232–235. Pylkkäsen tutkimuksessa salavuoteuden alle on laskettu 
sekä pelkkä esiaviolliseen seksiin syyllistyminen, että tapaukset joissa käsiteltiin avioliittolupauksen rikkomista. Aallon 
tutkimuksessa puolestaan tilastoissa seksuaalirikollisuus sisältää niin salavuoteuden kuin huoruudenkin. 
261 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 14–16. Ranta 1975, s. 734–744.  
262 Karras 2003, s. 76. 
263 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 9–13. Ranta 1975, s. 745–746. Strömberg 1987, s. 334. Lundh 1958, s. 334. Samzelius 
1950, s. 31,33. 
264 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 59. Sana piika, ”piga”, saattoi tarkoittaa nuorta neitoa, neitsyttä sekä palveluksessa olevaa 
nuorta naista. Katso Svensk Akademins Ordbok (SAOB). Yllä mainituissa tapauksissa, käy kuitenkin asiayhteydestä 
ilmi, että pöytäkirjassa piika-nimityksellä tarkoitetaan nimenomaan tienestissä ollutta nuorta naista. 
265 Brüdermann 1990, s. 405. 
266 Aalto 1996, s. 72. Nygård 1989, s. 26, 32–33. Palkollisena toimiminen mahdollisti myös säästämisen tulevaa avio-
liittoa varten niin Pohjoismaissa kuin Britanniassakin. Samalla naisilla ja miehillä oli mahdollisuus oppia tarpeellisia 
taitoja tulevaisuutta ja omaa taloutta varten. Whittle 2005. Johansen 2005, s. 28. 
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johtavan avioliittoon. Kuitenkaan kaikkien konsistoreissa esiintyneiden piikojen kohdalla heidän 

sosiaalinen asemansa ei ollut yksiselitteinen.  

 

Toivo Nygårdin mukaan vaikeuksia kaupunkialueiden palkollisten sosiaaliseen määrittelyyn tuo se, 

että osa porvareiden pojista ja tyttäristä saatettiin esimerkiksi henkikirjoihin kirjata talojen rengeiksi 

ja piioiksi. Porvarien tyttäret saattoivat mennä piioiksi toisille porvareille, jos heidän perheillään ei 

ollut varaa elättää yli 15-vuotiaita tyttäriä. Nygårdin mukaan on kuitenkin todennäköistä, että suurin 

osa kaupungin palkollisista tuli maaseudulta, vaikka useat porvarisperheiden tyttäret ottivat pestin 

toisesta porvarisperheestä.267 Piikojen reaalinen lukumäärä Turussa kasvoi lähes koko 1600-luvun 

ajan. Piikojen seksuaalirikokset, ainakaan opiskelijoiden kanssa, eivät kuitenkaan kasvaneet samaan 

tahtiin, vaan piikojen osuus seksuaalirikoksiin syyllistyneistä naisista pysyi lähes muuttumattomana 

läpi vuosisadan.268 Onkin mahdollista, kuten Seppo Aalto ja Åsa Karlsson Sjögren ovat esittäneet, 

että suuri osa pelkästään nimellä ja patronyymillä pöytäkirjaan merkityistä naisista oli itse asiassa 

maaseudulta kotoisin olleita piikoja, jotka olivat tulleet työskentelemään kaupunkiin.269 

 

Etunimellä ja patronyymillä pöytäkirjoihin merkittyjen naisten määrä kasvoi 1660-luvun lopulla. 

Turussa näiden naisten määrä nousee selvästi 1660-luvulla, ja Uppsalassa se lisääntyy vuosisadan 

loppua kohden.270 Etunimellä ja patronyymillä merkittyjen naisten määrän kasvaminen konsistorien 

pöytäkirjoissa korreloi Turun piikojen määrän kasvun kanssa. Toisaalta etunimellä ja patronyymillä 

merkittyjen naisten määrän lisääntymisen syynä saattoi olla myös lain muutos, joka vähensi van-

hempien roolia salavuoteusrikoksissa. Naisten tuli vastata rikoksestaan itse, kuten miestenkin. Tämä 

saattaa olla syynä sille, että naiset alettiin merkitä yhä useammin pöytäkirjaan omalla nimellään ja 

patronyymillä, ilman viittausta isään tai holhoojaan. Anu Pylkkänen on kuitenkin huomauttanut, 

että nykyisen Suomen alueella naisten katsottiin olevan velvollisia vastaamaan itse itsestään ja te-

kemistään rikoksista kodista lähdettyään.271 

 

Asuessaan kaupunkilaisten luona opiskelijat eivät tutustuneet kuitenkaan ainoastaan perheiden pal-

kollisiin, vaan myös porvareiden, käsityöläisten, virkamiesten ja papiston tyttäriin.272 1600-luvun 

alkupuolella oli erityisesti Uppsalassa yleistä, että nainen kirjattiin konsistorien pöytäkirjoihin per-

heensä kautta salavuoteustapausten yhteydessä. 1630–40-luvuilla Uppsalan konsistori käsitteli seit-
                                                 
267 Nygård 1989, s. 31–33.  
268 Nygård 1989, s. 95. Katso liite 4.  
269 Aalto 1996, s. 76. Karlsson Sjögren 1998, s. 104.  
270 Katso liite 4. 
271 Pylkkänen 1990, s. 136–137, 150.  
272 Strömberg 1987, s. 347. 
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semän tapausta, joissa opiskelijat ilmoittivat vievänsä vihille naisen, jonka kanssa he olivat syyllis-

tyneet salavuoteuteen. Näissä tapauksissa salavuoteuteen opiskelijan kanssa olivat syyllistyneet 

kaksi raatimiehen ja kaksi kirkkoherran tytärtä, asianajajan, suutarin sekä vanhemman akatemian 

voudin tytär. Ilmeisimmin kaupungin ylimpien säätyjenkin tyttäret elivät vielä vanhojen tapojen 

mukaan, vaikka kirkko oli 1630-luvun lopulla kiristänyt kontrolliaan esiaviollisen seksin harjoitta-

misesta. Toisaalta heidän kunniansa ei joutunut kyseenalaiseksi, sillä opiskelijat avioituivat heidän 

kanssaan. 

 

Turussa naisen kirjaaminen pöytäkirjaan sukunsa kautta salavuoteustapauksissa oli harvinaisempaa. 

1640- ja 1650-luvuilla Judita Larsdotter ja Brita Hansdotter, porvareiden tyttäret kirjattiin pöytäkir-

jaan sukunsa kautta. 1670-luvulla tutkitussa tapauksessa naisen perhe tuli konsistoriin, koska nainen 

oli kuollut ennen asian käsittelyä. Miekanvalmistajan tytärpuoli Lisbetha Johansdotter oli synnyttä-

essään ja kuolinvuoteellaan tunnustanut harrastaneensa salavuoteutta opiskelija Herman Lilliehol-

min kanssa, joten asia piti tutkia opiskelijan osalta konsistorissa.273 Tapaukset vähenivät 1600-luvun 

puolen välin jälkeen molemmissa kaupungeissa. Turussa niitä ei löydy pöytäkirjoista enää 1670-

luvun jälkeen, mutta Uppsalassa konsistori käsitteli kaksi tapausta vielä 1690-luvulla. 1650-luvulta 

lähtien nainen määriteltiin sukunsa kautta sekä Turun akatemian että Uppsalan yliopiston konsisto-

rien pöytäkirjoissa pääasiassa silloin, kun nainen vetosi avioliittolupaukseen. Pelkkään salavuoteu-

teen syyllistyneet naiset tulivat vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla tuomioistuimen eteen yleensä 

yksin. 

 

Tämä saattoi johtua siitä, että 1600-luvun edetessä salavuoteuteen syyllistyneiden naisten halvek-

sunta lisääntyi, rikokseen syyllistyneet naiset ja erityisesti uusijat nähtiin moraalittomina. Luonnol-

lisesti porvaristo ja papisto halusi välttää seksuaalirikoksen aiheuttaman huonon maineen, ja sääty-

läistön naisten käyttäytymiseen suhtauduttiin erityisen tarkkaavaisesti. Osaltaan käytöksen muutos 

johtui myös siitä, että kansa oli alkanut omaksua kirkon opetuksia.274  Toisaalta kyse saattoi olla 

myös siitä, että suku ei voinut enää ajaa asiaa naisen kanssa konsistorissa, mikäli kysymyksessä oli 

pelkkä salavuoteus. 1600-luvun aikana naisen rooli muuttui seksuaalirikosten osalta holhotusta vas-

taajaksi. Rikos muuttui neidonloukkauksesta salavuoteudeksi, jossa kyse ei enää ollut rikoksesta 

naisen perhettä vastaan, vaan miehen ja naisen yhdessä tekemästä rikoksesta, joka oli valtakunnan 

                                                 
273 CAAP IV, den 15 december 1671. 
274 Aalto 1996, s. 208. Telste 1993, s. 216, 136–137. Taussi Sjöberg 1996, s. 150–151. Sogner, Lindstedt Cronberg, 
Sandvik 2000, s. 190. Pylkkänen 1990, s. 233.  
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lakia vastaan. Naisen lainmukainen rooli muuttui lähes passiivisesta vastaajaksi 1650-luvulla.275 

Suvulla ei siis ollut enää roolia salavuoteusrikoksessa, sillä se ei voinut vaatia hyvitystä naiselle, 

ellei kyseessä ollut avioliittolupauksen rikkomistapaus.  

 

Opiskelijoita syytettiin salavuoteudesta myös imettäjien kanssa. Kolme imettäjää vetosi myös avio-

liittolupaukseen. Todennäköisesti imettäjän ammatti lankesi naiselle salavuoteuden seurauksena. 

Useimpien tapausten kohdalla ei ole tiedossa, mitä nainen teki ennen imettäjän pestiä. Yhdessä ta-

pauksessa nainen kertoi aiemmin työskennelleensä piikana, mutta sittemmin imettäjänä. Naiset toi-

mivat imettäjinä elättääkseen itsensä ja lapsensa, kuten opiskelija Jonas Petrojuksen kanssa salavuo-

teuteen syyllistynyt Margareta. Jonakselle ja Margaretalle oli syntynyt lapsi, jonka ylläpidosta Jonas 

oli lain mukaan velvollinen pitämään huolen. Petrojuksen mielestä hänen ei olisi kuitenkaan tarvin-

nut maksaa naiselle lapsen ylläpidosta mitään, sillä nainen pystyi työnsä ansioista elättämään lap-

sen. Konsistori kuitenkin huomautti hänelle, että jos nainen ei tekisi tätä työtä, hän ei pystyisi ruok-

kimaan itseään ja lastaan. Niinpä Petrojus määrättiin maksamaan lapsen ylläpidosta, kuten laki mää-

räsi.276 

 

Edellä mainittujen naisryhmien lisäksi opiskelijoiden kanssa salavuoteuteen kirjattiin syyllistyneen 

ainoastaan naiseksi mainittuja naisia (kona/kåna), ja joissakin tapauksissa naista ei mainittu laisin-

kaan. Nämä tapaukset muodostavat suuren ryhmän salavuoteuteen syyllistyneiden naisten joukossa. 

On huomionarvoista, että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa ainoastaan kaksi naista kuudesta-

kymmenestä jää täysin ilman nimeä tai muuta tietoa, kun salavuoteustapauksissa tällaisia naisia on 

lähes neljännes. Tämä kertoo mahdollisesti jotakin salavuoteuteen syyllistyneiden naisten sosiaali-

sesta asemasta. He saattoivat olla sosiaalisesti niin alhaisia, ettei heidän mainintaansa nähty aiheelli-

seksi. Gudrun Anderssonin on kuitenkin huomauttanut, että nainen saatettiin kirjata nimellä nainen 

(”kona/kåna”), pöytäkirjaan myös muissa kuin siveellisyysrikoksissa. Sana nainen oli hänen mu-

kaansa neutraali ilmaus, jolla ei viitattu naisen moraaliin ja käytökseen toisin kuin nimityksillä 

”löskona” ja ”kvinnsperson”. Andersson on myös huomauttanut, että samaan aikaan kun neidon-

loukkaus muuttui rikosnimikkeeltään salavuoteudeksi, myös naisten nimitykset pöytäkirjassa muut-

tuivat. Enää ei ollut tarvetta erottaa neitsyitä rikoksen uusijoista, joten löskona-nimitystä ei enää 

1600-luvun lopulla käytetty naisista salavuoteustapausten yhteydessä.277 

 

                                                 
275 Pylkkänen 1990, s. 131. 
276 UUAKP X, den 24 maj 1673. 
277 Andersson 1998, s. 190–191, 193–194. 
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Kari Telsten mukaan Norjassa kone-nimityksellä saatettiin puolestaan viitata naimisissa olevaan 

naiseen, josta voitiin käyttää tuomiokirjoissa myös nimityksiä kvinne ja hustru. Norjassa myös avi-

ottomien naisten sosiaalinen status erotettiin pöytäkirjoissa. Piioiksi nimitettiin naimattomia naisia, 

neitsyitä. Naisihmisiksi (quindfolck) nimitettiin naimattomia naisia, jotka olivat synnyttäneet avio-

liiton ulkopuolisen lapsen. Toisaalta Sølvi Sogner, Marie Lindstedt Cronberg ja Hilde Sandvik ovat 

artikkelissaan esittäneet, että nimitys nainen on rinnastettavissa termeihin ”löskona” ja ”kvinnsper-

son”. Heidän mukaansa naiseksi nimittäminen oli alentava ilmaus, joka viittasi naisen sosiaaliseen 

asemaan yhteisössä.278 

 

Jos sanalla nainen tarkoitettiin huonomaineista ja/ tai aiemmin seksuaalirikokseen syyllistynyttä 

naista, olisi se näkynyt opiskelijoiden saamissa rangaistuksissa. Ruotsissa miehet tuomittiin perin-

teisesti alennettuun sakkorangaistukseen, mikäli nainen oli maattu aiemmin, tai hän oli syntynyt 

avioliiton ulkopuolella.279 Konsistorit kuitenkin tuomitsivat miehet pääasiassa täysmääräisiin sak-

koihin myös niissä salavuoteustapauksissa, joissa naista kutsutaan naiseksi tai häntä ei mainittu 

lainkaan. Konsistorien pöytäkirjoista löytyy 1600-luvulta muutama tapaus, joissa opiskelijoiden 

todettiin syyllistyneen seksuaalirikokseen naisen kanssa, joka on maattu aiemmin.280 Kuitenkin ai-

noastaan yhdessä tapauksessa naista kutsuttiin ”vanhaksi huonomaineiseksi huoraksi”281, muissa 

tapauksissa nainen on kirjattu pöytäkirjaan nimellä, tai heitä kutsuttiin naisiksi. Yksi nainen oli jopa 

tienestissä professori Stigzeliuksella.  

 

Terhi Nallinmaa-Luodon mukaan jotkut opiskelijoiden kanssa salavuoteuteen syyllistyneistä naisis-

ta saattoivat olla prostituoituja,282 mutta ilmeisesti prostituutio oli suhteellisen vähäistä Turussa ja 

Uppsalassa. Prostituution harjoittaminen luterilaisen puhdasoppisuuden aikana on todennäköisesti 

ollut hankalaa tiukan seksuaalilainsäädännön, sen valvonnan sekä yhteisöjen pienuuden vuoksi. 

Joidenkin tapausten yhteydessä opiskelijat väittivät naisen olevan prostituoitu ja hänen työskentele-

vän talossa, jossa harjoitettiin muutakin siveetöntä toimintaa kuten juominkeja ja rahasta peluuta. 

Näissäkään tapauksissa opiskelijat eivät koskaan pystyneet näyttämään väitettään toteen, ja konsis-

                                                 
278 Telste 1993, s. 109. Sogner, Lindstedt Cronberg, Sandvik 2000, s. 192. Katso myös Aalto 1996, s. 76, sekä Pylkkä-
nen 1990, s. 57. 
279 Karlsson Sjögren 1998, s. 174. Taussi Sjöberg 1996, s. 153. Andersson 1998, s. 191. 
280 CAAP IV, den 28 maj 1679. UUAKP III, den 23 augusti 1643. UUAKP V, den 23 maj 1656. UUAKP XV, den 1 & 
den 4 februari 1682. 
281 ”berychtat gammal skiöka”. UUAKP III, den 23 augusti 1643. 
282 Terhi Nallinmaa-Luodon mukaan on todennäköistä, että Turussakin oli prostituoituja, sillä käsityöläisten ammatti-
sääntö kielsi kisällejä käymästä ilotaloissa. Nallinmaa-Luoto 1973, s. 59. 
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tori nuhteli opiskelijoita.283 Emme siis voi puhua prostituutiosta yhtä suurena ja avoimena ilmiönä 

kuin keski- tai uuden ajan alun Keski-Euroopan yliopistokaupungeissa.  

 

Ruth Karras Mazon mukaan prostituoidut olivat erittäin yleisiä keskiajan yliopistokaupungeissa. 

Auktorit kielsivät opiskelijoiden ja opettajien suhteet prostituoituihin suurimmaksi osaksi järjestyk-

sen pidollisista syistä johtuen. Monien yliopistojen järjestyssäännöt kielsivät yliopiston jäsenten 

lihallisen kanssakäymisen prostituoitujen kanssa yliopiston tiloissa, mutta ne eivät puhuneet mitään 

siitä, mitä heidän kanssaan sai tehdä muualla. Yliopiston auktoriteetit eivät painottaneet, ja vielä 

vähemmän opiskelijat omaksuivat, kirkon opetuksia selibaatista ja siveydestä. Yliopiston miehet 

käyttivät seksuaalisesti saatavilla olevia naisia eli palvelijoita ja prostituoituja osoittaakseen omaa 

siirtymistään mieheyteen.284 Stefan Brüdermannin on huomauttanut että 1600-luku toi mukanaan 

monia ongelmia prostituutioon liittyen Keski-Euroopassa. Nuoria naisia saapui kaupunkeihin maa-

seudulta työpaikan toivossa, mutta suuri osa heistä päätyi prostituoiduiksi. 1700-luvun Göttingen 

yliopistokaupungille prostituutio oli siinä määrin ongelma, että vanhemmat eivät halunneet lähettää 

poikiaan kaupungin yliopistoon. Ongelmaan puututtiin tiukasti, mutta prostituutio ei tästä huolimat-

ta 1700-luvun aikana hävinnyt kaupungista.285 

 

Näyttää siltä, että se mitä naisesta kirjattiin pöytäkirjoihin, ei yksioikoisesti paljasta hänen sosiaalis-

ta asemaansa yhteisössä. On mahdollista, että konsistorit jättivät tuomioistuimen kannalta täysin 

selvien tapausten osalta naisten tarkkojen tietojen kirjaamisen vähemmälle, sillä mitä monimutkai-

sempi rikoksen tutkintaprosessi oli, sitä enemmän osapuolista kirjattiin tietoja ylös. Kun osapuolet 

tunnustivat tekonsa, ei pöytäkirjoihin ollut tarvetta kirjata ylös muuta kuin rikos sekä siitä langetettu 

tuomio. Tässä tapauksessa konsistorien kannalta olennaisinta oli nimenomaan kirjata niiden rikok-

seen syyllistyneiden tiedot, jotka kuuluivat heidän tuomiovaltansa alle. On mahdollista, että naiset, 

joista ei ole löydettävissä tietoa konsistorien pöytäkirjoista, eivät kuuluneet konsistorin vaan esi-

merkiksi kaupungin oikeuden tuomiovallan alle. Usein pöytäkirjoissa mainitaankin, että nainen sai 

hakea tuomionsa omalta foorumiltaan. Näin naisen rikoksen tuomitseminen ja sovittamisen valvo-

minen ei kuulunut konsistoreille, eikä naisen tarkkojen tietojen kirjaaminenkaan ollut kovin tärkeää 

konsistorien näkökulmasta. 

