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Lukijalle
Väitöskirjatyöni on vihdoinkin saavuttanut vaiheen, jonka jälkeen sitä ei kannata eikä enää
voikaan jatkaa. Työ on päättynyt ja mahdolliset lisäykset kuuluvat jatkotutkimuksiin. Näistä
ensimmäinen lienee tämän elektronisesti julkaistavan väitöskirjan jälkeen myöhemmin ruotsiksi
ilmestyvä varsinainen kirjaversio. Käsillä - tai paremminkin tietokoneen näytöllä - oleva
tutkimus on ensimmäinen Suomen ja Skandinavian historian oppialaa edustava verkkojulkaisu,
joka ilmestyy Helsingin yliopiston elektroninen julkaisupankki -hankkeessa.
Olen ollut etuoikeutettu saadessani tehdä haasteellista työtä, josta olen vilpittömän kiinnostunut
- jokainen Kansallisarkistossa "kannettavan" ääressä istuttu päivä oli erilainen. Lähteiden avulla
avautui näkymä yli kolmesataa vuotta vanhaan satakuntalaisyhteisöön ja sen karuun arkipäivään.
Tutkimusprosessi oli samalla eräänlainen matka tuntemattomaan, joka osoitti todeksi vanhan
viisauden: mitä enemmän tutkii, sitä paremmin tajuaa miten paljon olisi vielä tutkittavaa.
Haluan kiittää henkilöitä, joita ilman tämä tutkimus ei olisi syntynyt. Väitöskirjani aiheen sain
aikoinaan akatemiaprofessori Heikki Ylikankaalta, joka on ollut myös suurimman ajan työni
ohjaaja. Ilman professori Ylikangasta en hankkeeseen olisi ryhtynyt - hänen apunsa sekä
innoittava kannustuksensa on ollut korvaamaton. Työn loppuvaiheessa professori Seppo Aalto
on ollut toinen työnohjaaja. Hän on lukenut kriittisesti käsikirjoitukseni ja auttanut erilaisissa
käytännön asioissa. Haluan myös kiittää työni esitarkastajia professori Petri Karosta Jyväskylän
yliopistosta sekä FT Eljas Orrmannia Kansallisarkistosta. Professori Nils Erik Villstrandia
haluan niin ikään kiittää työtäni koskevista kommenteista. Olen saanut käsikirjoitukseeni
liittyvää palautetta ja parannusehdotuksia lisäksi FL Kari-Matti Piilahdelta, FL Georg
Haggrénilta sekä ylitarkastaja Matti Wallalta Kansallisarkistosta. Kiitän myös arkiston muuta
henkilökuntaa joustavasta ja ystävällisestä palvelusta. Päätoiminen tutkimustyö on ollut
taloudellisesti mahdollista seuraavien tahojen tuella: Väinö Tannerin Säätiö, Alfred Kordelinin
Säätiö, Suomalais-ruotsalainen Kulttuurirahasto, Helsingin yliopisto sekä Eemil Aaltosen Säätiö,
joille kaikille haluan lausua parhaat kiitokseni.
Vaimoni Hilppa on ollut korvaamaton apu lähimpänä neuvonantajanani ja on usein ensimmäisenä
"saanut" kuulla uusimmat työprosessin aikana syntyneet ajatukseni. Monesti juuri häneltä on
tullut selkeä maanpinnalle ja välillä maanrakoonkin painava palaute. Hän on tehnyt myös kartat
ja kaaviot sekä auttanut verkkojulkaisun teossa. Tyttäremme Tilda, tuo lattialla kiitävä ilopilleri,
on osoittanut kiihkeää kiinnostusta työn paperiversioon. Kiitos kannustuksesta myös
vanhemmilleni - sekä äidille että edesmenneelle isälleni.

s/y Refanut II kajuutassa 60.09.25 N; 24.57.30 E
Mikon päivänä 29. syyskuuta vuonna 2000
Mikko Huhtamies
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"Jos en näitä sotamiehiäni häpeä, niin olen likokala. Turkasen väärin olen käyttänyt kuninkaan
pestauskäskyä. Sadasta viidestäkymmenestä soturista olen kiepannut kolmesataa puntaa ja
vähän päälle. En kiristä muita kuin varakasta väkeä, talollisten perillisiä; tiedustelen kihloissa
olevia poikamiehiä, sellaisia, joita jo kahdesti on kuulutettu; tuollaisia uunin pankolla kököttäjiä,
jotka yhtä mielellään kuuntelevat pirua kuin rumpua, ja jotka pelkäävät pyssyn pauketta
pahemmin kuin satutettu peltopyy taikka haavoitettu villisorsa. Kiristin vaan tuollaisia lellipoikia,
joilla ei ole sydän rinnassa suurempi kuin neulannuppi; nämä ovat ostaneet itsensä palveluksesta
vapaiksi, ja nyt minun koko komentokuntani on pelkkiä vänrikkejä, korpraaleja, luutnantteja,
jefreitterejä, raukkoja niin risaisia kuin Lazarus tapettimaalauksissa, joissa rikkaan miehen
koirat nuolevat hänen haavojaan, miehiä, jotka eivät eläissään ole olleet sotureita, vaan pois
ajettuja, vääriä palvelijoita, nuorempain veljien nuorempia poikia, karanneita viinureita ja
leivättömiä tallirenkejä: levollisten aikain ja pitkällisen rauhan syöpäläisiä, kymmenen kertaa
hävyttömämmin risaisia kuin vanha, paikattu sotalippu. Ja tuommoisilla nyt täytän niiden paikat,
jotka ovat ostaneet itsensä vapaiksi, ---"

Sir John Falstaff kuvaa sotaväenvärväystään
William Shakespearen näytelmässä Kuningas Henrik IV (1. osa, IV, 2).
Suomentanut Paavo Cajander
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Johdanto
Keskitetyn vallan ja pysyvän sotalaitoksen synty Ruotsissa
Uuden ajan alun Euroopassa syntyi ruhtinaiden keskitetysti johtamia valtioita, joista Kustaa
Vaasan ja hänen sukunsa hallitsema perifeerinen ja köyhä Ruotsi oli yksi pohjoinen muunnos.
Muiden uuden ajan valtioiden tapaan Ruotsissakin alettiin kehittää hallintoa sekä ylläpitää
pysyvää armeijaa. Uudistustyö pakotti hyödyntämään sisäiset voimavarat mahdollisimman
tehokkaasti, mikä edellytti sekä yhteiskunnallisen valvonnan että verotuksen tehostamista mutta
myös lisäresursseja ulkomaisin valloituksin. Seurauksena oli lähes vuosisadan kestänyt miltei
taukoamaton sotien aika.
Sotalaitos nieli valtion menoista suurimman osan ja aiheutti niin Ruotsissa kuin monin paikoin
muuallakin miehistön rekrytointi- ja ylläpito-ongelmia, sillä sotilaskarkuruus sekä
tautikuolleisuus pakottivat jatkuviin ja ennakoitua suurempiin miestäydennyksiin.1 Sotaväen
harvenevat rivit pyrittiinkin monissa maissa täyttämään kalliiden ulkomaisten palkkasotilaiden
sijaan mahdollisimman paljon kotimaisin miehin. Joukkoja alettiin rekrytoida ikivanhan
käytännön, ns. nostoväen, avulla. Verrattuna myöhempiin varsinaisiin yleisiin pakko-ottoihin
nostoväellä tarkoitettiin tietyltä alueelta, kuten esimerkiksi maakunnasta, otettua määrältään
rajoitettua miestäydennystä, joka oli palveluksessa vain tietyn ajan. Nostoväki oli värväyksen ja
pakko-oton välimuoto: jos rahalla ei saatu tarpeeksi alokkaita, käytettiin pakkoa. Kyseessä oli
alueellinen puolustusjärjestelmä, joka varsinkin 1500-luvulla yleistyi rekrytointimuotona. Jo
seuraavalla vuosisadalla kävi kuitenkin ilmi, ettei sen avulla saada tarpeeksi miehiä kooltaan
jatkuvasti paisuviin sotajoukkoihin. Monessa maassa alettiinkin siirtyä nostoväkeä
tehokkaampiin ja suurempaa väestönosaa koskeneisiin säännöllisiin pakko-ottoihin. Niillä oli
tarkoitus ylläpitää pysyvää armeijaa, joka olisi olemassa myös rauhan aikana.2 Ruotsissa 1500luvulla käytetystä nostoväestä kehittyi seuraavalla vuosisadalla ns. väenotto (ruots. utskrivning).
Käytännössä väenotto tarkoitti sitä, että miespuolinen väestö jaettiin pitäjittäin
kymmenmiehisiin ruotuihin,3 joista jokaisesta pakko-otettiin mies sotaväkeen.4 Kyseessä ei
ollut enää alueellinen, vaan valtakunnallinen, ja pikemminkin hyökkäys- kuin puolustusvoiman
keräämiseksi tarkoitettu järjestelmä, jonka avulla jalkaväki rekrytoitiin Ruotsissa aina 1680luvulle asti.5

1

Sotalaitoksen laajentumisesta ja "militäärivallankumouksesta" ks. esim. Parker 1990, s. 45-46.
Vrt. myös Black 1991, eri kohdin. Jutikkala 1953, s. 19-23.
2

Anderson 1988, s. 17-18 ja 36-45. Corvisier 1979, s. 27-36, 51. Kroener 1995, s. 5-6.

3

Säännönmukaiset väenotot alkoivat 1620-luvulla. Tarkastelen tässä ainoastaan väenottojen
suurinta kategoriaa eli perintö- ja kruununtalonpoikia, jotka ruodutettiin kymmenmiehisin
ruoduin. Aatelisalueilta otetut rälssitalonpojat sen sijaan ruodutettiin kaksikymmenmiehisin
ruoduin. Ratsuväki rekrytoitiin vapaaehtoisuuden pohjalta: jokainen ratsun ja miehen varustanut
sai 30 hopeataalerin vuosittaisen verohelpotuksen.
4

Ruotu-sana tarkoitti alunperin 1500-luvun jalkaväen lippukunnan pienintä yksikköä.
Lippukunnassa oli 500 miestä, jotka jakaantuivat 100-miehisiin kvartteereihin ja nämä puolestaan
20 miehen ruotuihin. Siksi väenotossa olevaa 20 miehen ryhmää alettiin myös kutsua "ruoduksi".
Viljanti 1935, s. 20-21.
5

Fagerlund 1991, s. 13. Fredriksson 1976, s. 23-53. Ks. myös Roberts 1979, s. 44-46.
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Kruunu, talonpoikaisyhteisö ja väenotot
Ruotsin suurvalta-ajan väestö sai toimeentulonsa lähes yksinomaan maataloudesta.
Talonpoikaisväestö, johon kuului noin 90 prosenttia ihmisistä, oli maan taloudellinen perusta.
Maataloustuotannon ylijäämä käytettiin miltei pelkästään sotatalouden tarpeisiin. Suurvaltaaikana talonpoikien verotaakka kasvoi mm. uusien ylimääräisten verojen takia. Eräänlaiseksi
veroksi voidaan laskea myös väenotot, joissa verotuskohteena olivat ihmiset, tarkalleen ottaen
15-60 -vuotiaat miehet. Väentoton ja verotuksen periaatteet liittyivät toisiinsa: sotaväkeen
otettiin yleensä veronmaksukyvyttömät. Jos verotettavaa omaisuutta ei ollut, kruunu otti siis
sen minkä pystyi eli verotettavan itsensä.
Maataloudesta saatavien verotulojen turvaamiseksi sotaväkeen otettu oli tavallisesti tilaton tai
talon ylimääräisin mies - usein myös naimaton. Sotien jatkuessa lähes koko vuosisadan
keskeiseksi ongelmaksi muodostui maatalouden ja rekrytoinnin yhteensovittaminen. Tilannetta
pahensi entisestään se, mihin edellä jo viitattiin, että kuolleisuus oli jalkaväen keskuudessa
erittäin korkea, sillä toisinaan lähes kokonaisia joukko-osastoja menehtyi kulkutauteihin.
Esimerkiksi vuoden 1633 paikkeilla, kun sotaa oli käyty Saksassa kolme vuotta, oli noin 70
prosenttia miesvahvuudesta tautien vuoksi menetetty.6 Kuolleisuuteen vaikutti ratkaisevasti
vastustuskyvyn puute erityisesti nuorilla ensimmäistä kertaa sotaväkeen joutuneilla.
Kolmikymmenvuotisen sodan aikaisten kotimaisten jalkaväkimiesten tyypillisin palveluspaikka
oli jokisuistoa hallitseva linnoitettu kaupunki Baltiassa tai Pohjois-Saksassa, jossa elinolosuhteet
olivat kehnot ja varuskuntataudit yleisiä.
Joukkokuolleisuuden takia väenotot toistuivat pahimmillaan vuodesta toiseen, mikä rasitti
lihasvoimaan perustuvaa maataloutta. Seurauksena oli, että maatilat autioituivat monin paikoin
valtakuntaa, mikä merkitsi käytännössä yleensä paitsi veronmaksukyvyttömyyttä, myös
todellista demografista autioitumista kokonaisten kylien tyhjentyessä esimerkiksi
sotilaskarkuruuden takia asukkaista. Näin myös kruunun kassaan virtaavat verotulot vähenivät,
sillä jokainen sotaväkeen otettu talollinen vähensi maatalouden tuotantovoimaa ja verotuloja.
Ruotsalaistutkija Jan Lindegren onkin nimittänyt väenottoja "tuotantovoimien organisoiduksi
hävittämiseksi".7 Väenottojen tuhoisuuden havaitsivat myös jo aikalaiset. Kuningas Kustaa
Aadolf kirjoitti kirjeessään vuonna 1626 Jacob De la Gardielle huolestuneena, miten suomalaiset
ja ruotsalaiset nihdit kuolevat varuskunnissa "kuin koirat." Samoin valtakunnankansleri
Oxenstierna kiinnitti vuonna 1630 huomion siihen, miten vierasta maata valloitettaessa samalla
väenottojen takia omaa tuhotaan.8 Väenottojen aiheuttamista tuntuvista epäkohdista huolimatta
köyhä Ruotsi pystyi kuitenkin rekrytoimaan hyvin tehokkaan armeijan ja saavuttamaan jopa
tilapäisen suurvalta-aseman (kartta 1).
Talollisten keskuudessa hyvin yleinen tapa selvitä väenotoista oli palkata ulkopuolinen
sijaissotilas, leigdekarl (suom. palkkamies).9 Tarkoitan sijaissotilailla kolmea eri kategoriaa:
6

Kuolleisuudesta joukko-osastoissa ks. esim. Nilsson 1990, s. 166-167, 231-232, 236-237.
Laidre 1990, s. 42. Ks. myös Matinolli 1969, s. 554. Jussila 1977, s. 71. Yleisesti ks. myös Best
1983, s. 33. 1500- ja 1600-lukujen Englannin osalta ks. esimerkiksi MacCaffrey 1995, s. 46.
7

Lindegren 1980, s. 258.

8

Nilsson 1990, s. 159-160.

9

Nimitys on myös muodossa legokarl tai leijekarl. Myös muita nimityksiä käytettiin, sillä
ainakin Pietarsaaressa sijaissotilaista käytettiin vuonna 1627 nimitystä "vederlagsman" (so.
korvikemies). Ks. Luukko 1945, s. 421. Vrt. myös legadreng, vuokrattu, tilapäinen renki.

8
palkkamiehiä sekä toisaalta ns. laillisesti kirjoitettuja renkejä10, koska kyseessä oli käytännössä
usein sama asia: palkaton tai palkattu sijainen (taulukko 1). Esimerkiksi taloon hankittu renki oli
yleensä palkattua talon ulkopuolista väkeä ja asemaltaan lähellä varsinaista palkkamiestä. Lähden
siitä, että palkkamiehet ja rengit olivat palkattuja, joten on oikeutettua puhua yleisesti
sijaissotilaan palkkauksesta, vaikkei renkien varsinaisesta palkkauksesta aina olekaan täyttä
varmuutta. (Esimerkiksi silloin, kun talosta lähti laillisesti kirjoitettuna renkinä talon isännän oma
poika, joka ei saanut varsinaista palkkaa.) Palkkamiesten ja renkien lisäksi on vielä ns.
vaihtomiesten ryhmä, johon palaan myöhemmin. Leigdekarlit olivat jo nimensä mukaisesti aina
palkattuja. Kategoriat esiintyvät erillisinä ryhminään esimerkiksi taulukoissani, ja jos ne on
laskettu samaan ryhmään, se ilmoitetaan erikseen. Palkkamies ei ollut aina kenenkään yksittäisen
henkilön palkkaama, vaan toisinaan esimerkiksi kokonaisen ruodun yhteinen palkkamies. Oli
kyseessä sitten mikä edellisistä ryhmistä tahansa, tarvittiin kaikkien pestaamiseen varallisuutta.
Palkattu sijainen (palkkamies) oli kyseessä varmuudella vain silloin, kun sijaisesta käytettiin
nimitystä leigdekarl, tai jos muista lähteistä ilmenee, että esimerkiksi renki olikin palkattu
nimenomaan sijaissotilaaksi.
Taulukko 1. Sijaissotilaiksi laskettavat kategoriat sekä laillisesti kirjoitetut nihdit Ruotsin 1600-luvun jalkaväessä
1) Sijaissotilaat:
- palkkamiehet (leigdekarl)
- erityisesti ns. laillisesti kirjoitetut rengit mutta joissain tapauksissa myös muu vastaava talojen ulkopuolinen palkattu
maataloustyövoima (lagskrefwen knecht) - käytännössä usein palkattuja sijaissotilaita
- vaihtomiehet (ersättare)
2) Sijaisten lisäksi:
- kaikki muut laillisesti kirjoitetut nihdit paitsi ryhmässä 1 mainitut

Palkattujen sijaisten käyttö sotaväen pakko-otoissa oli yleinen eurooppalainen käytäntö.
Leigdekarl ei kuitenkaan ollut keskieurooppalaisen palkkasotilaan pohjoismainen vastine; ei
tehtäväänsä koulutettu palkkasotilas, vaan siviili, joka lähti palkkiota vastaan toisen sijaisena
sotaväkeen. Palkkamiehellä ja varsinaisella eurooppalaisella palkkasoturilla oli kuitenkin joitain
yhdistäviä piirteitä: molemmille pestin otto tarjosi usein ainoa mahdollisen elinkeinon.
Kummatkin olivat yhteisöjensä ylimääräisintä väkeä. Sekä Ruotsin palkkamiehet että varsinaiset
eurooppalaiset palkkasotilaat olivat vaihtelevassa määrin vapaaehtoisia, jotka köyhyyden
ajamina valitsivat ainoan tarjolla olevan elinkeinon. Palkkamiehet tulivat yleensä tilattoman
väestön joukosta, tai olivat talojen nuorimpia poikia. Isännistä palkkamieheksi pestautuivat
ainoastaan taloudelliseen umpikujaan joutuneet - heitäkin oli tosin paljon. Tilattomien rekrytointi
armeijaan oli myös kruunun kannalta edullista: maanviljely jatkui häiriöttä eikä kruunun
verokertymä vähentynyt. 11 Haittapuolena oli kuitenkin väenottojen aiheuttama työvoimapula.
Kruunun kanta sijaisten palkkaukseen oli yleensä myönteinen, paitsi esimerkiksi vuosina 162830. Tuolloin valtiovalta pelkäsi talollisten köyhtyvän liiaksi sijaissotilaiden korkeiden
palkkavaatimusten takia ja kielsi palkkauksen.12
Vuosisadan keskivaiheilla yleistyi tapa ottaa taloihin nuoria kasvattipoikia tuleviksi
sijaissotilaiksi. Tästä on esimerkkejä jo kolmikymmenvuotisen sodan ajoilta. Taloon otettiin
esim. paimen, joka myöhemmin hoiti rengille kuuluvat tehtävät. Tarvittaessa hän lähti talon
puolesta sotaan. Suurin osa sotilaspojista oli köyhien itsellisten alaikäisiä poikia. Pohjanmaalla
10

Myös esimerkiksi laillisesti kirjoitettu irtolainenkin saattoi olla palkattu sijainen. Näitä en
kuitenkaan ole laskenut sijaisten ryhmään kuuluvaksi.
11

Ks. esim. Virrankoski 1967, s. 108.

12

Ks. esim. Villstrand 1992, s. 225-228.
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jopa kaksivuotiaita otettiin taloihin sotilaspojiksi.13 Kasvattipoikien käyttö nimenomaisesti
tulevina sotamiehinä merkitsi sijaisjärjestelmän pitkälle kehitettyä muotoa: kyseessä oli
eräänlainen vakuutus, joka otettiin jo vuosia ennen väenottoa.14
Koska palkkamiehen hankkiminen oli varakkaimmille talollisille ja keskusvallalle kannattavaa,
siitä muodostui jo kolmikymmenvuotisen sodan aikoihin vakiintunut käytäntö sijaissotilasjärjestelmä. Palkkamiesten yleistyminen erityisesti vuosisadan puolivälistä johti
siihen, että he kuuluivat yhä kiinteämmin pestaajiensa talouteen, he mm. asuivat isäntiensä
luona.15 Palkkamiehet olivat verrattavissa renkiin, mutta nimitys "leigdekarl" viittasi siihen, että
heidän päätehtävänsä oli eri kuin rengin. Tästä oli enää pieni askel siihen, että palkkamiehen
ylläpito organisoitiin kollektiivisesti ja annettiin vakinaisen ruodun tehtäväksi. Tosin
palkkamiesten kustannukset olivat jo vuosikymmeniä aiemminkin perustuneet kustannusten
jakamiseen ja vuorotteluun. Vuosisadan loppupuolella sijaisjärjestelmä sai valtiollisen
instituution muodon: syntyi vakinainen sotamiehenpitojärjestelmä, "vissi Soldatinpito", jossa
jokaisessa kylässä oli torppaansa viljelevä sotamies. Tuloksena oli lopulta järjestelmä, jossa
toteutui sekä talollisten että kruunun etu. Muovautumisprosessissa meni noin sata vuotta, mutta
sen toteutumisen aikataulu vaihteli eri osissa valtakuntaa paikallisten taloudellisis-sosiaalisten
olosuhteiden mukaan.

Merkantilismi ja sijaisjärjestelmä
Koko suurvalta-ajan ja vielä pitkälti sen jälkeenkin Ruotsin talousjärjestelmä nojautui
merkantilistiseen talousoppiin. Tavoitteena oli oman valtion taloudellisen voiman kasvattaminen
suhteessa muihin viime mainittujen taloutta aktiivisesti heikentämällä. Taloudellista voimaa
mitattiin valtakunnan hallinnassa olevalla jalometallivarannolla, jota pyrittiin lisäämään
keskusjohtoiselle kauppa- ja veropolitiikalla. Esimerkiksi verot pyrittiin yhä enemmän
keräämään rahassa. Koska valtiollinen voima mitattiin viime kädessä taistelukentillä, tähtäsi koko
merkantilistinen talouspolitiikka sotilaallisen iskukyvyn voimistamiseen. Kansantaloutta
ohjattiin aluksi kovalla kädellä, mutta suurvalta-ajalla yhä enemmän jalansijaa sai kompromissien
teko, mikä ei kuitenkaan saanut olla ristiriidassa valtiovallan perimmäisten tavoitteiden kanssa.16
Makrotasolla ilmennyt talouspolitiikka vaikutti samalla läpikotaisin aina paikallisiin
talonpoikaistalouksiin asti. Esimerkiksi maataloutta pyrittiin kehittämään karjatalouden
suuntaan, koska karjaa oli helpompi käyttää kaupankäynnissä. Kehitettiin myös muita
sivuelinkeinoja, joiden avulla oli mahdollista kasata vaihdettavaa varallisuutta.
Ruotsalaistutkijoiden mukaan talonpoikaistuotannon osittaista markkinahakuisuutta tapahtui jo
1600-luvulla.17 Mikä osuus sijaisjärjestelmällä oli tämä kehityksen vauhdittajana? Ruotsin
suurvalta-ajan sotatalous edellytti rahataloutta, missä myös kotimaassa käydyllä
13

Virrankoski 1956, s. 286.

14

Sotilaspojista ks. esim. Luukko 1945, s. 422. Virrankoski 1956, s. 286. Virrankoski 1967, s.
119-120. Rytkönen 1978, s. 150. Rinta-Tassi 1980, s. 234. Ylikangas 1989, s. 53-54. Huhtamies
1996, s. 95-97.
15

Palkkamiehet merkittiin palkkamiehinä esimerkiksi rippikirjoihin isäntiensä talouksiin
kuuluvina. Nallinmaa-Luoto 1983, s. 625.
16

Karonen 1999, s. 173.

17

Esim. Winberg 1985, s. 156-157, 204.
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sijaissotilaskaupalla oli tärkeä osa. Palkkamiesten tarve synnytti sijaissotilasmarkkinat, jotka
omalta osaltaan yhdessä sota-aikana lisääntyneiden rahassa maksettujen verojen kanssa lisäsivät
rahan sekä helpommin vaihdettavissa olevien hyödykkeiden tarvetta. Vastaavan laajuista ja yhtä
suurilla panoksilla käytyä vaihdantaa ei aiemmin tavallisten talonpoikien keskuudessa ollut.
Tarve rahanhankkimiseen puuttui, koska rahan merkitys taloudellisessa vaihdossa oli vähäinen.
Sota-ajan valtiontaloudelta edellytettiin myös suurempaa joustavuutta kuin rauhanajan
taloudelta, joka tukeutui enemmän luontaistalouteen. Rahan tarvetta lisäsi osaltaan myös se, että
keskisen euroopan sotatoimialueilla rahatalous oli kehittynyt pidemmälle kuin Ruotsissa.18
Palkkamiesten palkat ratsu- ja jalkaväessä antoivat osaltaan sysäyksen markkinatalouden
suuntaan. Väenottoihin liittyneen kaupankäynnin osapuolilla oli vahva yllyke: oman tai läheisen
hengen sekä talon tulevaisuuden säilyttäminen. Sijaissotilasjärjestelmä lisäsi osaltaan rahan ja
helpommin rahaksi muutettavien hyödykkeiden kuten karjan, tervan, salpietarin,
raudanjalostuksen ja sahatavaran ym. käyttöä maataloudessa. Talonpoikaistalous mukautui
kriisiajan edellyttämällä tavalla. Jan Lindegren on havainnut tutkiessaan vuosien 1620-1640
väenottoja Bygdeåssa, että karjanhoito lisääntyi enemmän työvoimaa vaativan viljanviljelyn
kustannuksella.19 Käyttämällä kotieläimiä vetojuhtina voitiin osittain korvata myös väenottojen
aiheuttama lihasvoiman menetys. Jalkaväkisijaisen palkkaus ei ollut yhtä suuri menoerä kuin
selvästi enemmän varallisuutta vaatineen ratsukon varustaminen. Niitä voidaan kuitenkin verrata
keskenään, koska sijaissotilaita varustettiin ainakin tietyillä alueilla enemmän kuin ratsumiehiä.
Näin ollen esimerkiksi yhden pitäjän sisällä sijaiskaupassa liikkuneet hyödyke- ja rahavirrat
saattoivat hyvinkin olla verrattavissa ratsumiesten värväyksessä liikkuneisiin.

Kontrolliin alistetut vai vuoropuheluun kykenevät alamaiset?
Tutkimukseni kytkeytyy kahteen ruotsalaiseen tutkimuslinjaan: lähinnä Upsalan yliopistossa
tehtyyn historiamaterialistiseen tutkimukseen (Maktstat-projektet) sekä toisaalta
paikallisyhteisön ja keskusvallan vuorovaikutusta korostavaan suuntaukseen, jota on tehty
lähinnä Lundin yliopistossa mutta 1980- ja 1990 -luvuilla myös meillä. Ensin mainittu
tutkimussuuntaus korostaa suurvalta-ajan sotilasvaltioluonnetta, jossa kruunu piti alamaisiaan
lujassa otteessa ja määräysvallassa, jälkimmäinen taas keskusvallan ja paikallisyhteisön
vuoropuhelua. Upsalan koulukunnan johtava tutkija on Sven A. Nilsson sekä väenottojen
kannalta erityisesti Jan Lindegren, kun taas vuorovaikutusnäkökulmaa on puolestaan korostanut
Eva Österberg. Historiamaterialistisen koulukunnan päämääränä oli tarkastella 1600-luvun
ruotsalaisen mahtivaltion kehittymistä ja toisaalta sen aikaansaamia rakenteellisia muutoksia
talonpoikaisyhteisössä. Tutkimuksen kohteena oli samalla modernin valtion perusteiden
kehittyminen. 20 Yhteispohjoismainen tutkimushanke "Centralmakt och lokalsamhälle"
puolestaan tarkasteli keskusvallan ja paikallisyhteisön vuorovaikutusta 1600- ja 1700-luvuilla.
Nämä kaksi projektia tuottivat joukon tutkimuksia, jotka muodostavat keskeisen osan tämän
työn tutkimuskirjallisuudesta. Myös Saksassa esimerkiksi Potsdamin ja Berliinin yliopistoissa
on viime aikoina tehty paljon sotalaitosta, siviiliyhteiskuntaa ja militarismia tarkastelevaa
tutkimusta, johon niin ikään vertailen tuloksiani. 21
18

Villstrand 1992, s. 238. Kerkkonen 1947, s. 143-144. Ks. myös De Vries 1976, s. 46.
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Villstrand 1992, s. 228-. Ks. Villstrand 1992 (b), s. 69.

20

Ks. esim. Nilsson 1990; Lindegren 1980; Jespersen 1985; Rian 1985.

21

Esimerkiksi AMG-tutkijapiirin (Arbeitskreis der Militär und Gesellschaft im Frühen
Neuzeit) tekemä tutkimus.
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Sodankäynnistä ja sen vaatimien voimavarojen keräämisestä ja kohdentamisesta tuli keskeinen
osa suurvalta-aikaa koskevaa uutta tutkimusta. Ruotsalaiset historiallismaterialistisen
koulukunnan tutkijat ovat käyttäneet suurvalta-ajan Ruotsista nimitystä sotilasvaltio
(militärstat), jolla on haluttu korostaa maan läpikotaisin militarisoitunutta luonnetta.22 Termin
käyttö on siis samalla kannanotto. Vähemmän valtion sotilaallista luonnetta korostaa termi
mahtivaltio (maktstat). Ruotsissa kehittynyt "sotilasvaltio" oli Sven A. Nilssonin mukaan
eurooppalaisen varhaismodernin valtion muunnos, jossa valtiolaitoksen muovautumisessa ja
kansallisten voimavarojen jaossa sotalaitoksen tarpeet olivat määräävässä asemassa. Sota ja
sotalaitos olivat tärkeimmät valtiollisen ja yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttajat.23 Kustaa
Aadolfin aikana sodankäynnin tarpeet nousivat kaiken muun yläpuolelle, ja kotimaasta saadut
voimavarat hyödynnettiinkin lähes totaalisesti. Käytännössä tämä merkitsi väestöön
kohdistuvan kontrollin tiukentamista verotuksen ja väenottojen tehostamiseksi. Kaikkien
yhteiskuntapiirien oli osallistuttava sotilasvaltion rakennustalkoisiin. Esimerkiksi pappien
vastuulla oli kansan ideologinen motivointi, mikä käytännössä tarkoitti saarnausta kansan
sotauhrausten välttämättömyydestä. Hyökkäyssota Saksassa muuttui propagandassa
puolustustaisteluksi "valtakunnan vihollisia vastaan". Propagandakoneiston tehokkuudesta
kertoo mm. se, että edellä mainittua ilmausta käytettiin yleisesti tutkimusalueen käräjillä.24
Ruotsin kaltaisia mahtivaltioita/sotilasvaltioita kehittyi myös muualle Eurooppaan. Ruotsi oli
erityisesti sotalaitoksen alalla mm. myöhemmän Preussin esikuva. Myös Preussissa, joka oli
maatalousvaltainen ja väkiluvultaan pieni maa, koko yhteiskunta mukautettiin sotalaitoksen
vaatimuksiin.25
Suurvalta-ajan Ruotsissa oli tarpeen kehittää myös riittävän tarkka väestökirjanpito, joka sekin
luotiin sotilaallisten päämäärien takia.26 Väestön määrän lisäksi (käytännössä asepalvelukseen
soveltuvan miespuolisen väestön) oli tarpeen selvittää väestön verotettava omaisuus. Siksi juuri
1620-luvulla sotilasvaltion talonpoikiin kohdistaman paineen ollessa kovimmillaan alkoi
henkikirjoitus sekä karja- ja kylvöveroluetteloiden pito. Kaikki 1620-luvun uudet verot
kohdistuivat maatilojen sijasta yksittäisiin ihmisiin ja ruokakuntiin. Tällä pyrittiin selvittämään
valtakunnan asukkaiden määrä sekä kaikkien - jopa yksittäisten loismiesten - verotettava
omaisuus. 27

22

Militärstat/sotilasvaltio -nimitystä lähellä on myös skattestat-käsite, jolla tarkoitetaan uuden
ajan alun valtiota, jossa rahalla maksettavat verot syrjäyttivät luontaistuotteilla maksetut. Syynä
oli tässäkin tapauksessa kallistuneen sodankäynnin rahatarve. Nimitystä käytti ensimmäisenä
itävaltalainen Joseph Schumpeter. Saksalainen historiankirjoitus on lanseerannut myös
(ensimmäisenä Otto Hinze) poliittisen historian sävyttämän Machtstaat-nimityksen. Sillä
tarkoitetaan sodankäyntiä varten syntynyttä valtio-organisaatiota, jolla oli ehdoton valta
kansalaisiinsa. Nimityksen käyttö riippuu lähinnä näkökulmasta, mutta militärstat-nimitys
sisältää kaikki kolme elementtiä: sotalaitoksen, verotuksen sekä näiden edellyttämän voimakkaan
valtiovallan. Ks. Klingnéus 1990, s. 25. Vierhaus 1984, s. 118-.
23
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Lundilaista vuoropuhelusuuntausta edustava Eva Österberg on todennut, että 1600-luvun
feodaalinen sotilasvaltio ei ollut vain hallitsevien eliittien vallankäytön väline. Valtion
olemassaolo edellytti hänen mukaansa myös legitimiteettiä.28 Alamaisten suuren joukon piti
kokea keskusvalta oikeutettuna ja laillisena, mikä erityisesti pitkinä sotakausina tuotti
vaikeuksia. Legitimaatiota edesauttoi Österbergin mukaan molemminpuolinen mukautuminen
sekä kruunun että talonpoikien taholta. Vuorovaikutusnäkökulmasta on tarkasteltu myös
suurvalta-ajan väenottoja ja sijaisten käyttöä. Esimerkiksi suomalaisen Nils Erik Villstrandin
mukaan juuri sijaisjärjestelmää hyödyntämällä talonpojat pystyivät sopeutumaan väenottoihin.
Sallimalla sijaisten käytön keskusvalta pystyi vastaavasti oikeuttamaan oman olemassaolonsa
alamaisten silmissä. 29 Talonpoikaisyhteisön vuorovaikutus merkitsi käytännössä sen
vaikutusvaltaisen ja hyväosaisen kerrostuman yhteistyötä keskusvallan kanssa.30 Tilaton väestö
oli yhteistyömahdollisuuksien ulkopuolella.

Väenotot suomalaisessa historiantutkimuksessa
Suomessa ole tehty omaa perustutkimusta erityisesti sijaisjärjestelmästä, eikä täällä Nils Erik
Villstrandia lukuunottamatta ole otettu kantaa edellä esiteltyihin ruotsalaissuuntauksiin. Yleisesti
ottaen sijaisjärjestelmää sivutaan esimerkiksi pitäjänhistorioissa väenottoihin liittyvänä
alalukuna. Erityisesti Pohjanmaan paikallishistoriat käsittelevät aihetta. Esimerkiksi Armas
Luukko (1945, 1967) ja Pentti Virrankoski (1967) ovat kirjoittaneet sijaisjärjestelmästä. Luukko
on ensimmäisenä kiinnittänyt huomiota sijaisten palkkauksen yleisyyteen ja selvittänyt jonkin
verran myös sijaisten sosiaalista taustaa. Luukon tutkimusten takia sijaisjärjestelmää on pidetty
tunnusomaisena juuri Pohjanmaalle, paljolti siksi, koska ilmiötä ei liiemmin ole tutkittu muualla
maassa. Sijaisjärjestelmä oli yleisesti käytössä kuitenkin myös esimerkiksi Savossa. Virrankoski
on artikkelissaan pohtinut erityisesti sijaisille maksettujen palkkasummien suuruutta.
Kolmikymmenvuotisen sodan aikaisia väenottoja on tutkinut jo 1930-luvulla Arvo Viljanti
(1935) sekä Arvi Korhonen (1939). Viljanti on tarkastellut Varsinais-Suomen väenottoja ja
vakinaiseen sotamiehenpitoon siirtymistä sotilashallinnollisesta näkökulmasta. Korhosen
keskeneräiseksi jäänyt "Hakkapeliittain historia" on pääasiassa 1620-lukua käsittelevä
sotahistoriallinen tutkimus. Anneli Mäkelä (1975) on kirjoittanut Viipurin läänin väenottoja
käsittelevän tutkimuksen, jonka sotilaiden määrää ja ruokakunta-asemaa koskevan osan
puutteena on, että tutkimus perustuu lähes pelkästään väenottoluetteloihin. Tutkimuksessa on
toisaalta selvitetty paljon esimerkiksi väenottoviranomaisten vilpillistä toimintaa, mutta sen
antamat lukumäärät otetuista nihdeistä ja näiden asemasta eivät siis ole vertailukelpoisia.
Sotahistoriallista tutkimusperinnettä on jatkanut 1970-luvulta alkaen Jussi T. Lappalainen
(esimerkiksi 1975,1987), joka on käsitellyt väenottoja ja jonkin verran myös sijaisten palkkausta
tutkimuksissaan. Heikki Ylikangas (1989, 1990, 1999) on kiinnittänyt huomion väenottoihin ja
sijaissotilaiden käyttöön sekä näiden aiheuttamiin pitkän aikavälin jälkivaikutuksiin esimerkiksi
yhteiskunnallisen kontrollin ja asutushistorian kannalta. Pitäjänhistorioiden väenottoja koskevat
osat perustuvat lähes poikkeuksetta edellä mainittuihin tutkimuksiin, joiden lisäksi niissä on
yleensä otettu esimerkiksi joku pestaamiseen liittynyt paikallinen tuomiokirjatapaus. Uusinta ja
perinpohjaisinta aiheeseen liittyvää pohjoismaista tutkimusta edustaa Nils Erik Villstrandin
väitöskirja vuodelta 1992 "Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av
fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679." Työ on osa edellä mainittua "Maktstat" 28

Österberg 1989, s. 74.
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Väenotoista, sijaisjärjestelmästä sekä keskusvallan ja paikallisyhteisön vuorovaikutuksesta
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projektia. Se käsittelee väenottoja keskusvallan ja paikallisyhteisön keskinäisenä
vuorovaikutuksena. Keskusvallan aikaansaamien paineiden alla paikallisyhteisöllä oli tietty
liikkumavara, jonka rajoissa se pystyi mukautumaan tai vastustamaan väenottoja. Sijaisten
palkkaus, jota hänkin tutkimuksessaan laajalti käsittelee, oli yksi mukautumisen ja karkaaminen
vastustamisen muoto. Villstrand ei ole tutkimukseensa ottanut mukaan tuomiokirjoja eikä
liiemmin tarkastellut sotamiesten taustoja.

Tutkimuskysymykset. Tutkimuksen rakenteesta
Aiemmassa ruotsalais-suomalaisessa tutkimuksessa ei ole tarkasteltu nimenomaisesti
sijaisjärjestelmää autioitumisproblematiikan yhteydessä, mutta sijaisjärjestelmän taustalla olleita
väenottoja on yleisesti pidetty autioitumisen eräänä tärkeänä syynä.31 Tarkoitukseni on erottaa
sijaisjärjestelmä omaksi erilliskohteekseen. Tarkastelen tutkimuksessani sijaissotilaan
pestaamista väenotoista selviytymisen keinona. Keskeinen tutkimusteema on siten
sijaisjärjestelmän merkitys väenottojen osana sekä järjestelmän paikallistoiminta.
Työssä tarkastellaan väenottoja ja sijaisjärjestelmää pääasiassa taloudellisesta näkökulmasta ja
työn loppupuolella erityisesti veronmaksukyvyttömyyden eli kameraalisen autioitumisen
kannalta. Autioitumisen ja väenottojen keskinäinen riippuvuus ei kuitenkaan ole tämän
tutkimuksen pääteema. Tämän takia en ole liiemmin verrannut tuloksiani muuhun
autioitumistutkimukseen.32 Tutkimukseni tarkastelutaso on paikallinen, yhteisöllinen ja
taloudellinen. Keskusvallan osuuden väenottojen ja sijaisjärjestelmän ohjaajana jätän vähemmälle
huomiolle. Leigdekarlin palkkaaminen ei ollut vain keino, jolla isäntä vältti väenoton.
Hankkimalla ulkopuolinen sijainen vältettiin usein myös talon autioituminen, sillä isännän tai
tämän pojan joutuminen elinikäiseen sotapalvelukseen oli vakava uhka maatilan tulevaisuudelle.33
Pienelle talolle yhdenkin työmiehen menetys saattoi olla kohtalokasta. Pohdin myös sitä,
millaiset talot pystyivät jatkamaan elinvoimaisina väenottorasituksesta huolimatta. Yksittäisiä
maatiloja tarkastelen niiden elinkeinorakenteen eli tässä tapauksessa sen perusteella, olivatko ne
painottuneet karjanhoitoon vai viljanviljelyyn. Analysoitavat maatilat olen jakanut kahteen
pääryhmään, joita vertaan keskenään: talot, jotka pystyivät hankkimaan kalliin palkkamiehen
sekä toisena ääripäänä talot, joista isännän oli itse lähdettävä sotaväkeen.
Ensimmäisessä luvussa tarkastelen jalkaväen rekrytointia ja sijaissotilaiden käyttöä
kansainvälisestä näkökulmasta. Aika ja paikka vaihtelevat kyseisessä luvussa paljon, koska
tarkastelen pitkällä aikavälillä eri puolilla Eurooppaa käytössä olleita sijaiskäytäntöjä. Ruotsin
väenottoja tarkastelen tämän jälkeen kansainvälistä taustaa vasten. Edellisten johdantoluonteisten
lukujen jälkeen siirryn itse tutkimusalueen väenottojen ja sijaisjärjestelmän tarkasteluun. Selvitän
sijaissotilaan palkkauksen ensin paikallistasolla lähinnä tuomiokirjoista ja muista lähteistä
poimittujen esimerkkien avulla. Työn loppupuolella tarkastelen sijaisjärjestelmää sekä maatilojen
autioitumista tilastollisesti talo- ja pitäjäkohtaisesti. Lopulta vertailen tutkimusalueelta saatuja
tuloksia yleisvaltakunnallisesti lähinnä Pohjanmaan, Itä-Suomen sekä Pohjanlahden länsipuolisen
31
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Bygdeån kanssa. Pyrin vastaamaan kysymykseen, missä valtakunnan osissa ja millaisten
taloudellisten ehtojen vallitessa sijaisjärjestelmä toimi - eli missä sijainen pystyttiin
palkkaamaan? Yhteenvetoluvussa tarkastelen Ruotsin väenottoja ja työn lopussa esitettyjä
tutkimustuloksia uudelleen kansainvälistä taustaa vasten.

Tutkimusalue ja -aika
Tutkimusalue käsittää Turun ja Porin lääniin kuuluvan Ala-Satakunnan kihlakunnan seuraavat
pitäjät: Eura, Huittinen, Kokemäki, Loimaa ja Ulvila. Kyseessä on siis koko Ala-Satakunta
poislukien Närpiö ja Turun läänin Lappi sekä Eurajoki (kartta 2).34 Olen tarkastellut
tutkimusaluetta kahdessa osassa, tutkimusalueina I ja II. Tutkimusalue ja sen osa-alueet esitellään
tarkemmin jatkossa. Valitsin useamman vertailupitäjän samasta kihlakunnasta, sillä halusin
selvittää, oliko saman kihlakunnan sisällä ja samantyyppisellä talousmaantieteellisellä alueella
pitäjien välillä merkittäviä eroja. Kun tutkimusalueena on lähes yksi kihlakunta, on ollut
mahdollista tarkastella myös erityiskysymyksiä, esim. sijaisten ja palkkaajien välistä liikkumista
pitäjien välillä. Alueen valintaa perustelen myös sillä, että se on aiheen kannalta tutkimaton alue.
Se edustaa myös talousmaantieteellisesti aiheen kannalta tutkimatonta aluetyyppiä,
peltoviljelyaluetta mutta sisältää myös perifeerisiä syrjäkyliä sekä rannikkoalueita sekä Porin
kaupungin. Tutkimusalueen pohjoisosan aatelisasutus on myös tekijä, jonka vaikutusta
sijaisjärjestelmään tulen tarkastelemaan. Myös se, että alueelta on kerätty tuomiokirjakortisto, on
vaikuttanut ratkaisevasti alueen valintaan. Kortisto on ollut ns. työekonomian kannalta varsinkin
työprosessin alkuvaiheessa korvaamaton apuväline.
Tilastollisen tarkastelun sisältävä tutkimusaika käsittää kolmikymmenvuotisen sodan ns. Saksan
sotavaiheen (vuodet 1631-1648). Sijaissotilaiden käyttö yleistyi juuri kyseisenä sotakautena.
Tilastollista tarkastelua ei ole mielekästä jatkaa pidemmälle taaksepäin, koska esimerkiksi 1620luvun lähdetilanne35 on valittuun tutkimusaikaan verrattuna rajallisempi, sekä myös siksi, että
1620-luvun väenottoluettelot ovat välillä lähes lukukelvottomia. Toisaalta tarkastelujakson
jatkaminen eteenpäinkään ei mielestäni kannata: 1650- ja 1660-luvuilla otettujen sotilaiden määrät
olivat hyvin pieniä. Tutkimusalueella sekä osin myös muualla valtakunnassa vallinnutta
sijaiskäytäntöä tarkastellaan kuitenkin tuomiokirjojen avulla myös laajemmin ylittäen edellä
mainittu aikarajaus. Vuoden 1642 väenottouudistus sisältyy tilastollisen tarkastelun
aikarajaukseen. Tutkimusaika 1631-1648 jaetaan kahteen jaksoon, vuosiin 1631-1641 ja 16421648. Näitä jaksoja vertaamalla pyrin tiettyjen kysymysten osalta havainnollistamaan
sijaisjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia.

34

Eurajoki, Närpiö sekä välillä Varsinais-Suomeen kuulunut Lappi on jätetty tarkastelun
ulkopuolelle. Eurajoki oli lähes kokonaan rälssialuetta ja otettujen sotamiesten määrät pieniä.
Närpiö kuuluu kulttuurisesti ja maantieteellisesti enemmän Pohjanmaahan kuin Satakuntaan.
Närpiön erillisluonteesta ks. Orrman 1975, s. 197 viite 10. Suvanto 1987, s. 14.
35

Esim. henkikirjat alkavat vasta vuodesta 1634/1635.
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Lähteet
Työni perustuu eri lähteitä yhdistelemällä koottuun tietokantaan (ks. liite 15).36 Tutkimuksen
päälähteitä ovat väenotto- ja katselmusluettelot, joita keskenään vertaamalla olen selvittänyt
toisaalta sotapalvelukseen itse lähteneet sekä toisaalta sijaissotilaan palkanneet.37
Väenottoluettelosta ilmenee ainoastaan alustavasti mutta toisinaan myös lopullisesti nihdiksi
määrätyt. Väenottoluetteloihin kirjatuista alokkaista moni todella joutui sotaväkeen, mutta usein
sotaväkeen lähti sijainen, mikä ilmenee vasta väenoton jälkeen tehdyistä katselmusluetteloista.
Katselmusluettelossa rekryytit olivat tosiasiallisesti jo osa armeijaa, sillä heidät ryhmitettiin
näissä aina johonkin joukko-osastoon kuuluviksi. Väenottoluetteloissa nihdit oli järjestetty vain
kotipitäjän ja -kylän mukaisesti. Väenottoluettelo olikin luonteeltaan siviililähde,
katselmusluettelo taas sotilaallinen lähde. Myös karanneet, vapautetut ja korvaavaan
palvelukseen määrätyt kirjattiin vasta katselmustilaisuudessa. Lähdekriittisesti
väenottoluetteloita voi pitää tämän tutkimuksen tarpeita ajatellen luotettavina, sillä niiden
tekemiseen osallistui paikalliset olot tunteva väenottolautakunta. Olen pyrkinyt identifioimaan
rekryytit kotikylän ja sukulaisten perusteella, mikä ko. asiakirjojen perusteella onkin usein
mahdollista. Väenottoluetteloissa mainittiin nimittäin usein esimerkiksi se, kenen poika tai veli
kyseinen henkilö oli. Sekä väenottoviranomaisten että esimerkiksi sijaisen palkanneen kannalta
oli tärkeää, että luetteloissa yksilöitiin henkilöt riittävän tarkasti. (Osa miehistä on voitu
yksilöidä tuomiokirjojen avulla.) Myös joukko-osastojen katselmusluetteloissa oli yleensä
mainittu alokkaan kotikylä ja pitäjä. Näissä luetteloissa saman pitäjän miehet kirjattiin tavallisesti
väenottovuoden mukaan omaksi peräkkäiseksi ryhmäkseen. Näin heidät on yleensä mahdollista
löytää verraten varmasti.
Taloudellista taustaa olen valaissut henkikirjojen, kylvö- ja karjaveroluetteloiden sekä maakirjojen
avulla. Sotakollegion registratuuraa ja saapuneita kirjeitä olen lukenut lähinnä nyky-Ruotsin
puolella maksettujen palkkojen selvittämiseksi. Sijaissotilasjärjestelmää ihmisten välisenä
toimintana olen tarkastellut lähinnä tuomiokirjojen avulla. Käräjät olivat viimeinen keino asioiden
ratkaisemiseksi, ja niihin turvauduttiin silloin, kun osapuolet eivät muutoin pystyneet sopimaan
asiasta. Asioita pyrittiin sopimaan käräjien ulkopuolella jo senkin takia, että oikeudenkäynti
maksoi.38 Aineisto on siis valikoitunutta, ja esimerkiksi suurin osa palkkasopimuksista jää
hämärän peittoon. Kun oikeustapauksia otetaan mukaan pitkältä ajanjaksolta riittävästi ja eri
puolilta valtakuntaa, voidaan niiden perusteella saatua kuvaa esimerkiksi palkoista pitää
luotettavana. Käräjillä käsiteltiin niin pieniä kuin suuriakin palkkasummia, joten toisinaan on
mahdollista hahmottaa palkkahaarukka. Nykyisen Ruotsin puolella maksettujen palkkojen
vertaaminen tutkimusalueella ja myös muualla Suomessa maksettuihin on vaikeaa, koska
hintatasosta ei ole koko valtakunnan käsittävää tutkimusta. Tämän takia olen tässä
36

Tietokantoja on tehty kaksi: tietokanta I sekä tietokanta II. Ensimmäinen käsittää
varsinaisen tutkimusalueen kaksi osa-aluetta (tutkimusalueet I ja II). Tietokanta II käsittää
vertailualueen Varsinais-Suomen Halikosta (tutkimusalue III).
37

Villstrandin väitöskirjassa (1992) on ensimmäistä kertaa käytetty laajemmin hyväksi
armeijan rullia eli katselmusluetteloita, joita on käsitelty tekijän kehittämän "Knektkarussel" laskentamenetelmän avulla. Menetelmä sopii erinomaisesti väenottojen tarkasteluun yksittäisen
pitäjän näkökulmasta, mutta on liian työläs käytettäväksi tässä tutkimuksessa, jossa
tutkimusalue käsittää viisi pitäjää. Sen käyttö ei myöskään ole tutkimuksessani perusteltua,
koska en tarkastele nihtien sotilasuraa alusta loppuun asti vaan keskityn lähinnä
rekrytointivaiheeseen.
38

Aalto 1994, s. 27, 33.
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tutkimuksessa tyytynyt esittämään Pohjanlahden länsipuolelta vain reaalipalkkatietoja.
Tuomiokirjojen perusteella ei ole tehty tilastoa, ja on keskitytty oikeustapausten tarjoamaan
laadulliseen informaatioon. Ainoastaan palkkasummien kehitystä on tarkasteltu
aikasarjanomaisesti, mutta tässäkin tapauksessa on kyseessä lähinnä luettelo tuomiokirjoista
poimituista palkkasummista. 39
Tuomiokirjatapauksia voidaan pitää luotettavina paikallisten olojen kuvaajina mm. siksi, että
päätös tehtiin lautamiesten ja rahvaan läsnäollessa, eikä asioiden esittäminen täysin totuuden
vastaisesti ollut mahdollista. Toisaalta kihlakunnanoikeuden lautakunnan läsnäolo sekä
väenottotilaisuudessa että käräjillä toisaalta lisää mutta toisaalta myös vähentää oikeusjuttujen
luotettavuutta. Lautakunta tunsi paikalliset olot ja ihmiset, mutta sotaväenottoihin liittynyttä
epäkohtaa ei välttämättä korjattu käräjillä, jossa päätösvaltaa käytti osittain myös väenotosta
päättänyt kihlakunnanoikeuden lautakunta. Suoraan käräjiltä hovioikeuteen ja maaherralle
lähetetyt törkeät j utut lienevät aiheeni kannalta niin harvalukuiset, ettei niiden puuttuminen
alioikeuksien pöytäkirjoista aiheuta kokonaiskuvan vinoutumista.40 Upseerien ja sotilaiden
omavaltaisuus ja laista piittaamaton käytös oli jo 1600-luvulla yleisesti tunnettu toisasia. Kaikki
haasteet eivät näin johtaneet oikeuskäsittelyyn sotilaiden lyödessä ehkä jonkin verran muita
useammin haasteensa laimin.41 Palkkamiesten pestaamisessa oli kuitenkin kyse paljolti siviilien
keskinäisistä sopimuksista, joten edellä mainittu ei kokonaiskuvaa rajoita. Aatelin käräjien
ulkopuolisen kartano-oikeuden harjoittaminen ei aiheuta oleellisia puutteita, koska rälssisotilaita
otettiin vain murto-osa verrattuna perintö- ja kruununtalonpoikiin. Tällä en kuitenkaan tarkoita
sitä, että aatelin vaikutus väenottoihin olisi ollut vähäinen.42
Mitä sitten tiedetään itse sijaissotilaista? Vain poikkeuksellisesti sijaissotilaista voidaan selvittää
muuta kuin nimi ja kotikylä, mikä viitaa siihen, että suurin osa palkkamiehistä kuului
kameraalisen kirjanpidon ulkopuoliseen tilattomaan väestöön. Todennäköisesti heitä on ainakin
osittain myös tarkoituksellisesti salattu henkikirjoittajilta.43 Sijaisten joukossa oli myös paljon
autiotilan viljelykseen ottajia, jotka olivat vapaavuosien ajan henkirahaa lukuunottamatta
vapautettuja veroista ja näin ollen myös sitä koskevan kirjanpidon ulkopuolella. Yleisesti ottaen
sijaiseksi pestautunut oli talon tai ruokakunnan ylimääräisin mies, joka ei maksanut kruunulle
veroa. Myös sijaisten nuori ikä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei heitä juurikaan löydy
henkikirjoista. Yksittäisistä sijaissotilaista voidaan yleensä selvittää osa alla olevista tiedoista,
joiden avulla on mahdollista hahmottaa yleistettävissä oleva kokonaishenkilökuva suurvalta-ajan
sijaissotilaasta.

39

Varsinainen määrällinen tarkastelu on tehty mm. väenotto- ja katselmusluetteloiden
perusteella.
40

Aalto 1996, s. 44-45.
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Periaatteessa tämäkin pitäisi käydä ilmi tuomiokirjoista, joissa oli maininta haasteen
laiminlyöjistä sekä heille langetetusta 3 markan sakosta.
42

Ks. Aalto 1996, s. 46-47. Tuomiokirjainformaation sattumanvaraisuudesta ks. Virrankoski
1970, s. 126.
43

Ks. esim. Aalto 1996, s. 74. Loimaan Niinijoensuun kylän miehet jäivät kiinni tarkastuksessa
siitä, että olivat yrittäneet piilottaa (Undandölt) paimenpoikaa, joka havaittiin kelvolliseksi
ruotuun. KA. AS I KOa 3, s. 283, Loimaan sk. 4.11.1634.
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Ainakin:
-sijaisten lukumäärä ja suhteellinen osuus otetuista
-nimi
-väenottokylä ja -pitäjä
Joskus:
-kotipaikka
-siviilisääty
-lähisukulainen
-ruokakunta-asema
-jäljellä oleva palkka tai koko palkka
-kenelle palkka maksettiin
-palkkaaja
-palveluspaikka
-kuolinvuosi tai jopa -päivämäärä
-kuolinsyy
-tehty rikos tms.
-pestautumismotivaatio
Harvoin:
-ikä (muuten kuin summittaisesti) ja terveydentila
-kotitalo
-vaiheet kotiinpaluun jälkeen

Lähteisiin on kirjattu yleensä vain se, mikä aikalaisten mielestä oli tärkeää: kuka palkkasi kenet, ja
mistä palkattu oli kotoisin. Viime mainittu selvitettiin sen takia, että karkureiden uskottiin
yleensä karkaavan kotiseudulleen. Palkkaajan kannalta taas palkkausajankohdan ilmoittaminen oli
oleellista, koska myöhemmissä väenotoissa voitiin tarvittaessa vedota aiempaan palkkaukseen.
Jos sijaisen tiedot voidaan yhdistää käräjäjuttuun, kuten esimerkiksi palkkariitojen ollessa
kyseessä, lisääntyy tietomäärä huomattavasti. Tällöin voidaan selvittää esimerkiksi palkatun
lähisukulainen sekä palkkasopimukseen liittyvät ehdot.
Talonpoikien varallisuuden tarkastelussa on karjan ja kylvetyn viljan määrä selvitetty karja- ka
kylvöveroluetteloista, joiden perusteella voidaan saada kuva varallisuuseroista sekä varallisuuden
hajonnasta. Karja- ja kylvöveroluettelot ovat osittain hallinnollisten toimien muovaamat, eikä
niistä sen takia voida selvittää absoluuttisia varallisuuslukuja, mutta suuntaa-antavat kylläkin,
mikä riittää tämän tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen. Ne kuvaavat myös riittävän tarkasti
karjan ja viljelysten keskinäisen suhteen eli sen, oliko karjaa riittävästi tuottoisan viljanviljelyn
tarpeeksi. Karja- ja kylvöveroluetteloissa on puutteita, kuten esimerkiksi se, että karjaa salattiin
(karkeasti noin 3-5 prosenttia). Myös liikaa karjaa ilmoitettiin nuoriksi. Ilmoitettua karjamäärää
vähensi myös se, että luettelot tehtiin talvella syysteurastuksen jälkeen.44 Tilojen varallisuuden
tarkastelussa olen ottanut huomioon kylvön lisäksi ainoastaan lehmät, koska ne olivat
tärkeimmät kotieläimet. Kylvöä ja lehmiä voidaan tarkastella samassa hajontakaaviossa, koska
niiden välillä oli riippuvuussuhde: pellon sato oli riippuvainen karjanlannasta. En kuitenkaan
yritä analysoida pellon tuottoa sinällään. Esitän kuitenkin oletuksena, että "karjatilalla" myös
sato oli hyvä. Nautayksiköitä en ole laskenut työekonomian lisäksi siitä syystä, että niiden
käyttö valtakunnallisessa vertailussa on vaikeaa, koska ruotsalainen ja suomalainen tutkimus
painottavat nautayksiköt eri tavoin.45
44

Ks. Tornberg 1973 (a), s. 33. Hannerberg 1971, s. 97. Viljan viljelystä ja autioitumisesta, ks.
Desertion and Land Colonization in the Nordic Countries c. 1200-1600, s. 11, 105-106, 182-183.
Jokipii 1974, s. 153. Lagerstedt 1942, s. 24.
45

Soininen 1974, s. 16, 105, 109-110. Nautayksiköistä vrt. Luukko 1967, s. 134 ja esim.
Lindegren 1980, s. 88. Vetoeläimistä, muusta karjasta sekä autioitumisesta ks. Lehtinen 1961, s.
132.
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Autioitumisen selvittämiseksi vertaan maakirjoja ja autiotilaluetteloita, mikä on riittävää, koska
tarkastelen vain kameraalista autioitumista. Henkikirjoja käytetään maatilojen työvoimamäärän
selvittämiseksi. Ruotsalaisessa tutkimusperinteessä henkikirjojen on Hecksheriin nojautuen
katsottu kuvaavan lähinnä hyvien ja huonojen aikojen sekä veronmaksukyvyn vaihtelua, eikä
niistä näin ollen voisi tehdä päätelmiä itse väestön määrästä. Tulkintaa on pidetty kuitenkin liian
rajoittuneena.46 Henkikirjoista pidetään tarkimpina niitä, jotka tehtiin välittömästi sen jälkeen
kun uutta veroa alettiin kantaa. Tutkimusajanjakson kannalta vuoden 1634/1635 henkikirja on
tärkein. Henkikirjojen avulla voidaan kuitenkin tarkastella esimerkiksi työvoiman jakaantumista
eri tilojen kesken. Henkikirjojen käyttöä haittaa jonkun verran se, että sotilaita ja irtolaisväestöä
ei vuosien 1634/1635 henkikirjaa lukuunottamatta niihin merkitty. Tätä puutetta vähentää
kuitenkin se, että sijaisjärjestelmässä toimijat - palkatut ja palkkaajat - olivat yleensä siviilejä.
Myöskään naisten nimien poisjättäminen ei ole haitta, sillä työni kannalta oleellinen henkiveroa
maksavien naisten lukumäärä ilmoitettiin.47
Myös Suomen asutuksen yleisluetteloa (SAY) on käytetty kontrollimateriaalina, mutta sen
perusteella ei ole tehty varsinaisia laskelmia. Sitä hyödynnetään sekundaarilähteenä
tarkasteltaessa esimerkiksi yksittäisen talon ja sen asukkaiden vaiheita ennen ja jälkeen väenoton.
Luettelosta näkee yhdellä silmäyksellä pitkän kehityksen, jonka hahmottaminen suoraan
alkuperäislähteistä olisi työlästä. 48 Ainoat numeeriset tiedot, jotka yleisluettelosta on otettu,
ovat talojen äyri- ja manttaalitiedot. Ne antavat summittaisen kuvan talojen koosta, mutta niiden
perusteella ei ole tehty esimerkiksi talojen välisiä varallisuusvertailuja. Esimerkiksi
kokemäkeläinen viiden äyrin talon saattoi käytännössä olla köyhempi kuin huittislainen kolmen
äyrin. Talojen nimet, joita tosin tutkittavana aikana ei yleisesti vielä käytetty, on otettu SAY:sta.
Sitä on käytetty myös apuvälineenä taloja ja henkilöitä yksilöitäessä. Esimerkiksi isän ja pojan
sukulaisuussuhde on muiden lähteiden puuttuessa selvitetty SAY:n avulla. Yleisluettelon käyttöä
tässä tutkimuksessa voidaan perustella myös sillä, että se on tarkempi Länsi-Suomen
peltoviljelyalueen kuin esimerkiksi Itä-Suomen vakiintumattoman ja uudemman asutuksen
kuvaajana ja se on luotettavampi 1600-luvun kuin 1500-luvun osalta. Olen käyttänyt
yleisluettelon puhtaaksikirjoitettuja ja uudempia osia, joissa konseptiluetteloiden virheet on
korjattu. 49 Henkilöiden nimet olen jättänyt ruotsinkieliseen asuun, koska eri lähteitä vertailtaessa
ja henkilöitä yksilöitäessä sekaannuksen riski olisi nimiä kääntäessä ollut liian suuri.

46

Henkikirjojen käyttöä haittaa Lars-Olof Larssonin mukaan vaihtelevat vapautusperusteet,
joita henkirahan maksajille myönnettiin. Eljas Orrmannin mukaan henkikirjoihin merkityn
väestön vaihtelut "eivät välttämättä ilmennä asutuksen todellisia muutoksia". Larsson 1972, s.
46-48. Pirinen 1992, s. 152. Orrman 1980, s. 10.
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Orrman 1980, s. 10. Jutikkala 1957, s. 111-115.
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SAY:n käytöstä ks. yksittäisissä tutkimuksissa ks. esim. Nenonen 1992, s. 28-29.
Pylkkänen 1990, s. 51.
49

Luther 1980, s. 56. Mäkelä 1992, s. 202-203. Olen tarkistanut yleisluettelon tiedot
pistokokeella ja todennut niiden pitävän lähes täydellisesti paikkansa. Kyseessä oli 172 väenoton
kohteena olleen talouden väkilukutiedot vuosilta 1633-1647. Näistä ainoastaan neljässä
tapauksessa oli pieni virhe. Yleensä heittoa oli yksi henkilö.
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Väenottojen eurooppalainen tausta
Rekrytointi ja siihen liittyneet ongelmat
Uuden ajan alussa oli yleisesti käytössä kolme jalkaväen rekrytointitapaa: vapaaehtoisten
värväys, pakko-otto sekä ns. sotaurakoitsijoiden suorittama rekrytointi (taulukko 2). Aina 30vuotisen sodan loppuun asti kyseiset urakoitsijat hoitivat tavallisesti jalkaväen rekrytoinnin:
tiettyä rahasummaa vastaan he kokosivat ruhtinaille valmiin armeijan. Järjestelmä aikaansai sen,
että hallitsijat olivat riippuvaisia sotaurakoitsijoista ja samalla epäluotettavista monikansallisista
palkkajoukoista.50 Kolmikymmenvuotisen sodan aikoihin yritettiin monissa maissa osittain
vakinaistaa jalkaväkiarmeija. Pyrittiin luomaan vakinainen palkkasotilasarmeija, joka olisi
olemassa rauhankin aikana.51 Kokeiluun ryhdyttiin ensiksi Espanjassa, jossa sotaväen ylläpito
perustui eräänlaiseen linnaleiriä vastaavaan majoitusjärjestelmään. Järjestelmä oli kuitenkin
talonpoikien harteilla ja toimi huonosti.52
Vakinaisen armeijan synnyn edellytyksenä oli vakaa valtiontalous sekä riittävän tehokas
keskusjohtoinen hallintokoneisto. Useimmissa maissa näitä edellytyksiä ei ollut. Pieniä vakinaisia
nostoväen kaltaisia asevoimia voitiin kuitenkin lyhytaikaisesti siellä täällä ylläpitää. Esimerkiksi
Tanskassa oli käytössä kansallinen miliisi, jonka kokoamisesta vastasivat talonpojat. Vuonna
1614 siihen kuului noin 4000 miestä ja vuonna 1632 noin 7000. 53 Periaatteessa järjestelmä koski
talonpoikia mutta käytännössä lähinnä naimattomia renkejä, sillä talolliset yleensä vapautettiin.54
Vuosisadan alkupuolella Tanskalla oli myös ulkomaisia palkkasotilaita, joita maan
ylhäisaatelisista koostuva valtaneuvosto ei kuitenkaan suosinut niiden kalleuden takia.
Tanskalaisaatelisto ei halunnut myöskään omien alustalaistensa kirjoittamista sotaväkeen, mutta
joutui tähän kuitenkin myöhemmin suostumaan, tosin vasta vuonna 1638. Vuodesta 1660 alkaen
Tanskan siirryttyä itsevaltiuteen maan asevoimat kasvoivat määrältään oleellisesti.55
Nostoväkeen perustuvia paikallispuolustusjärjestelmiä (Defensionswerk) oli myös monin
paikoin Saksaa.56 Esimerkiksi Saksin vaaliruhtinaskunnassa oli 1600-luvun alkupuolella käytössä
nostoväkeen perustuva puolustusjärjestelmä. Varsinaisesti nostoväen alaisia alueita
järjestelmässä olivat ainoastaan suoraan vaaliruhtinaan alaisuudessa olevat kylät. Eri perustein
vapautettuja oli paljon sekä viranomaisten lahjominen yleistä. Sotaväkeen otetut palvelivat
lähinnä varusväkenä, mistä johtui alokkaiden korkea tautikuolleisuusaste. Sotaväenotto tapahtui
käytännössä siten, että asevelvolliset kokoontuivat raatihuoneelle kutsuntatilaisuuteen, jossa
sotaväkeen lähtijä ratkaistiin arpomalla. Myös nykyisen Itävallan Turkin vastaisella rajalla oli
käytössä puolustuksellinen nostoväkilaitos, jossa käytettiin asevelvollisten lisäksi
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Corvisier 1979, s. 41-42. Viljanti 1935, s. 7-8. Sotaurakoitsijoista ks. Redlich 1964.
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Kroener 1996, s. 5-6. Busch 1997, s. 151-152.
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Viljanti 1935, s. 9. Ks. myös Corvisier 1979, s. 66-67. Anderson 1988, s. 18. Nilsson 1989,
s. 7-9.
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Jespersen 1985, s. 275.
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Viljanti 1935, s. 10. Ks. myös Nilsson 1990, s. 228.
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Schulze 1985, s. 138-139.
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sijaissotilaita.57 Kehitys kohti voittopuolisesti kansallista armeijaa, jossa palkkasotilaat olivat
enää vähemmistönä, alkoi Euroopassa 30-vuotisen sodan jälkeen. Sotaurakoitsijoiden omina
liikeyrityksinään johtamat joukko-osastot alistettiin valtion keskusjohdolle - urakoitsijasta tuli
valtion virkamies. Armeijoiden vakinaisuutta lisäsi myös se, että joukkoja ei enää rauhan aikana
välttämättä kotiutettu. Myös itse rekrytointia alettiin tehostaa jakamalla maa rekrytointialueisiin,
joista otettiin tietyn kiintiön mukaan miehiä. 58 Siten rekrytointi delegoitiin 1600- ja 1700 lukujen vaihteessa monin paikoin paikallisyhteisöjen sisäiseksi tehtäväksi.
Jalkaväkijoukot rekrytoitiin Euroopassa yleensä valtion kannalta tarpeettomasta väestöstä.
Englannissa sotaväkeen määrättiin vailla vakituista työpaikkaa olevat "isännättömät miehet".
Sotaväenotto oli siten samalla keino irtolaisväestön kontrolloimiseksi. Rekrytointi perustuikin
Englannissa paljolti irtaimen väestön hyväksikäyttöön, mihin vaikutti se, että maattomien ryhmä
oli moninkertaistunut yhteismaiden aitaamisen jälkeen.59 Ranskassa kolmikymmenvuotisen
sodan aikaisen armeijan pääosan muodosti kaupunkilaisköyhälistö. Erään ranskalaistutkimuksen
mukaan värvätyistä 52 prosenttia oli kaupungeista, vaikka niissä asui tuolloin vain 15 prosenttia
maan koko väestöstä. Kaupunkivärväyksen yleisyys johtui siitä, että maaseutu oli suureksi
osaksi läänitetty aatelisille, jotka eivät halunneet luopua elintärkeästä maatyövoimastaan.60
Myös Euroopan syrjäisiltä vuoristoalueilta saatiin paljon rekryyttejä. Köyhiltä alueilta kotoisin
oleville miehille sotilaan ura tarjosikin usein ainoan selviytymismahdollisuuden.61 Sveitsin
kantoneille sotamiesten hankkiminen muiden maiden armeijoille oli tuottoisaa liiketoimintaa.
Sveitsiläisten palkkasotilaiden pestautumisen taustalla oli maan väestötilanne: vuoristoseuduilla
viljelymaata ei riittänyt kaikille, jolloin palkkasotilaaksi ryhtyminen tarjosi maattomalle väestölle
elinkeinon. Sveitsiläissotilaiden ulkomaille vienti toimi myös eräänlaisena yhteiskunnallisia
levottomuuksia ehkäisevänä varaventtiilinä.62 Myös Espanjan Kastilian köyhillä ja etupäässä
karjanhoidolla elävillä alueilla ylijäämäväestö pystyttiin 1500-luvulla kanavoimaan osittain
armeijaan. 63 Toisinaan ulkomaille vietiin sotimaan suuria määriä miehiä, esimerkiksi vuosina
1626-32 Skotlannista lähetettiin 25 000 sotilasta Saksaan, mikä vastasi noin kymmenesosaa koko
miespuolisesta väestöstä.64
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Papke 1979, s. 92-93. Naumann 1917, s. 93, 98-99. Burkhardt 1992, s. 213. Ks. myös
Nilsson 1990, s. 111.
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Viljanti 1935, s. 10-11.
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Parker 1984, s. 194. Anderson 1988, s. 28. Redlich 1964, s. 457. Ks. myös Sagarra 1977, s.
132. MacCaffrey 1995, s. 42-43. Cruicshank 1966, s. 26-28. 1700-luvun alun Englannin osalta
ks.Scouller 1966, s. 104-105. Engman 1996, s. 435. Yhteismaiden aitaamisesta ks. esim. Kriedte
1990. s. 22-23.
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Chaboche 1973.
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Viljanti 1935, s. 7-8. Braudel 1974, esim. s. 47-49. A. Corvisier 1979, s. 45,131-136.
Huhtamies 1996. Sotaväenotoista Elisabetin ajan Englannissa ks. esim. Cruickshank 1966, s. 17-.
Englund 1996, s. 288-289. Parker 1990, s. 47. Anderson 1988, s. 28-29.
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Corvisier 1979, s. 43, erit. 135-136. Ks. myös Best 1983, s. 29. Sagarra 1977, s. 139.
Kiernan 1965, s. 123, 130-131.
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Elliot 1965, s. 174-175.
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Anderson 1988, s. 29.
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Siirtyminen pakko-ottoihin
Aina 1600-luvun jälkimmäiselle puoliskolle asti armeijoiden rivit täytettiin enemmän tai
vähemmän vapaaehtoisilla värvätyillä tai nostoväkijoukoin, minkä jälkeen alettiin siirtyä eri
laajuisiin pakko-ottoihin. Pakkoon jouduttiin turvautumaan, koska miehiä ei muutoin saatu
riittävästi riveihin. Fritz Redlichin mukaan muutos tapahtui Euroopassa 1670-luvulla. 65
Preussissa, Venäjällä ja Ranskassa ryhdyttiin kokeilemaan sotilaiden osittaista pakko-ottoa.
Yleinen valintamenetelmä oli esimerkiksi arvonta, joka oli käytössä mm. Ranskassa. Arvonnan ja
muiden vastaavien menetelmien edellytyksenä oli väestökirjanpito. Sotilaiden motivaatio oli
vähäinen ja karkuruus laajaa; joukkoja yritettiin pitää määrävahvuisina kovan kurin sekä
myöhemmin myös vakinaisen ja alueellisesti kiintiöidyn rekrytoinnin avulla.66 Preussissa vuonna
1733 käyttöön otetun kantonijärjestelmän malli otettiin André Corvisierin mukaan Ruotsin
vakinaisesta sotamiehenpitojärjestelmästä eli varsinaisesta ruotuväkilaitoksesta.67 Myöhemmin
vastaavanlainen järjestelmä otettiin käyttöön myös Venäjällä. Tarkoituksena oli saada kaikki
sotapalvelukseen kelvolliset asevelvollisuuden alaisiksi - esimerkiksi Preussissa pojat kirjoitettiin
armeijan rulliin jo kymmenvuotiaina.68 Preussissa havaittiin 1700-luvulla samat ongelmat kuin
Ruotsissa jo edellisellä vuosisadalla: rekrytoinnin haittavaikutukset maataloudelle ja sen
työvoimalle. Sotaväkeen otettiin pääosin talonpoikia tai heidän poikiaan, mikä vähensi
maataloustuotannossa mukana olevien määrää. Tilanne oli erityisen ongelmallinen 1700-luvulla
väestön ja elintarvikkeiden tarpeen kasvaessa, sillä armeijaan rekrytoitujen osuus koko väestöstä
oli Preussissa korkeampi kuin muissa Euroopan maissa.69 Sotapalveluksesta vapautuakseen
talonpoikien oli maksettava suuria rahasummia, usein koko omaisuus. Sotilaskarkuruuden takia
jopa kokonaisia kyliä tyhjeni asukkaista. Rekrytoinnista johtuva autioituminen heikensi siten
valtion taloudellista perustaa. 70 Preussin rekrytointijärjestelmän aiheuttamat haittavaikutukset
vaihtelivat maan eri osissa: itäisissä aatelisvaltaisissa maakunnissa rekrytointirasitus oli
raskaampi kuin lännessä, jossa talonpojat pystyivät välttämään sotapalveluksen mm. ostamalla
itsensä vapaiksi.71
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Redlich 1964, s. 171-172.
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Robson 1957, s. 178-179. Corvisier 1979, s. 51. Busch 1997, s. 152.
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Corvisier 1979, s. 18.Vuonna 1733 käyttöön otettu Kantonijärjestelmä oli Preussin
sotilaallisen voiman ydin, mikä mahdollisti maan nousun suurvaltojen joukkoon. Samoin kuin
Ruotsin väenottojärjestelmä se oli voimavaroiltaan pienen valtion keino varustaa resursseihin
nähden suhteettoman suuri armeija. Se perustui jatkuvaan kantoneiden vastuulla olevaan
täydennykseen. Siviiliväestö joutui olemaan näin ollen jatkuvasti tekemisissä sotalaitoksen
kanssa, mistä oli seurauksena yhteiskunnan militarisoituminen sekä valtiollisen kontrollin
tunkeutuminen yhä selvemmin alamaisten jokapäiväiseen elämään. Harnisch 1996, s. 139.
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Corvisier 1979, s. 18-19. Ruotsin ja Preussin rekrytointijärjestelmien yhtäläisyyksistä, ks.
Busch 1997, s. 155 eteenpäin.
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Sagarra 1977, s. 136, 139, 147. Büsch 1962, s. 4-5, 11-12. Anderson 1988, s. 115.
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Sagarra 1977, s. 147. Ks. myös Büsch 1962, esim. s. 5, 12 72.
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Sagarra 1977, s. 148.
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Taulukko 2. Esimerkkejä jalkaväen rekrytoinnista Euroopassa ajanjaksolla 1500-1800.
Maa ja aika
Tanska 1615
Sveitsi 1500-1600

Espanja erityisesti 1500luvulla
Englanti 1500-1600

Ruotsi n. 1544 -1682
Preussi n. 1660Ranska n. 1668-

Venäjä n. 1650Tanska 1600-luvun loppu
Ruotsi n. 1682-1809

Preussi, Ranska, Venäjä
1700-luku
Ranska 1789-

Rekrytoinnin luonne
pieni nostoväki, värväys
ulkomailta
värväys kotimaan köyhiltä
alueilta erityisesti
naapurimaille
laaja nostoväki erityisesti
maan köyhiltä alueilta,
ulkomaisia palkkasotilaita
irtolaisten ym. pakko-otto,
laaja nostoväki, vähän
palkkasotilaita.
nostoväki, väenotto,
ulkomaisia palkkasotilaita
värväys omasta maasta,
nostoväkeä
varuskunnat nostoväkeä,
kenttäarmeijan värväys
kotimaasta
talokohtainen (1/25)
alueellinen väenotto
pääasiassa värväys, jonkin
verran nostoväkeä
ruotujakolaitos,
nostoväkeä ja värväystä
kotimaasta
selektiivinen väenotto
omasta maasta, nostoväkeä
yleinen asevelvollisuus

Vakinaisuus
ei vakinainen

Sijaisjärjestelmä
x

vakinainen

vakinainen

ei vakinainen

x

vakinainen

x

vakinainen

x

vakinainen

x

vakinainen

x

vakinainen

-

vakinainen

-

vakinainen

x

vakinainen

x

Lähteet: Viljanti 1935, s. 7-15. Corvisier 1979, s. erityisesti sivut 27-36, 57. Ks. myös Villstrand 1992, s. 46-47, viitteet
19,20. Anderson 1988, s. 19-21, 38, 50, 93-94. Parker 1988, eri kohdin. Jespersen 1985.
Huom. X=sijaisia käytetty.