 

 

                                                 
283 Esim. CAAP VII, den 9 maj 1694. 
284 Karras 2003, s. 76–80. 
285 Brüdermann 1990, s. 380–390. 
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4.3 Avioliittolupaukseen vedonneet naiset 

Kaikista esiaviolliseen seksiin syyllistyneistä naisista 28 prosenttia vetosi avioliittolupaukseen.286 

Turussa suurin osa avioliittolupaukseen vedonneista naisista kirjattiin pöytäkirjaan etunimellä ja 

patronyymillä (54 % kaikista tapauksista), kuten salavuoteustapauksissakin. Toiseksi suurimman 

ryhmän muodostivat sukunsa kautta määritellyt naiset, piiat ja lesket. Heidän lisäkseen avioliittolu-

paukseen vetosivat palkolliseksi merkitty nainen sekä imettäjä. Uppsalassa suurin osa avioliittolu-

paukseen vedonneista naisista määriteltiin pöytäkirjoissa sukunsa kautta (57 %). Heidän jälkeensä 

suurimman ryhmän muodostivat etunimellä ja patronyymillä kirjatut naiset. Lisäksi avioliittoon 

vetosivat lesket, imettäjä ja palkollinen. Kaupunkien välillä on selkeä ero. Uppsalassa naiset määri-

teltiin suurimmassa osassa tapauksista pöytäkirjassa sukunsa kanssa, kun Turussa naiset kirjattiin 

pääasiassa etunimellä ja patronyymillä.  

 

Turussa nainen määriteltiin avioliittolupauksen rikkomistapauksissa kolmessa tapauksessa sukunsa 

kautta. Näistä tapauksista kaksi käsiteltiin 1650–1660-luvuilla ja viimeinen 1690-luvulla. Vuosisa-

dan puolivälissä naiset määriteltiin veljiensä kautta. Vuonna 1694 käsitelty tapaus oli tapahtunut 

Linköpingissä opiskelija Andreas Schedeliuksen siellä opiskellessa, joten ainoastaan opiskelijaa 

kuultiin konsistorissa. Linköpingissa porvari Sven Jönssonin tytär syytti Schedeliusta avioliittolu-

pauksen rikkomisesta. Konsistori ei antanut asiassa tuomiota, vaan lähetti Schedeliusta kuultuaan 

selvityksen Linköpingiin. Nainen tai hänen sukunsa ei siis esiintynyt konsistorissa.  

 

Mainittuja kolmea tapausta lukuun ottamatta, naiset kirjattiin pöytäkirjaan siviilisäätynsä (lesket), 

pestinsä tai nimensä mukaan. On mahdollista, että Turussa naisten tulkittiin olevan asianomistajia 

avioliittolupauksen rikkomiseen liittyvissä tapauksissa, johon vuoden 1608 Mooseksen lain lisäys 

antoi mahdollisuuden.287 Lisäksi on huomioitava, että naiset edustivat Turussa itseään myös sala-

vuoteustapauksissa, joten on mahdollista, että naisten asema nähtiin itsenäisempänä kaiken kaikki-

aan seksuaalirikoksissa kuin Uppsalassa ja tästä syystä heidät merkittiin pöytäkirjaan ainoastaan 

etunimellä ja patronyymillä.288  

 

On myös mahdollista, että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa suurin osa naisista oli kaupun-

kiin palkollisiksi tulleita nuoria naisia, eikä heillä tästä syystä ollut sukua tukenaan. Kuten Anu 

Pylkkänen on todennut, sukulaiset lakkasivat toimimasta tyttären edustajana viimeistään silloin, kun 

                                                 
286 Katso liitteet 1 ja 3. 
287 Katso luku 2.3. 
288 Katso Pylkkänen 1990, s. 239. 
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tämä lähti kotoaan. Talojen isännät eivät pitäneet velvollisuutenaan myöskään vastata taloudessaan 

palkollisina toimineiden nuorten naisten asioista, vaan naiset saivat vastata niistä itse.289 On myös 

mahdollista, että maaseudulta kaupunkiin työhön tulleet nuoret naiset antautuivat suhteisiin opiske-

lijoiden kanssa helpommin kuin kaupungissa eläneiden porvareiden tai papiston tyttäret. Ylempiin 

säätyihin kuuluneiden naisten ja varakkaiden perheiden tyttärien tuli valvoa kiristyvän seksuaalimo-

raalin aikana yhä tarkemmin siveellisyyttään ja välttää esiaviollisia suhteita. Samaan aikaan oli 

edelleen yleistä, että talonpoikaisväestö aloitti yhteiselämän jo kihlausaikana.290 Tämä tarkoittaisi 

sitä, että Turussa säätyläisten ja varakkaiden porvarien tyttäret olisivat sisäistäneet kirkon opetta-

man seksuaalimoraalin jo 1600-luvun alussa. Toisaalta tilanne voi myös kertoa siitä, että säätyläis-

naisen tai varakkaan porvarin tyttären esiaviollisesta suhteesta seurasi aina avioliitto, eikä heitä tästä 

syystä löydy akatemian konsistorien pöytäkirjoista.  

 

Uppsalassa naiset kirjattiin pöytäkirjaan sukunsa kautta huomattavasi useammin kuin Turussa, ja 

naiset määriteltiin pääsääntöisesti isänsä kautta.291 Naisten kirjattiin olevan lähtöisin käsityöläis-, 

virkamies- ja talonpoikaiskodeista, papistosta, porvaristosta sekä upseeristosta. Suurin osa naisista 

kuitenkin mainittiin vain tyttärinä isänsä kautta. On mahdollista, että ainoastaan isänsä kautta maini-

tut naiset olivat maanviljelijöiden tyttäriä, sillä isille ei ilmoiteta minkäänlaista porvarillista elinkei-

noa. Uppsalassa maanviljely oli yleinen elinkeino 1600-luvulla.292 Vielä 1640–1650-luvulla konsis-

torissa käsiteltiin tapauksia, joissa papiston ja kaupungin raatiin kuuluneiden valtaporvarien tyttäret 

ilmiantoivat konsistorille opiskelijan rikkoneen avioliittolupauksen.293 Vuosisadan jälkipuoliskolla 

tilanne muuttui. Papiston tyttäret katoavat pöytäkirjoista. Sukunsa kautta merkittiin porvarien, vir-

kamiehen sekä upseerin tyttäret. Lisäksi joukossa oli kaupungin raatiin kuuluneen Erich Jöranssonin 

käly Kerstin Klang. Kerstinin vanhemmat olivat kuolleet, ja hänen äitinsä veljet asuivat Tukholmas-

sa. Lanko Erich Jöransson oli ilmeisesti Kerstinin lähin sukulaismies ja holhooja, jonka vuoksi 

Kerstin merkittiin hänen kauttaan pöytäkirjaan. Vuosisadan aikana papiston ja valtaporvariston tyt-

täret katosivat pöytäkirjoista. On mahdollista, että muutos johtui yllä mainitusta seksuaalimoraalin 

muutoksesta. Vielä vuosisadan alussa papiston tyttärille sallittiin esiaviolliset suhteet, mutta suku-

puolimoraalin kiristyessä myös yhteisön ylimpiä sosiaalisia ryhmiä edustaneiden naisten käytös 

                                                 
289 Pylkkänen 1990, s. 36–137, 150. 
290 Katso Aalto 1996, s. 218. 
291 Kuitenkin piika Kerstin Klangin tapauksessa asian toi käräjille asianajaja Johan Wallois Kerstinin langon pyynnöstä. 
Kerstinin siskon mies otti asian hoitaakseen, sillä Kerstin asui hänen taloudessaan, ja lanko oli vastuussa taloudessaan 
asuvien naisten käyttäytymisestä. Samalla lanko oli Kerstinin lähin sukulaismies. Samoin eräs nainen esiteltiin konsisto-
rille Muncteliuksen sisarena, tällöin veli ei kuitenkaan edustanut sisartaan konsistorissa. UUAKP V, den 9 juni 1658. 
UUAKP XVII, den 26 augusti 1685.  
292 Samzelius 1950, s. 30−31. 
293 Kaupungin raatiin kuuluneet porvarit olivat yleensä kaupungin vaikutusvaltaisimpia. Andersson 2005, s. 62. 
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muuttui. He eivät enää antautuneet esiaviollisiin suhteisiin niin helposti.294 On myös mahdollista, 

että säätyläisnaisten esiaviolliset suhteet johtivat avioliittoon, jolloin asiaa ei tarvinnut tuoda konsis-

toriin. 

 

Mahdollisia syitä naisten pöytäkirjaan merkitsemisen erolle kaupunkien välillä on kaksi. Ensinnäkin 

ero kaupunkien välillä saattoi johtua kaupunkien toimeentuloerosta. Uppsala oli 1600-luvulla maa-

talouteen ja maanomistukseen kiinnittynyt kaupunki, kun Turku eli pääasiassa kaupankäynnistä.295 

Maaseudulla perheen merkitys avioliittoa solmittaessa oli erityisen tärkeä, sillä avioliittoa solmitta-

essa keskusteltiin aina myös maaomaisuuden siirtämisestä perheiden välillä.296 On mahdollista, että 

suvun ja perheen merkitys salavuoteus- ja avioliittolupauksen rikkomistapauksissa korostuu tämän 

vuoksi Uppsalassa enemmän kuin Turussa. Vuosisadan lopulla Uppsalassa avioliittolupaukseen 

vedonneet naiset eivät kuitenkaan yleensä kuuluneet kaupungin eliittiin vaan alempiin porvaris-

luokkiin. Poikkeuksen teki raatimiehen käly, piika Kerstin Klang. 

 

Toinen syy kaupunkien väliseen eroon saattoi olla asukasmäärä. Uppsalassa asukkaita oli puolet 

vähemmän kuin Turussa, ja kaupunkilaisista ¼–⅓ oli kytköksissä yliopistoon.297 Sen vuoksi on 

mahdollista, että Uppsalassa opiskelijat ajautuivat useammin suhteeseen kaupungin porvariston ja 

maanomistajien tyttärien kanssa. Turussa taloja oli enemmän kuin Uppsalassa, ja palkollisina toimi 

huomattavasti enemmän piikoja kuin renkejä.298 On mahdollista, että konsistoriin päätyivät ainoas-

taan opiskelijoiden ja piikojen suhteet, ja piiat yleensä edustivat konsistorissa itse itseään. On myös 

mahdollista, että Turussa opiskelijat päätyivät avioitumaan loukkaamansa porvarin tyttären kanssa, 

lopettivat opintonsa ja jatkoivat porvarin uralla. Eino E. Suolahden mukaan erityisesti Turusta ko-

toisin olleet ylioppilaat päätyivät usein avioitumaan opiskeluaikanaan porvarien tyttärien ja palve-

lustyttöjen kanssa ja jättivät yliopistouran hankkiakseen elantonsa porvarina.299 

 

Nuoret, naimattomat, lain alla holhouksen alle kuuluneet naiset eivät olleet ainoita, joiden kanssa 

opiskelijat syyllistyivät salavuoteuteen ja avioliittolupauksen rikkomiseen. Kun lesket saapuivat 

konsistoriin, he vetosivat lähes aina avioliittolupaukseen salavuoteusrikosten yhteydessä sekä Tu-

russa että Uppsalassa. Ainoastaan kerran turkulaista leskeä syytettiin pelkästä salavuoteudesta, mut-

ta tässäkin tapauksessa konsistori neuvotteli parin kanssa avioliiton mahdollisuudesta. Lesket vuok-
                                                 
294 Aalto 1996, s. 196. 
295 Karonen 2001, s. 40. Geschwind 2001, s. 48, 52. Samzelius 1950, s. 30–31. 
296 Karlsson Sjögren 1998, s. 208–209. Pylkkänen 1990, s. 334–342. 
297 Geschwind 2001, s. 49. 
298 Nygård 1989, s. 95. 
299 Suolahti 1946, s. 130–132. 
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rasivat opiskelijoille huoneita sekä Turussa että Uppsalassa, ja konsistorien pöytäkirjoista käy ilmi, 

että opiskelijat olivat usein heille velkaa.300 On mahdollista, että köyhät opiskelijat huijasivat leskil-

tä ilmaisen asumuksen tai muita hyödykkeitä avioliittolupauksella. Tämä käytös muistuttaa jossain 

määrin maaseudulla tavattua tapaa huijata renkiä tai piikaa avioliiton mahdollisuudella. 

 

Toivo Nygårdin mukaan leski-isännät ja -emännät saattoivat huijata palkollisensa avioliittolupauk-

sella tekemään ilmaiseksi töitä vuoden kiireisimpään aikaan, mutta hylätä hänet kiireisen ajan pää-

tyttyä.301 Kaupunkilaisleskien ja opiskelijoiden suhde saattoi olla jokseenkin samankaltainen hyväk-

sikäyttösuhde, jossa opiskelija hyötyi leskestä. Olihan suuri osa opiskelijoista köyhiä nuorukaisia ja 

leskillä puolestaan ilmeisesti varallisuutta. Toisaalta leskelle avioliitto opiskelijan kanssa olisi ollut 

todennäköisesti kannattava.302 Avioliitto olisi saattanut nostaa naisen säätyä. Toki kaikki riippui 

siitä, millaisiin tehtäviin nuorukainen yliopisto-opintojensa jälkeen siirtyisi, ja miten hän menestyisi 

urallaan.  

 

Etunimellä ja patronyymillä pöytäkirjoihin kirjatut naiset, piiat, palkolliset, imettäjät ja sukunsa 

kautta määritellyt naiset olivat todennäköisesti saman ikäisiä kuin opiskelijat, ja suhteiden syntymi-

nen nuorten välille oli luonnollista heidän eläessä tiiviissä yhteydessä. On kuitenkin yksi kaupun-

gissa elänyt nuorten naisten ryhmä, joka loistaa poissa olollaan konsistorien pöytäkirjoissa. Sala-

vuoteuteen syyllistyneiden ja avioliittolupaukseen vedonneiden naisten joukosta puuttuvat akatemi-

an opettajakunnan tyttäret. Yliopiston opetushenkilökunnan perheeseen kuuluneet naiset eivät esiin-

tyneet seksuaalirikosten yhteydessä konsistorissa milloinkaan. Heitä ei syytetty esiaviolliseen sek-

siin liittyneistä rikoksista, eivätkä he koskaan myöskään todistaneet tapausten yhteydessä. Nämä 

naiset jäivät, tai heidät jätettiin, tuomioistuimen ulkopuolelle. Mahdollisesti heidän läsnäoloaan ei 

katsottu tarpeelliseksi, sillä opetushenkilökuntaan kuuluneet miehet saattoivat todistaa siveellisyys-

rikoksissa perheensä ja perhekuntansa puolesta. Poikkeuksen tilanteeseen teki kuitenkin Uppsalassa 

professori Lithmanin tytär. On mahdollista, että akatemian perhekunnan asiat sovittiin ja soviteltiin 

konsistorin ulkopuolella, kuten professori Lithmanin tyttären tapauksessa tehtiin. 

 

Herra Carlström oli kihlannut professorin Lithmanin tyttären. Tytär kuitenkin päätyi kihlauksen 

aikana sänkyyn professori Samuel Skunckin kanssa, ja myöhemmin rikoskumppanit avioituivat.303 

Rikoksen käsittelyn yhteydessä professori Lithmanin tytär ei tullut konsistoriin vastaamaan rikok-

                                                 
300 Katso esim. CAAP VI, den 15 april 1690; UUAKP III, den 15 december 1647. 
301 Nygård 1989, s. 122−123. 
302 Andersson 1997, s. 12. 
303 UUAKP VIII, den 12 August 1668. 
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sestaan. Ainoastaan professori Skunck vastasi rikoksesta ja sovitti sen. Parin tekemä rikos oli erit-

täin häpeällinen koko akatemiayhteisölle sekä asianosaisille perheille, ja se pyrittiin sovittelemaan 

yksityisesti ilman tuomioistuimen sekaantumista asiaan. On mahdollista, että rike nähtiin professo-

rin tytärtä ja hänen perhettään niin paljon halventavana, ettei häntä haluttu saattaa vastaamaan maal-

lisessa oikeudessa rikkeestä. Olihan hän tavallaan jo sovittanut syntinsä avioitumalla rikoskump-

paninsa kanssa.304 Yleisesti voidaan sanoa, että opetushenkilökunnan vaimot ja tyttäret olivat omak-

suneet luterilaisen puhdasoppisuuden seksuaalinormiston tai heitä valvottiin ja suojeltiin tarkasti, 

sillä heitä ei seksuaalirikosten vuoksi pöytäkirjoissa mainita professori Lithmanin tytärtä lukuun 

ottamatta. 

 

Kuitenkin tilanne on toisenlainen akatemian muun henkilökunnan kanssa. Turussa professori Sa-

muel Gyllenstålpea syytettiin avioliittolupauksen rikkomisesta ja monta vuotta kestäneestä suhtees-

ta ratsumestari Bengt Bengtssonin tyttären Christina Bengtsdotterin kanssa.305 Yliopiston konstituu-

tiot velvoittivat konsistorit tutkimaan henkilökunnan rikkeet ja virheet. Konsistori yritti pitää asian 

käsittelyn salassa sen aiheuttaman suuren häpeän vuoksi. Samoin toimittiin Uppsalassa professori 

Lithmanin tyttären kohdalla. Sekä professori Lithmanin tyttären että professori Gyllenstålpen teot 

vaaransivat yliopistojen maineen, ja molemmissa tapauksissa asia pyrittiin sovittelemaan mahdolli-

simman vähän hälyä herättävästi. Yliopiston henkilökunta pyrki näin säilyttämään hyvän maineensa 

niin kaupunkilaisten kuin opiskelijoidenkin silmissä. 

 

Salavuoteudesta ja avioliittolupauksen rikkomisesta syytetyt opiskelijat edustivat talonpoikia, por-

varistoa sekä papistoa. Rikoksiin syyllistyneet naiset tulivat pääasiassa samoista säädyistä kuin 

opiskelijat. Tosin naisten yhteiskunnallisen aseman määrittely pelkästään konsistorien pöytäkirjojen 

antamien tietojen perusteella on hankalaa. Naisten ja opiskelijoiden säädyn määritteleminen on vai-

keaa myös siksi, että he olivat nuoria ja nuoruuteen kuului sekä miehille että naisille tietynlainen 

säädyn vaihtelu. Nuorukaisesta tuli säätyläinen yliopistoon kirjauduttuaan, mutta hänen säätytaus-

tallaan oli merkitystä hänen opintojensa keston ja tulevan uran kannalta. Opiskelijat olivat ja elivät 

samassa elämänvaiheessa kuin renkeinä työskennelleet nuoret miehet sekä kaupunkien kisällit. 

Myös talonpoikien ja porvarien tyttäret saattoivat lähteä lapsuuden kodistaan palkollisiksi ennen 

avioitumistaan, hekin elivät lapsuuden ja aikuisuuden välistä vaihetta. 

 

                                                 
304 Kuitenkin vuoden 1686 kirkkolaissa todettiin, että jos joku kihlaa itsensä kahden kanssa, on ensimmäinen kihlaus 
voimassa oleva, vaikka hän olisi maannut toisen kihlattunsa kanssa. KL § XVI. 
305 CAAP V, den 8 november 1679 – den 26 januari 1681. Professori Gyllenstålpen rikoksen tutkinta on koottu omaksi 
osiokseen painettuun pöytäkirjaan, tapaus ei muodosta vastaavaa kokonaisuutta alkuperäisissä pöytäkirjoissa.   
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Erityisesti on vaikea sanoa, mihin säätyyn nuoret ainoastaan nimellä konsistorien pöytäkirjaan mer-

kityt naiset kuuluivat, joita oli enemmistö Turun akatemian konsistorissa salavuoteudesta syytetty-

jen ja avioliittolupaukseen vedonneista naisista. On vaikea sanoa erosivatko nämä naiset sosiaalisel-

ta asemaltaan piioista, palkollisista, imettäjistä tai keittäjistä. Jostain syystä konsistorit näkivät kui-

tenkin tarpeelliseksi mainita joidenkin naisten kohdalla heidän ammattinsa. Uppsalassakin naisen 

merkitseminen etunimellä ja patronyymillä pöytäkirjaan oli yleistä. Kuitenkin Uppsalassa naiset 

kirjattiin konsistorien pöytäkirjoihin usein myös sukunsa kautta. Kaupunkien väliseen eroon vaikut-

ti mahdollisesti kaupunkien toimeentulo- ja kokoero.  