Preussin rekrytointijärjestelmän kehitys ja siinä ilmenneet ongelmat muistuttivat pääpiirteissään
Ruotsin 1620- ja 1630 -lukujen väenottoja sekä niistä johtunutta autioitumista. Taloudellisten
epäkohtien välttämiseksi tehtiin myös samantyyppisiä uudistuksia.72 Kuten on jo todettu,
Ruotsissa siirryttiin talokohtaiseen ruodutukseen vuonna 1642, Preussissa siis jo mainittuun
kantonijärjestelmään vuonna 1733. Preussissa jokainen rekrytointialue (=kantoni) joutui
uudistuksen jälkeen luovuttamaan vakiomäärän sotamiehiä. 73 Yksittäisen kantonin vastuulla oli
rykmentti. Järjestelmä teki rekrytoinnista avoimen, vakinaisen ja määrättyihin kiintiöihin
perustuvan järjestelmän, johon talonpojat pystyivät ennakolta varautumaan.74 Uudistus merkitsi
72

Vrt. Kloosterhuis 1996, s. 179.

73

Büsch 1962, s. 18. Corvisierin mukaan uudistus astui voimaan 1731. Ks. Corvisier 1979, s.

18.
74

Kantonijärjestelmässä jokainen ns. tulisija eli suurin piirtein kotitalous tai siihen kuuluva oli
rekrytoinnissa vastuussa oleva perusyksikkö. Yhden kantonin rekrytointialueella oli noin 70008000 (läntinen Preussi) tulisijaa. Tulisija vastasi Ruotsin taloa. Kantonijärjestelmä oli siten
vahvasti maahan sidottu järjestelmä. Talokohtaisuus takasi sen, että rekryytin karkaaminen oli
vaikeaa, sillä sotilaskarkuruudesta seurannut rangaistus kohtasi koko taloa (=tulisijaa). Näin ollen
alokkaan päätyminen armeijaan oli myös talon ja koko paikallisyhteisön edun mukaista. Karkurit
tekivät koko yhteisön aseman vaikeaksi. Kantonijärjestelmä mahdollisti ennakoitavuutensa takia
sen, että talot pystyivät kehittämään erilaisia selviytymiskeinoja. Niitä pystyttiin toteuttamaan
joko yhden talouden sisällä tai myös naapureiden välillä. Kloosterhuis 1996, s. 178. Harnisch
1996, s. 164.
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sitä, että elinikäisessä palveluksessa olevat rekryytit korvasivat tilapäisjoukot.75 Maatalouden
työvoimaongelma pyrittiin ratkaisemaan päästämällä sotamiehet välillä kotiin työntekoon.
Toisaalta esimerkiksi uudisraivaajat vapautettiin kokonaan asepalveluksesta.76

Pakko-otot synnyttävät sijaissotilaskäytännön
Jalkaväen pakko-otto synnytti lähes kaikkialla Euroopassa samalla myös jonkinasteisen
sijaissotilaskäytännön, koska periaatteellisesta yleisväestöllisyydestä huolimatta etuoikeutetut
ryhmät hankkivat itselleen sijaisia. 77 Sijaissotilaat kuuluvat oleellisena osana järjestelmään, jossa
asevelvollisuus tai laaja nostoväki koskee suurta osaa väestöstä. Esimerkiksi edellä mainitussa
Saksin vaaliruhtinaskunnan nostoväkilaitoksessa sijaisia oli eräinä vuosina (1631-1632) jopa 7080 prosenttia. Sijainen palkattiin siten, että kokonainen pitäjä tai kylä kustansi tarpeelliseksi
katsomalleen miehelle sijaisen (saks. Mietling) yhteisesti. Sijainen hankittiin yleensä henkilölle,
joka oli perheen elatuksen kannalta välttämätön. Saksin vaaliruhtinaskunnan nostoväkilaitoksen
toiminta lopetettiin 1640- ja 1650 -luvulla siinä ilmenneiden epäkohtien, kuten järjestelmän
kalleuden ja alokkaiden puutteellisen sotilaskoulutuksen takia.78 Myös Preussissa sijaisten
käyttö oli 1700-luvulla vakiintunut käytäntö.79 Samoin esimerkiksi Englannissa sijaisten käyttö
oli samoihin aikoihin yleistä varakkaiden mutta periaatteessa kuitenkin nostoväenoton alaisten
kansalaisten keskuudessa. Myös Ranskassa oli käytössä sijaissotilasjärjestelmä 1700-luvun
puolivälistä alkaen; järjestelmä kehittyi lopulliseen muotoonsa suuren vallankumouksen aikoihin.
Sotaväkeen otettiin yleensä arpomalla, mutta oli myös sallittua palkata sijainen. Sijaisten käyttö
herätti paljon arvostelua, koska sitä pidettiin epäoikeudenmukaisena, sillä palkkamiehen
hankkiminen oli käytännössä mahdollista vain rikkaille ja sen pelättiin johtavan ihmiskauppaan.
80
Ranskan sijaisjärjestelmää pyrittiin säätelemään valtiovallan määräyksillä usein ilman
75

Vierhaus 1984, s. 119. Robson 1957, s. 180.
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Büsch 1962, s. 61, 14-15, 33. Taylor 1994, s. 44.
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Sijaissotilaiden käytöstä muissa maissa ks. esim. Corvisier 1979, s. 132. Forrest 1989, s.
12,57-61. Best 1983, s. 31. Woloch 1986, s. 105. Scouller 1966, s. 114, 118. Jespersen 1985, s.
278. Wilson 1994, s. 20. 1994, s. 20. Engman 1996, s. 436. Le Roy Ladurie 1980, s. 33-60.
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Papke 1979, s. 92-93. Naumann 1917, s. 98-99.
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Kummassakin järjestelmässä oli yhteisenä piirteenä paikallisyhteisön ulkopuolisten sijaisten
käyttö. Preussin järjestelmässä voidaan erottaa toisaalta oman kantonin alueelta pakko-otoin
rekrytoidut (Einländeraushebung) sekä toisaalta sen ulkopuolelta vapaaehtoisella värväyksellä
hankitut miehet (Ausländeranwerbung). Ulkopuolisten hankkimisessa oli kyse rekrytoinnin
delegoimisessa kantonin tasolle. Preussin kantoni on verrattavissa Ruotsin lääniin. Kantonin
ulkopuolisia värväämällä voitiin lieventää pakko-ottojen kohdistamaa painetta oman kantonin
asevelvollisiin ja samalla työvoimaan. Ulkopuolisten osuus otetuista vaihteli eri alueilla.
Preussissa värvättiin suurin osa rekryyteistä oman kantonin ulkopuolelta. Tämä johtui siitä, että
Preussin ulkopuolisilla alueilla vähennettiin armeijan miesvahvuutta ja vapaita tarjokkaita oli
näin ollen käytettävissä. Jany 1967, s. 681.Jany Curt, Geschichte der Preussischen Armee vom
15. Jahrhundert bis 1914. Osnabrück 1967, s. 681.
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Forrest 1989, s. 57-. Erikoisuutena mainittakoon, että Ranskassa 1700-luvun puolessa
välissä tilapäisiä sijaisia käytettiin osana kaupunkien miliisilaitosta sen aikaisissa poliisivoimissa.
Kaupunkimiliisin tehtäviin kuului mm. yövartio, johon toimeen kyllästyneenä porvarit
pestasivat puolestaan sijaismiehiä. Corvisier 1979, s. 32. Kloosterhuis 1996, s. 181. RuotsiSuomen porvarien "maanpuolustusvelvollisuudesta" ks. Viljanti 1945, erit. s. 298-299.
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mainittavia tuloksia.81 Ranskalaissijaisille piti maksaa korkeita palkkoja - ne vastasivat jopa
maatyöläisen kymmenen vuoden ansiotuloja.82 Sijaisia ei ollut tarpeeksi eikä kysyntää voitu
tyydyttää, mikä nosti sijaisten hintoja. Ruotsin väenottojen tapaan myös Ranskassa yleistyi
tapa hankkia alaikäisiä sijaisia. Ranskan vallankumousarmeijassa sijaissotilaita oli 16-30
prosenttia mutta enimmillään jopa puolet rekryyteistä.83

Vaasa-kauden nostoväenotoista suurvalta-ajan väenottoihin
Ruotsissa kehitys kohti pakko-ottoja ja vakinaista armeijaa alkoi muista Euroopan maista
poiketen jo vuonna 1544, jolloin Kustaa Vaasalle myönnettiin Vesteråsin valtiopäivillä oikeus
toimeenpanna kiintiöity nostoväenotto, jonka tavoitteena oli maakunnallisen puolustuksen
järjestäminen vaaran uhatessa. Tarvittaessa kuninkaalle myönnettiin oikeus toimeenpanna ei vain
kiintiöity, vaan myös täydellinen nostoväenotto, mikä tarkoitti miehen ottamista jokaisesta
talosta. Nostoväki, jonka kokoaminen oli talonpoikien ikivanha velvollisuus, oli periaatteessa
vain tietyn ajan koossa, ja se oli tarkoitettu vain rekryyttien oman kotiseudun puolustamiseen.
Sitä ei kuningas Kristofferin maanlain mukaan saanut viedä maan rajojen ulkopuolelle.84
Vesteråsin päätös oikeutti kruunun ottamaan Smoolannista joka viidennen ja muista maakunnista
joka kuudennen miehen.85 Suurimman hädän hetkellä oli jokainen mies velvollinen astumaan
armeijan riveihin. Päätös oli siis vielä hengeltään puolustuksellinen, mutta se oli samalla askel
sotalaitoksen vakinaistamisen suuntaan, sillä kuningas oikeutettiin myös - mikä oli oleellista luetteloimaan jo olemassa oleva sotaväki. Luetteloitu sotaväki oli jo sangen pysyvä, sillä se oli
"rulliin kirjoitettuna" olemassa nyt myös rauhan aikana. Tosiasiallisesti Vesteråsin päätöksen
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Ranskalaistutkija Emmanuel Le Roy Ladurie on tutkinut Ranskassa vuonna 1868 pestattujen
sijaissotilaiden sosiaalista taustaa. Vaikka kyseessä on huomattavan suuri ajallinen ja paikallinen
ero omaan tutkimusaikaani, ovat tulokset silti analogisesti mielenkiintoisia. Verrattaessa pestaajia
ja sijaisia voitiin havaita, että sijaiset olivat taipuvaisia rikollisuuteen, köyhempiä, liikkuvia,
lukutaidottomia sekä pituuskasvultaan lyhyempiä. Verrattuna palkkaajiinsa he olivat heidän
täydellinen vastakohta. Max Engmanin mukaan sijaisten käyttö yleistyi Venäjällä 1800-luvulla.
Sijaiset olivat hänen mukaansa huonomaineisia ja hakeutuivat pesteihin ainoastaan rahan
toivossa. Vuosittain sijaisia oli runsaat kymmenen tuhatta. Engmanin mukaan palkkaajat
velkaantuivat sijaisten palkkojen takia, mikä johti myös siihen, että sijaisista tuli eräänlaisia
palkkaajiensa "tyranneja". Le Roy Ladurie 1980, s. 33-. Engman 1996, s. 436.
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Ranskalaistutkijoiden mukaan sodan loppua lähestyttäessä sijaisten palkat laskivat; sodan
jatkuessa pitkittyessä nousivat. Sama, s. 58.
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Woloch 1986, s. 113.
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Ks. esim. Villstrand 1992, s. 41. Nostoväki soveltui hyvin 1500-luvun alueellisesti rajallisiin
ja maastontuntemusta elelyttäviin rajasotiin, joissa ulkomaisten ammattisotilaiden käyttö tuotti
ongelmia. Siksi nostoväen käyttöön päädyttiin osittain myös käyttötarkoituksen eikä vain
valtiovallan varattomuuden takia. Ks. myös Fredriksson 1976, s. 28-32. Nostoväestä muodostui
erityisesti 1670-luvun sotien aikana myös kehittyneempi erikoismuoto (ruots. utskott). Ks.
Fredriksson 1976, s. 33-42. Villstrand 1992, s. 43-44. Viljanti 1957, s. 42. Kuningas Kristofferin
maanlaki (1442), kuninkaankaari 2, §2.
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Päätöksen teki, kuten Larsson on todennut, valtaneuvosto eivätkä säädyt, vaikka se
valtiopäiväpäätöksen nimisenä annettiinkin. Ks. Larsson 1967, s. 255. Fagerlund 1992, s. 9, 13.
Stiernman I, s. 186-.
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jälkeen rekrytoidut olivat käytännössä kotimaisia vapaaehtoisia värvättyjä miehiä, eivätkä
maanlain edellyttämiä "asevelvollisia" nostoväkimiehiä.86
Taulukko 3. Joukkojen koostumus Ruotsissa 1500- ja 1600 -luvuilla.
1500-luku:
-ratsuväkeä
-värvätty kotimainen jalkaväki
-värvätyt ulkomaiset ammattisotilaat
-kotimainen nostoväki (vaaran uhatessa, joka 5. tai 6. mies, tarvittaessa jokainen mies/talo)
-laivamiehet
1600-luku:
-ratsuväkeä
-kotimainen väenotolla koottu jalkaväki, johon sisältyi värvätty kotimainen jalkaväki eli palkkamiehet (leigdekarl)
-värvätyt ulkomaiset ammattisotilaat
-laivamiehet

Kaikki 1500-luvun sotalaitoksen elementit löytyvät myös suurvalta-ajan väenotoista, mutta eri
nimisinä (taulukko 3). Värvätyn kotimaisen jalkaväen tilalla olivat talonpokien pestaamat
palkkamiehet, "leigdekarlit". Ulkomaisia palkkasotilaita käytettiin edelleenkin. Nostoväki
korvattiin yleisellä väenotolla. Armeijan koostumus oli siis periaatteessa sama. Tässä mielessä
1600-luvun palkkamiehet, "leigdekarlit", olivat vallitseva käytäntö jo 1500-luvulla. Suurvalta-ajan
väenotot kehittyivät siis 1500-luvun nostoväestä, ja erityisesti sen tiheimmällä seulalla
toteutetusta versiosta, jossa otettiin "mies talosta." Nostoväenotto muuttui 1610- ja 1620 luvuilla yleiseksi ja vakiintunein normein ohjatuksi väenotoksi silloin, kun se koski suurinta osaa
asevelvollisesta miesväestöstä. 87
Vesteråsissa luotiin pohja suurvalta-ajan yleisille väenotoille: sotaväen luettelointi oli aloitettu ja
saatu suostunta tietyn suuruiseen pakko-ottoon, joka periaatteessa viimekädessä koski jokaista
asekuntoista miestä. Tässä mielessä päätöstä voidaan pitää myöhempiä väenottoja ennakoivana
päätöksenä. Tiettävästi myös ensimmäistä kertaa pakko-ottopäätös tehtiin valtiopäivien
yhteydessä. Tällä oli historiallinen merkitys, sillä myöhemmin väenottoihin tarvittiin aina
valtiopäivien "suostumus". Pakko-ottoja perusteltiin yleensä kuningas Kristofferin maanlailla,
joka velvoitti talonpojat puolustamaan kotiseutuaan. Ruotsalaistutkimuksessa on korostettu sitä,
että Vaasa-kauden alkuvaiheen nostoväenotoissa rekrytoitiin pääasiassa värvättyjä - siis
palkattuja vapaaehtoisia kotimaisia miehiä - , eikä kyseessä siten ollut yleinen väenotto sanan
varsinaisessa mielessä. 88
Mielestäni kuitenkin palkatut sijaiset, joita 30-vuotisen sodan aikaisessa sotaväessä oli paljon,
usein jopa eniten rekryyteistä, ovat Vaasa-kautta ja Kustaa Aadolfin aikaa yhdistävänä piirteenä:
vapaaehtoisten palkkamiesten osuus oli molempina kausina erittäin merkittävä. Erilaisuutta ei
ainakaan voida perustella sillä, että Vaasa-kaudella pääosa jalkaväestä olisi ollut värvättyjä
kotimaisia, mutta suurvalta-ajalla ei, koska palkkamiehiä eli värvättyjä käytettiin myös 1600luvulla runsaasti. Vaikka Kristofferin maanlaissa puhuttiin kaikkien valtakunnassa asuvien
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velvollisuudesta puolustaa valtakuntaa sen alueilla,89 niin käytännössä sotaväen rivit täytettiin
kansainväliseen tapaan lähinnä irtolaisilla. Esimerkiksi kiertävät käsityöläiset olivat 1500-luvulla
mutta myös Kustaa Aadolfin aikana tällaista sotaväkeen joutavaa väkeä. 1500-luvulla jalkaväki
rekrytoitiin siis eri tavoin; rekrytointi vaihteli osittaisista nostoväenotoista yleisempiin
pakkokirjoituksiin, mutta viime mainitut koskivat lähinnä irtainta joutoväkeä.90 Väenottojen
toimeenpanon esteenä oli keskusvallan heikkous: se ei pystynyt tunkeutumaan tarpeeksi
tehokkaasti paikallisyhteisön päätöksentekoon, jotta yleinen ja periaatteessa kaikkia koskenut
väenotto olisi voitu toimeenpanna.
Kustaa Vaasan hallituskauden aikana ja sen jälkeen selvisi, että kotimaasta otettu nostoväki sekä
kotimaasta että ulkomailta värvätyt palkkasotilaat eivät tuottaneet riittävästi miehiä. Syynä oli
se, että sotaväkeä tarvittiin maakuntien puolustuksen lisäksi myös maan rajojen ulkopuolella.
Vaikka jo Kustaa Vaasan aikana oli järjestetty Vesteråsin päätöksen mukaisia rajoitettuja
nostoväenottoja, niin vasta Erik XIV:n aikana alettiin toimeenpanna laajempia pakkokirjoituksia,
jotka alkoivat kuluttaa myös talollisväestöä. Käytännössä varakkaat kuitenkin usein vapautettiin
köyhempien kustannuksella. Myös varsinaisia sijaisia, jotka antoivat palkata itsensä toisen
puolesta, esiintyi ainakin jo 1610-luvulla.91
Väenotot vakiintuivat 1620-luvulla Kustaa Aadolfin suuren sotalaitosuudistuksen tuloksena,
jolloin lippukunnista muodostettiin maakunnallisen rykmenttijaon mukaisia pysyviä joukkoosastoja. Suurvalta-ajan väenotoille tarvittiin aina periaatteessa valtiopäivien suostumus, mutta
käytännössä kuninkaan ja valtaneuvoston esitykseen suostuttiin aina. Valtiopäivillä laadittiin
väenotto-ohjeet, joissa annettiin tarkemmat ottoperusteet. Alemmat väenottovirkamiehet
toimivat näiden ohjeiden perusteella. Ohjeissa määrättiin mm. ruotujen koko vero- ja rälssimaalla,
alokkaiden ikä sekä vapautusperusteet.
Ottoperusteeksi vakiintui 1620-luvulla miesluku, vuodesta 1642 taloluku - väenottosuhde oli
kummassakin tapauksessa yksi kymmenestä. Edellä esitetty koski perintö-ja
kruununtalonpoikia, sillä rälssitalonpojat ruodutettiin harvemmalla perusteella: tavallisesti yksi
mies kahdestakymmenestä otettiin sotaväkeen. Aatelismiesten omat voudit ilmoittivat ja
ruoduttivat heidät ilman ulkopuolista valvontaa - aateli toimi oman suojavyöhykkeensä sisällä
vailla todellista väenottorasitusta. Väenotoista vapaita olivat myös monet erityisryhmät, kuten
ratsutilojen työväki, kaupunkien porvarien palveluskunta, ruukkien työntekijät, käsityöläiset,
kestikievarinpitäjät, lukkarit, nimismiesten talouteen kuuluvat, ym. kruunulle, aatelisille,
porvareilla ja ruukinpatruunoille hyödylliset ihmiset. Irtolaiset otettiin armeijan rulliin suoraan,
ilman ruodutusta. 92 Vuoden 1642 uudistus merkitsi tärkeää askelta vakinaisen
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sotamiehenpidon suuntaan. Järjestelmien erona oli oikeastaan vain se, että ruodut eivät vielä
olleet pysyviä. Siirtymällä talokohtaiseen ruodutukseen haluttiin hillitä sotilaskarkuruutta, mikä
oli ollut kruunulle erityisesti valtakunnan itäisissä osissa suuri ongelma. Ruoduttamalla taloluvun
mukaan pyrittiin estämään myös isäntien joutuminen sotaväkeen. Sitomalla asepalvelus
maanomistukseen valtiovallan oli samalla helpompi arvioida, kuinka paljon nihtejä se tulisi
saamaan. Talokohtaisessa ruodutuksessa kruunu siis siirsi vastuun nihdistä talonpojille, jotka
olivat velvollisia korvaamaan karkuri uudella miehellä.93

Väenottotoimitus
Pappien tehtäviin kuului väenotoista tiedottaminen kirkossa kolmena perättäisenä sunnuntaina.
Väenottotilaisuuden käytännön valvonta kuului väenottokomissaareille. Heitä oli tavallisesti
kaksi, toinen yleensä maaherra, toinen korkeampi upseeri, yleensä rekrytoitavan joukko-osaston
eversti.94 Paikallistasolla komissaarit toimivat yhdessä kihlakuntakohtaisen väenottolautakunnan
kanssa, johon kuuluivat kihlakunnantuomari ja kihlakunnanoikeuden lautakunta, nimismies sekä
kihlakunnanvouti. Väenottolautakunta toimi pappien laatimien pitäjäkohtaisten
manttaaliluetteloiden perusteella. Väenotto-ohjeiden mukaan pappia auttoivat luetteloiden teossa
nimismies ja kuudennusmiehet, joissain tapauksissa myös lautamiehet.95 Manttaaliluettelossa
miehet ryhmiteltiin läänin, kihlakunnan ja pitäjän muodostamiin kokonaisuuksiin.96
Kihlakunnantuomari ja -vouti, joiden vastuualue kattoi useita pitäjiä, tarkastivat pappien
pitäjäkohtaiset manttaaliluettelot.97 Valvomalla pappien toimintaa pyrittiin tasapuolisuuteen ja
rehellisyyteen. Arvi Korhosen mukaan voudit eivät kuitenkaan käytännössä alkuperäisestä
tarkoituksesta huolimatta näitä luetteloita pystyneet tarkistamaan, koska heidän
asiantuntemuksensa rajoittui veronmaksajiin. Väenoton kannalta oli myös hyvin oleellista tietää
esimerkiksi veronkannon ulkopuolella olevien irtolaisten määrä.98
Väenottolautakunta oli riippuvainen kirkkoherrojen tekemistä manttaaliluetteloista, sillä ilman
niitä sen olisi ollut mahdotonta selvittää asevelvollisten todellista määrää - ainoastaan papit
tiesivät sen tarkkaan. Papit sekä muut paikalliset luottamusmiehet joutuivatkin olemaan kahteen
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suuntaan myötämielisiä - keskusvallalle ja paikallisyhteisölle.99 Papit joutuivat toimimaan
valtiovallan sotapropagandan äänitorvina mutta myös pitämään seurakuntalaistensa puolta
väenotoissa. Pappeja avustivat kuudennusmiehet, joiden erikoisala oli pitäjäyhteisön
moraalinvalvonta. Moraaliset rikkomukset olivat toisinaan myös alokkaan valintaperusteina.
Papit myös varmensivat manttaaliluettelot omalla nimellään ja sinetillään. Jokaisesta laittomasti
poisjätetystä miehestä pappi joutui maksamaan sakkoa, ja lisäksi poisjätetty joutui suoraan
armeijaan. 100
Kuten Nils Erik Villstrand on todennut, väenotossa syntyi asetelma, jossa vastakkain olivat
komissaarit korkeimman valtiovallan edustajina sekä toisaalta rahvas luottamusmiehineen, joiden
joukossa eriyisesti papilla oli tärkeä merkitys.101 Edellytyksenä oli, että pappi oli
viranmenetyksen uhalla halukas pitämään seurakuntalaistensa puolta. Oli kuitenkin myös papin
etu, ettei seurakunta tyhjentynyt veronmaksajista, sillä papit saivat palkkansa seurakuntalaisilta
kannettuina erilaisina kymmenyksinä ja avustuksina. Lisäksi kirkkoherra tarvitsi pappilaansa
miespuolista työvoimaa, josta oli sota-aikoina huutava pula.102 Kirkkoherran avustajineen
laatima manttaaliluettelo oli Villstrandin kukaan yksi niistä keinoista, joilla pitäjäyhteisö pystyi
mukautumaan keskusvallan vaatimuksiin, sillä luettelosta voitiin jättää miehiä pois sekä merkitä
täysin palveluskelpoisia miehiä sairaiksi tai vanhoiksi.103 Manttaaliluettelon teko ei ollut
papeille helppo eikä varmaan myöskään mieluinen tehtävä, sillä merkitsemällä joku sairaaksi
asekuntoisten miesten määrä pieneni entisestään ja muiden todennäköisyys joutua sotaväkeen
kasvoi. Toisten auttaminen herätti muissa kateutta, joka saattoi johtaa papin ilmiantamiseen.
Papin oli säilytettävä hyvät välinsä seurakuntalaisiinsa - ja päinvastoin. Jos talollinen joutui
luovuttamaan sotamiehen tai joutui itse sotaan, oli kirkkoherra yksi todennäköinen syntipukki,
sillä papit ja lautamiehet vaikuttivat ratkaisevasti sotamiehen nimeämiseen. Pappien asema
väenotoissa oli siis ristiriitainen, sillä heitä saatettiin pitää ilmiantajina, mikä heikensi heidän
arvovaltaansa kyläläisten silmissä.
Ennen varsinaista väenottoa kutsuntalautakunta piti suljetun kokouksen, jonka aikana
luetteloihin voitiin vielä tehdä muutoksia. Kyseessä oli ratkaiseva vaihe, jossa päätettiin siitä,
ketkä luetteloista poistettiin ja samalla hyvin pitkälle myös siitä ketkä todennäköisesti nihdiksi
joutuisivat. Poistettuja olivat mm. vanhat, sairaat, aatelin alustalaiset, kruunun virkamiehet, papit
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poikineen ja renkeineen sekä ratsutalonpojat. 104 Suljettua kokousta perusteltiin sillä, että
lautakunnan avoin työskentely olisi johtanut epäjärjestykseen.105 Myös lautakunnan ja pappien
olisi ollut vaikea puoltaa miehen kirjoittamista nihdiksi, jos asianomainen olisi ollut läsnä
lautakunnan kokouksessa.106
Kun manttaaliluetteloista oli poistettu kaikki vapautetut, jäljelle jääneet ryhmiteltiin ruotuihin.
Näin manttaaliluetteloiden perusteella tehtiin koko läänin kattavat ruodutusluettelot
(roteringslängder), joita kutsutaan myös väenottoluetteloiksi (utskrivningslängder).107 Näissä
aatelin 20-miehiset rälssiruodut olivat omana ryhmänään, pappien palvelusväki oli omissa
ruoduissaan ja irtolaiset merkittiin luettelon loppuun erillisryhmäksi. Samaan ruotuun ei saanut
ottaa vain isäntiä tai vain renkejä, vaan kumpiakin tasapuolisesti, syynä oli pelko
veronmaksukyvyn heikkenemisestä.108 Ruodut eivät olleet pysyviä, vaan ruodutus tehtiin joka
vuosi uudestaan. Jokaiselle ruodulle määrättiin yleensä myös ns. ruotumestari, eräänlainen
ruodun esimies, joka ainakin joissain tapauksissa oli vanhempi mies. Ruotumestariksi voitiin
nimittää myös huonokuntoinen palvelukseen kelpaamaton ruodun jäsen. Hänelle kuului myös
nihdin kuljettaminen ja vartiointi aina katselmukseen asti.109 Hän oli myös ruodusta otetun
nihdin varamies, joka tämän karattua joutui itse sotaväkeen. Ruotumestari lienee alunperin ollut
myös jonkinlainen sotilaallinen ryhmänjohtaja. Vaikka "Sotaväen järjestyksessä" mainitaan
ruotumestarille erityyppisiä tehtäviä, ei ole näyttöä siitä, että hän olisi näitä tehtäviä
myöhemmissä väenotoissa todella hoitanut. Myöhemmistä väenotto-ohjeista puuttui
ruotumestarien tehtävien määrittely.110 "Sotaväen järjestyksen" mukaan ruotumestarin tärkein
tehtävä oli kutsuntalautakunnan informoiminen ruotunsa tilasta, hänen tuli tuntea ruodun
jäsenten perhesuhteet, ikä ja veronmaksukyky. Tämän takia kaikki ruodun jäsenet kuten myös
ruotumestari olivat yleensä kotoisin läheltä toisiaan. Kustaa Aadolfin "Sotaväen järjestyksen"
mukaan kaikki ruotumestarit voitiin kutsua koolle myös varsinaisen väenottoajankohdan
ulkopuolella selvittämään ruotunsa kokoonpano ja siinä tapahtuneet muutokset.111 Myös
104

"Så synes skickeligast wara, at Laghmannen och Öfversten gå efter Ransakningen och
folkskiftandet in uti Tingstufwun, och settie sigh til Tingzbordet, Tagandes til sigh dijt in
Häredzhöfdingen och Höfwidzmannen, så ock Nämnden, Adelsmän, Prester och Konungz fogdar
och Knechte befälet som der tilstädhes äre för Witzord skuld, och inge flere, Och the andre som
vptäknedhe äre vti Längden blifwa alle vtanföre stående." Styffe 1861, s. 23-24.
105

Korhonen 1939, s. 83.

106

"Hwilket nyttar ther til, at icke genom hwars mans tillåtelse, oskick och drögzmål må
förorsakas, Ty ther någhen wore inlaten, skulle hwar trängias til, hwilket af sigh födde Trängzl,
sårl och annat slijkt som hinder giorde uti framkallandet och skerskodhandet, hwilken til knecht
skrifwas skulle, heller icke, kunne och förskreckia Nämden och Presterna, at the icke dierfdes fritt
seja Sanningen om thet theres wittnesbörd krafdes, fruchtandes thet til ondo at åtniuta,
althenstund almogen thet hörde, hwilke sigh letteligen der öfver förargha." Styffe 1861, s. 23-24.
107

Lappalainen 1975, s. 24.

108

Styffe 1861, s. 23.

109

KrA KrKBB 1635:51. KrKBB (Del I 1629-1636):179. (Viitteessä käytetään merkintää Del
I 1629-1636, koska siinä ei ole eritelty vuosia ko ajanjakson sisällä.)
110

Korhonen 1961, s. 131. Villstrand 1992, s. 263, 123.

111

Styffe 1861, s. 17.

31
ruoturahojen (rotepenningar)112 kerääminen ruodun jäseniltä kuului hänen tehtäviinsä.113
Ruodulta kerätyt rahat todistettiin saaduiksi ruotumestarin ja alokkaan yhteisesti
allekirjoittamalla kuitilla, jolla pyrittiin eliminoimaan myöhemmät mahdolliset vaatimukset.114
Ruoturaha oli eräänlainen vero muiden joukossa, joiden avulla kruunu pyrki kustantamaan mm.
sotamiesten vaatteet. Ruoturahoina maksettiin joko panni viljaa tai taalari tai sitä vastaava määrä
luontaistuotteita. Ruoturahat ja nihdille kerätyt elintarvikkeet luovutettiin sotaan lähtevälle
katselmuksen yhteydessä. Vasta tässä vaiheessa ruotumestari oli täysin vapautunut
velvollisuuksistaan.115 Ruotumestarin tuli ohjeiden mukaan valvoa myös kihlakunnasta
poismuuttoa. Muutto kihlakunnan ulkopuolelle edellytti yhdessä ruotumestarin kanssa tehtyä
ilmoitusta papille: "At ingen flytter af Häradet medh mindre han tager sin rotmestare medh sigh
och går til Soknepresten och låter tekna thet til minnes, hwart han flyttja will, --"116
Kun väenottolautakunnan suljettu kokous oli ohi, alkoi varsinainen julkinen väenottotoimitus.
Aluksi komissaari luki väenottopaikalle kokoontuneelle kansalle valtakirjansa väenottoja varten.
Seuraavaksi jokainen ruotu kutsuttiin yksitellen ruotumestarin johdolla käräjätupaan sisälle, jossa
he seisoivat rivissä kutsuntalautakunnan pöydän edessä. Kutsuntalautakunnan edessä
ruotumestari selvitti ruotunsa jäsenet, ketkä olivat läsnä ketkä poissa. Poissa olleiden poissaolon
syy selvitettiin sekä se, millaisia tiloja ruodun jäsenet viljelivät. Väenottolautakunta antoi oman
todistuksensa ruotumestarin selostuksen oikeellisuudesta. Viimeistään käräjätuvassa valittiin
nihdiksi joutuva. Väenottolautakunnan edessä ruotu saattoi myös sopia siitä, että sijainen
tultaisiin hankkimaan väenotossa pantiksi otetun tilalle.117
Siitä, kuka henkilö valinnan käräjätuvassa ratkaisevasti teki, ei ole täyttä varmuutta. Valinta olisi
ideaalitapauksessa tullut tehdä ruotumestarin ehdotuksen perusteella - kyseessä lienee kuitenkin
ollut jo vanhentunut ohjeellinen perinne, joka ei enää vastannut todellisuutta. "Sotaväen
järjestyksen" mukaan valinnan teki maaherra (Höfvidzman), jonka päätöksen tuli saada muun
kutsuntalautakunnan hyväksyntä. "När nu thesse äre framkomne, Tå äger Höfvidsmannen -wälia een af them -- til Landzknecht -- Och ther något jäf finnes, Tå måge the [so. laamannin ja
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everstin] befala Höfvidsmannen at wälja en annan."118 Käytännössä ruotu lienee tehnyt oman
päätöksensä keskenään sopimalla jo ennen tätä. Miehen tuli olla kuitenkin palvelukseen sopiva
myös sotilaalliselta kannalta, ja siksi myös lautakunnan sotilasjäsenillä oli asiasta sanottavaa.119
Oleellista oli kuitenkin se, että armeijan rivit saatiin täytettyä, ja siksi lähes kuka tahansa ehdokas
voitiin tarvittaessa ottaa. Juuri kihlakunnanoikeuden lautakunta oli elin, jonka jäsen tai jäsenet
todennäköisesti nihdin viimekädessä nimittivät.120 Lautakunnan keskeistä osuutta korostanee
myös se, että väenottotilaisuudesta käytettiin nimitystä "utskrifninghs tinget",
väenottokäräjät.121 Se muistutti oikeusistuntoa ja pidettiin käräjätuvassa. 122 Väenottoa pidettiin
oikeudenistunnon kaltaisena instituutiona, jonka päätös sai lainvoiman. Tämän takia
väenottolautakunnan edessä nihdiksi kirjoitetut (muut kuin sijaiset) olivat "laillisesti" kirjoitettuja
nihtejä.123 Yksittäisenkin lautamiehen sana saattoi olla ratkaiseva tekijä nihdin valinnassa.
Lausunnon piti kuitenkin olla totuudenmukainen, muutoin lautamies oli itse vaarassa joutua
sotaväkeen.124 Yksittäinen lautamies saattoi ottaa vastuulleen miehen valinnan, mutta tällöin
hänestä tuli samalla alokkaan takuumies.125
Toisinaan väenottopäätöksen teko näyttää olleen lautakunnalle liian pulmallinen tehtävä, jolloin
katselmukseen päätettiin lähettää kaksi miestä, joista soveliaampi valittaisiin väenottolautakunta siis siirsi päätöksenteon katselmuksesta vastuussa oleville. Vastaavasti myös
yhteiseen palkkaukseen saatettiin oikeuttaa kaksi miestä. 126 Esimerkkejä siitä, että nihti olisi
valittu arpomalla, en ole löytänyt Ala-Satakunnasta. Sen sijaan Varsinais-Suomen Uskelassa
käytettiin vuonna 1637 arpomista (knecht genom låtande med) kahden miehen välisenä
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Esimerkiksi vuodelta 1617 peräisin olevissa väenohjeissa asia ilmaistiin näin: "Ingen, som
således lagligen [kursivointi M.H] wed heredzbordet och gönom heredznempndh (och) eget
samtycke srifwen blifwer --" Waaranen 1878, s. 253. Mies voitiin kirjoittaa edellä mainitun
käytännön vastaisesti myös laittomasti: "-- Eskell Olofsson i Lammais stelle som olagligen
[kursivointi M.H] Uthsrefwen ähr." KrA Rullor 1639:10:35, Ulvila 1637.
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Loimaalla vuoden 1641 väenotossa lautamies Sigfred Jöransonin sanottiin valinneen Eskell
Påfwelsonin nihdiksi väärin perustein. Katselmuksessa lautamies kuitenkin vapautettiin
vastuusta, koska selvisi että hänen antamansa paikkaansa pitämätön lausunto perustuikin Eskel
Påfwelsonin aikaisempaan valehteluun asiassaan. KrA R&U 1641:772 rn. 5. Rullor 1642:10:48 ja
1643:12:38.
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huittislainen lautamies Madz Clemetsson määrättiin muun lautakunnan ohella takuumieheksi sen
varalle, että Nils Eskilsson-niminen paimen saataisiin tulevassa katselmuksessa ruodun sijaiseksi.
Vastuu oli siis koko lautakunnalla mutta tässä tapauksessa erityisesti sen yksittäisellä jäsenellä.
Katselmuksessa lautakunta ja nimismies määräsivätkin Nils Eskilssonin ruodun puolesta
sotamieheksi. KrA R&U 1643:733-734, Huittinen rn. 4. KrA Rullor 1643:12:61.
126

KrA R&U 1644:735-736, Huittinen rn. 8,9; ks. myös rn. 5.

33
valintamenettelynä.127 Kurt Ågren on havainnut arpomista käytetyn Ruotsissa vuonna 1638;
hän pitää sitä kuitenkin harvinaisena valintatapana. Jussi T. Lappalaisen mukaan arpomista
käytettiin silloin, kun lautamiehet eivät päässeet yksimielisyyteen valinnasta.128
Nihdiksi tuli ottaa ohjeiden mukaan 15-45 -vuotias, myöhemmin 18-30 -vuotias. Hänen tuli olla
"paras, vahvin, miehekkäin, ja tervein". 129 "Sotaväen järjestyksessä" vuodelta 1619 pidettiin
parhaimpana nihtiaineksena talollisten poikia, koska heidän uskottiin karkaavan vähemmän ja
pysyvän ikänsä takia palveluksessa pidempään. Siten väenottojakin uskottiin voitavan pitää
harvemmin. Heitä pidettiin myös hyvin ravittuina ja hyväkuntoisina. Toiseksi parhaana
sotilasaineksena kuningas piti kierteleviä käsityöläisiä - "lösdrifwande embets folck, som förmågo
hafwa" - joista useimmat olivat hänen mukaansa myöskin talollisten poikia. He olivat kuninkaan
ohjeiden mukaan jättäneet maanviljelyn vain mukavuuden ja helpon elämän takia.130 Käytäntö
oli kuitenkin näistä periaatteista poiketen lähes täysin päinvastainen. Rulliin jouduttiin
kirjoittamaan usein joko keskenkasvuisia poikia tai vanhoja miehiä. 131 Käytännössä
väenottotoimitus tuskin sujui ilman katkeria riitoja - sotaan ei haluttu lähteä. Ei ole mitään
merkkejä siitä, että rahvas olisi tuntenut suurvalta-Ruotsia kohtaan maanpuolustustahtoa. Jos
jonkinlaista halukkuutta pakon edessä oli, niin se oli halukkuutta pestautua ratsumieheksi, jonka
arvostus, palkka ja elinolosuhteet oli paremmat kuin jalkaväkimiehen. Aikaisemmin sotaan
menneistä kuultiin vain poikkeuksellisesti, ja rampoina kotiin palanneet olivat varoittavia
esimerkkejä. Sotaväkeen määrätty oli tavallisesti esimerkiksi nuori poika, aviorikoksesta kiinni
jäänyt, muualta tullut autiotilan viljelijä - siis joku talonpoikaisyhteisön turvaverkoston
ulkopuolella oleva. Hyvin todennäköisesti nihdin valintaan vaikutti ratkaisevasti kyläyhteisön
kulissien takana käyty johtohahmojen keskinäinen juonittelu. Asioita järjesteltiin ja luetteloita
laadittiin kulloisenkin tilanteen mukaan ja epäsuosiossa olevat kirjoitettiin sananmukaisesti
kylästään ulos. 132
Talvella pidetyn väenottotilaisuuden jälkeen väkeen otetut päästettiin palaamaan kotikyliinsä. 133
Yleensä väenotossa nihdiksi otetulle määrättiin myös takuumies karkaamisen varalta. Takuumies
oli nihdistä henkilökohtaisessa vastuussa. Ei ollut tavatonta, että nihdit tuotiin
katselmustilaisuuteen sidottuina tai kahleissa, sillä nihdin karatessa ruotu oli hänestä
vastuussa.134 Myöhemmin keväällä, kun merikuljetukset ulkomaisiin linnoituksiin voitiin
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Väenottotilaisuuden päätteeksi otetuista alokkaista tehtiin ruodutusluettelon perusteella
erillinen nihtiluettelo (extract längd), joka oli konseptimaisen ruodutusluettelon
puhtaaksikirjoitettu ja tiivistetty versio. Se lähetettiin sekä sotilaspäällystölle että verokamarille.
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aloittaa, pidettiin katselmus (munstring), jossa alokas kirjoitettiin armeijan rulliin.
Katselmuksessa olivat mukana sotilaspäällystö, laamanni, kihlakunnantuomari tai maaherra. 135
Aika ajoin järjestettiin myös perinpohjaisempia pääkatselmuksia (generalmunstring).
Katselmuksesta alkoi yleensä rajaton asepalvelus. "Sotaväen järjestyksessä" tosin määrättiin
palvelusajaksi 20 vuotta sekä se, että yli 50-vuotiaat tuli vapauttaa, mutta käytännössä tätä
ohjetta ei liene noudatettu. Katselmuksessa tarkistettiin väenoton jälkeiset muutokset, kuten
karanneet, sijaisen palkanneet sekä vapausanomukset. Katselmuksessa saatettiin tehdä vielä
hyvinkin paljon muutoksia väenottoluetteloon. Se tavallaan osittain mitätöi laajemmalla pohjalla
toteutun kutsuntatilaisuuden päätökset. Usein laittomuuden tapahtuivatkin juuri katselmuksessa.

Tutkimusalueen asutus, elinkeinot ja väestö
Talousmaantieteelliset erityispiirteet
Tutkimusalueelle on tunnusomaista vaihtelevat luonnonolosuhteet (ks. liite 16). Esimerkiksi
Loimaan savilakeudet, Kokemäenjoen tiheästi asutetut hiekkamaat sekä Ulvilan ja Merikarvian
pohjoisosan kiviset ja harvaan asutut seudut muodostavat moninaisen kokonaisuuden.136 Tämän
takia olen käyttänyt työssäni vertailevaa menetelmää, jossa viime kädessä juuri eri alueiden
poikkeavat luonnonolot ja niihin perustuva maatalous ovat tarkastelun kohteena ja
sijaisjärjestelmän toimintaa selittävinä taustatekijöinä.
Kokemäenjoen rannat sekä Säkylän Pyhäjärven pohjoisosat ovat Suomen vanhinta asutusaluetta,
jossa viljelty alue rajoittui aluksi lähes pelkästään jokivarsille tai järvien läheisyyteen.137 Alueen
vanhimpia pitäjiä olivat Ulvila ja Kokemäki, jotka esiintyvät asiakirjoissa jo 1300-luvun
alkupuolella. Kokemäeltä, Ulvilasta ja Eurasta asutus levisi keskiaikana Huittisiin ja Loimaalle.
Nuorinta asutus on alueen huonoimmilla viljelyalueilla Ulvilan pohjoisosissa. Loimijoki
haaroineen oli jo 1560-luvulla asutettu. Samoin Pyhäjärven pohjois- ja eteläpäissä sekä
Köyliönjärven ympärillä oli asutusta jo 1500-luvulla.138 Karkeasti ottaen, tutkimusalueen
pohjoisosa oli siis vanhempaa ja eteläosa nuorempaa asutusta. Etelässäkin oli vanhoja kyliä,
mutta niitä oli suhteessa vähemmän kuin nuorempia kyliä.
Maaperä tarjosi parhaat viljelyolosuhteet Ulvilassa ja Kokemäellä, joissa maanlaatu oli
voittopuolisesti hiekkaa sekä savea ja hietaa, vaikkakin esimerkiksi koko Ulvilan alueen yleisin
maalaji on moreeni, minkä takia pitäjän viljelykelpoiset alueet olivat suhteellisen rajalliset.
Kokemäenjoen rantojen ulkopuolella maaperä on voittopuolisesti moreenia, harjuainesta tai
kalliopaljastumien puhkomaa. Parhaat alueet olivat joen kummallakin puolella, mutta Harjavallan
kohdalla joen eteläpuolella maa-aines muuttuu viljelyn kannalta osittaisesti kankaremaaksi ja
harju- ja hiekkakangasalueiksi. Kokemäenjoesta pohjoiseen jatkuva maa-aines on viljelyn kannalta
huonompaa kivistä moreenimaata. Sama koskee Punkalaitumenjoen pohjoispuolta. Hiekka sekä
savi- ja hietamaa puuttuu tältä alueelta lähes täysin. Sen sijaan kaakkoon Kokemäenjoen
hedelmällinen maaperä jatkuu mutta muuttuu Huittisten ja Loimaan seuduilla laajaksi savimaaksi.
Viime mainittu pitäjä onkin lähes pelkästään savimaata ja ainoastaan eteläosista Joenperän ja
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Vähäperän kylien väliseltä alueelta tavataan hiekka- ja hietamaasaarekkeita. Pyhäjärven
ympärillä sijaitsevan Euran läntiset alueet olivat maanviljelyn kannalta parempia kuin itäiset.139
Tutkimusalue on osa Suomen läntistä ja silloista keskivaurasta peltoviljelyaluetta, jossa
vallitsevana viljelymenetelmänä oli sarkajakoinen rukiin kaksivuoroviljely.140 Alueen tärkeimpiä
elinkeinoja olivat peltoviljelyn lisäksi karjanhoito, jota harjoitettiin tavallisesti ydinperheen
muodostamassa taloudessa.141 Talokohtaisen kylvömäärän perusteella, joka Jokipiin mukaan oli
4,9 tynnyriä, tutkimusalue ei ollut yhtä vauras kuin Varsinais-Suomen vilja-alueet.
Karjankasvatuksen osalta Satakunta oli muun maan keskitason yläpuolella mutta Ahvenanmaan,
Hämeen ja Pohjanmaan jäljessä. Tutkimusalueen erikoisuutena oli vetojuhtien korkea osuus
karjakannasta, sillä härkiä ja hevosia oli taloa kohti eniten koko maassa. Vetojuhtien korkea määrä
johtui alueen maaperästä, sillä raskaat savialueet vaativat suuren määrän hevosta tehokkaampia
vetoeläimiä.142 Alueen pohjoisosissa harjoitettiin satunnaisesti myös kaskenpolttoa, mutta 1600luvun kuluessa tämä lähinnä uudisasutusalueiden elinkeino menetti merkitystään.
Tutkimusalueen pitäjien kylissä oli keskimäärin 2-5 maatilaa kylää kohti. Suurimmat kylät olivat
Eurassa ja Ulvilassa, pienimmät Kokemäellä, jossa oli noin 2-3 tilaa kylää kohti.143
Tutkimusalueen pohjoisosan maatalous oli voittopuolisesti viljanviljelyn varassa, kun taas
etelässä karjanhoito oli tärkein elinkeino (ks. pitäjien kokonaiskylvöä ja lehmämäärää kuvaava
hajontakaavio). Sivuelinkeinoista tärkein oli Kokemäenjoen lohen ja siian kalastus, joka oli pitäjän
vanhojen kantakylien etuoikeus. Siitä saatu vauraus ei siis jakaantunut kaikkien kylien osalle.
Kokemäenjoen kalastus lisäsi Ulvilan ja Kokemäen pitäjien sisäistä eripuraisuutta, mistä ovat
osoituksena lukemattomat kalastusoikeuksiin liittyneet riidat. 144 Esimerkiksi ns. tokeet (kiinteät
kalastusrakennelmat) olivat monien eri kylissä sijaitsevien talojen yhteisomistuksessa, kun taas
sotaväenottojen perustana olleet ruodut koostuivat lähes poikkeuksetta samojen kylien
asukkaista. Kylät kuuluivat ruodutuksessa yleensä kokonaisuudessaan yhteen ja saamaan
ruotuun. 145 Kokemäenjoen kalastusorganisaatiot olivat edellä esitetyn takia omiaan vähentämään
ruodun yhteistoimintaa Ulvilassa ja Kokemäellä. Eurassa, Huittisissa ja Loimaalla vastaavaa
pitäjäyhteisöä hajoittavaa tekijää ei ollut.
Karja ja voi olivat alueen tärkeimmät vientituotteet, kun tarkasteluun otetaan esimerkiksi
Tukholmaan suuntautunut kauppa. Pääkaupungista tuotiin viljaa ja suolaa. Oma merkityksensä
vientituotteena oli myös Kokemäenjoesta saatavilla siioilla ja lohilla. Tutkimusalueelta
Tukholmaan suuntautuva kauppa ei ollut merkityksetöntä, joten tässä mielessä erityisesti karja
ja siitä saatavat tuotteet tarjosivat alueen porvareille ja tätä kautta myös talonpojille merkittävän
tulonlähteen.146 Tutkimusalueella ei ollut yleisessä käytössä tervan kaltaista tulonlähdettä,
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vaikka sitäkin jonkin verran poltettiin. Tämä heijastui myös palkoissa, joita alueella pestatuille
sijaisille maksettiin.
Asutuksen ja väestön sosiaalisen koostumuksen perusteella, mitä tarkastelen tarkemmin
jäljempänä, olen jakanut tutkimusalueen kahteen osaan: pohjoiseen ja eteläiseen (tutkimusalueet I
ja II), kuten edellä jo on todettu.147 Edelliseen kuuluvat Ulvila ja Kokemäki ja jälkimmäiseen
Eura, Huittinen ja Loimaa. Pohjoisessa varallisuus jakaantui epätasaisemmin kuin etelässä.
Alueelle oli leimaa-antavana piirteenä isojen talojen suhteellisen suuri osuus sekä aatelisasutus
kartanoineen.148 Eteläosan asutusrakenne oli yhdenmukaisempaa, suuria taloja oli vähän; alue oli
pientilavaltainen ja asutus haja-asutusta. Pohjoisosa oli osittain rannikkoa ja sen alueella oli Porin
kaupunki. Eteläosa erosi pohjoisosasta myös siinä suhteessa, että sen alueella oli tärkeiden
maanteiden leikkauskohta.149
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Olen ottanut myös vertailualueen (tutkimusalue III) Varsinais-Suomesta, joka kattaa
vuodet 1637-42. Tutkimusalue III koostuu lähinnä Halikon kihlakunnan mantereella sijainneista
pitäjistä. Tätä aluetta tarkastelen vain eräiden kysymysten osalta.
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Talonpoikaisasutuksen kameraalis-sosiaalinen koostumus
Talonpoikaisasutus jakaantui tutkimusalueella siten, että pohjoisosassa (tutkimusalue I) rälssin
osuus oli suurempi kuin etelä-osassa (tutkimusalue II). Vastaavasti perintötilojen yhteismäärä oli
tutkimusalueella II selvästi suurempi kuin alueella I. Kuten taulukosta 4. ilmenee, Euraa,
Huittista ja Loimaata voi luonnehtia talonpoikaisvaltaisiksi ja Kokemäkeä ja Ulvilaa
aatelisvaltaisiksi pitäjiksi. Erityisesti Huittisissa ja Loimaalla rälssin osuus oli täysin olematon,
kun taas esimerkiksi Eurassa aatelille veroa maksavia talonpoikia oli noin viidennes, näistä tosin
puolet asui Köyliö-Säkylän alueella. Koska alla oleva taulukko on tehty maakirjan perusteella,
ilmoittaa se vain kameraalisten tilojen määrät. Se kuinka moni tiloista todella oli asuttu, ei siis
taulukosta selviä.
Taulukko 4. Maanluonnot ja niiden suhteelliset osuudet kokonaismaakirjataloluvusta koko tutkimusalueella sekä
erikseen tutkimusalueilla I ja II vuonna 1631.
1631
Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä
1631
Tutkimusalue
I
Kokemäki
Ulvila
Yhteensä
Tutkimusalue
II
Eura
Huittinen
Loimaa
Yhteensä

Lukumäärä
P Ratsut Kr Rä
102 29
236 2
97 22
216 33
109 28
760 114
Lukumäärä
P Ratsut
.
97 22
109 28
206 50

74
50
53
75
78
330

53 99
271
78 46
261
131 145 532

36 %
42 %
39 %

%-osuus
Ratsut Kr
.
12 % 30 %
1%
16 %
8%
20 %
10 % 22 %
11 % 30 %
8%
23 %
%-osuus
Ratsut Kr
.
8%
20 %
11 % 30 %
9%
25 %

102
236
216
554

74
50
75
199

41 %
78 %
64 %
63 %

12 %
1%
10 %
7%

29
2
33
64

41
16
99
11
46
213

Kr Rä

41
16
11
68

Yhteensä

P

246
304
271
335
261
1417

41 %
78 %
36 %
64 %
42 %
54 %

Yhteensä

P

246
304
335
885

30 %
16 %
22 %
22 %

Rä
17 %
5%
37 %
3%
18 %
15 %
Rä
37 %
18 %
27 %
17 %
5%
3%
8%

Lähteet: (1631 tarkastusmaakirja) VA 2584, s. 35-37; VA 2585, s. 1-125.
Huom. Kokemäen rälssitiloissa mukana 22 Piispan talonpoikaa. Rälssissä mukana myös ns. kuningassuvun tilat (arv och
eget), joiden osuus oli alueella kuitenkin marginaalinen. Köyliö-Säkylän osuus Euran P+kr luvusta 65. Eurassa 2 piispan
talonpoikaa.

Tutkimusjakson lopulla rälssin osuus kokonaistaloluvusta kasvoi alueella I noin kymmenen
prosenttia. Aatelin ja sille veroa maksavien talollisten asema oli ainakin talojen määrän perusteella
kasvanut alueen perintö- ja kruununtalonpoikiin verrattuna. Myös eteläisellä tutkimusalueella
rälssitilojen suhteellinen osuus kaksinkertaistui ollen kuitenkin edelleenkin verraten vähäinen.
Huittisissa rälssitilojen määrä ei kasvanut ollenkaan.
Eurassa, Huittisissa ja Loimaalla perintötalonpojat olivat suurempi ryhmä kuin
kruununtalonpojat. Vankemman jalansijan tilanomistuksesta saaneet perintötalonpojat olivat
alueella valta-asemassa toisin kuin pohjoisessa. Tutkimusjakson loppupuolelta ei ole tietoja
perintö- ja kruununtalonpoikien määristä, mutta oletettavaa on, että kruununtalonpoikien määrä
ainakin Kokemäellä ja Ulvilassa entisestään kasvoi autioitumisen takia (taulukko 5.)
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Taulukko 5. Maanluonnot ja niiden suhteelliset osuudet kokonaismaakirjataloluvusta koko tutkimusalueella sekä
erikseen tutkimusalueella I ja II vuonna 1649.
1649

P+kr

Eura
142
Huittinen 274
Kokemäki 97
Loimaa
177
Ulvila
153
Yhteensä
843
Tutkimusalue I
Kokemäki 97
Ulvila
153
Yhteensä
250
Tutkimusalue II
Eura
142
Huittinen 274
Loimaa
177
Yhteensä
593

Ratsut.(v.
1650)
37
14
34
56
18
159

Rä

Yhteensä

P+kr

Ratsut.

Rä

48
15
102
82
100
347

227
303
233
315
271
1349

63 %
90 %
42 %
56 %
56 %
62 %

16 %
5%
15 %
18 %
7%
12 %

21 %
5%
44 %
26 %
37 %
26 %

34
18
52

102 233
100 271
202 504

42 %
56 %
50 %

15 %
7%
10 %

44 %
37 %
40 %

37
14
56
107

48
15
82
145

63 %
90 %
56 %
70 %

16 %
5%
18 %
13 %

21 %
5%
26 %
17 %

227
303
315
845

Lähteet: VA 7236, s. 139-170; VA 7241, s. 292-322. Ks. myös v. Bonsdorff 1886, eri kohdin. Sekä sama 1889, s. 140-141.
Huom. Yleiset huomautukset ks. edellinen taulukko. Kokemäen rälssitalonpojissa mukana 25 piispan talonpoikaa.
Perintö- ja kruununtalonpoikia ei v. 1649 maakirjassa ole ilmoitettu erillisinä ryhminä.

Tutkimusalueella II ratsutilojen osuus tilaluvusta kasvoi tutkittavana aikana, kun se alueella I
pysyi saman suuruisena. Ensin mainitulla alueella ainakin osa talollisista pystyi tutkittavana
aikana kohentamaan taloudellista asemaansa ja osa jopa nousemaan ratsutilallisluokkaan, mikä
alueella I ei ollut mahdollista. Eteläiselle alueelle syntyi siten eräänlainen vaurauden talonpoikien
muodostama yläluokka. Ratsutilallisten suhteellisen osuuden kasvu tutkimusalueella II oli jakson
loppuun mennessä noin kuusi prosenttia. Kaikki edellä esitetty viitaa siihen, että vuosien 16311648 välinen sota-aika edelleen laajensi eteläisen ja pohjoisen tutkimusalueen keskinäistä
sosiaalis-taloudellista kuilua.150
Taulukko 6. Vanhan rälssin eli ennen vuotta 1605 aatelille luovutetun talomäärän osuus
keskimääräisestä rälssitilaluvusta tutkimusalueilla I ja II vuosina 1631-1649.
Tutkimusalue Rälssiä 1631 Rälssiä 1649 Vanhaa rälssiä 1649 %-osuus
I
Kokemäki
99
102
19
19 %
Ulvila
46
100
14
19 %
Yhteensä
145
202
33
19 %
Tutkimusalue
II
Eura
41
48
17
38 %
Huittinen
16
15
15
94 %
Loimaa
11
82
10
21 %
Yhteensä
68
145
42
39 %
Lähde: VA 7238, s. 139-170.
Huom. Vanhan rälssin osuus Köyliö-Säkylässä 15 tilaa. Vanhaa
rälssiä oli vuosien 1631 ja 1649 välisenä aikana pitäjissä
keskimääräisesti seuraavasti: Eura 44,5; Huittinen 15,5; Kokemäki
100,5; Loimaa 46,5 sekä Ulvila 73 taloa.

Myös ns. vanhan ja uuden rälssin keskinäinen jakaantuminen tutkimusalueilla viittaa aatelin
aseman vahvistumiseen pohjoisella tutkimusalueella (taulukko 6.)151 Vanhan ja uuden rälssin
kannalta alueet erottuivat siten, että pohjoisessa oli voittopuolisesti ns. uutta rälssiä mutta
etelässä vanhaa. Eurassa, Huittisissa ja Loimaalla aatelin asema perustui siis vanhaan rälssiin.
150

Sosiaalinen raja tavallisten talonpoikien ja ratsutilallisten välillä kasvoi tosin myös
tutkimusalueiden sisällä.
151

Vanhalla rälssillä tarkoitetaan aatelin ennen lahjoituskautta (1500-luvun loppu ja 1600luvun alkupuolisko) keräämää maaomaisuutta. Ks. Jutikkala 1958, s. 138-142.
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Tilanne oli päinvastainen Kokemäellä ja Ulvilassa, jossa aatelin asema vahvistui juuri ns. uuden
rälssimaan kasvun takia, mikä ainakin osittain ajoittuu tutkittavaan aikaan.152
Kolmikymmenvuotisen sodan aikana aateli pystyi lujittamaan otettaan pohjoisella
tutkimusalueella, kun etelässä säilyi talonpoikaisvaltaisuus. Erityisesti Ulvila erottui muista
pitäjistä sen takia, että aatelisen maaomistuksen asema alueella oli poikkeuksellisen vahva, kuten
seuraavasta luettelosta ilmenee.153
Taulukko 7. Aatelisasutus omistajineen tutkimusalueella noin vuosina 1631-1648 (Vertaa kartta no. 5)
Kokemäellä:
-Kokemäenkartano (Arvid Forbus, valtaneuvos, lahjoitettu 1650-)
-Vuolteen kartano (Nils Mannerskiöld, kuvernööri -1637; Patrik Ogilwie, maaherra k. 1674)
-Vitikkalan kartano (Kassari Baranoff k. ennen v. 1634, Gotthard Fredrik Baranoff, everstiluutnantti k. 1694)
-Rudangon kartano (Baranoff-suku, säterivapaus 1645-, )
Ulvilassa:
-Vanhakartano (Hans Ram, majuri -1634, Hans Ram nuor. 1634-1664)
-Anolan kartano (Jöns Kurki)
-Sunniemen kartano (Margareta Fincke vuoteen 1646, sotamarsalkka Evert Hornin leski, Kustaa Horn -1666)
-Pietniemen kartano (Hans Ram k. n. 1664, majuri, vanha säteri)
-Villilän säteri (Mikael Jordan, maaherra, eversti, säterioikeudet 1639-)
-Grannilan/Suoliston kartano (Klas Skalm, ratsuväenpäälikkö ja leski Karin Svart -1657 , säterivapaus 1649-)
-Isokartano (Jöns Kurki, säterivapaus 1662-)
-Koiviston karjakartano (Jöns Kurjen palkkatila)
-Noormarkun kartano (Gotthard von Seckler, majoitusmestari, säterivapaus 1649-)
-Saaren kartano (Margareta Fincke k. 1646, poika Kustaa Horn, vapaaherra k. 1666, säterinä jo 1600-)
-Lyttylä kartano (Otto Johan Grothusen, ratsumestari, jahtivouti, säterivapaus 1616-)
-Yyterin kartano (Johan Munck k. 1663, hovioikeuden asessori , säterivapaus 1678-)
Eurassa (ja Köyliö-Säkylässä):
-Köyliön kartano (Johan De la Gardie , valtaneuvos -1640, 1640-1652 lahjoitettuna Kurki-suvulle)
-Yläneen kartano (Henrik Fleming, sotaneuvos, omistaja 1635-50)
-Tourulan kartano (Hieronymus von Birckholz, hovioikeuden asessori, säterivapaus 1631-)
Huittinen
-ei kartanoita tutkittavana aikana
Loimaa
-Uotilan säteri (De la Gardie ja Kurki -suvut, säterivapaus 1625-))
-Hollon kartano (Arvid Wittenberg, valtaneuvos, sotamarsalkka 1645-)
Lähteet: Jutikkala & Nikander 1941. Suomenmaa III. Turun ja Porin lääni. Heino 1985, s. 339-342.
Huom. Henkilöiden nimet ovat siinä muodossa, jossa ne ovat Jutikkalan & Nikanderin teoksessa. Huittisissa
Haviokosken säteri 1666-.

Vaikka esimerkiksi Huittisissa ei ollut tutkittavana aikana eikä myöskään sen jälkeen yhtään
säteriä, oli pitäjässä silti ulkopaikkakuntalaisille mahtimiehille veroa maksavaa säterimaata
(taulukko 7). Esimerkiksi Anolan kartanon Jöns Kurjella oli pitäjässä yhdeksän vanhaan rälssiin
kuuluvaa lampuotitilaa.154 Aatelisten vaikutus tuntui alueella siten vain välillisesti lampuotien
kautta, jotka vähemmistönä eivät voineet toimia omaksi edukseen yhtä estottomasti kuin
varsinaisella kartanoalueella Kokemäellä ja Ulvilassa. Loimaan ainoa kartano Hollo sai
säterioikeudet vasta aivan tutkimusjakson lopulla vuonna 1645. Huittisissa ja Loimaalla oli
suurtiloiksi laskettavia ratsutiloja, joista osasta tuli myöhemmin kartanoita, kuten esimerkiksi
Loimaan Haaroinen, Aittamäki ja Mäki-Mattila.Tutkimusalueen eteläosa säilytti kuitenkin myös
jatkossakin selvästi isäntävaltaisen luonteensa.

152

Jutikkala 1958, s. 140-141.

153

Ks. Heino 1984, s. 96.