 

Kari Telsten mukaan 1700-luvun Norjassa oli yleistä, että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa 

miehet ja naiset edustivat suunnilleen samoja säätyjä. Hanne Marie Johansenin on kuitenkin esittä-

nyt, että 1600-luvun Norjassa Bergenin alueella nainen oli avioliittolupauksen rikkomistapauksissa 

pääsääntöisesti säädyltään alhaisempi kuin mies.306 Kari Telste perustaa väitteensä sille, että hänen 

tutkimissaan tapauksissa parin erisäätyisyys ei koskaan ollut pääteema avioliittolupauksen rikko-

mistapausta tutkittaessa. Myöskään Turussa tai Uppsalassa parin erisäätyisyyttä ei koskaan nostettu 

syyksi avioliittolupauksen rikkomistapauksessa.  

 

Turun ja Uppsalan konsistorien osalta parien säätyerojen tarkkailua vaikeuttaa toisaalta se, että 

Uppsalan osalta on vaikea saada selville opiskelijan säätytaustaa, vaikka naisen sääty usein pöytä-

kirjasta selviääkin. Turussa opiskelleiden osalta tilanne oli päinvastainen. Opiskelijoiden säätytausta 

on mahdollista selvittää lähes puolessa tapauksista, mutta naisen sääty jää usein selvittämättä. Näyt-

täisi kuitenkin siltä, että konsistorien käsittelemistä tapauksista löytyy sekä sellaisia tapauksia, jois-

sa parin säätyero oli suuri että tapauksia, joissa pari oli säädyltään samanarvoinen. Säädyn merki-

tykseen ja eroihin perehdytään tarkemmin avioliittoon painostettujen parien kautta. 

 

 

                                                 
306 Telste 1993, s. 87, 116–117. Johansen 2005, s. 26. 
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5 Haluatko naida tämän naisen? 

Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorit suostuttelivat yhteensä 20 paria avioitumaan.307 

Uppsalassa konsistori painosti kymmentä paria avioitumaan, joka on noin kahdeksan prosenttia 

kaikista esiaviollisesta seksistä syytetyistä pareista. Painostettujen parien määrässä tapahtui Uppsa-

lassa nousu 1680-luvulla. Myös Turussa konsistori painosti kymmentä paria avioitumaan. Parien 

osuus kaikista esiaviolliseen seksiin liittyneistä rikoksista oli 12 prosenttia eli suurempi kuin Uppsa-

lassa. Turussa avioliittoon painostaminen yleistyi 1690-luvun alussa, muutos tapahtui noin vuosi-

kymmentä myöhemmin kuin Uppsalassa. Yleensä konsistorit painostivat pareja avioitumaan, kun 

kyseessä oli avioliittolupauksen rikkomistapaus. Kuitenkin 1600-luvun alussa konsistorit molem-

missa yliopistokaupungeissa painostivat myös eräitä pelkkään esiaviolliseen seksiin syyllistyneistä 

pareista solmimaan avioliiton. Kehitys oli samansuuntainen kuin Malin Lennartssonin tutkimassa 

Smålannissa, missä 1650-luvun jälkeen pareja painostettiin avioitumaan ainoastaan, kun nainen 

vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen.308 Turussa painostaminen oli suhteessa yleisempää kuin 

Uppsalassa. Uppsalassa puolestaan painostettujen parien määrä nousi vuosikymmentä aiemmin kuin 

Turussa.  

 

Avioliittoon painostetut parit olivat selvästi vähemmistössä konsistorien käsittelemissä esiaviolli-

seen seksiin liittyvissä tapauksissa. Useimmiten esiaviollisesta seksistä tai avioliittolupauksen rik-

komisesta syytettyjä pareja ei painostettu avioitumaan. Avioliittoon painostettuja pareja on kuiten-

kin hyvä tarkastella, sillä tapaukset kertovat tuomioistuinten, opiskelijoiden, naisten ja heidän per-

heidensä suhtautumisesta avioliittoon. Tässä luvussa perehdyn siihen, miten konsistorit painostivat 

pareja avioitumaan? Entä miksi juuri tietyt parit valikoituivat painostetuiksi, ja miten nämä parit 

erosivat niistä tapauksista, joissa painostusta ei käytetty? Lisäksi käsittelen konsistorien käytäntöjen 

muutoksia. Miksi painostettujen parien määrän nousussa on kymmenen vuoden ero tuomioistuinten 

välillä? Viimeisessä alaluvussa käsitellään turkulaisten opiskelijoiden avioliittoja. Ketkä opiskeli-

joista päätyivät avioitumaan konsistorin painostuksesta, entä keiden kanssa avioituivat ne opiskeli-

jat, jotka eivät suostuneet solmimaan avioliittoa loukkaamansa naisen kanssa?  

 

 

                                                 
307 Katso liite 5. 
308 Lennartsson 1999, s. 317−318. 
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5.1 Konsistorit ja painostamisen taito 

Konsistorit kohdistivat painostuksensa aina opiskelijaan. Naista ei avioliittoon tarvinnut painostaa, 

sillä hän oli pannut asian tuomioistuimessa vireille saadakseen miehen täyttämään lupauksensa. 

Painostus aloitettiin neuvottelemalla opiskelijan kanssa. Konsistorin jäsenet esittivät opiskelijalle 

seuraukset sekä avioliitosta että lupauksen rikkomisesta. Konsistori tiedusteli opiskelijalta useaan 

otteeseen, haluaisiko hän avioitua naisen kanssa. Useimmiten keskustelu käytiin käsittelyn aluksi ja 

lopuksi. Yleensä miestä puhutettiin konsistorin edessä, mutta joissain tapauksissa konsistori myös 

sopi, että rehtori ottaa miehen puhutteluunsa ja pyrkii saamaan miehen muuttamaan mielensä. Usein 

opiskelijoille annettiin myös aikaa miettiä päätöstään, kuten oli määrätty vuoden 1571 kirkkolais-

sa.309  

 

Jos opiskelija ei suostunut avioliittoon puhuttelun jälkeen, konsistori pyrki vaikuttamaan opiskelijan 

päätökseen langettamalla hänelle tuntuvan rangaistuksen.310 Vuonna 1665 uppsalalainen opiskelija 

Johan Tibergh oli antanut avioliittolupauksen akatemian vanhan vahtimestarin tyttärelle ja maannut 

naisen kanssa. Johan ei halunnut naida naista. Niinpä konsistori antoi miehelle kolme viikkoa aikaa 

miettiä päätöstään. Kolmen viikon kuluttua osapuolet saapuivat uudelleen konsistorin eteen. Johan 

ei ollut muuttanut mieltään, joten hänelle julistettiin seuraava tuomio: 

 

Ensiksi Johan Tibergh maksaa neidonloukkauksesta sakkoa 40 markkaa hopearahaa lain naimakaaren 

kolmannen luvun mukaan; toiseksi erotetaan neljäksi vuodeksi julkisesti, koska hän piti äitiä ja tytärtä 

niin kauan väärässä uskossa, ja koska hän syytti konsistoria valehtelusta; kolmanneksi maksaa hyvitystä 

neidolle 100 taaleria kuparirahaa ja kolmen vuoden kuluttua huolehtii lapsesta neljä vuotta, niin kuin 

laki sanoo, johon hänen nyt pitää saada takaus tai heti maksaa 50 taaleria joka vuodesta yhteensä 200 

taaleria; neljänneksi tulee hänen maksaa emännälleen 5 taaleria kuluja viikkoa kohden, siltä ajalta jonka 

hän on nyt siellä viettänyt ja istua kuukausi vankilassa valheesta, jonka hän kertoi konsistorista.311 

 

Kahden päivän kuluttua tuomion julistamisesta Tri Stigzelius kertoi konsistorille, että Johan Ti-

bergh oli ollut hänen luonaan vanhan vahtimestarin tyttären kanssa. Tuolla vierailulla Tri Stigzelius 

oli onnistunut taivuttelemaan Johanin naimaan naisen. Tämä miellytti konsistoria, ja Johan sai pala-

                                                 
309 CAAP VI, den 15 april 1690. CAAP VII, den 29 januari 1691. UUAKP II, den 25 oktober 1637. KO: ordning om 
echtenskap.  
310 CAAP I, den 19 april 1654. UUAKP VII, den 24 maj 1665. UUAKP IX, den 11 mars 1671.  
311 ”Först skall Johan Tiberg böta för möökränkning 40 mk sölfwerm:tt efter gif.m.B. 3 cap. 2:do. Relegeras han på 4 
åhr medh en public och tryckt relegation för det han så länge modren och dottern medh falskheet uppehållit hafwer, och 
Consistorium för osanning i sitt bref beskyldt. 3:tio. Skall han förlijka henne medh 100 dr kopparm:tt och efter 3 åhrs 
förlopp wårda barnet på 4 åhr som lagh seyer, för hwilket han nu skall stella caution eller strax betala 50 dr för hwart år, 
facit 200 dr. 4:to Måste han betala sin werdinna, modren 5 dr wekan för kost, den tijdh han nu hoos dem warit hafwer, 
och sittia en månat i prubban der till för den osanning han Consistorio tillwitt hafwer.” UUAKP VII, den 24 maj 1665. 
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ta takaisin akatemian jäseneksi.312 Konsistorin langettama tuomio oli ilmeisesti tehnyt tehtävänsä.313 

Ei ole tietoa, miten Johan ja vahtimestarin tyttären avioliitolle kävi. Selvää on kuitenkin, että avio-

liiton alkutaival ei ollut helppo. Tässä tapauksessa Uppsalan yliopiston konsistori noudatti kirkon 

ohjetta saattaa kaikki avioliittolupauksen alla toisensa maanneet parit avioitumaan.314 

 

Konsistorin julistaman tuomion oli tarkoitus olla kova sekä taloudellisesti että psykologisesti.315 

Tuomion taloudellisen osan muodostivat sakot, naiselle maksettu hyvitys sekä lapsen elatusmak-

su.316 Johanin rangaistus ei ollut kova ainoastaan sen vuoksi, että hän oli rikkonut avioliittolupauk-

sen lapsensa äidille. Hän oli myös valehdellut konsistorille vanhemmistaan ja vanhemmilleen kon-

sistorista. Johan oli antanut konsistorin ymmärtää, että hänen vanhempansa olivat avioliittoa 

vastaan. Vanhemmilleen hän oli kertonut, että konsistori oli kohdellut häntä huonosti. Näiden val-

heiden vuoksi konsistori katsoi tarpeelliseksi nuhdella Johania hänen käytöksestään. Johan oli vaa-

rantanut yliopiston kollektiivisen kunnian sekä paikallisella että valtion tasolla. Hänen olisi pitänyt 

oppia ymmärtämään ja arvostamaan yliopiston opettamia keskusvallan ideaaleja ja normeja.317 

Niinpä opiskelijaa tuli rankaista lain määräämien sakkojen lisäksi kollektiivisella kurinpitotoimella 

eli erottamisella, joka lisäsi tuomion psykologista ja taloudellista vaikutusta. 

 

Johan Tibergh erotettiin yliopistosta neljän vuoden ajaksi. Se tarkoitti, että hänen lupaava uransa 

pappina, opettajana tai virkamiehenä olisi päättynyt alkutekijöihin. Samoin hän olisi erotuksen pi-

tuudesta johtuen menettänyt yliopistoon sisään kirjautuessaan saavuttamansa etuoikeudet. Hän ei 

olisi enää ollut esimerkiksi vapautettu asevelvollisuudesta.318 Ruotsin sotiessa lähes koko 1600-

luvun ajan ylioppilaan etuoikeuksien menettäminen olisi saattanut merkitä Johanille sotaan lähtöä. 

Valehtelemalla konsistorille vanhemmistaan, Johan oli loukannut myös vanhempiaan. Onkin mah-

dollista, että Johan ei olisi voinut palata kotiinsa erotuksen jälkeen. Hänen olisi kuitenkin pitänyt 

lähteä kaupungista, sillä konstituutioiden mukaan erotetut opiskelijat karkotettiin myös opiskelu-

kaupungistaan. Ei ole ihme, että Johan lopulta päätyi avioitumaan vahtimestarin tyttären kanssa. 

 

Konsistorit eivät kuitenkaan aina saaneet miestä taivuteltua avioliitoon kovallakaan rangaistuksella. 

Vuonna 1671 Uppsalan yliopiston konsistori pyrki saattamaan avioliittoon renkinä työskennelleen 

                                                 
312 UUAKP II, den 26 maj 1665. 
313 Katso myös Andersson 1997, s. 12. 
314 Jarrcik & Söderberg 1998, s. 105 
315 Lindstedt Cronberg 1997, s. 206. 
316 KrLL Valasyiden kaari XIII. 
317 Andersson 1997, s. 19−20. Geschwind 2000, s. 124−125. 
318 1655 års konstitutioner XXIV, Om studenternas privilegier 8. 
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Göstaf Nilssonin sekä piika Britan. Konsistori yritti ensin taivutella Göstafia keskustelemalla, kun 

keskustelu ei tuottanut tulosta määrättiin Göstafille tuntuva tuomio:  

 

Göstaf maksaa sakkoja naimakaaren kolmannen luvun ensimmäisen pykälän mukaan neidonloukkauk-

sesta 40 markkaa hopearahaa, ellei hän suostu ylipuhuttavaksi avioliittoon naisen kanssa, ennen kuin 

tuomio laitetaan täytäntöön. -- Lisäksi tulee Göstafin antaa naiselle sovitukseksi tämän sakot nimittäin 

15 taaleria kuparirahaa ja lapsen ylläpitoon 20 taaleria hopearahaa, kunnes se on 7-vuotias sekä hankkii 

naisen kirkkoon, kun sen aika on.319 

 

Lisäksi konsistori määräsi Göstafin vankeuteen siksi aikaa, että tämä maksaa sakot sekä naiselle 

määrätyn sovittelun tai saa itselleen takuun sakkoihin ja hyvitykseen. Renki ei taipunut rangaistuk-

sen alla, vaan sai räätälin takuumiehekseen. Pöytäkirjojen mukaan hän maksoi myöhemmin samana 

vuonna naiselle määrätyn hyvityksen.320 

 

Göstafille ja Johanille määrätyt sakot ja muut korvaukset olivat suuret heidän vuotuisiin tuloihinsa 

nähden. Suomessa rengin vuotuiset tulot olivat keskimäärin viisitoista ja piian kaksitoista 

kuparitaaleria vuodessa. Stipendillä opiskelleiden opiskelijoiden tulot olivat selkeästi paremmat 

kuin palkollisten, noin 40 hopeataaleria vuodessa. 321 Kuitenkin opiskelijoidenkin tulot kuluivat 

kokonaan salavuoteussakon maksamiseen. Rengin tuli puolestaan tehdä töitä kahdeksan vuotta 

saadakseen kasaan sakkosumman. Rengit saivat usein sakoilleen takuumiehen, mikä merkitsi sitä, 

että renki oli sidoksissa takuumieheensä kauan.322  

 

Edellä mainittujen painostamiskeinojen lisäksi konsistorit saattoivat laittaa miehen arestiin. Käytän-

nössä tämä tarkoitti joko tyrmässä istumista tai kaupungista poistumiskieltoa.323 Tätä käytettiin 

Uppsalassa opiskelijoiden kohdalla 1600-luvun alkupuolella, mutta renkien ollessa kyseessä vielä 

1600-luvun jälkipuoliskolla kuten Göstafin tapauksessa. Yleensä mies oli arestissa kunnes asia saa-

tiin selvitettyä tuomioistuimessa, tai hän suostui naimaan naisen.  

 

                                                 
319 ”Göstaf böte effter 3 cap. Gifftm.B. § I. för mökränkning 40 mk smt. så frampt han icke låter öfwertala sig att ächta 
konan förän execution komer. --Item skal Göstaf gifwa henne i förlijkning det hon skal böta nembl. 15 dr kmt. till  bar-
netz uppehälle 20 der smt. så länge det 7 åhr blifwer, då kan han sielf det emottaga, skal skaffa henne i kyrkia, när tijd 
blifwer.” UUAKP IX, den 11 mars 1671.  
320 UUAKP IX, den 3 juni 1671.  
321 Aalto 1996, s. 121. Annerstaedt 1909, s. 65, 418. Vänskä 1998, s. 120–122. Vertailuna voidaan todeta, että 
yliopiston professorin palkka oli 700 hopeataaleria vuodessa ja kaupungin pormestarin 110 hopeataaleria vuodessa. 
322 Katso esimerkiksi Aalto 1996, s. 122. Jos takuumies oli rengin isäntä, se tarkoitti, että renki oli sidottu pitkäksi aikaa 
isäntänsä taloon. 
323 UUAKP II, den 25 oktober 1637, den 22 juli 1640.  UUAKP III den 8 & den 15 februari 1643.  
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Vaikka konsistoreilla oli omat keinonsa, joilla painostaa pareja avioitumaan, eivät ne kuitenkaan 

voineet pakottaa pareja solmimaan liittoa.324 Jos kyseessä oli avioliittolupauksen rikkomistapaus, 

asia siirrettiin tuomiokapituliin tutkittavaksi. Tuomiokapitulilla oli oikeus tuomita parille kihlaero. 

Tuomiokapituleissa miehen ylipuhumista avioliittoon yleensä jatkettiin. Turun osalta tiedämme, että 

muutama pari avioitui tuomiokapitulin käsittelyn lopputuloksena. 1680-luvulla Tukholman tuomio-

kapitulin pääasiallisena tavoitteena oli saattaa avioliittolupauksen alla toisensa maanneet parit avi-

oon. Heillä oli mahdollisuus painostaa pareja avioliittoon istuttamalla miestä vankeudessa, mutta 

Arne Jarrickin ja Johan Söderbergin mukaan tätä keinoa käytettiin harvoin. Tuomiokapituli oli ni-

mittäin avioliittolupaustapausten kohdalla kahtaalle jakaantunut. Toisaalta he halusivat saattaa avio-

liittolupauksen alla toisensa maanneet parit avioliittoon. Samaan aikaan he eivät kuitenkaan halun-

neet muodostaa avioliittoja, jotka tulisivat päättymään eroon. Vuoden 1571 kirkkojärjestyksessäkin 

varoitettiin pakottamasta pareja avioitumaan, sillä siitä ei seuraisi mitään hyvää.325 Pareja kuitenkin 

painostettiin avioitumaan niin Uppsalassa, Turussa kuin Tukholmassakin.  

 

 

5.2 Avioliittoon painostetut parit 

Vuosisadan alussa konsistorit painostivat pareja avioitumaan sekä esiaviolliseen seksiin että avio-

liittolupauksen rikkomiseen liittyvissä tapauksissa. 1630−1650-luvuilla konsistorit painostivat avio-

liittoon kolmea paria, joita syytettiin ainoastaan esiaviollisesta seksistä.326 Konsistorit tulkitsivat 

nämä rikokset neidonloukkaukseksi, jolloin mies saattoi sovittaa rikoksen avioitumalla naisen kans-

sa.327 Kaikki kolme opiskelijaa myönsivät tekonsa, ja he olivat täten velvoitettuja korvaamaan nai-

selle. 1650-luvulta lähtien sekä Turun että Uppsalan yliopistojen konsistorit painostivat pareja avi-

oitumaan ainoastaan avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Turussa akatemian konsistori painosti 

opiskelijaa avioitumaan loukkaamansa naisen kanssa 1650−1680-luvuilla, kun mies myönsi lupauk-

sen, suhteensa naiseen tai maanneensa naisen kanssa.328 Muissa tapauksissa miehen tuli vannoa 

itsensä vapaaksi, jos naisella oli konsistorin mielestä tarpeeksi näyttöä lupauksesta tai parin suhtees-

ta. Jos nainen pystyi todistamaan parin maanneen yhdessä ainoastaan kerran, parin välistä kanssa-

käymistä ei tulkittu suhteeksi, vaan heidät tuomittiin salavuoteudesta.329 1690-luvulle tultaessa Tu-

run akatemian konsistorin käytäntö muuttui. Konsistori alkoi painostaa kaikkia pareja avioliittoon, 

                                                 
324 KO: ording om echtenskap. KL XV § X 
325 KO: Ordning om Echtenskap. Katso myös Jarrick & Söderberg 1998, s. 124. Pylkkänen 1990, s 239. 
326 CAAP I, den 4 december 1644, den 9 februari 1648. UUAKP IV, den 16 februari 1655. Katso myös liite 5. 
327 KrML Naimisen Caari III. MEKL Naimisen Caari III. 
328 CAAP I, den 3 april 1654. CAAP III, den 20 augusti 1670. CAAP V, den 11 maj 1683. 
329 Katso esimerkiksi CAAP I, den 15 mars, den 12 april 1648, den 20 maj, den 15 augusti, den 14 november, den 28 
november 1649; CAAP II, den 19 mars, den 19 april 1662. 
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kun nainen vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen. Näissä tapauksissa painostuksen perusteena oli 

joko opiskelijan tunnustus tai todisteet parin suhteesta.330  

 

Uppsalassa painostettujen parien määrä nousi 1680-luvulla, samaan aikaan kun avioliittolupauksen 

rikkomistapausten määrä nousi kaiken kaikkiaan. Konsistorit alkoivat myös vaatia naisilta konk-

reettisia todisteita avioliittolupauksesta. Konsistorille riitti ennen 1680-lukua avioliittolupauksen 

rikkomistapauksissa, että nainen pystyi osoittamaan parin olleen suhteessa,331 tai että mies tunnusti 

antaneensa avioliittolupauksen.332 1680-luvun lopulla ja 1690-luvulla pari tuomittiin salavuoteudes-

ta, jos nainen ei pystynyt todistamaan avioliittolupausta, tai mies ei sitä tunnustanut. Samaan aikaan 

valanvannojajärjestelmä lakkautettiin. Miesten ei enää tarvinnut vannoa itseään vapaaksi naisten 

syytteestä, jos he kielsivät antaneensa lupauksen. Muutokset johtivat siihen, että 1690-luvulla Upp-

salassa ei painostettu yhtään paria avioitumaan. Naiset vetosivat edelleen avioliittolupauksen rik-

komiseen, mutta he eivät pystyneet esittämään konsistorille tarpeeksi vakuuttavia todisteita lupauk-

sesta. 

 

Kirkon käsitys oli, että avioliittolupauksen jälkeen toisensa maannut pari tuli saattaa avioliittoon. 

Konsistorit painostivat avioon pareja, joiden solmiman avioliiton menestymisen todennäköisyys oli 

hyvä. Jos pari oli elänyt suhteessa pitkään tai mies tunnusti lupauksen, voitiin ilmeisesti olettaa, että 

pari pystyisi sovittamaan erimielisyytensä ja jatkamaan sovussa. 1600-luvulla hyvän avioliiton pe-

rustana pidettiin sopuisuuden ja keskinäisen rakkauden lisäksi samansäätyisyyttä. Avioliitot solmit-

tiin pääasiassa oman säädyn sisällä. Mikäli esiaviolliseen suhteessa eläneen parin välillä oli merkit-

tävä säätyero, he päätyivät käräjille maksamaan sakkoa salavuoteudesta avioitumisen sijaan. Erityi-

sesti aateliset olivat tarkkoja lastensa avioliitoista ja siitä, että ne olivat säädynmukaisia, mutta myös 

muiden säätyjen edustajat valvoivat lastensa avioliittoja.333 Anu Pylkkäsen mukaan niin Ala-

Satakunnan kuin Pohjanmaankin alueella avioliitot solmittiin talonpoikaissäädyssä oman säädyn 

sisällä ja varallisuuden mukaan. Varakkaat talonpojat avioituivat varakkaiden talojen tyttärien kans-

sa, ja köyhempien talojen pojat köyhempien talojen tyttärien kanssa.334  

 

Myös porvarit ja papisto suojasivat omaa säätyään avioliittojen kautta. Tapa voimistui 1600-luvun 

loppua kohden kaikissa säädyissä erityisesti siten, että miesten alenevaa säätykiertoa pyrittiin vält-

                                                 
330 CAAP VI 15/4 1690; CAAP VII 29/1 1691, 14/11 1694. 
331 Suhde oli kestänyt suunnilleen kahden vuoden ajan. UUAKP XIV, den 10 november 1680. 
332 UUAKP III, den 15 december 1647. UUAKP VII, den 8 mars 1665. UUAKP XV, den 3 maj 1682. 
333 Korpiola 2004a, s. 214–221. Aalto 1996, s. 202–204. 
334 Pylkkänen 1990, s. 183–185, 193–194, 207–209. 
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tämään. Eino E. Suolahden mukaan papiston tyttäriä naitettiin edelleen 1600-luvulla porvariston 

pojille, mutta papiston pojat päätyivät erittäin harvoin porvarisuralle.335 Säädyn merkityksen kas-

vaminen avioliittoja solmittaessa näkyy myös vuoden 1686 kirkkolaissa, jossa pappeja kiellettiin 

vihkimästä ketään valtakunnan lakeja ja säätyjä vastaan.336 Pykälän takana saattoi olla aateli, joka 

oli jo aiemmin määrännyt aatelistoon kuuluvan henkilön menettämään perintönsä ja aatelisoikeu-

tensa, mikäli hän avioituu aatelittoman kanssa.337 

 

Konsistorit painostivat opiskelijaa avioitumaan käsityöläisten, upseerin, talonpojan ja kirkkoherran 

tyttärien kanssa. Opiskelijan avioliitto heidän kanssaan olisi ollut säädynmukainen ja mahdollinen. 

Naiset edustivat niitä säätyjä, joista opiskelijat olivat itse lähtöisin, tai joihin he saattoivat opinto-

jensa päättymisen jälkeen siirtyä.338 Neidonloukkaustapausten yhteydessä painostetuista pareista, 

kahdessa tapauksessa pari oli samansäätyinen. Vuonna 1655 Uppsalassa syytettiin opiskelija, pa-

pinpoika Johannes Jacobus Lenandrumia kirkkoherra Nils Mylianderin tyttären makaamisesta.339 

Konsistori kehotti paria avioitumaan, kuten tapana oli tällaisissa tapauksissa.340 Turussa puolestaan 

opiskelija, talonpojan poika Henricus Johannes Juonikasta syytettiin piian makaamisesta kotitilal-

laan.341 On mahdollista, että Henricuksen makaama piika oli lähtenyt kotitilaltaan Juonikkaan tilalle 

pestiin, ja että hän oli talollisen tytär ja näin samansäätyinen kuin Johannes. Gudrun Andersson on 

kuitenkin esittänyt artikkelissaan, että avioliitto opiskelijan ja piian välillä oli lähes mahdoton.342 

Hän viittaa erityisesti aatelistosta ja papistosta lähtöisin olleisiin opiskelijoihin. Kuitenkin näyttäisi 

siltä, että konsistorien näkökulmasta avioliitto oli mahdollinen avioliittolupauksen rikkomistapauk-

sissa piian ja talonpoikaistoon tai porvaristoon kuuluneen opiskelijan välillä. 

 

Uppsalan yliopiston konsistori ja tuomiokapituli pyrkivät saattamaan avioliiton satamaan opiskelui-

den loppuvaiheessa olleen Sveno Lyrellin sekä piikana toimineen Kerstin Klangin. Sveno kiisti 

kaikki Kerstinin väitteet avioliittolupauksesta, salavuoteudesta ja yhteisestä lapsesta. Tuomioistui-

men mielestä Kerstinin esittämä näyttö oli kuitenkin siinä määrin raskauttavaa, että miehen olisi 

pitänyt taipua naimaan nainen. Myös turkulaista opiskelijaa Thomas Krianderia kehotettiin naimaan 

                                                 
335 Suolahti 1946, s. 165–167. 
336 KL XV § III.  
337 Korpiola 2004a, s. 219–220. 
338 Katso luku 4.1. 
339 UUAKP IV, den 16 februari 1655 
340 ”Rector och Consistorium förehölt honom lafwarligen att han motte taga henne till echta, brukandes der till åtskillige 
skiääl.” UUAKP IV, den 16 februari 1655. 
341 CAAP I, den 9 februari 1648. 
342 Andersson 1997, s. 19–20. 
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loukkaamansa nainen, Karin Grelsdotter, joka oli toiminut rikoksen tapahtuessa palkollisena Turus-

sa Krianderin vanhemmilla.343 

 

Henricus Johannes Juonikkaan, Sveno Lyrellin ja Thomas Krianderin tapauksissa konsistorit kat-

soivat, että piika soveltui vaimoksi opiskelijalle.344 Nelisäätyopin mukainen piian alhainen sosiaali-

nen aseman ei näissä tapauksissa estänyt avioliittoa opiskelijan kanssa. Seppo Aallon mukaan pii-

kana (tai renkinä) toimiminen oli vain vaihe nuoren ihmisen elämässä. Samoin Toivo Nygård on 

huomauttanut, että oli tavallista, että porvariston tyttäret toimivat palkollisina porvaristaloissa nuo-

ruutensa aikana.345 Ilmeisesti näin katsottiin olleen myös edellä mainittujen Kerstin Klangin, Loimi-

jokelaisen piian ja Karin Grelsdotterin kohdalla. Kerstin Klangin säätyä on vaikea määrittää. Hän 

toimi piikana enonsa talossa, mutta hänen enonsa, veljensä ja lankonsa olivat porvareita Uppsalassa 

ja Tukholmassa. Hän toimi piikana sukulaisensa talossa, ja samalla hän oli kiinnittynyt porvaristoon 

läheisin sukulaissitein. Henricus Johannes Juonikkaan makaama piika oli palkollisena Henricuksen 

kotitilalla, ja mitä todennäköisimmin lähtöisin talonpoikaistosta. Karin Grelsdotter puolestaan toimi 

palkollisena porvarin talossa. On mahdollista, että hän oli lähtöisin porvariskodista. Opiskelijoiden 

säätytaustasta tiedämme sen verran, että Sveno Lyrell oli kotoisin Uppsalan ulkopuolelta, Henricus 

Johannes Juonikas oli Loimaalaisen ratsutilallisen poika, ja Thomas Kriander oli lähtöisin turkulai-

sesta porvariskodista.  

 

Kerstin Klangin ja Sveno Lyrellin tapauksessa parin sosiaalista samanarvoisuutta korosti myös se, 

että Kerstinin tukholmalainen lanko ja uppsalalainen porvari pakottivat Svenon kellariin, missä 

miehet haukkuivat opiskelijaa ja uhkasivat häntä aseella. Samoin toimi puoli vuosisataa aiemmin 

Nils Suutari. Opiskelija Petrus Carolius Ostrogothus valitti konsistorille, että Nils oli uhannut lyödä 

häntä veitsellä tai muulla murhavälineellä niin, että Petrus näkee verensä vuotavan.346 Seppo Aallon 

mukaan väkivaltaisiin tilanteisiin ajauduttiin esiaviolliseen seksiin liittyvissä rikoksissa, kun sääty-

ero ei ollut este avioliitolle. Vanhassa agraariyhteisössä nimittäin oletettiin, että säädyltään tasa-

arvoisen parin aloittama ja suvun hyväksymä seurustelu päättyi kihlaukseen ja avioliittoon tai aina-

kin miehen tunnustukseen ja julkisiin korvauksiin.347  

                                                 
343 CAAP II,1, den 9 februari 1648. CAAP VII, den 6 & den 21 augusti 1694. UUAKP XVII, den 26 augusti 1685. 
344 Lisäksi Uppsalan konsistori tiedusteli vuonna 1638 opiskelija Matthias Henricus Sudermannukselta, miksi hän ei 
ollut luvannut avioliittoa isänsä tilalla työskennelleelle piialle, jonka hän oli maannut. Matthias kertoi mielestään ole-
vansa liian nuori avioliittoon, ja että hänen vanhempansakaan eivät halunneet avioliittoa. UUAKP II, den 17 Oktober 
1638. Sana piika saattoi tarkoittaa myös naimatonta naista. Kuitenkin yllämainituissa tapauksissa käy pöytäkirjoista 
ilmi, että sanalla piika tarkoitettiin näissä tapauksissa palkollisena toiminutta naista. 
345 Aalto 1996, s. 72. Katso myös Nygård 1989, s. 26–27, 31–32. 
346 UUAKP II, den 7 december 1637. UUAKP XVII, den 14 oktober 1685. 
347 Aalto 1996, s. 190. 
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Turussa opiskelijoita painostettiin avioitumaan myös ainoastaan nimeltä mainittujen naisten kanssa. 

On mahdollista, että myös nämä naiset kuuluivat kaupungissa toimineisiin palkollisiin. He saattoi-

vat olla myös kaupungin porvarien tyttäriä. Opiskelijat, joita naiset syyttivät avioliittolupauksen 

rikkomisesta, olivat peräisin porvaristosta, papistosta ja talonpoikaistosta. Jos naiset näissä tapauk-

sissa olivat talonpoikien tai kaupunkilaisten tyttäriä, olivat he täysin mahdollisia aviokumppaneita 

ainakin talonpoikiin ja porvaristoon kuuluneille opiskelijoille. Kuitenkin myös Michael Zidenius, 

Euran kirkkoherran poika avioitui ainoastaan nimeltä mainitun Margareta Madtsdotter Katilan 

kanssa taivuttelun jälkeen. 

 

Ainoastaan kerran konsistorin jäsenet ilmaisivat, etteivät toivoneet opiskelijan avioituvan naisen 

kanssa, jolle hän oli luvannut avioliiton. Turun akatemian konsistori kehotti opiskelija Johan Salm-

bergia olemaan avioitumatta imettäjä Elin Simonsdotterin kanssa. Tilanne oli poikkeuksellinen, sillä 

opiskelija oli halukas avioitumaan naisen kanssa, jonka oli ollut sukupuoliyhteydessä. Imettäjä Elin 

Simonsdotter ilmiantoi opiskelija Johan Salmbergin konsistorille avioliittolupauksen rikkomisesta. 

Elinillä oli mukanaan todistajana kuppaaja, joka oli todistuksensa mukaan toiminut välittäjänä kih-

lausasiassa Johanin pyynnöstä. Johan kielsi ensin kihlautuneensa naisen kanssa. Hänen mukaansa 

kihlaus oli ollut vain pilailua. Opiskelija lähetti kuitenkin myöhemmin konsistorille kirjeen, jossa 

hän tunnusti kihlautuneensa ja halunsa avioitua naisen kanssa. Konsistori tiedusteli opiskelijalta 

halusiko tämä pysyä lupauksessaan, johon opiskelija vastasi myöntävästi. Tämän jälkeen konsisto-

rin jäsenet kuitenkin katsoivat tarpeelliseksi hieman puhuttaa nuorukaista. Konsistorin jäsenet ker-

toivat Johanille, että jos hän ottaa ”huoran vaimokseen [hän] ei voi enää olla akatemian puolustetta-

vana” eli akatemian jäsen.348 Myöhemmin konsistorin pöytäkirjaan on kirjattu, että akatemian jäse-

net paheksuivat avioliittoa, sillä vanhemmat olivat sitä vastaan.  

 

Huora-sanan käyttö oli pöytäkirjoissa erittäin harvinaista. Tämä oli ainoa kerta, kun Turun akatemi-

an konsistori kutsui naista huoraksi käsittelyaikana. Uppsalassa nimitystä käytettiin myös ainoas-

taan kerran vuonna 1643. Konsistorin paheksunta aiottua avioliittoa ja naista kohtaan ei mitä toden-

näköisimmin johtunut ainoastaan Johanin vanhempien vastustuksesta. On mahdollista, että konsis-

torin jäsenten mielestä Elin ei sopinut opiskelijan vaimoksi aiemman suhteensa vuoksi. Tämä rikok-

sen käsittely on ainoa, jossa opiskelijaa uhattiin akatemian ulkopuolelle sulkemisella, jos hän avioi-

                                                 
348 ”-- sedan han tagit en hoora til hustro icke kan längre förswaras under Academien”, CAAP VII, den 11 & den 27 
mars 1691. 
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tuu rikkomansa naisen kanssa. Menettelytapa oli täysin Brahen konstituutioiden mukainen, mutta 

aiemmin siihen ei ollut konsistorissa vedottu. 

 

1650-luvulle asti Turun ja Uppsalan yliopistot painostivat pareja avioitumaan sekä neidonloukkaus- 

että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Vuosisadan viimeisten vuosikymmenten aikana tuo-

mioistuinten käytännöt muuttuivat. Uppsalassa painostettujen parien määrä nousi 1680-luvulla, jol-

loin myös avioliittolupaukseen vedonneiden naisten määrä kasvoi. Samaan aikaan oikeusprosessin 

läpikäymät muutokset johtivat siihen, että 1690-luvulla avioliittoon painostettujen parien määrä 

väheni huomattavasti. Naiset eivät pystyneet todistamaan itse lupausta, ja konsistorille ei enää riit-

tänyt, että nainen todisti parin suhteen. Toisaalta samaan aikaan opiskelijat alkoivat enenevässä 

määrin kieltää naisten syytökset. Aiemmin opiskelijat olivat eräissä tapauksissa tunnustaneet suh-

teen tai lupauksen, jolloin konsistori painosti paria avioitumaan. 

 

Turussa puolestaan avioliittoon painostettujen parien määrä nousi 1690-luvulla. Aiemmin Turun 

akatemian konsistorissa oli tiedusteltu parin halukkuutta avioitua ainoastaan tapauksissa, joissa 

opiskelijat myönsivät lupauksen tai suhteen. 1690-luvulla konsistori painosti paria avioitumaan ai-

na, kun nainen vetosi avioliittolupaukseen. Uppsalassa konsistorilla oli paljon valtaa parien avioliit-

toon painostamisessa koko vuosisadan ajan, kun Turussa 1690-luvulle asti tuomiokapituli hoiti var-

sinaisen parin painostamisen. Uuden kirkkolain kaventaessa kirkon valtaa, siirtyi avioliittoon pai-

nostajan rooli Turussa tuomiokapitulilta konsistorille. Samalla konsistori näyttäisi omaksuneen kir-

kon periaatteet avioliittolupauksen alla toisensa maanneiden parien avioliittoon saattamisesta. Aka-

temialle riitti, että nainen pystyi osoittamaan, että parin välillä oli suhde. Naisen ei tarvinnut 1690-

luvulla todistaa avioliittolupausta toisin kuin Uppsalassa. Uppsalassa konsistorille siirtynyt valta 

johti puolestaan päinvastaiseen lopputulokseen. Pareja alettiin yhä harvemmin painostaa avioliit-

toon, sillä naiset eivät pystyneet täyttämään konsistorin asettamia vaatimuksia lupauksen todistami-

sesta. Molemmat konsistorit painostivat avioliittolupauksella ja yhdessä makaamisella toisiinsa si-

toutuneita pareja avioliittoon. Tuomioistuimet kuitenkin käyttivät eri normeja lupauksen velvoitta-

vuuden määrittämiseksi. Turussa riitti, että parilla oli suhde, jonka voitiin tulkita velvoittavan avio-

liittoon. Uppsalassa taas vaadittiin näyttöä konkreettisesta sopimuksesta, jolla opiskelija oli sitonut 

itsensä naiseen.  