154

Viikki 1973, s. 93.
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Väestöarvioita
Suhteuttamalla vuoden 1634 henkikirjan ilmoittama talomäärä saman vuoden henkikirjan
perusteella saatuun väkilukuun havaitaan, että tutkimusalueella oli 5,6 asukasta taloa kohti.
Tutkimusalueet erosivat väestön suhteen toisistaan siten, että tutkimusalueella I oli 6,4 asukasta
talo kohti, kun vastaava määrä tutkimusalueella II oli 5,2. Pohjoinen tutkimusalue oli siis
tiheämmin asuttu kuin eteläinen (taulukot 8 ja 9). Korkein talokohtainen asukasmäärä oli
Kokemäellä, jossa oli lähes seitsemän asukasta taloa kohti. Loimaalla luku oli alhaisin, asukkaita
oli alle viisi taloa kohti. Talokohtaiseen väkilukuun on lasketu mukaan myös naiset, lapset ja
vanhukset. Tutkittavan aiheen kannalta on oleellista selvittää työkykyisen ja asepalvelusikäisen
väestön osuus, koska juuri tällä väestönosalla oli sota-aikoina talojen selviytymisen kannalta
suurin painoarvo. Tähän palataan myöhemmissä luvuissa.
Taulukko 8. Henkikirjaväkiluku vuonna 1634 ja sen perusteella arvioitu väkiluku koko tutkimusalueelta.
Henkikirjaväkiluku 1634
Arvioitu väkiluku
Eura
975
1940-1989
Huittinen 1375
2736-2805
Kokemäki 1164
2315-2373
Loimaa
1065
2119-2173
Ulvila
1081
2151-2205
Yhteensä
5660
11261-11545
Lähde: Heino 1984, s. 322, Liite 1.
Huom. Väkiluvun arvioinnista Jutikkalan menetelmän mukaan, ks Heino 1984, s. 89.
Henkikirjaväkiluku sisältää rälssi- ja ratsutalonpojat.
Taulukko 9. Henkikirjaväkiluku vuonna 1634 ja sen perusteella arvioitu väkiluku tutkimusalueittain sekä talokohtainen
asukasmäärä.
Tutkimusalue I
Kokemäki
Ulvila
Yhteensä
Tutkimusalue II
Eura
Huittinen
Loimaa
Yhteensä

Henkikirjaväkiluku 1634
1164
1081
2245

Arvioitu väkiluku
2315-2373
2151-2205
4466-4578

975
1375
1065
3415

1940-1989
2736-2805
2119-2173
6795-8956

Tutkimusalue I
Kokemäki
Ulvila
Yhteensä
Tutkimusalue II
Eura
Huittinen
Loimaa
Yhteensä
Koko alue

Tiloja
169
180
349

Asukkaita taloa kohti
6,9
6
6,4

174
249
234
657
1006

5,6
5,5
4,6
5,2
5,6

Lähde: Ks. edellinen taulukko. Tilakuku: Heino 1984, s. 86, jossa tilaluku otettu v. 1634 henkikirjasta.
Huom. Ks. edellinen taulukko.

Tutkimusalueiden väestö erosi toisistaan nimenomaan renkien määrän kannalta (tähän palataan
myöhemmin).Todennäköisenä syynä renkien vähäisyyteen oli se, että he siirtyivät väenotoista
vapautettujen (tai lähes vapautettujen) säterien tai rälssitilojen työvoimaksi. Ei voi poissulkea
myöskään sitä, että Porin porvareiden työvoimaksi hakeutui asepalvelusikäistä väestöä.
Merikään ei ollut valtakunnan eri osissa asuvan väestön liikkumista estävä vaan pikemminkin
edesauttava tekijä.
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Ruodutetut, otetut ja vapautetut sekä ratsukon varustajat
Ruodutus ja väenotto
Tutkittavana aikana tutkimusalueella pidettiin yhteensä kaksitoista perintö- ja
kruununtalonpoikia koskenutta väenottoa, joiden luettelot ovat säilyneet (taulukko 10). Vuosina
1632, 1634, 1636 ja 1646 ei pidetty väenottoa. Vuosina 1635 ja 1645 pidettiin väenotot, joiden
luettelot eivät kuitenkaan ole säilyneet. 155 Koko aikana tutkimusalueelta otettiin yhteensä noin
900 perintö- ja kruununtalonpoikaa tai heidän talouksiinsa kuuluvaa miestä sotaväkeen.156 Kaikki
ruodutetut eivät kuitenkaan kuuluneet tutkimusalueella ruodutettujen talouksien piiriin, näistä
selvin ryhmä olivat ulkopaikkakuntalaiset sijaissotilaat. Lukumäärältään viime mainittu ryhmä ei
kuitenkaan ollut erityisen suuri (n. 10 prosenttia). Ruodutettuina oli siis yhteensä noin 9000
miestä tai taloa riippuen siitä, millä perusteella ruodutettiin. Tutkimusjakson aikana otettiin
vuosittain keskimäärin 56,2 miestä sotaväkeen, kun otetaan huomioon vuodet, jolloin miehiä
otettiin tai jätettiin ottamatta (jakajana on siis 16).
Taulukko 10. Perintö- ja kruununtalonpoikia koskeva ruodutus ja väenotto tutkimusalueella vuosina 1631-48.
Sotaväkeen otettujen vuosittaiset pitäjäkohtaiset määrät sekä vapautettujen ja karanneiden vastaavat määrät.
Vuosi
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
Yhteensä

Peruste
m
m
m
m
m
m
m
m
t
t
t
t
t
t

Eura
7
10
..
12
11
12
10
7
10
9
12
..
8
8
116

Huittinen
26
26
..
31
30
39
30
33
24
24
24
..
22
21
330

Kokemäki
11
15
..
13
10
14
10
8
5
7
6
..
4
3
106

Loimaa
21
30
..
26
25
29
24
23
16
16
15
..
11
10
246

Ulvil.
11
13
..
12
11
10
11
10
4
4
4
..
6
6
102

Yht.
76
94
..
94
87
104
85
81
59
60
61
..
51
48
900

Vap.
20
21
..
11
10
14
10
10
5
4
4
..
6
5
120

Karan.
2
5
..
4
10
2
2
3
1
3
4
..
2
0
38

Lähde: tietokanta I.
Huomautus: m=miesluku, t=taloluku. Vapautetut ja karanneet sisältyvät vuosittaisiin kokonaismääriin. Välillä myös
ratsutilallisilta, joista käytettiin nimitystä "ryttarebonde" vaadittiin jalkaväkimiestä. Olen jättänyt heidät tarkastelun
ulkopuolelle, samoin kuin irtolaiset, Kokemäen kartanon lampuodit sekä pappien talouksien nihdit. Myöskään
laivamiehiä ei ole otettu mukaan. Kaikkien edellä mainittujen yhteismäärä on sotamiehiksi otettuihin perintö- ja
kruunutalonpoikiin verrattuna vähäinen. Ruotujen koosta koko valtakunnassa vuosina 1627-1680 ks. Fredriksson
1976, s. 27.

Rälssialueella asuvien talonpoikien joukosta otettuja nihtejä ei tässä tutkimuksessa tarkastella,
koska heitä otettiin tutkittavana aikana vain vähän, esimerkiksi Loimaalta vain vuosina 1643 (2)
ja 1644 (1).157 Rälssitalonpojat ovat väenottoluetteloissa hajallaan sekalaisissa ruoduissa, jotka
saattoivat koostua esim. eri kihlakuntien talonpojista. Yhdistävänä tekijänä oli vain aatelismies,
jolle ko. talonpojat maksoivat veronsa. Tarkkoja määriä ei siis tutkimusalueelta voi saada, vaan
tyydyn viittaamaan Viljannin keräämiin tietoihin, joissa Ala-Satakuntaa ei valitettavasti ole
155

Mankell 1865, s. 41.

156

Halikon kihlakunnasta otettu vertailualue (tietokanta II) käsittää 300 miestä.

157

Laakso 1986, s. 272.
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erotettu omaksi kokonaisuudekseen. Viljannin tiedot koskevat koko Turun ja Porin lääniä. Hänen
mukaansa vero- ja kruununmaalta ja rälssimaalta otettujen nihtien suhde oli eräinä
esimerkkivuosina seuraava: 1631: 563/254; 1637: 415/131 (sisältää 49 ratsutilallisen asettamaa
sotamiestä); 1642: 271/14; 1643: 248/41 (sisältää 11 ratsutilallisen varustamaa sotamiestä).158
Myös sotilaskarkurit jäävät tässä tutkimuksessa taka-alalle. Karkureita oli vuosina 1631-1641
keskimäärin 4,1 väenottovuosittain, kun vastaava luku jaksolla 1642-1648 oli 2,0. Vaikka aineisto
on vähäinen, ilmenee siitä kuitenkin suuntaa-antavasti karkuruuden väheneminen jälkimmäisellä
jaksolla. Karanneiden määrä laski selvästi tutkimusalueella kuitenkin jo vuonna 1639, eikä vasta
uudistusvuonna 1642. Vapautettujen määrä sen sijaan laski juuri viime mainittuna vuonna.
Karanneiden ja vapautettujen suhteellisen osuuden lasku selittyy sillä, että kenraalikuvernööri
Pietari Brahe oli aloittanut väenottojen tehostamisen. Tiettyjen suhteellisen varakkaiden talojen
kanssa sovittiin tilapäisesti vakinaisesta sotamiehenpidosta: talot vapautettiin väenotosta sitä
vastaan, että nämä varustavat vakituisen nihdin. Uudistus aiheutti kuitenkin sekaannusta, sillä
aiemmin vapautetut talot ruodutettiin muiden mukana vuonna 1642. Muutos vakinaistettiin
vuonna 1642, jolloin koko valtakunnassa siirryttiin taloruotuihin.159 Vuoden 1642
väenottouudistus oli siis valtiovallan ja paikallisyhteisön molemminpuolisen mukautumisen
tulos.

Kun "ei ollut muutakaan neuvoa ruodussa"
Kuten Jan Lindegren on tutkimuksissaan havainnut, ensisijaisena ottoperusteena oli käytännössä
miehen tai talon veronmaksukyky ja vasta toissijaisena sotilaskunto. Suurta taloa suosittiin aina
pienen kustannuksella.160 Asiantuntijoina talojen veronmaksukyvyn arvioimisessa toimi
kihlakunnanoikeuden lautakunta, jonka antama lausunto miehen veronmaksukyvystä kirjattiin
ruodutusluetteloon. Kuten edellä on todettu, kihlakunnanoikeuden lautakunnalla sekä oikeuden
puheenjohtajalla - kihlakunnantuomarilla eli käytännössä useimmiten sijaisena toimineella
lainlukijalla - oli tärkeä osa päätöksenteossa.161 Esimerkiksi vuonna 1638 Loimaalla nimenomaan
lautakunnan kerrotaan antaneen lupa vaihtaa alokas.162 Koko lautakunnan takaama mies saattoi
useimmiten olla paikkakuntalainen, johon kaikkien tuntemana luotettiin enemmän kuin muualta
tulleisiin.163 Huittisista kirjoitettiin sotilaaksi Mårten Mårtenson, josta lautakunta todisti
yhdessä kihlakunnanvoudin kanssa, ettei tämä kykene hoitamaan tilaansa ja maksamaan
verojaan.164 Väkeen kirjoittamista perusteltiin myös sillä, että otetun talossa oli lautakunnan
158

Viljanti 1935, s. 25.

159

Korkiakangas 1996, s. 103. Ks. myös Villstrand 1996, eri kohdin. Tutkimusalueella
ilmenneestä niskuroinnista ks. KrA R&U 1640:726. sekä R&U 1642:729; KA:7195:261-300.
160

Lindegren 1980, s. Ks. myös Reg. 26.2.1638.

161

Lautakunnan puheenjohtajasta, ks. esim. KrA Rullor 1638:10 sekä 1639:10. Lindegren
1980, s. 156-158.
162

KrA Rullor 1638:10 sekä 1639:10.

163

Ks. Lehtinen 1961, s. 133.

164

KrA R&U 1640:726, Huittinen 1640 rn. 3. Kykenemättömyys tilanhoitoon oli usein
perusteena sotaväkeen joutumiselle: ks. esim. KA. AS I KOa 3, s. 45. Huittinen sk. 20.9.1630: "-och effter han icke förmodte hemmanet föresdå, är han Uthskrifwen til knecht,--". AS I KOa 3,
s. 59v. Loimaa sk. 7.-9.1630.
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mielestä ylimääräistä väkeä. Talojen työvoimaksi laskettiin myös henkilöt, jotka olivat
tilapäisesti muualla töissä.165 Hyvin usein mitään erityistä perustetta ei kuitenkaan ollut. Tällöin
ruodutusluettelon marginaalissa todettiin vain lyhyesti, ettei ruodussa ollut muutakaan neuvoa "ingen annan Rådh fanns i Rothen" tai "fanns ingen bedter Rådh i Rothen" - mikä viittaa siihen,
että ruodun kanssa oli tosiasiallisesti neuvoteltu alokkaan vallinnasta. Yleensä edellä mainittu
toteamus oli paikallaan silloin, kun ruodusta jouduttiin valitsemaan isäntä nihdiksi.166
Väenottoviranomaisten valinnan kohteita olivat yleisesti autiotilalliset sekä vailla vakinaista
työpaikkaa olevat. Autiotilallinen pystyi vielä välttymään rulliin kirjoittamiselta, jos kykeni
hankkimaan itselleen takaajan. Oli kuitenkin hyvin tavallista, että muut talolliset eväsivät tässä
vaiheessa kaiken taloudellisen tuen. Väenottolautakunta kirjoitti tällöin miehen nimen kohdalle,
ettei takausta oltu saatu. Tällöin sotaväkeen joutuminen oli jo lähes varmaa.167
Tilan viljelyn laiminlyöminen oli myös ottoperuste. Vuonna 1637 Loimaalta määrättiin sotilaaksi
Kempilän kylästä Sigfred Jöranson, jonka sanottiin laiminlyövän joka toinen vuosi autiona olevan
tilansa viljelyn. Näin ollen muu ruotu ei myöskään halunnut ryhtyä hänen takuumiehikseen.168
Usein tavattu merkintä oli myös "ryker på hemmanedt", millä tarkoitettiin sitä, että talossa
asuttiin sitä kuitenkaan viljelemättä.169 Kyseessä oli tällöin kameraalisesti autio talo: asuttu
mutta ei viljelty tila. Myös tilan rakennusten ylläpidon laiminlyöminen oli peruste, jolla
sotaväkeen otettiin. Tähän liittyen 1630-luvun loppupuolella väenottoluetteloihin ilmestyy sana
"röötbonde" 170, joka tarkoitti talonpoikaa, joka oli tahallaan tai huolimattomuuttaan jättänyt
tilansa ja erityisesti sen rakennukset hoitamatta ja päästänyt ne lahoamaan. Röötbonde ei
välttämättä ollut köyhä, sillä hänellä saattoi olla esimerkiksi paljon karjaa. Tässä suhteessa hän
erosikin autiotilallisesta ("ödesbonde"), joka tarkoitti yksiselitteisesti veronmaksukyvytöntä
köyhää talonpoikaa. Kun autiotilallinen oli veronmaksukyvytön, saattoi röötbonde siis olla
veronmaksuhaluton.
Sotaväen riveihin jouduttiin siis myös kurinpidollisiin perustein.171 Huono maine johti usein
elinikäiseen sotapalvelukseen. Jöran Liustari Loimaalta Euran kylästä määrättiin vuonna 1637
sotilaaksi sangen erikoisella perusteella. Hänen sanottiin olevan autiotilallinen mutta myös
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"Hafwer tre bröder i tienst annanstans." KrA R&U 1641:727, Kokemäki 1641 rn. 1.
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KrA R&U 1640:726, Kokemäki 1640 rn. 4.
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Taloudelliseen umpikujaan joutuminen on eri aikoina ollut perusteena sotaväkeen
pestautumiselle. Esimerkiksi 1700-luvun alun Englannissa armeijan rivejä yritettiin täydentää
velkavankeudesta sotaväkeen vapautetuilla miehillä. Ks. Scouller 1966, s. 106.
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KrA R&U 1637:718, Loimaa 1637 rn. 5."idhes inthet bruka hemmanet, ligger hwart annat
åhr ödhe, fick ingen bårgen."
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KrA R&U 1640:726, Huittinen 1640 rn. 2.
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Ks. Huhtamies 1998.
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Vuosisadan loppupuolen asiakirjoissa puhutaan "komissiosotamiehistä", jotka otettiin
sopimattoman elämäntyylin ja maksamattomien verojen takia sotaväkeen. Komissiosotamiehistä
ks. Viljanti 1937. Viljanti 1935, s. 29. Autiotilat olivat usein rappiotilassa, esimerkiksi
rakennusten katot olivat romahtaneet ym.Rakennuksissa ei yleensä myöskään ollut kivijalkaa,
mikä edisti lahoamista. Mäntylä 1987, s. 234. Ks. esim. KA. AS KOa I 3, s. 60, Loimaa sk. 7.9.1630, jossa mainitun tilan lähes kaikista rakennuksista puuttui katto. Ks. 1700-luvun ja
ulkomaiden osalta Best 1983, s. 30.
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"mahdoton koiranleuka" (öfwerdådig skalck) - suunsoittaja tai niskuroija, josta haluttiin päästä
eroon. Kyseessä on tutkimusalueelta ainoa tapaus, jossa väenottoperusteena oli henkilön
epäsopiva käytös tai eräänlainen "luonnevika". Kyseessä lienee ollut henkilö, jonka
väenottoviranomaiset ovat luokitelleet mahdollisesti niskurointiin yllyttäjäksi.172 Kurt Ågren
mainitsee emämaan puolelta samanlaisia esimerkkejä, joissa suunsoittajat, niskuroijat tai
väkivaltaiset miehet kirjoitettiin sotaväkeen.173 Vuonna 1639 Huittisista Soinilan kylästä
kirjoitettiin nihdiksi Lars Anderson, joka ruodutusluettelon mukaan oli huorintekijä. Hän olikin
kaukoviisaasti poissa väenottotilaisuudesta.174 Vastaavasti saman pitäjän käräjillä vuonna 1656
käsitellystä jutusta ilmenee, että väärinkäytöksen, tässä tapauksessa huoruuden, takia voitiin
ikäänkuin rangaistuksena kirjoittaa mies sotaväkeen: "...att en gift Såldat Markus Tupi, hwilken
ähr uthdragen för sin missgöringh". Toisinaan salavuoteudesta kiinnijääneet miehet olivat valmiita
pestautumaan sijaissotilaaksi. Sukupuolirikos ei kuitenkaan sinällään välttämättä ollut tärkein
syy pestin ottoon, vaan se, ettei ko. henkilöllä ollut varaa maksaa rikoksesta langetettua
sakkoa.175
Väenotto-ohjeissa kiellettiin kirjoittamasta ketään sotaväkeen pelkästä pahantahtoisuudesta.176
Kyseiseen kohtaan myös vedottiin väenottoihin liittyneissä valituksissa. Vuoden 1638
väenotossa Ulvilassa lainlukijan kerrottiin juuri "pahantahtoisuuttaan" kirjoittaneen erään
talollisen rengin sotaväkeen, jotta voisi menetetyn työntekijän avulla pakottaa isännän tilaltaan
pois. 177 Tapauksesta ilmenee kihlakunnanoikeuden puheenjohtajan, tällä kertaa sijaisena
toimineen lainlukijan päätösvalta nihtiä valittaessa. Myös työvoiman merkitys käy selvästi ilmi
tapauksesta: jo yhdenkin rengin sotaanotto saattoi olla talolle ratkaiseva menetys. Talonpojat
pyrkivät suojelemaan väenotoilta itsensä lisäksi myös renkejään.178 Kuvaavaa on, että edellinen
sattui Ulvilassa, jossa työvoimasta oli erityisen kova pula.
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KrA R&U 1637:718, Loimaa 1637 rn. 12. "Yllyttäjästä" ks. Englund 1989, s. 98.
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Ågren 1989, s. 151. Ks. myös Klingnéus 1997 s. 177: renki otettu sotamieheksi, koska ei
tee muuta kuin "kiertelee kylällä ja käyttää pahaa suutaan."
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KrA R&U 1639:724-725, Huittinen 1939 rn. 30.
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KA. AS I KOa 9, s. 341-v. Huittisten sk. 20.11.1656. Ks. myös Laukkonen 1989, s. 134.
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"..Nembningen aff enskijlt haat eller owillia till någon person".Reg. 26.2.1638.
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"...Lagzläsaren Henrich Thomasson hafwer för Afundh skuldh Uthskrifwit på det han
kunde trängia honom ifrån sin hustrus bortzrät 3/öre skat som han Under sigh slaget hafwer tages
een aff hans bästa Drengier franz be.te till knecht. "KrA Rullor 1638:10 sekä 1639:10 sekä
1643:12:68. Lainlukijalta määrättiin otettavaksi hänen paras renkinsä Frans Jöransson, joka lähti
myöhemmin omille teilleen. Tämän enempää lainlukija ei kuitenkaan ollut vastuussa nihdistään,
koska oli kustantanut tämän kaksi matkaa katselmustilaisuuteen ja maksanut vielä
katselmusrahat.
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Aalto 1996, s. 205.
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Sotapalveluksesta vapautetut
Osa miehistä vapautettiin jo ruodutusvaiheessa ennen varsinaista väenottoa - joko ainiaaksi tai
toistaiseksi - mikä ilmaistiin ruodutusluettelon marginaaliin tehdyillä vapautusperusteilla. Näitä
olivat mm. sairaus tai ruumiinvamma, ikä, autiotilan viljelykseenotto sekä hakeutuminen
kruunun, aatelisen tai toisen talollisen palvelukseen. Kuten aiemmin todettiin, väenotto-ohjeiden
mukaan sotaväkeen otetun tuli olla "paras, vahvin, miehisin ja tervein". 179 Vapautus voitiin
myöntää mitä erilaisimmin perustein, ja ehkä juuri tämän takia väki näyttää erityisesti väenoton
aikoihin olleen kunnoltaan poikkeuksellisen sairasta tai raihnaista. Kuuroja, lähes sokeita,
punatautisia, suolistosairaita, ikäloppuja tai lapsia, kaatumatautisia, vajavaisia, halvaantuneita
sekä itseään vahingossa tai tahallaan vahingoittaneita tavataan kaikissa väenottoluetteloissa - on
kuitenkin syytä epäillä, että näin merkittyjä oli enemmän kuin todellisuudessa oli asian laita.180
Vuoden 1637 ruodutuksessa vajavaisen ruumiinkunnon perusteella vapautettuja oli yhdestä
viiteen prosenttia ruodutetuista.181 Pitäjienväliset erot eivät olleet tässä suhteessa AlaSatakunnassa merkittäviä. Fyysisen kunnon perusteella vapautettujen suhteellisen pieni osuus
kertoo osaltaan myös siitä, että ruodutetut olivat yleisesti ottaen hyväkuntoisia, eikä raihnaita tai
sairaita yritetty kruunulle tarjota.182 Oli kuitenkin täysin mahdollista, että tiettyyn rajaan asti
miehiä voitiin tälläkin tavoin vapauttaa.
Kaikkein yleisin peruste, jolla sotaan joutuminen vältettiin jo ruodutusvaiheessa oli autiotilan
viljelykseen otto.183 Myös pelkkä aikomus viljellä lähitulevaisuudessa autiotilaa oli toisinaan
vapauttava peruste. Autiotiloilla keinottelu näyttää olleenkin yleinen keino voittaa aikaa, mutta
monella sotaan joutuminen oli kuitenkin edessä säädetyn kolmen vapaavuoden jälkeen.
Autiotilan viljelykseen ottajia saattoi olla samassa ruodussa jopa puolenkymmentä, mikä teki
ruodun jäljellä olevien aseman entistä tukalammaksi. Toisinaan autiotilan viljelyksen lopettaneet
tarjoutuivat palkkamiehiksi, kuten Loimaan Kauhtuan autiotilallinen Mårten Michelson. 184
Joskus nihdiksi kirjoitettu yritti välttää sotapalveluksen vielä väenoton jälkeenkin ottamalla
autiotilan viljeltäväkseen.185 Myös kruunun virkamiesten tai toisen talollisen palvelukseen
hakeutuminen oli vapauttava peruste jo ruodutusvaiheessa. Tämä koski lähinnä talollisten poikia,
joiden ilmoitettiin olevan muualla kotitalonsa ulkopuolella palveluksessa.186 Huittisissa vuoden
1638 ruodutuksessa eräs talollisen poika sai luvan mennä toisen isännän palvelukseen, koska
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Klingnéus 1997, s. 174.
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Vuoden 1637 ruodutusluettelon mukaan tällaisilla perusteilla vapautettiin ruodutetuista
Eurassa 3 prosenttia (4/120), Huittisissa 4 prosenttia (13/310). Loimaalla heitä oli vastaavasti 1
prosentti (3/260), Kokemäellä 5 prosenttia (6/130) ja Ulvilassa 4 prosenttia (5/120). KrA R&U
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viime mainittu oli rampa. Toisinaan myös tavallista isomman talon katsottiin olevan työvoiman
tarvitsijana etusijalla.187
Sijaisen palkanneita tuli mahdollisuuksien mukaan säästää.188 Tämän takia väenottoluetteloon
merkittiin yleensä myös vuosi, jolloin oli palkattu. Myös lähisukulaisen tekemä palkkaus otettiin
huomioon nihtiä nimettäessä.189 Jos palkkauksesta oli kulunut riittävän kauan tai jos ruodusta ei
kuulunut muutakaan "neuvoa", voitiin aiemmin sijaisen palkannutkin kirjoittaa sotaväkeen.
Palkkaus todistettiin erityisellä turvakirjeellä "leigdebref", mutta sen antama suoja ei ollut
vahvimpia, sillä palkkaus oli vapautusperusteista kaikkein heikoin.190 Turvakirje oli
henkilökohtainen; se suojasi vain sitä, jonka nimi siinä mainittiin. Esimerkiksi Loimaalla talon
isäntä joutui itse sotaväkeen, koska turvakirjeessä oli pojan nimi.191 Euran Sorkkisista
kirjoitettiin vuonna 1637 nihdiksi Johan Jöranson, joka väenotossa väitti palkanneensa aiemmin
sijaisen pystymättä tätä kuitenkaan todistamaan.192 Sijaisen palkannut ei ollut koskaan täysin
vapaa väenotosta, vaan hän saattoi vielä jatkossakin joutua ruotuun. Tätä pyrittiin kuitenkin
välttämään, mutta jo pelkästään ruodun jäsenyys oli potentiaalinen uhka, sillä tarvittaessa
kruunu otti vaihtoehtojen puuttuessa lähes kenet tahansa.
Edellä viitattiin siihen, että leskien, vaivaisten sekä muiden yksineläjien ainoaa työntekijää ei
saanut määrätä sotaväkeen. Käytännössä tällainenkin henkilö jouduttiin toisinaan kirjoittamaan
riviin, kuten vuonna 1641 Huittisista Mulvilan kylästä rulliin kirjoitettu Jöran Grelsson,
ruodutusluettelon mukaan iäkkään miehen renki. Toisaalta sokean miehen ainoa renki säästettiin
vuonna 1637 Loimaalla.193 Sääntö lienee siis ainakin suurväenottojen aikoihin 1620- ja 1630 luvuilla ollut lähinnä ohjeellinen. Mitään yleispätevää määräystä ei kuitenkaan ollut, vaan esim.
lesken ainoan pojan vapauttaminen väenotosta riippui väenottokomissaarin kulloisestakin
päätöksestä ja muun ruodun "hyväntahtoisuudesta". Vuonna 1643 Euran käräjillä ruodulta
vaadittiin sen lupaamaa palkka-avustusta, joka oli kolme kuparitaaleria mieheltä. Ruotu oli
väenotossa "hyväntahtoisesti" luvannut auttaa lesken ainoaa poikaa palkkauksessa, koska tämän
isä oli aiemmin kuollut sotilaana.194
Poikkeuksellisesti jo rulliin kirjoitettu nihtikin voitiin väenoton jälkeen vapauttaa
katselmuksessa (taulukko 11). Vapautetuista vain 28 miestä eli kolme prosenttia vapautettiin
kokonaan ja lopullisesti ilman, että uutta miestä olisi vaadittu tilalle. Tarkasteluun on otettu
lähinnä väenoton yhteydessä tai noin 1-3 vuotta sen jälkeen vapautetut. Asetelmasta ilmenee
kokonaan vapautetut ja näiden osuus eri pitäjissä. Eurassa, Huittisissa ja Ulvilassa kokonaan
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vapautettuja oli suunnilleen saman verran, 2-3 prosenttia, mutta Loimaalla heitä oli seitsemän
prosenttia; Kokemäellä ei tutkittavana aikana vapautettu ketään. 195
Taulukko 11. Kokonaan ilman korvaavaa miestä vapautetut tutkimusalueella vuosina 1631-1648.
Vapautettuja
Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

2
7
0
16
3
28

Otettu
miehiä
yhteensä
116
330
106
246
102
900

%-osuus
2
2
0
7
3
3

Lähde: tietokanta I.
Huom. Kyseessä ovat vapautetut, jotka poistettiin kokonaan palveluksesta, eli siis vain osa kaikista vapautetuista.
Ainakin osa korvasi asepalveluksen eräänlaisella "siviilipalveluksella" muualla kuin armeijassa.

Oli mahdollista yrittää välttää sotapalvelus pestautumalla esim. porvarin palvelukseen, mutta jos
pesti oli otettu laittomana aikana eli kesken jo sovittua pestiaikaa, väenottolautakunta vaati
miestä takaisin monesti tässä kuitenkin epäonnistuen. Huittisista vuonna 1640 sotilaaksi
kirjoitettu Jöran Madzson oli mennyt laittomana aikana Turkuun erään raatimies Anders
Madzson Linnun palvelukseen. Häntä yritettiin turhaan saada takaisin ja tilalle jouduttiin
ottamaan sijainen.196 Vuonna 1643 Huittisten Ojanperän Lars Markusson onnistui välttämään
sotapalveluksen menemällä töihin turkulaisen suurporvari Kaspar Ekmannin olutpanimoon.
Edellä mainittuja voi luonnehtia eräänlaisiksi 1600-luvun "siviilipalvelusmieheksi". Yleisesti
ottaen porvareiden vaikutus tutkimusalueen väenottoihin oli kuitenkin vähäinen, joskin heidän
piiloon jäävä toimintansa esimerkiksi palkkarahojen lainaajina on vaikeammin selvitettävissä eikä
kuulu tähän tutkimukseen. Muut erikoisryhmät kuten kestikievarinpitäjät vapautettiin, mutta
heidät on ainakin toisinaan merkitty ruodutusluetteloon.197 Vuoden 1641 väenotossa Loimaalla
Eskil Påwelson yritti välttyä sotaan joutumiselta ryhtymällä lukkariksi, mutta yritys kuitenkin
epäonnistui. 198 Perusteen siviiliin pääsyyn tuli olla riittävän vankka ja vapautuksessa piti
toteutua myös kruunun etu esimerkiksi sen saamana verotulona. 199
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Nihdiksi kirjoitettujen mutta myöhemmin vapautettujen osuus olisi huomattavasti
suurempi, jos nihtejä olisi tarkasteltu koko heidän sotilasuransa ajan. Esimerkiksi Villstrand on
tarkastellut palveluksesta vapautettuja Savossa ja Pohjanmaalla. Savossa palveluksesta
vapautettuja pitkällä aikavälillä tarkastellen oli 21 ja Pohjanmaalla 48 prosenttia. Villstrand
1992, s. 192-193.
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Vuoden 1632 ylimääräisillä käräjillä Preussista kotiin tullut sotamies Erich Sigfredson
Mököisten kylästä anoi vapautusta sotapalveluksesta, johon häntä toistamiseen vaadittiin.
Kotitilalleen tultuaan hän oli havainnut, että veljet sekä koko talon muu väki, yhteensä viisitoista
ihmistä, oli kotona spitaaliin kuolleena. Itse hän oli sodasta palattuaan maannut kotitilallaan
sairaana puolitoista vuotta. Erich anoi vapautusta armeijasta ja haki isännyyttä kotitaloonsa.
Anomustaan hän perusteli sillä, että talo oli aina ollut veronmaksukykyinen ja että kaikki muut
sukulaiset olivat kuolleet. Lautakunta myönsikin isännyyden. KA. AS I KOa 3, s. 135v,
Loimaan välikäräjät 10.9.1632. SAY Loimaa 1634-1653.

48
Jalkaväkimiehen vaihtoehto: ratsukon varustaminen
Yksi tapa vastata kruunun rekrytointivaatimuksiin oli varustaa mies ja hevonen. Kustaa Vaasan
ajoista alkaen Ruotsi-Suomessa oli ollut käytössä talonpoikaista maaratsuväkeä aatelislippueiden
lisäksi. Ratsukon varustaja sai tavallisesti 30 hopeataalerin verovapauden, joka vastasi vuonna
1643 noin 75 kuparitaaleria. Ratsutiloiksi pyrittiin hyväksymään täyden veroyksikön
(manttaalin) taloja, joiden vero oli 30 hopeataalerin paikkeilla, mutta tarpeen kasvaessa myös
pienempiä tiloja hyväksyttiin. Jos tilan vero alitti mainitun summan, se sai tavallisesti
hyvityksenä jonkun naapuritilan (augmentti) verot tai rahakorvauksen.200 Jussi T. Lappalaisen
mukaan ratsukon avulla saatu verovapaus vastasi koko manttaalin talon ollessa kyseessä
suunnilleen sen vuotuista verorasitusta. Kyseessä oli tuntuva taloudellinen helpotus.201 Ratsun ja
miehen varustaminen oli kalliimpaa kuin jalkaväen palkkamiehen hankkiminen.
Ratsumiesrasitusta tutkineen Onni Korkiakankaan mukaan 30-vuotisen sodan aikana ratsukon
varustamisen kokonaiskustannukset nousivat 250-300 kuparitaaleriin, ja 1700-luvun alussa Janne
Backlundin mukaan jo 377-710 kuparitaaleriin.202 Ratsukon varustaminen oli siis noin 2-3 kertaa
palkkamiehen pestaamista kalliimpaa. Myös ratsuväessä käytettiin palkattuja sijaisia. Armas
Luukon mielestä ero jalkaväen palkkamiehiin oli siinä, että heille maksettiin kertakaikkinen pesti,
kun ratsuväessä palkkalaisille maksettiin myös vuosipalkkaa (varustajan maksama), joka oli
tavallisesti noin 15-16 kuparitaaleria. Sekä ratsumies että jalkaväkimies saivat kuitenkin myös
kruunun maksaman vuosipalkan. Ratsumiehen kuollessa oli varustettava uusi mies.203
Ratsun ja miehen varustamisen houkuttelevuutta lisäsi osaltaan se, että ratsutilalliset olivat
yleensä vapaita väenotoista, mutta vuosisadan alkupuoliskolla runsasväkisiltä ratsutiloilta
otettiin välillä jalkaväkimiehiä ratsumiesten lisäksi.204 Ratsutilat eivät kuitenkaan kuuluneet
väenotossa samaan kategoriaan kuin muut talonpojat. Lievennystä merkitsi esimerkiksi se, että
(vuosina 1631 ja 1637) ratsutilalliset ruodutettiin erillään muista talonpojista, mikä lisäsi
erillisten rälssiruotujen tavoin heidän eriytymistään perintö- ja kruunun talonpojista. 205
Ratsutiloilla on oli sekin etu puolellaan, ettei niitä läänitetty.206
Ratsumiehen ja jalkaväkipalkkamiehen varustaminen on verrattavissa muutenkin kuin vain
kustannusnäkökulmasta. Kuten sijaisen palkkaaminen, myös ratsukon varustaminen perustui
vapaaehtoisuuteen. Myös ratsutilalliset saivat palkata ulkopuolisen miehen (ruots. sventienare),
mutta myös isäntä itse tai lähisukulainen saattoi ratsastaa talon puolesta. Tämän on katsottu
ilmentävän sitä, että talon puolesta ratsastaminen oli ainakin 1500-luvulla sosiaalisesti
arvostettua ja jopa haluttua. Ratsumiehiä varustivatkin myös muut kuin talonpojat: papit,
virkamiehet ja upseerit.207 Arvostuksesta kertoo myös se, että joskus tilan omistuskin ratkaistiin
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sen perusteella, oliko tilan isäntä ratsastanut itse talonsa puolesta. Esimerkiksi autiotilojen
omistuksen pysyvyys voitiin varmistaa sitoutumalla ratsupalvelukseen.208 Autiotiloilla myös
keinoteltiin siten, että tilan nimissä varustettiin verohelpotusten saamiseksi ratsukko, vaikka tilaa
ei kunnolla edes viljelty. Jalkaväkisotilaiden ollessa kyseessä asia oli päinvastainen, sillä talon
puolesta sotaan lähtenyt oli yleensä isännyyden ulkopuolella. Ratsutilallisten osakseen saama
arvostus oli siten piirre, jota jalkaväen sijaisjärjestelmän palkkaajat eivät saaneet osakseen.
Sijaisen pestaajat eivät ratsutilallisten tavoin pystyneet erottumaan sosiaalisesti.
Palkattujen sijaissotilaiden määrä kasvoi tutkittavana aikana. Sama koskee myös ratsuväen
palkkamiehiä, joista tuli vuosisadan kuluessa ylivoimaisesti suurin ratsumiesryhmä. Onni
Korkiakankaan mukaan esimerkiksi Varsinais-Suomessa oli itse ratsastavia isäntiä vuonna 1631
14,5 prosenttia ja vuonna 1645 3,9 prosenttia. 209 Palkkalaisia oli Itä-Suomessa vain viidennes,
kun heitä Länsi-Suomessa oli kolme neljäsosaa. Jussi T. Lappalainen on todennut, että itään päin
mennessä itse ratsastavien isäntien osuus kasvoi. Kolmikymmenvuotisen sodan aikoihin Turun ja
Porin läänissä isäntä lähti hänen mukaansa hyvin harvoin itse sotakentille. Itä-Suomessa
ratsumieheksi rekrytoitunut talon poika merkittiin rulliin sukulaisena, kun hänet Länsi-Suomessa
kirjoitettiin palkkalaisena. Sodan loppuvaiheessa länsisuomalaisten isäntien osuus kuitenkin
kasvoi, kun se maan itäisissä osissa väheni. 210 Sekä jalkaväessä että ratsuväessä alkoi
sotapalveluksen ammatillistuminen.
Ratsutilat kilpailivat samasta työvoimasta kuin jalkaväkisijaisten palkkaajat ja vaikuttivat näin
siihen, miten hyvin perintö- ja kruununtalonpojat saivat hankituksi sijaisia. Tämän perusteella
voidaan olettaa, että ratsutilavaltaisissa pitäjissä sijaisen hankkiminen oli vaikeampaa.
Taulukko. 12. Keskimääräinen ratsutilojen määrä tutkimusalueella sekä niiden osuus vuosien 1631 ja 1649 perintö- ja
kruunutalonpoikien keskitaloluvusta.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

1631

1650

Keskimäärin

29
2
22
33
28
114

37
14
34
56
18
159

33
8
28
45
23
137

MaakirjaKeskitaloluku
178
287
141
303
179
1088

Ratsutil.
%-osuus
19
3
20
15
13
13

Lähteet: 1631 (KA:2584:35-37. 1650 (KA:7241:292-322.)
Huom. Vuoden 1631 ratsutilojen määrä perustuu saman vuoden voudintileissä olevaan luetteloon. Vuodelta 1648 ei ole
henkikirjatietoja, eikä vuoden 1649 henkikirjassa ratsutiloja ei ole erotettu omaksi ryhmäkseen, minkä takia ko. määrät
on laskettu vuoden 1650 henkikirjasta. Keskitaloluku saatu vuosien 1631 ja 1649 maakirjoista, joiden ilmoittamat
määrät koskevat vain perintö- ja kruunutalonpoikia, luvuissa ovat mukana myös ratsutilalliset mutta ei rälssi.

Voidaan kysyä, olivatko ratsutilat työvoimanvetäjinä sijaistarjontaa supistava tekijä? Taulukon
12 perusteella ainoastaan Huittisissa ratsutilat eivät merkittävästi vetäneet puoleensa työvoimaa
ja vähentäneet sijaistarjokkaiden määrää. Muissa pitäjissä ratsutilojen vaikutus on vaikeimmin
arvioitavissa. Esimerkiksi Eurassa ko. tiloja oli sangen runsaasti, mutta myös sijaisia pystyttiin
palkkaamaan jalkaväkeen paljon. Ulvila oli ainoa pitäjä, jossa ratsutilojen osuus laski, mikä on
osoitus varakkaidenkin talojen kohtaamista taloudellisista vaikeuksista sekä yhä suurempien
tilojen synnystä pienempien kustannuksella. Kolmikymmenvuotisen sodan aikana syntyi myös
ratsutiloja, jotka eivät kyenneet säilyttämään asemaansa jatkossa. Autioituminen vähensi myös
208
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ratsutilojen määrää.211 Vaikka ratsutilojen osuus ei Ulvilassa ollut tutkittavana jaksona erityisen
suuri, merkillepantavaa on se, että sekä Ulvilassa että Kokemäellä ratsutilat olivat enimmäkseen
säätyläisten tai heidän lampuotiensa hoitamia. Sen sijaan esimerkiksi Loimaan ja Euran ratsutilat
olivat talonpoikaisessa omistuksessa. 212 Vaikka edellä esitetty omistuksen jakautuminen
säätyläisten ja ei-säätyläisten kesken koskee lähinnä 1690-luvun rustholleja, ei asetelma liene
ollut täysin erilainen vuosisadan alkupuoliskolla.213

Väenottorasitus tutkimusalueella ja eräin paikoin muualla valtakunnassa
Vuosina 1631-1648 tutkimusalueelta otettiin sotaväkeen 900 perintö- ja kruunutalonpoikaa,
joista tosin kaikki eivät edellä esitetyistä syistä päätyneet asepalvelukseen. Otetut miehet olivat
kuitenkin poissa alueella käytettävissä olevasta työvoimasta. Kun vuosien 1631-1648 välisen
ajan keskimääräiseksi maakirjojen ilmoittavaksi taloluvuksi saadaan 1088, oli väenottorasitus
tutkimusalueella 0,83 miestä taloa kohti. Koska maakirjoihin merkittiin kuitenkin myös
asumattomia tiloja, oli rasitus asuttuja tiloja kohti hiukan suurempi, mutta kuitenkin
todennäköisesti alle yhden. Vaasa-kaudelta peräisin oleva rekrytointiperiaate "mies talosta"
näyttää siis toteutuneen myös kameraalis-sotilaallisen lähdeaineiston valossa, ainakin kun koko
tutkimusaluetta tarkastellaan kokonaisuutena. Sen sijaan käytännössä yksittäisen talon kohdalla
väenottorasitus saattoi olla enemmän kuin mies per talo. Kruunua kiinnosti kokonaismäärä, jonka
se tietyltä alueelta pystyi miehiä ottamaan, mutta sotamiesten valinta oli alueen sisäinen asia.
Miehiä otettiin paikallisyhteisön omin järjestelyin sieltä mistä kulloinkin saatiin.
Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että väenottorasitus Suomessa keveni itään päin mennessä.
Veijo Saloheimon Savon historian liitteiden mukaan tekemäni laskelmat osoittavat kuitenkin, että
rasitus oli yhtä suuri myös Savossa ja tutkimusalueella, vaikka tekijä päätykin toisiin laskelmiin
teoksensa varsinaisessa tekstiosassa. Kun Savossa otettiin vuosina 1631-1648 yhteensä 2301
miestä ja taloja oli vuonna 1635 keskimäärin 2949 (lukuun sisältyy ratsu- ja rälssitilat) tulee
talokohtaista väenottorasitusta kuvaavaksi luvuksi Savossakin 0,8.214
Etelä-Pohjanmaan historiassaan Armas Luukko on esittänyt väenottoja koskevia lukuja, jotka
valitettavasti eivät ole yhteismitallisia tutkimusalueen ja Savon esimerkkivuosien kanssa. Luukon
esittämät otettujen sotamiesten määrät vuosien 1631-1648 väliseltä ajalta ovat vuosilta 1633,
1637, 1638, 1640, 1644 sekä vuodelta 1648. Kyseessä on siis vain kuusi väenottovuotta, kun
niitä oli 12 Savossa ja 14 tutkimusalueellani. Jos mukaan otetaan lisävuosia alku- ja loppupäästä,
jolloin saadaan yhteensä 12 väenottovuotta, saadaan seuraava suhdeluku. Kun sotaväkeen
otettuja miehiä oli esimerkiksi vuosina 1627-1660 yhteensä 760 ja taloja suomenkielisellä
Pohjanmaalla esimerkiksi vuonna 1640 yhteensä 940, saadaan alueen väenottorasitukseksi
kyseisenä ajanjaksona, joka siis ei täysin vastaa tutkimusaikaani, 0,8 miestä taloa kohti.
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Kyseessä olivat perintö- ja kruununtalonpojat, sillä rälssi- tai ratsutiloja ei Etelä-Pohjanmaalla
ollut kyseisenä aikana käytännöllisesti katsoen ollenkaan.215
Jan Lindegrenin tiedot Bygdeåsta eivät myöskään ole yhteismitalliset omien lukujeni kanssa
mutta mielestäni kuitenkin suuntaa-antavat. Alueelta otettiin vuosien 1620-1640 välisenä aikana
pidetyissä väenotoissa yhteensä 236 miestä, minä aikana talomäärä vaihteli 235 ja 258 välillä.
Kaikki miehet olivat perintö- tai kruununtalonpoikia, koska pitäjässä ei ollut rälssitalonpoikia.
Näin ollen väenottorasitus taloa kohti oli pienimmillään 0,9 ja suurimmillaan 1,0.216
Suurimmillaan rasitus oli tutkimusjakson alussa. Väenottojen Bygdeån pitäjään kohdistama
rasitus oli siis jonkin verran suurempi kuin tutkimusalueella ja valtakunnan itäisillä alueilla.

Väenoton pakkoluonteesta tutkimusalueella
Väenotto tuli hyväksyä valtiopäivillä, mutta kyseessä oli suureksi osaksi muodollisuus hyväksyntä annettiin aina. Tärkeämpää kuin pelkkä valtio-oikeudellinen hyväksyntä oli
väenotoille valtiopäivien avulla hankittu sisäpoliittinen legitimiteetti.217 Kaikkein vähäisin
vaikutusvalta väenottoihin oli niiden varsinaisella kohteella eli talonpojilla itsellään. Sen sijaan
talonpoikien vaikutusmahdollisuudet lisääntyivät oleellisesti käytännön väenottojärjestelyissä.
Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että väenotto oli aina luonteeltaan pakko-otto, mikä
ilmenee tutkimusalueelta kootuista tuomiokirjaesimerkeistä.
Jo väenottojärjestelmään lähes pysyvästi liittynyt korkea karkureiden määrä kertoo siitä, että
kyseessä oli pakolla väkeen otetut, jotka karkasivat usein ensimmäisen tilaisuuden tullen.218
Tämä ei koske vain laillisesti kirjoitettuja "tavallisia" nihtejä vaan myös palkattuja sijaisia, sillä
karkuruuden ja samalla palvelusmotivaation kannalta nämä kaksi ryhmää eivät eronneet
toisistaan. Palkkamiehiä tiedetään karanneen tilaisuuden tullen jopa joukoittain, heti kun
valvovien upseerien silmä vältti, kuten esimerkiksi Jussi T. Lappalaisen mainitsemassa
tapauksessa vuodelta 1648, jossa karanneet olivat juuri satakuntalaisia palkattuja sijaisia.
Tapauksessa palkkamiehiä Narvaan kuljettanut laiva pysähtyi huonon sään takia Helsingin
edustalle, jolloin upseerien nukkuessa varsinainen "lasti" (38 miestä, jotka enimmäkseen
palkkamiehiä) rakensi tynnyreistä lautan ja meloi omille teilleen.219 Koska rekryytit otettiin
pakolla kotiseuduiltaan, yrittivät he myös mahdollisuuksien mukaan sinne palata. Tämän takia
yleisenä käytäntönä olikin merkitä väenotto- ja katselmusluetteloihin alokkaan kotipaikka.220
Varsinaisen sotilaskarkuruuden lisäksi miehiä piileskeli väenottojen aikoina joukoittain
lähiseudun metsissä. Kirjurin väenottoluetteloon tekemät merkinnät luvattomista poissaoloista
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Karkuruus ei kerro vain halusta välttää sotapalvelus. Kotiseuduilleen karkaavat rekryytit
olivat samalla tervetullutta työvoimaa. Karkuruus ja työvoimakysymys liittyivät toisiinsa
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töihin.
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ja niskoittelusta kuten "oviss", "håller i skogen", "intz tillstädes" tai "hemma med tredska" olivat
hyvin tavallisia. Tietyissä tapauksissa väenottoja vastustettiin myös enemmän kuin vain
passiivisesti. 221
Kotimaassa oltiin tietoisia olosuhteista, joihin rekryytit ulkomailla joutuivat. Jo joukkojen
kokoamisen ja siirtojen aikana miehistä menetettiin todennäköisesti melkoinen osa. Esimerkiksi
Loimaan käräjillä erään karkkulaisen palkkamiehen leski kertoi, miten hänen miehensä oli pestin
otettuaan sairastunut jo matkalla merentakaiseen varuskuntaan ja heitetty kuolleena laivasta
mereen.222 Myös monia muita rekryyttien sekä tavallisten että sijaisten kuolemantapauksia
käsiteltiin käräjillä. Monesti kuolinsyykin, yleensä tauti, tiedettiin melko tarkkaan.223 Jussi T.
Lappalainen on todennut, että varsinkin ns. Saksan sotavaihe kolmikymmenvuotisessa sodassa
oli rekryyttien kannalta erityisen tuhoisaa aikaa, sillä noin kaksi kolmannesta jalkaväen
palveluskerroista jäi sille tielleen. Hänen mukaansa "pitkä komennus Saksaan merkitsi miehille
myös varsin todennäköistä viimeistä leposijaa siellä."Jalkaväkisotilaalla oli kaksi mahdollisuutta
viidestä selvitä hengissä kotiin, mutta tämä koski vain yhtä palveluskertaa. Koko sotajaksoa
ajatellen eloonjäämismahdollisuudet olivat vieläkin vähäisemmät.224 Erityisen suuret
miehistötappiot kärsi tutkimusalueelta rekrytoitu Porin rykmentti vuonna 1638 Stettinissä,
jolloin puolen vuoden aikana menehtyi 911 miestä. Kyseistä suuronnettomuudesta tiedettiin
kaksi vuotta myöhemmin Ala-Satakunnan käräjillä.225
Väenottoon liittyneen paikallisen rekrytointitoiminnan pakoluonne näkyi tutkimusalueella
erilaisina epäkohtina kuten väkivaltaisuuksina sekä aatelisten ja näiden lampuotien omavaltaisena
ja laista piittaamattomana käytöksenä. Alokkaita yritettiin saada riviin pakolla - sidottuina,
käsiraudoissa ja tukanleikkuulla merkittyinä.226 Myös se, oliko mies asemaltaan todella laillisesti
kirjoitettu nihti vai ei, näyttää yleisen omavaltaisuuden leimaamana aikana olleen välillä
epäselvää. Tällaista tapausta käsiteltiin esimerkiksi Huittisten käräjillä vuonna 1642; riitelevinä
osapuolina olivat hovioikeuden presidentti Jöns Kurjen lampuodit sekä sotilas Mats Knutson
Huittisten Mattilasta. Myös alkoholilla oli toisinaan osuutensa tällaisissa epäselvyyksissä.227
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Ainakin nuoria renkejä pakotettiin toisinaan nihdeiksi heiltä itseltään lupaa kysymättä, kuten
samana vuonna Ulvilassa käsitellystä tapauksesta ilmenee:
"Twå dager der effter hade [välbemälte] Renholdt [Reinhold Böning] kommet til honom der han war hoos sin Moder och
skurit Håret af honom i den acht och mening at han skulle blifua deres Såldat," --- [myöhemmin äidiltä kysyttäessä, miksi
228
hänen poikansa tukka oli parturoitu oli hän vastannut: ] ---- The wele hafua honom med wåldh i tienst"

Tapauksessa pakkokeinoihin oli turvautunut Ulvilan Södermarkissa asuva aatelismies Reinhold
Böning, majoitusmestari Gotthard Secklerin lanko, joka ajoi nyt appensa asiaa oikeudessa.
Riidan toinen aatelisosapuoli oli Secklerin vanha riitapukari ratsumestari Otto Johan Grothusen,
Lyttylän kartanon omistaja. (Viime mainittu parivaljakko oli aiemminkin ottanut yhteen käräjillä
esimerkiksi kalastukseen liittyvissä asioissa.)229 Erityisesti rälssitalonpojat sekä rälssialueiden
voudit turvautuivat välillä oman käden oikeuteen. Aatelisto mm. yritti pakottaa entisiä jo
rälssialueelta poismuuttaneita ja kruununtilallisen aseman saavuttaneita lampuotejaan uudestaan
lampuotiruotujensa nihdiksi. Esimerkiksi Huittisten käräjillä vuonna 1647 käsitellyssä
tapauksessa eräs Huittisten Kiviniemessä asuva vaimo valitti, miten everstiluutnantti Carl Bäck
oli määrännyt hänen miehensä entisenä Kokemäen Punkalan kylän lampuotina sotaväkeen.
Punkkala oli Bäckin rälssialuetta, mutta mies oli muuttanut Kiviniemeen jo 12 vuotta aiemmin ja
avioitunut siellä edellä mainitun naisen kanssa. Kaiken lisäksi mies oli vaimon mukaan hoitanut
kruunutilansa verot asianmukaisesti ja palkannut vielä sijaisenkin edeltävässä väenotossa vuonna
1646, mistä vaimolla oli esittää lautamiehille asianmukainen asiakirja. Vaimon mukaan Bäck oli
kirjoituttanut hänen miehensä nihdiksi pahantahtoisuutaan, koska entisellä lampuodilla oli nyt
kruununtilan isännyys.230
Eurajoella käsiteltiin vuonna 1650 pakkorekrytointitapausta, joka oli tapahtunut kymmenen
vuotta aikaisemmin - asia uskallettiin ottaa esille siis vasta sota-ajan jälkeen, jolloin aatelisto ei
enää voinut käyttäytyä täysin laista piittaamatta. Tapauksessa Eurajoen Panelian kylän
lampuodit olivat tulleet Kokemäen Pirkkalan kylässä asuvan Erich Johanssonin tilalle, ottaneet
kiinni ja sitoneet tämän rengin aikoen tehdä hänestä ruotunsa puolesta sotaan lähtevän nihdin.
Vaikka lampuodit olivat itsensä sotamarsalkka "Pohjolan lumiaura" Åke Totin rälssiä, oli renki
kuitenkin vapautettu sotapalvelukseen soveltumattomana. Syynä hylkäämiseen oli siis alokkaan
soveltumattomuus sotilaalliselta kannalta, ei se, että tämä oli värvätty laittomin keinoin.
Huomionarvoista on kuitenkin se, että tämäkin laittomuus päätyi lopulta oikeuteen.231
Kokemäen ylimääräisillä käräjillä käsiteltiin vuonna 1647 tapausta, jossa eversti Kassari
Baranofin lesken Maria Rehbiderin hallitseman Vitikkalan kartanon voutia Mats Blåwikkiä
syytettiin omavaltaisuudesta. Blåwik oli erehtynyt menemään kamariviskaali Anders Jacobson
Äimän tilalle ja ottanut sieltä väkisin erään hänen palkkamiehensä Per Mickelsonin. Viime
mainittu oli otettu kesken peltotöiden kiinni sekä viety verissäpäin ja mustelmille piestynä
käsiraudoissa Vitikkalan kartanoon, jonka lampuotien nihdiksi häntä aiottiin. Apunaan Blåwikillä
oli kartanon renki sekä kolme lampuotia. Per Mickelson oli ottanut edellisenä syksynä autiona
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olleen kruunutilan viljeltäväkseen, mutta ei ollut saanut tuekseen takaajia. Tämän takia hän olikin
hakeutunut vaikutusvaltaisen kamariviskaalin rengiksi, mutta samalla myös lupautunut tämän
palkkamieheksi. Kartanonvouti Blåwik tajusi viimeistään oikeudessa tehneensä suuren virheen ja
puolustautui sanoen, että oli toiminut ymmärtämättömyyttään ja toimineensa "niin kuin
Liivinmaalla on ollut maan tapana."
"--Mats [Blåwik] framfordrat den offenteligen bekennde sigh hafwa aff oförståndh effter Lifflandz sätt och wijs desse
232
effterskrefne Män befellt---"

Balttilaisperäinen aatelisto oli tuonut alueelle mukanaan omat kartanokuriin perustuvat
käyttäytymismallinsa, kuten käräjätapauksesta ilmenee. Edellä esitetty kertoo osittain
väenottoihin liittyneen pakkovärväyksen väkivaltaluonteesta, mutta toisaalta myös siitä, että
tavallista räikeämmät rikkomukset päätyivät käräjille. Ei voi kuitenkaan poissulkea sitä, että
edellä kuvattu väkivaltainen pakko-otto olisi ollut myös tavanomainen tapa hankkia miehiä
sotaväkeen - ainakin kartano-oikeuden alaisilla alueilla. Tapauksen perusteella tutkimusalueella
tehtiin kuitenkin selvä ero sen suhteen, mikä oli Liivinmaan maan tavan ja Satakunnassa
vallinneen maan tavan ero. Edellä olevista esimerkeistä ilmenee myös Kokemäen ja Ulvilan
miesten hakeutuminen aatelisten tai muiden säätyläisten suojelusmiehiksi tai lampuodeiksi.
Talonpojat eivät näissä pitäjissä pystyneet luomaan yhteisrintamaa, vaan ainoa mahdollinen
turva oli klienttisuhteissa. Kartanoiden työntekijät yhdessä lampuotien kanssa muodostivat
tarvittaessa asiansa eteenpäin viemiseksi väkivaltaa kaihtamattoman miesjoukon.
Pestautumismotivaation ja väenoton pakkoluonteen arvioimiseen liittyy myös kysymys siitä,
uskoivatko sotamiehet palaavansa joskus takaisin kotiin? Eräässä tapauksessa sotamies (ei ole
varmaa oliko kyseessä palkkamies) Bengt Staffanson oli lähettänyt Ruotsista erään Jacob
Anderssonin mukana kotimaahan 14 taalaria rahaa, ja sopinut, että Jacob saa pitää rahat siihen
asti kunnes palaisi kotiin. Sotamies oli kuitenkin myös varautunut siihen, ettei palaisi. Tällöin
Jacob saisi pitää rahat. Ainakaan tässä tapauksessa sotamies ei ollut varma kotiinpaluustaan.233
Tyrvääläinen Raukan kylästä kotoisin oleva palkkamies Bertill Sigffredsson piti
mahdollisuuksiaan palata hengissä takaisin pieninä, koska oli antanut eräälle huittislaiselle
loismiehelle palkkarahansa säilytettäväksi ja käytettäväksi Riian varuskunnassa aiheutuneiden
kulujen peittämiseksi aina kuolemaansa asti. Käräjillä Bertilin rahoja vaati itselleen hänen
isäpuolensa, mutta lautakunta määräsi jäljellä olevat 10 kuparitaaleria palkkamiehen äidille.
Edellisen perusteella palkkamiehet mielsivät pestisopimuksen siten, että palveluksessa tultiin
olemaan loppuikä.234
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KA. AS I KOa 5, s. 196, Närpiön ja Lapväärtin sk. 15.12.1641. Erikoisuutena
mainittakoon, että Jacob sai pitää rahat palkkiona kestityksestään sekä siitä hyvästä, että oli
opettanut Bengtin lukemaan.
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Siitä, miten sijaissotilaat tai heidän omaisensa kokivat pestinoton on viitteitä myöhemmiltä
ajoilta muualta. Sotaan lähtenyttä rekryyttiä surtiin 1800-luvun Venäjällä kuten kuollutta
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"Dömdes Nielss Hussman i Åjanperä frij för the - 10 dal. Penningar Uthi K.M. som Erich Hendersson af Rauckåby i Tyrfwes
Sochn fordrade af honom för sin Stiufsons Bertill Sig(dz)sonss Knechte legho Rest in till dess deth kan blifua witterligit
om be.te. Bertill som skall ware i Rijga är dödh. Effter som Henrich Mårthensson i Mommola wittnade at be.te. Bertill
hadhe den tijdh han drogh på Tågh, sagt till be.te. Nielss at han samma Penningar till dess [= kuolemaan asti] skall
hålla hoos sigh till be.te. Bertilss behof, och när det kann blifua spordt, at han är dödh, då skulle be.te. Nillss lefwera hans
235
Modher samma Penningar."

Jos sijaisuutta tarkastellaan yleisesti, ilmeni se muussakin muodoissa 1600-luvun
yhteiskunnassa. Sijaisia hankittiin muihinkin "ikäviin" tehtäviin: esimerkiksi aviottoman lapsen
"tunnusti" sijaiskärsijä - esimerkiksi naimaton renki tai sotamies, jolle maksettiin siitä, että otti
syyn omille niskoilleen. Sijaistunnustajat ja sijaissotilaat hankittiin siis samasta väestönosasta ja
motivoitiin pestin ottoon näiden ahdingonalaista tilannetta hyväksikäyttäen.236 Palkkamiehen
palkka vastasi melko tarkkaan korvaussummaa, joka maksettiin käräjillä esimerkiksi tapetun
miehen omaisille. Vuonna 1660 tällainen korvaus oli 50 riikintaaleria eli suunnilleen yhtä paljon
kuin palkkamiesten kokonaispalkkio. Joissain tapauksissa tappo kompensoitiin sillä, että
syyllinen tai hänen sukulaisensa lähti uhrin talon puolesta sotaan.237 Palkka oli usein
ihmiselämän hinta. Pestinotto saatettiin siis todellakin kokea kuolemantuomioksi, sillä sotaan
lähtö merkitsi monelle viimeistä matkaa. Sotapalveluksen tiedettiin kestävän kauan, sillä joissakin
tapauksissa matkalle otettiin mukaan myös vaimot. Tällöin kyseessä oli kuitenkin poikkeus
esimerkiksi silloin, kun sotaan lähtenyt oli muu kuin maatalousväestöstä pestattu sotamies,
esimerkiksi kaupungissa asuva sotilas. Maaseudulla tarvittiin kaikki käytettävissä oleva
työvoima. 238
Tietyssä tilanteessa väenotossa nihdiksi kirjoittautuminen tarjosi myös mahdollisuuden
eräänlaiseen uuteen elämään. Pestautumalla voitiin hankkia elatus sukulaisille, selvitä
verorästeistä tai paeta rikosta. Ainakin joitain alokkaita pidettiin vangittuina, mikä viittaa näiden
rikolliseen taustaan.239 Rangaistus voitiin hyvittää pestautumalla sotaväkeen. Vasta vuosisadan
loppupuolella vakinaisen sotamiehenpidon yhteydessä voidaan puhua sotilasurasta esimerkiksi
tavalliselle rengille tarjoutuvana taloudellisena ja sosiaalisena mahdollisuutena. Tutkimukseni
tarkastelee kuitenkin vasta ajanjaksoa, jolloin kyseinen ammatti oli muotoutumassa.

Väenottoihin liittyneestä niskuroinnista tutkimusalueella ja muualla
Kun sijaisia ei pystytty hankkimaan, oli sotaan lähdön välttämiseksi turvauduttava muihin
keinoihin kuten niskurointiin. Yksittäisten henkilökohtaisten kieltäytymistapausten lisäksi
tutkimusalueella oli kolme väenottolakkoa. Nämä tapahtuivat vuosina 1640, 1642 sekä
varsinaisen tutkimusjakson jälkeen vuonna 1656. Kaikissa oli kyse väenottoon saapumatta
jättämisestä. Talonpojat, jotka perustellusti pelkäsivät joutuvansa nihdiksi, eivät saapuneet
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henkilölle.
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väenottotilaisuuteen lainkaan. Tämä oli yleisintä Ulvilassa: esimerkiksi vuonna 1640 Ulvilassa
Sastmolan eli nykyisen Merikarvian neljänneksen kappelikunnan ruotu kieltäytyi tulemasta
väenottoon. Taustalla oli miesten varattomuus. Kyseinen ruotu oli vararikon partaalla, sillä
esimerkiksi viiden sen jäsenen keskimääräinen kylvö vuosina 1637-1639 oli vain 1,1 tynnyriä.240
Varattomuuteen vaikutti myös vuonna 1638 koko pitäjää koskenut halla, jonka takia
merikarvialaiset olivat menettäneet koko satonsa, mitä pahensi se, että seuraavana vuonna 1639
vilja oli ollut niin kallista, etteivät talonpojat pystyneet sitä ostamaan.241 Merikarvialaiset
lähettivätkin asiasta Tukholmaan valituskirjeen. (Siihen vastattiin vuonna 1664.) Siinä he
valittivat mm. tulvien aiheuttamia tuhoja, mutta erityisesti väenottoja, joista he anoivat
vapautusta ja niiden korvaamista laivamiehenpidolla.242 Merikarvialla sijaisten saamista
hankaloitti myös aateliasutus; alueella asui mm. Otto Grothusenin lampuoteja. 243
Vuonna 1642 väenottoon jäi saapumatta ennätysmäärä miehiä. Kirjallisuudessa tätä
joukkokieltäytymistä on virheellisesti luonnehdittu "puolittaiseksi kapinaksi." 244 Tällä kertaa
kyseessä ei kuitenkaan ollut köyhien talollisten niskurointiaalto, sillä joukko koostui lähes
pelkästään varakkaista talollista (ks. liite 1). Mistä sitten oli kyse? Vaikka osittaisen protestin
mahdollisuutta ei tässäkään voi täysin poissulkea, oli tapahtuneessa kyse vuoden 1642 uudistusja siirtymävaiheeseen liittyneestä sekaannuksesta. Osa talollisista todennäköisesti luuli, ettei
heidän tarvitse väenottoon saapua. Vuonna 1642 siirryttäessä taloluvunmukaiseen väenottoon
vapautetut ruodutettiin syystä tai toisesta kuitenkin muiden mukana. "Väenottolakko" johtui
Onni Korkiakankaan mukaan siitä, että kyseiset miehet oli vuosina 1639 ja 1640 Pietari Brahen
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella vapautettu väenotosta ehdolla, että lupautuivat
asettamaan vakituisen nihdin väenoton ulkopuolelta. Kyseessä oli varhainen yritys soveltaa
vakinaista sotamiehenpitoa, noin puolivuosisataa ennen kuin järjestelmään lopullisesti
siirryttiin.245
Väenottoniskurointi oli yleistä vielä kolmikymmenvuotisen sodan jälkeenkin. Esimerkiksi
Loimaalla jäi pois väenotosta vuonna 1656 yhteensä 116 talonpoikaa. Myös seuraavana vuonna
oli kutsunnoista poissa 38 miestä. Kyseessä oli siis todellinen pakoilu eikä vain esimerkiksi
laiskuuden takia poisjääminen. Pitäjä oli tuohon aikaan vapaaherrakunta, ja otettujen miesten
määrät pieniä: esimerkiksi vuonna 1656 Loimaalta otettiin seitsemän miestä ja seuraavana 18.246
Niskuroinnista määrätyt rangaistukset olivat lieviä, sillä ensimmäistä kertaa poissaolevia
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sakotettiin kolmella markalla ja vasta toista kertaa poissaolevia 40 kuparitaalarin sakolla. Vielä
tämänkin jälkeen metsässä olevat tultaisiin julistamaan irtolaisiksi.247 Myös tutkimusalueen
naapuripitäjässä Eurajoella jäi vuonna 1661 väenottoon saapumatta 74 talonpoikaa eli kolme
neljännestä kutsutuista. 248 Yleisesti ottaen 1650-luvulla oli jännittynyt tilanne koko
valtakunnassa, ja väenottoihin liittyviä mellakoita esiintyi monin paikoin. Kauhajoella
mellakoitiin vuonna 1658 sotilaskarkureiden ja heitä hakemaan tulleen sotilasosaston kanssa.
Rangaistuksena miehiä tuomittiin kuolemaan ja sakkoihin.249 Tunnetuin suunnilleen samaan
ajankohtaan sijoittuva varsinainen kansannousu oli emämaan puolella Närkessä, jossa noin 350
henkeä tarttui aseisiin ja valitsi oman "kuninkaan" (ns. Morgonstjärna- eli piikkinuijakapina ).
Kansannousuun osallistui myös paljon metsäsuomalaisia. Kapinoitsijoiden viha kohdistui
erityisesti aatelisiin.250
Niskurointi keskittyi sekä tutkimusalueella että osin muuallakin kahteen ajankohtaan: 1640-luvun
alkuun sekä 1650-luvun puoliväliin. 1630-luvun jälkimmäisen puoliskon suuret katovuodet
aiheuttivat talollisten keskuudessa vararikkoja, joiden vaikutukset konkretisoituivat muutaman
vuoden viiveellä 1640-luvun alussa. Sotaväkeen kirjoitettujen isäntien osuus olikin lähes
kaksinkertainen vuonna 1640 verrattuna edeltäviin vuosiin. 1650-luvun puolivälissä alkoi lyhyen
rauhankauden jälkeen uusi sotavaihe laajoine väenottoineen. Asiaan vaikutti myös se, että
aateliston asema oli vahvimmillaan vuosikymmenen puolivälin tienoilla, mikä näkyi veromaalla
asuvien talonpoikien keskuudessa mm. yleisenä työvoimapulana. Myös viljan hinta nousi 1640ja 1650-luvuilla poikkeuksellisen korkealle.251

Yksilö sukuyhteisönsä jäsenenä
Suurvalta-aikana elettiin ennen kaikkea sukuyhteisön jäseninä. Lähisukulaisuudella ja
tunnesiteillä oli kriisiaikoina vähäinen merkitys: talon ja suvun etu kävi yksilön edun edellä.
Vapaan valinnanmahdollisuuden korvasi ennen kaikkea suvun tahto. Yhteisön ulkopuolisuus oli
uhkakuva. Väenotto merkitsi käytännössä talonpoikaisyhteisön ulkopuolelle joutumista, ja
tämän takia se oli myös vihattu. Taloudellisesti ulkopuolisuus tarkoitti mm. sitä, että lainaa tai
takaajia ei saatu. Tällainen tilanne johti yleensä sotapalvelukseen ja samalla myös lopulliseen
yhteisön ulkopuolisuuteen - tai yhteisön korvasi toinen: sotilasyhteisö. Sotilasyhteisö ja
paikallisyhteisö olivat jossain määrin edelleen tekemisissä toistensa kanssa, esimerkiksi silloin,
kun kotipitäjän käräjillä käsiteltiin merentakaisessa varuskunnassa palvelleen nihdin
palkkasaatavia. Yhteydenpito kuitenkin lakkasi yleensä jo muutaman palvelusvuoden jälkeen,
koska kuolleisuus oli nihtien keskuudessa korkea. Yhteisön jäsenyyden ylläpidossa maineella ja
kunnialla oli nykypäivään verrattuna ylikorostunut merkitys. Yhteisön jäsenyys oli takeena siitä,
että vaikeina aikoina voitiin naapurilta saada apua, joka usein perustui vastavuoroisuuteen. Tämä
selittää sen, että suurin osa käräjillä puiduista asioista oli nykymittapuun mukaisesti vähäisiä
riitoja, solvauksia tai lieviä pahoinpitelyjä. Jos sukuyhteisö oli heikko eikä taannut sen jäsenelle
riittävää turvaa, voitiin yrittää luoda klienttisuhde esimerkiksi aatelismiehen kanssa.
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Kaikilla edellä mainituilla tekijöillä oli oleellinen merkitys nihtiä nimettäessä. Yleensä valinta
kohdistui tavalla tai toisella yhteisön ulkopuoliseen. Ulkopuolisuus saattoi määräytyä
taloudellisin (veronmaksukyvyttömyys) tai sosiaalisin perustein (moraaliset rikkomukset, eitoivottu henkilö ja jopa alhainen ikä olivat tällaisia perusteita). Suvun merkitys näkyi siinäkin,
että lapsi ei ollut vain vanhempien, vaan myös suvun määräysvallalle ja sen tavoitteille
alistettu.252 Sukuyhteisö päätti mm. siitä, kuka avioitui kenenkin kanssa. Avioliitot solmittiin
usein sukulaisten kesken, jolloin maaomaisuuden hajoaminen ja sukuvallan pirstaloituminen
estettiin.253 Sukujen vaikutusvaltaiset päämiehet muodostivat pitäjässä päätösvaltaa käyttävän
kihlakunnanoikeuden lautakunnan. Käräjiltä käsiteltiin esimerkiksi autiotilan viljelykseen ottoa
koskevat asiat (lopullisen päätöksen kyseisessä asiassa teki maaherra). Ottamalla autiotila
viljelykseen otettiin samalla talon isännyys. Avioliitot ja isännyys olivat merkittäviä kriteerejä
sotaväenotossa, sillä kuten edellä todettiin, naimissa olevia, autiotilan ottaneita sekä varsinaisia
isäntiä ei yleensä otettu sotaväkeen. Sukujen johtamat avioliittojärjestelyt olivat keskeinen väline,
jolla mm. talojen elintärkeä työvoimaongelma pyrittiin ratkaisemaan.254 Suvun kesken ja sen
kontrollin alaisesti tapahtui myös suuri osa talonpoikaisyhteisön jäsenten taloudellisesta
toiminnasta. Sosiaalisessa kanssakäymisessä henkilökohtaiset suhteet olivat keskeisessä
asemassa.255 Talonpoikien harjoittama kauppa oli suureksi osaksi naapureiden ja sukulaisten
varaan rakennetun turvaverkon varassa, ja sen oleellisena osana olivat vastavuoroisuuteen
perustuvat lainat, avustukset ja takaukset. Esimerkiksi käräjillä esille tullut näennäisesti kahden
toisilleen vieraan talonpojan välinen kauppa saattoi olla kompensaatio vuosikausia jatkuneesta
sukulaiselta saadusta avustuksesta. Koska ei ollut olemassa markkinoita, joilla työvoiman
kysyntä ja tarjonta olisivat voineet vapaasti kohdata, hankittiin työvoimaa sukujohtoisesti,
mutta osittain myös erisäätyisten välisen, esimerkiksi talonpojan ja porvarin klienttisuhteen
avulla.256 Kuten on esitetty, sotapalvelus voitiin joissain tapauksissa välttää hakeutumalla
porvarin palvelukseen. Vastaavasti muutamia sijaissotilaita hankittiin kaupungeista
todennäköisesti juuri porvareiden välityksellä. Viime mainittu ei kuitenkaan koko tutkimusaluetta
ajatellen näytä olleen kovin merkittävä keino työvoiman hankinnassa. Sukuyhteisö pyrki
toiminnallaan lisäämään valtaansa, minkä perimmäisenä tavoitteena oli sen olemassaolon
jatkaminen ja sen jäsenten turvallisuuden lisääminen. Sota-aikoina pyrittiin myös
ennakoitavuuden lisäämiseen, missä sijaissotilasjärjestelmä, vuoden 1642 uudistus sekä
sotilaspoikien kasvatus olivat tärkeitä osatekijöitä. Kaikkia edellä mainittuja yhdisti se, että
niiden avulla voitiin varautua tulevaan väenottoon.
Sukuja pienempi ja merkitykseltään vähäisempi yhteisö oli perhe, joka tutkimusalueella oli
tyypillisesti avioparin ja lasten muodostama ydinperhe. Työvoimaresurssien kannalta sen
aikainen "ydinperhe" oli kriisiaikana, jota koko kolmikymmenvuotisen sodan aika oli,
haavoittuvainen, eikä pärjännyt ilman suvun tuomaa turvaa.257 Sana perhe on tutkittavan ajan
kannalta anakronistinen ja "perheen" sijaista olisikin parempi puhua talonväestä tai
ruokakunnasta. Perheellä oli lähinnä taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys, eikä sillä ollut
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sen jäseniä yhdistävää ja sitovaa tunnemerkitystä. Tämän takia perheenjäseniä kuten lapsia oli
tapana erityisesti köyhän väestön keskuudessa lähettää jo hyvin nuorina kodin ulkopuolelle
töihin, ja tätä kautta he päätyivät usein kasvattitalojen sotilaspoikina armeijaan. Perheeseen
kuuluvilla lapsilla ei ollut nykyisentyyppistä asemaa lapsina, vaan "pieninä" aikuisina, sillä
lapsuuden ja aikuisuuden raja oli epäselvä. Tämä merkitsi sitä, että vastaavasti täysikasvuisten
sotamiesten ja lapsisotilaiden välinen raja oli epämääräinen. Nuorten käyttö sijaissotilaina olikin
yleinen käytäntö, mutta myös aivan pienet lapset olivat pelinappuloina mukana talojen välisissä
sotilaspoikien kasvatukseen liittyvissä järjestelyissä. Perheissä ehdoton päätösvalta oli isännällä.
Isännällä oli oikeus kurittaa lapsiaan mutta myös ulkopuolista työvoimaa. Myös väenottoa
voitiin käyttää kurinpitokeinona. Isäntä määräsi ruokakunnastaan sotaan lähtevän. Esimerkiksi
vuonna 1639 Loimaalla käsitellystä tapauksesta ilmenee, että isä oli antanut kirjoittaa
tottelemattoman poikansa sotaväkeen.258 Kyseessä lienee esimerkki yleisemmästäkin
menettelytavasta.
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Sijaissotilasjärjestelmän toiminta tutkimusalueella
Kruunu ja sijaisjärjestelmä
Kruunu suhtautui sijaisen palkkaukseen vielä tutkimusjakson alkuvaiheessakin kielteisesti, koska
palkkamiesten pelättiin olevan huonoa sotilasainesta. Työvoiman ohjailun kannalta
sijaissotilaiden käyttöön liittyvät ongelmat olivat kruunun näkökulmasta lähellä
palkollisongelmaa - sijaissotilasjärjestelmässä olikin osittain kyse palvelusväenpidon
rinnakkaisilmiöstä. Palkollisia varten oli tarkat määräykset, jotka myöhemmin koottiin
palkollisasetuksissa (ensimmäinen varsinainen palkollisasetus annettiin toisin vasta vuonna
1664).259 Palvelusväkipolitiikan päätarkoituksena oli ohjata ja rajoittaa irtaimen väestön
liikkumista ja turvata maatalouden työvoiman saanti. Jokaisen irtolaisen oli hankittava
palveluspaikka. Erilaisten etuoikeutettujen ryhmien, kuten ruukkien, kestikievarien ja
pappiloiden työvoiman turvaamiseksi kehitettiin ns. laillisen suojelun käsite, jonka avulla
määriteltiin edellä mainituille lakisääteisesti kuuluva ja sotaväenotoista vapaa palvelusväki.260
Irtolaisuuden vastustamisen lisäksi palkollisasetusten taustalla oli käsitys työpakosta, joka
kuului irtaimen väestön velvollisuuteen. Pelkkä määräys siitä, että irtolaisen oli hakeuduttava
jonkun alaisuuteen, ei sisältänyt vielä työpakkoa. Säännöt määräsivät myös, ettei palkanmaksua
saanut sitoa maahan ja sen käyttöoikeuteen. Rengille ei saanut antaa palkaksi viljelysmaata.
Säännöistä käy ilmi myös kruunun huoli palkollisten palkkojen liiasta kohoamisesta.261
Myös sijaissotilaiden palkkojen nousu huolestutti valtiovaltaa. Palkkojen kohoaminen rasitti
lähinnä tavallisia talonpoikia, jotka joutuivat maksamaan korkeampia palkkoja rengeilleen kuin
aateliset, joiden alustalaiset olivat suureksi osaksi vapaita väenotoista. Aatelisen alaisuudessa
työskentelevä renki sai merkittävän luontaisedun - pienemmän todennäköisyyden joutua sotaan sekä periaatteessa turvatumman aseman, mutta joutui toisaalta elämään jatkuvan karkotusuhan ja
kartanokurin alaisena. Aatelismies saattoi esimerkiksi olla uusimatta renkinsä vuosittaista pestiä,
jolloin viime mainittu joutui rälssialueen ulkopuolelle veromaalle ja samalla todennäköisesti
väenottoviranomaisten käsiin. Palkkojen kohoamiseen oli syynä myös yleinen palvelijapula. 262
Valtiovalta joutui kuitenkin itse mukautumaan jo vallitsevaan sijaissotilaskäytäntöön. Kruunun
kanta palkkaukseen oli horjuva ja se vakiintui vasta vuonna 1642. Vuosina 1612-27 sijaisen
palkkaus oli sallittua.263 Valtiovallalle alkoi 1620-luvun lopulla selvitä myös se, että väenotot
aikaansaivat autioitumista. Määrättiin, että maataan viljelevää isäntää ei saanut ottaa. Väenoton
pääkohteiksi tulivat rengit.264 Kaiken lisäksi vuonna 1627 määrättiin, että renki oli otettava
259

Wilmi 1991, s. 71. Nygård 1989, s.42-50.
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Pulma 1994, s. 29.