 

Avioliittoon painostetut parit olivat säädyltään samanarvoisia. On mahdollista, että opiskelijat 

myönsivät lupauksensa tapauksissa, joissa parin välinen avioliitto oli mahdollinen säädyn näkökul-

masta. Tällöin konsistorin oli helppo painostaa paria avioitumaan, sillä avioliitolle ei ollut moraali-
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sia esteitä. Konsistorin painostaminen ei tarkoittanut automaattisesti avioliittoa parin välille. Opis-

kelijan vanhemmat saattoivat esimerkiksi estää avioliiton ilmoittamalla, etteivät antaneet liitolle 

suostumustaan. Seuraavassa tarkastelen avioliittoon painostettujen parien tulevaisuutta. Ketkä heistä 

päätyivät avioitumaan ja kenen kanssa? 

 

 

5.3 Opiskelijoiden solmimat avioliitot 

Molemmissa kaupungeissa pieni osa avioliittoon painostetuista pareista avioitui. Matti Klingen mu-

kaan ”[e]teenpäin pyrkivät nuorukaiset eivät -- antaneet yliopistokaupungin galanttien kokemusten 

ja ihastusten johtaa avioliittoon”.349 Konsistorien käsittelemien tapausten perusteella Matti Klingen 

johtopäätös vahvistuu. Esiaviollisesta seksistä ja/tai avioliittolupauksen rikkomisesta syytetyt opis-

kelijat avioituivat harvoin rikoskumppaneidensa tai heitä syyttäneiden naisten kanssa. Pöytäkirja-

materiaalin pohjalta ei kuitenkaan voi tehdä huomioita kaikista opiskelijoista, sillä kaikki tapaukset 

eivät välttämättä päätyneet konsistoriin. Turussa avioliittoon päätyi neljä paria eli viisi prosenttia 

kaikista esiaviollisesta seksiin syyllistyneistä pareista. Uppsalassa kolme paria päätyi avioitumaan 

avioliittolupauksen rikkomistapauksessa. Näiden parien lisäksi seitsemän paria ilmoitti avioituvansa 

Uppsalassa vuosina 1639−1646 syyllistyttyään esiaviolliseen seksiin.350  

 

Ilmoittaessaan konsistorille avioituvansa loukkaamansa naisen kanssa opiskelijat saivat lain mukai-

sen alennetun sakon rikoksestaan. Seitsemästä tapauksesta kahdessa tapauksessa uppsalalainen 

opiskelija ilmoitti avioituvansa kaupungin raatiin kuuluneiden porvarien tyttärien kanssa. Heidän 

lisäkseen opiskelijat ilmoittivat avioituvansa suutarin, vanhemman akatemian voudin sekä kirkko-

herran tyttären kanssa. Naiset edustivat ylempää ja alempaa porvaristoa sekä säätyläistöä. Pöytäkir-

joista ei selviä edellä mainittujen naisten kanssa avioituneiden opiskelijoiden säätytaustaa. On kui-

tenkin mahdollista ja todennäköistä, että he jatkoivat porvarillista ammattia. Näin saattoi olla myös 

kirkkoherran tyttären kanssa avioituneen opiskelijan kohdalla, sillä papisto solmi suhteita porvaris-

toon erityisesti tyttärien avioliittojen avulla.351 Gudrun Anderssonin mukaan porvariseliitin eli va-

rakkaiden porvarien ja/tai kaupungin raatiin kuuluneiden porvarien tyttäret olivat erittäin haluttuja 

                                                 
349 Klinge 1987, s. 223. 
350 Uppsalan osalta tiedot avioituneista pareista perustuvat konsistorissa tehtyihin sopimuksiin tai ilmoituksiin, joten 
niiden todellisesta toteutumisesta ei ole täyttä varmuutta. Turun osalta tiedot perustuvat pöytäkirjojen lisäksi opiskeli-
jamatrikkeliin, jossa opiskelijoiden avioliitot on mainittu. Katso liite 5. 
351 Suolahti 1946, s. 169. 
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vaimoja muun muassa runsaan perintönsä vuoksi. Luonnollisesti myös suhteiden luominen kaupun-

gin valtaeliittiin oli opiskelijalle hyödyksi.352 

 

Uppsalassa avioliittolupaukseen vedonneista naisista avioliiton opiskelijan kanssa solmivat leski 

Brita Matzdotter, vanhan yliopiston vahtimestarin tytär sekä ahvenanmaalaisen talonpojan Elias 

Michelssonin tytär. Opiskelija Ericus Erici Gåsen myönsi konsistorille antaneensa leski Brita Matz-

dotterille avioliittolupauksen, jotta saisi tavaransa ulos naisen talosta. Ericus ei osannut kertoa kon-

sistorille naisesta mitään pahaa tai kunniatonta, joten konsistori kehotti paria avioitumaan. Ericus 

antoi Britalle kätensä merkiksi siitä, että hän halusi ottaa naisen vaimokseen.353 Ericus oli asunut 

Britan talossa. Brita puolestaan oli ilmeisesti ottanut miehen tavarat pantiksi siihen asti, kunnes 

mies suostuisi täyttämään lupauksensa. Ericus kuitenkin kertoi antaneensa avioliittolupauksen saa-

dakseen tavaransa naisen talosta. On mahdollista, että pari alun perin eli esiaviollisessa suhteessa 

ilman avioliittolupausta, mutta naiselle oli selvää, että suhde tulisi johtamaan avioliittoon. Kuten 

Kari Telsten on esittänyt, lupaukseen ei aina tarvittu sanoja, vaan naiset laskivat toivonsa yhteisestä 

tulevaisuudesta parin välisen suhteen laadulle.354  

 

Johan Tibergh suostui avioitumaan vanhan vahtimestarin tyttären kanssa konsistorin suostuttelun 

seurauksena.355 Käsittelyn aikana konsistori moitti Johania siitä, että hän oli pitänyt naista ja hänen 

äitiään pitkään siinä uskossa, että pari tulisi avioitumaan. Parin suhde oli kestänyt noin kaksi vuotta, 

joka katsottiin pitkäksi ajaksi. Myös Ericus Erici Gåsen ja leski Brita Matzdotterin suhteen kerrot-

tiin kestäneen pitkään, heidän suhteensa kestoa ei kuitenkaan määritelty tarkemmin pöytäkirjassa. 

Vahtimestarin tyttärellä ja Britalla oli syytä olettaa, että suhde johtaisi avioliittoon. Parit olivat tu-

tustuneet toisiinsa, heidän suhteensa oli vakiintunut, ja yleenä tällaisessa tilanteessa suhteesta seura-

si avioliitto.356 

 

Kolmas pari, joka päätyi Uppsalassa avioitumaan avioliittolupauksen rikkomistapauksessa, oli 

opiskelija Sveno Löthenius ja ahvenanmaalaisen talonpojan Elias Michelssonin tytär. Sveno oli 

toiminut Eliaksen talossa hänen poikansa kotiopettajana, päätynyt suhteeseen talon tyttären kanssa 

ja luvannut hänelle avioliiton.357 Raimo Rannan mukaan samanlaisia tapauksia löytyi myös Turusta, 

missä opiskelijat yleensä toimivat valtaporvareiden lasten kotiopettajina. Hänen mukaansa avioliitto 
                                                 
352 Andersson 2005, s. 62, 69–70. 
353 UUAKP III, den 15 december 1647. 
354 Telste 2000, s. 66−67. 
355 UUAKP VII, den 8 & den 17 mars, den 3, den 24 & den 26 maj 1665. 
356 Telste 2000, s. 65–68. 
357 UUAKP XV, den 3 & den 24 maj, den 25 oktober, den 29 november 1682.  
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hyvin toimeentulevan porvarin tyttären kanssa oli opiskelijalle oiva keino saavuttaa hyvä taloudelli-

nen asema.358 Sveno Löthenius lupautui avioitumaan Elias Michelssonin tyttären kanssa sillä ehdol-

la, että Elias maksaa Svenolle kahden tai kolmen vuoden opinnot yliopistossa, jotta hän voi valmis-

tua papiksi. Elias Michelsson ehdotti järjestelyä itse. Sveno ei ilmeisesti ollut lähtöisin varakkaasta 

perheestä, sillä hänen täytyi hankkia lisätienestejä kotiopettajan toimimalla. Svenolle kuitenkin au-

kesi mahdollisuus papin ammattiin tulevan apen avokätisyyden avulla.  

 

Sveno ilmoitti suostuvansa ehtoihin, sillä hänen vanhempansa toivoivat hänestä pappia. Vaikka 

sopimus oli todennäköisesti kallis Eliakselle, hän oli siinä määrin varakas talonpoika, että hän pys-

tyi maksamaan tulevan vävynsä opinnot. Avioliiton kautta saatu hyöty oli Eliaksen näkökulmasta 

ilmeisesti suurempi kuin taloudelliset menetykset. Avioitumalla Svenon kanssa hänen tyttärensä 

tulisi nousemaan talonpojan tyttärestä papin vaimoksi. Samoin Sveno nousisi alhaisesta taustastaan 

papistoon. Kauppa oli kannattava molemmille osapuolille.  

 

Turussa avioliittolupauksen rikkomistapauksen vuoksi konsistoriin tulleista pareista neljä avioitui. 

Henricus Aeschillius Hojander ehdittiin jo tuomita salavuoteudesta ja avioliittolupauksen rikkomi-

sesta, ennen kuin hän viikkoa myöhemmin anoi akatemialta takaisin pääsyä sillä ehdolla, että hän 

avioituu loukkaamansa Karin Simonsdotter Ugnin kanssa.359 Kuten Johan Tibergh ja Ericus Erici 

Gåse myös Henricus oli ollut kanssakäymisessä Karinin kanssa pitkään. Henricus oli pitänyt Kari-

nia siinä uskossa, että heidän suhteestaan seuraisi avioliitto. Karin mainitaan ainoastaan nimellä 

pöytäkirjassa, joten on mahdollista, että hän toimi kaupungissa palkollisena tai oli porvarin tytär. 

Henricuksen isä taas oli turkulainen kirvesmies. Jos Karin oli porvarin tytär, olivat Henricus ja Ka-

rin samansäätyiset. 

 

Eino E. Suolahden mukaan monet opiskelijat jättivät akatemian 1600-luvulla ryhtyäkseen porva-

reiksi. Erityisesti porvarin ammatti kiehtoi köyhälistöstä nousseita opiskelijoita. Yksi heistä oli Ja-

cobus Commolander, jota Brita Jörensdotter syytti avioliittolupauksen rikkomisesta vuonna 1668, 

samana vuonna jolloin Jacobus kirjautui sisään yliopistoon. Jacobus kiisti lupauksen, eikä Britalla 

ollut siitä tarpeeksi näyttöä, joten pari tuomittiin ainoastaan salavuoteudesta. Kymmentä vuotta 

myöhemmin Jacobuksen tiedetään kuitenkin olleen naimisissa Karin Henriksdotterin kanssa ja har-

joittaneen vaimonsa kanssa kauppaa.360 

                                                 
358 Ranta 1975, s. 751. 
359 CAAP I, den 3, den 19, den 26 april 1654. 
360 Suolahti 1946, s. 170–171. Ylioppilasmatrikkeli: Jacobus Commolanbder / Jakob Comulander, nro 1956. 
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Seurustelun kesto yhdistää myös Euran kirkkoherran pojan Michael Zideniuksen ja Margareta 

Mattsdotterin tapauksen aiempiin avioituneisiin pareihin. Margaretalla oli paljon todistajia, jotka 

kuvailivat konsistorille parin suhdetta. Suhteen keston lisäksi Margareta esitti todisteena kirjallisen 

avioliittolupauksen.361 Michael kielsi avioliittolupauksen lisäksi kaiken, mitä parin suhteesta todis-

tettiin. Tämän seurauksena asia siirrettiin tuomiokapituliin, missä pari saatiin taivuteltua avioliit-

toon. Pari ilmeisesti avioitui nopeasti päätöksen jälkeen, sillä jo seuraavana vuonna (1684) Michael 

toimi opiskelijamatrikkelin mukaan Euran pitäjänapulaisena.362 Michael lopetti opintonsa yliopis-

tossa avioitumisen jälkeen kuten monet muutkin ylioppilaat.363 Yhteisen elämän alkuun parin auttoi 

mahdollisesti Michaelin isä Mårten Zidenius. Mårten toimi Euran kirkkoherrana ja kuoli vuonna 

1683 eli samana vuonna, kun Michael ja Margareta avioituivat. 

 

Turkulaisista opiskelijoista myös Barthollus Memolinus päätyi avioitumaan loukkaamansa lesken, 

Elisabet Ekelundin kanssa. Kuten aiemmissakin tapauksissa suhde parin välillä oli kestänyt pitkään, 

erään todistajan mukaan jopa kaksi vuotta.364 Leskellä oli paljon todistajia, joiden avulla hän pystyi 

todistamaan opiskelijan antaneen hänelle lupauksen avioliitosta. Niinpä pari päätyi avioitumaan. 

Barthollus oli syntyisin lempääläläisestä talonpoikaiskodista ja avioiduttuaan hän päätyi tullinhoita-

jaksi. Ilmeisesti myös Bartholluksen piti keskeyttää opintonsa akatemiassa elättääkseen perheensä.  

 

Näyttäisi siltä, että Uppsalassa ja Turussa avioliittoon päätyivät salavuoteuteen syyllistymisen jäl-

keen säädyltään tasavertaiset parit. Säätykierron näkökulmasta Barthollus Memolinus ja Sveno Löt-

henius siirtyivät mahdollisesti säädyssään ylöspäin. Talollisen pojasta, Bartholluksesta tuli virka-

mies ja Svenosta pappi. Muissa tapauksissa säätykiertoa ei tapahtunut, vaan opiskelijat säilyttivät 

syntyperäisen säätynsä. Michael Zideniuksen tapauksessa on hieman epäselvää, vaikuttiko avioliitto 

Margareta Madtsdotterin kanssa hänen asemaansa. Michael oli kirkkoherran poika, ja John Ström-

bergin mukaan kirkkoherrojen pojilla oli mahdollisuus laajoihin opintoihin ja sitä kautta esimerkiksi 

mahdollisuus saavuttaa nopeasti kirkkoherran virka kotihiippakunnassaan.365 Avioiduttuaan Micha-

el palasi kotihiippakuntaansa, josta hän oli saanut pitäjänapulaisen viran. Vuonna 1690 hän sai Sä-

kylän kappalaisen viran, mutta hän kuoli ennen virkaan astumista.366  

 
                                                 
361 CAAP V, den 11, den 19 & den 23 maj 1683. 
362 Ylioppilasmatrkkeli: Michael/Mikael Zidenius, nro 2524. 
363 Nallinmaa-Luoto 1973, s. 54–55. 
364 CAAP VI, den 11 mars & den 15 april 1690. 
365 Strömberg 1987, s. 320–321. 
366 Ylioppilasmatrikkeli: Michael Zidenius, nro 2524. 
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Kaikki edellä mainitut parit olivat lupautuneet toisilleen miehen opintojen aikana, mutta suhteen 

virallistamista odotettiin siksi, kunnes mies valmistuisi. Kari Telste on tutkimuksessaan nostanut 

esiin parin, jonka tuli odottaa avioitumista kunnes mies saisi ylennyksen armeijassa. Hänen sotilas-

arvonsa oli liian matala, jotta naisen vanhemmat olisivat hyväksyneet hänet tyttärensä aviomiehek-

si. Pari joutui odottamaan miehen ylennystä, jotta saisivat luvan avioitua.367 Miehen tuli saavuttaa 

tietty status, jotta hän saattoi vähintäänkin pitää huolen perheestään, tai solmia avioliiton itseään 

ylemmästä säädystä olevan naisen kanssa. Opiskelijoista Sveno Löthenius sitoutui avioitumaan Eli-

as Michelssonin tyttären kanssa, kun hän valmistuu papiksi. Samoin opiskelija Johan Anchaerus 

lupasi Annika Mårtensdotter Winterille, että pari tulisi avioitumaan, kun hän edistyisi opinnois-

saan.368 Aina pari ei kuitenkaan voinut tai heidän ei annettu odottaa valmistumiseen asti. Jos pari 

päätyi solmimaan avioliiton, miehen opinnot keskeytyivät. 

 

Opiskelija ja hänen vanhempansa näkivät avioliiton usein kuitenkin eri tavalla kuin konsistorit. 

Muun muassa piikojen kanssa avioliittoon painostetut opiskelijat eivät lopulta solmineet avioliittoa 

naisen kanssa. Esimerkiksi opiskelija Thomas Krianderin tapauksessa hänen vanhempansa vastusti-

vat liittoa. Liekö syynä ollut se, että he halusivat pojastaan pappia, joka miehestä myöhemmin myös 

tuli.369 Papin viran saaminen edellytti joissain tapauksissa edellisen papin lesken tai hänen tyttären-

sä kanssa avioitumista.370 Jos papin uraa tavoitellut nuori mies oli jo aviossa, oli virka mahdollisesti 

vaikeampi saada. On mahdollista, että opiskelijat eivät halunneet avioitua loukkaamiensa naisten 

kanssa uraan tai henkilökohtaisiin mieltymyksiin liittyvistä syistä johtuen.371  

 

Uppsalassa opiskelijat ilmoittivat 1630−1640-luvuilla avioituvansa esiaviollisen suhteen seuraukse-

na porvaristoon ja papistoon kuuluneiden naisten kanssa. Porvarien tyttäret olivat suosittuja avio-

kumppaneita ja porvarisammattikin joillekin opiskelijoille mieluinen. Avioitumalla porvaristoon tai 

papistoon opiskelija pystyi solmimaan tulevan uransa kannalta tärkeitä suhteita kaupungin eliittiin. 

Avioliittolupauksen rikkomistapauksissa parit päätyivät avioitumaan pitkän suhteen päätteeksi. 

Opiskelijat pyrkivät välttämään avioliiton naisen kanssa, mutta liitto saatiin parin välillä aikaan 

konsistorin ja tuomiokapitulin avustuksella. Uppsalassa konsistorin avioliittoon suostuttelemista 

pareista viimeinen avioitui 1680-luvun alussa ja Turussa vuonna 1690. Vaikka Uppsalassa avioliit-

toon painostettujen parien määrä nousi 1680-luvulla ja Turussa vuosikymmentä myöhemmin, ei 

                                                 
367 Telste 2000, s. 69–70. Pitkät kihlaukset olivat tyypillisiä myös 1800-luvun Ruotsissa. Taussi Sjöberg 1988, s. 79–80. 
368 CAAP VI, den 18 mars 1689. Ylioppilasmatrikkeli: Johan Anchaerus, nro 2913. 
369 Ylioppilasmatrikkeli: Thomas Kriander, nro 3478. 
370 Klinge 1987, s. 222. 
371 Katso tunteista Lennartsson 1999, s. 182−186. Keith 2009, s. 216−217. 
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avioliiton solmineiden parien määrä kummassakaan kaupungissa kasvanut. Opiskelijat eivät halun-

neet avioitua avioliittolupaukseen vedonneiden naisten kanssa, ja miehillä oli kirkkolain mukaan 

oikeus kieltäytyä avioliitosta.372  

                                                 
372 KL XV § XIV. 
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6 Suvun merkitys avioliittoneuvotteluissa 
 
1600-luvulla valtio, suvut ja kirkko halusivat saada esiaviollisessa suhteessa eläneet parit avioitu-

maan. Valtio tuki sekä kirkkoa että sukuja, jotka pyrkivät samaan päämäärään eri syistä johtuen. 

Kirkko halusi ohjata kansaa elämään Jumalan tahdon mukaan. Sukujen motiivina oli puolestaan 

estää epäjärjestystä yhteiskunnassa. Avioliiton ulkopuoliset lapset aiheuttivat sosiaalisia ja taloudel-

lisia ongelmia, jotka liittyivät isyyteen, omistus- sekä perimysoikeuteen. Kansa oli siis halukas nou-

dattamaan kirkon ja valtion lainsäädäntöä asioissa, jotka koskivat esiaviollisia ja avioliiton ulkopuo-

lisia suhteita. Osapuolet olivat kuitenkin eri mieltä siitä, mikä oli olennaista avioliittoa solmittaessa. 

Erityisesti aatelis- ja maataomistavat suvut halusivat kontrolloida lastensa avioliittoja.373 Varakkai-

den sukujen halu kontrolloida avioliittoja kasvoi samaan aikaan, kun valtio keskitti valtaansa ja va-

lanvannojat menettivät merkitystään oikeudenkäynneissä. Valavannojien avulla suvut olivat suo-

janneet jäseniään. Reduktion jälkeen tuomarinvirat siirrettiin aatelisilta kihlakunnantuomareille, 

mikä vähensi edelleen ylemmän aatelin valtaa.374  

 

Reformaation jälkeen kirkko tunnusti ja vahvisti vanhempien vallan lasten avioliitoasioissa, sillä 

Jumalan sanan mukaan lasten tuli alistua vanhempiensa tahtoon.375 Kirkkojärjestyksessä korostet-

tiin, että naisten tuli kunnioittaa vanhempiensa tai holhoojansa tahtoa avioituessaan. Kirkkojärjes-

tyksessä myös painotettiin, ettei salaisia kihlauksia hyväksytty. Vuoden 1686 kirkkolaissa puoles-

taan painotettiin, että naisten ja miesten tuli noudattaa vanhempiensa tahtoa avioliittoasioissa.376 

Tämän pykälän ajoi lakiin aateli, sillä he halusivat suojata omaisuuttaan avioliittojen kautta valtion 

keskittäessä valtaansa.377 Avioliittolupauksen rikkomistapauksissa vanhempien valtaa kuitenkin 

rajoitettiin. Kirkkolain mukaan vanhempien mielipidettä tuli kuulla ainoastaan tapauksissa, joissa 

mies tai nainen oli alaikäinen. Täysi-ikäisten tuli vastata rikoksestaan itse.378 

 

Tässä luvussa tutkin, millainen rooli suvuilla oli konsistorien käsittelemissä salavuoteus- ja 

avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Samalla tarkastelen, miten keskusvallan vahvistaminen ja 

sukujen suojautuminen avioliittojen kautta näkyy yliopistojen konsistorien käsittelemissä 

tapauksissa.  

                                                 
373 Lennartsson 1999, s. 319, 323. Pylkkänen 1990, s. 183–186. Thunander 1992, s. 12−13. Korpiola 2004a, s. 220. 
374 Taussi Sjöberg 1996, s. 22−23. 
375 Korpiola 2004, s. 210. Kehitys oli samanlainen Euroopan katolisilla alueilla. Roper 1994, s. 39. Strasser 2004, s. 
47−48. 
376 KO: ordning om echtenskap. KL XV § VI. 
377 Korpiola (2004) s. 220. 
378 KL XV § 14. 
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6.1 Suku naisen tukena 

Luvussa 4.3 tarkastelin, miten naisten sosiaalinen asema ilmaistiin konsistorien pöytäkirjoissa sala-

vuoteus- ja avioliittolupauksenrikkomistapauksissa. Yhden ryhmän muodostivat naiset, jotka määri-

teltiin sukunsa kautta. Näissä tapauksissa naisen kanssa tai hänen sijastaan konsistoriin tuli hänen 

sukunsa edustaja. Turussa nainen kirjattiin pöytäkirjaan sukunsa kautta kuudessa tapauksessa. Nel-

jässä tapauksessa kyseessä oli porvarin tytär ja kahdessa tapauksessa naista edusti hänen veljensä, 

jolloin veljestä mainittiin ainoastaan nimi. Uppsalassa nainen määriteltiin sukunsa kautta yhteensä 

28 tapauksessa, joka on yli neljä kertaa useammin kuin Turussa. Uppsalassa nainen määriteltiin 

pääasiassa isänsä kautta, mutta 1640-luvulla nainen määriteltiin kahdessa tapauksessa myös äitinsä 

kautta. Mainittakoon myös, että 1660-luvulla Erik Rootzin tytär Brita määriteltiin pöytäkirjassa 

isänsä kautta, mutta hän tuli konsistoriin äitinsä kanssa. Myös Uppsalassa nainen määriteltiin kerran 

veljensä kautta ja lisäksi kerran siskonsa miehen eli lankonsa kautta.  

 

Naisen suvun ensisijainen tavoite oli saada pari avioitumaan. Vanhemmilla olisi ollut lain mukaan 

oikeus estää avioliitot. He eivät kuitenkaan halunneet sitä tehdä. Norjassa vanhemmat asettuivat 

1700-luvulla vastustamaan liittoa, mikäli tuleva vävy oli alemmasta säädystä kuin heidän tyttären-

sä.379 Toisaalta Catherine Frances on huomauttanut, että vanhempien piti miettiä kannattiko lasten 

kanssa riitautua avioliittoneuvotteluissa. Erityisesti tämä koski yhteiskunnan alempia säätyjä, sillä 

lapset saattoivat olla vanhemmilleen merkittävä tuki vanhempien ikääntyessä.380  

 

Koska avioliittolupaukseen vedonnut nainen oli asianomistajana asiassa, oli hän myös velvollinen 

esittämään näytön asiansa tukemiseksi.381 Suku joko tuki naista todistelussa tai pyrki edesauttamaan 

tapauksen käsittelyä muulla tavoin toivomaansa suuntaan. Varallisuudella oli merkitystä asian 

eteenpäin viemiseksi. Kirkkoväärti ja talonpoika Elias Michelsson oli valmis suuriinkin uhrauksiin 

saadakseen aikaan avioliiton tyttärensä ja Sveno Lötheniuksen välille. Elias lupasi kustantaa Sveno 

Lötheniuksen opinnot yliopistossa, jotta Sveno voi valmistuttuaan papiksi avioitua hänen tyttärensä 

kanssa. Sveno suostui ehtoihin, ja ”konsistori toivotti heille onnea sekä siunausta, kehoittaen heitä 

keskinäiseen rakkauteen ja kunnioitukseen keskenään”.382 Elias Michelssonin varallisuus palveli 

                                                 
379 Telste 2000, s. 90–91. 
380 Frances 2005, s. 52–53. 
381 Toivo 2006, s. 128–129. 
382 ”Consist:m önskade dhem lycka och wälsignelse, förmanandes dem att inbördes älska och ähra hwar andra.” 
UUAKP XV, den 3 maj, den 24 maj, den 29 november 1682. 
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sekä hänen tytärtään, jonka kunnia palautettiin kihlauksen kautta, että Svenoa, jolle avautui mahdol-

lisuus keskittyä opintoihinsa ja valmistua papiksi.  

 

Piika Kerstin Klangin ja opiskelija Sveno Lyrellin avioliittolupauksen rikkomistapauksessa suvulla 

oli myös taloudellisesti suuri rooli. Kerstin kertoi konsistorille olevansa köyhä, mutta koko käsitte-

lyn ajan hänellä oli varaa oikeusavustajaan, matkustaa Tukholmaan keskustelemaan todistajien 

kanssa ja tuoda heidät Uppsalaan todistamaan. Kerstinillä oli sukua sekä Tukholmassa että Uppsa-

lassa, joten on mahdollista, että Kerstin sai suvultaan taloudellista apua oikeudenkäyntikuluja ja itse 

oikeudenkäyntiä varten kummassakin kaupungissa. Eräs todistaja mainitsikin, että Svenon kannalta 

oli erittäin huono asia, että eräs nainen antoi todistuksensa Svenon sijaan Kerstinin puolesta, koska 

naisella oli suuri suku puolellaan.383 Uppsalassa Kerstinin enon vaimo oli karkottanut Kerstinin 

talostaan kuultuaan hänen odottavan lasta. Kerstinin sisko, raatimies Erich Jöranssonin vaimo, otti 

hänet kuitenkin luokseen asumaan. Samoin sisko yritti toimia välittäjänä Kerstinin ja Svenon avio-

liittoasiassa. Sisko oli valmis antamaan Kerstinille taloudellisen tuen lisäksi henkistä tukea, vaikka 

heidän enonsa vaimo oli lähettänyt Kerstinin ulos talostaan. Lähin suku ja verisukulaiset toimivat 

tässä tapauksessa naisen tärkeimpänä tukena, sillä myös Kerstinin enot osoittivat tukensa hänelle. 

 

Enot uhkailivat Svenoa sanoin ja aseella.384 Uhkailu tapahtui yleensä asian käsittelyn ollessa kes-

ken, kuten olemme nähneet Petrus Carolius Ostrogothuksen ja Sveno Lyrellin tapauksissa. Opiske-

lija Petrus Hoffrenius joutui Erich Pålsonin uhkailun kohteeksi myös tuomion julistamisen jälkeen. 

Petruksen ja Erichin tyttären Britan välinen asia oli jo sovittu konsistorissa, kun Erich Pålson hauk-

kui Hoffreniusta kelmiksi ja uhkasi lyödä tätä.385 Tosin Petrus Hoffrenius oli ollut poissa kaupun-

gista asian käsittelyn aikana, hänen veljensä edustaessa häntä tuomioistuimessa. Mies sai tuomion 

poissaolevana. Erich Pålson ilmeisesti kimpaantui nuorukaiseen tämän jälleen ilmestyessä kaupun-

kiin. Naisen isä osoitti opiskelijalle, ettei hän hyväksynyt opiskelijan käytöstä tytärtään kohtaan. 

 

Pöytäkirjat eivät kerro miten konsistorit suhtautuivat näihin uhkailuihin. Tapauksista on yleensä 

tehty ilmoituksenomainen merkintä pöytäkirjaan. On todennäköistä, että opiskelijoiden tuli ajaa tätä 

asiaa kaupungin tuomioistuimessa, jonka alle uhkauksen antanut henkilö kuului ja tämän vuoksi 

asia ei koskettanut yliopiston konsistoria. On myös mahdollista, että konsistorit hyväksyivät isien ja 

sukulaismiesten käytöksen ja pitivät sitä asiaan kuuluvana. Vuonna 1680 opiskelija Andreas Ham-

                                                 
383 UUAKP XVII, den 26 augusti, den 23 september, den 21 oktobris 1685. UUAKP XVIII, den 20 januarij 1686. 
384 Aalto 1996, s. 190. 
385 UUAKP II, den 7 december 1637. UUAKP XVII, den 14 oktober 1685. UUAKP XIX, den 27 september 1690, den 8 
oktober 1690. 
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braeus valitti Karin Grelsdotter Skepparen uhanneen tuhota hänet, jos hän ei avioidu Karinin kans-

sa. Konsistori ei kuitenkaan katsonut uhkailua raskauttavaksi teoksi, sillä konsistorin mukaan Kari-

nin tarkoituksena oli ollut ainoastaan taivutella mies avioitumaan kanssaan.386 Kaikki uhkailu ei siis 

ollut pahasta. Tosin emme tiedä tarkalleen, mitä Karin tarkoitti sillä, että hän tuhoaa miehen. On 

mahdollista, että näissä tapauksissa naisen perheeltä myös odotettiin toimia. Jos he eivät olisi opis-

kelijaa kovistelleet, se olisi tarkoittanut, että he hyväksyvät opiskelijan käytöksen. Tällöin he olisi-

vat myös kyseenalaistaneet naisen todistuksen asiasta. 

 

Suvut toimivat naisen hyväksi, sillä myös suvun kunnia oli kiinni naisen kunniasta. Jos mies ei 

suostunut hyvittämään naiselle, ja naisen pystyttiin osoittamaan olleen vähällä aikaa suhteessa use-

amman miehen kanssa, nainen menetti kunniansa, ja samalla hän mustasi suvun maineen. Seppo 

Aallon mukaan suvun ulospääsy tästä tilanteesta oli tuomita ja hylätä nainen.387 Näin toimi Kerstin 

Klangin enon vaimo kuullessaan Kerstinin olevan raskaana. Hän ei halunnut talonsa maineen me-

nevän Kerstinin maineen mukana. Turussa Thomas Herfwe toi konsistoriin siskonsa Karinin asiaa 

avioliittolupauksen rikkomistapauksessa. Thomaksen mukaan Karin halusi saada tuomion hänen ja 

Johannes Wassenius Westrogothuksen väliseen asiaan, sillä mies ei ollut sovitellut Karinille. Tho-

masin mukaan Karin oli tämän vuoksi sukunsa ja äitinsä hyljeksimä.388  

 

Kerstin Klangin sisko ei kuitenkaan välittänyt Kerstinin avioliiton ulkopuolisesta raskaudesta, sillä 

hän uskoi Kerstinin todistuksen avioliittolupauksesta. Kerstinin sisko oli todistuksensa mukaan it-

sekin keskustellut parin kihlauksesta Svenon kanssa. Niinpä suku lähti taistelemaan oikeuteen Kers-

tinin ja suvun kunnian puolesta. Samoin toimi Elias Michelsson oman tyttärensä kohdalla. Suvun 

edustajat asettuivat naisen taakse, kun he uskoivat naista asiassa ja naisen maine oli tahraton. He 

auttoivat naista käytössään olevin keinoin saadakseen parin avioitumaan tai miehen kantamaan vas-

tuun teostaan julkisesti. 

 

 

6.2 Vanhemmat ja opiskelijan avioliitto 

Opiskelijoiden vanhemmat olivat useimmiten avioliittoa vastaan, ainoastaan kahdessa tapauksessa 

vanhemmat antoivat suostumuksensa poikansa avioliitolle. Vanhemmat saattoivat ilmoittaa tahtonsa 

avioliittolupauksen rikkomistapauksissa, jo ennen kuin tuomioistuimet jäsenet olivat nostaneet asiaa 

                                                 
386 UUAKP XIV, den 10 november 1680. 
387 Aalto 1996, s. 189. 
388 CAAP I, den 24 april 1650. 
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esiin. Vanhemmat halusivat, että heidän poikansa sovittaa rikoksensa tuomioistuimen ja Jumalan 

edessä sekä hyvittää tekonsa loukkaamalleen naiselle. Toki tämä tarkoitti myös kirkkorangaistuksen 

kärsimistä ja yliopistoyhteisöstä erottamista, mutta avioliiton vanhemmat pystyivät kieltämisellään 

estämään. 

 

Turussa suku oli harvoin niin naisten kuin opiskelijoidenkin kanssa konsistorissa. 1660−1690-

luvuilla opiskelijan vanhemmat kertoivat mielipiteensä poikansa mahdollisesta avioliitosta kuusi 

kertaa. Neljässä tapauksessa vuosina 1666−1673 vanhemmat tulivat henkilökohtaisesti konsistoriin 

ilmaisemaan mielipiteensä.389 Näistä tapauksista äiti edusti vanhempia kolmessa tapauksessa, aino-

astaan yhdessä tapauksessa vanhempia edusti isä. Tällöin kyseessä oli akatemian professorikuntaan 

kuulunut professori Enevaldus. Aina kun vanhemmat tulivat henkilökohtaisesti konsistoriin, opiske-

lija oli kotoisin Turusta. Turkua kauempaa vanhemmat eivät siis konsistoriin saapuneet. Pöytäkirjo-

jamerkintöjen mukaan he eivät myöskään ilmaisseet mielipidettään kirjeitse tai edustajan välityksel-

lä. 1690-luvulla käytäntö kuitenkin muuttui, ja konsistori tiedusteli vanhempien tahtoa opiskelijan 

avioliitosta kirjeitse tai asianajajan välityksellä kahdessa tapauksessa.390 Olivatpa vanhemmat hen-

kilökohtaisesti läsnä tai ilmaisivat mielipiteensä muuten, he olivat aina poikansa avioliittoa vastaan.  

 

Uppsalassa opiskelijoiden vanhempien läsnäolo konsistorissa ja mielipiteen ilmaiseminen pojan 

avioliitosta oli yleisempää kuin Turussa aina 1680-luvulle asti. Vanhemmat olivat läsnä konsistoris-

sa tai ilmaisivat mielipiteensä kirjeitse kymmenessä tapauksessa. 1600-luvun kahden viimeisen 

vuosikymmenen aikana opiskelijoiden vanhempien tahtoa ei enää pöytäkirjoista löydy. On mahdol-

lista, että tilanteen muutti vuoden 1686 kirkkolaki, jossa määrättiin, että vanhemmat saattoivat vai-

kuttaa parin väliseen avioliittoon ainoastaan, jos mies oli alaikäinen.391 Uppsalassa uutta kirkkolakia 

alettiin ilmeisesti noudattaa jo 1680-luvun alkupuolella.392 On mahdollista, että 1600-luvun lopulla 

avioliittolupauksen rikkomiseen syyllistyneet opiskelijat olivat täysi-ikäisiä, eikä heidän vanhempi-

ensa mielipidettä sen vuoksi tiedusteltu. Toisaalta samaan aikaan avioliittolupauksen todistamisen 

kriteerien muuttuessa naiset pystyivät yhä harvemmin todistamaan opiskelijaa sitoneen avioliittolu-

pauksen. Sukua ei tarvinnut tällöin konsultoida avioliittoasiassa, koska avioliitosta ei tarvinnut parin 

välillä keskustella.  

 

                                                 
389 CAAP III, den 5 december 1666, den 8 januari 1668, den 20 augusti 1670. CAAP IV, den 3 maj 1673. 
390 CAAP VII, den 27 & den 30 mars 1691, den 14 november 1694.  
391 KL XV § XIV. 
392 Katso luku 2.3. 



 

 
 

99 

Uppsalassa vanhempia edusti konsistorissa yleensä opiskelijan isä. Joissain tapauksissa vanhemmat 

ilmoittivat tahtonsa asiassa konsistorille myös kirjeitse.393 Pääasiassa vanhempien tahdon ilmaisija-

na toimi opiskelijan isä, mutta kahdessa tapauksessa myös opiskelijan äiti. Opiskelija Olaus Cygne-

lius toimitti 1660-luvun alussa Uppsalan kaupungin saarnaajalle kirjeitse äitinsä suostumuksen kih-

laukseen. Olaus oli kihlautumassa Anders Staphanssonin tyttären kanssa. Muutamaa vuotta myö-

hemmin äidin antama kirjallinen suostumus aiheutti paljon keskustelua yliopiston konsistorissa. 

Olaus nimittäin tunnusti konsistorille myöhemmin väärentäneensä äitinsä suostumuksen. Tämä joh-

ti konsistorissa pitkään keskusteluun äidin roolista pojan kihlautuessa. Tohtori Litman oli sitä miel-

tä, että erilaisten teologisten kirjoitusten mukaan äidin suostumusta tarvittiin kihlauksessa. Tohtori 

Fornelius puolestaan esitti, että Ruotsin valtakunnan laki ei vaatinut äidin suostumusta pojan avio-

liittoon, vaan äidin suostumusta tarvittiin ainoastaan tyttären avioituessa. Hänen mukaansa äidillä ei 

ollut valtaa poikaansa tämän tultua täysi-ikäiseksi. Suurin osa konsistorin jäsenistä yhtyi Tohtori 

Fonteliuksen näkemykseen.394  

 

Konsistorin päätös on ristiriitainen. Pöytäkirjasta ei selviä, oliko Cygnelius täysi-ikäinen pyytäes-

sään vanhempiensa lupaa kihlautua Anders Staphanssonin tyttären kanssa, vai tarkoitettiinko kom-

mentilla asiaa ylipäänsä. Cygneliuksen piti kuitenkin toimittaa vanhempiensa suostumus asiasta sitä 

vaatineille professorille sekä kaupungin saarnaajalle. Cygneliuksen isä oli kuollut vuonna 1685, 

joten hänen oli pyydettävä suostumus äidiltään.395 Cygnelius katsoi äitinsä olevan se perheen ja 

suvun jäsen, joka saattoi antaa suostumuksen avioliitolle isän kuoltua. Hän ei pyytänyt suostumusta 

esimerkiksi sedältään tai enoltaan. Myös professori sekä kaupungin saarnaaja hyväksyivät äidin 

suostumuksen, sillä he suorittivat kihlauksen kirjeen nähtyään. Noin kymmenen vuotta aikaisemmin 

vuonna 1657 opiskelija Johannes Casmir Ostrogothuksen äiti esti poikansa avioliiton asianajajan 

tyttären kanssa. Tällöin kukaan konsistorin jäsenistä ei kyseenalaistanut äidin auktoriteettia asiassa. 