261

Wilmi 1991, s. 68-70.
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Vuonna 1620 valtiovalta esitti huolestumisensa Turun käskynhaltijalle siitä, että kotimaiset
rengit ja piiat muuttivat sankoin joukoin palvelukseen ulkomaille ja tyhjensivät kotimaan
palvelusväestä. Määräys oli annettu Turun lisäksi Viipurin käskynhaltijalle, joiden tuli valvoa
näiden kaupunkien laivureiden toimintaa. Styffe 1852, s. 149. Kuninkaallisen majesteetin
memoriaali käskynhaltijoille koskien veronkantoa.
263

Viljanti 1935, s. 22. Villstrand 1992, s. 34.

264

Reg. 12.2.1627, kohta 11.
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isännän sijasta siitäkin huolimatta, että renki oli palkannut sijaisen - erityisesti silloin, jos
palkkauksesta oli todisteena vain sotapäällystön antama palkkauspassi. Tästä lähtien ainoa
vapauttava asiakirja oli katselmusvirkailijoiden antama passi.265 Sijaisen palkkaus oli näin ollen
sallittua vain katselmuksessa. Kieltämällä sotilaspäällystön antamien palkkauspassien kelpoisuus
haluttiin varmistaa, ettei passia oltu saatu lahjuksin. Sotilaspäällystö oli kruunun silmissä
epäluotettavampi kuin muut katselmusviranomaiset, ja esimerkiksi vuoden 1629 väenottoohjeissa katselmusviranomaisten pitikin selvittää, ettei yli- tai alipäällystö ole kätkenyt ketään
lahjuksia vastaan. 266 Jo vuonna 1620 käskynhaltijoita oli pyydetty kuninkaallisessa ohjeessa
valvomaan sotilaspäällystön harjoittamaan nihtikauppaa. "-- att effter det Köp och Säl som medh
H.K.M:tz Knechter drijfwes aff Befähledt". 267
Vuosia 1628 ja 1630 koskevat väenotto-ohjeet kielsivät palkkauksen ja väenotossa kirjoitettu
joutui lähtemään itse. Vuoden 1628 ohje määräsi osittain taannehtivasti myös, että yli kolme
vuotta sitten tehty palkkaus ei ollut vapauttava peruste.268 Vuoden 1628 palkkauskielto ei
koskenut rälssitalonpoikia, mutta vuoden 1630 kielto koski kaikkia. Vuonna 1630 väenottoohjeita kiristettiin edelleen määräämällä, että kaikki äskettäin tai kauan sitten palkanneet olivat
ruodutuksen alaisia.269 Vuodesta 1631 alkaen sijaisen palkkaus oli jälleen sallittua, mutta nytkin
vain katselmuksessa. Palkkaajilta edellytettiin lisäksi kuitenkin ns. laillinen syy.270 Vuonna 1637
väenotto-ohjeita lievennettiin, ja aikaisemmin palkanneet pyrittiin tulevissa väenotoissa
säästämään. Salliva suhtautuminen sinetöitiin vuoden 1642 uudistuksella, joka vakiinnutti
vaihtelevat muodot saaneen sijaisjärjestelmän - palkkaus oli ajankohdasta alkaen käytännössä osa
virallista väenottojärjestelmää. Talonpojat saivat jo etukäteen hankkia sijaisen ja esitellä tämän jo
väenottotilaisuudessa. 271
Kruunun edustajat ohjasivat myös paikallista palkkaustoimintaa, josta annettiin määräyksiä
käräjillä. Kyseessä olivat usein esimerkiksi palkkakustannusten jakamisesta annetut määräykset.
Esimerkiksi vuonna 1644 Kokemäen kärjillä annettiin jopa selkeä kehotus sijaisten
palkkaamiseksi, jos talon ainoa mies oli kirjoitettu rulliin. Muu ruotu velvoitettiin hankkimaan
265

Reg. 12.2.1627, kohta 11.

266

Reg. 12.1.1629, kohta 21.

267

Norlannin ja Pohjanmaan käskynhaltijoille 6.4 1620 annettu kuninkaallinen ohje. Styffe
1852, s. 156-157.
268

Mäkelä 1975, s. 31.

269

Reg. 21.8.1630, kohta 11. Palkkauskieltoa kuitenkin kierrettiin ja sijaisia palkattiin siitä
huolimatta. Palkkauskieltojen taustalla olivat 1620-luvun raskaat väentotot, jotka olivat
vähentäneet sijaistarjokkaiden määrää ja nostaneet palkkavaatimuksia. Kruunu pelkäsi
talonpoikien köyhtyvän ja veronmaksukyvyn heikentyvän korkeiden palkkojen takia. 1620luvun suurväenottojen taustalla taas oli osittain myös kansainvälisillä palkkasotilasmarkkinoilla
vallinnut pula: Ruotsi ei saanut haluamaansa määrää ulkomaisia palkkasotilaita ja aukot jouduttiin
täydentämään kotimaisin miehin. Ks. Anderson 1988, s. 52.
270

Vuonna 1634 pidetyssä katselmuksessa todettiin monen aikaisempina vuosina laillisesti
kirjoitetun palkanneen ilman tällaista lupaa. Myös toista tapaa käytettiin: sijainen lähetettiin
sotaväkeen jo otetun nimellä, esimerkiksi: "Knudh Markusson i Tallola hans fader samma Åhr på
hans namp Uthgåt til Tysklandh." Edellä mainittu oli tapahtunut vuonna 1630, palkkauskiellon
ollessa voimassa. KrA Rullor 1634:10:40 alkaen.
271

Villstrand 1992, s. 225-228.
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sijainen, mutta sillä aikaa laillisesti kirjoitettu olisi panttina.272 Sama määräys annettiin myös
saman vuoden Euran käräjillä, jossa muuta ruotua kehotettiin palkkaamaan sijainen pantiksi
otetulle.273 Vaikka väenottotilaisuudessa yritettiin ottaa huomioon aikaisemmat palkkaukset
lieventävänä perusteena, sijaiseksi ryhtyminen ei tällainen peruste kuitenkaan ollut. Ainakaan
1600-luvun alun väenotoissa sijaiseksi ryhtyneiden taloudet eivät saaneet verohelpotuksia.274
Sen sijaan palkkaajien ottamista sotaväkeen pyrittiin välttämään. Sijaiseksi pestautuneiden ei siis
katsottu kantavan samanlaista taloudellista vastuuta kuin varsinaisten laillisesti kirjoitettujen
nihtien.

Sijaissotilaiden sekä ns. laillisesti kirjoitettujen nihtien lukumäärät ja suhteelliset osuudet
tutkimusalueella
Yksiselitteisin keino selvittää sijaisjärjestelmän osuus väenottojen osana on laskea sijaisten
suhteelliset määrät eri pitäjissä. Vastaavasti voidaan tarkastella ns. laillisesti kirjoitettujen nihtien
eli muiden kuin sijaisten määriä. Allaolevassa taulukossa (nro 13) on laskettu vuosina 1631-1648
otettujen sotilaiden yhteismäärät, palkkamiesten ja renkien määrät sekä näiden suhteelliset
osuudet otettujen yhteismääristä.

Taulukko 13. Vuosina 1631-1648 otettujen sotamiesten kokonaismäärät, palkattujen sijaisten ja laillisesti kirjoitettujen
renkien määrät sekä näiden suhteelliset osuudet otettujen kokonaismäärästä.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

Otettu
yhteensä

Palkkamie- %-osuus
hiä

Renkejä

%-osuus

116
330
106
246
102
900

39
98
21
68
12
238

11
53
12
31
12
119

9
16
11
13
12
13

34
30
20
28
12
26

Palkkamiehiä
ja renkejä
50
151
33
99
24
357

%-osuus
43
46
31
40
24
40

Lähde: tietokanta I.

Kokemäellä ja varsinkin Ulvilassa palkattujen sijaisten käyttö oli keskimääräistä vähäisempää,
kun taas muissa pitäjissä sijaisia oli yli tutkimusalueen keskimäärän. Eniten palkkamiehiä oli
Eurassa, mutta kun mukaan lasketaan rengit, oli Huittinen johtava pitäjä. Seuraavassa taulukossa
(nro 14) on esitetty palkkamiesten vuosimäärät sekä suhteelliset osuudet otetuista eri pitäjissä.
Mukaan on otettu myös palkatut sijaiset ja rengit yhteenlaskettuna ryhmänä, jotta voitaisiin
eliminoida leigdekarlien ja renkien "kirjanpitotavasta" johtuva ero. Yhteenlasketun ryhmän avulla
voidaan tarkastella koko palkkalaisryhmän vuosittaista muutosta. Sotaväkeen otettujen renkien
määrä oli Kokemäellä ja Ulvilassa suhteellisen vähäinen. Tämä merkitsee sitä, että talojen väki
kyseisissä pitäjissä oli muuta kuin asepalvelukseen sopivaa miespuolista väestöä. Taloissa asui
siis voittopuolisesti naisia, lapsia ja vanhuksia. Tutkimusalue I kärsi siis vakavasta
työvoimapulasta.
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KA. AS I KOa 5, 399v, Kokemäen tk.18.3.1644.

273

KA. AS I KOa 5, s. 417-v, Euran tk. 1.4.1644.

274

Koskee tässä tapauksessa isäntiä, sillä verohuojennusta ei myöskään annettu jos sotaan
lähti poika, vävy tai renki. Viklund 1933, s. 350 ja viite 4.
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Taulukko 14. Tutkimusalueella vuosina 1631-1648 pestattujen palkkamiesten vuosittaiset määrät ja suhteelliset osuudet
kaikista otetuista eri pitäjissä sekä palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien yhteenlasketut määrät ja suhteelliset
osuudet kaikista otetuista.
Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
lg.yht.
Otettu yht.
lg%
lg+dg
lg+dg%

1631
3
4
2
2
0
11
76
14
22
30

1633
1
3
1
4
0
9
94
10
9
10

1637
2
13
2
10
2
29
94
31
47
50

1638
3
9
0
3
3
18
87
21
41
47

1639
6
11
3
6
2
28
104
30
46
44

1640
2
4
1
9
1
17
85
20
39
46

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
lg.yht.
Otettu yht.
lg%
lg+dg
lg+dg%

1641
5
3
2
7
2
19
81
23
33
41

1642
4
11
3
3
0
21
59
36
27
46

1643
2
9
4
10
0
25
60
42
27
45

1644
6
11
1
4
0
22
61
36
22
36

1647
4
10
1
6
2
23
51
45
26
51

1648
1
10
1
4
0
16
48
33
18
38

Yhteensä
39
98
21
68
12
238
900
26
357
40

Lähde: tietokanta I.
Huomautus: Pitäjäkohtaisia vuosittaisia prosenttiosuuksia ei aineiston vähyyden takia ole laskettu. lg%=palkkamiesten
suhteellinen osuus; lg+dg=palkkamiehet ja rengit. Otettu yht.=otettu miehiä ko. vuonna yhteensä.

Palkkamiesten osuus kaikista otetuista nousi selvästi vuonna 1642. Kasvu edelliseen vuoteen oli
13 prosenttia. Kun mukaan palkkamiesten ryhmään otetaan rengit, ei vuosi 1642 kuitenkaan ole
yhtä merkittävä rajavuosi, mikä johtuu siis siitä, että rengit rinnastettiin ajankohdasta alkaen
palkkamiehiin.275 Suhteellisesti eniten palkkamiehiä koko aikana oli vuonna 1647 (45 %);
samana vuonna myös palkkamiehiä ja renkejä oli yhteenlaskettuna suhteellisesti eniten (51 %).
Runsaasti palkkamiehiä ja renkejä oli myös vuonna 1637 (50 %), ja pelkkiä palkkamiehiä oli
myös vuosikymmenen yleiseen tasoon verrattuna paljon (31 %). Vuosien 1637 ja 1647
suhteellisen suureen palkkamiesten ja renkien osuuteen vaikutti se, että edeltävänä vuonna miehiä
ei otettu. Pitäjäkohtaisesti voidaan nähdä, ettei taloruotuihin siirtyminen vuonna 1642
parantanut tilannetta Ulvilassa, sillä ainostaan yhtenä vuonna kyseisen vuoden jälkeen (1647)
pystyttiin hankkimaan kaksi palkkamiestä. Myöskään edeltävinä vuosina, 1631 ja 1633, ei
pitäjässä pystytty pestaamaan palkkamiehiä, eikä naapuripitäjässä Kokemäelläkään vuonna
1638 saatu yhtään palkkamiestä sotaväkeen. Palkkariitojen runsaus ilman niiden suhteuttamista
palkattujen sijaisten määrään ei myöskään ole todiste siitä, kuinka hyvin talonpojat pystyivät
tekemään palkkamiesopimuksia ilman käräjäsovittelua, koska pitäjässä, jossa asiaan liittyen
käräjöitiin paljon, myös sijaisten käyttö oli yleistä. Kirsi Hakkaraisen gradu-työn mukaan
Loimaalla palkattu sijainen mainitaan käräjäjuttujen yhteydessä useimmin eli 12 kertaa, Eurassa
seitsemän kertaa, mutta Kokemäellä vain kolme kertaa. Sen sijaan, kun tarkasteluun otetaan
vuosien 1638-50 aikana käsitellyt sotilasjutut, oli palkkariitoja Kokemäellä peräti 47 prosenttia.
Myös tämä viittaa siihen, että sijaista oli Kokemäellä kova pula, mikä aikaansai sen, että
275

Ks. esim. vuonna 1631 Loimaan Kojonperän kylästä kirjoitettiin nihdiksi renki Eskell
Henderson. Asiaan liittyvässä tuomiokirjassa sanotaan seuraavaa: "Eskill Hendersson på Åhr
1631 för een legkarll ifrå Kojonperäby i Loimijåki Sochn medh andra Knechter Uthdragen till
Rijga." Tuomiokirja paljastaa, että ruodutusluettelon "dg" olikin todellisuudessa "legakarll".
Kyseessä väenotto vuonna 1631, jolloin palkkamiehet merkittiin renkeinä. KrA Rullor
1632:10:166. KA. Ala-Satakunta I Koa 5, s. 98v-99, Euran sk.17.12.1640.
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oikeuskäsittelyyn jouduttiin turvautumaan muiden keinojen, kuten käräjienulkopuolisen
keskinäisen yhteistyön, puuttuessa.276
Taulukko 15. Palkkamiesten osuus otetuista tutkimusalueittain vuosina 1631-1648.
Tutkimusalue I
Otettu
yhteensä
Kokemäki 106
Ulvila
102
Yhteensä
208

Palkkamiehiä
21
12
33

%-osuus

Tutkimusalue II
Otettu
yhteensä
Eura
116
Huittinen 330
Loimaa
246
Yhteensä
692

Palkkamiehiä
39
98
68
205

%-osuus

20
12
16

34
30
28
30

Lähteet: tietokanta I.

Tutkimusalueella II palkkamiesten osuus oli noin kaksinkertainen verrattuna alueeseen I
(taulukko 15). Eurassa oli jopa maanlaajuisesti ottaen suhteellisen paljon palvelusväkeä, mikä
osaltaan vaikutti siihen, että pitäjästä joutui isäntiä sotaan kaikkein vähiten.277 Ulvilassa
sijaissotilaita oli rekryyttien joukossa kaikkein vähiten.

Kun sijaista ei saatu: laillisesti kirjoitetut isännät, isäntien pojat ja muut
Se, että isäntä päätyi itse ns. laillisesti kirjoitettuna nihtinä sotaväkeen, kertoo varattomuudesta
tai siitä, ettei sopivaa sijaista löydetty. Talon päämiehen sotaanlähtö oli yksittäisen tilan
kannalta pahin mahdollinen vaihtoehto. Syynä oli yleensä veronmaksukyvyttömyys. Vuoden
1631 korkea isäntien osuus otettujen joukossa selittyy ainakin osittain heikolla lähdetilanteella:
katselmusluetteloita on niukemmin, ja ilman henkikirjoja278 ei ole voitu saada täyttä varmuutta
siitä, ketkä näistä isännistä todella sotaväkeen päätyivät (taulukko 16). Vaikka otettujen isäntien
osuus vuonna 1631 lienee ollut jonkin verran taulukossa ilmoitettua osuutta pienempi, on sen
täytynyt olla kuitenkin myöhempiin väenottoihin verrattuna korkea, koska edellisen
vuosikymmenen väenotot olivat erityisen raskaat. Otettujen paljous sekä se, että sijaisten
pestaus ei vielä ollut vakiintunut käytäntö, aikaansaivat sen, että myös isäntiä joutui armeijan
riveihin. Vuonna 1644 isäntien suhteellinen osuus otetuista oli huipussaan, mikä aiheutui siitä,
että väenotot olivat jatkuneet keskeytyksettä ja vuosittain vuodesta 1637 lähtien. Vuonna 1646
ei pidetty väenottoa, mikä helpotti talonpoikien tilannetta, ja seuraavana vuonna isäntien osuus
otetuista olikin vain 12 prosenttia. 279
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Hakkarainen 1985, s. 21.

277

Wilmi 1991, s. 133.

278

Käytännössä SAY:sta, joka sisältää henkikirjatiedot.

279

Vuonna 1633 isäntien osuus laski muuallakin kuin tutkimusalueella. Esimerkiksi EteläPohjanmaalla se oli mainittuna vuonna 5,8 prosenttia, kun se vuonna 1630 oli ollut 12,5
prosenttia.
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Taulukko 16. Tutkimusalueelta laillisesti kirjoitetut isännät sekä näiden suhteellinen osuus kaikista otetuista vuosina
1631-1648.
Vuosi
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
Yhteensä

Otettu yht.
76
94
..
94
87
104
85
81
59
60
61
..
51
48
900

Isäntiä
15
1
..
9
10
7
13
9
4
10
16
..
6
12
112

%-osuus
20
1
..
10
11
7
15
12
7
17
26
..
12
25
12

Lähde: tietokanta I.
Huomautus: Isäntien määrä saattaa olla ainakin vuodesta 1642 alkaen jonkin verran alhaisempi, koska
ruodutusluettelossa merkintä "B" tarkoitti lähinnä taloa edustanutta vastuuhenkilöä. Kyseessä oli monesti esimerkiksi
talon isännän poika. Ks. Villstrand 1992, s. 176.

Kun tutkittava ajanjakso käsittää yhteensä 14 väenottoa, tulee laillisesti kirjoitettujen isäntien
väenottokohtaiseksi keskiarvoksi 8,0 miestä.280 Väenottojen jatkuessa lähes vuosittain sodan
loppua kohti sopivista miehistä alkoi olla pulaa. Ruotsin sotaponnistelut Saksassa olivat
erityisesti Nördlingenissä vuonna 1634 kärsityn raskaan tappion takia ankarat.281 Myös vuonna
1638 Pohjois-Saksan varuskunnissa riehunut rutto harvensi rivistöjä. Kansainvälisessä
tutkimuksessa on myös havaittu maatalouden lasku- ja nousukausien vaikutus
pestautumishalukkuuteen.282 Tutkimusalueella erityisesti 1630-luvun puolivälin katovuodet
lienevät lisänneet sotaväkeen joutuneiden isäntien määrää. Myös vuosi 1640 oli tutkimusalueella
katovuosi 283, jolloin otettujen isäntien suhteellinen määrä oli korkea. Täydennysjoukkoja
tarvittiin tässä vaiheessa erityisen paljon.284 Tämä näkyy myös siinä, että isäntien määrä
otettujen joukossa pysyy korkeana 1630-luvun lopulta sodan loppuun asti; ylimääräiset
miesreservit oli käytetty, ja väenotot alkoivat kuluttaa todenteolla myös isäntien ryhmää.285
280

Olen ottanut keskiarvolaskelmassa otettujen miesten kokonaismäärän jakajana mukaan
myös väenottovapaa vuodet. Kahta määrällisesti tuntematonta väenottovuotta (1635,1645) ei ole
otettu huomioon.
281

Ruotsin tappiot taistelussa olivat mahdollisesti jopa puolet 25 000 miehen armeijasta. Ks.
Anderson 1988, s. 64.
282

Corvisier 1979, s. 133. Burschel 1994, s. 84. Parker 1990, s. 46. Anderson 1988, s. 46.
1800-luvulla vrt. Engman 1996, s. 475.
283

KA. AS I KOa 5, s. 68, Ulvilan sk. 7.9.1640.

284

Vrt. 1800-luvun osalta Venäjän armeijan tilannetta. Tautikuolleisuus aiheutti sen, että
rekrytointipohjaa oli laajennettava. Engman 1996, s. 447.
285

Ks. esim. Luukko 1967,s. 228-230. Luukko 1945, s. 420. Eino Jutikkala on havainnut
samantyyppisen kehityksen Hämeessä, jossa talonpoikien osuus heidän omaisiinsa verrattuna
kasvoi sodan loppua kohti: esimerkiksi vuonna 1639 isäntiä oli otettujen joukossa 16 prosenttia
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Tarkasteltaessa tutkimusalueita erikseen havaitaan, että alueella I isäntiä joutui sotaan selvästi
enemmän kuin alueella II (taulukko 17).
Taulukko 17. Laillisesti kirjoitettujen isäntien osuus sotaväkeen otetuista tutkimusalueittain vuosina 1631-1648.
Tutkimusalue I
Otettu
yhteensä
Kokemäki 106
Ulvila
102
Yhteensä
208
Tutkimusalue II
Otettu
yhteensä
Eura
116
Huittinen 330
Loimaa
246
Yhteensä
692

Isäntiä

%-osuus

22
16
38

21
16
18

Isäntiä

%-osuus

11
36
28
75

9
11
11
11

Lähteet: tietokanta I.

Vähiten isäntiä joutui armeijan riviin Eurassa; ero Huittisiin ja Loimaaseen verrattuna oli
vähäinen, mutta Ulvilaan ja erityisesti Kokemäkeen verrattuna selkeä. Tutkittavana aikana joutui
koko alueelta kaikista otetuista 13 prosenttia isäntiä sotaväkeen. Otettujen isäntien määrä
suhteutettuna pitäjien vuosien 1631-1649 välisiin maakirjakeskitalolukuihin oli seuraava: Eura 6
% (11/178); Huittinen 13 % (36/287); Kokemäki 16 % (22/141); Loimaa 9 % (28/303) sekä
Ulvila 9 % (16/179).286 Keskitalolukuun suhteutettu isäntäkohtainen väenottopaine jakaantui
samalla lailla kuin yllä esitetyssä asetelmassa. Se oli selvästi raskain Kokemäellä ja kevein
Eurassa. Jos talossa ei muuta ylimääräistä väkeä ollut, oli isännän oman pojan ja samalla
mahdollisen talon perijän astuttava riviin (taulukko 18). Isäntien omia poikia joutui lähtemään
sotaväkeen suhteellisesti noin kaksi kertaa enemmän kuin isäntiä. Pitäjien väliset erot eivät olleet
yhtä selviä kuin isäntien ollessa kyseessä. Ainostaan Eurassa poikien kirjoituttaminen
sotaväkeen oli yleisempää kuin muissa pitäjissä.
Taulukko 18. Laillisesti kirjoitetut isäntien omat pojat koko tutkimusalueella vuosina 1631-1648 sekä näiden
vuosittaiset määrät.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

Otettu
yhteensä
116
330
106
246
102
900

Poikia

%-osuus

18
41
13
32
14
118

16
12
12
13
14
13

(52/332); vuonna 1640 se oli 30 prosenttia (88/301). Jutikkala 1957, s. 234. Isäntien osuuden
nousu jatkui maakunnassa vielä 1640-luvullakin. Sama havainto voidaan tehdä myös esimerkiksi
Vanhan Pirkkalan alueelta. Saarenheimo 1974, s. 597.Vaikka ajallinen ja alueellinen ero on suuri
voidaan Ruotsin kolmikymmenvuotisen sodan aikaisia rekrytointiongelmia verrata myös 1700luvun Saksassa vallinneeseen tilanteeseen. Tuolloin jatkuvien rekrytointien takia oli jouduttu
tilanteeseen, jossa varakkaampien talojen osuus rekryytin lähettäjinä kasvoi. Köyhien talojen
osuus vastaavasti väheni. Tilanne ratkaistiin rekrytointiin liittyvillä uudistuksilla. Kun tilaton
väestöreservi oli kulutettu loppuun, alettiin miehiä ottaa talollisväestöstä. Tilanne oli sama
Ruotsi-Suomessa: rekrytointisuunnitelmat eivät vastanneet todellisuutta, ja seurauksena oli
vuoden 1642 uudistus. Vertaa Taylor 1994, s. 205.
286

Keskimääräisen maakirjataloluvun laskeminen on esitetty työn lopussa.
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Taulukko 19. Tutkimusalueelta laillisesti kirjoitettujen isäntien omien poikien vuosittaiset määrät sekä näiden osuus
kaikista otetuista vuosina 1631-1648.
Vuosi

Poikia

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1647
1648
Yhteensä

9
11
..
15
7
14
8
13
12
5
10
..
7
7
118

Otettu
yhteensä
76
94
..
94
87
104
85
81
59
60
61
..
51
48
900

%-osuus
12
12
..
16
8
13
9
16
20
8
16
..
14
15
25

Lähde: tietokanta I. Huom. Vuosi 1646 jätetty taulukosta pois, mutta se on huomioitu keskiarvoa laskettaessa.

Keskimäärin joutui laillisesti kirjoitettuna nihtinä sotaväkeen 7,4 talollisen poikaa, kun mukaan
otetaan vuodet, jolloin miehiä otettiin tunnettu määrä tai jätettiin ottamatta kokonaan (jakajana
on 16, taulukko 19). Vuonna 1642 oli sotaan otettujen talollisten omien poikien osuus kaikista
otetuista huipussaan, ja samana vuonna sotaväkeen joutuneiden isäntien suhteellinen osuus oli
alimmillaan (7 %). Ainoastaan vuonna 1633 se oli vähäisempi (1 %), mikä johtuu osittain edellä
mainitusta lähdetilanteesta. Vuoden 1642 väenotossa isännät korvattiin suureksi osaksi pojilla,
mutta myös palkkamiehillä. Nimitystä renki ei enää juuri käytetty. Vuonna 1643 poikia ei enää
ollut käytettävissä yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, ja määrä putosikin alle puoleen.
Taulukko 20. "Muut" laillisesti kirjoitetut ja heidän ruokakunta-asemansa vuosina 1631-1648.
Rk-asema
Veljiä
Vävyjä
Poikia
Muita
Yhteensä

Lukumäärä
26
9
13
28
76

Lähde. Tietokanta I.
Huom. Rk-asema = ruokakunta-asema. Poikia= muun kuin talollisen poika. Ryhmä "muut" koostuu seuraavista: paimen
(fäherde) 6, loinen (husman) 3, nimikkeellä "sotamies" (knecht, soldat) 13, palkkamies (leigdekarl)1, joka on tässä
poikkeuksellisesti laskettu kuuluvaksi tähän ryhmään, irtolainen (löösdrivare) 1, poikapuoli (stiufson) 4. Merkinnät
"knecht" ja "soldat" esiintyivät ainoastaan vuonna 1634, jolloin sotilaat merkittiin henkikirjoihin.

Yllä olevasta taulukosta (nro 20) ilmenee, että ryhmä "muut" oli marginaalisesti edustettuna
sotaväkeen joutuneiden laillisesti kirjoitettujen nihtien joukossa. Väenottoluetteloiden tekijöiden
näkökulmasta oli oleellista tietää, oliko sotaväkeen kirjoitettu isäntä, isännän poika, renki tai
palkkamies. Nämä nimikkeet liittyivät talon isännyyteen, isännyyden jatkajiin tai talon
työvoimaan, ja niiden perusteella voitiin myöntää esimerkiksi vapautuksia tai palkkauslupia.
Muut nimikkeet (irtolainen, loinen) koskivat lähinnä talojen ulkopuolisia henkilöitä. Tällaiset
henkilöt voitiin ottaa sotaväkeen suoraan ilman perusteluja.
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Taulukko 21. Ryhmä "muut" tarkasteltuna vuosittain.

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1647
1648
Yhteensä

Muut

Otettu
yhteensä

%-osuus

2
15
..
5
8
13
9
8
9
1
4
..
1
1
76

76
94
..
94
87
104
85
81
59
60
61
..
51
48
900

3
16
..
5
9
13
11
10
15
2
7
..
2
2
8

Lähde: tietokanta I.
Huom. Vuonna 1633 ryhmä muut oli tavallista korkeampi. Osuutta nostaa knecht ja soldat - merkintöjen runsaus.
Sosiaalinen asema on selvitetty väenotto- ja katselmusluetteloiden, tuomiokirjojen, henkikirjojen sekä osittain myös
SAY:n avulla. Vuoden 1633 tiedot on otettu SAY:oon sisältyvistä henkikirjatiedoista vuoden 1634 kohdalta. Tuolloin
myös sotilaat merkittiin henkikirjoihin. Tämän takia ryhmä muut on vuoden 1633 osalta suhteessa korkea, koska se
sisältää kn ja sld -merkinnät, jotka eivät varsinaisesti kuvaa sosiaalista asemaa, vaan sitä, että henkilö oli kirjoitettu
nihdiksi.

Tutkimusaikana otettiin sotaväkeen vuosittain keskimäärin 4,8 muuhun kuin isäntien, näiden
poikien tai renkien ryhmään kuuluvaa henkilöä. Edellä olevasta taulukosta (nro 21) ilmenee, että
1630-luvun loppupuolella sotaväkeen jouduttiin haalimaan miehiä myös talollisten, näiden
poikien sekä renkien ryhmän ulkopuolelta. Ryhmä "muut" oli suhteellisesti suurin vuosina
1638-1642. Nihtien sosiaalinen jakauma laajeni vuosittaisten väenottojen takia. Ruotuihin
otettiin miehiä, mistä vain ikinä saatiin.287 He olivat jo käytännössä ruotujen eräänlaisia sijaisia,
sillä oli yleensä selvää, että esimerkiksi ruodun jäsenenä (joissain tapauksissa) ollut loinen
kirjoitettiin sotaväkeen. Väenottojen kohteeksi tulivat 1630-luvun lopulla vävyt, isäntien veljet,
paimenet, loiset sekä poikapuolet. Asetelmasta ilmenee myös vuoden 1642 merkitys: ajankohdan
jälkeen irtolaiset, loiset ja väistyvät perilliset pestattiin sijaisiksi, joista käytettiin yleisnimitystä
palkkamies.

287

Aalto 1996, s. 205. Lindegren 1980, s. 157.
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Sijaissotilaan hankkimiskäytännöt
Palkkamiehen saattoi palkata yksi tai useampi ruotuun kuuluva mies tai talo. Myös koko ruotu
tai vain sen osa saattoi olla palkkaaja (taulukko 22). Periaatteessa on myös mahdollista, että
ruodusta määrättiin riviin laillisesti kirjoitettuna henkilö, jonka nimikkeenä oli
ruodutusluettelossa leigdekarl. Katson, että myös tällöin oli kyseessä todennäköisesti koko muun
ruodun puolesta sotaväkeen lähtenyt palkkamies. Mikä palkkausvaihtoehdoista tuli kyseeseen
riippui siitä, elettiinkö ennen vai jälkeen vuotta 1642. Ainakin nimellisesti ennen kyseistä
rajavuotta palkkaajana oli ruodun jäsen, osa ruodun jäsenistä tai koko ruotu - ajankohdan jälkeen
ruotuun kuuluva yksi tai useampi talo. Vuosi 1642 jakoi siis vastuun väenotosta uudella tavalla:
ajankohdasta eteenpäin se oli ruotuun kuuluvilla taloilla.
Myös sijaisen palkkausajankohta riippui siitä, elettiinkö uudistuksen jälkeistä aikaa.
Talokohtaiseen ruodutukseen siirtymisen jälkeen sijaisten palkkaus yleistyi jo väenotossa, kun
se ennen ko. vuotta tapahtui yleensä katselmuksessa, tai viimeistään silloin palkkaus lopullisesti
hyväksyttiin. Sijaisen palkkaus katselmuksen jälkeen - siis palvelusaikana - oli harvinaisin tapa
hankkia palkkamies; se on myös työläintä selvittää, sillä se vaatisi jokaisen miehen sotilasuran
selvittämistä alusta loppuun asti. On erotettava toisistaan myös palkkauksen tosiasiallinen
ajankohta sekä toisaalta palkkauksen hyväksyntä ja kirjaaminen asiakirjoihin. Esimerkiksi
katselmuksessa hyväksytty palkkaus saattoi olla tapahtunut joko jo ennen katselmusta.
Samaten väenottotilaisuudessa rekisteröity palkkaus on voitu tehdä jo paljon ennen väenottoa. 288
Taulukko 22. Eri käytäntöjä sotilaspojan tai muun sijaissotilaan hankkimiseksi sekä niiden ajoittuminen
rekrytointiprosessissa tutkimusalueella vuosina 1631-1648.

Sijaisen
palkkausajankohta →

Palkkamies
palkataan
väenotossa

Palkkamies palkataan
katselmuksessa

Palkkamies palkataan
palvelusaikana

palkkaajat ↓

Sotilaspoika
hankitaan
ennen
väenottoa

-Yksi mies/talo palkkaa
-koko (mies/talo)ruotu tai
osa ruodun jäsenistä
palkkaa

yleistyi
vuoden
1642
jälkeen

yleistyi
vuoden
1642
jälkeen

tyypillistä ennen vuotta
1642

käytäntönä sekä ennen että
jälkeen vuoden 1642

Lähteet: Perustuu väenotto- ja katselmusluetteloihin sekä tuomiokirjoihin, jotka esitetty tapauskohtaisesti
lähdetietoineen tietokannassa I. Vrt. myös Lappalainen 1975, s. 33 sekä Villstrand 1992, s. 222.

Edellisistä poikkeavana palkkausmuotona voidaan pitää sitä, että taloon otettiin jo hyvissä ajoin
nuori kasvattipoika tai renki, jonka biologisten vanhempien kanssa oli mahdollisesti tehty
sopimus kasvattamisesta talon tulevaksi sotamieheksi. Kustannuksista vastasi tällöin
todennäköisesti yksittäinen talo, ja pestaus oli tehty ehkä jo vuosia ennen väenottoa. Näiden
tapausten yksilöiminen on vaikeaa, sillä väenotossa otettu talon renki saattoi olla taloon aiemmin
varta vasten palkattu sijaissotilas. Palkkasopimuksen teosta ei kuitenkaan aina ole tietoa.289
Käytännössä rengin ja palkkamiehen ero oli olematon - ainakin, jos tarkastellaan heidän
sosiaalista taustaansa, ikäänsä tai varallisuuttaan.290 Se oli kuitenkin palkkaajan kannalta
todellinen: palkkamiehelle maksettiin huomattavasti suurempi palkka ja hänet pestattiin nihdiksi,
288

Ks. myös Lappalainen 1975, s. 33. Villstrand 1992, s. 222-223.

289

Ks. Nygård 1989, s. 64.

290

Villstrand 1992, s. 205.
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siis myös kruunun eikä pelkästään talonpojan palvelukseen. (Esimerkiksi vuoden 1638
väenottoluetteloissa on renki ja palkkamies ruodun jäsenen aseman nimikkeenä erotettu
toisistaan. 291) Oman ongelmansa muodostavat myös ne, joita nimitän vaihtomiehiksi, ja jotka
korvasivat jo sotaväkeen otetun. Ei ollut harvinaista, että esimerkiksi talon isäntä pystyi
vapautumaan palvelusikäiseksi varttuneen ja vaihtomieheksi kelpuutetun poikansa avulla.
Kelpuuttamista edesauttoi raha, sillä monissa tapauksissa voidaan osoittaa, että vaihtomiehet
olivat palkattuja. Myös lahjonnan takia vaihtomiesten käyttö edellytti varallisuutta.
Vuonna 1642 väenottoluetteloihin merkittiin ensimmäistä kertaa palkkaustapa. Ennen ko. vuotta
palkkaus merkittiin vain siten, että yksittäinen mies oli nimellinen palkkaaja. Kyseessä olivat
aina jo tapahtuneet palkkaukset, joita käytettiin vapautusperusteina palkkausten jälkeisissä
väenottotilaisuuksissa. Tarkempaa tietoa esim. palkkaajien lukumäärästä ei vuotta 1642
edeltäviin luetteloihin kirjattu. Sen sijaan vuodesta 1642 jo väenottotilaisuudessa sovittiin
alustavasti väenottoviranomaisten kanssa siitä, ketkä tulisivat palkkaajiksi ja ketkä heidän
avustajikseen. Yhteispalkkaukset kertovat sekä mahdollisesta varattomuudesta että halusta jakaa
kulut yhteisesti. Seuraavassa taulukossa (nro 23) otetaan tarkasteluun yhden miehen (oikeastaan
talon) palkkaukset ja niiden osuus kaikista palkkauksista eri pitäjissä. Tarkasteluun otetaan
vuosien 1642 - 1644 väliset väenotot ja niissä tehdyt yhteispalkkaukset, koska vain tältä ajalta
ne on väenottoluetteloissa systemaattisesti ilmoitettu. Kyseessä on siis vain kolme vuotta
käsittävä otos varsinaisesta tutkimusjaksosta.
Taulukko 23. Palkkausyhteistyö tutkimusalueella vuosina 1642 - 1644.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

1642

1643

1644

Yhteensä

10
24
5
16
4
59

9
24
7
16
4
60

9
24
6
15
4
58

28
72
18
47
12
177

Näistä
yhteispalkkauksia
12
24
7
20
3
66

%-osuus
43
33
39
43
25
37

Lähde: KrA R&U 1642 - 1644.
Huom. Taulukossa vertaillaan tapauksia, joissa on jouduttu lähtemään itse sotaväkeen tai palkattu sijainen. Nämä on
suhteutettu tapauksiin, joissa oli kaksi tai useampi palkkaaja. Myös väenottotilaisuudessa annetut lupaukset tulevasta
palkkausavusta on otettu yhteistyömuotona huomioon.

Taulukko viittaa siihen, että Ulvilan köyhät talot eivät pystyneet yhteistyöhön. Myöskään
suvut eivät tässä sosiaalisesti heterogeenisessa pitäjässä kyenneet tehokkaasti yhdistämään
resurssejaan palkkauksen mahdollistamiseksi. Sen sijaan muissa pitäjissä yhteistoiminta oli lähes
yhtä yleistä. Huittisissa taulukon perusteella ilmenevä yhteistyö oli jonkin verran vähäisempää
kuin naapuripitäjissä, koska pitäjässä oli runsaasti sijaisiksi kelpaavia renkejä. Pitäjässä ei oltu
muiden avusta yhtä riippuvaisia, koska sijaiset saatiin omasta takaa. Yhteistyön vähäisyys
johtunee myös siitä, että Huittisissa kiertojärjestelmä oli yleisempi kuin naapuripitäjissä. Talot
palkkasivat yksin ilman toisten apua, silloin kun vuoro tuli. Kiertoon perustunut vuorottelu on
ollut Huittisissa käytössä ainakin vuonna 1656.292 Myös Eurasta on samoilta ajoilta tietoja
291

KrA R&U 1638:14:90-109.Palkkamies ruodun jäsenenä saattoi liittyä edellä mainittuun
vuoden 1639 järjestelyyn, jossa yritettiin pitää talokohtaisia palkkamiehiä. Nämä olivat
talonväkeen kuuluvina ruodutusluetteloissa, mutta odottivat vielä vuoroaan tulla kirjoitetuksi
nihdiksi.
292

Ks. Lappalainen 1975, s. 23 ja erit. 34. Kiertojärjestelmästä yleensä ks. esim. Rytkönen
1978, s. 148-149; Kojonen 1963, s. 497-498. Vuorottelujärjestelmä on saattanut olla kylä- eikä
pitäjäkohtainen. Rytkönen on tarkastellut vuorottelujärjestelmää Pohjanmaalla ja havainnut, että
sitä käytettiin erityisesti heikommin toimeentulevissa kylissä. Se, että jollain alueella ei käytetty
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vastavuoroisuuteen perustuvasta vuorottelusta, jossa muu ruotu auttoi sijaisen palkannutta ja
aiemmin itse kyseistä ruotua auttanutta.293
Seuraavassa taulukossa (nro 24) tarkasteluun on otettu väenottorasituksen ajallinen
jaksottuminen eli se, kuinka taajaan talot joutuivat luovuttamaan sotamiehen. Jos väenotto osui
kohdalle kaksi perättäistä kertaa, oli toki edullista, että näiden välillä oli mahdollisimman pitkä
aika. Esimerkiksi palkkamiehen pestaamisen mahdollistamaa varallisuusylijäämää jouduttiin
keräämään ehkä useita vuosia. Tarkastelu jaetaan kahteen osaan vuosiin 1631-1641 sekä 16421648, jotta voitaisiin nähdä, lisääntyikö vuorottelu talokohtaiseen ruodutukseen siirtymisen
jälkeen.
Taulukko 24. Väenoton kohdistuminen kerran, kaksi kertaa (sekä näiden suhteellinen osuus) sekä kolme kertaa
ajanjaksoina 1631-1641 ja 1641-1648.
Ajanjakso 1631-1641
Kerran Kaksi kertaa
Eura
32
3
Huittinen 108
16
Kokem.
46
12
Loimaa
115
9
Ulvila
50
10
Yhteensä
351
50

Osuus
8%
13 %
21 %
7%
17 %
12 %

Kolme kertaa
1
0
0
1
0
2

Yhteensä
36
124
58
125
60
403

Ajanjakso 1642-1648
Kerran Kaksi kertaa
Eura
32
2
Huittinen 80
4
Kokem.
22
0
Loimaa
56
2
Ulvila
12
0
Yhteensä
202
8

Osuus
6%
5%
0%
3%
0%
4%

Kolme kertaa
0
0
0
0
0
0

Yhteensä
34
84
22
58
12
210

Lähde: tietokanta, johon talojen nimet saatu SAY:sta.
Huomautus: Olen jakanut aineiston siten, että jälkimmäinen jakso alkaa vuodesta 1642. Tämä siitä huolimatta, ettei
aineisto otettujen määrän ja väenottojen lukumäärän suhteen jakaannukaan yhtä suureen osaan. (Aineisto jakaantuisi
kahteen yhtä suureen osaan, jos jälkimmäinen jakso alkaisi vuodesta 1640.) Vuosina 1640-1641, jotka siis olisi
kuulunut laskea mukaan jälkimmäiseen eikä ensimmäiseen jaksoon, ainoastaan kolme taloa joutui väenoton kohteeksi
toistuvasti. Kaikissa muissa tapauksissa väenotto kohdistui samaan taloon vain kerran. Jakoon on päädytty myös siksi,
että voitaisiin selvittää vähenikö väenoton sattumanvarainen toistuvuus vuoden 1642 jälkeen. Mukana ovat kaikki talot,
joiden nimet on voitu selvittää. Selville saatuja taloja on pitäjäkohtaisiin otettujen miesten kokonaismääriin nähden
seuraavasti: Eura 70/116=60 %; Huittinen 208/330=63 %; Kokemäki 80/106=75 %; 183/246=74%; Ulvila 72/102=71 %.
Vuosina 1631-1648 vain yksi talo joutui väenoton kohteeksi neljä kertaa. Taulukossa ei ole huomioitu sitä, kuuluivatko
talot väenoton toistuessa myös samalle perheelle.

Ajanjaksona 1631-1641 väenotto kohdistui samaan taloon useammin toistuvasti kuin ajanjaksona
1642-1648, jolloin se oli poikkeuksellisesta. Taulukosta ilmenee myös, että Kokemäki ja Ulvila
olivat ensimmäisenä jaksona pitäjät, joissa talot joutuivat toistuvasti väenottorasituksen
kohteiksi. Erityisen suuri toistuvuus oli Kokemäellä, jossa tutkituista taloista 21 prosenttia
joutui luovuttamaan sotamiehen vuosina 1631-1641 kaksi kertaa. Loimaalla väenottorasitus
uusiutui hyvin harvoin, sillä vain seitsemän prosenttia taloista joutui toistamiseen samaan
tilanteeseen. Taulukossa erottuvat Ulvila ja Kokemäki sekä toisaalta Eura, Huittinen ja Loimaa
omina ryhminään. Ulvilassa ja Kokemäellä talojen välinen vuorottelu väenottorasituksessa oli

vuorottelujärjestelmää, ilmenee mm. siitä, että alueen oikeusjutuissa riideltiin erityisesti
kustannusten jakamisesta. Alueilla, joissa vuorottelua taas käytettiin, riideltiin siitä, kenen vuoro
oli asettaa sotamies. Vuorottelujärjestelmän olemassaolo voidaan päätellä myös siitä, että
palkkauksia koskevissa oikeusjutuissa vastaajana on yksittäinen mies tai talo, eikä koko ruotu.
Rytkönen 1978, s. 149. Kojonen 1963, s. 498.
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KA. AS I KOa 9, s. 86v. Euran sk. 5.11.1655.
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kaikkein vähäisintä. Kokemäellä vuorottelu toimi kehnoimmin, sillä viidennes taloista joutui
rasituksen eteen kaksi kertaa.
Koko tutkimusalueella ensimmäisellä jaksolla kaksi taloa joutui luovuttamaan miehen kolme
kertaa; tämä tapahtui Loimaalla ja Eurassa. Euralaistalo Mattila Pyhäjoen kylästä joutui
väenottotilanteeseen vuosina 1637, 1638 sekä 1642. Ensimmäisessä väenotossa talosta otettu
isännän poika pystyttiin vapauttamaan toisesta kylästä saadun vaihtomiehen avulla. Hän lienee
kuitenkin lähtenyt omille teilleen, sillä mies oli väenoton aikoihin kateissa. Tämän takia talolta
vaadittiin sotamiestä heti seuraavana vuonna. Nyt väkeen lähetettiin talon isännän naimaton veli.
Kolmannen kerran talo joutui luovuttamaan sotamiehen vuonna 1642, jolloin lähtijä oli jälleen
talon isännän poika.294 Toinen kolme kertaa samaan tilanteeseen joutunut talo oli Loimaan
Mannisten kylän Paavola, josta kirjoitettiin mies sotaväkeen ensimmäisen kerran vuonna 1633.
Tässäkin tapauksessa väkeen kirjoitettu karkasi. Luovutusvelvollisuus uusiutui vuosina 1637 ja
1640.
Vuoden 1642 paikkeilla alettiin kaikissa pitäjissä mahdollisesti noudattaa jonkinasteista
vuorottelua, sillä toistuvan luovutusvelvollisuuden eteen jouduttiin vain poikkeuksellisesti.
Sijaisjärjestelmästä oli muodostumassa vakiintunut käytäntö, jota pystyttiin ohjaamaan yhteisin
järjestelyin. Mikään talo ei esimerkiksi joutunut palkkaamaan kolmea kertaa. Väenottopaine
helpottui erityisesti Kokemäellä ja Ulvilassa, joissa yksikään talo ei joutunut kahta kertaa
pestaustilanteeseen. Koko tutkimusaluetta ajatellen uudistusvuosi 1642 merkitsi siis
väenottopaineen tuntuvaa helpottumista.295 Vuorottelu lisäsi osaltaan sijaisten käyttöä, sillä
väenottoon voitiin varautua ennakolta. Talollisten kannalta juuri ennakoitavuus merkitsi
turvallisuudentunteen merkittävää lisääntymistä. Ajanjaksona 1642-1648 koko tutkimusalueella
vain kahdeksan taloa joutui hankkimaan nihdin kaksi kertaa. Jos tällaiseen tilanteeseen jouduttiin,
noudatettiin ajanjaksona 1642-1648 tässäkin tapauksessa tiettyä säännönmukaisuutta, sillä
sotamies luovutettiin lähes poikkeuksetta 5-6 vuoden välein; ajanjaksona 1631-1641 taas
sattumanvaraisin välein. Jälkimmäisellä jaksolla rasituksen jakamisessa tämänkin perusteella
vuoroteltiin. Ensimmäisellä jaksolla väenottotilanteeseen saatettiin joutua usein jopa perättäisinä
vuosina, mitä vuoden 1642 jälkeen ei enää tapahtunut. Perättäiset väenotot saattavat toisaalta
kertoa siitä, että nihti karkasi, ja kruunu vaati uutta miestä tilalle. Edellä oleva viittaa kuitenkin
epäsuorasti myös siihen, että karkuruus olisi vähentynyt jälkimmäisellä jaksolla.

294

Karkuruuden takia uusiutunutta väenottovaatimusta voidaan pitää myös edeltävän
väenoton jälkimmäisenä vaiheena, jossa kompensoitiin se, ettei kruunulle ensimmäisessä
vaiheessa pystyttykään hankkimaan miestä. Olen laskenut ne kuitenkin omiksi erillisiksi
väenotoiksi, koska karkurin kiinnisaaminenkin oli täysin mahdollista.
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Ks. myös Mäkelä 1975, s. 73.
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Alla olevassa taulukossa (nro 25) on tarkasteltu sitä, kuinka taajaan väenotto toistui saman talon
kohdalla. (Koska kyseessä oli mieskohtainen väenotto, pitäisi puhua yksittäisiin miehiin
kohdistuneesta väenotosta.) Taulukosta näkyy, että yleisin aikaväli, jonka talo sai olla
väenottoviranomaisilta rauhassa, oli kuusi vuotta. Myös heti seuraavan vuonna saatettiin joutua
väenoton kohteeksi. Olen laskenut myös pitäjäkohtaiset keskimääräiset aikavälit. Taulukon
avulla pyrin valottamaan sitä, kuinka kauan taloille annettiin aikaa toipua edellisestä väenotosta.
Myös se kertoo osaltaan siitä, kuinka paljon eri pitäjissä vuoroteltiin väenottorasituksen
jakamisessa talojen kesken. Kyse oli samalla siitä, kuinka paljon eri pitäjät pystyivät itse omalla
toiminnallaan lieventämään väenottorasitusta jakamalla sitä talojen kesken.
Taulukko 25. Kahden peräkkäisen sotamiehen luovutuksen välinen aika tutkimusalueella vuosina 1631-1641. (Vuosilta
1642-1648 ei ole tehty taulukkoa aineiston vähäisyyden takia).
Väenoton
välinen
aika
vuosissa
Eura
Huit.
Koke.
Loi.
Ulvi.
yht.

Vuosiak 1
eskimäärin

2

3

3,6
5,4
4,1
3,3
3,8
4,4

1
2

1

4
2
4
10

2
2
1
6

3

4

5

4
1
1

2

6

2

6

1
4
3
2
3
13

7

8

9

1

2
1
1

1

4

1

1
2
4

10

1

1

yht.

3
16
12
9
10
50

Lähde: tietokanta I.

Kokemäki ja Ulvila erottuvat omina alueinaan, sillä kummassakin pitäjässä väenotto kohdistui
samaan taloon neljässä tapauksessa heti seuraavana vuonna, ja ainoastaan Loimaalla saman talon
kohdalla myös seuraavana vuonna kaksi kertaa - muissa pitäjissä näin ei käynyt kertaakaan.
Tasaisimmin vuorottelu toimi ensimmäisellä jaksolla Huittisissa, missä rasitus osui samaan
taloon keskimäärin 5,4 vuoden välein. Eurassa, Huittisissa ja Loimaalla toistuva väenottorasitus
oli harvinaisin. Rasitus oli epäsäännöllisin Kokemäellä ja Ulvilassa. Otoksen pitäjäkohtaisesti
pienet aineistot aiheuttavat sen, että heittoja saattaa tulla suuntaan tai toiseen - esimerkiksi
jälkimmäisen jakson pitäjäkohtaisia keskiarvoja ei kannata laskea, mikä ei kuitenkaan estä
hahmottamasta yleiskuvaa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Kruunupyyssä vuosina 16271640 viisi vuotta oli lyhin aika kahden peräkkäisen ja samaan taloon kohdistuvan väenoton
välillä. Useimmissa samaan taloon toistuvissa väenotoissa aikaväli oli kuitenkin kuudesta
kahdeksaan vuotta. Jan Ole Björkbackan mukaan tämä viittaa siihen, että alueella käytettiin
vuorottelua, koska ruoduissa tuolloin käytössä olleen mieskohtaisen ruodutuksen aikana oli noin
6-8 taloa.296

296

Björkbacka 1986, s. 93.
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Sijaissotilaan palkkaus ja sen seuraukset osapuolille: hyödyke-, työvoima- ja rahavirroista
Sijaisjärjestelmä oli paljolti työvoiman, hyödykkeiden sekä rahan vaihtoa paikallisyhteisön
sisällä. Palkkaava talo sai henkilöresurssin lisäyksen mutta menetti palkkamiehen palkan ja
elatuksen vaatiman määrän talon hallussa olevasta varallisuudesta (taulukko 26).297 Menot
jakaantuivat tasaisesti monen vuoden osalle, muttei ollut tavatonta, että koko menoerä jouduttiin
suorittamaan kerralla. Talo, josta palkkamies lähti - hänen "kotitalonsa"298 - kirjasi tulopuolelle
sijaiseksi lupautuneen palkan. Yleensä palkkamies tai hänen omaisensa saivat sen itselleen.
Menopuolella oli työvoiman menetys. Myös tämä vaikutti siihen, että sijaisiksi pyrittiin
myymään joku talon nuorimmista miehistä, joiden työvoima-arvo ei ollut yhtä merkittävä kuin
täysi-ikäisten. Palkkamiesten kotitalojen lähempää tarkastelua hankaloittaa kuitenkin
lähdetilanne, sillä ne voidaan yksilöidä vain harvoin. Muukalaispalkkamiehistä kerrotaan
useimmiten vain kotipitäjä ja -kylä. Palkkaajan kotiseudulta kotoisin olevista mainitaan sen sijaan
tavallisesti vain kylä, sillä henkilöllisyys oli ilman tarkempia lisätietojakin selvä.

Taulukko 26. Sijaissotilaskauppa ja siihen liittyneet hyödykevirrat
A. Palkkaava talo
+henkilöresurssin lisäys
-palkkamiehen palkka/työvoiman korvaus B:lle
B. Palkkamiehen "kotitalo"

C. Palkkamiehen myyvä/välittävä talo
-henkilöresurssin vähennys
+menetetyn työvoiman korvaus
D. Välittäjä (yleensä talonpoikaisyhteisön ulkopuolinen,
esim. upseeri tai varsinainen värväri)
+palkkamiehen palkka/mahdollisesti korvaavaa työvoimaa +välityspalkkio
A:lta
-henkilöresurssin vähennys

Lähteet: taulukko perustuu tuomiokirja-aineistosta saatuun yleiskuvaan. Tarkemmat viitteet on esitetty asiaan liittyvien
tapausten yhteydessä tekstissä.

Henkilöresurssin vähennys saattoi kohdistua myös kolmanteen, palkkamiehen myyvään taloon,
jossa palkkamies työskenteli esimerkiksi renkinä. Asemansa perusteella tällainen talo oli lähellä
varsinaista välittäjää (D). Myös muualla töissä olevia palkkaajan sukulaisia voitiin suvunsisäisten
yhteyksien avulla hyödyntää palkkamiehinä. Palkka ohjautui tällöin palkkamiehen
lähisukulaiselle (B) - äidille tai vaimolle - eikä palkkamiehen myyneen talon (C) isännälle.
Palkkaava talo (A) sai henkilöresurssin lisäyksen, joka kuitenkin suhteellisen nopeasti
menetettiin kruunulle sotamiehenä. Taulukossa on vielä neljäskin taho: välittäjä (jo mainittu D).
Välittäjien käyttö oli yleistä myös muiden palkollisten hankinnassa.299 Palkkamiesten välittäjät
olivat usein upseereja. Miehiä saatettiin myös vapauttaa rahaa vastaan luvaten järjestää uusi mies
tilalle.300 Ei ollut tavatonta, että sovittu asia jätettiin kuitenkin hoitamatta. Poikkeuksina olivat
esimerkiksi rälssiruodut, jolla oli välittäjäksi lupautunutta katselmusupseeria vaikutusvaltaisempi
297

Saatu lisähenkilö kuitenkin menetettiin väenotossa, joten henkilöresurssi pysyi käytännössä
ennallaan.
298

Palkkamiehen palattua kotiin oli epäselvää, mihin taloon hänen tulisi asettua. Palkkaajan
taloon vai entiseen kotitaloon, jossa asui uusi viljelijä (tässä tapauksessa nainen)? Asiaa ei osattu
ratkaista, eikä siitä siis ollut selvää määräystä, ja se lähetettiinkin maaherran ratkaistavaksi.
Nallinmaa-Luoto 1983, s. 633
299

Nygård 1989, s. 99.