Turussa äiti saattoi estää poikansa avioliiton avioliittolupauksen rikkomistapauksissa vielä 1670-

luvulla, eikä äidin auktoriteettia kyseenalaistettu.396  

 

Ruotsalaisessa lainsäädännössä ja -tulkinnassa siirryttiin 1600-luvun aikana roomalais-saksalaisesta 

oikeusperinteestä luonnonoikeuden suuntaan. Anu Pylkkäsen mukaan ”luonnonoikeus tarjosi justi-

fikaation niille taloudellisille ja poliittisille tavoitteille, joita miehet pyrkivät toteuttamaan naisten 

                                                 
393 UUAKP III, den 15 & den 16 februari 1643. UUAKP IV, den 18 september 1650. UUAKP XIV, den 10 november 
1680. UUAKP VII, den 3 maj 1665. 
394 UUAKP VII, den 27 september 1665. UUAKP V, den 24 september 1656, den 28 juni 1657.  
395 Ylioppilasmatrikkeli: Olaus Cygnelius, nro 1479. 
396 CAAP III, den 8 januari 1668, den 20 augusti 1670. CAAP IV, den 3 maj 1673.  
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oikeuksia rajoittamalla”.397 Luonnonoikeuden tavoitteena oli yhteiskunnan järjestäminen harmoni-

seksi kokonaisuudeksi. Tähän harmoniseen kokonaisuuteen oli pyritty keskiajalta lähtien säätyjaon 

kautta. Luonnonoikeuden legitiiminen perusta ei kuitenkaan ollut jumalallinen yhteiskuntajärjestys 

tai oikeus vaan sopimus. Kokonaisuuden saavuttamiseksi yhteiskunta ja valta tuli porrastaa hierark-

kisesti, ja luontaisen valta-aseman tuli olla loukkaamaton. Tällä oli tärkeä merkitys tuettaessa yk-

sinvaltiutta mutta myös miehen valtaa vaimoon nähden. Avioliiton osalta se tarkoitti sitä, että nai-

nen avioituessaan ja avioliittosopimuksen solmiessaan luovutti oikeudellisen toimivaltansa miehel-

le.398 On mahdollista, että keskustelu vaimon oikeuksista poikansa avioliittoon nähden liittyivät 

tähän muutokseen. Luonnonoikeudellinen ajattelu saapui Turkuun ja Uppsalaan samoihin aikoihin, 

mutta näyttäisi siltä, että sen vaikutus alkoi näkyä avioliittoon liittyvissä asioissa aiemmin Uppsa-

lassa. On myös mahdollista, että luonnonoikeudellista ajattelua toteutettiin käytännössä eri tavoin 

Uppsalassa ja Turussa. 

 

Vanhemmat olivat lähes aina poikansa avioliittoa vastaan. Ainoastaan Olaus Cygneliuksen ja Johan 

Tiberghin399 kohdalla opiskelijan perhe antoi suostumuksensa poikansa avioliittoon. Johan joutui 

poikkeuksellisesti kahden tulen väliin. Hän ei olisi halunnut avioitua vahtimestarin tyttären kanssa, 

mutta konsistorin ja vanhempiensa painostuksesta hän joutui taipumaan avioliittoon. Muissa tapa-

uksissa vanhemmat olivat poikansa kanssa avioliittoa vastaan, joten opiskelija sai tukea vanhemmil-

taan päätökseensä. Johanin tapaus kuitenkin osoittaa kuinka suuri valta vanhemmilla ja konsistorilla 

oli opiskelijan yli. Toki Johan olisi edelleen voinut kieltäytyä avioliitosta naisen kanssa, mutta se 

olisi tiennyt julkista nöyryytystä, erotusta akatemiayhteisöstä ja samalla loppua vasta-alkaneelle 

akateemiselle uralle. Sekä vanhemmat että konsistori katsoivat, että nainen oli sopiva vaimo Jo-

hanille, häntä kuvattiin pöytäkirjassa ahkeraksi ja hyväksi.400 Raamatun ja lain mukaan lasten tuli 

kunnioittaa vanhempiaan, niin avioliittoasioissa kuin muutenkin. Niinpä avioliiton vastustaminen 

olisi osoittanut selvää uppiniskaisuutta Jumalan asettamaa maailmanjärjestystä vastaan.  

 

Vanhempien rooli avioliitosta keskusteltaessa oli suurempi Uppsalassa kuin Turussa. Ero saattoi 

johtua siitä, että Turussa 1680-luvun lopulle asti pääasiassa tuomiokapituli painosti pareja avioitu-

maan. Onkin mahdollista, että konsistorin sijaan vanhempien tahtoa tiedusteli tuomiokapituli. 1690-

luvulla avioliittoon painostaminen siirtyi Turussa kirkkolain seurauksena tuomiokapitulilta konsis-

torille, ja samalla konsistori alkoi useammin tiedustella vanhempien mielipidettä avioliittoasiois-

                                                 
397 Pylkkänen 1990, s.113.  
398 Pylkkänen 1990, s. 113–115. Katso myös Lindroth 1975, 370–375. 
399 UUAKP VII, den 17 mars, den 3, den 24 & den 26 maj 1665. 
400 UUAKP VII, den 3 & den 24 maj 1665. 
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sa.401 Tämä tarkoitti myös sitä, että avioliittoon painostetut opiskelijat olivat ilmeisesti alaikäisiä. 

Uppsalassa konsistorilla oli merkittävä rooli avioliittoon painostamisessa läpi vuosisadan. Avioliitot 

muodostettiin avioliittolupauksen rikkomistapauksissa useimmiten konsistorissa eikä tuomiokapitu-

lissa kuten Turussa. On mahdollista, että tästä johtuen vanhempien tahdon tiedusteleminen oli Upp-

salassa konsistorin velvollisuus. 

 

Ero kaupunkien välillä saattoi johtua myös siitä, että kirkkolain kohtaa vanhempien suostumuksesta 

tulkittiin eri tavalla. Kirkkojärjestyksen ja kirkkolain määräys vanhempien roolista ja lasten suos-

tumuksesta avioliittoneuvotteluissa oli kaksijakoinen. Vanhemmilla oli oikeus puuttua lastensa 

aviopuolison valintaa, mutta he eivät saaneet pakottaa lapsiaan avioliittoon. Lasten tuli puolestaan 

kunnioittaa vanhempiensa mielipidettä, eivätkä he saaneet kihlautua tai avioitua salaisesti. Saman-

aikaisesti lapsilla oli kuitenkin oikeus kieltäytyä avioliitosta, jos he eivät halunneet sitä solmia.402 

Käytännössä lakia sovellettiin tuomioistuimissa kahdella tavalla. Tuomioistuimet korostivat van-

hempien ja holhoojan valtaa tai avioparin suostumusta avioliitosta neuvoteltaessa. Jälkimmäisessä 

tapauksessa vanhempien suostumus nähtiin moraalisesti sitovaksi, mutta sillä ei katsottu olevan 

laillista sitovuutta.403  

 

Ilmeisesti Uppsalassa lakia sovellettiin vanhempien hyväksyntää painottavasti, kun taas Turussa 

painotettiin enemmän avioituvan parin suostumusta. Arne Jarrickin ja Johan Söderbergin mukaan 

myös Tukholman tuomiokapitulissa lakia sovellettiin avioituvan parin suostumusta painottavasti. 

Avioliittolupaus tuli ennen muuta täyttää, jos siitä oli näyttöä, vaikka suku olisikin ollut avioliittoa 

vastaan.404 Turussa piispa Johannes Gezelius vanhempi valitti 1670-luvulla, että tuomiokapitulia 

raskauttivat monet kihlauksiin liittyvät kiistat ja kevytmielisyydet. Niinpä papit määrättiin opetta-

maan kansaa kunnioittamaan avioliittoa ja kihlausta. Samoin ihmisiä kehotettiin avioliittoon liitty-

vissä asioissa kysymään neuvoa vanhemmiltaan, ystäviltään sekä mahdollisilta opettajiltaan. Piispa 

painotti vanhempien suostumuksen merkitystä.405 Gezelius kohdisti sanansa kansan lisäksi opiskeli-

joille mainitessaan erikseen, että myös opettajilta tuli tiedustella neuvoja avioliittoa suunniteltaessa. 

Vaikka piispa Gezelius painotti vanhempien roolia kihlauksen yhteydessä ja kuulutuksia haettaessa 

näyttäisi siltä, että avioliittolupauksen rikkomistapauksissa Turun yliopiston konsistori ja tuomio-

kapituli laittoivat parin teot vanhempien suostumuksen edelle samoin kuin Tukholman tuomiokapi-

                                                 
401 KL XV § XVI. 
402 KO: ordning om echtenskap; KL XV § V, VI.  
403 Korpiola 2004a, s. 221. 
404 Jarrick & Söderberg 1998, s. 105. 
405 Korpiola 2004b, s. 11. 
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tulissa. Kun pari oli vasta kihlautumassa, heidän tuli kuulla ja kunnioittaa vanhempiaan. Jos he oli-

vat jo ehtineet maata yhdessä avioliittolupauksen alla, avioliiton solmiminen oli etusijalla. Avioliit-

toneuvottelut vanhempien kanssa harvinaistuivat vuosisadan lopulla, sillä naiset pystyivät yhä har-

vemmin todistamaan saaneensa avioliittolupauksen.  
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7 Yliopisto-opiskelijoiden esiaviolliset suhteet ja avioliitto 
1600-luvun Ruotsissa 
 
Olen tutkimuksessani perehtynyt ruotsalaisten opiskelijoiden esiaviollisiin suhteisiin ja niistä seu-

ranneisiin avioliittoihin. Lähestyn aihetta Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorien kä-

sittelemien esiaviolliseen seksiin ja avioliittolupauksen rikkomiseen liittyneiden rikosten kautta. 

Olen tarkastellut myös 1600-luvun aikana tapahtuneen vallan keskittämisen, luterilaisen puhdasop-

pisuuden ja oikeusprosessin muutosten vaikutusta konsistorien toimintaan. 

 

Tutkimukseni päälähteinä käytin yliopistojen konsistorien pöytäkirjoja. Lähteistä johtuen olen tar-

kastellut ainoastaan tapauksia, joissa opiskelijoita syytettiin siveellisyysrikoksista. Tarkastelun ul-

kopuolelle ovat siis jääneet opiskelijoiden suhteet, jotka eivät päätyneet konsistoriin. Olivatpa ne 

sitten laillisia tai laittomia. Pöytäkirjat muodostavat itsessään varsin ehjän kokonaisuuden 1630-

luvulta vuosisadan loppuun. Materiaali on erittäin rikas ja antaa mahdollisuuden monipuoliseen 

analyysin tekemiseen opiskelijoiden, yliopistoväen sekä kaupungin asukkaiden elämästä. Pöytäkir-

jojen yhtenäisyys mahdollistaa myös tapausten käsittelyn seuraamisen useamman käsittelykerran ja 

pitkän ajanjakson aikana. Olen täydentänyt opiskelijoiden säädyn tarkastelun osalta pöytäkirjamate-

riaalia opiskelijamatrikkeliin kerätyillä tiedoilla, joihin perehtymällä olen tutkinut opiskelijoiden 

solmimia avioliittoja. 

 

Yliopistojen konsistorit syyttivät papistosta, porvaristosta ja talonpoikaistosta lähtöisin olleita opis-

kelijoita esiaviollisen seksin harjoittamisesta ja avioliittolupauksen rikkomisesta. Opiskelijoiden 

kanssa esiaviollisesta seksistä syytettiin molemmissa kaupungeissa pääasiassa etunimellä ja patro-

nyymillä pöytäkirjaan merkittyjä naisia, palkollisia ja kaupunkilaisten tyttäriä. Avioliittolupauksen 

rikkomiseen vedonneet naiset puolestaan kirjattiin Turussa pöytäkirjaan pääasiassa etunimellä ja 

patronyymillä. Yksi tutkimustavoitteistani oli selvittää, mitä konsistorien pöytäkirjat kertovat nais-

ten säädystä. Lopputulokseni on, että pöytäkirjoja tarkastelemalla on mahdotonta selvittää täysin 

varmasti kaikkien konsistorin eteen tulleiden naisten sosiaalista taustaa. Erityisesti etunimellä ja 

patronyymillä pöytäkirjoihin kirjattujen naisten kohdalla säädyn määritteleminen on haasteellista. 

Aiemmin Seppo Aalto ja Åsa Karlsson Sjögren ovat esittäneet, että etunimellä ja patronyymillä 

määritellyt naiset saattoivat olla palkollisia. Tutkimukseni perusteella tämä on erittäin todennäköis-

tä. He saattoivat olla porvareiden tyttäriä, jotka toimivat palkollisina kaupunkilaisilla. Tällöin naisen 

säätyyn ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttivat myös hänen sukulaissuhteensa. Toisaalta naiset 
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saattoivat olla myös maalta kaupunkiin työn perässä tulleita neitoja, jolloin he olivat todennäköises-

ti yksin kaupungissa ilman suvun tarjoamaa suojaa. Uppsalassa naisilla oli usein suvun tarjoama 

tuki, kun he tulivat konsistoriin. Erityisesti avioliittolupauksen rikkomistapauksissa naiset merkittiin 

pöytäkirjaan usein sukunsa kautta. Vuosisadan alkupuolella nämä naiset edustivat papistoa, porva-

ristoa ja talonpoikaistoa, mutta vuosisadan lopulla ylemmän porvariston ja papiston tyttäret häviävät 

pöytäkirjoista. Todennäköisesti muutoksen aiheutti ihmisten seksuaalimoraalissa tapahtuneet muu-

tokset.  

 

Tutkijat ovat esittäneet, että opiskelijat päätyivät opiskeluaikanaan yleensä suhteisiin, joista ei voi-

nut olettaa seuraavan avioliittoa. Ruth Karras Mazon ja Stefan Brüdermannin mukaan Keski-

Euroopassa nämä naiset olivat niin keskiajalla kuin 1700-luvullakin prostituoituja tai maalta kau-

punkiin muuttaneita naisia. Samoin Gudrun Andersson on esittänyt, että piikana toimineen naisen ja 

opiskelijan avioliitto oli mahdoton, kun kyseessä oli papin tai aatelisen poika.  

 

Tutkimani materiaali toisaalta tukee aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä huomioita. Opiskelijat pää-

tyivät usein suhteisiin, joiden ei odotettu johtavan avioliittoon. Toisaalta pöytäkirjat osoittavat, että 

konsistorit pyrkivät saamaan parit avioitumaan, kun kyseessä oli pitkään suhteessa elänyt ja saman-

säätyinen pari. Opiskelijat eivät aina aloittaneet esiaviollista suhdetta säädyltään itseään selkeästi 

alhaisemman naisen kanssa. Uppsalassa ja Turussa konsistorit tarkkailivat opiskelijan synnynnäistä 

säätyä avioliitoista neuvoteltaessa sen sijaan, että olisivat painottaneet opiskelijan yliopistoon sisään 

kirjautuessaan saamaa säätyläisen arvoa. Avioliitto haluttiin saada aikaan esimerkiksi talonpoikais- 

tai porvarisylioppilaiden ja palkollisena toimineiden naisten välille. Lisäksi konsistorien näkökul-

masta opiskelijan oli toivottua avioitua loukkaamansa lesken, papin, käsityöläisen tai porvarin tyttä-

ren kanssa.  

 

Avioliittoon painostaminen liittyi Ruotsissa voimakkaasti kirkon vaikutukseen yhteiskunnassa. Puh-

taan luterilaisen opin ja Jumalan mielenmukaisen elämän puolesta puhunut kirkko halusi yhdessä 

valtion kanssa, että suhteessa eläneet parit vihittäisiin avioliittoon. Uppsalan yliopiston ja Turun 

akatemian konsistorit noudattivat sekä opettivat valtion ja kirkon ideaaleja ja normeja. Opetus ta-

pahtui luennoilla, jumalanpalveluksissa ja myös siveellisyysrikosten kautta. Sakkorangaistusten 

lisäksi konsistorit määräsivät opiskelijoille esiaviollisen seksin harjoittamisesta kurinpidollisen ero-

tusrangaistuksen.  
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Konsistorit tulkitsivat esiaviolliseen seksiin liittyneet rikokset vuosisadan puolivälistä lähtien sala-

vuoteudeksi neidonloukkauksen sijaan. Molemmissa kaupungeissa siirtymä aiheutti muutoksen 

myös avioliittoon painostamisen perusteissa. Avioliiton mahdollisuudesta keskusteltiin konsisto-

reissa 1650-luvun jälkeen ainoastaan silloin, kun nainen vetosi avioliittolupauksen rikkomiseen. 

Uppsalassa konsistori painosti pareja avioitumaan 1680-luvulle asti aina, kun opiskelija tunnusti 

suhteen tai lupauksen sekä silloin, kun nainen pystyi todistamaan parin välisen suhteen. 1680-

luvulla Uppsalan konsistori alkoi vaatia naisilta konkreettisia todisteita avioliittolupauksesta. Muu-

tos johti siihen, että 1690-luvulla konsistori ei enää painostanut pareja avioitumaan, sillä naiset eivät 

pystyneet todistamaan opiskelijan antaneen lupausta. 

 

Todisteiden merkityksen lisääntymisellä oli kaksijakoinen merkitys. Naisten asema heikkeni avio-

liittolupauksen rikkomistapauksissa ja miesten asema helpottui. On kuitenkin huomioitava, että nai-

set saattoivat käyttää aiempaa kollektiiviseen tietoon perustunutta järjestelmää hyväkseen. Heillä oli 

mahdollisuus vedota avioliittolupaukseen, kun todisteeksi riitti parin välinen suhde, vaikka mies ei 

olisi lupausta antanut. Uudistusten myötä Uppsalan yliopiston konsistori perusti päätöksensä konk-

reettiseen näyttöön, jolloin naiset eivät voineet oikeuden kautta pakottaa miestä avioitumaan kans-

saan tai korvaamaan rikottua avioliittolupausta.  

 

Uppsalasta poiketen Turun akatemian konsistori painosti pareja avioitumaan koko 1600-luvun ajan, 

kun nainen pystyi todistamaan suhteen, mies myönsi suhteen tai hän myönsi antaneensa naiselle 

lupauksen. Lisäksi painostettujen parien määrä nousi viimeisen vuosikymmenen aikana. Turussa 

nainen säilytti asemansa avioliittolupauksen rikkomistapauksissa vuosisadan lopulle asti. Hän pys-

tyi käyttämään yhteisön tietoa parin suhteesta edelleen hyväkseen toisin kuin Uppsalalaiset kans-

sasisarensa. Tämä tarkoittaa sitä, että Turussa opiskelijoiden asema ei helpottunut avioliittolupauk-

sen rikkomistapauksissa samalla tavalla kuin Uppsalassa. 