300

Ks. esim. Huhtamies 2000, s. 147-148.
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henkilö tukenaan. Upseerit toimivat myös palkkamiesten takaajina, mikä oli myös puhdasta
liiketoimintaa.301 Upseereille maksettua summaa, jota vastaan vapautus saatiin, voidaan verrata
palkkamiehen suoraan palkkaajalta saamaan sumaan. Erona oli kuitenkin se, että upseerille
jouduttiin maksamaan enemmän, koska kokonaishintaan sisältyi upseerien itselleen ottama
välityspalkkio. Esimerkiksi vuonna 1675 eräs ruotu Vermlannissa joutui maksamaan
vapautuksesta 300 kuparitaaleria, kun palkkamies samoihin aikoihin samalla alueella maksoi 190285 kuparitaaleria.302 Karkeasti ottaen upseerit ottivat 300 kuparitaalerin palkkiosta siis noin
10-30 prosentin välityspalkkion. Edellä oleva perustuu oletukseen, että upseerit todella välittivät
palkkaajien antaman rahasumman palkkamiehelle. He saattoivat toki ottaa myös koko summan
itselleen ja määrätä miehen riviin palkatta.303 Upseerit ottivat itselleen suuria summia, sillä
esimerkiksi 150 kuparitaaleria vastasi kapteenin arvoisen upseerin yli kahdeksan kuukauden
palkkaa. Sijaiskauppa tarjosi siten keinon, jolla upseerit pystyivät kompensoimaan usein
myöhässä olleet palkkansa.304

Lautamies Jöran Jacobsonin yksin palkkaamat kaksi palkkamiestä
Tässä ja seuraavissa kappaleissa käsitellään lähinnä tuomiokirjojen, henkikirjojen sekä karja- ja
kylvöveroluetteloiden valossa taulukossa nro 22 esitettyjä sijaissotilaan palkkauskäytäntöjä.
Lähempään tarkasteluun otetaan seuraavat palkkauskäytännöt: yhden miehen suorittama
palkkaus, ruodun avustama palkkaus sekä palkkaaminen palvelusaikana. Tarkastelen myös sitä,
mitkä tekijät mahdollistivat palkkauksen ja mitä seurauksia siitä sijaisen hankkineelle oli.
Loimaan talvikäräjillä vuonna 1643 sotilaan vaimo Anna Peersdotter Ypäjältä peri
sijaissotilasmiehensä Peer Simonsonin 50 kuparitaalerin suuruisen palkan loppuosaa miehensä
palkkaajalta Eskill Jöransonilta.305 Tapaus liittyi vuoden 1640 väenottoon Loimaalla, jossa Eskill
Jöranson oli kirjoitettu alustavasti nihdiksi. Tämä oli kuitenkin välttynyt sotaan lähdöltä
palkkaamalla joskus vuosien 1640 ja 1642 välisenä aikana sijaisekseen Annan miehen Peerin,
301

Ks. esim. KrA KrABB, 1634:27, Niels Bielke 13.5.1634. Sekä edellä mainittuun liittyvää
kirjeenvaihtoa: 1634:35a, Erich Mårthenson 12.12.1633; 1634:35b, 6.12.1634 Johan Padolinus;
1634:37, 2.12.1634, Jacob De la Gardie. KrA KrKBB 1635:55, 6.6.1635 Lyersten Stenssgetter.
Upseerista takaajana ks. esim. KrA KrKR 1647:612 Öppet bref för Lars Pehrsson i Srömmaren
att wara OMOLLESTERADT för knehtetiensten. Välittäjistä rekrytoinnissa (koskee 1800-luvun
Venäjää), ks. Engman 1996, s. 436.
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Almqvist 1987, s. 324, myös 327 . Huhtamies 2000, s. 154.
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Sama.
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Kentällä ja varuskunnassa palveluksessa oleva jalkaväen kapteeni sai kuukaudessa 18
kuparitaalaria. Pylkkänen 1996, s. 263.Palkkojen myöhästymisestä ks., sama s. 136-. Upseerien
harjoittaman sijaisten välitystoiminnan ei haluttu muodostuvan näille ammattimaiseksi
liiketoiminnaksi. Esimerkiksi 1800-luvun Venäjällä ammattimaista välitystoimintaa pyrittiin
ehkäisemään, ja palkkaus sallittiin vain varsinaiselle palkkaajalle. Engman 1996, s. 456.
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KA. Ala-Satakunta I KO a 5, s. 304v, Loimaan tk. 27.3.1643. Itse palkkasumma on
melkoisella varmuudella ollut 50 taalaria, koska palkkaajaksi merkityn Eskilin isä istui
lautamiesten joukossa ja juuri hän olikin se, joka palkan oli maksanut, mikä ilmenee
myöhemmistä lähteistä. Jos palkasta todella oli maksettu jo vuoteen 1643 asti suuri tai suurin
osa, oli maksu suoritettu ajan oloon nopeasti, sillä usein palkkasaatavia perittiin vielä useita
vuosia myöhemmin.
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ruodun ulkopuolisen palkkamiehen. Palkkaaja ja palkattu olivat samasta kylästä Loimaan
Ypäjältä. Palkkaaja Eskill Jöranson oli Lyly-nimisen talon avioitunut poika. Lylyn taloa isännöi
varakas lautamies Jöran Jacobson, jonka kotieläinomaisuus oli vuoden 1638 karja- ja
kylvöveroluettelon mukaan kylän suurin306 - hänellä oli mm. kolme härkää ja seitsemän lehmää,
tämän lisäksi huomattavasti muuta karjaa. Kylvetyn pellon määrä oli neljä tynnyriä. Hänen
varallisuutensa perustui näin ollen karjaan.307 Peer Simonsonista ei ole tietoja, koska hän oli
todennäköisesti tilaton tai niin nuori, ettei häntä oltu vielä henkikirjattu. Pestautuessaan hän
lienee kuitenkin ollut täysi-ikäisyyden kynnyksellä, sillä hän oli avioitunut vuoteen 1643
mennessä. Myöskään Anna-vaimosta ei muita lähteitä ole kuin kyseinen maininta tuomiokirjassa.
Palkkaajaksi merkityn Eskill Jöransonin isä Jöran Jacobson oli edellä mainituilla käräjillä
lautamiehenä, jossa tehtävässä hän oli ollut myös väenottovuonna 1640 ja istui lautakunnassa
ainakin vielä vuonna 1644.
Sijaisjärjestelyn seurauksena kruunu sai sotamiehen ja Eskillin kotitalo säilyi elinvoimaisena.308
Sotapalveluksen sijaisen avulla välttänyt Eskill Jöranson pystyi jatkamaan oman maatilansa
hoitoa yhdessä vaimonsa kanssa ainakin 1650-luvulle asti. 309 Sotaanlähtö olisi merkinnyt
kotitilan lopullista jättämistä. Maatilaa olisi siten jäänyt hoitamaan Eskillin isä, alaikäinen
Henrik-poika sekä kolme naista. Palkkamies Peer Simonsonkin selvisi hengissä ainakin vuoteen
1657 asti.310 Sijaispesti tarjosi ainakin tässä tapauksessa palkkamiehelle ja tämän vaimolle
jonkinlaisen elinmahdollisuuden. Vuonna 1644 Lylyn talo joutui uudestaan väenoton kohteeksi.
Tällä kertaa nihdiksi haluttiin ottaa talon toinen poika, palvelusikäiseksi varttunut Henrik
Jöranson tai ulkopuolinen sijainen. Väenottovaatimusta perusteltiin sillä, että nihdiksi haluttu
Henrik-poika oli talon neljäs asukas.311 Tällä kertaa sijaiseksi saatiin Jöran Thomasson-niminen
palkkamies Raision Kalkkilan kylästä. Tilanne oli muuttunut parissa vuodessa siten, että
palkkamiestä ei enää löytynyt omasta kylästä, vaan kaukaa sen ulkopuolelta. 312
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Jos kylän ratsutiloja ei huomioida.
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KA 7183:530.
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KrA R&U 1644:735-736.
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Eskilin hallussa ollut tila oli ilman asukkaita vuodesta 1636 vuoteen 1640, jonka ajan hän
oli isänsä maatilalla ja josta hänet siis vuonna kirjoitettiin nihdiksi. SAY Loimaa 1634-1654.
Myös isä jatkoi oman tilansa hoitoa ainakin 1650-luvulle asti.
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KrA Rullor 1642:10. KrA Rullor 1652:7:42. KrA Rullor 1657:7:1305.Peer oli palveluksessa
Stralsundissa, tuli välillä kotiin, mutta oli vuonna 1657 Strasbourgissa pidetyssä katselmuksessa
edelleen sotaväessä - hänen palveluksensa kesti siis ainakin runsaat 16 vuotta.
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Tämä täsmää ainakin SAY:n tietojen kanssa: talossa asui väenoton aikaan Henrikin lisäksi
isäntä, emäntä ja tytärpuoli. Eräästä tuomiokirjajutusta käy ilmi, että Lylyn taloa isännöivän
suvun piiristä oli otettu vielä kolmaskin mies nimittäin Eskilin siskon Agneksen mies, jonka
kerrottiin olevan Riiassa. Hän oli kuitenkin lähtenyt sotaan omasta (Uotila) talostaan. Henrikistä
on ensimmäiset henkikirjatiedot (SAY) vuodelta 1642, joten hän oli väenoton aikaan ehkä 17vuotias. KA. AS I KOa 5, s. 88v, Loimaan sk. 11.-15.12.1640. SAY Loimaa 1634-53 Ypäjä,
Uotilan talo.
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KrA R&U 1644:735-736. SAY Loimaa 1634-1653.Palkkamies Jöran komennettiin
Kalmarin linnaan varusväeksi. KrA Rullor 1645:11.
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Edellä kuvatun loimaalaistapauksen perusteella varakasta lautamiehen taloa ei suosittu.
Ratkaisevana väenottoperusteena oli talon "väkirikkaus", mikä siis tässä tapauksessa merkitsi
neljää ihmistä. Yhdenkin väenottoviranomaisten silmissä ylimääräisen miehen oleskelu tilalla
saattoi johtaa siihen, että nihti otettiin juuri kyseisestä talosta. Talolle suotiin kuitenkin
kummassakin tapauksessa mahdollisuus palkata sijainen, jonka varakas ja vaikutusvaltainen talo
löysikin verraten helposti. 313

Ruotu avustamassa palkkauksessa. Palkkaus palvelusaikana
Loimaalla samana vuonna 1643 toisen tapauksen yhteydessä väenottokomissaarit velvoittivat
myös muun ruodun osallistumaan sijaisen palkkauskuluihin.314 Kyseessä oli vuoden 1643
väenotto, jossa Mäenpään kylän Jöran Marcusson oli otettu pantiksi siihen asti kunnes muu
ruotu palkkaisi sijaisen seuraavaan katselmukseen. 315 Tukholmassa vuonna 1644 toukokuussa
pidetyssä katselmuksessa pantiksi otetun kerrotaankin hankkineen sijaisekseen erään Påwel
Marcussonin. Koska palkkamiehen kotipaikkaa ei mainita, lienee hän ollut palkkaajan
kotiseudulta kotoisin tai muuten tunnettu - nimestä päätellen ehkä veli - sillä muualta tulleiden
syntymäpaikkakunnat yleensä mainittiin karkaamisen varalta.316 Ruotu velvoitettiin avustamaan
palkkauksessa, koska Jöran Marcusson oli ainoa mies tilallaan. Karjaakin hänellä oli, muttei
läheskään niin paljon kuin edellisessä tapauksessa. Vuoden 1638 verotietojen mukaan hänellä oli
hevonen, kaksi härkää ja kaksi lehmää ym. pienkarjaa. Pellon kylvömäärä oli kaksi tynnyriä.317
Kyseessä oli taloudellisilta voimavaroiltaan heikko muttei toivoton tila, jonka elinehtona oli talon
ainoan miehen pysyminen kotitilallaan. Jöran Marcusson sai jokaiselta ruodun jäseneltä
avustusta kolme kuparitaaleria (paitsi yhdeltä vain yhden taalerin, koska tämä oli itse palkannut
pari vuotta aikaisemmin). Avustussumma oli siis yhteensä 25 kuparitaaleria. Koska palkkataso
oli noihin aikoihin tässä ja edellisessä tapauksessa suunnilleen sama (50 kuparitaaleria) - kyseessä
oli sama kylä ja palkkaus tapahtui suunnilleen samoihin aikoihin - sai Jöran Marcusson tukea
muulta ruodulta noin puolet palkkamiehen palkkasummasta.318 Palkkaus näyttää olleen
313

Taloa rasitti välillisesti myös talon tyttären miehen joutuminen sotaväkeen, tosin jo omasta
taloudestaan. Talon selviämiskyky oli paljolti kiinni sukulaisten varaan rakentuneesta
verkostosta, joka auttoi tarpeen tullen. KA. AS I KOa 5, s. 335, Loimaan kk. 28.-30.8.1643. Ks.
myös Aalto 1992, s. 120.
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KA. AS I KOa 5, s. 371v, Loimaan sk. 28.11.1643.
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Eikä siis vuoden 1642 kuten tapauksessa virheellisesti kerrotaan, ks. esim. alla olevat rullat.
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Palkkamies Påwell päätyi lopulta Kalmarin linnan varusväeksi. Hän kohtasi tiensä pään
vielä saman vuoden lokakuussa Kalmarissa. Hän ehti siis olla palveluksessa vain muutamia
kuukausia. KrA Rullor 1644:13:112 sekä 1644:13:117.
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KA 1918:289. KA 7183:531. SAY Loimaa 1634-1653. Vuoden 1634 henkikirjan mukaan
hänen tilallaan (Markkula) eli isännän lisäksi isoäiti ja kaksi tytärtä. Vuonna 1643 SAY:n mukaan
hän ja vaimo sekä isoäiti.
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Tavallisesti ns. laillisesti kirjoitetun nihdin eli ruodusta suoraan otetun miehen kustannukset
muulle ruodulle olivat huomattavasti pienemmät - nihdille jouduttiin vuonna 1641 annetun
määräyksen mukaan maksamaan ruoturahaa 1 kuparitaaleri jokaiselta ruodun jäseneltä. Laillisesti
kirjoitettu nihti sai siis noin 9-10 kuparitaalerin kertakorvauksen riippuen siitä maksoiko sen 9
vai 10 ruodun jäsentä. KA. AS I KOa 5, s. 176-176v. Huittisten sk. 22.-24.11.1641. KA. AS I
KOa 5, s. 168v. Ulvilan sk. 22.-23.9.1641. Ruoturahojen lisäksi ruotu joutui maksamaan ainakin
ns. katselmusrahat (Munsterings kost), sekä eräitä muita maksuja, joiden tarkoitus on jäänyt
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kannattavaa sijaismiehen kuolemasta huolimatta, sillä Jöran Marcusson isännöi taloaan vaimonsa
kanssa ainakin 1650-luvulle asti.319
Myös yksittäinen ruodun jäsen voitiin velvoittaa auttamaan ruotutoveriaan suurellakin sumalla.
Vuonna 1647 Huittisten käräjillä Torkkalan kylän Clemet Jönsson velvoitettiin auttamaan 40
kuparitaalerilla Krekilän Henrik Jönssonia sotamiehen palkkaamisessa.320 Henrik Jönsson oli
kirjoitettu vuonna 1647 sotamieheksi.321 Miehet kuuluivat samaan ruotuun, ja syynä
avustusmääräykseen lienee ollut se, ettei Clemet Jöransonin talo ollut joutunut väenoton
kohteeksi tutkittavana aikana kertaakaan, mutta Henrik Jöransonin talolle palkkaus oli jo toinen.
(Aiempi oli ollut vuonna 1639.) Vaikka Huittisissa lienee ollut käytössä kiertojärjestelmä, ei se
siis aina ollut tae tasapuolisuudesta, eikä siitä, että väenottovuoro kiersi säännöllisesti.322
Huittisten käräjillä vuonna 1641 käsiteltiin tapausta, jossa kihlakunnanoikeuden lautakunta
velvoitti koko ruodun osallistumaan tällä kertaa viiden ja kuuden kuparimarkan osuuksin jo
palkatun sijaisen kustannuksiin.323 Palkkasumma, jota ruotu kerääsi yhteensä 48 markkaa
kuparirahana eli noin 24 kuparitaaleria, oli tässäkin tapauksessa noin puolet vakiintuneesta 50
kuparitaalerin summasta. Palkkamieheksi saatiin pestattua Mads Henderson -niminen henkilö
Karkun pitäjän Nohkuan kylästä. Ruodussa mies - tai ehkä pikemminkin poika - tunnettiin
entuudestaan, sillä hänen kerrotaan aiemmin halunneen pestautua erään sen jäsenen Bertil
Hendersonin henkilökohtaiseksi palkkamieheksi. Koska käräjillä rahoja peri palkkamiehen sisko,
on todennäköistä että palkkamies oli naimaton nuori poika. Käräjätapaus liittyi neljä vuotta
aiempaan epäonnistuneeseen pestausyritykseen, jonka yhteydessä Brita Simonsdotter oli
aikoinaan hoitanut edellä mainitun Bertil-veljensä henkilökohtaisen palkkamiehen Madz
Hendersonin kustannukset. Kyseessä oli vuoden 1639 väenotto Huittisissa, jossa Bertiliä uhkasi
vuosikymmenien asepalvelus suurvalta-armeijan riveissä. Palkkamies Madz Henderson oli
halunnut pestautua Bertilin sijaiseksi, mutta syystä tai toisesta pestautuminen oli estynyt, ja
Bertilin oli täytynyt itse astua riviin.324 Miksi, kun kerran sopiva sijainenkin oli tiedossa ja

epäselväksi. Esim. "håår och dörepenningar" ks. Villstrand 1992, s. 268-269, erit. alaviite no. 68.
Nämä lisäsivät jonkun verran edellä mainittua 10 kuparitaalerin palkkiota. Edellisistä
oikeustapauksissa ei käy ilmi sisältyikö pestiraha mainittuun palkkasummaan. 1640-luvun
palkkamiehen kustannukset vastasivat karkeasti ottaen laillisesti kirjoitetun nihdin palkkaa viiden
vuoden ajalta ja esimerkiksi viiden vuoden rengin palkkaa. Palkkamiestä pestattaessa ajateltiin
siis palkattavan renki, joka sai kerralla ehkä jopa viiden vuoden palkan. Huomionarvoista on se,
että viisi vuotta oli keskimäärin aika, jonka kuluttua väenotto osui saman talon kohdalle.
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KA. AS I KOa 6, s. 288, Loimaan kk. 5.7.1647. Avustusvelvollisuus määrättiin usein
vastavuoroisuuden perusteella. Vuonna 1646 Loimaan käräjillä ruotu määrättiin auttamaan
Krekilän Erich Thomassonia kahdeksalla taalarilla talolta, koska ensin mainittu oli auttanut
aiemmin ruotua palkkauksessa. Ruotu velvoitettiin myös avustamaan palkkamiehen
elättämisessä. KA. AS I KOa 6, s. 120v, Loimaan tk. 12.3.1646.
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Karjavarallisuuden perusteella talot olivat suunnilleen yhtä varakkaita, toisin viimeisin tätä
koskeva tieto vuodelta 1639, eikä siis enää täysin kuvaa puheena olevaa tilannetta. KA:7195:278.
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KA. AS I KOa 5, s. 176. Huittisten sk. 22.-24.11.1641.
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Hän kuoli vuonna 1643 tehdyn katselmusluettelon mukaan Torgaussa Saksassa. Palvelus
kesti siis korkeintaan neljä vuotta. KrA Rullor 1643:11:79.
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palkkarahatkin jo maksettu? Lähteet eivät tähän selkeästi vastaa, mutta on oletettavaa, että syy
oli edellä mainittu: palkkamies oli liian nuori ja hylättiin katselmuksessa. Ruumiin kunnoltaan
hänen on täytynyt muutoin olla sovelias, sillä hänhän oli palveluskelpoinen kolme vuotta
myöhemmin. Tässäkin tapauksessa sijaisen hankkiminen talonpoikien yhteisin ponnistuksin ja
suvunsisäisin avustuksin turvasi maatilan tulevaisuuden. Bertilin lähdön jälkeen talossa asui
henkikirjatietojen mukaan vain isäntä Michil Sigfridson, jonka lisäksi talossa eli useina vuosina
vain kaksi henkirahaa maksanutta naista.325 Talo kykeni kuitenkin säilyttämään
elinvoimaisuutensa pienellä ja naisvaltaisella työvoimalla ainakin vuoteen 1650 asti. Talossa oli
runsaasti karjaa, mitä voitiin hoitaa ilman miehiäkin. Kotieläimiä oli vuonna 1639 esimerkiksi
hevonen, kaksi härkää, neljä lehmää, kymmenen lammasta, vuohia ja sikoja. Kylvömäärä oli
kolme tynnyriä.326 Tämäkin talo välttyi autioitumiselta viime kädessä juuri karjavarallisuutensa
ansiosta.
Jo 1640-luvun alussa palkkamiehestä aiheutuneet kustannukset kuitenkin ylittivät joissain
tapauksissa edellä esiintyneen vakiintuneen 50 kuparitaalerin palkan. Loimaalla kirjattiin vuonna
1648 seuraava tapaus, joka liittyi vuonna 1640 pidettyyn väenottoon.327 Palkkaaja Sigfred
Hinderson isännöi Sollan taloa Pappisten kylässä. 328 Sigfred oli otettu sotaväkeen vuonna 1640,
mutta hänen onnistui palkata sijainen kolme vuotta myöhemmin. Kyseessä oli siis vasta
palvelusaikana tehty palkkasopimus. Tämä selittää miksi palkkaaja joutui maksamaan 50 taalaria
sovitun summan lisäksi. Jos oletetaan, että sovittu summa oli noin 50 taalaria, joutui palkkaaja
tässä tapauksessa maksamaan kaksinkertaisen noin 100 taalarin palkkasumman. Koska palkkaaja
oli jo armeijan rivissä, oli hänen pakko maksaa sijaiselleen enemmän - palkkamies oli saatava
hinnalla millä hyvänsä. Sijainen piti hakea kaukaa, mikä myös nosti kustannuksia.329
Palkkamiehen hankinta ei tässä tapauksessa enää onnistunut suvun avustuksella, vaan jonkin
toisen tahon, kuten esimerkiksi joukko-osaston upseerien avulla, koska pestattu oli muualta
maasta hankittu kallis ja todennäköisesti suvun ulkopuolinen mies. Edellä mainittu palkkamies oli
ehkä vapaaehtoinen palkkamieheksi äitinsä tukemana hakeutunut sijaissotilas, koska hänelle
maksettiin korkeampaa palkkaa kuin muille sijaisille. Hän lienee saanut paremman palkan
poistumalla kotiseudultaan, jossa olisi saattanut joutua laillisesti kirjoitettuna ja samalla ilman
palkkaa sotaväkeen.
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KA. AS I KOa 6, s. 424v, Loimaan kk. 9.6.1648.
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Vuonna 1637 karjaa oli talossa seuraavasti: hevonen, kaksi härkää, kolme lehmää, neljä
lammasta, nuorta karjaa neljä kappaletta sekä esimerkiksi vuohia ym. Kylvömäärä oli kuitenkin
vähäinen, vain tynnyri ja 15 kappaa. Tämäkin tila oli "karjavaltainen", ja se pystyttiin hoitamaan
miehen ja kahden naisen yhteisellä työpanoksella. Karjavarallisuus mahdollisti sijaisen
palkkauksen, mikä oli tämänkin tilan elinehto. KA:7172-79:450.
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SAY Loimaa 1634-1653. KrA Rullor 1644:13:112. KrA Rullor 1644:13:117. Palkkamies
Anders Clemetson oli nuori, naimaton ja köyhistä oloista. Vuonna 1644 hän oli Tukholmassa
toukokuussa pidetyssä katselmuksessa merkitty karanneeksi. Saman vuoden heinäkuussa hänet
oli saatu kiinni ja viety Kalmarin linnaan varusväeksi.
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"Vaihtomiehet" ja lahjonta
Varsinaisten palkattujen sijaisten lisäksi sijaisina käytettiin miehiä, jotka korvasivat väenotossa
jo nihdiksi kirjoitetun. Tällainen "vaihtomies" oli sijainen, joka tavallisesti katselmuksessa
korvasi aikaisemmin väkeen otetun ns. laillisesti kirjoitetun nihdin. Vaihtomiehistä käytetään
armeijan rullissa ilmaisua, josta ei käy ilmi oliko tilalle saatu mies palkattu sijainen vai
periaatteessa palkaton vaihtomies, puhutaan yleisesti vain miehen korvaamisesta toisella tai
sijaisen hankkimisesta. 330Aina ei voida varmuudella sanoa, maksettiinko myös tällaiselle
sijaiselle palkkaa. Toisinaan tästä on kuitenkin selvää näyttöä. Todennäköisesti ainakin isäntien
omat pojat lähtivät sotapalvelukseen suurimmaksi osaksi ilmaiseksi, muttei palkanmaksu
tällaisessakaan tilanteessa ollut tavatonta.331 Tarkasti ottaen vain palkkamiehet ja rengit olivat
palkattuja, mutta toisaalta esimerkiksi tuomiokirjoista käy ilmi, että myös "i ställe för" (tai
vastaava ilmaisu) -ryhmän vaihtomiehille maksettiin joskus korvaus. Esimerkiksi Kokemäeltä
vuonna 1631 sotilaaksi kirjoitetun Sonnilan kylän Olof Grelssonin nimen kohdalla lukee
katselmusrullassa vuodelta 1634 seuraavasti: "-- när för Honom Uthskaffes en Dugelig Karl då
blifwer han frij, elliest gånge sielf."332 Olof Grelsson saikin hankittua itselleen sijaisen, mutta
palkkaamalla, mikä käy ilmi asiaan liittyvästä tuomiokirjasta: "-- Och han för nogre Åhr
tillförenne Hade legt för sig een till Knechte tiensden--."333 Tapaus paljastaa, että myös
epämääräisen "hankinnan" takana oli kyseessä palkkaus. Vaihtomiehinä käytettiin esimerkiksi
renkejä, joiden entisille isännille korvattiin menetetty työvoima.334 Vastaavien tapausten
selvittäminen on kuitenkin sattumanvaraisten tuomiokirjatapausten varassa.
Taulukko 27. Vaihtomiehet pitäjittäin vuosina 1631-1648.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

Vaihtomiehiä
10
34
10
27
18
99

Otettu
yhteensä
116
330
106
246
102
900

%-osuus
9
10
9
11
18
11

Lähde. Tietokanta I.

Vaihtomiehiä käytettiin erityisesti jaksolla 1631-1641, mutta vuodesta 1642 alkaen heidän
merkityksensä väheni oleellisesti, koska sijainen voitiin esitellä jo väenottotilaisuudessa eikä
vasta katselmuksessa (taulukko 28). Vaihtomiesten käyttö keskittyikin juuri katselmukseen,
jossa upseereilla oli ratkaiseva valta päättää alokkaista. Vaihtomiehet olivat osa upseerien
liiketoimintaa, jossa lahjusten käyttö oli yleistä. Sopivaa maksua vastaan voitiin halukkaille
myöntää palkkauslupa ja määrätä toinen mies tilalle. Vuoden 1642 uudistus merkitsi sitä, että
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Esimerkiksi KrA Rullor 1634:10:40, jossa ilmaisua: "Sigfrid Bengtsson i ställe för Michel
Nillsson" (Kokemäen vuoden 1632 nihtien kohdalla).
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KrA Rullor 1634:10:40. Katselmusluettelossa vuoden 1632, mutta ruodutusluettelossa
vuoden 1631 kohdalla.
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upseerien mielivalta rekrytoinnissa väheni. Erityisesti ns. kotikomppanioiden upseerit eivät
voineet enää toimia yhtä omavaltaisesti. Myös Ruotsi-Suomen upseerit toimivat ajan hengen
mukaisesti eräänlaisina sotaurakoitsijoina, mutta vuoden 1642 jälkeen joukko-osastojen merkitys
upseerien omina "liikeyrityksinä" väheni - kehitys oli samansuuntainen myös muualla
Euroopassa, jossa sotaurakoitisijoiden aika alkoi kolmikymmenvuotisen sodan jälkeen olla ohi.
Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että väärinkäytökset ja lahjonta olisivat hävinneet
sotalaitoksesta. 335
Sodan jälkeen sattui sota-aikana vaurastuneiden upseerien ja toisaalta kruunun virkamiesten
yhteydenottoja käräjillä.336 Tutkimusalueella keskeinen lahjontaan liittynyt hahmo oli Kokemäen
Näyhälässä asunut kotimajuri Hans Larsson Gode. 337 Vuoden 1651 käräjillä häntä vastaan
nostettiin lukuisia kanteita, joissa häntä syytettiin lahjonnan vastaanottamisesta,
katselmusluetteloiden "korjailusta" sekä sotamiesten piilottelusta omaksi hyväkseen. 338
Syyttäjänä toimi lainlukija Erich Peerson. Kyseessä saattoi olla ilmentymä paikallisesta
valtataistelusta, jossa vastakkain olivat sota-aikana vaurastunut laista piittaamaton upseeristo
sekä toisaalta virkamiehistö. Viimekädessä kyseessä saattoi olla myös taistelu maasta, jota
erityisesti Kokemäellä oli niukasti - kumpikin osapuoli, majuri ja lainlukija, olivat Kokemäeltä.
Koko vuosisataa ajatellen juuri tässä vaiheessa alkoi kehitys, jonka päätepisteenä oli maa- ja
sotilasaatelin vallanmenetys 1680-luvulla.339
Tapaukset koskivat erityisesti vuonna 1634 Euran Vaanissa pidettyä katselmusta,340 osa muita
1630- ja 1640 -luvuilla tapahtuneiksi väitettyjä väärinkäytöksiä. Lahjonnat ym. epäselvyydet
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Lahjonta oli yleinen sotalaitokseen liittynyt epäkohta myös muissa maissa. Esimerkiksi
Øystein Rianin mukaan Norjassa suurin sotalaitoksen perustamisesta koitunut menoerä
talonpojille oli lahjonta ja muut kulut, joita jouduttiin maksamaan upseerille vapautuksen
saamiseksi. Myös upseerien harjoittama sotilasvarojen väärinkäyttö oli yleistä. Rian 1985, s.
355-56. Anderson 1988, s. 47,50.
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Ks. Kaarle XII registratuura 8.2.1707, f.31: (Kuninkaan lähettämä kirje kuninkaalliselle
neuvostolle) kiinnitetään huomio epäkohtaan, jossa kotikomppanioiden upseerit käyvät kauppaa
kolmikkailla: ostavat sotamiehiä ja myyvät niitä edelleen ruoduille, jolloin värväykset vaarantuvat
ja ruodut köyhtyvät. Korkeampiarvoisilla upseereilla kuten esimerkiksi kotimajureilla oli
käytössään runsaasti sopivia sijaisehdokkaita, mutta alempiarvoisella saattoi olla vain
esimerkiksi joku lähisukulainen. Vuonna 1630 Tenstan pitäjässä Ruotsissa kersantti Erich
Mårthensin lupasi järjestää oman veljensä katselmuksessa hylätyn miehen tilalle ruodulta
saamiaan 150 taaleria vastaan. Myös kapteeni William Nisbeth lupasi hankkia eräälle Norundan
kihlakunnasta kotoisin olevalle miehelle sijaisen 200 taalerilla, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt.
Sijaiseksi kapteeni lupasi toimittaa komppaniaansa aiemmin ottaneen katselmuskirjurin. KrA
KrKBB 1635:55, 6.6.1635 Lyersten Stensgetter.
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KA. AS I KOa 7, s. 232, Huittisten kreivikunnan välikäräjät 21.8.1651. Vastaavista
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Savossa samoihin aikoihin (Anders Hara). Saloheimo 1990, s. 54-55.
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keskittyivät siten erityisesti 1630-luvun ensimmäiselle puoliskolle.341 Hans Larsson Godea
syytettiin mm. siitä, että hän oli vapauttanut miehiä lahjuksia vastaan kesken näiden
sotapalveluksen. Hänen väitettiin 1630-luvulla mm. vapauttaneen rivistä Huittisten Seppälän
kylästä kotoisin olevan Sigfred Erichsonin ja antaneen tälle luvan palata kotiseudulleen. Majuri
myönsi tämän ja kertoi ottaneensa tästä hyvästä vasikan sanoen sen kuitenkin olleen
"vaivanpalkkio" eikä lahjus. Toisissa syytekohdissa majurin kerrottiin järjestäneen miehille
sijaisia palkkiota vastaan. Lahjuksina hän oli ottanut vastaan esimerkiksi viljatynnyrin, lehmiä,
turkiksia, kattilan tai tuohta. Esimerkiksi eräässä toisessa 1630-luvulla pidetyn väenoton
yhteydessä hänen väitettiin ottaneen itselleen 10 riikintaaleria siitä hyvästä, että korvaisi
euralaismiehen palkkamiehellä. Hänen väitettiin myös käyttäneen nihtejä omana työvoimanaan.
Kuitenkin vain osa tapauksista pystyttiin toteennäyttämään. Oikeudenkäynti Hans Larsson
Godea vastaan voitiin pitää vasta sodan loputtua, jolloin hänen vaikutusvaltansa oli pienempi
kuin sota-aikana - esimerkiksi väenottoja ei voitu käyttää painostuskeinona.
Taulukko 28. Vaihtomiesten määrät tutkimusalueella vuosina 1631-1648.
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
Yhteensä

20
20
..
8
8
9
8
11
4
6
0
..
3
2
99

Lähde: tietokanta I.

Keskimäärin vaihtomiehiä oli vuosittain 6,2 miestä. 1630-luvun alun korkea vaihtomiesten määrä
johtui ainakin osittain siitä, että sotamiesten palveluspaikka oli tuolloin Baltiassa, josta käsin oli
suhteellisen helppoa hankkia kotimaasta toinen mies tilalle. Vertailun vuoksi todettakoon, että
vaihtomiesten osuus otetuista oli esimerkiksi vuosina 1631 ja 1633 vastaavasti 26 ja 21
prosenttia. Vuosina 1642 ja 1643 se oli 7 ja 10 prosenttia. Asiaan vaikutti kuitenkin myös se,
että sijaisten käyttö sallittiin tauon jälkeen vuonna 1631. Palkkamiehiä oli kuitenkin vaikea saada
1620-luvun lopun raskaiden väenottojen takia - palkkamiehiä olikin vain 10 ja 14 prosenttia
vuosina 1631 ja 1633. Kun palkkamiehiä ei saatu, turvauduttiin vaihtomiehiin, joita käytettiin ko.
vuosina enemmän kuin muulloin.
Vaihtomiehet olivat sosiaaliselta asemaltaan ja sen jakautuman perusteella verrattavissa itse
laillisesti kirjoitettuina nihteinä sotaan joutuneiden ryhmään. Vaihtomies oli useimmiten isännän
oma poika, sillä 50 selville saadun vaihtomiehen joukossa oli 20 isännän omaa poikaa, 9 veljeä, 8
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Samaan aikaan Euroopassa (1620- ja 1630 -luvuilla) sotaurakoitsijoiden "liiketoiminta"
saavutti huippunsa. Anderson 1988, s. 48.
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renkiä ja 6 isäntää - vaihtomies saattoi olla esimerkiksi epäonnistunut autiotilan viljelijä.342 Myös
Jan Lindegren on havainnut korvaavien miesten (ersättare) olleen usein esim. nuorempia veljiä.
Toisin kuin palkkamiehet he tulivat usein samankokoisista talouksista kuin ne, jotka he
korvasivat. Lindegrenin mukaan vaihtomiesten käyttö oli Ruotsin Bygdeåssa yleisempää kuin
palkattujen sijaisten. Näin ei kuitenkaan ole asian laita omalla tutkimusalueellani, sillä
palkkamiehiä oli yli kaksikertainen määrä vaihtomiehiin verrattuna.343 Tämä on mielestäni
osoitus siitä, että Bygdeåssa sijaisia oli hankalampi hankkia kuin Ala-Satakunnassa.
Vaihtomiesten käyttöön liittyi todennäköisesti väenotoista päättävien lahjontaa, mikä osaltaan
on osoitus järjestelmään liittyvistä epäkohdista Bygdeåssa. Sama voidaan todeta myös Ulvilasta,
jossa vaihtomiesten suhteellinen osuus oli noin kaksinkertainen muihin pitäjiin verrattuna
(taulukko 27). Kun rahalla ei saatu suoraan sijaista, sellainen hankittiin lahjomalla
katselmusupseerit, jotka hankkivat sijaisen - jos hankkivat. Vaihtomiehistä jouduttiin maksamaan
vuosisadan puolivälissä katselmusupseerille esimerkiksi 150 kuparitaaleria (40 riikintaaleria).
Kyseessä oli vakiosumma, jolla sotapalveluksesta vapauduttiin, sillä summa esiintyy sekä
Ruotsissa että Suomessa hyvin usein. 1670-luvulla ruotu joutui maksamaan 300-360
kuparitaaleria vapautuakseen sotamiehen luovuttamisesta.344

Pula palkkamiehistä synnyttää kilpailutilanteita
Talollisten välisestä ja palkkamiesten värväämiseen liittyneestä kilpailusta on tutkimusalueelta
merkkejä ainakin 1640-luvun loppupuolelta sekä seuraavalta vuosikymmeneltä. Samoihin
aikoihin myös palkat alkoivat kohota. Loimaalla käsiteltiin vuonna 1645 tapausta, jossa sotilas
Jöran Frantzonin vaimo Walborg Marcusdotter haki maaherran ja väenottokomissaarin kirjallinen
päätös tukenaan miehensä palkkarahoja ruodulta.345 Summaksi saatiin erittelyn ja tasauksen
jälkeen 44 kuparitaaleria, jotka uskotut miehet määrättiin ulosmittaamaan. Viime mainittujen tuli
pitää ruodulta kerätyt rahat itsellään siihen asti, kunnes Jöran hankkisi kelvollisen sijaisen. (Jo
vuonna 1638 Jöran Frantzson oli ollut vähällä joutua nihdiksi mutta selvisi uhkaavasta
tilanteesta, kun kävi ilmi, että hänen isänsä oli kirjoitettu sotamieheksi vuonna 1629.) Sijainen
löytyi, ja vuonna 1640 pidetyn katselmuksen luettelossa todettiinkin, että lautamiehet olivat
sallineet Karkusta ja Kuttalan kylästä kotoisin olevan Matz Erickssonin astua riviin Jöran
Frantzonin palkkamiehenä. 346 Väenottoviranomaisten painostus ei kuitenkaan hellittänyt, ja
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Eskill Mårthenson Ulvilan Merikarvialta ei pystynyt viljelemään tilaansa, jonka oli ottanut
verolle autioista. Hänet määrättiin toisen, tässä tapauksessa karanneen, tilalle. KrA R&U
1637:718. Ulvila rn. 12. KA. AS I KOa 5, s. 111, Ulvilan kk. 5.5.1641.
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Vuonna 1646 Leppävirralla eräs ruotu oli menettänyt sotamiehensä, koska tämä oli jo
laillisesti kirjoitettu nihti kotipaikkakunnallaan. Tämän takia ruotu oli maksanut kapteeni Anders
Haralle 150 talaria ja lehmän, jotta tämä hankkisi uuden sotilaan. Hara oli kuitenkin unohtanut
oman osuutensa eli pitänyt rahat mutta jättänyt sijaisen hankkimatta. Hovi 1988, s. 363.
Ruotsissa Frykdalenin käräjillä vuonna 1649 puhuttiin komissaarille maksetuista 30
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kuusi vuotta myöhemmin vuonna 1645 Jöran Frantzon valittiin toistamiseen nihdiksi. Vuosien
1629-1645 välisenä aikana talo joutui siis yhteensä kolme kertaa väenoton kohteeksi.
Käräjillä käsiteltiin nyt vuonna 1645 pidettyä väenottoa. Ruotu velvoitettiin maksamaan Jöranin
vaimolle 44 taaleria sijaisen palkkaamiseksi. Käräjien päätös ei kuitenkaan koskaan toteutunut,
minkä seurauksena Jöran Frantzon jäi pysyvästi armeijan rulliin - hän ei siis enää selviytynyt
toisesta hänen isännyytensä aikana taloon kohdistuneesta pakko-otosta. Vuonna 1648
maaliskuussa pidettiin Huittisissa katselmus, jossa Jöran Frantzsonin kerrotaan olleen vielä
läsnä, mutta jo saman vuoden toukokuussa hänet oli merkitty sotilaskarkuriksi. 347 Miksi hän ei
onnistunut palkkauksessaan?348 Asiaan saa valaistusta saman vuoden käräjiltä. Jöran Frantzson
oli maksanut eräälle Henrik-nimiselle palkkamiehelleen 5 kuparitaaleria, joka ei kuitenkaan ollut
riittävästi, sillä hän ei näytä saaneen ruodun muita jäseniä osallistumaan kustannuksiin. Niinpä
palkkamies Henrik olikin ottanut pestin toiselta varakkaammalta mieheltä Virtsanojan kylän
Simon Thomassonilta.349 Tapauksesta ilmenee, että kilpailun hävinnyt Jöran Franzsonin
ylimääräinen varallisuus oli jo siinä määrin huvennut, että hän oli joutunut lainaamaan
naapuriltaan Simon Jöransonilta palkkamiehen elättämiseen tarvittavat elintarvikkeet 10 kappaa
ruista sekä puoli tynnyriä survinjauhoja.350 Jöran Franzson menetti kuitenkin palkkamiehensä
varakkaammalle ja lopulta myös talonsa isännyyden.351 Merkillepantavaa on myös se, että
paikallinen kilpailutilanne saattoi ratkaista palkkakiistan ja syrjäyttää maaherran ja
väenottokomissaarin alkuperäisen päätöksen.
Vastaavia esimerkkejä löytyy myös naapuripitäjä Kokemäen käräjäpöytäkirjoista. Ruikkalan
kylän Thomas Jöranssonin palkkamies - ja palkkaajan lähisukulainen isän puolelta 352- Nils
Markusson oli saatuaan neljän taalerin pestirahan sekä "ystävänlahjana" vaatteet mennytkin
Huittisiin Raskalan kylään Simon Michelssonin palvelukseen. Pestatessa oli sovittu myös 90
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Matz Ericksson päätyi Pommeriin, jossa hän oli vuonna 1642 tammikuussa tehdyn
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taalerin varsinaisesta palkasta, jota ei kuitenkaan oltu vielä maksettu. Palkkamiehensä menettänyt
Thomas Jöranson oli ottanut autiotilan viljelyksen vuonna 1642 muttei onnistunut sen
ylläpidossa. Syynä oli työvoiman puute, sillä talossa oli vain naisia ja appivanhemmat. Talolla
oli useita varattomuusmerkintöjä 1640-luvulla, ja lopullisesti talo autioitui vuonna 1648. Syynä
palkkamiehen menetykseen oli, ettei sovittua palkkasummaa pystytty maksamaan. Palkkamiehet
alkoivat nimittäin tässä vaiheessa vaatia palkkojaan kerralla. Palkkamiehen saanut Huittisten
Simon Michelsson353 sai Nils Markussonista itselleen sijaisen, jonka hän palkkasi vuonna 1647.
Hänelle tämä oli jo toinen palkkaus, edellinen oli ollut vuonna 1639. Tällöin sotilaaksi oli voitu
lähettää talosta oma mies veli Bertill. Talolla oli jonkin verran enemmän työvoimaa kuin
palkkamieskilpailun hävinneellä Thomas Jöranssonilla, sillä ainakin vuonna 1642 talossa oli
myös veli Johan. Sen sijaan oleellinen ero oli karjan määrässä. Talossa oli vuoden 1639
verotietojen mukaan hevonen, kaksi härkää, kolme lehmää sekä runsaasti eri-ikäistä nuorempaa
karjaa ja lampaita. Kylvetyn pellon määrä oli neljä tynnyri. Talo oli siis varakas, sillä oli
runsaasti karjaa, ja se oli hoidettavissa myös naistyövoiman avulla.354 Sillä olikin vain yksi - ehkä
juuri palkkamiehen kustannuksista aiheutunut - varattomuusmerkintä vuodelta 1649.
Kolmannelle osapuolelle palkkamies Nils Markussonille kävi kuitenkin huonosti, sillä hän kuoli
palveluksessa jo vuonna 1649.355 Edellä olevasta tapauksesta ilmenee myös, että kilpailun
kiihtyessä lähisukulaisuuskaan ei enää ratkaissut sitä, kenelle palkkamies pestautui sijaiseksi.

Kihlakunnanoikeuden lautakunta ja väenottokomissaari sijaisjärjestelmän sekä työvoimanvaihdon
ohjaajina
Kihlakunnanoikeuden lautakunta puuttui halutessaan väenottotilaisuudessa sijaisjärjestelyihin. Se
pystyi auttamaan väkeen kirjoitettua palkkauksessa ja antamaan lausuntoja, joiden perusteella
miehiä joko otettiin tai säästettiin. Kuten edellä esitettiin, se velvoitti myös muita ruodun jäseniä
kustannusten jakamiseen. Lautakunnan asiantuntemusta tarvittiin myös miehen kelvollisuuden
arvioimisessa ja se pystyi vaikuttamaan siihen, että väenotossa nimetty voitiin vapauttaa
katselmuksessa.356 Se todisti myös tarvittaessa esimerkiksi rengin olevan vakituisessa
palveluksessa, mikä myös johti vapauttavaan päätökseen katselmuksessa.357 Vuoden 1643
väenotossa Kokemäellä lautakunta meni takuuseen siitä, että Peipohjan Sigfred Larsson oli
kelvollinen mies ja ilmaisi halukkuutensa auttaa tätä palkkauksessa, koska kaksi hänen veljeään
oli jo kruunun palveluksessa.358
Kihlakunnanoikeuden lautakunta toimi myös konkreettisesti puheenjohtajansa välityksellä
tavallaan siis vielä katselmustilaisuudessakin, jossa puheenjohtaja oli läsnä ja edusti näin koko
lautakuntansa mielipidettä. Kihlakunnankunnanoikeuden lautakunnalla oli valtaa mutta myös
vastuuta. Yleensä ei tarkennettu sitä, kuka päätöksen nihdin nimeämisestä teki, mutta kun
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lautakunta ilmoitettiin päätöksen tekijäksi haluttiin samalla siirtää vastuu päätöksestä sille.
Myös yksittäinen lautamies voitiin velvoittaa erityisvastuuseen nihdistä. Epäluotettavana
pidetyn - kuten esimerkiksi muualta tuleen autiotilan viljelykseen ottajan - takasi ehkä vain yksi
lautamies, joka mahdollisesti tunsi takaamansa henkilön. Sen sijaan koko lautakunta ei uskaltanut
ottaa vastuuta itselleen, kuin vain niissä tapauksissa, joissa takauksen kohde oli pakkakunnalla
tunnettu hyvämaineinen mies.359 Karanneesta vastasi yleensä ruotu tai palkkaaja, mutta
toisinaan myös lautakunta, joka velvoitettiin yhdessä ruodun kanssa hankkimaan mies karanneen
tilalle. Näin meneteltiin esimerkiksi Eurassa vuonna 1626 sotaväkeen otetun karattua.360
Kihlakunnanoikeuden lautakunnan päätösvaltaa ei kuitenkaan tule ylikorostaa, sillä sekä
väenotossa että katselmuksessa sen lausunnon perusteella tutkimusalueella tehdyt päätökset
olivat vähemmistönä - ainakin ne mitkä kirjattiin kihlakunnanoikeuden lautakunnan tekemiksi.
Joskus katselmuksessa tehtyjen muutosten kerrottiin perustuneen myös kenraalikuvernöörin tai
maaherran päätökseen, ja ainakin viime mainittu saattoi olla itse katselmustilaisuudessa läsnä.361
Suurin osa ratkaisuista perustui kuitenkin siihen, ettei mitään erityistä tahoa mainittu.
Myös väenottokomissaarit ohjasivat kirjallisten määräystensä välityksellä työvoiman liikuttelua
koskevia vaihtokauppoja, joita käsiteltiin usein käräjillä. Alla oleva tapaus (kaavio 1) liittyy
vuoden 1638 väenottoon Huittisissa, jossa kirjoitettiin nihdiksi Sammun kylän Brusius
Bertilssonin renkipoika Jöran Eskelsson. Tämä oli kuitenkin tilanne, joka kirjattiin vasta
lopulliseen väenottoluetteloon, sillä sitä ennen oli nihdiksi yritetty saada Nanhian kylän Erich
Mårthensonin veljeä Mats Mårthensonia - kyseisen ruodun jäsen hänkin. Ruodun keskinäisellä
sopimuksella Mats vapautui ja Brusius Bertilson suostui antamaan renkinsä uudeksi
sotamieheksi ehdolla, että Brusiuksen alokkaaksi luovuttaman rengin tilalle tulee korvaavaksi
työvoimaksi vapautettu Mats Mårthenson. Tässä hänellä oli tukenaan väenottokomissaarin
kirjallinen määräys. Erich ei tätä kuitenkaan tehnyt ja tuomittiin sen johdosta maksamaan
Bruisukselle puolen vuoden rengin palkkaa vastaava summa.362
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Kaavio 1. Kihlakunnanoikeuden lautakunta ja väenottokomissaari ohjaamassa työvoimanvaihtoa Huittisten käräjillä
vuonna 1638.
Käräjät
→
Erich Mårthenson
(Tuomitsee E.M:n maksamaan Brusius Bertilssonille puolen
vuoden rengin palkka)
↓
Mats Mårthenson vapautuu sotapalveluksesta ja
lupautuu rengiksi
Brusius Bertilssonille)
↓
Väenottokomissaari
→
(Määrää Mats Mårthensonin luovutettavaksi B.B:lle)
Brusius Bertilsson antaa sotamieheksi renkinsä Jöran Eskelsonin.
Lähde: KA. AS I KOa 4, s. 311, Huittisten sk. 8.12.1638.

Tapaus osoittaa, että sotaväkeen otettiin kaksivaiheisesti, jolloin alustavasti jo tehty päätös
voitiin vielä muuttaa ruodun sisäisin järjestelyin. Ruodulla oli siten tietty liikkumavara, jonka
avulla se pystyi sopeuttamaan väenottorasituksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Se pystyi
sisäiseen yhteistyöhön mutta ei aina pelkästään omin voimin. Edellä esitetyssä esimerkissä asian
eteenpäin viemiseksi tarvittiin myös väenottokomissaarin määräys. Edellä esitetyn järjestelyn
lopputulos oli, että siinä mukana olleiden osapuolten taloudet välttivät autioitumisen. 363
Talolliset pyrkivät myös keskenään ilman viranomaisten apua sopimaan työvoimajärjestelyistä,
joissa toisinaan tarvittiin kuitenkin käräjäsovittelua. Vaihtokauppa oli yleinen käytäntö lähinnä
keskivarakkaiden ja köyhien talojen keskuudessa, sillä varakkaat selvisivät ilman toisten apua.364
Vaihtokaupan kohteena oli usein esimerkiksi kesken työvuotta sijaiseksi otettu renki tai paimen,
jonka isännälle menetetty työpanos piti korvata. Lupauksista huolimatta uutta renkiä ei aina
syystä tai toisesta toimitettu, jolloin asia vietiin käräjille. Vaihtokaupan kohteita olivat usein
kotitalojensa ulkopuolella töissä olevat sukulaispojat.365 Talolliset pystyivät siis myymään
palvelusväkeään, ja ainakin nuorilla palkollisilla lienee ollut vaihtokauppatilanteessa vähän
mahdollisuuksia vaikuttaa itse asiaansa.366
Tutkimusalueelta on 1630- ja 1640-luvuilta merkkejä siitä, että palkkamiesten pestaamisesta
kilpailtiin. Sijaiskaupassa vallitsi osittain "myyjän markkinat", sillä palkkamiehet pystyivät
paremman sopimuksen tiedossa myös perumaan jo tehdyn sopimuksen, jopa silloin kun osa

363

SAY Loimaa 1634-1653. Vain yhtenä vuonna, 1646 on maakirjatiedoissa merkintä "öde".
Palkkamies Jöran Eskelsson karkasi. Väenottovuonna hän esiintyy SAY:ssa nimikkeellä
"renkipoika". Hän lienee ollut varta vasten taloon otettu sotilaspoika. SAY Loimaa 1634-1653.
KrA Rullor 1640:9:144. KrA Rullor 1644:13:113, jonka mukaan hän oli Tukholmassa.
Kyseisessä luettelossa lukee hänen kohdallaan "Siuk här på Skuten" so. "sairaana täällä laivassa".
364

Ks. Hanawalt 1986, s.119.

365

Esim. KA. AS I KOa 6, s. 67v-68, Kokemäen kk. 8.8.1645.KA sekä AS I KOa 5, s. 125,
Loimaan tk. 9.-10.4.1641.
366

Vrt. Engman 1996, s. 462.

88
palkasta oli jo vastaanotettu.367 Edellä esitettyjen tuomiokirjatapausten perusteella on
havaittavissa, että valtiovalta yritti edesauttaa sijaisjärjestelmän paikallistoimintaa esimerkiksi
velvoittamalla ruodun muut jäsenet osallistumaan palkkauskustannuksiin. Ruotu velvoitettiin
maksamaan yleensä noin puolet palkkamiehen kustannuksista. Kruunu osallistui myös talojen
kannalta elintärkeisiin työvoimanvaihtojärjestelyihin. Keskusvallan edustajien sekä lautamiesten
toiminnan päämääränä oli talojen veronmaksukyvystä huolehtiminen. Jos sotaväkeen oli jo
jouduttu, olivat sijaisesta koituneet kokonaiskustannuksetkin selvästi korkeammat, koska myös
välittäjille oli maksettava palkkio. Pula sijaisista aiheutti sen, että pestaajien oli hankittava miehiä
yhä kauempaa ja mahdollisesti sukuverkoston ääripäästä tai sen ulkopuolelta. Kaikilla
palkkaukseen pystyneillä oli taustallaan karjaan perustuvaa varallisuutta. Myös hyvin nuoria
yritettiin jo tässä vaiheessa pestata sijaisina sotaväkeen.
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Sijaissotilaan palkka tutkimusalueella ja eräin paikoin muualla valtakunnassa
Pestisopimus
Sijaissotilaan hankkiminen alkoi pestisopimuksen teolla. Pestiraha oli palkkasopimuksen
käsiraha.368 Tavallisesti pestisopimus tehtiin ennen vuotta 1642 väenoton ja katselmuksen
välisenä aikana tai viimeistään katselmustilaisuudessa. Vuoden 1642 jälkeen se voitiin tehdä jo
ennen väenottoa tai väenottotilaisuudessa. Kun kyseessä oli sotilaspoika, pestisopimus saatettiin
tehdä jo vuosia ennen väenottoa.369 Sijaiselle annettiin ensimmäiseksi pestiraha, jonka
vastaanottamisen katsottiin olevan sitova lupaus sijaisuudesta. Kyseessä oli yleinen
eurooppalainen käytäntö.370 Pestirahan lisäksi maksettiin varsinainen palkka.371 Joistakin
tapauksista ilmenee, ettei pestirahan katsottu sisältyvän varsinaiseen palkkaan: puhutaan
pestirahasta ja varsinaisesta palkasta.372 Mitään yleistä sääntöä ei ollut. Pestirahan
sisällyttäminen palkan osaksi oli kuitenkin palvelijoita pestatessa yleisin tapa, jota myös
valtiovalta pyrki edistämään.373 Sotilaan pestisopimus voitiin tehdä milloin tahansa työvuoden
aikana, toisin kuin tavallisen palvelusväen, jota voitiin lain mukaan palkata vain tiettynä
aikana.374 Irtipääsy pestin ottamisesta vaati kummassakin tapauksessa käräjöintiä.
Tutkittavana aikana ja sen jälkeenkin pestiraha oli yleensä suuruudeltaan yksi riikintaaleri.
Tällainen summa maksettiin ainakin esimerkiksi vuonna 1654 Eurassa ja Kokemäellä kaksi vuotta
myöhemmin. 375 Joskus pestinä annettiin enemmänkin rahaa, kuten esimerkiksi vuonna 1649
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Euran käräjillä käsitellyssä tapauksessa, jonka mukaan pestin ottaneelle sijaiselle annettiin
pestirahana kaksi riikintaaleria. Vuotta aiemmin Kokemäellä käsitellyssä tapauksessa vastaava
raha oli neljä kuparitaaleria.376 Huittisissa vuonna 1648 esillä olleessa tapauksessa mainitaan
pestirahan olleen jopa kolme riikintaaleria.377 Ulvilassa maksettiin pestirahana ruotsintaaleri
(swenskdaler) ja riikintaaleri. Tapausta käsiteltiin käräjillä vuonna 1659.378 Riikintaaleri oli
tavallinen pestiraha vuosisadan loppupuolellakin, sillä summa mainitaan Eurajoen käräjillä vielä
vuonna 1682. 379
Pestinä annettiin myös muuta kuin rahaa. Vuonna 1679 käsiteltiin Kokemäellä tapausta, jossa
pestinä oli annettu yksi riikintaaleri, neljä kuparitaaleria, neljäsosa tynnyriä silakkaa ja
hylkeennahka. Pestisumman määrittelyn tarkkuus viittaa siihen, että sopimuksen synty oli
kovan tinkimisen tulos - ehkä kaikki mainitun riikintaalerin lisäksi saatu oli saatu tinkimällä. Se
viittaa myös siihen, että myyjä so. palkkamies saneli kaupan ehdot.380 Pestisumma saattoi olla
myös pienempi, jos palkkioon sisältyi palkkamiehen elatus ennen väenottoa. Myöskään tätä
mahdollisuutta ei voi sulkea pois edellisessä tapauksessa. Pestattavaksi suostuminen saattoi
nimittäin käytännössä olla samalla kuittaus siitä, mitä pestattu oli kuluttanut pestaajan leivissä.
Toisin kuin palkat pestirahat eivät tutkittavana ajanjaksona yleisesti ottaen kohonneet, mutta
hetkittäinen kilpavärväys saattoi nostaa pestirahaakin.381
Pestisopimus tehtiin suullisesti todistajien läsnäollessa. 382 Eräässä tuomiokirjassa kerrotaan,
miten "sotilas ei ollut pitänyt sanaansa, vaan karannut." Ainakin tässä tapauksessa kyseessä
lienee ollut suullinen pestisopimus.383 Tuomiokirjoista ei ole löytynyt viittauksia kirjallisiin
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KA. AS I KOa 6, s. 631, Euran sk. 12.11.1649. KA. AS I KOa 6, s. 388. Kokemäen tk.
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sopimuksiin, mutta sen sijaan esim. katselmusviranomaisilta saatuihin kirjallisiin todistuksiin
viitattiin usein käräjillä. Myöskään alkoholin käytöstä pestaushetkellä ei ole ollut mainintoja
tutkimusalueelta, muualta maasta kylläkin. Se lienee ollut ainakin myöhemmän aineiston
perusteella monen pestisopimuksen teon taustalla. Vaikka myös alkoholin vaikutuksen alaisena
tehty sopimus yleensä piti, se voitiin myös purkaa.384

Luontaistuotteiden merkitys palkan osana
Sijaissotilaan palkka koostui osaksi tai jopa kokonaan luontaistuotteista. Niiden rahallisia arvoja
on esitetty liitteessä (liitteet 2, 3 ja 5). Palkollisten ja sijaissotilaiden palkkauksessa oli erona, että
ainakin sotapalvelukseen lähtevälle palkkamiehelle tuli vallitsevasta luontaistaloudesta poiketen
maksaa osa palkasta rahana tai palkkaajan tuli muuten huolehtia, että palkkamiehellä oli
eräänlainen tili auki palveluspaikassaan ja hänen omaisillaan kotimaassa. Osan palkasta saivat
sijaisen kotimaahan jääneet lähiomaiset, jotka vastaanottivat sen yleensä elintarvikkeina tai muina
parseleina. Myös muiden palkollisten palkat voitiin maksaa pelkästään luontaistuotteina.
Esimerkiksi paimenpojan palkkana maksettu ruistynnyrin puolikas määrättiin Loimaan käräjillä
vuonna 1630 maksettavaksi pojan isälle. Samoilla käräjillä palkkamiehen vaimolle tuomittiin
maksettavaksi 8 taaleria 20 äyriä rahaa tai sitä vastaava määrä hyödykkeitä (ei sanottu mitä).
Jäljellä olevasta määrästä tuomittiin maksettavaksi puolet vielä samana vuonna - elettiin
lokakuuta - ja puolet seuraavana vuonna. Palkka oli ilmeisesti koostunut erilaisista
luontaistuotteista, koska jäljellä oleva palkan osa selvitettiin usein tarkan laskennan ja erittelyn
jälkeen. Ainakin tässä tapauksessa palkkamiehen vaimo mahdollisine perheineen lienee tullut
toimeen seuraavat puolitoista vuotta suhteellisen hyvin, sillä kyseisellä rahamäärällä sai
esimerkiksi noin neljä tynnyriä viljaa.385 Eurassa muu ruotu velvoitettiin maksamaan sotamiehen
vaimolle nuoren vuohen, 15 leiviskää elintarvikkeita (= lähinnä lihaa yhteensä noin 130 kg) sekä
12 äyriä rahaa. Kun otetaan huomioon, että vuohen hinnaksi mainitaan vuonna 1634 Loimaalla
yksi markka sekä tapauksessa mainitut 12 äyriä, oli elintarvikkeiden osuus edellä esitettyjen
parseleiden joukossa huomattava. Niistä lienee säilyvyyden takia käytetty ehkä vain osa itse,
jolloin loput myytiin, koska ainakin tässä tapauksessa kaikki tavarat luovutettiin kerralla, vaikka
elintarvikkeita oli mahdollista säilyttää pitkäänkin suolattuna.386 Mitä edellä oleva sitten oli
rahassa ja vastasiko se sijaisille maksettua puhdasta rahapalkkaa? Hintojen vertailu on tapausten
puutteessa vaikeaa, mutta Eurajoelta on tiedossa tapaus, jossa oli jääty taalari velkaa 1/2
leiviskästä lihaa sekä 2 kannusta olutta. 387 Tämän perusteella edellinen 15 leiviskää
elintarvikkeita olisi karkeasti arvioiden yhteensä 30 taalaria. (Jos olutkannut jätetään
huomioimatta.) Sotamiehen vaimolle maksettiin luontaistuotteina runsaat 30 taaleria.388 Kyseessä
oli yleinen palkkamiehille tuohon aikaan maksettu rahapalkkio. Euran käräjillä käsiteltiin vuonna
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1633 tapausta, jossa sotilaspojan palkka koostui eri rahayksiköistä ja tavaroista. Palkkaaja oli
maksanut pojan äidille 17 kuparitaaleria, 3 kuparitaaleria kolikkoina, 6 Kustaa Aadolfin markkaa
sekä seuraavan määrän parseleja: lehmän, 2 paria kenkiä, nahkaa kenkäparia varten, säämiskän
kappaleita sekä paidan. Rahat ovat yhteenlaskettuna 23 kuparitaaleria ja kun lehmän arvo oli
noin 5-6 kuparitaaleria, oli tässäkin tapauksessa sijaisen palkkasumma 30 kuparitaalerin
paikkeilla.389 Palkasta siis noin kolmasosa oli tässä sopimuksessa muuta kuin rahaa. Muun kuin
rahan tuntuva osuus edellisessä tapauksessa selittyy sillä, että osa tavaroista meni suoraan
äidille.390 Elintarvikkeilla ja muilla parseleilla tai niihin verrattavissa olevilla tavaroilla voitiin siis
koota melko tarkkaan 30 taalerin rahamäärää vastaava summa ja ne toimivat myös käytännössä
tarkahkoina rahankaltaisina arvonmittoina.

Sijaissotilaan palkka tutkimusalueella
Pestirahan lisäksi sijaisille maksettiin varsinainen palkka (tutkimusalueen sijaissotilaiden palkkoja
liitteessä 8). Se maksettiin osittain rahana, mutta siihen sisältyi usein myös elintarvikkeita, karjaa
tai muita rahanarvoisia hyödykkeitä. Toisinaan palkan lisäksi annettiin lahjoituksina esim.
vaatteita tms.391 Sotaväen rivissä ollessaan palkkamiehet saivat yksityistulona saadun palkan
lisäksi kruunulta kuukausi- ja vuosipalkan kuten muutkin nihdit. Palkkamiesten palkat olivat
huomattavasti suuremmat kuin tavallisten renkien, koska heidät palkattiin useiksi vuosiksi.
Sijaiset saivat palveluksestaan noin kymmenen vuoden palkan renkien vastaaviin palkkoihin
verrattuna. Esimerkiksi Kokemäellä rengin vuosipalkka oli vuonna 1640 10 kuparitaaleria
kahdeksan äyriä; vuodelta 1641 mainitaan palkoiksi yhdeksän kuparitaaleria sekä 14 kt 28
äyriä.392 Vuonna 1645 renkipojan vuosipalkka oli Kokemäellä kuusi taaleria - se oli yhtä paljon
kuin täysikasvuisen rengin muissa pitäjissä.393 Täysikasvuisen rengin vuosipalkka arvioitiin
nimittäin Huittisissa vuonna 1647 seitsemäksi kuparitaaleriksi. Eurassa rengin palkka oli
pienempi kuin Kokemäellä samoihin aikoihin, vuodelta 1640 on kaksi palkkatietoa - kuusi ja viisi
kuparitaaleria. Ainakin edellä esitettyjen muutaman palkkatiedon perusteella Kokemäellä
jouduttiin maksamaan rengeille korkeampia palkkoja kuin naapuripitäjissä.394 Koko valtakuntaa
ajatellen palkollisten ja erityisesti renkien palkat nousivat, mutta piikojen palkkataso oli
389
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suhteellisen vakaa - väenottojen vaikutus edellä mainittuun ilmiöön on ilmeinen.395 Sijaisille
maksettiin vuosisadan loppupuolella eri puolilla valtakuntaa palkkoja, jotka vastasivat pienen
maatilan hintaa eli noin 150-250 taaleria. (ks. liite 4)396
Palkat määräytyivät aidossa kilpailutilanteessa kysynnän ja tarjonnan mukaan, jolloin
esimerkiksi yleinen pula sijaisista nosti palkkavaatimuksia. Tällainen tilanne näyttää olleen
ainakin joidenkin käräjätapausten valossa tutkimusalueella 1640-luvulla, mutta erityisesti
Pohjanmaalla vuosisadan puolivälissä, jolloin palkat nousivat nopeasti hyvin korkeiksi muuhun
valtakuntaan verrattuna. Asiaan vaikutti läänitetyn maa-alueen lisääntyminen, mikä aikaansai
työvoiman siirtymisen veromaalta rälssimaalle, jossa oli lievempi väenottorasitus.397 Koska
elettiin sukuyhteiskunnassa, palkat määräytyivät paljolti suvunsisäisten järjestelyjen tuloksena,
jolloin kysynnästä ja tarjonnasta nykymielessä ei voida puhua. Kyseessä saattoi olla myös jo
vuosia jatkuneen naapureilta saadun avustuksen "kuittaaminen" siten, että avustettu otti pestin
näiden palkkamiehenä.398 Mahdollisesti myös isännyys ja palkkamiehen palkat liittyivät jopa
konkreettisesti toisiinsa siten, että esimerkiksi talollisen pojan ryhtyminen kotitalonsa
palkkamieheksi todella katsottiin rahassa maatilan arvoiseksi399 - olihan sotaväkeen lähtö samalla
myös mitä todennäköisin este mahdolliselle tulevalla isännyydelle. Palkkasummat olivat suuria,
eikä niitä maksettu kerralla vaan usean vuoden kuluessa. Ei ollut harvinaista, että palkkamiehen
sukulainen peri rahoja vielä yli kymmenen vuotta myöhemmin. Palkkamiesvelat olivat toisinaan
myös talokohtaisia, jolloin niitä voitiin yrittää periä talon uudelta isännältä.400
Vuonna 1623 Euran käräjillä mainitaan sotilaan palkkasumma, 24 kuparitaaleria, ja kolme vuotta
myöhemmin on Ulvilasta maininta 30 taalerin palkkasummasta.401 Tutkimusalueella 30
kuparitaalaria oli 1620- ja 1630- luvuilla vakiintunut palkkasumma, sillä se esiintyy
käräjätapauksissa suhteellisen usein. 402 Se oli usein koko palkkasumma. Loimaan käräjillä
käsiteltiin vuonna 1646 30 taalerin suuruista vuonna 1636 sovittua palkkaa.403 Palkkasummiin
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vaikutti myös pestatun ikä, terveys ja maine. Itsellisen keskenkasvuisen pojan sai halvemmalla
kuin täysikasvuisen miehen. Tutkimusalueen lähistöllä Närpiössä maksettiin sijaiselle 33
kuparitaalaria; sopimukseen sisältyi myös kuuden taalarin arvoinen ratsastustakki. Sijainen oli
tässä tapauksessa todennäköisesti irtolainen, koska hänet kirjoitettiin mainitusta pestistä
huolimatta laillisesti kirjoitettuna nihtinä sotaväkeen - pestaus siis epäonnistui, ja palkkaaja
vaatikin sijaiselta takaisin koko summaa. 404
Sijaissotilaiden palkat nousivat huomattavasti enemmänkuin tavallisen palvelusväen, mutta
lounaissuomalaisen palvelusväenkin palkkojen nousu ajoittuu Toivo Nygårdin mukaan juuri
1650-luvulle.405 Vuonna 1648 Huittisissa tehtiin jalkaväkisotilaan palkkasopimus 75
kuparitaalerista. Lisäksi pestirahana oli maksettu todennäköisesti kolme riikintaaleria. Koko
summa annettiin yhdellä kertaa palkatulle eli tässä tapauksessa isännän pojalle.406 Sopimukseen
sisältyi myös ystävänlahjana pellava- ja säämiskävaatteet (niiden rahallisesta arvosta ks. liite 5).
Mainittakoon myös , että palkattu oli lähisukulainen. Vuonna 1650 esillä olleessa tapauksessa
Loimaalla palkkasummana mainitaan 60 tai 80 taaleria, koska kumpikin osapuoli esitti oman
käsityksensä palkan suuruudesta. Tapauksesta ei käy ilmi sopimusajankohta, mutta
todennäköisesti se on ollut joskus 1640-luvun loppupuolella. Eräässä Loimaan käräjätapauksessa
vuodelta 1646 mainitaan palkkakustannukset, jotka olivat kahdeksan taaleria talolta eli yhteensä
80 taaleria. Tämän lisäksi ruodun jäsenet joutuivat osallistumaan palkkamiehen elättämiseen.
Kokemäellä käräjöitiin vuonna 1648 90 taalerin palkkasummasta. Palkan lisäksi sijaiselle oli
maksettu neljän kuparitaalarin pestiraha ja kustannettu pellava- ja säämiskävaatteet - yhteensä
noin 100 kuparitaalerin kustannukset. Palkattu oli lähisukulainen isänpuolelta.407 Palkat olivat
siis kaksinkertaistuneet 1630-lukuun verrattuna jo 1640-luvulla. Vuonna 1649 väenotto
korvattiin rahamaksulla, joka oli 10 kuparitaaleria ruodun jäseneltä eli yhteensä 100 taaleria; se
vastasi tuolloin maksettua palkkamiehen palkkaa. 408
1650-luvulla 80 taaleria oli tutkimusalueella tavallinen palkkasumma. Kyseessä oli melko
tarkkaan pienen talon hinta. Esimerkiksi vuonna 1654 Huittisten käräjillä oli esillä tapaus, jossa
puolen manttaalin ja 3,5 äyrin kokoisen Vanttilan kylässä sijaitsevan perintötilan hinta oli 70
kuparitaaleria ja kaksi tynnyriä viljaa - yhteensä noin 80 kuparitaaleria (ks. liite 4).409 Vuonna
1653 käsiteltiin tapauksia, joissa palkkasummat olivat 80 (Loimaa) ja 100 taaleria (Huittinen).
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Myös seuraavana vuonna käsiteltiin Huittisissa 100 taalerin palkkaa. 410 Vuonna 1655 Eurassa
tehtiin sopimus, jonka mukaan palkka oli 80 taaleria, ja tästä summasta oli heti maksettu 60
taaleria. Palkka ei siis tässä vaiheessa enää välttämättä jakaantunutkaan monen vuoden osalle.411
Palkat jäivät vuosisadan puolen välin jälkeen suunnilleen samalle tasolle. Vuonna 1678 mainitaan
sijaisen palkkana Huittisissa 130, vuonna 1682 Eurajoella 150, vuonna 1683 Huittisissa 120 ja
vuonna 1689 samassa pitäjässä 150 taaleria (kaksi tapausta).412 Samana vuonna Loimaalla
palkattiin 120 taalerilla, pestattu oli nuori poika. 413 Mainittakoon vielä korkein Ala-Satakunnasta
löytämäni palkkasumma, 160 taaleria, josta käräjöitiin tutkimusalueen naapuripitäjässä Eurajoella
vuonna 1689.414
Oliko sijaissotilaiden palkka vain kulloinkin sovittu kokonaissumma, vai perustuiko se johonkin
laskelmaan, esimerkiksi vuosipalkkaan tietyltä ajalta kuten ratsumiehillä? Eräässä tapauksessa,
joka kirjattiin vuonna 1653 Huittisten käräjillä puhutaan palkkamiehen vuosipalkasta:
"Dässlickesd Matz berätter at han hafuer bettalt för Uthan dhe 10 [daler] Fem [daler] som kommer Uppå leigde Karls åhrs
415
lego lhönn, Altså dätta till edt bewiss optecknatt på dett han kan sökie Leigde Karls hust."

Tässä tapauksessa palkkamiehen vuosipalkka oli siis 10 kuparitaaleria. Tämän lisäksi palkkaaja
oli maksanut viisi taaleria ylimääräistä, jota hän sai periä palkkamiehen vaimolta. Hän oli
nimittäin maksanut palkkamiehen edelliselle isännälle korvausta menetetystä paimenen palkasta
viisi taaleria. Näin ollen palkkamiehen vuosipalkka oli siis sama kuin rengin vuosipalkka, mutta
se voitiin maksaa kerralla, jolloin palkkamies sai palkan samalla usean vuoden osalta. Kymmenen
kuparitaalerin vuosipalkalla laskien, jos kokonaispalkka oli esimerkiksi 100 taaleria, maksettiin
palkkamiehelle noin kymmenen vuoden palkka. Myös palkkamies tiesi tehdessään 100
kuparitaalerin sopimusta sitoutuvansa samalla jopa vuosikymmenen kestävään pestiin. 416
Liitteen (nro 8) perusteella palkkojen nousu tutkimusalueella voidaan ajoittaa 1640-luvulle ja
erityisesti sen jälkimmäiselle puoliskolle. Vuosisadan loppupuolella palkka vakiintui 150 taalerin
paikkeille. Kaukaa tutkimusalueen ulkopuolelta ostettujen sijaisten palkoista ei aineiston
vähäisyyden takia voida sanoa olivatko ne korkeampia. Rahojen perijänä oikeudessa oli
kolmikymmenvuotisen sodan aikana yleensä joku palkkamiehen sukulainen (äiti, vaimo, veli)
mutta 1650-luvulta alkaen edellä mainitut vain poikkeuksellisesti, sillä sotanäyttämö oli nyt
410

KA. AS I KOa 8, s. 37, Loimaan tk. 4.-6.4.1653. KA. AS I KOa 8, s. 146v, Huittisten sk.
11.-14.11.1653. KA AS I KOa 8, s. 146v, Huittisten sk. 11.-14.11.1653. KA. Ala-Satakunta I
KOa 7, s. 313v, Huittisten kk. 10.12.7.1653.
411

KA. AS I KOa 9, s. 92v, Euran sk. 5.11.1655.

412

KA. AS I KOa 10, s. 230v-231, Kokemäen sk.30.9.1659. KA. AS I KOa 11, s. 641,
Huittisten tk.14.1.1678. KA AS I KOa 13, s. 74-v, Eurajoen tk. 9.2.1682. KA AS I KOa 13, s.
343v, Huittisten tk.19.2.1683. KA AS I KOa 18, s. 198, Huittisten kk. 31.5-1.6.1689.KA. AS I
KOa 18, s. 341, Huittisten sk.17.9.1689.
413

KA. AS I KOa 18, s. 374, Loimaan sk. 23.9.1689.

414

KA. AS I KOa 18, s. 432-433, Eurajoen sk. 5.-7.10.1689.

415

KA. AS I KOa 1, s. 143, Huittisten sk. 11.-14.11.1653. [Kursivointi M.H].

416

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Venäjällä tehtiin 1800-luvulla 15-vuotisia
sijaissopimuksia. Toisaalta myös palvelusaika jätettiin usein tarkoituksellisesti määrittelemättä
tai sen pituudesta valehdeltiin palkkamiehille. Engman 1996, s. 454, 458
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lähempänä Baltiassa, ja palkkamiehet pystyivät esiintymään itse käräjillä. Taulukko, jonka
aineisto tosin on suppea, viitaa siihen, että vuosisadan puolivälistä palkkamies oli aiempaa
useammin käräjillä itsenäinen toimija (ks. liite nro 8 sarake "Kantaja" noin vuodesta 1648
alkaen). Palkkariidat olivat voittopuolisesti palkkaajan ja palkkamiehen välinen oikeustoimi.
Palkkamiehestä oli tullut eräänlainen yksityisyrittäjä, joka peri itse saataviaan. Taulukko kertoo
myös siitä, että palkkamiehet olivat vuosisadan alkupuoliskolla nuorempia eivätkä alaikäisinä
oikeustoimikelpoisia.
Oliko palkkamiesten palkoissa eroja tutkimusalueen eri pitäjissä? Toivo Nygård on havainnut
palkollisten palkkoja tutkiessaan, että ne vaihtelivat paljon pienelläkin alueella. Myös kaupungin
läheisyys vaikutti hänen mukaansa palkkoja nostattavasti. Palkat olivat kaupungeissa
korkeammat kuin maaseudulla. 417 Vaikuttiko sama ilmiö tutkimusalueella, ts. oliko Porin ja
Rauman ympäristössä - eli Ulvilassa ja Kokemäellä - korkeampi palkkataso? Aiemmin on
todettu, että Ulvilassa oli vaikea löytää palkkamiestä. Ulvilassa maksettujen sijaisten palkkojen
selvittäminen on vaikeaa, koska asiaa valaisevia käräjätapauksia on hyvin vähän. Yksi tapaus on
vuodelta 1643, joka koskee samana vuonna tehtyä palkkausta. Palkkamiehelle piti tässä
tapauksessa maksaa 42 kuparitaaleria viisi äyriä. Palkkaus oli tapahtunut Ulvilan rälssialueella,
joten pitäjän veromaalla maksettujen palkkojen suuruus jää tästäkin lähteestä huolimatta
selvittämättä. Ainakin siis rälssialueella on Ulvilassa maksettu samansuuruisia palkkoja kuin
muissa pitäjissä veromaalla.418 Kokemäeltä sen sijaan tiedetään palkkaustapauksia, kuten
esimerkiksi vuoden 1646 käräjillä käsitelty tapaus, jossa tyrvääläisen palkkamiehen palkan
kerrottiin olevan 49 ja puoli kuparitaaleria.419 Tapauksen perusteella palkka oli samaa luokkaa
Kokemäelläkin. Vuonna 1655 Kokemäellä kiisteltiin siitä, oliko sotilaan palkka ollut 120 vai 150
taaleria. Oikeus päätyi ensiksi mainittuun summaan.420 Vuonna 1659 saman pitäjän käräjillä
palkkasummana mainittiin 140 taaleria. Edellisissä tapauksissa Kokemäellä palkat olivat
korkeampia kuin naapuripitäjissä.

417

Nygårdin tutkimuksessa Viipuri. Nygård 1989, s. 128, 139. Toisaalta suurissa kaupungeissa
kuten esimerkiksi Tukholmassa työvoiman ylitarjonta vuosisadan puolivälissä laski palkkoja.
Ylitarjonnasta kertovat mm. Tukholman työttömyys ja kerjäläisyys. Jansson 1991, s. 107-108.
418

KA. AS I KOa 5, s. 387, Ulvilan sk. 8.12.1643.

419

Kyseessä oli Tyrväältä Kokemäelle pestattu palkkamies Thomas Michilson. Erityisen hyvä
"sijoitus" tämä vuonna 1637 pestattu palkkamies ei kuitenkaan ollut, sillä hänet kuoli ruttoon
vuonna 1639 Stettinissä. Kyseessä lienee ollut nuori, naimaton ja köyhä poika, koska rahoja peri
hänen veljensä eikä palkkamiehen kerrota ollen naimisissa. Tapauksesta voi myös saada
jonkinlaisen hämärän kuvan siitä, miltä palkkamiehet ovat näyttäneet. Miehellä oli päällään
turkki ja sen alla harmaa villapaita, jalassa säämiskähousut ja kengät - vaatteista päätellen
palkkaajan taloon on tultu joskus talvella. Ilmeisesti arvokkaina pidettyjen vaatteiden ei katsottu
sisältyvän pestisopimukseen, vaan palkkaaja on joutunut hankkimaan toiset vaatteet varsinaista
sotapalvelusta varten. Asioiden hoitamisella ei ollut kiire, sillä em. lainavaatteita karhuttiin
käräjillä vielä kymmenisen vuotta myöhemmin. Samoin palkanmaksu jakaantui usean vuoden
ajalle. KA. AS I KOa 6, s. 129, Kokemäen tk. 20.3.1646. KrA R&U 1637:771, Kokemäki 1637,
rn. 5. KrA Rullor 1639:10:53.
420

KA. AS I KOa 9, s. 283, Kokemäen sk. 23.10.1656.
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Palkanmaksukäytäntö
Palkka maksettiin yleensä useammassa erässä, mutta jo vuosisadan puolivälissä ja
jälkipuoliskolla usein myös kertakorvauksena.421 Sen sijaan Ruotsissa korkeita noin 150
kuparitaalerin palkkoja maksettiin yksittäiserinä jo 1630-luvulla.422 Vuosisadan puolivälin
tienoilla näyttää emämaan puolella Fryksdalenin kihlakunnassa olleen käytäntönä, että palkka
maksettiin kahdessa erässä - puolet ja puolet. Palkkaajia oli yleensä kaksi.423 Vuonna 1630
Loimaalla käsiteltiin 20 taalerin palkkasummaa, joka tuomittiin maksettavaksi kahdessa erässä.
Käräjät pidettiin maaliskuussa, jolloin määrättiin, että palkasta puolet piti maksaa seuraavana
syksynä ja puolet vuoden päästä.424 Maksu oli siis tässä tapauksessa suhteellisen nopeaa.
Pienikin summa jaettiin maksettavaksi usealle vuodelle425. Esimerkiksi Ulvilassa vuonna 1623
sotilaan vaimon vaatimat 7 1/4 taaleria määrättiin maksettavaksi vähitellen vuosittain.426
Toisinaan käräjät eivät ottaneet kantaa maksuaikaan, vaan palkkaajan oli sovittava siitä kantajan
eli palkkamiehen tai tämän omaisten kanssa ; näin päätettiin esimerkiksi Huittisissa vuonna
1654.427 Sotapalveluksessa olleiden miesten puolesta heidän palkkojaan perivät yleensä
sukulaiset, jotka eivät aina päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kenelle sijaismiehen palkkarahat
kuuluvat. Esim. vuonna 1623 Huittisten käräjillä kiisteltiin yhdeksästä taalerista, jotka lienevät
olleet vain osa palkkaa. Käräjillä kerrottiin, että Riian varuskunnassa kuolleen sotamiehen isä oli
käynyt paikan päällä hautaamassa poikansa ja ottanut tästä hyvästä itselleen kulukorvauksena
421

Missä palkka maksettiin? Karkaamisriskin takia palkka haluttiin maksaa varmassa paikassa,
josta palkkamies ei enää pystyisi karkaamaan. Eräästä tapauksesta ilmenee myös tarkka
maksupaikka: sijainen sai rahansa suoraan käteen Turun linnan pihalla, todennäköisesti
katselmustilaisuudessa. Samassa yhteydessä palkkaaja sai tavallisesti todistuksen (lega attest,
legde breff) antamastaan palkkiosta. KA. Vehmaa ja AS I KOa 3, s. 85v, Huittisten kk.5.8.1658.
422

Ks. kertavaatimuksista esim. Vehmaa ja AS I KOa 12, s. 92-92v. Euran kk. 14.7.1679.
Ruotsista: KrA KrABB 1634:27, Niels Bielke 13.5.1634.
423

Almqvist 1987, (esimerkkejä 1660- ja 1670 -luvuilta)s. 221-222, 243, 247 (kaksi tapausta),
256, 264, 270, 275, 283, 284 (neljä tapausta), 290 (kolme tapausta), 299 (kaksi tapausta), 301
(kaksi tapausta), 302, 312 (kolme tapausta).
424

KA. AS I KOa 3, s. 34v, Loimaan tk. 15.3.1630: "Dömdes Gertrudh Madzsdotter i
Someskala Udhi Tammela S. Penn. 20 [daler] af Jacob Kärki i Mellais som han henne för hennes
Sons lega den han för sin Son hade legt till Knecht skyldig är, hwilke be.te. 20 [daler] han henne
medz een handskrekning nu för Retten godwilligen låfwade bettala [nämligen] 10 [daler] om näst
tillkommande höst, och 10 [daler] i åhret der effter, Och nämdes Lucas Kösdilä och Staffan i
Mäenpä at Uthmäta hwar TERMIN för sigh, doch Cronones rest först åfftagit"
425

Palkanmaksu suoritettiin käytännössä siten, että palkkaaja merkitsi erityiseen korokapulaan
(skurustickan) vuolemalla palkkamiehelle annetut hyödykkeet ja rahat. Oikeudessa kapulaa
käytettiin todisteena suoritetuista maksuista. Eurajoella käsiteltiin palkkariitaa, jossa
palkkamiehen isä vaati jäljellä olevia 20 kuparitaaleria palkkaajalta. Viime mainittu kuitenkin
todisti korokapulan avulla, että oli jo maksanut sovitun 110 kupparitaalerin yli kaksi taaleria.
Vehmaa ja AS I KOa 7, s. 300, Huittisten tk. 14.-16.3.1654.
426

KA. AS I KOa 3, s. 22v, Ulvilan kk. 20.8.1629:"--hwilkw penningar han henne åhrligen
småningom bettala skall."
427

KA. AS I KOa 7, s. 300, Huittisten tk. 14.-16.3.1654.
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mainitut yhdeksän taaleria. Hautauskuluista isällä oli todistus. Palkanmaksu oli keskeytetty
pojan kuoltua ja isä oli saanut rahat palkkaajalta, jonka vävyn puolesta poika oli aikoinaan
Riikaan lähtenyt. Oikeudessa sotilaan leski vaati nyt rahoja itselleen. Oli siis epäselvää kenelle
sotilaan rahat kuuluvat, isälle vai leskelle. Tässä tapauksessa leski ei 12 miehen päätöksellä
saanut mitään.428
Palkanmaksuun liittyivät myös sotilaiden ulkomailla tekemät velat tai antamat lainat, joita
käsiteltiin kotimaan käräjillä. Todisteena olivat puumerkeillä vahvistetut velkakirjat.429 Sijaisen
palkanneet isännät ja luotottajan asemassa olleet porvarit toimivat sotilaiden eräänlaisina
pankkeina kotimaassa.430 Rahoittajat ottivat huomioon sijaisten ulkomailla tekemät velat ja he
vähensivät velkamäärän tulevista palkkaeristä. Tuomiokirjojen perusteella rahaliikenne on
toiminut melko hyvin ja pieniäkin velka-asioita käsiteltiin käräjillä. Sotamiesten vaimot perivät
kotimaassa myös miestensä ulkomailla sotapalveluksessa antamia lainoja. Esimerkiksi Kokemäen
käräjillä käsiteltiin tapausta, jossa sotamiehen vaimolle määrättiin maksettavaksi puoli tynnyriä
viljaa siitä hyvästä, että tämän mies oli ulkomailla lainannut taalerin nihtikaverilleen. Tynnyriä
perittiin nyt mieheltä, jonka vaimo oli aiemmin ollut naimisissa kyseisen lainan vastaanottaneen
miehen kanssa.431 Sotilaat tekivät ulkomailla ollessaan myös muita kuin rahassa mitattuja
velkoja. Huittisissa käsiteltiin lokakuussa vuonna 1637 sotamiehen Stralsundissa tekemää velkaa,
leiviskää voita ja tynnyriä ohraa. Velka-asiaa käsiteltiin 20. 1.1636 päivätyn maksuosoituksen
perusteella - siis noin puolitoista vuotta myöhemmin.432 Ulvilassa oli esillä vuonna 1656 sotilas
Jöran Jöransonin maksuosoitus vuodelta 1651, jonka mukaan hänen isäntänsä velvoitettiin
maksamaan Jöranin velkojalle palkasta puuttuvat 26 taaleria. Yritys raukesi kuitenkin
vastapuolen todistuksiin.433
Kuten edellä on esitetty, palkkaa ei aina maksettu vain sotaan lähtevälle sijaiselle, vaan myös
tämän lähisukulaisille.434 Tärkeintä oli talon - jos palkkamiehellä sellainen oli - ja perheen
428

KA. AS I KOa 1, s. 233v, Huittisten sk.30.9.1623:"Maisa Thomassdotter i Kauvaista
Kiärde till Lasse Thomasson ibid om 9 Daller hennes Mans Lhön, för thz han gick uti Knechter
thiennisten för Lasses Mågh Grels Josepsson. Der till Swarade Lasse at Knechtens fadher Josep
ähr kommen ifrån Rijgha dher hans Son Grels bleff döden. Hwilkiet Fadern medh sijn
omkåstnader försörgde till graffwa som hans bewijss förmäller. Och för samma omkåstningh
haffwer han taghit af Lasse denne 9 Daler sijn Sons Lhön som Nämpden witnade. Derföre kunde
Man inthz till dömma hans hustru Maijjsa, skiedde Efter 12 Manna Ransakan."
429

Esim. KA. AS I KOa 3, s. 71v, Huittisten sk. 2.11.1630.

430

Palkkarahoista voitiin saada ainakin osa lainaksi myös esimerkiksi kirkolta. Vuonna 1679
eräs palkkamies sai Merikarvialla kirkon rahastosta osan palkkarahoista. Epäselväksi jää, oliko
kirkon kassa yleisemminkin rahan lainauspaikka. Santavuori 1961, s. 176.
431

KA. AS O KOa 3, s. 48v. Kokemäen sk. 21.9.1630.

432

KA. AS I KOa 3, s. 236. Huittisten käräjät 30.-31.10 ja 2.11.1637.

433

KA. AS I KOa 9, s. 292-v, Ulvilan tk.7.3.1656. Velkakirja oli päivätty ja allekirjoitettu
Riian edustalla olevassa silloisen Nymynden skanssissa (Nykyinen Dynemünde).
434

Sijaisjärjestelmässä oli myös alkeellisen köyhäinhuollon piirteitä, jossa ruodulla oli vastuu
sotamiehen kotimaassa olevista omaisista. Myöhemmältä ajalta tunnetaan vaivaisruodut, jotka
olivat köyhäinhoitoyhdyskunnan (seurakunnan) osia. Näiden tuli itse huolehtia omista
vastuullaan olevista köyhistä ja muista avuntarvitsijoista.
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toimeentulon jatkuminen, ei pelkästään sijaismiehen oma toimeentulo.435 Hyvin tavallinen
rahapalkan lisä oli tynnyri tai puoli tynnyriä viljaa, joka annettiin sijaisen omaisille.436 Se lienee
ollut maan tapa, mikä ilmenee eräästä tapauksesta Loimaalta vuodelta 1639, jossa vaimo halusi
miehensä sotilaspalkaksi luvattua puolikasta ruistynnyriä, "kuten on ollut tapana antaa muillekin
sotamiesten vaimoille". Oli kuitenkin epäselvää, kuuluiko vaimon todella saada palkkio
kyseisessä tapauksessa, sillä hänen miehensä oli palveluksessa kotimaassa, eikä ulkomailla
taistelemassa "valtakunnan vihollisia vastaan". Asia annettiin maaherran ratkaistavaksi.437
Oikeustapauksissa tyypillinen palkkamiehen saatavien perijä oli vaimo tai äiti (alaikäiset
palkkamiehet). Esimerkiksi Huittisten käräjillä päätettiin, että renkipojan palkkasumma ja muut
hyödykkeet tuli maksaa pojan äidille eikä isännälle, jolta hänet oli ostettu sijaiseksi.438 Palkka
maksettiin palkkamiehen lähisukulaiselle, eikä palkkamiehelle itselleen - ainakaan
kokonaisuudessaan. Palkan ohjaamisesta vaimolle voitiin myös erityisesti sopia, joten se ei siis
aina ohjautunut tälle itsestäänselvyytenä. 439 Palkkamiehen kuoltua hänen palkkarahojaan
kärkkyivät usein muut sukulaiset, joilla ei välttämättä ollut oikeutta rahoihin. Kotipuolessa
käytyä perintöriitaa ennakoiden palkkamies saattoi antaa viimeisenä tahtonaan määräyksen siitä,
kenelle palkkarahat tulisivat hänen kuolemansa jälkeen kuulumaan. Vuonna 1655 Riiassa tautiin
kuollut Mattz Johansson määräsi kuolinvuoteellaan, että hänen jäljellä oleva palkkansa - runsaat
30 kuparitaaleria, joka oli huittislaisen palkkaajan hallussa - kuuluisi hänen isälleen. Viime
mainitun puolesta rahoja peri palkkamiehen äitipuoli.440 Oikeudessa myös palkkamiehen sisko
yritti saada rahoja itselleen siinä kuitenkaan onnistumatta. Äitipuoli perusteli vaatimustaan sillä,
että hän oli joutunut näkemään paljon vaivaa sairaasta poikapuolestaan; hän oli esimerkiksi
järjestänyt pojalleen asianmukaiset hautajaiset. Oikeus määräsi rahat harkinnan jälkeen
palkkamiehen äitipuolelle. Tässä tapauksessa palkanmaksua ei siis keskeytetty palkkamiehen
kuoleman jälkeen, vaan jo sovittu summa piti maksaa kokonaisuudessaan. 441 Vuonna 1678
435

Vrt. Engman 1996, s. 447-448. Engmannin mukaan 1800-luvun Venäjällä erityisesti
valvottiin sitä, etteivät rekryytit jättäneet perheitään kotimaassa ilman huolenpitoa.
436

Esim. KA. AS I KOa 18, s. 341, Huittisten sk.17.9.1689. KA. AS I KOa 18, s. 432-433,
Eurajoen sk.5.-7.10.1689.(lehmä ja tynnyri). Sotamiesten palkka maksettiin erisuuruisena sen
mukaan palveltiinko kotimaassa vai ulkomailla. Tynnyri viljaa ja lehmä kuuluivat vielä vakinaisen
sotamiehenpidon aikana ruotusotamiehen palkkaan. Niemelän mukaan kyseistä korvausta on
sanottu imetystynnyriksi, millä on viitattu vakinaista sotamiehen pitoa edeltäneeseen
korvaukseen äidille poikansa luovuttamisesta. Niemelä 1990, s. 118.
437

Tässä tapauksessa mies oli Turun linnassa varusväkenä. KA. AS I KOa 4, s. 343-v,
Loimaan kk. 27.5.1639:"Hwadh widkommer Een half [Tunna] Rogh som Gertrudh föregifwr. sig
hafwe på detta åhr sädt på Ödes Jord i Carhula, och förmeener sigh att wela behålla för sin mans
tienst lijka som andra Knecht Hustrur Så emedan hennes man nu sampt medh andre Knechter är
wedh Åbo Slotz tienst. Och icke Uthe emot Rijkzsens Fiender. Är REMITTERET till höge
Öfwerheetennes betenekiande, om han thz för hans tienst kan för nuta eller eij."
438

KA. AS I KOa 10, s. 89v, Huittisten kk. 5.8.1658.
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KA. AS I KOa 1, s. 197v, Euran sotaväenotto- ja kihlakunnan käräjät 22.2.1623.

440

Nimestä päätellen todennäköisesti Riian balttilainen, Juljana Sigfredsdotter.

441

KA. Vehmaa ja AS I KOa 3, s. 259v-260, Huittisten tk. 28.2.1659. Virrankosken mukaan
palkkamiehen kuollessa myös jäljellä oleva summa maksettiin, yleensä lähimmille omaisille.
Virrankoski 1973, s. 624.
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Ruotsin Fryksdalin kihlakunnan käräjillä määrättiin niinikään palkkaaja maksamaan
palkkamiehensä perillisille puuttuva palkan osa. Vuonna 1679 käsiteltiin samassa paikassa
palkka-asiaa, jossa palkkaajan isä otti vastatakseen edesmenneen poikansa pestaaman
palkkamiehen velkasaatavien menosta tämän perillisille. Toisessa tapauksessa vuodelta 1683
palkka ohjattiin kuolleen palkkamiehen sisaruksille.442 Epäselväksi jää, olivatko palkkarästien
saajat määritelty esimerkiksi pestisopimuksessa tai palkkamiehen testamentissa.
Voidaan kysyä, lähtivätkö palkkamiehet omasta tahdostaan vai talon puolesta - lähtivätkö he
hankkimaan talolle palkkatuloja?443 Oliko palkan maksu perheen/talon yhteinen velvollisuus, ja
sen vastaanottamien perheen/talon yhteinen etuus? Yleisesti voidaan todeta, että jos kyseessä oli
alaikäinen tai naimaton, palkka tuli lähiomaisille. Naimisissa olevan palkka meni vaimolle ja orvon
palkkamiehen ollessa kyseessä tämän "kotitalolle". Esimerkiksi vieraassa talossa palvelusväkenä
asuvan lesken palkkamiespoikansa avulla saama tulo tuli siis leskelle - ei talolle. AlaSatakunnasta ei ole löytynyt tapausta, jossa esimerkiksi palkkamiehen "kotitalon" tai
aikaisemman palveluspaikan isäntä tai joku muu talon edustaja olisi ollut perimässä palkkaa
nimenomaisesti kyseiselle talolle kuuluvana saatavana. (Tavallaan palkkamies oli ainakin joissain
tapauksissa sodasta palattuaan "koditon.")444 Sen sijaan Ruotsin Vermlannin Fryksdalin
kihlakunnan käräjillä vuonna 1656 otettiin palkan arvioinnissa huomioon myös palkkamiehen
omaisille maksetut summat. Palkkaaja oli maksanut varsinaisen palkan lisäksi palkkamiehen isälle
hyvän tahdon eleenä 10 riikintaaleria, antanut tälle viiden riikintaalerin arvoisen härän sekä
käteistä rahaa kahdeksan riikintaaleria ja maksanut vielä palkkamiehen veljelle kuusi
riikintaaleria.445 Tässä siis palkan vastaanottajana oli osaksi myös palkkamiehen kotitalo, jossa
eli mahdollisesti suurperhe, koska kyseessä oli Vermlannin osittain kaskenpoltolla eläneet
metsäseudut. 446 Jos kyseessä oli suurperhetalous, tekee se ymmärrettäväsi sen, että edellinen
palkkamiehen palkka katsottiin tuloksi koko taloudelle eikä vain palkkamiehelle itselleen.
Esimerkiksi itäsuomalaisten suurperheiden käytäntönä oli, että yksittäisen perheenjäsenen
saama tulo katsottiin tuloksi koko perheelle. Yksittäinen suurperheen jäsen ei voinut omistaa
kuin vain vähäisen määrän henkilökohtaista omaisuutta, ja yksittäisen perheenjäsenen tuli
luovuttaa ansaitsemansa tulo perheenpäälle. 447
Nykyisen Ruotsin puolelta on esimerkkejä, jossa vastaavasti palkan maksaminen oli koko
perheen harteilla. Palkan maksuun voitiin velvoittaa esimerkiksi äiti yhdessä lapsiensa kanssa.
Vuonna 1662 Vermlannissa äiti velvoitettiin yhdessä lastensa kanssa maksamaan palkkamiehen
442

Almqvist 1987, s. 336. Ei tiedetä perustuiko päätös palkkamiehen testamenttiin. Sama s.
345. Sama s.375 (sisarukset).
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(joka oli samalla hänen poikansa) palkkarästit tämän vaimolle ja lapsille. Poika oli pestautunut
isäpuolensa sijaiseksi.448 Siten ainakin Vermlannissa sekä palkan maksu että sen
vastaanottaminen jakaantuivat kollektiivisesti koko perheen vastuulle. Lapualla käsiteltiin
vuonna 1687 kymmenen vuotta aikaisemmin tehtyä sopimusta, jossa oli epäselvää oliko
palkanmaksu talo- vai -isäntäkohtainen. Palkkaaja oli nimittäin myynyt talonsa ja oletti nyt, ettei
rästien maksaminen kuulunut enää hänelle, vaan talon uudelle isännälle. Oikeus tuomitsi hänet
kuitenkin maksamaan kantajana toimineelle leskelle. Hänet oikeutettiin kuitenkin hakemaan
korvausta talon uudelta omistajalta. Palkanmaksun ensisijainen velvollisuus oli siis alkuperäisillä
sopimuskumppaneilla. 449
Sijaiseksi palkatun renkipojan palkkio katsottiin nimenomaan tämän äidille kuuluvaksi eikä pojan
isännälle. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin ainakin Huittisten käräjillä vuonna 1658.450
Vastaavanalainen tapaus oli esillä Turun läänin Lapin käräjillä vuonna 1677, jolloin kesken
työvuotta sotilaaksi palkatun rengin jäljellä oleva palkka määrättiin maksettavaksi isännän sijasta
rengin äidille.451 Palkkaaja joutui joissakin tapauksissa huolehtimaan useammastakin palkatun
omaisesta. Esimerkiksi vuonna 1689 Loimaan käräjillä käsiteltiin tapausta, jossa palkkamiehen
vaimolle määrättiin elatusta tynnyri ja äidille puoli tynnyriä viljaa. Oikeus saattoi tehdä
päätöksen omaisen avustamisesta vielä paljon sen jälkeenkin, kun palkkamies oli lähtenyt
sotaväkeen. Edellä mainituilla käräjillä todettiin, että päätös vaimon avustuksesta oli tehty
vuonna 1678 ja äidin vastaava päätös kymmenen vuotta myöhemmin. Oikeus katsoi etteivät
omaiset enää olleet oikeutettuja lisävaatimuksiin. Palkkamies itse oli saanut 120 taalerin
palkkion.452

Palkkasummat muualla Suomessa
Liitteessä (nro 6 ) on esitetty esimerkkejä palkkamiesten palkoista eri puolilta Suomea.
Palkkasummat saattoivat vaihdella samalla alueella samaan aikaan hyvinkin paljon. Valtiovalta ei
pystynyt valtakunnallisesti vakiinnuttamaan sijaissotilaiden palkkoja 1640-luvulla tehdyistä
yrityksistä huolimatta. Toivo Nygård on todennut saman palvelijoiden palkoista: nekin
perustuivat isäntien ja palvelijoiden keskinäisiin sopimuksiin. Työvoiman siirtymistä
korkeapalkkaisille alueille estivät irtaimen väestön liikkumista koskevat rajoitukset, sillä mm.
liikkuminen yleisillä teillä edellytti asianmukaista lupaa.453 Ainoa keino lähteä hakemaan
parempaa pestisopimusta olikin laiton keino, karkaaminen. Määräysten mukaan palkkamiehiksi
sai pestata vain oman läänin alueella syntyneitä miehiä. Kilpavärväys olisi nostanut liiaksi
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palkkoja ja sallinut työvoiman liikkumisen, mitä valtiovalta pyrki estämään.454 Palkkamiehiä tuli
olla riittävästi joka puolella valtakuntaa, ja vapaa läänien rajat ylittävä värväys olisi aiheuttanut
sen, että työvoima olisi virrannut matalapalkkaisilta alueilta korkeapalkkaisille. Tutkimusalueelle
ei hakeutunut tiettävästi ainuttakaan palkkamiestä korkeapalkkaisilta alueilta kuten Pohjanmaalta
ja Itä-Suomesta. Kaikki ulkopuoliset palkkamiehet tulivat alueilta, joissa maksettiin keskitasoista
palkkaa, kuten Ylä-Satakunnasta ja Hämeestä. Sen sijaan toisensuuntaisesta liikenteestä on
esimerkkejä. Miehiä pakeni mm. Pohjanmaalle ja Ruotsiin - korkeapalkkaisille alueille. (ItäSuomesta paettiin Venäjälle, jossa oli pulaa työvoimasta.) Valtiovalta ei siten täysin
muuttoliikettä pystynyt kontrolloimaan.455
Korkeita sijaissotilaiden palkkoja maksettiin Pohjanmaalla mutta myös Itä-Suomessa; näillä
alueilla ne olivat yleisesti ottaen korkeimmat koko Suomessa.456 Pohjanmaalla ei kuitenkaan
maksettu korkeampia palkkoja kuin Itä-Suomessa. Poikkeuksena on Suomen korkein tunnettu
palkkasumma - 550 kuparitaaleria - , joka maksettiin Pohjanmaalla Oulun läänissä. Tapauksessa
käsiteltiin Oulun käräjillä vuonna 1675 Palkkaaja Erik Tihinen Laitasaaresta oli maksanut
Albrecht Hansson-nimiselle miehelle mainitun summan. Tapauksessa kerrotaan, että palkkaaja oli
joutunut maksamaan näin korkea palkkion, koska sijaisista oli palkkauksen aikoihin ollut kova
pula. Tapaus osoittaa, että kysynnän kasvu saattoi nostaa palkkasummat poikkeuksellisen
korkeiksi.
"-- hurusåssom han för een tijdh sedhan månde Leija een ALBRECHT Hansson wedh Nampn till SOLDAT för sitt hemman
on 1/2 Mant. Skatt, och såssom då warit stoor trång Måhl effter Lego Karlar, måst honom gifwa i Lega - 550 D.K.M.t sedhan
457
hafwer bem.te. ALBRECHT warit på tågh och straxt effter skrifningen sadhes blifwit fördh till DANMARK."

Myöhemmistä asiakirjoista käy ilmi, että Albrecht Hansson oli syntynyt Pohjanlahden
länsipuolella.458 Kyseinen palkka maksettiin vuonna 1658, jolloin myös Ruotsissa oli kova pula
palkkamiehistä.459 Esimerkiksi Ruotsin Kumlassa maksettiin vuonna 1659 palkkamiehelle 480
454

KrA, Rullor 1666:5:189v (K 02152): "Abraham Ollson i Laitasaari för Henrich Saloinen,
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bondens Son Henrich Hinderson i stället".
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pitkälle kuin tietoja kummaltakin alueelta riittää. Itä-Suomessa maksettiin jo 1620- ja 1630 luvuilla yli 50 kuparitaalerin palkkoja, Ala-Satakunnassa vasta kymmenen vuotta myöhemmin.
Myös jopa 300 taalerin palkkoja maksettiin Itä-Suomessa jo 1660-luvulla. Ala-Satakunnasta näin
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kuparitaaleria.460 Samoihin aikoihin myös elintarvikkeiden ja erityisesti viljan hinta nousi, joten
palkan todellinen "ostovoima" ei kuitenkaan noussut yhtä paljon kuin vain pelkkiä
palkkasummia tarkastelemalla voisi olettaa.461
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa , Uudellamaalla ja Hämeessä ainakin nimellispalkat olivat
tuomiokirjoihin perustuvien esimerkkien valossa pienempiä.462 Palkkaerot johtuivat palkkaajien
kyvystä ja tarpeesta maksaa korkeita palkkoja. Sekä Pohjanmaa ja osittain myös Itä-Suomi olivat
terva-alueita, joissa pystyttiin maksamaan korkeita palkkoja. Myös näiden alueiden suurperheet
pystyivät maksamaan sijaisille enemmän, koska maksajia oli taloa kohti enemmän. Pohjanmaan
suurperheillä463 oli tervan lisäksi myös runsaasti karjavarallisuutta. Alueella oli maanlaajuisesti
tarkastellen kuitenkin vähän palvelijoita, mikä osaltaan myös nosti palkkoja. Palvelusväen
vähäisyys johtui siitä, että tilattoman väestön ja samalla palvelusväen syntyä rajoittivat
uudisraivaus ja tilojen jakaminen, toisin kuin muualla maassa.464 Miespuolisilla jälkeläisillä oli
Pohjanmaalla myös paremmat mahdollisuudet perustaa oma tila tai siirtyä tuottavien
sivuelinkeinojen kuten tervan pariin. Myös Savossa oli suhteellisen vähän palvelusväkeä taloa
kohti. Nygårdin laskelmien mukaan talojen ja palvelijoiden välinen suhdeluku vuoden 1634/35
henkikirjan mukaan oli Savossa 0.1, Pohjanmaalla 0.4, Varsinais-Suomessa 0.75 ja AlaSatakunnassa 0.8 .465 Kuvaavaa on myös, että palkatut ulkopuoliset ratsumiehet vähenivät
lännestä itään mennessä. Idässä palkatut ratsumiehet olivat vuosisadan puolivälissä
vähemmistönä ja suurin osa ratsumiehistä oli talojen omaa väkeä kuten poikia, veljiä tai
vävyjä.466 Kari-Matti Piilahden tutkimuksen mukaan talouksien koko kasvoi Valkealassa 1600luvun kuluessa.467 Tämä merkitsi sitä, että samalla tarve pestata talouden ulkopuolisia miehiä
väheni, koska työvoima ja myös mahdollinen sijaissotilas löytyivät oman kotitalouden piiristä.
Tervatulot mahdollistivat kuitenkin tarvittaessa korkeidenkin palkkojen maksamisen, ja näin
voitiin suurperheenkin jäsen motivoida ottamaan pesti perheensä sijaisena. Hänelle lienee
kuitenkin jouduttu maksamaan enemmän kuin perheen ulkopuoliselle irtolaiselle, jolle sotaväkeen
lähtö ei merkinnyt yhtä suurta taloudellisen ja sosiaalisen aseman menetystä kuin vauraalle
459
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tervanpolttoa harjoittavalle suurperheen jäsenelle. Tervatulot ja niiden avulla kasaantunut
ylimääräinen varallisuus saattoivat aikaansaada myös sen, että palkat nousivat vaikkei kovaa
kysyntää ulkopuolisesta työvoimasta ollutkaan. Huomionarvoista on myös se, että Itä-Suomessa
sotilaskarkuruus sai suurimmat mittasuhteet koko Suomessa, mikä myös nosti sijaisten palkkoja;
aivan pienellä summalla ei kannattanut ryhtyä palkkamieheksi, koska siirtyminen
väenottovapaille alueilla oli helppoa.
Vaikka kuparirahan heikkeneminen vuosisadan kuluessa otetaan huomioon, niin sijaissotilaiden
palkat kaksinkertaistuivat suunnilleen ajanjaksona 1640-1660 välisenä aikana, kuten Pentti
Virrankoski on todennut. (Kupariraha heikkeni hopearahaan verrattuna siten, että yksi
hopeataaleri oli vuonna 1633 kaksi kuparitaaleria; vuonna 1643 kaksi ja puoli sekä vuonna 1665
jo kolme kuparitaaleria.468 Rahanarvon muutos oli siten sen verran pieni, ettei se vaikuta tässä
esitettyihin johtopäätöksiin. Esimerkiksi vuoden 1643 kurssin mukaan 100 ja 250 kuparitaaleria
hopearahaksi muutettuna ovat 40 ja 85 taaleria.) Palkkojen nousuun vaikutti myös, että
ainoastaan maksamalla korkeampia palkkoja talonpojat pystyivät kilpailemaan työvoimasta
läänitysalueiden kanssa. Tämä koskee erityisesti vuosisadan puolivälin Pohjanmaata. Sama pätee
palvelusväen palkkojen ollessa kyseessä, sillä myös ne nousivat, mutta eivät kuitenkaan yhtä
paljon. Todennäköisempi uhka joutua veromaalta kuin rälssialueelta sotaväkeen oli ensin
mainitulla alueella asuvien talonpoikien työvoiman saannin esteenä - oletettavasti palkkamiesten
ja muun miespuolisen palvelusväen palkat olivat korkeammat juuri väenottovapaiden alueiden
läheisyydessä. 469

Palkkatietoja Pohjanlahden länsipuolelta
Kuten liitteestä (nro 7) ilmenee, ainakin nimellispalkat olivat Pohjanlahden länsipuolella
korkeampia kuin Suomessa.470 Reaalipalkkoja on vaikeampi arvioida, sillä emämaan puolelta olen
pystynyt löytämään vain muutaman hintanoteerauksen. Jotta reaalipalkat voitaisiin tietää, olisi
selvitettävä Ruotsin hintataso Suomen vastaavaan verrattuna, mitä ei tässä tutkimuksessa voida
tehdä. Se vaatisi oman tutkimuksen, joka ei liene helppo, sillä hinnat saattoivat vaihdella
paljonkin eri puolilla valtakuntaa. Myös luontaistuotteiden merkittävä osuus palkassa, ja niiden
arvon alueellinen vaihtelu hankaloittavat vertailua. Emämaan puolella maksettuja palkkoja olen
tarkastellut tuomiokirjojen ja sotakollegion kansliaan lähetettyjen valituskirjeiden avulla. Ainakin
viimemainituissa palkkoja todennäköisesti liioiteltiin. Hajanaisia hintatietoja voidaan kuitenkin
esittää.471 Esimerkiksi viljatynnyri, oli ainakin 1640-luvun lopulla Ala-Satakunnassa, Vermlannin
Fryksdalenissa sekä Upplannin Kungårassa saman hintainen eli noin 5-7 kuparitaaleria. Näiden
tapausten perusteella hintaerot olivat marginaalisia, joten palkoissa oli Suomen ja nykyisen
Ruotsin välillä myös todellisia eroja. Esimerkiksi jo niinkin aikaisin kuin vuonna 1643
Fryksdalenissa maksettiin sijaiselle jopa 225 kuparitaaleria eli yli neljä kertaa enemmän kuin AlaSatakunnassa samaan aikaan. Jo vuonna 1644 maksoi viisi miestä kertamaksuna palkkamiehelleen
Nyköpingissä yhteensä peräti 300 taalerin palkkion. 472 Kun Ruovedellä maksettiin sijaiselle
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vuonna 1631 vain 30 taaleria, jouduttiin nyky-Ruotsin alueella maksamaan vuotta aikaisemmin
150 kuparitaaleria. Kaikista summista ei kuitenkaan voida sanoa oliko niissä maksajina 20miehiset rälssiruodut vai 10-miehiset veromaalta kootut ruodut. Joka tapauksessa myös
yksittäiset henkilöt joutuivat palkkaamaan sijaisia suurilla summilla. Vuodelta 1675 on tieto,
jonka mukaan rälssiruotu maksoi sotamiehen luovuttamiselta välttyäkseen 120 hopeataalaria, kun
veroruotu selvisi 100 hopeataalerilla. (Summat ovat kuparitaalareina 360 ja 300.) Hinta oli
kuitenkin tapauskohtainen, sillä samana vuonna eräs toinen rälssiruotu joutui maksamaan myös
100 hopeataaleria.473 Sijaissotilaan palkka vastasi Ruotsissakin pienen talon hintaa: esimerkiksi
vuonna 1681 käräjillä mainitaan talo, joka ostettiin 60 riikintaalerilla eli noin 360
kuparitaalerilla.474
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Sijaissotilas - sijaisjärjestelmän pelinappula vai peluri ?
Siviilisääty ja ikä
Sijaisten ikä on hankalasti selvitettävissä, mutta sitä voidaan tarkastella epäsuorasti siviilisäädyn
avulla olettaen, että naimattomat olivat nuorempia. Naimattomien määrä on kuitenkin koko
sijaissotilas-kategoriaa (leigdekarlit ja rengit) ajatellen suurempi, sillä moni niistä, joiden
siviilisääty jää hämärän peittoon olivat todennäköisesti naimattomia, sillä naimattomuus ei
lähteistä ilmene kuin poikkeuksellisesti - poikkeuksena ovat vuodet 1637-1642, jolta ajalta
lähdetilanne on parempi (taulukot 29 ja 30). Naimattomien suuri suhteellinen osuus viittaa myös
siihen, että palkkamiehet olivat nuoria naimattomia miehiä - todennäköisesti itsellisten poikia tai
talojen väistyviä perillisiä.475 Tämä oli kruunun väenottoperiaatteiden mukaista. Myös aktiivinen
tavallista aikaisempi hakeutuminen avioliittoon saattoi johtaa naimaiän laskuun: aikaisesta
avioitumisesta tuli tapa suojautua väenotoilta. Nuoret sijaissotilaat olivat todennäköisesti myös
köyhiä, koska voidaan olettaa, että köyhistä perheistä piti lähteä aikaisemmin kodin ulkopuolelle
työnhakuun. Myös sukusiteet olivat heikommat ja köyhiltä puuttuikin monesti suvun ja
takaajien turvaverkko, joka varakkailla talollisilla oli.476

Taulukko 29. Sijaissotilaiden (sulkeissa renkien) siviilisääty tutkimusalueella vuosina 1631-1648.
Vuosi
1631
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1647
1648
Yhteensä
%-osuus

Naimaton
0(1)
3(-)
3(3)
6(2)
6(3)
8(2)
4
0
2
(1)
1
45
51%

Naimisissa
1(1)
6(2)
3(2)
4(1)
4(3)
5(5)
2(1)
1(-)
0(-)
2(-)
43
49%

Yhteensä
3
11
11
13
16
20
7
1
2
1
3
88

Lähde: Tietokanta I, jossa siviilisääty selvitetty tuomiokirjojen ja rullien avulla.
Huom. Vuonna 1633 otettiin yhdeksän palkkamiestä, joiden siviilisäädystä ei ole tietoa. Vuonna 1647 otettiin 27
palkkamiestä, joista ei tietoa. Otoksen edustavuus on (88/357) 25 %

Tarkimmat tiedot ovat vuosilta 1637-1642, jolta ajalta tiedetään palkkamiesten ja muiden
sotaväkeen otettujen siviilisääty. Tiedot eivät tältä ajalta ole pelkästään sattumanvaraisten
tuomiokirjojen varassa, sillä kyseiseltä periodilta on rulla, jossa kerrotaan poikkeuksellisesti
sotaan otettujen ja myös palkkamiesten siviilisääty. Tämä johtui siitä, että naimisissa oleville
nihdeille ja heidän vaimoilleen annettiin tuolloin pienehkö verovapautus, joka koski henkirahaa ja
karjaveroa.477 1630-luvun alkuvuosien ja 1640-luvun loppupuolen tiedot ovat niukat, eikä niiden
perusteella voi tehdä avioituneisuutta koskevia päätelmiä. Vuosilta 1637-1642 saadaan kuitenkin
jonkinlainen käsitys siviilisäädystä. Aineisto ei mahdollista vuosittaista tarkastelua, mutta
475
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Vuonna 1641 jalkaväen avioituneet sotamiehet vapautettiin henkirahasta, mutta
karjaverohelpotus myönnettiin sotamiehille ja heidän vaimoilleen. Pylkkänen 1996, s. 64-65.

107
asetelmasta näkyy, että sijaisten joukossa oli käytännöllisesti katsoen yhtä paljon naimattomia
kuin jo naimisiin ehtineitä. Vuosina 1637-1642 naimattomia palkkamiehiä ja renkejä oli 17
prosenttia ja naimisissa olevia 16 prosenttia.478 Sijaisten joukossa oli siis paljon naimattomia ja
samalla todennäköisesti myös nuoria miehiä. Täysi-ikäisten puutteessa jouduttiin käyttämään
nuoria palkkamiehiä. Vuoden 1637 korkea naimissa olevien osuus selittyy 1630-luvun puolivälin
katovuosien aiheuttamalla autioitumisella, mikä aiheutti köyhtyneiden talonpoikien tavallista
laajemman pestautumishalukkuuden. Myös valtiovalta joutui mukautumaan siihen tosiasiaan,
ettei täysi-ikäisiä enää ollut saatavilla ja joutui väenotto-ohjeissaan laskemaan nihtien alaikärajan
15 vuoteen. Kuitenkin naimattomien osuuden kasvu 1630-luvun loppupuolella sekä
tutkimuskirjallisuudesta saadut tiedot viittaavat siihen, että keski-ikä on lähestynyt 15 vuotta jo
ennen vuotta 1642. Kyseinen väenotto-ohje vain mukautui jo vallitsevaan tosiasiaan. Esimerkiksi
Ruotsin Bygdeåssa nihtien keski-ikä oli 15-vuotta jo vuonna 1639.479

Taulukko 30. Sijaisten (sulkeissa renkien) siviilisääty pitäjäkohtaisesti vuosina 1631-1648.
Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

Naimaton
9(1)
9(3)
5(3)
8(3)
2(2)
45

Naimisissa
3(-)
9(8)
4(1)
11(4)
1(2)
43

Yhteensä
13
29
13
26
7
88

Lähde: tietokanta I

Varsinaisia ikätietoja nihtien ikärakenteesta on Turun ja Porin läänistä vasta vuodelta 1656.
Tuolloin väenottoluettelon ikämerkintöjen mukaan nihtien - eikä siis vain palkkamiesten - keskiikä oli korkea: 27,24 vuotta. Se osoittaa, ettei nuoria alokkaita enää kolmikymmenvuotisen sodan
jälkeen tarvinnut samassa laajuudessa ottaa sotaväkeen. 480 Nihtien keski-iän nousua vuosisadan
puolivälin jälkeen tukee myös liitetaulukko 8, jonka mukaan palkkamiehet esiintyivät itse
useammin käräjillä kuin vuosisadan alkupuoliskolla, jolloin nihdit olivat voittopuolisesti
alaikäisiä.

Mistä sijaissotilaat hankittiin?
Kuten edellä todettiin palkkamiesten kotipaikat ilmoitettiin yleensä väenotto- tai
katselmusluetteloissa karkaamisen varalta. Yleensä kyseessä oli palkkamiehen tai rengin
syntymäpaikka, joka ilmoitettiin pitäjän ja kylän tarkkuudella. Oman pitäjän miehistä ilmoitettiin
vain kylä ja toisinaan myös lähisukulainen. Kihlakunnan ulkopuolelta tulleista miehistä ei tiedetä
kuinka kauan he olivat asuneet pestauspaikkakunnallaan. Joka tapauksessa suurin osa
palkkamiehistä saatiin omasta tai naapuripitäjästä ja yleensä samasta kihlakunnasta. Tämä on
havaittu myös maan muilta alueilta.481 Kaukaisimmat palkkamiehet tulivat noin 100 kilometrin
478

Vuosina 1637-1642 oli kaikkien sotaväkeen otettujen palkkamiesten ja renkien
naimattomien osuus 17 % (40/238) ja naimisissa olevien 16 % (38/238).
479

Lindegren 1980, s. 159.

480

Lappalainen 1975, s. 43. Tässäkin väenotossa euralaisnihtien keski-ikä oli alle keskiarvon,
22,6 vuotta, mutta ko. nihtejä oli vain kolme kappaletta, mikä vaikeuttaa päätelmien tekoa. KrA
Rullor 1656:5 (Mikrokortti K03903 16/19).
481

Virrankoski 1973, s. 622. Villstrand 1992, s. 220. Björkbacka 1986, s. 87-89.

108
päästä. Suurin osa sijaiskauppaan liittynyttä muuttoa oli lääninsisäistä lähimuuttoa tavallisesti
korkeintaan noin 20-40 km säteellä.482 Seuraavassa taulukossa on esitetty palkkamiesten ja
renkien kotipaikat ja/tai syntymäpaikat. Tarkasteluun on otettu mukaan myös rengit, jotta
palkkamiesten ja renkien kirjanpidollinen ero voitaisiin eliminoida. Tutkimusaika on jaettu
kahteen jaksoon 1631-1641 ja 1642-1648, joissa kummassakin oli seitsemän väenottoa (liitteet 914 sekä kartat 3 ja 4). Näin on voitu selvittää lisääntyikö kaukaa tulleiden palkkamiesten osuus
sodan loppuvaiheessa sekä se, lisääntyikö samalla vapaaehtoinen pestautuminen vuoden 1642
jälkeen sijaisjärjestelmän yleistyttyä.
Noin joka viides sijaissotilas (22%) jouduttiin tutkittavana aikana hankkimaan palkkaajan oman
väenottopitäjän ulkopuolelta. Taulukon perusteella voidaan havaita, että jälkimmäisellä jaksolla
jouduttiin turvautumaan useammin oman pitäjän ulkopuolisiin sijaismiehiin. Jälkimmäisellä
jaksolla sijaissotilaiden käyttö yleistyi, mutta myös laajeni maantieteellisesti suuremmalle
alueelle.483 Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että palvelusväen pienet palkkaerot eivät
lisänneet renkien ja piikojen muuttohalukkuutta.484 Palkkamiesten palkoissa oli kuitenkin suuria
alueellisia eroja, joten edellä mainittu ei heidän tapauksessaan päde. Kaupungeista pestattiin
yhteensä 11 sijaista eli suhteellisen vähän.485 Kaupungit olivat enemmänkin pakopaikkoja kuin
rekrytointipaikkoja. Eniten palkkamiehiä pestattiin Tyrväältä, erityisesti ensimmäisellä jaksolla.
Seuraavalla jaksolla Tyrvään korvasi Kokemäki, josta pestattiin toiseksi eniten sijaisia.
Kokemäkeläisten sijaisten yleisyys kertoo pitäjässä vallinneesta köyhyydestä ja tilattomuudesta:
ainoa tapa elättää perhe oli ottaa pesti sijaisena toisessa pitäjässä. Kolmanneksi eniten
palkkamiehiä saatiin Köyliö-Säkylästä. Muita maininnan arvoisia paikkoja olivat Eura ja
Huittinen, joista kummastakin pestattiin neljä palkkamiestä. Kaukaisimmat sijaiset olivat
Vesilahdelta, Pirkkalasta ja Karjalohjalta.
Sijaisten kotipaikan etäisyys pestauspaikkakuntaan liittyy kysymykseen, olivatko sijaiset
pakotettuja vai vapaaehtoisia. Mielestäni kaukaa tutkimusalueen ulkopuolelta tulleet olivat
vapaaehtoisesti sijaisiksi hakeutuneita, mutta oman pitäjän miehet pakotettuja. Vapaaehtoinen
halusi parhaan mahdollisen sopimuksen, johon voitiin päästä kaukana kotiseudun ulkopuolella.
Pakotettu joutui kotiseudullaan vastaanottamaan sen mikä annettiin, sillä sopimuksen ehdot
määräsivät suku ja paikallinen väenottojärjestelmä. Omilla kotiseuduillaan alokkaille maksettiin
huonoimmassa tapauksessa vain laillisesti kirjoitetun nihdin vakiokorvaukset, jotka olivat noin
kymmenesosa palkkamiesten palkoista. Sijaisjärjestelmän vakiintuminen 1640-luvulla lisäsi
palkkamiesten liikkuvuutta.486 Sijaissotilaiden palkkojen nousu oli mahdollista, koska liikkuvuus
ja samalla kilpailu palkkamiehistä lisääntyi. Tutkimusalueella omasta- tai naapuripitäjästä
kotoisin olevat palkkamiehet pystyivät kilpailuttamaan vain lähiseudun pitäjiä, joissa palkat
olivat oleellisesti pienemmät kuin korkeapalkkaisilla alueilla, kuten Pohjanmaalla, Itä-Suomessa
482

Muuttoliiketutkimuksessa 20 kilometriä on raja joka erottaa lähi- ja kaukomuuton.
Lundkvist 1974, s. 252.
483

Vrt. Engman 1996, s. 446. Engmannin mukaan Venäläisten 1800-luvulla harjoittama
suomalaisten värväys laajeni 1830-luvulla Itä-Suomen lisäksi Sisä-Suomeen.
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Harnesk 1990, s. 164, jossa käsitellään Sture Martinuksen 1800-luvun palvelusväkeä
koskevaa tutkimusta.
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Maaseudun kontakteja kaupunkeihin voidaan verrata avioliittomarkkinoilla. Esimerkiksi
euralaisista aviopareista vain poikkeuksellisesti toinen oli kaupungista.Pylkkänen 1990, s. 183.
Kaupungeista palvelusväen vetäjinä ks. Harnesk 1990, s. 173.
486

Österberg 1982, s. 42. Hänen mukaansa veropaine ja väenotot lisäsivät muuttoliikettä.
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tai nykyisen Ruotsin alueella.487 Sijaisten liikkuvuuden lisääntyminen merkitsi sitä, että myös
palkkaaja saattoi lähteä pidemmälle sijaista hakemaan. Näin toimien oman pitäjän miehet voitiin
säästää. Pitkiin hakumatkoihin vaikutti kuitenkin myös pakko: sijaisia ei löytynyt enää
kotikulmilta. Vapaaehtoisuuden aste kasvoi samassa suhteessa palkan kanssa: mitä korkeampi
palkka sitä todennäköisempää, että palkkamies oli myös itse motivoitunut sopimuksen tekoon.
Koko tutkimusalueelle hankittiin miehiä lähes joka puolelta, mutta kaakkois- ja pohjoissuunta
olivat vähiten käytettyjä (poikkeuksena Tyrvään ja Karkun suunta). Kaakossa ja etelässä esteenä
oli aatelisasutus. Miehiä haettiin muualta kuin aatelisalueilta, joissa ylimääräiset miehet oli
haalittu oman kartanotalouden käyttöön. 488 Vaikka Kokemäeltä pestattiin seitsemän sijaista, oli
tutkimusalueen pohjoisosalla koko tutkimusaikaa ajatellen suhteellisen vähäinen merkitys
rekrytointialueena. Harvat Turun lähiympäristöstä haetut miehet saatiin todennäköisesti
porvareiden eikä aatelismiesten välityksellä. Kokemäelle hankittiin ensimmäisellä jaksolla jonkin
verran sijaisia oman pitäjän ulkopuolelta. Joukossa oli suhteellisen kaukaa haettuja miehiä
(Ruovesi, Rymättylä Vesilahti). Ensimmäisellä jaksolla pystyttiin Porista hankkimaan kaksi
miestä. Porin merkitys rekrytointialueena vaikutti vain aivan lähipitäjiin, sillä Ulvilan lisäksi vain
Euraan saatiin mies Porista. Seuraavalla jaksolla Kokemäellä pestattujen palkkamiesten ja
renkien suhteellinen osuus oli oleellisesti pienempi. Ulvilassa pestattiin pitäjän ulkopuolisia
sijaisia vain ensimmäisellä jaksolla. Edellä oleva viitaa siihen, että Kokemäen ja Ulvilan talollisten
taloudellinen asema heikentyi toiselle jaksolle tultaessa: sijaisia ei juuri enää pystytty
pestaamaan. Tutkimusalueella I jouduttiin hankkimaan pitäjänulkopuolisia sijaisia jo
ensimmäisellä jaksolla, mutta jälkimmäisellä jaksolla heitä oli oleellisesti vähemmän.
Tilanne oli päinvastainen tutkimusalueella II, jossa ulkopitäjäläisten sijaisten osuus kasvoi
jälkimmäisellä jaksolla tai väheni vain jonkin verran, kuten esimerkiksi Eurassa. Tutkimusalueella
II halukkaat onnistuivat hankkimaan sijaismiehiä, mihin osaltaan vaikuttivat Kokemäkeä ja
Ulvilaa paremmat kulkuyhteydet lähes joka suuntaan.489 Erityisesti Huittisista ja Loimaalta
lähdettiin hakumatkoille moneen eri suuntaan mutta erityisesti pohjoiseen ja koilliseen. Huittisiin
haettiin lukuisia sijaisia Tyrvään suunnasta 490 ja Loimaalle Tammelan suunnasta.491 Eura taas
sai palkkamiehet omasta takaa, mutta myös ulkopitäjäläisiä sijaisia pestattiin. Varakkaammat
pystyivät siis palkkaamaan miehiä kaukaa oman pitäjän ulkopuolelta. Yleisesti ottaen
köyhempien talollisten kontaktit pitäjän ulkopuolelle lienevät olleet vähäisemmät. (Tämä on
havaittu myös toisessa yhteydenpidon muodossa: avioliittomarkkinoilla, tosin havainto koskee
vasta seuraavaa vuosisataa.492) Loimaa ja Huittinen sijaitsivat tieverkostojen risteyskohdissa,
mikä helpotti liikkumista ja samalla suhdeverkoston syntymistä (maanteistä ks. kartta 2). Näille
487

Esimerkkejä nihdeistä, jotka siirtyivät matalapalkkaisilta alueilta korkean palkan alueille, ks.
esim. Luukko 1945, s. 427.
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Ks. Jutikkala 1932, s. 48 karttaliite.
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Tieverkostoltaan syrjäiset pitäjät (Ulvila, Kokemäki) olivat huonommassa asemassa. Ne
sijaitsivat ikäänkuin selän takana sisämaan liikenteen solmukohtiin verrattuna, vaikkakin niillä oli
hyvät meriyhteydet. Esimerkiksi Ulvilan-Korsholman (Porin-Vaasan) rantatien liikenne siirtyi
paljolti Kyröskankaan tielle. Syynä oli rantatien kehnous ja alueen autius, reitiltä puuttuivat
esimerkiksi majatalot. Wallin 1893, s. 54.
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KA. AS I KOa 3, s. 37v, Huittisten tk. 19.3.1630.
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KA. AS I KOa 3, s. 58v, Loimaa sk. 7.10.1630.
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Ylikangas 1968, s. 26.
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pitäjille oli eduksi myös se, että risteyskohdissa olevien pitäjien läpi liikkui paljon ihmisiä. 493
Huittisissa oman pitäjän ulkopuolisten sijaisten osuus yli kaksikertaistui jälkimmäisellä jaksolla.
Miehiä pystyttiin hankkimaan kaukaakin pitäjän korkean karjavarallisuuden turvin. Myös
Loimaalla täytyi ja myös voitiin hankkia pitäjän ulkopuolisia sijaisnihtejä. Tässäkin pitäjässä
pystyttiin karjavarallisuuden turvin maksamaan sijaissotilaiksi hakeutuneiden
vapaaehtoismiesten tavallista korkeampia palkkoja.
Tutkimusalueen pohjoisosalla oli myös muita epäedullisesta sijainnista johtuvia tekijöitä, joiden
takia sijaisia oli vaikea löytää. Lähellä rannikkoa sijaitsevina Ulvilaa ja Kokemäkeä haittasi
laivamiehenpito, joka vähensi maavoimiin saatavilla olevien alokkaiden määrää.494 Myös Porin ja
Rauman kaupungit vetivät jonkun verran puoleensa ylimääräistä miesväkeä, vaikkakin näistä
myös pestattiin jokunen mies. Kaupunkien vetovoimaa lisäsi niiden maaseutua korkeampi
kuolleisuus, joka vaati lisätäydennystä. Samoin pako meren yli nykyisen Ruotsin alueelle
vähensi sopivien sijaismiesten määrää. 495 Sen sijaan meriyhteys ei tuonut miehiä, koska Ruotsin
puolella maksettiin korkeampia palkkoja. Meriyhteys oli myös karkureiden käyttämä pakoreitti,
jota etenkin ulvilalaiset nihdit käyttivät.496
Tutkimusalueen eteläosassa oli myös enemmän tilaa uusille muuttajille, ja näin väestön
liikkuvuus sinne oli vilkkaampaa kuin pohjoisosaan, jossa asutus ei pystynyt enää laajentumaan
esim. uudisraivauksen avulla. Eteläisen tutkimusalueen II ympärillä oli potentiaalinen
rekrytointialue, joka pohjoisen tutkimusalueen ympäriltä puuttui.497 Pohjoisessa ei ollut tilaa,
jonne muuttajat olisivat voineet asettua, ja siksi väestön liikkuvuus ja potentiaalisten
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KA. Kartta (1650-luku) Ala-Satakunnan kihlakunnasta sekä Tyrvään, Karkun ja
Mouhijärven pitäjät Ylä-Satakunnan kihlakunnasta. MH 9 (56 M 13/5). Ks. myös Laakso 1986,
s. 248-253. Jokipii 1973, s. 504. Tieverkostosta ks. Wallin 1893, liite 11.
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Viljanti 1935, s. 26.
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KA. AS I KOa 5, s. 122, Euran tk. 5.4.1641, jossa puhutaan Ruotsiin paenneesta
siveysrikokseen syyllistyneestä rengistä, jota Rauman porvarit olivat auttaneet ylimenossa.
Kaupunkien vetovoimasta ks. myös Lundkvist 1974, esim. erit. s.224-251, myös 225-226, 251,
254. Kaupunkeihin siirtyneistä irtolaisista ks. Pulma 1994, s. 29-30. Gaunt 1983, s. 87.
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Esimerkiksi vuonna 1634 pidetyssä katselmuksessa raumalaisen alokkaan kerrottiin
karanneen erään kapteenin luokse. Vaikka kyseessä on yksittäistapaus, saattaa se olla esimerkki
laajemmasta ilmiöstä. KrA Rullor 1634:10:40, Ulvila 1632. Vuonna 1657 laivureita kiellettiin
viemästä Suomesta passittomia henkilöitä. Muuttajien kerrottiin lähteneen ainakin Ruotsiin ja
Viroon siinä määrin, että palvelusväestä ja kelvollisista miehistä kruunun palvelukseen alkoi olla
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hyödynnettyjä kontakteja emämaan puolelle. Ks. esim. KA. AS I KOa 5, s. 64. Ulvilan lk.
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Björkbacka on havainnut vastaavan ilmiön Kruunupyystä. Björkbacka 1986, s. 96-97.
David Gaunt on havainnut, että muutto kartanoalueille oli vilkkaampaa kuin isäntävaltaisille
alueille mm. aatelismiesten henkilökohtaistenkontaktien takia. Kartanoalueelle muuttanut väestö
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palkkamiesten - esim. autiotilan viljelykseen ottajien - tulo alueelle oli vähäisempää.498 Ulvilassa
ja Kokemäellä oli eräänlainen "täyden maan tilanne", missä säätyläiset ja suurtalonpojat pyrkivät
pientalollisten ahdinkoa hyväksi käyttäen hankkimaan näiltä maata ja autiotiloja, joiden avulla
olisi mahdollista muodostaa sätereitä ja ratsutiloja. 499

Naapureiden ja suvun merkitys sijaisen hankinnassa
Kaukaa tulleista palkkamiehistä on melkein mahdotonta osoittaa, mikä osuus heitä pestatessa
sukusiteillä oli ollut. Paikallisesti voidaan kuitenkin selvittää, mikä oli oman kylän ja siinä asuvien
naapureiden merkitys palkkamiesten hankinnassa. Suurin osa palkkamiehistä saatiin muusta kuin
palkkaajan omasta kylästä, jonka osuus palkkamiehen kotipaikkana oli 30 (55/183) prosenttia
(taulukko 31).500 Palkkamiestä ei siis ainakaan suoraan saatu naapureilta ja kylän merkitys
keskinäisessä yhteistoiminnassa oli vähäisempi kuin kylien rajat ylittävä yhteistoiminta.

Taulukko 31. Palkkamiesten ja palkkaajan kotikylän vastaavuus vuosina 1631-48 sekä laillisesti kirjoitettujen renkien
koti- ja pestauskylän vastaavuus 1631-48.
Palkkamies
Samasta kylästä
Selvitettyjä tapauksia
%-osuus

1631-41
39
105
37 %

1642-48
16
78
21 %

1631-48
55
183
30 %

Renki
Samasta kylästä
Selvitettyjä tapauksia
%-osuus

1631-41
12
74
16 %

1642-48
3
8
4%

1631-48
15
82
18 %

Lähde: tietokanta I.
Huom: Taulukossa ei tarkastella sitä, olivatko eri kylät kuitenkin samasta ruodusta, jolloin ruodun merkitys
toiminnallisena yksikkönä korostuisi.

Naapurien apu ei siis ollut merkittävä, muuten kuin ehkä piiloon jäävän välitystoiminnan osalta.
Naapurien antaman rahallisen avun vastaanottaminen saattoi merkitä samalla omaa sitoutumista
avunantoon tulevaisuudessa, mikä saattoi hillitä naapurien välistä yhteistoimintaa.501
Jälkimmäisellä jaksolla palkkamies saatiin selvästi harvemmin samasta kylästä, mikä kertoo
498

Esimerkiksi Loimaalta ei myöskään 1600-luvun lopulla muutettu Ulvilaan ja Kokemäelle
eikä Raumalle ja Poriin, minkä Laakso on todennut vuosisadan lopun rippikirjojen perusteella.
Laakso 1986, s. 135.
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Aalto 1996, s. 165. Aalto käyttää nimitystä "täyden maan tilanne" Porvoon läänin
maanomistustilanteesta 1640-luvulla. Luonnehdinta sopii mielestäni myös Ulvilan ja Kokemäen
tilanteeseen samana aikana. Aalto on myös havainnut Porvoon kihlakunnan seksuaalirikollisuutta
tutkiessaan, että kruunun kontrolli oli heikoin siellä, missä oli aatelin asema oli vahvin. Tilanne oli
vastaavanlainen kruunun valvoessa väenottoja: se pystyi valvomaan niitä heikosti pitäjissä,
missä aatelin asema oli vahva, kuten Ulvilassa ja Kokemäellä. Sama, s. 162.
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Vaikka omasta kylästä saatiin "vain" 30 prosenttia palkkamiehistä, oli silläkin kuitenkin
tärkeä merkitys järjestelmän toiminnan kannalta.
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Naapurit saattoivat auttoivat toisinaan palkanmaksussa vastapalvelusta vastaan. Vuonna
1664 Fryksdalenissa käsiteltiin palkkausasiaa, jossa palkkaaja oli saanut naapuriltaan apua
palkanmaksussa ehdolla, että lähtee tarvittaessa tämän puolesta sotaväkeen. Kyseessä lienee
ollut ilmentymä yleisemmästä käytännöstä. Almqvist 1987, s. 234.
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sijaistarjokkaiden vähenemisestä. Se kertoo myös siitä, että naapurien merkitys palkkamiehen
rekrytoinnissa väheni tutkittavana aikana. Naapurit eivät enää varsinkaan jälkimmäisellä jaksolla
pystyneet auttamaan palkkamiehen hankinnassa. Sukusiteillä oli merkittävä osa myös kylien
sisällä, joten tässäkin mielessä kotikylä ja siinä asuvat sukulaiset auttoivat vain heikosti.
Merkittävää sen sijaan lienee ollut muualle muuttaneiden sukulaisten vaikutus sijaisen
hankinnassa. Renki saatiin vielä harvemmin samasta kylästä. Rengit liikkuivat enemmän kuin
palkkamiehet, ja heidän hankkimisessa oli naapureilla vieläkin vähäisempi osuus. Palkkamiehet ja
rengit eivät siis ainakaan liikkuvuuden kannalta olleet täysin samankaltainen sosiaaliryhmä.
Palkkamiehet olivat enemmän paikallista työvoimaa, rengit useimmiten ulkopaikkakuntalaisia.
Renkien määrä laski jyrkästi jälkimmäisellä jaksolla, mihin osittain vaikuttaa lähdetilanne.
Palkkamiesten kaupassa kylien välinen toiminta lisääntyi jälkimmäisellä jaksolla, mikä myös
kertoo sijaisjärjestelmän alueellisesta laajenemisesta.
Pitäjäkohtaisesti tarkastellen (taulukko 32) palkkamiehiä saatiin hyvin omasta kylästä pitäjissä,
joissa järjestelmä toimi muutenkin hyvin. Parhaiten miehiä saatiin omasta takaa Eurassa.502
Loimaalla ja Huittisissa palkkaaja sai palkkamiehensä samasta kylästä yhtä usein; Kokemäellä
harvemmin, mutta Ulvilassa sen sijaan ei kertaakaan. Naapurien välinen yhteistoiminta sujui
palkkaajan kannalta kaikkein huonoimmin Ulvilassa ja Kokemäellä. Pienestä pitäjästä piti lähteä
useammin sen rajojen ulkopuolelle hankkimaan palkkamiestä. (Sijaisten saatavuuteen palkkaajan
omasta kylästä vaikutti myös se, että esimerkiksi Kokemäellä kylissä oli vähän taloja, kun niitä
Eurassa sekä Ulvilassa oli kyläkohtaisesti eniten koko kihlakunnassa.503 Sijainen saatiin Ulvilassa
useimmin omasta kylästä, mutta pieni aineisto on altis satunnaisuuksille - jo yhden tai kahden
miehen vaikutus näin pienessä aineistossa aiheuttaa heittoja suuntaan tai toiseen.) Kokemäellä
sen sijaan oli ilmeistä, että kylien pieni koko aikaansai sen, että palkkaaja harvoin löysi sijaisensa
samasta kylästä. Muissa pitäjissä, joissa laajempi aineisto on tasoittanut satunnaisuudet, noin
joka neljäs tai kolmas sijainen oli oman kylän miehiä
Taulukko 32. Sijaissotilaan (sulkeissa renkien) ja palkkaajan kotikylän vastaavuus pitäjäkohtaisesti tutkimusalueella
vuosina 1631-48.
Sama kylä

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

11(1)
25(11)
3(1)
15(4)
4(3)
78

Selvitettyjä Sijainen
tapauksia ja palkkaaja
samasta
kylästä
36
33 %
116
31 %
26
15 %
70
27 %
17
41 %
265
29 %

Lähde: tietokanta I.
Huom: taulukossa ei ole huomioitu kylien keskimääräisiä talolukuja eri pitäjissä. Mukaan on laskettu palkkamiehet ja
rengit, vaikkei viime mainituilla aina välttämättä ollut varsinaista palkkaajaa.

Eurassa pestattiin kuitenkin myös eniten oman pitäjän ulkopuolisia miehiä. Jos miestä ei omasta
kylästä saatu, voitiin hänet hankkia oman pitäjän ulkopuolelta. Euran monitaloisissa kylissä oli
otettavia, mutta tarvittaessa myös maksukykyä ostaa pitäjän ulkopuolelta kalliimpi palkkamies.
Vaikka Huittisissa saatiin vähemmän miehiä omasta kylästä, ei pitäjästä kuitenkaan tarvinnut
lähteä yhtä usein sen rajojen ulkopuolelle. Sijaisjärjestelmä toimi hyvin pitäjissä, missä sijaisia
502

Vastaava voidaan todeta myös avioliittomarkkinoista. Puoliso löytyi useimmiten omasta
pitäjästä tai hyvin läheltä. Edellä oleva Pylkkäsen havainto koskee kuitenkin vuosisadan
loppupuolta. Pylkkänen 1990, s. 183.
503

Heino 1984, s. 88.
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oli saatavilla omasta kylästä, koska he olivat halvempia.504 Ulvilassa ja Kokemäellä, jossa maasta
vallitsi niukkuus, ainoa keino laajentaa omia maita oli laajentaa niitä naapurin kustannuksella.
Naapurin ahdingonalainen tilanne väenotossa saattoi tarjota tällaisen mahdollisuuden. Myös
tämän takia naapurien välinen yhteistoiminta oli olematonta Ulvilassa ja Kokemäellä.
Palkkamieheksi aikovan oli syytä toimia aktiivisesti, sillä viivyttely saattoi johtaa siihen, että
hänet kirjoitettiin laillisesti kirjoitettuna nihtinä palkatta sotaväkeen. Jos palkkaaja ei saanut
palkkamiestä kotiseudulta, hänen oli lähdettävä naapuripitäjään tai jopa toiseen kihlakuntaan.
Hakumatka tiettyyn suuntaan on kuitenkin edellyttänyt tietoa siitä, että palkkamies kyseiseltä
alueelta oli löydettävissä. Edellä esitettiin, että kotikylästä muualle muuttaneet sukulaiset
auttoivat sijaisten hankinnassa. Myös palkkaajan kotiseudun palkkamiehet kilpailivat hyvistä
pestisopimuksista. Kotiseudulla sukulaisten osuus välitystyössä on ollut todennäköisesti
merkittävämpi kuin "kaukokaupassa" - olettaen, että sukusiteet vaikuttivat enemmän pienellä
kuin suurella maantieteellisellä alueella. Veikko Laakson mukaan esimerkiksi loimaalaiset
muuttivat 1600 luvun lopun rippikirjojen mukaan voittopuolisesti lähiympäristöön Pöytyälle,
Tammelaan, Huittisiin, Marttilaan, Säkylään ja Punkalaitumelle. Kauemmaksi lähdettiin selvästi
harvemmin. Ulkopaikkakuntalaisia sulhasia tuli paljon Tammelasta, Huittisista, Pöytyältä ja
Marttilasta.505 Edellä mainittu koskee siis vuosisadan loppupuolta, mutta ajallisesta erosta
huolimatta myös tutkittavana aikana sukusiteet lienevät keskimäärin ulottuneet yhtä kauas.
Tämän perusteella edellä mainituilta alueilta kotoisin olleet palkkamiehet hankittiin
todennäköisesti useammin sukusiteiden avulla kuin ilman niitä.506 Talon tyttären naittaminen ja
väenotto-ongelma voitiin yhdistää siten, että tytär naitettiin talon puolesta sotaan lähtevälle
miehelle.507 Näin vävy lunasti tulevan isännyytensä talon sijaisena. Sijaispesti ja talon isännyys
olivat verrattavissa toisiinsa, sillä sijaisille maksettiin toisinaan jopa pienen talon hintaa vastaavia
palkkioita, kuten aiemmin on todettu. Tällaisessa tapauksessa vävy otti suuren riskin, mutta
onnistuessaan häntä odotti talon isännyys.