 

Avioliittolupauksen rikkomistapauksissa konsistorit toimivat yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa, 

sillä näissä tapauksissa tuomiovalta oli jaettu konsistorien ja tuomiokapitulien kesken. Uppsalassa 

konsistorin rooli avioliittolupauksen rikkomistapauksissa oli merkittävä koko vuosisadan ajan. Ta-

pauksia käsiteltiin sekä konsistorissa että tuomiokapitulissa. Konsistori oli kuitenkin se tuomiois-

tuin, joka suostutteli opiskelijoita avioitumaan loukkaamiensa naisten kanssa. 1600-luvun lopulla 

uuden kirkkolain myötä konsistorin rooli kasvoi entisestään. Tuomiokapitulin roolia supisti lain 

lisäksi se, että naiset eivät pystyneet todistamaan avioliittolupausta, joten tapaukset eivät päätyneet 

konsistorin kautta tuomiokapituliin. Turussa konsistorin asema avioliittolupauksen rikkomistapauk-
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sissa oli vähäisempi kuin Uppsalassa. Konsistori toimi lähinnä tuomiokapitulin valmistelevana eli-

menä 1690-luvulle asti. Konsistori tutki, missä tapauksissa avioliittolupauksesta oli tarpeeksi näyt-

töä ja näytön löytyessä siirsi tapauksen tuomiokapituliin, jonka tehtävänä oli taivutella parit avioliit-

toon. 1690-luvulla painostamisen vastuu siirtyi kirkkolain voimaantulon seurauksena tuomiokapitu-

lilta konsistorille. Konsistori jatkoi vanhaa käytäntöä, ja pyrki saamaan kaikki avioliittolupauksen 

alla maanneet parit solmimaan avioliiton. 

 

Suvun rooli avioliittolupauksen rikkomistapauksissa väheni Uppsalassa samasta syystä kuin tuo-

miokapitulin. 1680-luvulle asti sekä naisen että opiskelijan vanhemmat olivat usein läsnä konsisto-

rissa niin esiaviolliseen seksiin kuin avioliittolupauksen rikkomiseenkin liittyneissä tapauksissa. 

1600-luvun lopulla konsistorit kävivät parien kanssa yhä harvemmin avioliittoneuvotteluja, joten 

perheitäkään ei konsultoitu yhtä usein kuin aiemmin. Toisaalta opiskelijoiden vanhempien rooli 

heikkeni myös uuden kirkkolain vaatimuksesta. Täysi-ikäisen miehen vanhemmilta ei lain mukaan 

tarvinnut kysyä suostumusta avioliittolupauksen rikkomistapauksissa. Turussa naiset ja opiskelijat 

edustivat useimmiten, suvun edustaja oli heidän mukanaan tai heidän puolestaan konsistorissa har-

vemmin kuin Uppsalassa. Yliopistot edustivat avioliittolainsäädännön vanhempien valtaa koske-

neen määräyksen tulkinnan eri puolia. Uppsalan yliopiston konsistori oli avioliittoneuvotteluissa 

sitoutuneempi sukuun kuin Turun akatemian konsistori. Turussa painoarvoa annettiin enemmän 

yksilöiden vastuulle ja suostumukselle. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, että 1600-luvun aikana tapahtunut vallan keskittäminen ja 

oikeusjärjestelmän muutokset edesauttoivat keskusvallan vahvistumista ja johtivat sukujen vallan 

vähenemiseen. Samalla on korostettu, että suvut alkoivat suojella maaomaisuuttaan ja sitä kautta 

valtaansa avioliittojen kautta. Sukujen vallan heikentämisen lisäksi yksilön vastuuta ja todisteiden 

merkitystä alettiin korostaa. Malin Lennartssonin ja Gudrun Anderssonin mukaan kehitys johti 

myös siihen, että siveellisyysrikoksissa naisen asema heikkeni miehen aseman kohentuessa. Malin 

Lennartsson on esittänyt, että kehitys näkyi siveellisyysrikosten tutkinnassa myös laajemmin. Hä-

nen mukaansa miehen, maallisen oikeuden ja suvun valta kasvoi 1600-luvun lopulla naisen, yksilön 

ja kirkon aseman heikentyessä. Tutkimukseni toisaalta vahvistaa aiemmassa tutkimuksessa tehtyjä 

huomioita, toisaalta tuo Turun osalta uuden näkökulman maallisen tuomioistuimen toimintaan avio-

liittolupauksen rikkomistapauksissa. 

 

Muutokset oikeudenkäyntijärjestelyissä eivät johtaneet samanlaisiin lopputuloksiin valtakunnan 

kaikilla alueilla. Uppsalan konsistorin toiminnassa tapahtuneet muutokset ovat lähellä Lennartsso-
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nin tekemiä huomioita. Uppsalassa konsistorin ja miehen asema vahvistui avioliittolupauksen rik-

komistapauksissa vuosisadan kuluessa. Vanhempien rooli konsistorien tutkimissa tapauksissa oli 

kuitenkin vahvempi vuosisadan alkupuolella kuin lopulla. Turun osalta kehitys oli hyvin erilainen 

kuin Lennartssonin tutkimassa Smålannissa, sillä akatemian konsistorin toiminnassa yhdistyi piir-

teitä molemmista Lennartssonin mainitsemista ryhmistä. Pääasiassa Turku kuitenkin edusti vuosi-

sadan lopulla Lennartssonin mainitsemaa toista ryhmää (nainen, kirkko, yksilö), jonka asema hänen 

mukaansa heikkeni 1600-luvun jälkipuoliskolla. Kirkkolain myötä Turun akatemian konsistorin 

rooli kasvoi avioliittolupauksen rikkomistapausten tutkinnassa tuomiokapitulin kustannuksella. 

Konsistori kuitenkin tutki ja tuomitsi tapaukset kirkon ihanteiden mukaan. Valtiota edustanut maal-

linen tuomioistuin omaksui tuomiokapitulin toimintaperiaatteet, ja jatkoi näin tuomiokapitulin pe-

rinnettä. Turussa yksilöt vastasivat pääasiassa rikoksistaan ilman suvun tukea, ja naisella oli koko 

vuosisadan ajan itsenäinen asema sekä salavuoteus että avioliittolupauksen rikkomistapausten käsit-

telyssä. Tuomiokapitulin ja myöhemmin konsistorin linja suosi naisia ja heidän esittämiään avioliit-

tolupausvaatimuksia.  

 

On vaikea sanoa, edustavatko Uppsalassa ja Smålannissa tapahtuneet muutokset koko valtakunnan 

kehitystä, ja oliko Turku kenties kehityksessä aikaansa jäljessä. Näiden kysymysten selvittäminen 

vaatisi laajempaa tutkimusta maallisten tuomioistuinten ja kirkon välisestä suhteesta. Lisäksi Turun 

osalta konsistorien toiminnan tarkastelu tulisi ulottaa 1700-luvulle, jotta voitaisiin todeta, miten 

konsistorin toiminta kehittyi myöhemmin. On kuitenkin mahdollista, että Turun ja Uppsalan välinen 

ero johtui kaupunkien elinkeinoihin ja väestörakenteeseen liittyneistä seikoista. Uppsalassa yliopis-

toväki eli papisto muodosti ¼ −⅓ väestöstä, muut kaupunkilaiset elivät 1600-luvulla pääasiassa 

maataloudesta. Turussa puolestaan yliopistoväen osuus kaupunkilaisista oli pienempi ja kaupunki-

laisten elivät kaupasta. Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu, että erityisesti maata omistaneet 

säädyt halusivat kontrolloida lastensa avioliittoja. On mahdollista, että maataomistavien ja kauppaa 

käyneiden säätyjen mielipiteet suvun roolista avioliitosta neuvoteltaessa olivat samansuuntaiset 

1600-luvulla kuin kaksi sataa vuotta myöhemmin.  

 

Suomen vuoden 1864 valtiopäivillä keskusteltiin naisen holhouksesta avioliiton yhteydessä. Tällöin 

Mia Korpiolan mukaan säädyt olivat jakautuneet kahteen leiriin: perinteisten tapojen kannattajiin ja 

uudistajiin. Jokaisesta säädystä löytyi kannattajia molempiin leireihin, mutta perinteiden kannalla 

olivat erityisesti aateliset maanomistajat, papisto sekä maata omistaneet talonpojat. Reformoijiin 
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kuuluivat puolestaan pääasiassa porvarit.406 1600-luvulla Uppsalassa väestöstä suuri osa kuului ta-

lonpoikiin sekä papistoon, johon myös yliopistoväki luettiin. Turussa puolestaan suurin osa kau-

punkilaisista oli porvareita. Porvarit eivät kuitenkaan istuneet oikeutta Turun akatemian konsistoris-

sa. Onkin mahdollista, että 1800-luvun reformistien ajama toimintamalli muistuttaa Turun konsisto-

rin toimintaperiaatteita, koska Turussa tuomioistuin toimi kirkon asettamien ohjeiden ja vanhojen 

todisteperiaatteiden mukaan. Uppsalassa toimittiin myös kirkon periaatteiden mukaan, mutta käy-

tännössä kantajalle asetettiin erilaiset todistamisen vaatimukset. Erilaiset vaatimukset avioliittolu-

pauksen todistamiselle vaikuttivat yksilöiden, naisten, miesten ja heidän sukunsa toimintamahdolli-

suuksiin avioliittolupauksen rikkomistapauksissa.  

                                                 
406 Korpiola 2004a , s. 317. 
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Liitteet407 
Liite 1 

Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian 1600-luvulla käsittelemät salavuoteustapaukset, joissa 

opiskelijaa syytettiin salavuoteudesta. 

 

 

Uppsalan yliopiston konsistoreissa käsitellyt opiskelijoita koskeneet esiaviolliseen 

seksiin liittyneet rikokset 1600-luvulla

(tapauksia yhteensä 116)
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407 Liitteissä esitellyt tilastot perustuvat Uppsalan yliopiston ja Turun akatemian konsistorien pöytäkirjoihin vuosilta 
1637–1700.  CAAP I–VII, UUAKP II–XXII. Liitteessä viisi esitellyt tapaukset perustuvat Turun osalta myös opiskeli-
jamatrikkelin tietoihin. 
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Liite 2 

Turun akatemian konsistoreissa 1600-luvulla salavuoteudesta syytettyjen opiskelijoiden säätytausta 
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Liite 3 

Turun ja Uppsalan yliopistojen konsistoreissa 1600-luvulla salavuoteudesta opiskelijoiden kanssa 

syytetyt naiset sen mukaan miten heidät määritellään pöytäkirjoissa.  

 

Turku 

Nainen Pelkkä 
salavuote-

us 

Avioliitosta 
keskustellaan 

Yhteensä % 

Nimi
408

 20 2 22 41 

Piika 8 1 9 17 

Palkollinen 1   1 2 

Nainen 7 1 8 15 

Sukunsa kautta 
määritellyt naiset

409
 

    
3 6 

* Porvari tytär 2 1     

Leski   1 1 2 

Keittäjä 1   1 2 

Imettäjä 1   1 2 

Irtolaisnainen 1   1 2 

Naista ei mainita
410

 7   7 13 

Yhteensä 48 6 54 100 

 
 
Uppsala 

Nainen Pelkkä sa-
lavuoteus 

Avioliitosta 
keskustellaan 

Pari 
avioituu 

Yhteensä % 

Nimi 21 2   23 28 

Piika 10 5   15 18 

Palkollinen 2     2 3 

Sukunsa kautta 
määritellyt naiset       

11 13 

* Porvari tytär 1 2 2     

* Papin tytär   1 1     

* Virkamiehen tytär   1 1     

*Tytär
411

 1 1       

Nainen 7   1 8 10 

Imettäjä 4 2   6 7 

Keittäjä 2     2 3 

Leski 1     1 1 

Irtolaisnainen 1     1 1 

Naista ei mainita 13   1 14 16 

Yhteensä 63 14 6 84 100 

 

 

                                                 
408 Naisesta mainitaan pöytäkirjassa ainoastaan etunimi ja patronyymi. 
409 Nainen on kirjattu pöytäkirjaan sukunsa kautta, hän on jonkun tytär tai sisko. Sukulaissuhteen lisäksi mainitaan 
yleensä naisen nimi. 
410 Naista ei mainita lainkaan käsittelyn yhteydessä. Tällöin konsistorit keskustelevat rikoksesta ainoastaan opiskelijan 
kannalta. 
411 Pöytäkirjassa mainitaan ainoastaan naisen isän nimi.  
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Turun ja Uppsalan yliopistojen konsistoreissa 1600-luvulla avioliittolupaukseen vedonneet naiset 

sen mukaan miten heidät määritellään pöytäkirjoissa.  

 
Turku     

Nainen  Lukumäärä % 

Nimi 13 54 

Sukunsa kautta 
määritellyt naiset 3 12,5 

* Sisko (2)
412

     

* Porvarin tytär (1)     

Piika 3 12,5 

Leski 3 12,5 

Imettäjä 1 4 

Palkollinen 1 4 

Yhteensä 24 100 

 
 
Uppsala 

Nainen Lukumäärä % 

Sukunsa kautta määri-
tellyt naiset 17 57 

* Tytär (7)     

* Porvarin tytär (3)     

* Papin tytär (2)     

* Sisko (1)     

* Vahtimestarin tytär 
(1) 

    

* Talonpojan tytär (1)     

* Virkamiehen tytär (1)     

* Korpraalin tytär (1)     

Nimi 6 20 

Leski 5 17 

Palkollinen 1 3 

Imettäjä 1 3 

Yhteensä 30 100 

                                                 
412 Nainen määritellään veljensä kautta.  
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Liite 4  
 
Etunimellä ja patronyymillä pöytäkirjoihin merkittyjen naisten määrä esiaviolliseen seksiin liitty-

vissä rikoksissa Uppsalan ja Turun yliopistojen konsistoreissa 1600-luvulla. 

 

Kaavio 1: Salavuoteus 
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Kaavio 2: Avioliittolupaus 
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Liite 5 

Uppsala: 

Yliopiston konsistorien avioliittoon painostamat parit: 

1638 Petrus Carolius Ostrogothus & Brita Nils suutarin tytär (avioliittolupauksen rikkominen) 

1647 Ericus Erici Gåse Roslagius & leski Brita Matzdotter (avioliittolupauksen rikkominen) 

1655 Johannes Jacobus Lenandrum & kirkkoherra Nils Mylianderin tytär (salavuoteus) 

1665 Johan Tibergh & vanhan (yliopiston) vahtimestarin tytär (avioliittolupauksen rikkominen) 

1676 Samuel Marijn Wessmannus & räätälin leski (avioliittolupauksen rikkominen) 

1680 Andreas Hambraeus & Karin Gertsdotter Schepperus kultasepän tytär (avioliittolupauksen 

rikkominen) 

1682 Sveno Löthenius & talonpoika, kirkkoväärti Elias Michelssonin tytär (avioliittolupauksen rik-

kominen) 

1685 Matthias Gyrenius Olandiae & Annika Johansdotter (avioliittolupauksen rikkominen) 

1685–1687 Sveno Lyrell & piika Kerstin Klang Uppsalalaisen raatimiehen käly, jonka enot olivat 

Tukholmalaisia porvareita (avioliittolupauksen rikkominen) 

1688–1690 Petrus Hoffrenius & Brita Erichzdotter, jonka isä oli kuninkaan henkivartiokaartin korp-

raali Erich Pålson (avioliittolupauksen rikkominen) 

 

Salavuoteuteen syyllistyneet ja avioituneet parit: 

1639 Thomas Haqvini Sudermannus & raatimies, porvari Olof Håkanssonin tytär (opiskelija tun-

nustaa salavuoteuden ja avioituvat) 

1639 Laurentius Leonardius & nainen (opiskelija tunnustaa salavuoteuden ja avioituvat) 

1640 Johannes Petrus Smolandus & kirkkoherra Olaus Simonssonin tytär (opiskelija tunnustaa sa-

lavuoteuden ja avioituvat) 

1640 Magnus Andraes Rimboensis & nainen (opiskelija tunnustaa salavuoteuden ja avioituvat) 

1641 Johannes Olai Erntunensis & vanhemman akatemian voudin Per Larssonin tytär (opiskelija 

tunnustaa salavuoteuden ja avioituvat) 

1642 Matthias Andreas Onsalensis & suutari Matts Anderssonin tytär nainen (opiskelija tunnustaa 

salavuoteuden ja avioituvat) 

1646 Isacus Magnus Pellecanus & raatimies, porvari Adolf Menschefersin tytär nainen (opiskelija 

tunnustaa salavuoteuden ja avioituvat) 

1647 Ericus Erici Gåse Roslagius & leski Brita Matzdotter (avioliittolupauksen rikkominen) 

1665 Johan Tibergh & vanhan (yliopiston) vahtimestarin tytär (avioliittolupauksen rikkominen) 
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1682 Sveno Löthenius & talonpoika, kirkkoväärti Elias Michelssonin tytär (avioliittolupauksen rik-

kominen) 

 

Turku
413

: 

Akatemian konsistorien avioliittoon painostamat parit:  

1644 Jacob Andrae Linnerius (242), Turun kaupungin kirjurin poika & nainen (salavuoteus) 

1648 Henricus Johannes Juonikas (553), Majanojan Juonikkaan ratsutilallisen, kirkonisännän poika 

& piika Loimijoelta (salavuoteus) 

1654 Henricus Aeschillius Hojander (984), turkulaisen kirvesmiehen poika & Karin Simonsdotter 

Ugni (avioliittolupauksen rikkominen) 

1670 Elias Carolius Sarcovius (2056), vahtimestarin poika & Lisbetha Jörensdotter (avioliittolupa-

uksen rikkominen) 

1683–1685 Michael Zidenius (2524), Euran kirkkoherran poika & Margareta Madtsdåtter Katila 

(avioliittolupauksen rikkominen) 

1690 Johan Anchaerus (2913), Mouhijärven kappalaisen poika, mutta vanhemmat jo kuolleet kun 

asiaa käsitellään, & Annika Mårtensdotter Winter (avioliittolupauksen rikkominen) 

1690 Sveno Fontelius (3411), talollisen poika Tolgin pitäjästä & Helena Josephsdotter (avioliittolu-

pauksen rikkominen) 

1690 Barthollus Memolinus (3028), lempääläläisen talollisen poika & leski Elisabet Mattsdotter 

Ekelund (avioliittolupauksen rikkominen) 

1694 Thomas Kriander (3478), turkulaisen porvarin poika & piika Karin Grelsdotter (avioliittolu-

pauksen rikkominen) 

 

Salavuoteuteen syyllistyneet ja avioituneet parit: 

1654 Henricus Aeschillius Hojander, turkulaisen kirvesmiehen poika & Karin Simonsdotter Ugni 

(avioliittolupauksen rikkominen) 

1670 Elias Carolius Sarcovius, akatemian vahtimestarin poika & Lisbetha Jörensdotter (avioliitto-

lupauksen rikkominen). Avioliitto ei kuitenkaan täysin varma, ensimmäisen vaimon nimeksi maini-

taan Elisabet, josta Lisbetha saattaa olla lyhennetty versio tai kutsumanimi.  

1683–1685 Michael Zidenius, Euran kirkkoherran poika & Margareta Madtsdåtter Katila (avioliit-

tolupauksen rikkominen) 

                                                 
413 Turkulaisiin opiskelijoiden tiedot vanhemmista ja solmituista avioliitoista perustuvat Helsingin yliopiston internetsi-
vuilla julkaistuun opiskelijamatrikkeliin: http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/index.php, luettu 1.4.2009. 
Opiskelijoiden nimen perään on kirjattu sulkuihin opiskelijanumero, jolla opiskelijan tiedot löytyvät tietokannasta. 
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1690 Barthollus Memolinus, lempääläläisen talollisen poika & leski Elisabet Mattsdotter Ekelund 

(avioliittolupauksen rikkominen) 

 

 

 
 