Vapaaehtoisia vai pestautumaan pakotettuja?
Yleisin pestinoton syy oli köyhyys. Väenottoa koskevassa luvussa todettiin, että
veronmaksukyvyttömyys oli tärkein väenottoperuste. Tämän takia esimerkiksi palkkamieheksi
aikovan varattoman autiotilallisen kannatti ottaa sijaissotilaan pesti ennenkuin oli vaarassa joutua
laillisesti kirjoitettuna nihtinä armeijan riviin. Myös talojen väistyvien perillisten asema oli
uhanalainen. Heidän etunsa mukaista oli saada mahdollisimman hyvä pestisopimus renkinä
esimerkiksi hakeutumalla kartanon tai muun väentotoista vapautetun laitoksen työvoimaksi.
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Naapurien väliset riidat näkyivät myös noituusoikeudenkäynneissä, joissa syytetty ja
syyttäjä olivat useimmiten juuri naapureita. Nenonen 1992, s. 198-199.
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Laakso 1986, s. 135, 137.
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Käytettiinkö sijaiskauppaa sukusiteiden vahvistamisen välineenä? Ainakaan tilattomilla,
jotka luovuttivat perheenjäsenensä toisen talon sijaiseksi, ei liene ollut tarvetta vahvistaa sukujen
välisiä siteitä sijaiskaupan avulla. Köyhillä taloilla ei ylipäätään ollut tarvetta sukulaisten varaan
rakennettuun liittoon, koska maata oli vähän tai ei ollenkaan. Ulkomaisessa
tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, miten 1700-luvun Ranskan maataloustyöläiset valitsivat
täysin sattumanvaraisesti lastensa kummivanhemmat. Havaintoa voidaan soveltaa
sijaiskauppaan: tilaton väestö luovutti jälkikasvunsa sille, joka maksoi parhaiten. Sabean 1976, s.
97.
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Myös kaikki muut, joiden asema kyläyhteisössä ei ollut vakiintunut, olivat vaarassa joutua
sotaväkeen. Tämä koski esimerkiksi itsellisiä. Pesti voitiin ottaa myös velkojen ja sakkojen
hoitamiseksi.508
Taloudellisten motiivien lisäksi oli myös sosiaalisia. Yhteisössään epäsuosioon joutuneet olivat
todennäköisiä nihtejä. Joissain tapauksissa pesti otettiin tehdystä rikoksesta seuranneen
rangaistuksen välttämiseksi. Tukalassa asemassa oleva oli mahdollista saada halvemmalla.
Toisaalta sotaväki tarjosi yhden mahdollisuuden sovittaa rikkomus. Huittisten käräjillä käsiteltiin
vuonna 1645 tapausta, jossa erään rengin kerrottiin itse halunneen pestautua palkkamieheksi.
Tapauksessa naimaton Brita Matzdotter Hund tunnusti syyllistyneensä salavuoteuteen
naimattoman Henrich Hansson -nimisen ja kappalainen herra Knutin entisen rengin kanssa. Brita
oli suhteen seurauksena tullut raskaaksi ja synnyttänyt lapsen. Knut-herra todisti miten Henrich
oli kohta rikkomuksensa jälkeen pyytänyt häneltä lupaa saada pestautua sotamieheksi, ja
sanonut että jos ei saisi lupaa, tulisi pestautumaan ilman sitä. Kappalainen Knut oli luvan
antanut, minkä jälkeen Kannilan kylän Thomas oli pestannut Henrichin ja antanut herra Knutille
piian työvoimakompensaationa.
"--- Huilken be.te. Henrich hade strax effter sedan han henne belägrat hade (efftersom her Knut thz nu bekende) begert af
honom lof at lota leija sigh til Knecht, och sagt; At der han eij kunde få låf der till, då wille han Uthan låf begifwa sigh der
til, Der til och her Knut honom låf gifwit hade, och bekommet af Thomas i Kannila som honom legde, en Piga i tienst igen,
509
Och be.te. Henrich sedan på åhr 1642 för en Knecht Uthdragit---"

Pestinoton taustalla oli vuoden 1642 väenotto Huittisissa, jossa Thomas Jöransson Kannilasta
oli kirjoitettu nihdiksi, koska tuolloin ei "muutakaan neuvoa ruodussa ollut". Jouduttuaan
nihdiksi Thomakselle tuli kiire hankkia sijainen. Oletettavasti Thomas tai joku hänen ruodustaan
oli saanut vihiä Henrich-rengin salavuoteudesta, minkä jälkeen renki päätettiin pakottaa
sijaiseksi.510 Rikkomus oli tapahtunut samoihin aikoihin - vuosien 1641 ja 1642 paikkeilla - kun
Thomas joutui nihdiksi. Ehkä Henrik-renki uhattiin ilmiantaa, ellei hän suostuisi palkkamieheksi.
Mahdollisesti palkkaajat lupasivat maksaa hänen sakkonsa pestinottoa vastaan. Tämä selittäisi
sen, miksi hänen nimenomaisesti kerrotaan halunneen pestautua palkkamieheksi, vaikka hänellä
oli kelvollinen ja suojattu työpaikka kappalaisen renkinä. Salavuoteus tuli vasta kolme vuotta
Henrikin sotaan lähdön jälkeen käräjien kautta yleiseen tietoisuuteen. 511 Rengin tuli saada lupa
pestautua sijaiseksi, mutta tämä oli kuten tapauksesta ilmenee verraten muodollista, sillä
käytännössä voitiin pestautua ilman isännän lupaa. Ainakin tässä tapauksessa työvoima saneli
työnantajalle ehdot. Renkien karkailua ei pystytty tehokkaasti estämään, joten työantajan oli
parempi luopua rengistään sopimalla samalla työvoimakompensaatiosta.
Myös erään Ulvilan Hyvelästä kotoisin olevan rengin, joka oli syyllistynyt salavuoteuteen,
sanottiin halunneen pestautua palkkamieheksi: "--- den haffuer för een Soldatz Låthet sigh
Leigha." (antanut pestata itsensä sotilaaksi). Vaikka varsinaisen rangaistuksen joutui kärsimään
kotimaahan jäänyt rikoksen naisosapuoli, oli mahdollista, että palkkamiehen pesti jouduttiin
tässäkin tapauksessa ottamaan juuri salavuoteuden paljastumisen pelossa. 512 Vastaavassa
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tilanteessa oli myös Euran Sorkkisten kylästä kotoisin oleva Henrich Andersson, joka oli
maannut Anna Andersdotterin ja pestautunut tämän jälkeen Panelian kylän rälssitalonpoikien
palkkamieheksi: "--- och nu hafuer Låthit sigh Uthläija till Knecht Hoopen för Panelia
bönder."513 Edellisissä tapauksissa kaikki pestatut olivat väenottopaikkakunnalta kotoisin - ja
kuten edellä esitettiin, tavalla tai toisella pakotettuja pestautumaan. Sotaväki tarjosi
mahdollisuuden piiloutua ja välttää rangaistus. Kokemäen käräjillä käsiteltiin
salavuoteustapausta, jonka yhteydessä rikoksen toisen osapuolen kerrottiin tehtyään
rikkomuksen menneen Ruotsiin ja piileskelevän sotapalveluksessa.514
Sen sijaan närpiöläinen naimissa oleva Bertill Thomasson oli ollut laittomassa
sukupuoliyhteydessä palkkaajansa tyttären kanssa. Bertill oli lähtenyt sotaan vuonna 1641 ja
laittoman suhteen tuloksena syntynyt lapsi näki päivänvalon 23.3 1642. Asiaa käsiteltiin saman
vuoden syyskäräjillä. Huorinteko oli siis sattunut edellisen vuoden heinäkuun paikkeilla eli
todennäköisesti sen jälkeen, kun Bertill oli jo pestattu. Sukupuolirikos ei siis tässä tapauksessa
ollut syynä palkkamieheksi ryhtymiseen. Toisaalta Bertill oli saattanut kokea olevansa
siveyssääntöjen ulkopuolella, koska oli sotaan lähtevä palkkamies.515 Myös muut rikokset
saattoivat olla pestautumisen taustalla. Eurajoen käräjillä käsiteltiin vuonna 1689 tapausta, jossa
varkaudesta kiinni jäänyt renki pestautui palkkamieheksi. 516 Vuonna 1635 sotakollegiossa
käsiteltiin asiaa, jossa Ruotsin Alundan pitäjän ruodun puolesta sotaväkeen kirjoitettu nihti
paljastui eläimeen sekaantujaksi, minkä seurauksena mies teloitettiin. Ruotu valitti nyt, että
joutui uudestaan väenottoviranomaisten "vaivaamaksi", vaikka oli hoitanut nihdistä aiheutuneet
kulut. Vaikka ruotu puolustautui sanoen, ettei kukaan ruodussa eikä koko kihlakunnassa ollut
väenoton aikoihin tietoinen miehen rikoksesta, saattoi tässäkin tapauksessa olla kyse
kiristämisestä. Mies oli kirjoitettu ruodusta laillisesti kirjoitettuna eikä palkkamiehenä, mikä
saattaa viitata siihen, ettei hän ahdingonalaisen asemansa takia pystynyt vaatimaan itselleen
sijaismiehen palkkaa.517 Ruotsin Fryksdalenin käräjillä käsiteltiin vuonna 1651 sukulaisten
kesken tehtyä sopimus, jossa palkkamies otti pestin korvatakseen isänsä tekemän tapon.
Sopimus oli suvunsisäinen, sillä uhri oli tappajan veli. Palkkamiehen isä lupasi maksaa sen
lisäksi, että salli poikansa pestautua, uhrin perheelle 30 riikintaaleria eli noin 150
kuparitaaleria.518 Summa oli sama, joka jouduttiin tavallisesti maksamaan väenottokomissaareille
vapautuksesta.
Yhdenmukaista linjaa ei siveys- tai muihin rikollisiin kuitenkaan noudatettu. Kyläyhteisö ratkaisi
asian tapauskohtaisesti. Lievähkö rikos ei sinällään pakottanut pestinottoon, sillä tärkeämmät
perusteet liittyivät veronmaksukykyyn ja työvoimaan. Seksuaalikuria ylläpidettiin lähinnä
vallankäytön takia. Kun muuta syytä ei löytynyt, vedottiin esimerkiksi siveysrikokseen.
Syyllinen saatettiin pakottaa palkkamieheksi, mutta toisinaan myös rikoksen tehnyt tai jopa
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irtolainen sai pestata sijaisen. 519 Sotamiesten tekemät siveysrikokset otettiin esille käräjillä vasta
sen jälkeen, kun miehet oli viety asepalvelukseen - rikkomus paljastuikin yleensä vasta kun
nainen oli synnyttänyt lapsen.520 Paikallisyhteisön kontrolli ulottui myös kotiseudun
ulkopuolelle, sillä muualla pestin ottaneet voitiin hakea takaisin kotipitäjään ja kirjoittaa siellä
ilman palkkiota sotaväkeen.521 Muualta tulleiden taustasta ei pestauspaikkakunnalla aina tiedetty
eikä haluttukaan tietää. Joissain tapauksissa sijaiseksi haluavat hakeutuivat uudelle
paikkakunnalle paremman pestisopimuksen toivossa. Näin ollen heillä oli palkkasopimusta
tehtäessä myös jonkinlainen valinnan mahdollisuus.522 Palkkamiehellä oli myös mahdollisuus
valita sukulaisten eikä välttämättä täysin tuntemattoman palkkaajan joukosta se, jolta sai parhaan
pestisopimuksen. Näin ollen suvulla oli edelleen tärkeä, mutta ehkä jonkin verran vähentynyt
merkitys palkkamiehen toimintamahdollisuuksia ja valintoja rajoittavan verkoston luomisessa.
Myös autiotilan asukaan takuumiehillä (Cautions Män) oli päätösvaltaa sijaiskaupassa - he olivat
osa sijaiskauppaan liittynyttä kulissientakaista toimintaa. 1610-luvulta alkaen autiotilan ottajilta
alettiin vaatia takaajia, jotka olivat vastuussa siitä, että viljelijä pysyisi talossaan ja vielä
vapaavuosien jälkeenkin. Joskus takaajana oli koko kihlakunnanoikeuden lautakunta, mutta
tällainen takaus annettiin ehkä vain paikkakuntalaisille. Kolmikymmenvuotisen sodan jälkeen
autiotiloja ruvettiin antamaan sodasta palanneille nihdeille.523 Vuonna 1657 Huittisissa Henrich
Jacobson oli varannut palkkamiehekseen kuuden takaajan suostumuksella erään Johan
Michelsonin. Takaajat olivat antaneet viime mainitulle autiotilan asuttavaksi sekä vapauttaneet
hänet myöhemmin tilanhoidosta ja taanneet hänet sen jälkeen Henrich Jacobzsonin
palkkamieheksi524 : "--hwilken dhee opå edd Uptagne ödes hemman sadde add boo, och honom
der ifrån löösgifwit, och sedhan till en leigde Carll Caverade--". Koska autiotilan vapaavuodet
olivat pestiä tehtäessä kuitenkin vielä kesken, olivat takaajat ottaneet palkkamieheksi aiotun
takaisin taloa asuttamaan: "--Så emedan Frijheetz åhren ähnnu påstadho, der före kommo be.te.
män och honom Johan af för be.te. Henrich igen fråntogh och på be.te. ödes hemman at boo."
Palkkaaja vaati nyt luovuttamiansa rahoja (14 kuparitaaleria) ja hyödykkeitä (viljaa, ruokaa,
olutta) takaisin takuumiehiltä. Palkkamiehen saama palkkio oli siis heidän halussaan, vaikka se
tapauksessa kerrottiin annetun nimenomaisesti palkkamiehelle itselleen.
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Tapauksesta ilmenee, että palkkamiehellä itsellään - erityisesti nuorella niinkuin edellä mainitussa
tapauksessa oli kyse525 - oli toisinaan hyvin vähän sanottavaa pestisopimuksen synnyssä.
Päätös sopimuksen tekemisestä oli tässä tapauksessa ryhmällä talollisia - palkkamies oli heidän
määräysvallassaan. Myös hän eli paikallisen järjestelmän ehtojen mukaisesti. Kyseessä oli
käytännössä eräänlainen "vakinainen" sotamies ennen varsinaista vakinaista
sotamiehenpitojärjestelmää: miehellä (tai tässä tapauksessa pojalla) oli oma talo asuttavanaan, ja
hän lähti tarvittaessa talollisten puolesta sotaväkeen. Tapaus heijastanee yleisempää
menettelytapaa. Autiotilalliset olivat kylän muiden talojen sotamies- ja työvoimareserviä.526
Takaajat olivat suostuneet takaamaan autiotilan ottajan ehdolla, että tämä suostuu heidän
palkkamiehekseen ja on heidän käskyvallassaan. Jos palkkamiestä ei tarvittu itse, hänet voitiin
luovuttaa korvausta vastaan toiselle. Tämä selittää myös sen, miksi niin moni autiotilan ottanut
päätyi sotaväkeen, sekä osittain myös sen, että heitä vain harvoin voidaan yhdistää tiettyyn
taloon, koska he veroa maksamattomina olivat kirjanpidon ulkopuolella. 527 Autiotila saattoi
myös hyödyttää naapureita, sillä talon autioituessa naapurit saivat sen niityt ns. abulatorisesti
käyttöönsä, mikä tarkoitti sitä, että se oli kiertävässä omistuksessa.528 Niityt olivat karjanpidon
välttämätön edellytys, ja karja taas tutkimusalueen tärkein varallisuuslähde.

Sotilaspojat
Lasten kasvattaminen kodin ulkopuolella oli 1600-luvulla yleinen käytäntö. Perhettä pitivät
yhdessä enemmänkin taloudelliset realiteetit kuin tunnesiteet. Lapsi voitiin antaa muualle, joko
sukulaiselle tai tuttavalle, joka pystyi tästä paremmin huolehtimaan. Alaikäinen lapsi oli
taloudellisesti tuottamattomana perheenjäsenenä lähinnä rasite, jonka pois antaminen kevensi
yksittäisen talon voimavarojen kulutusta. Köyhimmillä perheillä, joilla ei juuri ollut karjaa tai
peltoa, lapsia ei yksinkertaisesti voitu pitää. Keskenkasvuisten käyttö aikuisten tehtävissä oli
yleistä myös sen takia, että lasten ja aikuisten välinen raja oli epäselvä: 1600-luvulla lapsilla ei
ollut selvää lapsuutta ja he joutuivat tekemään työtä aikuisten lailla.529 Askel taloon otetusta
kasvattipojasta talon sijaissotilaaksi ei ollut pitkä. Kaikki samassa taloudessa asuvat niin isäntien
omat pojat kuin rengitkin kuuluivat talonväkeen, ja olivat velvollisia suorittamaan muiden
tehtävien ohella vaadittaessa talon puolesta myös sotapalveluksen.
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Tutkimusalueelta on lukuisia epäsuoria viitteitä siitä, että taloihin oli jo ennakolta otettu nuoria
renkipoikia tulevia väenottoja varten. Nuoreen ikään viittaavat sellaiset väenottoluetteloissa
käytetyt nimitykset kuten "dräng poike" , "fäpoike" sekä merkinnät "ung" tai "liten". Toisinaan
lähteissä ilmaistiin myös yksiselitteisesti, että kyseessä oli palkattu sotilaspoika - "--een legd
Knecht poike--". 530 Nuoren pojan sai halvemmalla kuin täysikasvuisen miehen, mutta
lapsisotilaan läpimeno katselmuksessa oli epävarmempaa. Oli hyvin tavallista, että sijainen
hylättiin katselmuksessa juuri alhaisen iän tai pienen koon takia. (Kuten on jo todettu, nuorin
tutkimuskirjallisuudessa mainittu sotilaspoikaa koskeva sopimus tehtiin kaksivuotiaasta. 531)
Sotilaspoikia on vaikea erottaa taloihin otetuista renki- tai paimenpojasta, sillä he olivat toisaalta
talojen normaalia työvoimaa, mutta heitä hankittiin taloihin usein väenottoja silmällä pitäen.
Eurasta otettiin vuonna 1637 sotaväkeen laitilalainen sotilaspoika Thomas Markusson, josta
kerrottiin, että hän oli ollut ennen väenottoa isäntänsä elättämä. 532 Tutkimusalueen
naapuripitäjän Karkun käräjillä käsiteltiin vuonna 1662 tapausta, jossa sotilaspojan hinnaksi
saatiin sovittelemalla 20 kuparitaaleria. Tapauksessa kerrotaan, että poika oli ostettu
palkkamieheksi eikä esimerkiksi rengiksi tai paimeneksi "--som han hade köpt sigh till legokarl-".533 Vuonna 1658 Huittisissa käräjöitiin tapauksesta, jossa kokemäkeläinen renkipoika oli
pestattu Huittisista tyrvääläisen sijaiseksi 25 kuparitaalerilla, tynnyrillä ruista sekä leiviskällä
lihaa.534 Euran käräjillä puitiin vuonna 1645 juttua, jossa Kankaanpään Matz Sigfredsson oli
pestannut Jöran Zachariasson535 -nimisen pojan palkkamiehekseen: "-- hafwer legdt en poike
Jöran Zachariasson til Knecht--". Rahaa hän oli antanut pojalle 15 kuparitaaleria, vaatettanut
hänet sekä elättänyt tätä puolitoista vuotta. Raha oli siis annettu pojalle eikä hänen isälleen.
Lisäksi hän oli ollut pojan kanssa kaksissa pääkatselmuksissa - mistä oli myös aiheutunut kuluja
- mutta joissa häntä ei kuitenkaan oltu hyväksytty nihdiksi. Hänet palautettiinkin isännälleen
siihen asti kunnes kasvaisi isommaksi. Lopulta pojan oma isä oli hakenut hänet sopimuskauden
päätyttyä takaisin kotiin.536 Sotilaspoikien palkka oli noin kymmenen vuoden renkipojan
palkkaa vastaava summa - se oli siis verrannollinen renkien ja palkkamiesten vastaavien
palkkojen kanssa.537 Sotilaspojan sai noin 3-5 kertaa halvemmalla kuin täysikasvuisen
palkkamiehen, mutta ensin mainittua joutui elättämään ehkä pitkänkin ajan. Sotilaspoikien
hankkimiseksi jouduttiin heidän entisille isännilleen antamaan lahjoituksia ja hyvityksiä. Yleensä
kyseessä oli viljatynnyri tai karjaa.538 Loimaan käräjillä oli vuonna 1649 esillä oikeustapaus,
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jossa ratsutilallinen Johan Staffansson oli hankkinut Maisa Johansdotterin miehelle renkipojan
palkkamieheksi, mistä hyvästä Maisa oli antanut hänelle tynnyrin viljaa lahjana ja hyvityksenä.
Maisan mies oli saanut "hyödyntää" renkipojan sijaisekseen. Näin ollen oikeus julisti Johanin
vapaaksi Maisan vaatimuksista. 539
Kihlakunnanoikeuden lautakunta ohjasi alaikäisillä käytyä kauppaa siinä kuin täysi-ikäisten
palkkamiestenkin. Tutkimusalueen naapuripitäjässä Närpiössä 12 miestä määräsi vuonna 1648
renkipojan pysymään sopimuksessaan, sillä muuten palkkaajan talo olisi autioitunut sijaiskaupalla ja sen ohjaamisella voitiin siis vaikuttaa ratkaisevasti talojen tulevaisuuteen.
Tapauksessa Österlaxin Madz Henderson oli pestannut kynttilänpäivänä (2.2)540 Madz
Henrichson -nimisen renkipojan palkkamiehekseen, mutta valitti nyt oikeudessa, ettei voinut
hyödyntää pestisopimustaan "--icke fåå niuta sin städzla--", vaikka oli luovuttanut pojalle
parseleja hyvityksenä. Poika oli todennäköisesti alaikäinen, koska äiti esiintyi käräjillä.541
Palkkaaja korosti, että oli pestannut pojan ns. laillisena aikana, joten sopimus oli sitova.
Tapauksesta ilmenee, että myös sotilaspojan omalla mielipiteellä - äidin hyväksynnän lisäksi - oli
vaikutusta siihen syntyikö sopimus vai ei: "--Så alldenstundh befinnes att mehrb.te. Madz sielf
godz willigen der till Will effter hans Moders samtyckio --". Koska palkkaaja oli talon ainoa
miehenapu, päätyi oikeus siihen, että poika kuului tälle, koska muuten talo autioituisi:
"-- och så framt han Poiken icke skulle nåå till sin Lego Karl, thå skulle hemmanet blifua aldeles Ödhe [---] Altså effter 12
Manna Ransakan Ehrkiännes att Madz beholler Pojken, och Pojken ähr Plichtig att opfylla sin RESTERANDE åhrs tienst,
542
och hwadh Pojken öfw. stadgan sin löön Opburit hade, skall [---] Utmäta och igen RESTITUERA".

Ainakin tähän sopimukseen sisältyi siis työvelvollisuus palkkaajan tilalla: pojan tuli tehdä
sovittu palvelusvuosi loppuun, ja tämän lisäksi palauttaa kaikki minkä oli vastaanottanut yli
sovitun palkan. Tässäkin tapauksessa renkipojalle oli jouduttu maksamaan palkan lisäksi
ylimääräistä, mikä on osoitus työvoimakilpailusta ja palvelusväen palkkojen kohoamispaineista.
Kuten täysikasvuisia renkejä ja piikoja, myös alaikäisiä käytettiin työvoimaan liittyvissä
vaihtokaupoissa. Euran käräjillä käsiteltiin vuonna 1641 tapausta, jossa renkipoika oli luovutettu
palkkamieheksi. Pojan palkannut Michil Henderson, joka pestasi renkipoika Peer Larssonin
poikansa sijaiseksi, lupasi vastavuoroisesti toimittaa piian Peerin entiselle isännälle Bengt
Anderssonille.543 Tätä hän ei kuitenkaan koskaan tehnyt, ja joutui nyt oikeuden päätöksellä
maksamaan tämän takia korvausta kaksi taaleria eli renkipojan puolen vuoden palkan. (Samasta
539

"Framstegh Maisa Johans dotter i Carhula och Kärde till Johan Staffansson i Seppelä om - 1
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[=vapauttaa], der till hon eij Neka Kunde. Derföre kunde Rätten eij Annad der till göradh uthan
Johan ährkennes frij för hennes tilltalen i detta fallet." KA. AS I KOa 6, s. 600v, Loimaan sk.
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Renkipoika Peer on ollut yli 12-vuotias, koska hänestä maksettiin henkiraha, jonka alaikäraja oli
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pitäjästä on vuodelta 1642 renkipojan palkkatieto puolen vuoden ajalta - tuolloin se oli
kuparitaaleri ja neljä äyriä.544) Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan vuoden 1641 henkiraha,
ruotu- ja väenottorahat sekä muut mahdolliset pojasta aiheutuneet kulut. 545 Tapauksen taustalla
oli vuoden 1640 väenotto, jossa Mestilän Bertill Michilsson oli kirjoitettu nihdiksi.
Valintaperusteena oli varattomuus, josta oli maininta väenottoluettelossa: "förmår icke giöra
Cronen sin rätt." Hän ei siis ei pystynyt veronmaksuun. Samana vuonna pidetyssä
katselmuksessa määrättiin, että Bertill Michilson sekä saman kylän Bertill Henderson tulevat
kumpikin seuraavaan katselmukseen, jossa heidän tuli ilmoittaa kumpi sotamieheksi ryhtyy:
"Bertill Michilsson och Bertill Hendersson i Mästilä skole bådha komma till nästa Munstringen,
och då gifwes beskedh, huilken deere skall Uthgå". 546 Tämän jälkeen - todennäköisesti ruodun
sisäisen neuvonpidon jälkeen - oli käynyt selväksi, että ruotu tulisi valitsemaan keskuudestaan
Bertil Michilson nihdiksi. Näin ollen hän tarvitsi itselleen sijaisen. Bertilliä auttoi hänen isänsä,
joka sai edellä mainitun renkipojan Sorkkisten kylän Bengt Anderssonilta. 547 Vaikka Michill
Hendersson velvoitettiin korvaamaan sopimuskumppanilleen menetetty työvoima, ja maksamaan
erinäisiä korvauksia, sai hän pojalleen palkkamiehen halvalla. Ainakaan vuoteen 1653 asti talo ei
ollut yhtään vuotta veronmaksukyvytön. Edellä mainittujen talojen varallisuus oli vuonna 1639
suunnilleen samanlainen ja kumpikin talo yhden manttaalin ja noin viiden äyrin kokoinen.
Työvoiman vaihto oli ainakin tämän tapauksen valossa samalla varallisuustasolla olevien talojen
keino ratkaista väenotto- ja työvoimaongelma. Renkipojan hankkinut Beng Andersson ei siis
saanut tapauksen perusteella mitään palkkamieheksi pestautuneen pojan palkasta, vaan
ainoastaan korvauksen menetetystä työvoimasta sekä muista kuluista.
Renkipoikien käyttö kertoo siitä, että sopivaa täysi-ikäistä miestä ei ollut saatavilla pikemminkin
kuin siitä, ettei varaa varsinaisen palkkamiehen palkkaamiseen olisi ollut. Sotilaspojan
hankkineen Bertill Michilsonin talosta oli nimittäin jo vuonna otettu 1637 sotamies - tuolloin
joutui lähtemään talon toinen poika Anders.548 Sijaista ei tuolloin pystytty hankkimaan, koska
sopivaa miestä ei löytynyt. Talo oli vuoden 1637 kotieläinkannan perusteella verraten
varakas.549 Sotilaspoikien käyttö, joka tutkimusalueella yleistyi 1640-luvulla, kertoo myös siitä,
että sijaisjärjestelmä alkoi tässä vaiheessa olla jo vakiintunut ja suhteellisen kehittynyt käytäntö.
Sotilaspoikajärjestelmän yleistyminen viitaa siihen, että väentotot voitiin ennakoida ja
pystyttiin arvioimaan, milloin vuoro tulisi. Sotilaspoika oli investointi ja vakuutus; he olivat
käypää kauppatavaraa, jotka voitiin tarvittaessa "muuttaa rahaksi". Väenottojärjestelmä toimi
hyvin niin kauan kuin sopivia miehiä riitti ja kuolleisuus pysyi riittävän alhaisena. Mutta
esimerkiksi 1630-luvun lopulla oli otettava ennakoitua nopeammin suurempi määrä uusia
miehiä.550
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Jan Ole Björkbackan mukaan Kruunupyystä vuosina 1627-1640 otettujen nihtien keski-ikä oli
alimmillaan vuonna 1640, jolloin se oli 16,4 vuotta. Kyseessä olivat siis todella nuoret alokkaat.
Myös Armas Luukko on havainnut, että 1630-luvun loppua kohti alokkaiden keski-ikä laski. 551
Ruotsin Bygdeåssa pula täysi-ikäisistä oli vieläkin kovempi, sillä nihtien keski-ikä laski alle
kuudentoista ikävuoden: 1637: 19,1; 1638: 17,5 sekä 1639: 15,9 vuotta. Bygdeåssa väenotot
tuottivat suuria vaikeuksia. Alokkaiden keski-iän lasku oli yleiseurooppalainen ilmiö.
Esimerkiksi Norjassa 18-vuotiaiden osuus otetuista laivamiehistä kasvoi 1600-luvun kuluessa.552
Alokkaiden keski-iän lasku aiheutti sen, että kuolleisuus varuskunnissa nousi entisestään, koska
keskenkasvuiset pojat eivät selvinneet yhtä hyvin kuin täysi-ikäiset miehet. Tämä taas lisäsi
tarvittavien uusien miesten määrää - oltiin jouduttu kierteeseen, joka söi pitäjien miespuolista
väestöä enemmän kuin valtiovalta koskaan oli suunnitellut. Kierre oli pakko katkaista vuoden
1642 uudistuksella, jolloin väenotot lieventyivät ja rasitus tasaantui.

Leski, perinnönjako ja sotilaspojat
Oikeudessa poikiensa palkkoja perineet äidit olivat usein leskiä ja monesti nuoria leskiä, jotka
perivät alaikäisten poikiensa palkkasaatavia.553 Maanlain mukaan leski sai päättää lastensa
omaisuudesta. Leski oli lastensa omaisuuden haltija, mihin hän tarvitsi kuitenkin aviomiehen
suvun suostumuksen. Käytännössä leski sai jatkaa lasten ja heidän omaisuutensa hoitamista
ehdolla, että toiminta oli lasten ja suvun edun mukaista. Vasta avioiduttuaan uudestaan tuli tehdä
ositus, jottei kiinteä omaisuus siirtyisi lesken uudelle miehelle vaan pysyisi miesvainajan suvun
halussa. Maatilan hallinta lasten täysi-ikäisyyteen asti leskien alaisuudessa oli vallitseva
käytäntö myös muualla Euroopassa.554 Oliko sitten olemassa muuta erityistä syytä köyhyyden lisäksi - siihen, että lesket olivat usein valmiita myymään poikansa palkkamiehiksi?
Asiaan vaikutti osittain myös leskien tavoitteet tulevassa perinnönjaossa. Ulkomaisessa
tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että lesket saattoivat pyrkiä estämään poikiaan saamasta
isävainajansa perintöä.555 Leski pystyi viivyttämään ainakin loppuelämänsä ajan perillisten
pääsyä käsiksi isänsä omaisuuteen, sillä leskeys avasi joissain tapauksissa uusia taloudellisia ja
sosiaalisia mahdollisuuksia. Hän pystyi mm. vaikuttamaan omaisuutensa käyttöön enemmän
kuin naimisissa ollessaan. Lesket saattoivat olla tavoiteltuja kumppaneita avioliittomarkkinoilla,
juuri sen takia, että omaisuus oli siirtynyt heille.556 Myös heidän lasten tulevaisuutta koskeva
päätösvaltansa lisääntyi.557 Vaikka edellä esitetty ajatus leskistä perinnönjaon estäjinä koskee
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keskiajan Englantia, voidaan esittää, että 1600-luvun Ruotsissa sotilaspoikien kauppa tarjosi
nuorelle leskelle yhden tällaisen mahdollisuuden: myymällä poikansa palkkamieheksi leski
pystyi estämään tai ainakin viivyttämään poikaansa saamasta isänsä perintöä . Sotilaat myös
kuluttivat armeijan rivissä ollessaan tulevaa perintöään. Sotilaina ollessaan heidän tuleva
perintönsä väheni jo senkin takia, että palvelusaikana tekemät velat maksettiin joissakin
tapauksissa velkojille sotamiehen kotimaassa odottavasta perintöosasta.558 Kun sotamiehet
vuosien palveluksen jälkeen palasivat kotiin, saattoi perintö jo olla kulunut velkoihin.
Edellä esitetyn tulkinnan soveltamista rajoittaa kuitenkin se, että vain harvat poikansa
palkkamieheksi myyneet lesket kuuluivat talollisryhmään. Suurin osa kuului tilattomaan
väestönosaan. Katson kuitenkin aiheelliseksi esittää tämänkin näkökulman, vaikka sitä ei voi
soveltaa kuin vain osaan leskiä. Kyseessä on siis marginaalinen ilmiö, sillä Satakunnassa
leskinainen oli Anu Pylkkäsen mukaan vain poikkeuksellisesti tilan johdossa. (Ks. Liitetaulukko
nro 1 vuoden 1642 väenottolakkoon osallistuneista: joukossa on myös leski)559 Talollisryhmään
kuuluva leski pystyi estämään alkavan perinnönjakoprosessin ja pitämään tilan hallinnan
itsellään. Poika kannatti lesken näkökulmasta myydä pois ennen kuin oli kasvanut täysi-ikäiseksi
ja oikeutettu saamaan perinnön. Pojan ollessa ulkomailla palveluksessa perinnönjako hankaloitui
ja lykkääntyi. 560
Sotapalveluksessa olevien elossaolosta ei aina ollut selvyyttä.561 Pojan ollessa elossa mutta
ulkomailla sotapalveluksessa leski hallitsi miesvainajansa perintöä ja esti sitä joutumasta pojalle
ja miehensä suvulle. Näin toimien nuori leski pystyi saavuttamaan tärkeimmän tavoitteensa eli
uuden emännyyden. Edellytyksenä oli kuitenkin oman pojan "uhraaminen". On kuitenkin
muistettava, että poika olisi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti päätynyt
sotaväkeen tai muualle kodin ulkopuolelle töihin. Varattomien lapset asuivat vain vähän aikaa
kotona. Hänet oli siten parempi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla - kyse oli
vääjäämättömän sotaan lähdön ajoituksesta. Ulkomaisessa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty,
että ydinperheen siteet olivat heikot hyvin köyhien talonpoikien keskuudessa.
Maataomistamattomilla ei myöskään ollut erityistä syytä vahvistaa sukujen välisiä siteitä.
Köyhien lapset kasvatettiin vailla vahvoja tunnesiteitä, joita heikensi osaltaan myös lasten lähtö
kotoa muualle töihin jo hyvin nuorina.562 Maataomistamattomilta tai hyvin vähän maata
omistavilta puuttui tarve laajentaa suvun maaomaisuutta esimerkiksi mahdollisimman hyvän
naimakaupan avulla. Kynnys myydä oma poika toiselle sijaiseksi oli matalampi - mutta toisaalta
oli myös suurempi pakko ylittää tämä kynnys. Lesken tavoitteet olivat yhteneväisiä kruunun
tavoitteiden kanssa. Menemällä uudestaan naimisiin ja jatkamalla tilanhoitoa maatila säilyi
verotuksellisena yksikkönä. Hallitsemalla entisen miehensä kiinteää omaisuuttaa ja
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toteuttaa siten, että "suoritettiin laskelmallinen jako, joka esimerkiksi kirjattiin oikeuden
pöytäkirjaan, mutta omaisuutta ei erotettu omaisuuskokonaisuudesta ennen kuin lapset itse
voivat vaatia sitä haltuunsa." Toinen vaihtoehto oli hänen mukaansa se, että lasten isänpuoleiset
sukulaiset hallitsivat omaisuutta, joka aikanaan luovutettiin lapsille. Pylkkänen 1990, s. 310-311.
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Toisaalta tieto pojan kuolemasta saattoi myös nopeuttaa perinnönjakoa.
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Goody 1976, s. 20, 23. Sabean 1976, s. 98.

124
vastaanottamalla poikansa palkkaa luotiin varallisuuspohja, jonka turvin tilanpitoa ja
veronmaksua voitiin jatkaa.563
Sopimus voitiin tehdä myös niin, että leski myi poikansa miehensä suvulle, mikä oli edullista ei
ainoastaan lesken vaan myös miehen suvun kannalta. Näin lienee usein toimittu, mutta tätä
tukeva aineisto on vähäinen, koska sopimuksiin liittyneitä sukusiteitä ei juuri paljasteta.
Aiemmin todettiin, että leski sai hallita miesvainajansa omaisuutta ehdolla, että toimi miehen
suvun eduksi. Leskeysaikana isänpuoleisilla sukulaisilla oli oikeus neuvoa ja valvoa lesken
omaisuuden hallintaa.564 Tämän perusteella leski ei voinut täysin yksin päättää sitä, kenelle
poikansa myi palkkamieheksi. Poika lieneekin usein määrätty juuri hänen miehensä suvulle.
Sijaisjärjestelmä oli oleellinen osa leskin sosiaaliturvaa. Kyseessä oli järjestely, jossa leski
hyödyntämällä poikansa sijaissopimuksen kamppaili tulevaisuudestaan miesvainajansa suvun
kanssa. Lesken perimystavoitteet selittävät osaltaan myös sen, miksi alokkaiden keski-ikä laski
sodan jatkuessa. Leskien määrä lisääntyi sota-aikoina huomattavasti, jolloin myös
tulevaisuuttaan sotilaspoikien avulla turvaavien leskien määrä lisääntyi.

Sijaissotilasjärjestelmä ja autioituminen
Edellisissä luvuissa palkkamiesten palkkausta ja autioitumista tarkasteltiin paikallisesti muihin
lähteisiin yhdistetyn tuomiokirjamateriaalin perusteella. Näiden yksittäistapausten lisäksi
tarkastellaan seuraavaksi palkkauksen ja autioitumisen keskinäistä riippuvuutta pitäjäkohtaisesti
sekä osittain myös siten, että tutkimusalueet I ja II on erotettu omiksi kokonaisuuksikseen.
Autioitumisanalyysi on tarkoitus tehdä selvittämällä perintö- ja kruununtalonpoikien
kokonaisautioituminen pitäjittäin. Autioituminen ei aina johtunut siitä, että talo oli joutunut
väenoton kohteeksi, sillä autioituneista tai sen partaalla olevista taloista otettiin usein nihtejä.
Väenotto kuitenkin sinetöi potentiaalisen autioitumisen. Ja vaikka se ei aina johtanutkaan
suoranaiseen suurtilanmuodostukseen, se vähintäänkin vahvisti varakkaiden tilojen asemaa
köyhiin verrattuna.
Talokohtaisen tarkastelun avulla voidaan tutkia yksittäisiä taloja väenoton kohteina sekä
palkkaajina.565 Autioitumisen aste vaihteli: joiltakin taloilta jäi vain tilapäisesti verot maksamatta,
kun taas toiset olivat täysin vailla asukkaita - ne olivat siis todellisia autiotaloja. Autioitumisen
laajuus riippuu siitä kuinka matalaksi autioitumiskriteeri asetetaan. Tässä tutkimuksessa
tyydytään tarkastelemaan autioitumista lähinnä kameraalisesti. Kameraalinen autioituminen
kertoo köyhtymisestä ja veronmaksukyvyn alenemisesta, mikä myöhemmin saattoi johtaa myös
563

Berkner on todennut 1600-luvun Saksan osalta, että lesken poikkeuksellisen vahvan
aseman taustalla oli halu pitää maatilat elinvoimaisina ja veronmaksukykyisenä. Lesken asemasta
hän toteaa seuraavaa: "Widows were put in an unusually srtong position under this system. A
woman`s doery was merged into impartible estate, and she became the sole heir to the entire
farm, whether or not she had any surving children, for as long as the heir was under the age of
majority. -- All of these arrangements contributed to keeping the farms as economically viable,
and therefore tax-and-dues-paying,--." Berkner 1976, s. 78.
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Pylkkänen 1991, s. 100.
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Yksittäisiä taloja tarkastellaan myös sen valossa, kuinka paljon niillä oli karjaa suhteessa
kylvettyyn peltoon, sillä edellä mainittuun liittyy kysymys työvoiman määrästä. Oletuksena on,
ettei "karjavaltainen" tila ollut yhtä riippuvainen työvoimasta kuin "viljavaltainen". Termit
"karjavaltainen", "viljavaltainen" ovat epähistoriallisia - suurvalta-ajan maatila ei ollut
nykymielessä karjavaltainen - mutta niitä voidaan käyttää apukäsitteinä.
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varsinaiseen asumattomuutteen.566 Toisaalta autioksi merkitty talo saattoi olla asumaton mutta
kuitenkin naapurien viljelemä, siis demografisesti muttei taloudellisesti autio tila. Tutkimuksen
kohteena ovat toisin sanoen muutokset vuotuisen veron maksajien ja ei-maksajien määrässä.
Autioitumista ja palkkausta tarkasteltaessa olisi otettava huomioon myös muut mahdolliset
veronmaksukyvyttömyyteen vaikuttaneet tekijät kuten katovuodet ja kulkutaudit. Tämän lisäksi
syynä saattoivat olla satunnaistekijät, esim. tulipalo, tapaturma, karjasairaus tms. Näitä ei
kuitenkaan tässä työssä tarkastella.
Karja ja työvoima olivat maatilan tärkein voimavara. Väenottojen takia vähentynyt miespuolinen
lihasvoima voitiin korvata vain osittain eläinten avulla. Pakko-ottoja varten maatilalla piti olla
ylimääräistä työvoimaa tai varallisuutta palkata sijainen. Karjavarallisuus ei yksistään riittänyt,
vaan sen lisäksi talolla tuli olla niittyjä, joiden avulla karja voitiin ruokkia. Niittyjä ei kuitenkaan
tässä työssä tarkastella. Ne ovat kuitenkin mitä ilmeisimmin olleet karjanpidon välttämätön
edellytys. Sivuelinkeinot jäävät tämän työn ulkopuolelle, koska niiden osuuden selvittäminen
talonpoikaistalouden varallisuusrakenteessa vaatisi oman tutkimuksen. Mielestäni sivuelinkeinot
ovat kuitenkin olleet voimakkaasti peltoon ja karjaan tukeutuvalla tutkimusalueella nimensä
mukaisesti marginaalisia.

Kokonaistaloluku ja autiotilojen osuus
Asutustilanteen tarkastelun lähtökohdaksi on otettu luotettavana pidetty Juhana Ottenpojan
vuoden 1631 maakirja (VA 2585), joka laadittiin kenraalikuvernööri Niels Bilken kauden
maantarkastusten ja verollepanojen tuloksena.567 Tutkimusjakson loppupuolelta on otettu
vuoden 1649 maakirja, koska samalta vuodelta on myös autioluettelo, jota edelliseltä vuodelta ei
ole. Koska viimeinen tarkasteltu väenotto on vuodelta 1648, on selvitetty myös seuraavan
vuoden asutustilanne.
Taulukko 33. Taloluku, sen muutos ja keskitaloluku tutkimusalueella vuosien 1631 ja 1649 maakirjojen mukaan.
Eura
Huittinen
Kokem.
Loimaa
Ulvila
Yhteensä

1631
176
286
150
291
187
1090

1649
179
288
131
315
171
1084

Muutos
+3
+2
-19
+24
-16
-6

Keskitaloluku
178
287
141
303
179
1088

Lähteet: 1631 (KA:2585:1-125); 1649 (KA:7236:139-170).
Huom. Euraan on laskettu mukaan myös Köyliö-Säkylä. Loimaan vuoden 1649 luvuissa on mukana 82 rälssiin siirtynyttä
tilaa. Luvut laskettu neljänneskunnittaisista yhteenvedoista. Keskitaloluku vuosien 1631-1649 välisenä aikana.

Taloluku pysyi kokonaismäärältään koko tutkimusalueella käytännöllisesti saman suuruisena,
kuten taulukosta (nro 33) ilmenee. Mutta kun tarkastellaan tutkimusalueita I ja II erikseen, on
ero merkittävä. Tutkimusalueella II (Eura, Huittinen, Loimaa) taloluku kasvoi 29 talolla, kun se
tutkimusalueella I (Kokemäki, Ulvila) laski 25 taloa. Vastaavasti taulukosta (nro 34) näkyy,
miten autiotilojen osuus laski koko alueella vuodesta 1631 vuoteen 1649 noin 12 prosenttia.
(Kummassakaan taulukossa tutkimusalueita I ja II ei ole erotettu toisistaan, mutta
tutkimusaluekohtaiset prosenttiosuudet saadaan laskemalla pitäjäkohtaisista luvuista.)
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Autioitumisesta erit. metodologiselta kannalta ks. Renvall 1949, s. 86-87. Mäkelä 1979, s.
14-21. Autioitumisesta ja asumattomuudesta 1500-luvun Satakunnassa ks. Orrman 1975, esim. s.
206.
567

Lehtinen 1961, s. 128-129.
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Veronmaksukyvyttömyys on siis ollut hyvin laajaa tutkimusjakson alussa. Syynä olivat 1620luvun lopun raskaat väenotot. Tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedetään, että autiotilojen
määrä kasvoi koko alueella erityisesti 1620-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, sillä esimerkiksi
Loimaalla autioita oli vuonna 1625 vain 8,7 prosenttia mutta vuonna 1631 jo 42,7 prosenttia.568
Samansuuntaisia tietoja on muistakin pitäjistä. Valtakunnallisesti tarkastellen rasitusten kasvuun
vaikutti Ruotsin Saksan sotavaiheen alkaminen kolmikymmenvuotisessa sodassa.569
Veronmaksukyvyttömyyteen vaikutti myös väenottojen aiheuttama pakoilu, jonka seurauksena
useita taloja jäi asumattomiksi. Ne tyhjenivät usein ainakin miespuolisesta väestöstä. Vuonna
1631 kaikissa pitäjissä oli huomattavan paljon autiotiloja, joskin Huittisissa niitä oli selvästi
muita vähemmän. Eniten autiotiloja oli vuonna 1631 Kokemäelle ja Ulvilassa. Kaikissa pitäjissä
autiotilojen osuus laski tutkittavana aikana.
Veronmaksukyvyn toipuminen oli suurinta Loimaalla ja vähäisintä Kokemäellä. Myös Eurassa,
missä sijaisia pystyttiin palkkaamaan paljon, autiotiloja oli vuonna 1649 kuitenkin verraten
runsaasti. Niiden määrä kuitenkin laski vuoteen 1631 verrattuna selvästi.
Taulukko 34. Autiotilojen määrä tutkimusalueella vuosina 1631 ja 1649 sekä niiden suhteellinen osuus ja sen muutos
keskitalolukuun verrattuna.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Kaikki

1631

%-osuus

1649

%-osuus

Muutos

76
73
70
128
94
441

43 %
25 %
50 %
42 %
53 %
41 %

58
49
65
47
73
292

33 %
17 %
46 %
16 %
41 %
27 %

-10 %
-8 %
-4 %
-26 %
-12 %
-12 %

Keskitaloluku
178
287
141
303
179
1088

Lähteet: 1631 (KA:2584:96-101, Es 681); 1649 (KA:7238:325-342v, LT 242). Ks. myös Laakso 1986, s. 124. Lehtinen
1961. Heino 1984, s. 85-88. Viikki 1973, s. 76. Koivisto 1966, s. 170-177. Virkkala 1967, s. 84. Keskital.=keskitaloluku.

Alla olevaan taulukkoon (nro 35) on otettu autiotilojen osuus keskitaloluvusta tutkimusjakson
puolivälistä vuonna 1640. Verrattuna vuoteen 1631 autiotilojen määrä väheni selvästi. Koko
alueella pudotus oli 24 prosenttia. Autiotilojen määrä väheni eniten Loimaalla ja vähiten
Huittisissa.
Taulukko 35. Autiotilojen määrä ja osuus keskitaloluvusta vuonna 1640.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Kaikki

1640

%-osuus

32
23
41
31
53
180

18 %
8%
29 %
10 %
30 %
17 %

Muutos
vuoteen
1631.
-25 %
-17 %
-21 %
-32 %
-23 %
-24 %

Lähteet: (Vuoden 1640 autioluettelo, KA:7203).

Autiotiloja oli kaikkina otosvuosina eniten Kokemäellä ja Ulvilassa. Edellä jo mainittujen syiden
lisäksi voidaan todeta, että pitäjän taloilla oli keskimäärin muita pitäjiä suurempi äyriluku. Näin
ollen taloilla oli myös suurempi verotaakka kuin pienemmän äyrin taloilla, mutta vaikka talot
olivat äyriluvun perusteella suurempia, ne olivat usein todellisuudessa köyhempiä kuin muiden
pitäjien alhaisemman veroäyrin tilat. Eva Österberg on havainnut tutkiessaan 1500-luvun
568

Laakso 1986, s. 124 ja taulukko seuraavalla sivulla.

569

Koivisto 1966, esim. s. 173. Virkkala 1967, s. 84-85.
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talonpoikia, että äyriluvultaan isot talot joutuivat huolehtimaan suuremmasta maatilasta ja
elämään samalla suuremman taloudellisen riskin ja paineen alaisina. Ne eivät myöskään
pystyneet hyödyntämään uudisraivausta ja sivuelinkeinoja. Sen sijaan viljelyksiään laajentamaan
kykenevät talot pystyivät vastaamaan paremmin väestönkasvun maataloudelle asettamiin
vaatimuksiin. Österberg on havainnut, että pienelläkin alueella väestöllinen ja taloudellinen
perusta vaihteli, mikä johti talonpoikaisyhteisön sisäiseen erilaistumiseen ja toimeentuloerojen
kärjistymiseen. 570 Kokemäellä ja Ulvilassa autioituminen eli tässä tapauksessa siis
veronmaksukyvyttömyys saattoi johtua myös veronmaksuhaluttomuudesta. Tätä on vaikea
toteennäyttää, mutta kuten edellä todettiin erityisesti Ulvilan alueella oli havaittavissa
väenottoihin liittynyttä niskurointia ja merkkejä passiivisesta vastarinnasta. Ulvilassa ja
Kokemäellä oli myös enemmän niskuroijiksi tulkitsemiani isäntiä, joista väenottoluetteloissa
käytettiin nimitystä röötbonde. Pitäjittäin röötbonde-isäntiä oli sotaväkeen kirjoitettujen
joukossa seuraavasti: Eura 1, Huittinen 4, Loimaa 2, Kokemäki 3 ja Ulvila 4. Tutkimusalueella I
heitä oli kolme prosenttia mutta alueella II vain prosentin verran kaikista otetuista.571
Autioituminen ei välttämättä aina ollut talollisen kannalta kielteistä, vaan lyhyellä tähtäimellä
jopa tavoite - erityisesti autiotiloilla keinottelijoille. Autiotiloja otettiinkin viljelykseen paljon
juuri Kokemäellä ja Ulvilassa, koska autioitumisen tuloksena oli myös viljelykseen otettavia
tiloja (taulukko 36). Autioitumisen kanssa samassa suhteessa oli tilojen palautuminen
vapaavuosien jälkeen veronmaksajien joukkoon. Ne jakaantuivat vuonna 1649 tutkimusalueen
pitäjissä seuraavan asetelman mukaisesti.

Taulukko 36. Tutkimusalueella vuonna 1649 viljelykseen otetut talot ja niiden osuus keskitaloluvusta.

Eura
Huittinen
Kokemäki
Loimaa
Ulvila
Kaikki

Otettu
viljelykseen
2
9
14
4
17
46

Keskitaloluku
178
287
141
303
179
1088

%-osuus
1%
3%
10 %
1%
9%
4%

Lähde: (KA:7238:334-334v).

Viljelykseen otettujen tilojen suhteellinen enemmyys muihin pitäjiin verrattuna johtui osittain
myös siitä, että Kokemäen ja Ulvilan vanha ja paljolti Kokemäenjoen rannoille keskittynyt
asutus ei mahdollistanut uudisraivausta. Poikkeuksena olivat Ulvilan perifeeriset, mutta samalla
myös viljelyn kannalta huonomman maan alueet Kokemäenjoesta pohjoiseen. Koska tiloja ei
jaettu, usein ainoa tapa perustaa uusia talouksia oli ottaa autiotila viljelykseen.572

Autioituminen talokohtaisesti sekä palkkaajien ja laillisesti kirjoitettujen varallisuus
Jotta autioitumisen syyksi voidaan osoittaa yksiselitteisesti sotaväenotot ja kyvyttömyys
palkata sijaisia, tarkastelu tulee kohdistaa yksittäiseen väenoton kohteeksi joutuneeseen taloon.
Näin voidaan poissulkea muut mahdolliset autioitumisen syyt.573 Väenotot olivat tärkein
570

Österberg 1977, s. 266-267.

571

Tietokanta I.

572

Pylkkänen 1990, s. 191.
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Väenotot eivät toki olleet ainoa talonpoikien niskoilla oleva rasite. Mutta myös muita tosin painoarvoltaan vähäisempiä - rasitteita näyttää tutkimusalueen pohjoisosien talonpojilla
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kameraalisen autioitumisen ja tätä kautta myös demografisen autioitumisen aiheuttaja, mistä on
osoituksena mm. maakirjakarttojen autioitumista koskevat huomautukset. Näissä talon kerrotaan
autioituneen juuri sotaväenoton takia. Esimerkiksi silloiseen Huittisiin kuulunut Jalanojan kylän
(ks. kansi) kahdesta talosta kerrotaan autioitumisen johtuneen siitä, että talon ainoa mies oli
otettu sotaväkeen. Toisesta talosta sanotaan myös, että sitä jäi hoitamaan vain sotaan otetun
vaimo. Tilanhoito oli tässä huittislaiskylässä siis mahdollista naisvoiminkin. Myös Huittisten
Lievikosken ja Kauvatsan kylistä kahta taloa koskevat vastaavat merkinnät.574
Hajontakaavioissa on tarkasteltu autioitumista eri pitäjissä talokohtaisesti. Kyseessä on yhteensä
125 taloa käsittävä otos vuosilta 1633-1641. Tutkimusjakso on määräytynyt osin lähteiden
perusteella, sillä tarkasteluun on otettu kaikki talot, joilta on voitu selvittää henkikirjatiedot sekä
kylvö- ja karjaverotiedot. Autioitumista tarkastellaan koko tutkimusjaksona vuosina 1633-1648.
Otoksen edustavuus on siis noin 11 prosenttia, kun koko alueen maakirjakeskitalokuku on 1088
taloa. Tarkasteluun on otettu väenoton kohteeksi joutuneiden talojen karja- , kylvö- sekä
väkimäärät. Talot on jaettu kahteen ryhmään: palkkamiehen palkkaajiin sekä laillisesti
kirjoitettuihin nihteihin. Edellisessä ryhmässä ovat mukana vain palkkamiehen palkkaukset. Itse
sotaan joutuneiden osalta on otettu tarkasteluun kaikki laillisesti kirjoitetut. Alla olevassa
taulukossa (nro 37) on esitetty itse sotaan lähteneiden sekä palkkaajien selville saatuja
varallisuustietoja.

olleen eteläosissa asuvia enemmän. Ulvilan talonpoikia haittasivat myös päivätyövelvollisuudet
esimerkiksi Koiviston karjakartanoon, Porin kuninkaankartanoon sekä Ulvilan
salpietaritehtaaseen. Koiviston karjakartanon ylläpidosta suuri osa oli Ulvilan vastuulla.
Salpietaritehtaan varustaminen kuului koko kihlakunnalle, mutta suurimman osan tästä työstä
hoitivat ulvilalaiset. Ks. Virkkala 1967, s. 193. Ulvilan kartanosta sama, s. 96-97. Koiviston
latokartanosta sama, s. 105. Esimerkiksi Ulvilan Merikarvian talonpojilla oli lisäksi
kyyditysvelvollisuus riesanaan, mistä he valittivat usein käräjillä: he olivat joutuneet väenottojen
alaisiksi aiemman vapautuksen sijaan. Ks. esim. KA. AS I KOa 3, s. 126v-127, Ulvilan tk.
17.3.1632. Merikarvian kyyditysvelvollisuudesta ks. sama, s. 128. Myös muut tuotantolaitokset
imivät työvoimaa - esimerkiksi renkien toimittaminen salpietaritehtaaseen oli talonpoikien
velvollisuus. Nygård 1989, s. 67. Salpietaritehtaasta ks. Virkkala 1967, s. 192-196. Jokipii 1974,
s. 470.
574

Ala-Satakunnan maakirjakartat, Huttinen Jalanojan kylän talot numero 2 ja 3; Lievikosken
kylän talo numero 3 sekä Kauvatsan kylän talo numero 9.
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Taulukko 37. Vuosina 1631-1648 laillisesti kirjoitettujen nihtien sekä palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja
koko tutkimusalueella.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,8
Mediaani
2,0
Moodi
2

Kylvö
2,7
3,0
3

Väkimäärä
4,2
4,0
4

Kylvö
3,4
3,1
2

Väkimäärä
5,2
5,0
5

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,5
4,0
2

Lähteet: 1633: KA:1918:274-299; 1637: KA:7175: 349-377; 1638: KA:7184-89:3-32; 1639: KA:7195:234-257;
1640-1641: käytetty vuotta 1639, koska ko. vuosilta ei ole henkikirjoja. 1642: KA:7213a:161-182; 1643:
KA:7216:121v-140; 1644:KA:7222:149-168v; 1647:KA:7233:426-450. Autioituminen, joka talokohtaisesti esitetty
hajontakaavioissa, seuraavista autioluetteloista Voudintilit: VA 2590, s. 65-78; Läänintilit: VA 7131, s. 71-76; 7160, s.
38-44; 7192, s. 260-263; 7203, s. 197-199; VA 7227, s. 699-703v ja 749-752 (LT 236). Edellä mainitut lähteet koskevat
myös hajontakaavioita.
Huom. Karja=lehmien karja- ja kylvöveroluetteloissa ilmoitettu lukumäärä. Kylvö=samassa läheessä ilmoitettu
kylvötynnyreiden määrä. Varallisuustiedot laskettu väenottovuodelta. Paitsi: vuoden 1633 väkilukutiedot otettu vuoden
1634 henkikirjasta. Vuosien 1640-1641 puuttuvat henkikirjatiedot otettu vuoden 1639 henkikirjasta. Taulukkoon on
otettu mukaan kaikki henkilöt, joiden varallisuustiedot on voitu selvittää. Näistä vain osasta tiedetään myös
autioitumistiedot (esitetty hajontakaavioissa). Sama koskee pitäjäkohtaisia taulukoita. (Selvitettyjä tapauksia: laillisesti
kirjoitettujen nihtien (yht. 479) karja, kylvö ja väkimäärä tiedetään 99 tapauksessa, joista 68 tapauksessa myös
mahdollinen autioitumismerkintä tiedetään. Edustavuus: 99/479=21 % sekä 68/479=14%. Palkkaajien (yht. 238) karja-,
kylvö- sekä väkimäärät tiedetään 67 tapauksessa, joista 56 tapauksessa myös mahdollinen autioitumismerkintä tiedetään.
Edustavuus: 67/238=28% sekä 56/238=24%. Hajontakaavioissa on muutamat talot merkitty autioksi siitäkin huolimatta,
että kyseinen merkintä on väenottoa edeltävältä ajalta. Näissä tapauksissa vuosina 1631-1648 taloon kohdistunut
väenotto oli siis lähinnä seuraus autioitumisesta eikä sen syy. Tällaisia tapauksia on kuitenkin vähän: laillisesti
kirjoitetut=8 tapausta; palkkaajat=6 tapausta. Autioituminen on siis näillekin taloille ollut ominaista, mutta ainakaan
ajanjakson 1631-1648 väenotot (tätä edeltävät ehkä kylläkin) eivät ole olleet autioitumisen syy. Sen sijaan väenottoa
edeltävä autioitumismerkintä on saattanut olla syy siihen, että talosta on lähtenyt mies laillisesti kirjoitettuna.

Kuten odotettavissa on, palkkaajien varallisuus oli sekä karjan, kylvön että väkimäärän
perusteella korkeampi kuin laillisesti kirjoitettujen. Erityisen selvä ero oli karjan määrässä,
kylvömäärältään palkkaajat ja ei-palkkaajat olivat lähempänä toisiaan. Sijaisen palkkaukseen
kyenneillä taloilla oli karjaa ja peltoa riittävästi ja toisiaan täydentävästi. Tämä merkitsi sitä, että
palaajat pystyivät parantamaan peltojensa tuottoa karjanlannan avulla. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että karjan merkitys palkkamiesten palkkaamisen mahdollistavana varallisuutena ja vaihdon
välineenä olisi ollut vähäisempi verrattuna pelkkään lannan tuottoon. Karja ja voi olivat kuten
aiemmin todettiin tärkeimmät tuotteet, joita Satakunnasta vietiin muualle.575 Palkkaajilla oli väkeä
keskimäärin yksi henkilö enemmän kuin itse sotaväkeen joutuneilla - työvoimapulan aikana tällä
oli ratkaiseva merkitys. Itse sotaan joutuneet olivat palkkaajiin verrattuna köyhiä ja lähellä
toimeentulominimiä eläviä. Piirre korostuu, kun pitäjiä tarkastellaan yksittäin.

575

Sandström 1991, s. 261.
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Taulukko 38. Vuosina 1631-1648 Eurasta laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,3
Mediaani
2,0
Moodi
2

Kylvö
2,6
3,0
3

Väkimäärä
3,3
3,0
2

Kylvö
2,5
2,0
1,5

Väkimäärä
4,6
4,0
4

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
3,8
3,0
2

Lähteet: ks. taulukko.37.

Euralaisista palkkaajista kahdella oli autioitumismerkintä, ja vastaava merkintä oli myös viidellä
laillisesti kirjoitetulla (taulukko 38 sekä Euran hajontakaavio). Peltoa oli kylvömäärien perusteella
kummassakin ryhmässä yhtä paljon. Alhaisiin kylvömääriin verrattuna väkeä oli taloissa
tilanhoitoa ajatellen riittävästi. Tutkimusalueen keskiarvoihin verrattuna taloissa sen sijaan oli
verraten vähän asukkaita. Eurasta joutui armeijan riveihin kaikista pitäjistä vähiten renkejä. Sen
sijaan talollisten poikia kirjoitettiin sotaväkeen jonkun verran enemmän kuin muualla - ero muihin
pitäjiin ei kuitenkaan ole merkittävä, mutta kuitenkin suuntaa-antava. Pitäjän varallisuudesta
kertoo se, että palvelusväelle pystyttiin tarjoamaan työtä ja palkkamiehiä palkkaamaan. Talot
pystyivät varallisuutensa turvin myös elättämään useampia poikia, mihin viittaa laillisesti
kirjoitettujen talollisten poikien suhteellisesti muita pitäjiä suurempi osuus. Toisaalta Eurassa oli
myös paljon vauraita taloja, jotka pystyivät tarjoamaan työtä köyhempien talojen pojille, joita ei
kotitaloissaan voitu elättää. Edellä viitattiin siihen, että muista pitäjistä poiketen Eurassa
palkkamiehet olivat voittopuolisesti naimattomia (taulukko 30), mikä viittaa alhaiseen ikään.
Kyseessä olivat nimenomaan edellä esitetyt köyhien talojen nuoret pojat, jotka siirtyivät pitäjän
sisällä muihin taloihin työväeksi. Myös sotilaspoikien käyttö saattoi olla Euralle muita pitäjiä
tunnusomaisempaa, koska pitäjästä otetut palkkamiehet olivat useimmiten naimattomia.
(Pitäjästä on myös muutama sotilaspojan pestausta koskeva käräjätapaus.) Korkean
karjavarallisuuden turvin sijaisia pystyttiin palkkaamaan, tarvittaessa jopa pitäjän rajojen
ulkopuolelta. Toisaalta pitäjän suuren palvelusväen määrän takia palkkamiehistä suurin osa oli
kotoisin samasta kylästä kuin palkkaaja, mihin vaikutti kuitenkin myös pitäjän taloluvultaan
suuret kylät. Sijaiset olivat paljolti juuri euralaistalojen väistyviä perillisiä. Myös naapuriavulla ja
vastavuoroisuudella oli euralaisyhteisössä tärkeä merkitys.
Taulukko 39. Vuosina 1631-1648 Huittisista laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
3,4
Mediaani
2,5
Moodi
1

Kylvö
2,7
3,0
3

Väkimäärä
4,8
4,5
3

Kylvö
3,3
3,5
4

Väkimäärä
5,1
5,0
4

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,5
4,0
2

Lähteet: ks. taulukko 37.

Huittisissa palkkaajilla oli yleensä paljon karjaa, mutta pitäjässä oli myös joitakin vain vähän
karjaa omistavia palkkaajia, näistä tosin kolmella oli autioitumismerkintä (taulukko 39 sekä
Huittisten hajontakaavio). Palkkaajien karjaan perustuva varallisuus ilmenee asetelmasta ja
hajontakaaviosta. Karjaa on ollut palkkaajilla mutta myös ei-palkkaajilla, ja sitä on ollut myös
enemmän kuin kylvömäärän perusteella peltoa. Kyseessä oli karjavaltainen mutta myös
työvoimavaltainen pitäjä. Tämä oli väenottoja ajatellen hyvä, ellei paras mahdollinen yhdistelmä.
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Palkkamiehiä pystyttiinkin hankkimaan enemmän kuin naapuripitäjissä. Työvoimasta ei
karjanhoidon takia kuitenkaan oltu yhtä riippuvaisia kuin esimerkiksi Kokemäen kaltaisilla viljaalueilla. Karjaa ei ollut kuitenkaan riittävästi niillä taloilla, joilta lähti oma mies. Itse sotaan
joutunut isäntä oli Huittisissa poikkeus. Pitäjässä pystyttiin raivaamaan uusia tiloja talojen
perillisille, sillä maata oli riittävästi, eikä se tämän perusteella ollut yhtä kallista kuin esimerkiksi
Kokemäellä ja Ulvilassa. Myös rengeille oli kysyntää, ja heitä oli myös varaa
palkata.Varallisuuden hajonta oli vähäistä, minkä perusteella talonpoikasyhteisö oli
taloudellisesti ja sosiaalisesti yhtenäinen. Kriisiaikana Huittisissa voitiin ja myös haluttiin jakaa
resursseja - sotilasrasitusta oli mahdollista keventää yhteisin järjestelyin, kuten esimerkiksi
väenottovuoroa kierrättämällä.
Taulukko 40. Vuosina 1631-1648 Kokemäeltä laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja .
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,4
Mediaani
2,0
Moodi
1

Kylvö
3,2
3,0
3

Väkimäärä
4,6
4,0
4

Kylvö
4,5
4,5
5

Väkimäärä
7,4
8,0
8

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,0
4,0
2

Lähteet: ks. taulukko 37.

Kokemäellä lähes kaikilla taloilla, joista lähetettiin oma mies sotaan oli autiomerkintöjä (taulukko
40 sekä Kokemäen hajontakaavio).576 Myös kolmella neljästä palkkaajasta oli vastaava merkintä.
Laillisesti kirjoitettujen ja palkkaukseen pystyneiden varallisuuserot olivat Kokemäellä
suurimmat. Palkkaus onnistui vain todella varakkaille. Karjavarallisuutta oli vähän tai erittäin
vähän, ja myös varakkailla oli veronmaksuvaikeuksia. Pitäjää voi kaavioiden perusteella
luonnehtia viljavaltaiseksi ja erityisesti miespuolisesta työvoimaista riippuvaiseksi pitäjäksi.
Alueella on vallinnut myös suurempi köyhyys kuin muissa pitäjissä. Talot olivat korkeista
äyriluvuista huolimatta köyhiä, koska niiden verorasitus oli raskaampi kuin Eurassa, Huittisissa
ja Loimaalla. Kokemäki oli alueen vanhinta asutusta, jossa uudisraivauksen mahdollisuus oli
rajoitettu. Viljelymaan niukkuuden takia perillisille ei voitu järjestää itsenäisiä tiloja. Tämä
aikaansai sen, että taloissa oli liikaa väkeä suhteessa niiden taloudelliseen kantokykyyn (ks
taulukko 9) . Seurauksena oli pitäjälle ominainen rakenteellinen - eikä esim. pelkästään
katovuosista johtuva - köyhtyminen. Palkkaajien taloissa asui hyvin paljon väkeä, mutta näistä
suurin osa oli naisia tai vanhuksia, koska muuten olisi voitu lähettää joku talon omasta
miestyövoimasta sotaväkeen ja välttää kallis palkkaus.
Köyhien kokemäkeläistilojen tilannetta huononsi entisestään myös se, että karjaa oli vähemmän
kuin kylvettyä peltoa, mikä heikensi lannoitusmahdollisuuksia. Viljanviljelyyn oli turvauduttava
karjanhoidon kustannuksella. Vähäisen karjavarallisuuden ja lannoituksen puutteen takia peltojen
tuotto laski. Pitäjässä lienee ollut maan niukkuuden takia pakko ottaa huonompaa maata
käyttöön, mikä nosti tuotantokustannuksia. Viljanviljelyn lisääminen ilman, että karjan määrää
vastaavasti lisättiin vähensi lannoitusmahdollisuuksia ja samalla pitkällä tähtäimellä peltojen
tuottoa. Kun tarkasteluun otetaan talot, joista jouduttiin itse sotaan, ilmenee että Kokemäellä
asui kaikista pitäjistä eniten ihmisiä samassa talossa - tyypillisimmin neljä, mikä on myös
osoitus uudisraivauksen vähäisyydestä. Köyhyys oli näiden talojen keskuudessa ilmeinen. Uutta
576

Jokipii on tarkastellut autioitumiseen liittyneitä käräjätapauksia, ja havainnut, että niistä
valtaosa keskittyy Kokemäelle ja Ulvilaan, mikä on hänen mukaansa "jossain määrin
arvoituksellista." Syy on mielestäni sijaisjärjestelmän toimimattomuus ko. pitäjissä.
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maata ei ollut varaa ostaa, koska se oli maan niukkuuden takia kallista. Puute maasta johti siitä
käytyyn kilpailuun, jossa väentotot olivat joissain tapauksissa maan uusjaon väline.577
Autiotiloja otettiin viljelykseen suhteellisesti muita pitäjiä enemmän. Köyhyys johti siihen, että
perheen oli elatusta varten keksittävä muita elinkeinoja. Yhtenä osoituksena tästä on se, että
pitäjästä pestauduttiin suhteellisen usein palkkamiehiksi. Kokemäellä palkkamies saatiin kaikkein
harvimmin samasta kylästä (taulukko 32), mikä kertoo yhteistoiminnan ja naapuriavun
vähäisyydestä, mutta tähän vaikutti myös pienempi kyläkoko. Naapureiden välinen eripura oli
pitäjässä suuri. Talonpoikien välinen taloudellinen eriarvoisuus aikaansai sen, että resursseja ei
ole voitu eikä haluttu tarpeen tullen jakaa. Apua saivat vain ne talolliset, jotka pystyivät
hakeutumaan suurtilallisen, aatelisen tai muun säätyläisen palvelusväeksi tai suojelusmiehiksi,
joita kaikkia Kokemäellä ja Ulvilassa oli muita pitäjiä enemmän. Kokemäellä ja Ulvilassa
talonpoikaisyhteisön kyvyttömyys yhteistyöhön aikaansai sen, että talolliset pyrkivät luomaan
klienttisuhteita alueen säätyläisten kanssa.
Taulukko 41. Vuosina 1631-1648 Loimaalta laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,4
Mediaani
2,0
Moodi
2

Kylvö
2,3
2,0
3

Väkimäärä
3,6
4,0
4

Kylvö
3,0
3,0
2

Väkimäärä
4,5
3,0
4

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,1
4,0
6

Lähteet: ks. taulukko 37.

Loimaalla taloilla oli sekä karjaa että peltoa toisiaan täydentävästi (taulukko 41 sekä Loimaan
hajontakaavio). Kaikki palkkaajat (paitsi yksi) selvisivät ilman merkintöjä
veronmaksukyvyttömyydestä. Myös Loimaalla palkkaajilla oli karjaa selvästi enemmän kuin
laillisesti kirjoitetuilla. Kyseessä oli karjavaltainen pitäjä, jossa tultiin toimeen vähemmällä
työvoimalla. Loimaa oli kaikista pitäjistä varallisuudeltaan ja työvoimaltaan tasaisin varallisuuden hajonta oli vähäisintä. Talojen talous oli "tasapainossa" ja karjaa ja kylvettyä peltoa
toisiaan täydentävästi. Pieni työvoima kulutti myös vähemmän talon omia voimavaroja. Uutta
viljelymaata voitiin ottaa perillisten käyttöön, millä estettiin köyhtyminen.578 Talonpojat olivat
taloudellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoisia, mikä mahdollisti yhteistoiminnan mutta toisinaan taas
kovan riidan. Joka tapauksessa se mahdollisti naapureiden välisen kommunikaation, jota
varakkaan ja köyhän välillä ei syntynyt. Naapuria auttamalla otettiin samalla itselle vakuutus
tulevaa väenottoa varten.

577

Ks. Winberg 1985, s. 159.
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Ala-Satakunnassa uudisraivausta harjoitettiin 1500-luvun lopulla erityisesti VarsinaisSuomen rajalla olevilla metsäseuduilla. Ks. Jokipii 1974, s. 53.
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Taulukko 42. Vuosina 1631-1648 Ulvilasta laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen palkanneiden varallisuuslukuja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
3,3
Mediaani
2,5
Moodi
2

Kylvö
2,8
3,0
3

Väkimäärä
3,8
4,0
4

Kylvö
3,5
3,1
4

Väkimäärä
5,2
5,0
6

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
5,5
4,0
3

Lähde: ks. taulukko 37.

Ulvilassa autiomerkintöjä oli lähinnä itse sotaan joutuneilla, joista toisilla oli jonkun verran
karjaakin (taulukko 42 sekä Ulvilan hajontakaavio). Varallisuutta on tunnuslukujen valossa ollut
jonkin verran, jopa itse sotaan joutuneiden ryhmässä. Varallisuudeltaan sellaiset talot, jotka
muualla selvisivät ilman autiomerkintöjä, eivät Ulvilassa sitä tehneet: esimerkiksi Loimaalla vain
kaksi lehmää omistavat talot pystyivät maksamaan veronsa, mutta Ulvilassa kolme tai neljä
lehmää omistavat ajautuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Ulvilaa rasitti Kokemäen tapaan suurempi
talokohtainen verorasitus. Myös Ulvilassa oli itse sotaan joutuneilla suhteellisen paljon ihmisiä
taloa kohti (taulukko 9) . Myöskään tässä pitäjässä ei pystytty ottamaan uutta maata
viljelykseen. Varallisuuserot kärjistyivät samalla lailla kuin Kokemäellä. Tämän mukana ero
suurten ja pienten talojen välillä kasvoi myös sosiaalisesti. Yhteistyö sijaisen palkkauksessa oli
vähäistä, ja sotamiehenotto kohdistui samaan taloon sattumanvaraisesti. Ulvila oli sekä
taloudellisesti että sosiaalisesti epätasa-arvoisten talonpoikien pitäjä. Talonpoikien välinen
yhteistyö Kokemäellä ja Ulvilassa ei ollut mahdollista, koska alueella rälssitalonpoikien osuus oli
suuri. Rälssialueelta sotamiesten valinta ei perustunut talonpoikien yhteistoimintaan samassa
määrin kuin veromaalla, sillä rälssinihdit valitsi aluetta hallitseva aatelismies. Hänen lupansa
tarvittiin mm. sijaisen palkkaukseen, mikä oli samalla rälssialuetta hallitsevan aatelismiehen
tehokas kurinpitokeino. 579 Ulvilan erikoisuutena oli myös kylien maantieteellinen eriarvoisuus,
mikä näkyi siinä, että syrjäkylistä otettiin runsaasti miehiä (kartta 5). Tämä näkyi myös
syrjäkylien miesten niskurointina. Sijaisten palkkauksen suhteellinen vähäisyys Ulvilassa johtui
myös siitä, että pitäjästä otettiin ylipäätään vähän jalkaväkimiehiä armeijaan. Näin ollen väenotot
eivät olleet talonpoikaisväestöä yleisesti koskettanut ongelma, eikä sen ratkaisemiseksi yritetty
keksiä vuorottelun kaltaisia keinoja, kuten esimerkiksi Huittisissa.

579

Ks. esim. KA. AS I KOa 5, s. 34. Ulvilan lk. 10.12.1639.
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Palkkaajien ja laillisesti kirjoitettujen isäntien maantieteellinen jakaantuminen tutkimusalueella
Kartassa (nro 5, ks myös liite 16) on tarkasteltu laillisesti kirjoitettujen isäntien sekä toisaalta
kaikkien palkkamiehen palkanneiden henkilöiden asuinpaikkojen maantieteellistä sijaintia.
Keskiluvuilla, hajontakaavioissa sekä kartassa esitettyjen tapausten määrät poikkeavat siis
toisistaan. Keskilukujen perustana olevista tapauksista vain osasta tiedetään hajontakaavioissa
esitetyt autioitumismerkinnät. Kartassa olen halunnut ottaa tarkasteluun vain isännät (ja
röötbonde-isännät), koska olen näin halunnut selvittää selkeimmin taloudelliseen umpikujaan
joutuneet sekä verrata näitä palkkaukseen kyenneisiin - tarkastella siis kahta ääripäätä
taloudellisessa mielessä.
Eurassa palkkaukseen pystyneiden sekä toisaalta laillisesti kirjoitettujen isäntien keskinäinen
alueellinen jakaantuminen erosi pääpiirteissään siten, että Pyhäjärven580 itäpuolella palkkaus oli
yleisempää ja vastaavasti itse sotaan joutuneita isäntiä oli länsipuolella enemmän. Isännät
joutuivat jättämään järven länsipuolella talonsa useammin. Ero johtui siitä, että järven itäpuolella
maaperä tarjosi paremmat viljelyolosuhteet. Kyse oli mitä ilmeisemmin erityisesti paremmista
niittymaista, sillä selvin ero laillisesti kirjoitettujen isäntien ja palkkaajien välillä oli karjan
määrässä kuten taulukosta ilmenee. Kartanoiden työvoimaa vetävä vaikutus oli kartan perusteella
Eurassa vähäinen.
Huittisissa palkkaajien ja itse sotaan joutuneiden talojen maantieteellisessä sijainnissa ei ollut
selvää eroa, mitä ei myöskään ollut talojen voimavaroissa. Huittisissakin on kuitenkin maaperän
perusteella erotettavissa kahtiajako parempaan ja huonompaan viljelysalueeseen. Rajalinjana on
luoteis-kaakkoissuuntainen Punkalaitumenjoki, jonka pohjoispuolella maaperä oli paljolti
moreenia ja kalliopaljastumien puhkomaa. Laillisesti kirjoitettuja isäntiä sekä
autioitumismerkintöjä oli joko tällä linjalla tai sen pohjoispuolella. Isännät joutuivat erityisesti
Huittisten pohjoisosissa Keikyän ja Kauvatsan tienoilla jättämään tilansa.581 Syynä näyttää
olleen asepalvelukseen soveltuvien miesten puute, sillä laillisesti kirjoitetuilla isännillä oli
keskilukujen perusteella verraten paljon asukkaita taloissaan. Näistä suurin osa oli kuitenkin
naisia, lapsia tai vanhuksia. Huittisissa vuoden 1631 maakirjan mukaan erityisen hallanarkoja
kyliä olivat Hurula, Koskua, Murto, Naatula. Rieskala, Suttila ja Työtilä.582 Kylät joutuivat
yhteensä 27 kertaa väenoton kohteeksi tutkittavana aikana. Vain neljä kertaa pystyttiin
palkkaamaan sijainen - sen sijaan niistä jouduttiin lähtemään itse sotaväkeen 13 kertaa.
Loimaalla palkkaajia ja laillisesti kirjoitettuja isäntiä oli tasaisesti joka puolella pitäjää, koska
maaperän tarjoamat olosuhteet olivat pitäjän alueella verraten samanlaiset. Kuitenkin pitäjän
lounaisosa sijaitsi osittain huonomman maaperän alueella, jossa veronmaksukyvyttömyys olikin
laajinta. Myös tieverkosto haittasi kyyditysten takia Loimaan vanhoja kyliä pitäjän alaosassa.
Nuoremmilla asutusalueilla oli mahdollisuus uudisraivauksen avulla hankkia lisävaurautta.
Sotaväkeen joutuneiden isäntien varattomuus johtui ilmeisesti siitä, ettei niittyjä ollut karjapidon
edellyttämällä tavalla, koska palkkaajilla oli karjaa lähes kaksi kertaa edellä mainittuja enemmän.
Kokemäellä laillisesti kirjoitettuja isäntiä joutui sotaväkeen selvästi enemmän Kokemäenjoen
eteläpuolelta. Pohjoispuolella samalla kohtaa jokea palkkaus oli vallitseva käytäntö. Palkkauksen
580

Pitäjä voidaan tässä mielessä jakaa kahteen osaan siten, että vedetään Pyhäjärven ja samalla
koko pitäjän pituussuunnassa jakava linja.
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Viikki 1973, s. 76-77.
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Virkkala 1967, s. 75.
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vähäisyys joen eteläpuolella johtui tässäkin tapauksessa perimmältään maan laadusta, sillä jokea
reunustava sedimenttikerros katkeaa joen eteläpuolella Harjavallan tienoilla ja muuttuu
hiekkakivimoreeniksi. Myös veronmaksukyvyttömyys oli yleistä samalla alueella. Levanpellon
alueen rajalliset savimaat ja niistä saatu rajallinen tuotto aiheuttivat sen, että isäntiä joutui
laillisesti kirjoitettuna sotaväkeen. Kahdeksasta tapauksesta vain kaksi taloa palkkasi sijaisen;
näistä toisella oli autiomerkintä. Kyse ei kuitenkaan ollut Kokemäellä (ja Ulvilassa) pelkästään
luonnonolosuhteista, vaan myös kartanoasutuksen yleisyydestä. Kartanot olivatkin tekijä, joka
muista pitäjistä puuttuu. Tämän takia muille pitäjille ominainen verraten tasainen
maantieteellinen jakaantuminen ei enää Kokemäellä ja Ulvilassa toistu.
Ulvilassa kartanoiden vaikutus työvoiman vähentäjäni oli ilmeinen. Maaperältään pitäjä
jakaantui kahteen osaan: joen tuntumassa olevaan sedimenttitasankoon, jossa sijaitsi suurin osa
alueen kartanoista, sekä toisaalta pohjoiseen kallioiseen ja metsäiseen kankaremaahan. Kyseiseltä
alueelta joutui isäntiä sotaväkeen ja palkkaus oli harvinaista.583 Ulvilassa maaperä ei
mahdollistanut yhtä monipuolista maataloutta kuin tutkimusalueen eteläosissa. Näin ollen
myöskään sijaisia ei pystytty palkkaamaan. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi passiivinen vastarinta.
Mitä enemmän tutkimusalueen pohjoisosiin mentiin sitä harvinaisemmaksi sijaissotilaan
palkkaus kävi, koska myös kartanot lisääntyivät pohjoiseen mentäessä. Vastaavasti asutus
tiheni, mutta viljelykelpoinen maa-alue väheni. Parhaimmat viljelymaat olivat Kokemäenjoen
rannoilla, mutta hyvää viljelymaata oli talojen korkea lukumäärä huomioon ottaen vähän.

Väliyhteenveto
Hajontakaavioista voidaan nähdä, että karjanomistuksella oli ratkaiseva merkitys talojen
selviytymiskyvylle.584 Kyse ei ollut pelkästään karjan tuomasta varallisuudesta, vaan siitä että
karjatalous oli sopeutettavissa tilanteeseen, jossa suuri osa miespuolisesta väestöstä oli poissa
maatalouden tuotantovoimasta. Toisaalta karjavarallisuus mahdollisti sijaisen palkkaamisen,
minkä seurauksena myös talon autioituminen estettiin. Se, että sijaisia pystyttiin palkkaamaan ei
johtunut vain varallisuudesta, vaan myös siitä, että talonpojat pystyivät kehittämään
sijaisjärjestelmän edellyttämää yhteistyötä riittävästi. Tutkimusalueella itse sotaan joutuneet
tulivat taloista, joissa oli vähän karjaa ja peltoa. Myös työvoimaa oli vähemmän kuin palkkaajilla.
Kokemäellä ja Ulvilassa maan niukkuuden, mutta taloa kohti keskimääräisesti muita pitäjiä
korkeamman väkimäärän takia, veronmaksukykyisten tilojen lukumäärän oli pakko laskea.
Palkkaajien ja laillisesti kirjoitettujen isäntien alueellisen jakaantumisen tarkastelu osoitti, että
palkkaajat asuivat tavallisesti alueilla, joissa maaperä tarjosi viljan viljelyä monipuolisemmalle
maataloudelle suotuisat olosuhteet. Tutkimusalueella I jokivarsien maaperä oli maanviljelyn
kannalta oivallista, mutta sitä oli suhteessa asutukseen ja väestöön vähän. Jos maaperässä ei
pitäjän sisällä ollut merkittäviä eroja, ei myöskään palkkaajien ja laillisesti kirjoitettujen isäntien
alueellinen jakaantuminen poikennut toisistaan.
583

Ulvilan tarkasteluun on otettava mukaan myös Levanpellon kylä, sillä se siirtyi
hallinnollisesti tutkittavana aikana Kokemäen pitäjästä Ulvilaan.
584

Karjanhoitoon siirtyminen on saattanut olla tietoinen pakon sanelema selviytymiskeino.
Siihen siirryttiin osassa valtakuntaa jo 1500-luvun puolella. Milloin siirtymävaihe sitten on ollut?
Todennäköiseltä tuntuisi, että ainakin 1620-luvun suuret väenotot ovat antaneet sysäyksen
karjanhoidon lisäämiseen. Laakson mukaan ainakin nuoren nautakarjan määrä oli 1630-luvun
lopulla kasvussa. Laakso 1986, s. 184. Orrmannin mukaan 1500- ja 1600 -lukujen vaihteessa
Lounais-Suomessa ilmennyt maatalouden painottuminen karjanhoitoon johtui väenottojen
aikaansaamasta työvoiman vähenemisestä. Orrman 1986, s. 184. Myrdal ja Söderberg 1991, s.
489-490.
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Tutkimuksessa ilmeni, että alueelliset erot olivat yhden kihlakunnankin alueella merkittävät.
Myös yksittäisen pitäjän sisällä saattoi olla merkittäviä varallisuuseroja eri talojen välillä.
Esimerkiksi Ulvilaa ja Kokemäkeä on tutkimuskirjallisuudessa585 pidetty vauraina rintapitäjinä,
mitä ne olivatkin, mutta vain silloin kun varallisuus lasketaan esimerkiksi koko pitäjän
keskimääräisen talokohtaisen karjamäärän perusteella. Vauraus ei kuitenkaan jakaantunut
tasaisesti, mikä sai aikaan ristiriitoja talollisten välillä. Tarkasteltaessa tutkimusalueita I ja II
erikseen on nähtävissä sama kuin pitäjäkohtaisestikin, tosin erot ovat hieman tasoittuneet.
Tutkimusalueella I palkkaajien varallisuus oli lähes kaksinkertainen laillisesti kirjoitettuihin
nihteihin verrattuna. Myös kylvön ja väkimäärän kannalta palkkaajat olivat tällä alueella selvästi
varakkaampia.
Myrdal ja Söderberg ovat havainneet 1500-luvun lopun uudisasutusta tutkiessaan, että karja ja
erityisesti karjanlanta olivat tärkeitä nimenomaan uudisasutuksen yhteydessä. Karjanlannan
avulla voitiin kompensoida huonommanlaatuinen maa, jota uudisasukkaat joutuivat ottamaan
viljeltäväkseen. Sen sijaan vanhemman asutuksen maanviljely ei ollut yhtä riippuvainen
karjataloudesta, koska sillä oli käytettävissään paremmat viljelymaat.586 Huittisten ja Loimaan
savitasangot olivat tutkimusalueella tällaista huonompaa viljelymaata, kun otetaan huomioon
silloinen kyntöteknologia. Savimaiden laadussa on eroja ja ns. jäykkää savimaata pidetään
hedelmällisimpänä. Tässä ei kuitenkaan tarkastella savimaiden laatueroja tämän enempää.
Tietyntyyppisen savimaan hyödyntäminen edellytti kuitenkin jopa härkiä tehokkaampaa
kyntövetovoimaa. Tässä mielessä näitä maa-alueita voidaan pitää huonompilaatuisina. Maan
hedelmällisyyden lisäksi maan laadun arvioinnissa on siis otettava huomioon myös
maanmuokkauksen vaikeusaste.587 Parhaat viljelymaat otettiin käyttöön ensimmäisenä, ja mitä
enemmän väestö kasvoi sitä huonompaa maata jouduttiin ottamaan viljelykseen. Sama näkyy
edellä esitetyissä karjavarallisuusluvuissa, kun tutkimusalueita I ja II verrataan toisiinsa. Karjaa
oli suhteessa enemmän - erityisesti talojen kylvö- ja väkimääriin suhteutettuna - uudemman
asutuksen piirissä, johon kuuluviksi Eura, Huittinen ja Loimaa voidaan laskea.588 Edellä esitetty
ei tarkoita sitä, että karjan tärkein merkitys liittyi lannoitukseen ja maanparannukseen. Karja oli
vaihdon välineenä parempi kuin vilja, jonka varastointi ja kuljetus oli hankalampaa. Esimerkiksi
karjasta saatua voita oli helpompi kuljettaa kuin viljatynnyreitä.589 Viljan kysynnän määräsi
kulloinenkin tarve, kun karjalle sen sijaan riitti kysyntää aina - karjan kysynnän jousto oli
suurempi kuin viljan. Uudisasutus, lannoitusmahdollisuudet sekä sijaisten palkkaukseen liittyvät
karjakauppa kietoutuvat yhteen. Ne muodostavat kokonaisuuden, jossa mikään osatekijä ei ole
toista tärkeämpi.
Tutkimusalueen II karjavaltaisuus verrattuna tutkimusalueeseen I käy ilmi myös
hajontakaaviosta, jossa pitäjien kokonaiskarjavarallisuus on suhteutettu vastaavaan
kylvömäärään. Kyseessä on poikkileikkaus vuodelta 1639 (ks. pitäjien kokonaiskylvö- ja
lehmämäärää kuvaava hajontakaavio). Erityisesti Huittinen ja Loimaa ovat kaaviossa selvästi
korkeammalla kuin muut pitäjät. Vaikka karjanhoitoon suuntautuneilla pitäjillä oli vähäisempi
585

Ks. esim. Jokipii 1974, s. 681-686.

586

Myrdal ja Söderberg 1991, s. 498-499.

587

Orrman 1987, s. 177-178.

588

Näissäkin pitäjissä oli vanhaa asutusta, mutta niissä oli suhteellisesti enemmän uudempaa
asutusta kuin Kokemäellä ja Ulvilassa.
589

Kaila 1931, s. 20, 39-40.
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työvoimantarve, oli niillä tästä huolimatta työvoimaa käytettävissään ympärivuotisesti, eikä vain
sesonkiluonteisesti, kuten viljanviljelyyn keskittyneillä pitäjillä. David Gauntin mukaan
kartanoalueilla talonpoikien työnteko keskittyikin juuri kevät- ja kesäsesonkiin. 590 Viljanviljelyä
haittasi myös erittäin epäedulliset sääolosuhteet, jotka aiheuttivat erityisesti 1630-luvun
puolivälissä vuosisadan pahimpiin kuuluvat katovuodet. Viljanviljelijät eivät 1630-luvulla
pystyneet hyötymään viljan hinnan noususta, koska sadot jäivät olemattomiksi.591 Myös
siemenviljan hinta nousi, mistä on suoria todisteita ainakin Ulvilasta.592
Taulukko 43. Vuosina 1631-1648 tutkimusalueelta I (Kokemäki, Ulvila) laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen
palkanneiden varallisuustietoja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,7
Mediaani
2,0
Moodi
1

Kylvö
3,0
3,0
3

Väkimäärä
4,3
4,0
4

Kylvö
3,9
4,0
4

Väkimäärä
6,1
6,0
5

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,8
4,0
2

Lähteet: ks. taulukko.37.

Tutkimusalueella II itse sotaan joutuneiden ja palkkaajien varallisuuserot eivät olleet yhtä selvät
(taulukko 44 sekä kyseinen hajontakaaviot). Alueen talonpoikien varallisuuden hajonta oli
pienempi kuin tutkimusalueella I. (Tutkimusalueen I palkkaajien karjavarallisuuden keskiarvo on
jonkin verran korkeampi kuin alueella I, mikä johtuu siitä, että joukossa on kaksi kahdeksan
lehmää ja yksi peräti 17 lehmää omistava talollinen, jotka nostavat keskiarvoa. Keskiarvoa
paremman kuvan varallisuuden jakaantumisesta saa hajontakaavioista (Taulukko 43 ja kyseinen
hajontakaavio).
Taulukko 44. Vuosina 1631-1648 tutkimusalueelta II (Eura, Huittinen, Loimaa) laillisesti kirjoitettujen ja palkkamiehen
palkanneiden varallisuustietoja.
Laillisesti kirjoitetut
Karja
Keskim.
2,9
Mediaani
2,0
Moodi
2

Kylvö
2,6
2,3
3

Väkimäärä
4,1
4,0
4

Kylvö
3,1
3,0
2

Väkimäärä
4,8
4,0
4

Palkkaus
Keskim.
Mediaani
Moodi

Karja
4,2
4,0
2

Lähteet: ks. taulukko 37.

590

Ks. Harnesk 1990, s. 20-21. Gaunt 1983, s. 95-96.

591

Hekscher 1936 (I,2), liitteet. Ks. myös Kriedte 1990, s. 4, jossa viljan hintakehitys
Englannissa, Ranskassa ja Saksassa.
592

Merikarvialaiset valittavat vuoden 1638 huonoa satoa, sekä sitä että 1639 vilja ollut niin
kallista, etteivät ole voineet kylvää. Myös vuosi 1640 oli ollut erittäin huono maanviljelyn
kannalta. KA. AS I KOa 5, s. 68, Ulvilan sk. 7.9.1640.
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Kokemäellä ja Ulvilassa ei oltu siirrytty karjanhoitoon niin kuin uudemman asutuksen piiriin
kuuluvissa pitäjissä. Vanhan asutuksen alueella turvauduttiin tuottoisan ja hyvälaatuisen
viljelymaan varaan. Tällainen talous oli kuitenkin kriisiaikana haavoittuvaisempi kuin
viljanviljelyn ja karjanhoidon varassa oleva yhdistelmätalous. Maataloudella ei viljapitäjissä
siten ollut mahdollisuuksia vastata dynaamisesti väenottojen asettamaan uuteen haasteeseen.
Vain niillä alueilla, joilla oli karjaa - ja sitä oli pakon sanelemana uudisasutusalueilla enemmän
kuin vanhalla viljelyalueella - selvittiin 1600-luvun kriisivuosisadasta.593 Väenotot ja
sijaisjärjestelmä lisäsivät painetta taloudelliseen erikoistumiseen, mikä tutkimusalueella merkitsi
karjanhoidon lisääntymistä. 594
Sijaisjärjestelmä oli esimerkki instituutiosta, jossa valtiovalta yhdessä varakkaiden talonpoikien
kanssa teki väenottoja koskevan kompromissin. Vuoropuhelusuuntausta edustava Eva Österberg
on tutkinut vastaavaa menettelyä verohelpotusten myöntämisessä tietyille taloille. 1500-luvun
tilapäisistä verohelpotuksista (avkortning) siirryttiin seuraavalla vuosisadalla pidempiin
verohelpotuksiin (förmedling). Valtiovalta mukautti oman verovaateensa eri alueiden
tosiasialliseen kykyyn maksaa veroja. Mukauttaminen koski aina vain tiettyä rajallista aluetta.
Österbergin mukaan ratkaisevaa verohelpotusjärjestelmän toimivuuden kannalta oli
paikallisyhteisön kyky yhteistoimintaan keskusvallan kanssa. Kuten tutkimuksessani on
ilmennyt sijaisjärjestelmä toiminnassa alueelliset erot olivat suuret pienelläkin maantieteellisellä
alueella.595 Myös väenotot olivat eräänalaista verotusta ja sijaisten palkkauksen salliminen
eräänlainen verohelpotuksen muoto.

593

Karjanpidon merkitys rekrytoinnin kannalta on huomattu myös ulkomaisessa
tutkimuskirjallisuudessa. Esimerkiksi Saksan Freiburgin alueella 1400-luvun puolivälissä alkanut
suurimittainen karjanhoito vähemmän työvoimaa vaativana aiheutti työttömyyttä aiemmin
viljanviljelyn ja tekstiiliteollisuuden raaka-ainehankinnan varassa eläneellä alueella ja aikaansai
poismuuttoa alueelta. Näin syntynyt työttömyys lisäsi palkkasotilaiksi pestautuvien miesten
määrää. Baumann 1994, s. 69.
594

Myös kansainvälisessä tutkimuksessa on kiinnitetty huomio pientalouksien edulliseen
asemaan kriisiaikoina. Ranskalaistutkija Guy Bois on tutkinut Normandian talonpoikaistaloutta
vuosina 1300-1550. Hänen mukaansa juuri keskikokoiset talonpoikaistaloudet selvisivät
kriisiaikoina parhaiten. Ne olivat hänen mukaansa maataloutta eteenpäin vievä voima. Kaikkein
pienimmät ja suurimmat taloudet olivat suurissa vaikeuksissa. Pientilat eivät selvinneet
taloudellisista vaikeuksista, koska niiden tuottavuus oli alle keskitason. Suurtilat olivat
haavoittuvaisia erityisesti työvoimapulan nostamien tuotantokustannusten takia. Bois 1984, s.
151-152.
595

Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva 1992, s. 59, 127.
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Tutkimustulokset valtakunnallisen vertailun valossa
Tässä luvussa tarkastellaan edellä esitettyjä tuloksia vertailemalla niitä muualta valtakunnasta
kerättyihin tietoihin. Vertailua hankaloittaa eri tutkimusten yhteismitattomuus. Tämän vuoksi
olen koonnut Varsinais-Suomesta Halikon kihlakunnasta tietokannan (tietokanta II) vuosilta
1637-1642, joka käsittää noin 300 miestä. Se perustuu samoihin lähteisiin ja on tehty samojen
periaatteiden mukaisesti kuin varsinaiselta tutkimusalueelta kerätty tietokanta (tietokanta I).
Tietokannat ovat vertailukelpoisia, sillä kumpikin tietokanta on määritelty kattamaan samat
vuodet 1637-1642. Tältä ajalta on paras lähdetilanne, tosin tietokanta II:sta ei ole täydennetty
tuomiokirjoista saaduilla tiedoilla.596
Taulukko 45. Palkkamiehet, vaihtomiehet, isännät ja muut Ala-Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta (Halikon
kihlakunnasta) otetulla tutkimusalueella vuosina 1637-1642.

Ala-Satakunta
%-osuus
Varsinais-Suomi
%-osuus

Palkkamiehiä
132
26
53
18

Vaihtomiehiä
48
9
32
11

b

sb

dg

Muu

Yhteensä

52
10
101
33

69
14
40
13

101
20
53
18

108
21
23
8

510
100
302
100

Lähde: tietokanta I ja tietokanta II.
Varsinais-Suomesta otettuun tutkimusalueeseen kuuluvat: Halikko, Kisko, Marttila, Muurla, Somero, Paimio, Uskela ja
Perniö.

Varsinais-Suomi oli kartanoaluetta ja verrattavissa Kokemäkeen ja Ulvilaan, tosin ensimainitun
alueen kartanotiheys oli suurempi.597 Palkkamiehiä voitiin taulukon (nro 45) mukaan VarsinaisSuomessa palkata vain 18 prosenttia (Kokemäellä 20 prosenttia). Isäntiä joutui itse sotaan 33
prosenttia. Se oli enemmän kuin missään Ala-Satakunnan pitäjässä (Kokemäellä eniten, 21
prosenttia). Yhteenlaskettuna Kokemäellä ja Ulvilassa (tutkimusalue I) palkkamiehiä pestattiin
vuosina 1631-1648 16 prosenttia. Vaihtomiesten, isäntien poikien ja renkien osuus oli
kummallakin alueella käytännöllisesti katsoen sama. Sen sijaan ryhmä muut (veljet, vävyt,
ei-talollisten pojat, poikapuolet, irtolaiset) oli Varsinais-Suomessa pienempi kuin varsinaisella
tutkimusalueella. Varsinais-Suomessa väenotot kohdistuivat siis selvemmin kuin AlaSatakunnassa varsinaiseen talonpoikaisryhmän ydinjoukkoon eli isäntiin, poikiin sekä näiden
sijaisiin. Väenottoluetteloissa esiintyvää ylimääräistä väestöä oli Varsinais-Suomessa vähemmän
kuin Ala-Satakunnassa. Palkkamiesten määrät ovat pitäjittäin tarkasteltuna niin pienet, ettei niitä
kannata esittää prosenttilukuina. Voidaan kuitenkin havaita, että keskimääräistä enemmän
palkkamiehiä pestattiin Halikossa ja Uskelassa (taulukko 46). Vaihtelu pitäjien välillä oli tälläkin
alueella suurta. Kyseessä oli Kokemäen ja Ulvilan tapaan pienet pitäjät, joista saadun aineiston
niukkuus myös osaltaan aiheuttaa heittoja suuntaan tai toiseen.

596

Vertausalueen valintaan on vaikuttanut mm. se, että maan varakkaimmilta
peltoviljelyalueilta alueilta puuttuu täysin väenottoja koskeva tutkimus.
597

Jutikkala 1932, s. 48 karttaliite.
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Taulukko 46. Halikon kihlakunnassa vuosina 1637-1642 palkattujen palkkamiesten määriä.
Pitäjä
Halikko
Kisko
Marttila
Paimio
Perniö
Somero
Uskela
Muut
Yhteensä

Otettu
yhteensä
27
48
82
45
20
13
57
10
302

Palkkamiehiä
10
8
11
6
0
4
14
0
53

Lähde: Tietokanta II.

Varsinais-Suomesta otettu vertailuaineisto tukee edellä esitettyä, jonka mukaan kartanoalueilla
sijaisia oli vaikea pestata. Alhainen palkkamiesten määrä näkyi vastaavasti korkeana sotaan
joutuneiden isäntien määränä. Aulis Ojan tutkimustulokset lähialueelta Uskelasta viittaavat myös
siihen suuntaan, että Varsinais-Suomessa oli taloa kohti paljon väkeä.598 Näin ollen köyhtyminen
olisi ollut Kokemäen tapaan rakenteellista ja johtunut talojen liian suuresta väkimäärästä, jota ei
pystytty hajauttamaan uudisraivauksen avulla. Maa oli kallista ja suureksi osaksi säätyläisten ja
varakkaiden talollisten hallussa. Sijaisjärjestelmän toimimattomuus johti sotilaskarkuruuteen,
mikä olikin Varsinais-Suomessa yleisempää kuin esimerkiksi Ala-Satakunnassa.599
Alla olevassa taulukossa (nro 47) on esitetty perintö- ja kruunutalonpoikien karjan ja kylvön
pitäjäkohtaisia kokonaismääriä. Vaikka karjaa - tässä tapauksessa siis lehmiä - omistettiin, oli sitä
kaikissa pitäjissä Perniötä lukuunottamatta vähemmän suhteessa kylvömäärään. Maatalous oli
painottunut viljanviljelyyn. Kyseessä olivat maan parhaat ja vanhimmat viljelyalueet, joilla ei
ollut yhtä suurta tarvetta karjanhoitoon. Maa oli viljavaa, eikä karjasta oltu normaaliaikoina
riippuvaisia. Nämä pitäjät joutuivat kuitenkin vaikeuksiin väenottorasituksen alaiseksi
jouduttuaan, sillä niitä rasittivat jo entuudestaan muut rasitukset, ja niiden taloudellinen
kantokyky huomioon ottaen suuri talokohtainen asukasmäärä. Kyseessä oli myös yleisesti
ottaen karjavarallisuuden valossa maan vauraimmat seudut, mutta vain silloin kun alueen kaikki
karja otetaan huomioon.600 (Esimerkiksi rälssi omisti paljon karjaa, jota en ole laskenut mukaan,
koska rälssi ei kuulu tämän tutkimuksen alaan.) Varakkaalla alueella myös varallisuuserot olivat
suuret.

598

Oja 1945, s. 71. Koskee Uskelaa vuonna 1634.

599

Ks. Villstrand 1992, s. 250 (koskee vuotta 1630).

600

Luukko 1967, s. 136-137.
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Taulukko 47. Halikon kihlakuntaan kuuluvien eräiden pitäjien karja- ja kylvömäärän suhde vuonna 1639.

Halikko
Kisko
Marttila
Paimio
Perniö
Uskela
Yhteensä

Karja

Kylvö

224
377
532
288
362
389
2172

351
405
452
315
503
586
2612

Lähde: Tietokanta II. VA Turun ja Porin läänin läänintilit. Karja- ja kylvöveroluettelot v. 1639, KA: 7195:191v-221v.
Huom. Karja=kpl. lehmiä; Kylvö=kpl. kylvötynnyreitä. Suhdeluvut (lehmät/kylvö) olivat seuraavat: Halikko 0,63; Kisko
0,9; Marttila 1,2; Paimio 0,9; Perniö 0,7; Uskela 0,7.

Varsinais-Suomesta otetuista palkkamiehistä oli jonkun verran enemmän naimattomia kuin
naimisissa olevia.601 Tämäkin viittaa osaltaan siihen suuntaan, että Varsinais-Suomessa oli
miehistä kovempi pula kuin Ala-Satakunnassa - alueella oli turvauduttava nuoriin ja jopa
alaikäisiin. Palkoista ei Varsinais-Suomesta juuri ole tietoja, mikä on myös osoitus palkkauksen
vähäisyydestä. Vuonna 1637 Marttilassa maksettiin palkkamiehelle 80 kuparitaaleria, joka oli
enemmän kuin Ala-Satakunnassa samoihin aikoihin.602 Kiskossa maksettiin vuonna 1658
palkkamiehelle samoin 80 kuparitaaleria, mikä vastaa Ala-Satakunnan sen aikaista tasoa. 603
Taulukko 48. Sijaisjärjestelmä ja sen toimintaan vaikuttaneet tekijät 1600-luvulla valtakunnan eri osissa.
Paikkakunta

Vapautettuja

Bygdeå
Ala-Satakunta
Varsinais-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi

vähän
vähän
(vähän)
paljon
vähän

Karanneita
vähän
vähän
p/v
vähän
paljon

Palkkamiehiä Vaihtomiehiä
vähän
paljon
p/v
vähän
vähän
vähän
paljon
(vähän)
paljon
(vähän)

Paikkakunta

Varallisuuslähde

Palveli- Perhemuoto
joita

Bygdeå
Ala-Satakunta
Varsinais-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi

karja
karja
karja
terva
terva

vähän
paljon
vähän
vähän
vähän

ydin
ydin
ydin
ydin/suur
suur

Ikä

Palkka

alh.
k/a
alh.
alh.
k/a

(kork.)
k/a
kork.
kork.
kork.

Autioitu- Suurtiloja Yleisluonnehminen
dinta sijaisjärjestelmästä
suurta
toimi huonosti
s/v
kyllä&ei toimi osassa pitäjiä
suurta
kyllä
toimi huonosti
vähäistä ei
toimi
vähäistä ei
toimi

Lähteet. Lindegren 1980, Villstrand 1992, Wilmi 1991.
Huom. ( )=oletettu. P/v, k/a, s/v = keskimääräisesti. k=korkea, a=alhainen, p=paljon, v=vähän

Lindegrenin tutkimus Ruotsin Länsipohjan Bygdeåsta käsittää vuodet 1620-1640. Väenottojen
vaikutukset olivat erityisesti miespuolisen väestön kannalta tuhoisat. Palvelusikäisen
miespuolisen väestön määrä putosi 468 (1621) miehistä 288 mieheen (1639). Väestö
naisvaltaistui, sillä tutkimusjakson lopulla naisten ja miesten suhde oli 1500:1000.604 Kuvaavaa
onkin, että Länsipohjan alue anoi väenottojen korvaamista vakinaisella sotamiehenpidolla jo
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suhde oli sama, muttei yhtä selvä (naimisissa 24, naimattomia 30, yht. 54). Tietokanta I.
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vuonna 1649 eli noin puolivuosisataa ennen kuin järjestelmä otettiin yleisvaltakunnalliseen
käyttöön.605 Huomionarvoista on myös se, että Ulvilaan kuuluvalla Merikarvialla anottiin
väenottojen korvaamista laivamiehenpidolla jo 1660-luvulla. Kyseisellä alueella sijaisjärjestelmä
toimi Bygdeån tapaan huonosti (taulukko 48). Palkattujen sijaisten osuus oli suhteellisen
vähäinen, suunnilleen samaa luokkaa kuin Kokemäellä. Lindegrenin laskelmien mukaan vuosina
1621-1639 yhteensä 41 isännästä yhdeksän palkkasi sijaisen. 606 Yleisempää kuin palkattujen
sijaisten käyttö oli nihdin korvaaminen vaihtomiehellä, mikä tarkoitti sitä, että lahjonta oli ainoa
keino vapautua asepalveluksesta. Vaikka kyseessä oli kaksi talousmaantieteelliseltä perustaltaan
melko erilaista aluetta, muistutti Bygdeå väenottojen kannalta tarkasteltuna Ulvilaa. Bygdeåssa
sopivista sijaisista oli pulaa, mistä kertoo alokkaiden keski-iän lasku 1630-luvun lopulla.
Väenottopaineen alla joustettiin eniten jo ruodutusvaiheessa jättämällä miehiä ruotujen
ulkopuolelle. Juuri tämä olikin Bygdeån tärkein keino mukautua väenottoihin. Ratkaiseva
vaikutusvalta oli kihlakunnanoikeiden lautakunnalla ja varakkailla talollisilla. Suurin osa otetuista
oli renkejä ja talollisten poikia, sillä isäntiä, jotka yleensä viljelivät pieniä tiloja, joutui itse
sotaväkeen arviolta noin 15 prosenttia - saman verran kuin Ulvilassa. Palkoista ei ole tietoja,
mutta taulukossa niiden oletetaan olleen keskimääräisellä tasolla.
Pohjanmaata ja Savoa koskevia tutkimustuloksia on jo esitetty Villstrandin tutkimuksissa, joten
tässä niistä vain lyhyesti. Pohjanmaalla palkattujen sijaisten käyttö oli yleistä. Sijaisjärjestelmä
toimi maakunnassa hyvin, ja siitä luovuttiinkin vasta vuonna 1734.607 Sopivia sijaisia oli
saatavilla, mistä on osoituksena, että esim. Kruunupyyssä, joka sijaitsi maantieteellisesti
Bygdeån tasolla Suomen puolella, nihtien keski-ikä nousi 1630-luvun lopulla. Kruunupyyssä
tietyt alueet, joilla oli karjavarallisuutta pystyivät myös palkkamaan sijaisia kuten myös pienet
talot. Yleisesti ottaen Pohjanmaalla sijaisten palkat olivat tervan ansiosta korkeita mutta
Kruunupyyssä saman suuruisia kuin Ala-Satakunnassa. Kruunupyy on verrattavissa
tutkimusalueen eteläosaan. Kummallakin alueella oli runsaasti renkejä ja talot olivat pieniä.608
Isäntiä joutui sotaan vähän. Itä-Suomessa palkattiin paljon sijaisia usein korkein hinnoin, jotka oli
varaa maksaa tervasta saaduin lisätuloin. Myös suurperhe mahdollisti suuremmat palkat sekä
Pohjanmaalla että Itä-Suomessa, koska palkkakustannukset voitiin jakaa kollektiivisesti. Myös
palkkamiehen palkka katsottiin suurperheen yhteiseksi tuloksi. Tätä tukevat nykyisen Ruotsin
puolelta Vermlannista kerätyt tuomiokirjaesimerkit.
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Sotalaitos, rekrytointi ja sijaissotilasjärjestelmä
Sotalaitosta on pidetty tärkeimpänä varhaismodernin valtion syntyä edistävänä tekijänä. Sen
merkitys kasvoi entisestään 1600-luvun lähes taukoamattoman sotakauden aikana, jolloin
valtiovalta panosti sotalaitokseen ennennäkemättömän voimakkaasti. Sotajoukkojen kasvun takia
jouduttiin suuriin rekrytointiongelmiin, joita yritettiin ratkaista eri tavoin. Ongelmana oli
yksinkertaisesti se, ettei sotamiehiä saatu tarpeeksi. Rekrytointi pyrittiin ratkaisemaan yleensä
kahdella tavoin: pakkokeinoin tai houkuttelemalla miehiä rahalla sotaväkeen. Edelläkävijämaa
Ruotsissa nämä kaksi yhdistettiin sallimalla sijaissotilaiden käyttö väenotossa. Tällä tavoin
pystyttiin rekrytoimaan kustannuksia säästäen suuri määrä sotamiehiä kotimaasta. Vuosisadan
kuluessa sijaisjärjestelmästä syntyi vakinainen sotamiehenpito- eli varsinainen ruotuväkilaitos,
joka oli muiden Euroopan maiden esikuvana. Tutkimukseni käsittelee tätä siirtymävaihetta,
jolloin vakinainen ruotuarmeija etsi muotoaan.
Eurooppalaisessa tutkimuksessa ei suurvalta-ajan sijaisjärjestelmää ole tarkasteltu
käytännöllisesti katsoen lainkaan, vaikka Ruotsin modernisoitu sotalaitos on esimerkiksi
taktiikan ja aseistuksen näkökulmasta saanut runsaasti kansainvälistä huomiota. Myös
Pohjoismaissa sijaissotilasjärjestelmää on tutkittu hyvin vähän, eikä yhtään pelkästään
sijaiskäytäntöön keskittynyttä tutkimusta ole tehty. Ruotsin suurvalta-armeija oli väenottojen
ansiosta noin sata vuotta edellä aikaansa. Missään muualla ei pystytty kehittämään ja
vakiinnuttamaan yhtä tehokasta rekrytointijärjestelmää. Väenottoja ei olisi voitu toimeenpanna
ilman sijaisjärjestelmää, sillä sijaiskäytännön puute olisi johtanut laajamittaiseen
sotilaskarkuruuteen, maatilojen autioitumiseen sekä kruunun verotulojen vähentymiseen mahdollisesti jopa kapinaan.609 Myös Ruotsin ulkopolitiikan päätavoite, pyrkimys Itämeren
alueen valtiaaksi, olisi vaarantunut. Osittain juuri sijaisjärjestelmän ansiosta väenottoja voitiin
toimeenpanna koko vuosisadan ajan ilman pelkoa laajasta kansannoususta.610 Tutkimusalueella
ilmeni vain passiivista vastarintaa: Syrjäseuduilla sijaisia ei pystytty hankkimaan, koska
luonnonolosuhteet eivät mahdollistaneet dynaamista ja sotaoloihin mukautettavaa maataloutta.
Muualla Euroopassa sijaisia palkattiin lähinnä rajoitetusti. Esimerkiksi Tanskassa ja Saksin
vaaliruhtinaskunnassa sijaisia käytettiin 1620-1630 -luvuilla osana nostoväkijoukkoja. Ruotsin
väenottoihin verrattavaa ja yhtä laajaa pakko-ottojärjestelmää ei muualla kuitenkaan vielä 30vuotisen sodan aikana syntynyt. Sekä Tanskan että Saksin nostoväkijärjestelmät olivatkin
lähinnä kokeiluja, joista luovuttiin suhteellisen nopeasti. Niitä ei pystytty kehittämään toimiviksi
ja vallitsevat epäkohdat kuten lahjonta sekä mielivaltaiset vapautukset jäivät järjestelmiin
pysyvästi. Esimerkiksi Saksissa nostoväenotto koski vain suoraan vaaliruhtinaan alaisuudessa
olevia kyliä. Eurooppalaisista nostoväkijoukoista ei syntynyt sotilaallisesti merkittäviä
väenottojoukkoja, kuten Ruotsissa. Asiaan vaikutti kaksi tekijää: valtiovallan vahvuus sekä
maanomistuksen luonne - itse asiassa saman asian kaksi eri puolta. Mitä vahvempi valtiovalta,
sitä enemmän sillä oli suoraan alaisuudessa olevaa maata, jolta se pystyi vaatimaan veroja ym
rasituksia.611 Tanskan ja Saksin lyhytaikaisten nostoväkijärjestelmien toimimattomuuden syynä
oli juuri aatelin vahva asema, sillä feodalismin hajauttamilla alueilla ei voitu toimeenpanna yleisiä
pakko-ottoja.612 Koska keskusvalta joutui rekrytoimaan läänitysalueilta, oli hyötysuhde heikko,
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sillä läänityksen haltija pystyi vaikuttamaan otettavien miesten määrään ja laatuun.613 Vahva
keskusvalta (Espanja, Ranska, Preussi, Venäjä) pystyi toimeenpanemaan pakko-ottoja.
Itsevaltaisesti hallitut maat kykenivät niiden avulla myös entistä tehokkaammin kontrolloimaan
alamaisiaan ja erityisesti irtainta väestöä jo pelkästään siksi, että rekryytit luetteloitiin eli ns.
kirjoitettiin rulliin. Yleinen jalkaväen pakko-otto synnytti näissä maissa myös
sijaissotilaskäytännön. Maissa, joissa valta oli hajallaan (Tanska, Saksan pikkuruhtinaskunnat),
pakko-ottojen sijasta sotaväki täydennettiin lähinnä kaupungeista värvätyillä palkkasotilailla. Oli
myös erikoistapauksia kuten Englanti, jossa suurta jalkaväkiarmeijaa ei mm. maantieteellisen
sijainnin takia ja kapinan pelosta varustettu kuin aivan poikkeuksellisesti.
Edellä esitetty ilmeni myös tässä tutkimuksessa pienemmässä mittakaavassa: kartanoalueella
väenotot eivät tuottaneet haluttua tulosta, ja otettujen miesten joukossa oli paljon isäntiä, jotka
eivät pystyneet hankkimaan sijaisia. Rälssimaalta otettiin vain yksi mies kahdestakymmenestä,
kun veromaalta kruunu sai miehen kymmenestä. Väenotot rasittivat talonpoikia eniten
kartanoalueilla, jossa rälssimaata oli paljon suhteessa veromaahan. Läänitetyn maa-alueen
lisääntyminen vähensi rekrytoitavissa olevien nihtien määrää. Aatelissäädyn hallintaan siirtynyt
maa-alue hankaloitti myös veromaalla asuvien talonpoikien tilannetta, sillä sijaissotilaita ei ollut
riittävästi saatavilla. Tästä on osoituksena sijaisten palkkojen nousu tutkimusalueella osittain jo
1640-luvulla mutta erityisesti 1650-luvulla. Varsinkin Pohjanmaalla, jossa läänitysmaata oli
suhteessa eniten koko maassa, sijaisten palkat nousivat poikkeuksellisen korkeiksi. Palkkojen
nousu voitiin kuitenkin kompensoida terva- ym. tulojen avulla, ja väenottojärjestelmä olikin
kyseisessä maakunnassa käytössä pidempään kuin muualla valtakunnassa. Tutkimuksessani
ilmeni myös, että palkattujen sijaisten suhteellinen osuus saattoi vaihdella yhden kihlakunnan
pitäjien välillä paljonkin. Talonpoikaisvaltaisella pientila-alueella sijaisia pystyttiin hankkimaan.
Sijaisjärjestelmä oli tällaisella alueella kehittyneempi ja syntynyt paljolti sen takia, että
talonpoikaisalueen isännillä oli väenottojen aiheuttama yhteinen ongelma, jota kartanoalueella ei
ollut.
Olen pyrkinyt tutkimuksessani selittämään, miksi väenotot ja niihin sisäänrakentunut
sijaisjärjestelmä eivät tietyillä alueilla kehittyneet toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa olisi
toteutunut sekä talollisten että valtiovallan tavoitteet. Tarkastelin myös sitä, miksi sijaisia
tietyillä alueilla pystyttiin palkkaamaan. Kyvyllä palkata sijaisia oli oleellinen merkitys talojen
veronmaksukyvyn kannalta. Väenotot aiheuttivat tutkimusalueella veronmaksukyvyttömyyttä
(kameraalinen autioituminen), mikä voitiin kuitenkin estää hankkimalla sijainen. En kuitenkaan
tutkinut sitä, kuinka yleisesti veronmaksukyvyttömyys johti myös varsinaiseen
asumattomuuteen (demografinen autioituminen). Tarkastelin sijaiskäytäntöä tutkimusalueen
luonnonolosuhteiden sekä talonpoikien elinkeinojen, työvoiman sekä sosiaalisen
yhdenmukaisuuden ja epäyhtenäisyyden kannalta, pitäjän ja yksittäisen talon näkökulmasta.
Aatelisasutus aiheutti tutkimusalueella sen, että työvoima siirtyi veromaalta väenotoista
vapautetuille alueille. Näillä alueilla talonpoikien yhteistoiminta esimerkiksi sijaisten
hankkimiseksi hankaloitui. Sen sijaan pitäjissä, joissa kartanoita ei ollut, sosiaalisesti
yhdenmukainen talonpoikaisasutus pystyi varautumaan pakko-ottoihin ja lieventämään yhteisin
järjestelyin rekrytoinnista maataloudelle koituvia haittoja. Veronmaksukyvyttömyys oli tällainen
haitta, jonka minimoiminen oli luonnollisesti myös keskusvallan etu. Edellä esitetty saa
analogisesti tukea, kun Ruotsin suurvalta-ajan rekrytointikäytäntöä verrataan Preussin 1700luvun vastaavaan. Sekä Ruotsi että Preussi olivat väkiluvultaan vähäisiä, maatalousvaltaisia sekä
verraten myöhään kaupungistuneita sotilasvaltioita. Tutkimusalueella ei ollut
itäeurooppalaistyyppistä kartanolaitosta, eikä Preussin ja Ruotsin kartanolaitoksia siten voi
tässä mielessä verrata keskenään. Rekrytointikäytäntö oli kartanoalueilla kuitenkin analogisesti
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osin samantyyppinen. Elben itäpuolisella kartanoalueella talonpoikien asema oli heikko ja
alasatakuntalaista pitäjää periaatteessa vastaavalla preussilaisyhteisöllä (Gemeinde) oli vähäinen
mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä yhteisöstä otettiin sotaväkeen. Sen sijaan Elben länsipuolella
yhteisöllä oli maanomistusoloista johtuva suurempi liikkumavara. Alueet erosivat toisistaan
siten, että talonpojat pystyivät toimimaan toisella alueella yhteistoiminnassa, toisella taas eivät.
Elben länsipuolella niin kuin tutkimusalueellakin oli mahdollista vaikuttaa rekrytointiin jo
sotaväen luettelointivaiheessa. Vastaavanlainen luetteloiden manipulointi ja yhteisön
liikkumavara rekrytointiprosessissa ei ollut mahdollista keskusvallan kontrollin ulkopuolisilla
kartanoalueilla.614
Ruotsissa väenottojen käytännön toteuttamisessa paikallisyhteisöllä oli keskeinen merkitys, sillä
se pystyi monin tavoin vaikuttamaan nihdin nimeämiseen. Kihlakunnanoikeuden lautakunnan
merkittävä osuus päätöksenteossa on havaittu jo aikaisemmassa tutkimuksessa, mutta asia sai
kuitenkin tässä tutkimuksessa lisävahvistusta. Väenoton keskusyksikkö ruotu pystyi niin ikään
oleellisesti vaikuttamaan nihdin valintaan. Ruodulla oli nihtiä valittaessa liikkumavara, sillä
väenottotilanteessa nihdiksi kirjoitettu korvattiin usein sopivammalla miehellä. Kyse oli kruunun
ja paikallisyhteisön - tarkalleen ottaen ruodun - välisestä vuoropuhelusta, sillä ruodulta kysyttiin
konkreettisesti valintaan liittyvää neuvoa. Tässä mielessä voidaan puhua kruunun kanssa
vuoropuheluun kykenevistä alamaisista. Valtiovallan edustajien osuus väenotoissa oli
tutkimusalueella suhteellisen vähäinen, he joko vain totesivat ja kirjasivat jo tehdyn
valintapäätöksen tai antoivat määräyksiä esimerkiksi sijaisen palkkakustannusten jakamisesta.
Katselmuskomissaarit ja maaherrat pyrkivät toiminnallaan edistämään sijaisjärjestelmän sujuvaa
toimintaa käytännössä. Sopivan sijaisen saaminen oli sekä talollisten että kruunun yhteinen
intressi.
Taloudellisesti paikallisyhteisön liikkumavara väenottotilanteessa oli mahdollinen alueilla, joilla
harjoitettiin pelkkää viljanviljelyä monipuolisempaa maataloutta. Tutkimusalueen luoteisosaa
lähestyttäessä sijaisten palkkaus väheni ja kartanoiden määrä lisääntyi. Myös rekrytoitavissa
olevan väestön määrä väheni, sillä tutkimusalueen pohjoisosissa muiden kuin sotapalvelukseen
kelpaavien (naiset, lapset, vanhukset) suhteellinen osuus kasvoi, vaikka talo- ja pitäjäkohtaiset
väkimäärät olivatkin tällä alueella korkeat. Suuresta väkimäärästä huolimatta palkkamiehiä ja
renkejä pystyttiin hankkimaan suhteellisen vähän, ja vastaavasti isäntiä joutui sotaväkeen paljon.
Myös autioituminen oli laajaa.
Sijaisjärjestelmän ratkaisevana taloudellisena edellytyksenä oli karjanhoito, joka ei ollut
kriisiaikana niin haavoittuvainen kuin työvoimaa vaativa viljanviljely. Karjanpito oli yleistä
uudemman asutuksen piirissä tutkimusalueen eteläosissa, jossa karjanlannan avulla voitiin
parantaa uudisasutukseen otettua savimaata. Yleensä sijaisten palkkaus oli mahdollista vain niille
talouksille, joilla oli karjavarallisuutta. Muista varallisuuslähteistä, esimerkiksi tervasta, ei
tutkimusalueelta juuri ole havaintoja. Karjan taloudellista merkitystä lisäsi se, että se oli
tutkimusalueen tärkein Tukholmaan suuntautuneen kaupan vientiartikkeli. Osaltaan myös
sijaisjärjestelmä kannusti karjanhoitoon. Tätä kautta se oli samalla askel kohti lisääntyvää vaihtoja rahataloutta, vaikkakin sijaisten palkoissa luontaistaloudella oli vielä pitkään oleellinen
merkitys. Väenotot ja sijaisjärjestelmä myös pakottivat väestön liikkumaan aiempaa enemmän
kotiseutunsa ulkopuolella. Väenottojen jatkuessa miehiä ei enää kotiseudulta ja omien sukulaisten
joukosta löytynyt. Sijaisia olikin värvättävä kauempaa, myös täysin tuntemattomien ihmisten
joukosta. Tämä merkitsi sukuverkoston ulkopuolisten yhteyksien ja anonyymien markkinoiden
merkityksen lisääntymistä. Sotaväen pakko-otot tarjosivat paikallisyhteisölle keinon pitää
yhteisö sosiaalisesti halutun yhdenmukaisena. Ei-toivotuista henkilöistä päästiin eroon
määräämällä heidät elinikäiseen asepalvelukseen. Väenottojen tarjoamaa kontrollikeinoa käytettiin
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myös suvun ja jopa yksittäisen ruokakunnan piirissä: esimerkiksi isä saattoi päästä
tottelemattomasta pojastaan eroon kirjoituttamalla tämän sotaväkeen. Tässä mielessä voidaan
puhua ankaran kontrollin alaisina elävistä alamaisista. Väenotto ja sijaiskaupan vilkastuminen
aiheuttivat paikallisyhteisön sisällä myös lahjontaa ja väkivaltaisuuksia. Omavaltaisesti
käyttäytyivät erityisesti aatelisto ja sen alaiset. Tutkittavana aikana tutkimusalueella vallitsi
eräänlainen sotatila, jonka aikana aatelistolla ja upseeristolla oli poikkeuksellisen vahva asema.
Tämä ilmeni mm. siten, että eräitä sodanaikaisia epäkohtia oiottiin käräjillä vasta rauhan tultua.
Oliko sotaväenotto vain komennus elinikäiseen varuskuntapalvelukseen ja varmaan kuolemaan,
vai tarjosiko se myös uuden elinmahdollisuuden? Tyypillinen sijaissotilas oli köyhä ja tilaton,
yleensä nuori poika, joka päätyi sijaiseksi suvun painostamana. Tavallisesti pestaaja löysi
sijaisen läheltä, harvemmin kuitenkin omasta kylästä. Sijaisia yhdisti yhteisön ulkopuolisuus.
Taloudelliseen tai sosiaaliseen umpikujaan joutuneille sijaiseksi pestautuminen tarjosi
mahdollisuuden ja yleensä viimeisen elinkeinon. Pohjimmiltaan väenotoissa oli aina kyse pakosta,
mikä ilmenee sotaan otettujen taustoja tarkasteltaessa. Myös sijaiseksi pestauduttiin pakon
edessä. Koska palkkamiehiä kuitenkin pestautui sotaväkeen joka vuosi paljon, oli
pestautumispäätös usein muun kuin sijaisen itsensä tekemä. Tämä selittyy sillä, että väenotoissa
käytettiin yleisesti mm. omaa päätösvaltaa vailla olevia alaikäisiä tai muita heikossa
yhteiskunnallisessa asemassa olevia. Painostusryhmät päättivät sijaisen puolesta; tällaisia olivat
esimerkiksi velkaantuneen autiotilallisen takuumiehet. Autiotilallisia olikin nihtien joukossa
huomattavan paljon. Myös maksamattomat sakot voitiin hyvittää sotapalveluksella - ja samalla
siis todennäköisellä kuolemalla, sillä arviolta vain yksi mies viidestä palasi 30-vuotisen sodan
aikana takaisin kotiin. Suku pystyi suojelemaan jäseniään ja estämään näiden joutumisen
sotaväkeen. Kaikkein köyhimmillä ihmisillä ei tätä turvaa ollut, ja heidät voitiin kirjoittaa
rulliin.615 Jossain mielessä sijaisjärjestelmä kuitenkin lisäsi yksilön valinnanmahdollisuuksia.
Tutkimusalueelta tehdyt havainnot viittaavat nimittäin siihen, että kaukaa pestauspitäjän
ulkopuolelta tulleet palkkamiehet olivat vapaaehtoisia, kun taas oman pitäjän miehet - joita
rekryyteistä oli suurin osa - olivat pakotettuja pestin ottoon.
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Lyhenteet
AS
Ala-Satakunnan tuomiokunta
b
isäntä (bonde)
br
veli (bror)
dg
renki (dräng)
e
leski (änka)
eam
kyseisellä talolla ei autiomerkintöjä (käytetään tietokannoissa)
Es
KA:ssa mikrofilmissä käytetty signum
fä
paimen (fäherde)
FR
KA:ssa mikrofilmissä käytetty signum
HAik
Historiallinen aikakauskirja
HArk. Historiallinen arkisto.
hk.
Henkikirja (käytetään pääasiassa tietokannoissa)
hm.
loinen (husman)
ht.
hopeataaleri
HT
Historisk Tidskrift
HTF
Historisk Tidskrift för Finland
i.
isä (tietokannoissa)
irt.
irtolainen
KA
Kansallisarkisto
lk.
lakimääräiset käräjät
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KA:ssa mikrofilmissä käytetty signum
kk.
kesäkäräjät
kk. ja sk.kesä- ja syyskäräjät
kn.
nihti, sotamies (knekt)
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Krigsarkivet
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palkkamies (legokarl, leigdekarl)
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Lukumäärä
må
vävy (måg)
nssa
naimisissa
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naimaton
p
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p
perintötalonpoika (käytetään tietokannoissa, ero edelliseen ilmenee tietokannasta)
rn.
ruotunumero
R
Rullor (Käytetään tietokannoissa).
rb.
"röötebonde"
rt.
Riikintaaleri (riksdaler, rd)
Reg.
Valtakunnan registratuura
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Roterings- och utskrivningslängder (Käytetään tietokannoissa, myös rl)
R&U
Roterings- och Utskrivningslängder
s
poika (muun kuin talollisen)
s
vaihtomies (käytetään tietokannassa, ero edelliseen ilmenee tietokannasta)
SAY
Suomen asutuksen yleisluettelo
sb
talollisen poika
SHS
Suomen Historiallinen Seura
SJH
Scandinavian Journal of History
sk.
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sld.
soldat
ss
poikapuoli (styvson)
tk.
talvikäräjät
Tuokko Tuomiokirjakortisto
v
vaimo (tietokannassa)
WA
KA:ssa mikrofilmissä käytetty signum
yk.
ylimääräiset käräjät
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Vehmaan ja Ala-Satakunnan tuomiokunta I. Kreivi- ja vapaaherrakunnat 1653-1680.
Pohjanmaan tuomiokunnan tuomiokirja vuodalta 1675.
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LIITE 1. Vuoden 1642 väenotosta pois jääneet. Kotikylät, lehmät ja kylvömäärät vuonna 1639.
Pitäjä/kappeli
Eura
Säkylä
Punkalaidun
Punkalaidun
Punkalaidun
Huittinen
Huittinen
Huittinen
Huittinen
Huittinen
Huittinen
Kokemäki
Kokemäki
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila

Kylä
Mannila
Vähä-Säkylä
Jalasjoki
Talala
Kostila
Kauvatsa
Kauvatsa
Raskala
Huhtaa
Soinila
Sallila
Haistila
Villilä
Haaroinen
Sieppala
Vähäperä
Juva
Vesikoski
Masia
Palus
Pomarkku
Pomarkku
Suolisto

Nimi
sim mad
jör sig
ber eri
mar mar
jör eri
hen hen
urb mad
ber mår
mad sim
and joh
hen mad
mår sig
and jör
mad mad
maisa
fra ber
mår lar
tho jac
ber sim
tho jön
lar jön
lar mad
mår mad

sb
sb
b
b
b
b
b
b
b
sb
b
b
b
sb
e
b
b
b
b
sb
sb
b
sb

Lehmiä
4
5
6
6
2
1
2
6
4
6
6
3
6
4
8
20
10
9
2
5
6
4
4

Kylvö/tn.
2,1
5
4
2
1,2
2
0,6
4
3
6
4
4
9,2
3
5
5
4
7
3
4,2
5
4
4

Lähde: KrA R&U 1642:729; KA:7195:261-300.
Huom. Varallisuusluvut on otettu vuoden 1639 luetteloista, koska kylvö- ja karjaveroluettelot vuosilta 1640, 1641 ja
1642 puuttuvat.
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LIITE 2. Tuomiokirjoista poimittuja kotieläinten hintatietoja kuparitaalareissa tutkimusalueelta ja sen lähipitäjistä.
Vuosi
1630
1630
1631
1631
1633
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1634
1635
1635
1635
1636
1636
1636
1636
1638
1638
1638
1639
1639
1639
1639
1639
1640
1641
1641
1641
1641
1642
1643
1643
1643
1643
1644
1644
1644
1644
1645
1645
1645
1646
1648
1648
1648
1649
1649
1650
1650
1650
1650
1651
1651
1652
1652
1652
1652
1652
1652
1653
1653
1653

Hevonen Lehmä
7
14
12
14
51
8
10,5

2
6 mk
5 mk
10
20
10
17
20
30
67
48

1
30
6
6
11
4
25
7
15
25
8
7
6
8
30
20
n.5
70
12
20
110
30
40
68
20
24
68
11 ht
15 rt
25

Härkä

Lähde
e1630:3:32v
l1630:3:36v
k1631:3:100v
l1631:3:94v
60
h1633:3:178
l1634:3:274v
l1634:3:279
l1634:3:286v
12 mk l1634:3:286v
6 mk
l1634:3:286v
2 mk
l1634:3:286v
l1634:3:286v
l1634:3:286v
l1634:3:286v
u1634:3:321v
k1635:4:42v
5
k1635:4:42v
6
l1635:4:57v
l1636:4:98v
3 ht
h1636:4:135
h1636:4:135
h1637:4:235
u1638:4:288
14
ej1638:4:294v
ej1638:4:294v
12
h1639:4:331
10
h1639:4:332v
h1639:4:332
20
e1639:4:345
18
k1639:4:354
2
k1640:5:76
k1641:5:162v
l1640:5:91
k1641:5:174
7
n1641:5:195
7,5
h1642:5:232
h1643:5:345
9
l1643:5:304
l1643:5:304
n1643:5:357v
h1644:5:408v
l1644:6:21
u1644:6:36v
u1644:6:36v
ej1645:6:56
h1645:6:70v
e1645:6:108
u1646:6:154v
h1648:6:418
16
h1648:6:473v
h1648:6:469v
h1649:6:611
e1649:6:627
14
ej1650:7:32v
ej1650:7:50
e1650:7:35v
k1650:7:64v
n1651:7:246v
h1651:7:257
l1652:7:402v
h1652:7:427
6
ej1652:7:483v
l1652:7:504v
13
l1652:7:504v
l1652:7:504v
u1653:8:23
u1653:8:101v
e1653:8:184

Huomautus
Varsa
Korvaushinta
Arviohinta
Korvaushinta
Arviohinta
Ratsuhevonen
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Kauppahinta
Arviohinta
Kauppahinta
Kauppahinta
Arviohinta
Kauppahinta
Kauppahinta
Arviohinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Arviohinta
Arviohinta
Kauppahinta
Arviohinta
Kauppahinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Ratsuhevonen
Korvaushinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Varsa/Kauppah.
Korvaushinta
Varsa/Arvioh.
Arviohinta
Varsa/Korvaush.
Korvaushinta
Kauppahinta
Korvaushinta
Korvaushinta
Arviohinta
Kauppahinta
Arviohinta
Arviohinta
Kauppahinta
Arviohinta
Korvaushinta
Arviohinta
Arviohinta
Ratsuhevonen
Arviohinta
Kauppahinta
Kauppahinta

175
1654
1654
1654
1654
1655
1655
1655
1655
1655
1655
1656
1657
1657

19
52
12
70
18
8
30
20
20
20
40
21
25

e1654:8:195
e1654:8:247
u1654:8:306
u1654:8:282v
e1655:9:57v
e1655:9:57v
e1655:9:88
e1655:9:85v
u1655:9:170v
h1655:9:201v
e1656:9:276
e1657:9:395
l1657:9:500

Kauppahinta
Arviohinta
Arviohinta
Kauppahinta
Arviohinta
Arviohinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Kuormastohevonen
Korvaushinta
Korvaushinta
Kauppahinta
Kauppahinta

Lähde: KA. AS I KOa 3-7. Vehmaa ja Ala-Satakunta I KOa 8-9. Tapaukset etsitty TUOKON avulla. Hakusana: kotieläimen
hinta.
Huomautus: Pieni kirjain lähdetiedon edessä tarkoittaa pitäjää, jossa kyseiset käräjät pidettiin: e=Eura, h=Huittinen,
k=Kokemäki, l=Loimaa, u=Ulvila sekä tutkimusalueen lähiseudulta: ej=Eurajoki, n=Närpiö ja Lappi (TL). 1 hopeataaleri
(ht)=4 kuparimarkaa (mk) = 2,5-3 kuparitaaleria. Riikintaaleri (rt) = 2 hopeataaleria=5 kuparitaaleria vuonna 1665.
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LIITE 3. Viljatynnyrin hintatietoja tutkimusalueelta ja sen lähipitäjistä.
Vuosi
1630
1630
1630
1631
1631
1633
1637
1637
1638
1638
1639
1644
1644
1645
1645
1645
1647
1648
1655
1659

Viljatynnyri
(ruis)
2
2
7 mk
3
1 rt
7 mk
4,5
7 mk
7 mk
6 mk
11 mk
8
10 mk
7
6
8
10
4,5
12
6

Lähde

Huomautus

k1630:3:48v
u1630:3:51v
e1630:3:56v
k1631:3:67v.
e1631:3:93
l1633:3:238
k1637:4:208
h1637:4:239v
k1638:4:265v
u1638:4:286
ej1639:5:8
n1644:5:391v
h1644:5:407v
k1645:6:45
l1645:6:93
e1645:6:107v
l1657:9:487v
h1648:6:473v
k1655:9:6v
k1659:10:227

1 kt velka hoidettu 1/2 tynn. ruista
Viljatynnyrin velka hoidettu 2 kt:lla

kauppa tehty Stralsundissa
puolikas ohratynnyri 5 kuparimarkkaa
10 kappaa 2,5 kt
2 tyn.=9 kt
3 tynnyriä 36 kt
2 tynnyriä 12 kt

Huomautus: tynnyri=146,6 litraa, kappa=4,6 litraa. Rahanarvosta ks. edellinen taulukko.
Lähde: KA. AS I KOa 3-7. Vehmaa ja Ala-Satakunta I KOa 8-10. Tapaukset etsitty TUOKON avulla.
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LIITE 4. Talon hintoja tutkimusalueelta ja sen lähipitäjistä.
Vuosi
1630
1631
1631
1632
1633
1634
1637
1638
1638
1641
1644
1648
1648
1649
1649
1649
1649
1650
1650
1650

Hinta
100
67 mk
80
150
60 mk
210
40
140
130
60
100
700
38 ht
225
380
215
280
280
57 ht
350

Koko
1,5ä
4ä
4ä
2ä
4ä
3ä
3,5 ä
1,75ä
1 1/3 m 10 ä
1/2m 3 ä
1m
1,5 m 6,5 ä
1 m 5,5 ä
1 m 4,5 ä
1m4ä
0,67 m 4,5 ä
1,5 m 6 ä

Lähde
k1630:3:50
h1631:3:69
h1631:3:98
h1632:3:118
l1633:3:182v
e1634:3:314
h1637:4:191
h1638:4:270
h1638:4:312
l1641:5:150
n1644:5:391v
e1648:6:400
h1648:6:468
n1649:6:513v
l1649:6:583v
l1649:6:600
h1649:6:606v
h1650:7:9v
h1650:7:69v
h1650:7:72v

Huomautukset: ks. edellinen taulukko.
Lähde: KA. AS I KOa 3-7. Tapaukset etsitty TUOKON avulla.

Huomautus

Kauppa sovittu 1639
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LIITE 5. Muiden hyödykkeiden hintatietoja tutkimusalueelta ja sen lähipitäjistä.
Vuosi
1630
1633
1633
1634
1638
1639
1640
1641
1641
1641
1641
1641
1642
1642
1642
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1645
1645
1645
1645
1648
1648
1648
1648
1648

Hyödyke
leiviskä suolaa
kannu olutta
leiviskä lihaa
äyri maata
ratsastustakki
kengät
aami heiniä
riihi+viljat
satula
myllynkivi
sarkatakki
talo
säämiskäpaita
kyynärä pellavaa
tynnyri suolaa
leiviskä suolasiikaa
tynnyri suolasilakkaa
kyynärä säämiskää
ratsastustakki
säämiskäpaita
kenkäpari
leiviskä suolasiikaa
leiviskä voita
riihi
tynnyri ruista
riihi+viljat (6 tynnyriä)
riihi+viljaa+lautoja+jauhoja
niitty
ampuma-ase (Byssa)
riihi
kyyditysmaksu
riihi+viljat

Arvo
1,5 kt
2 äyriä
2t
30 mk
6 kt
3 mk
2 kt
61kt
2 kt
1,25 kt
3 kt
23,5 kt
8,5 kt
18 kupariäyriä
3 kt
1,5 kt
16 kt
12 äyriä
10 kt
10 kt
1 kt
1,25 kt
3 kt
20 kt
7 kt
66 kt
100 kt
18 kt
6 kt
10 kt
1 kt
87 kt

Lähde
k1630:3:48v
l1633:3:238
l1633:3:240
e1634:3:313v
n1638:4:260
ej1640:5:8
e1640:5:101
e1641:5:146
l1641:5:151
k1641:5:173
k1641:5:175v
l1641:5:182
e1643:5:259v
l1642:5:266
k1642:5:278v
h1644:5:407
k1644:5:409
k1644:5:409
k1644:5:409
k1644:5:409
k1644:5:409
h1644:5:409v
e1644:5:419v
k1645:6:45
k1645:6:45
k1645:6:45
k1645:6:104
n1648:6:355v
l1648:6:379v
l1648:6:382v
e1648:6:402v
h1648:6:476v

Huomautus
2 leiviskää arvo 3 kt

korvaushinta
uusi
Rakennuksen hinta
Velkaosuus
3 kyynärää 18 äyriä
0,5 tynnyrin velka 1,5 kt
2 leiviskää 3 kt
0,5 tyn. 8 kt, arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Arviohinta
Kauppahinta
0,5 leiviskää 1,5 kt
pelkkä rakennus
6tyn=42 kt
kokoa ei ilmoitettu
Korvaussumma

Huomautus: leiviskä=8,5 kg; kannu=2,6 litraa; aami=heinäkuorman mitta, joka vaihdellut eri puolilla. Kyynärä n. 30 cm.
Lähde: KA. AS I KOa 3-6. Tapaukset etsitty TUOKON avulla.
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LIITE 6. Palkkamiesten palkkatietoja muualta Suomesta.
Vuosi
Palkka Paikkakunta
Lähde
1623
30 kt
Pirkkala
Saarenheimo 1974, s. 598.
1627
50 kt
Uusikirkko
Mäkelä 1975, s. 32.
1627
59,5 kt Jääski
Mäkelä 1975, s. 32.(Jääsken, Rannan ja Äyräpään tk.)
1629
20 kt
Hämeenkyrö
Nallimaa-Luoto 1983, s. 624.
1630
56 kt
Ruokolahti
Ylönen 1957, s. 798.
1631
30 kt
Ruovesi
Jokipii 1959, s. 407.
1637
80 kt
Marttila
Oja 1959, s. 234.
1638
60 kt
Pietarsaari
Björkbacka 1986, s. 90.
1639
60 kt
Lammi
Virmala ja Ruotsalainen 1972, s. 237.
1640
99 kt
Sääminki
Lappalainen 1971, s. 286.
1640
200 kt
Viipurin lääni
Mäkelä 1975, s. 49.
1640
90 kt
Jääski
Mäkelä 1975, s. 44.
1640
100 kt
Nastola
Mäkelä 1979, s. 381.
1642
90 kt
Ii
Virrankoski 1967, s. 114.
1643
100 kt
Joroinen
Saloheimo 1990, s. 53.
1646
80 kt
Nastola
Mäkelä 1979, s. 381.
1647
30 kt
Kauhajoki
Ruismäki 1987, s. 253.
1648
132 kt
Äyräpää
Mäkelä 1975, s. 49.
1648
60 kt
Karkkku
J.Finnen kok., Karkku (1648, 420).
1648
70 kt
Tyrvää
KrA Rullor 1648:11, s. 47.
1648
110 kt
Pieksämäki
Lappalainen 1961, s. 342.
1649
120 kt
Sulkava
Saloheimo 1990, s. 53.
1653
90 kt
Lapua
Lehtinen 1963, s. 252-253.
1654
45 kt
Nastola
Mäkelä 1979, s. 382.
1654
400 kt
Liminka
Virrankoski 1967, s. 114.
1655
110 kt
Mäntyharju
Favorin(ei vuotta), s. 140.
1655
100 kt
Kymenkart.
Mäkelä 1975, s. 64.
1656
200 kt
Juva
Lappalainen 1975, s. 35.
1657
270 kt
Ii
Lappalainen 1975, s. 35.
1658
130 kt
Kerimäki
Mielonen 1993, s. 289.
1658
80 kt
Kisko
Korkiakangas 1996, s. 30, alav. 12.
1658
110 kt
Ruokolahti
Ylönen 1957, s. 798-799.
1658
550 kt
Oulun pitäjä
Virrankoski 1973, s. 623.
1658
150 kt
Säkkijärvi
Mäkelä 1975, s. 53.
1659
140 kt
Eurajoki
Vehmaa ja Ala-Satak. I KOa 3, s.214v. Ej. 25.6.1659.
1659
110 kt
Eurajoki
Vehmaa ja Ala-Satak. I KO a 3, s. 241v. Ej. 7.10.1659.
1659
100 kt
Lappee
Mäkelä 1975, s. 52-53.
1659
180 kt
Kymenkart.
Mäkelä 1975, s. 64.
1661
200 kt
Jääski
Mäkelä 1975, s. 59.
1661
250 kt
Rantasalmi
Mäkelä 1975, s. 64.
1661
190 kt
Rantasalmi
Mäkelä 1975, s. 64.
1661
300 kt
Lappee
Mäkelä 1975, s. 59.
1661
400 kt
Pyhäjoki
Virrankoski 1967, s. 114.
1662
200 kt
Lappee
Mäkelä 1975, s. 59
1662
100 kt
Helsingin pitäjä Aalto 1992, s. 119.
1664
300 kt
Lappee
Ylönen 1957, s. 798.
1665
150 kt
Kalajoki
Huurre ym. 1956, s. 286.
1666
160 kt
Kyrö
Ruismäki 1987, s. 253.
1666
280 kt
Äyräpää
Mäkelä 1975, s. 60.
1666
208 kt
Elimäki
Mäkelä 1975, s. 64.
1666
200 kt
Jääski
Mäkelä 1975, s. 60.
1668
460 kt
Liminka
Virrankoski 1967, s. 114.
1669
200 kt
Kurikka
Ylikangas 1989, s. 54.
1670
180 kt
Kauhava
Ylikangas 1989, s. 54.
1672
300 kt
Äyräpää
Mäkelä 1975, s. 61.
1673
180 kt
Kerimäki
Mielonen 1993, s. 289.
1675
320 kt
Oulun pitäjä
Pohjanmaa KOa 17, s. 194.Koskee tod.näk.1650-lukua1675
50 kt
Nastola
Mäkelä 1979, s. 383 (Käräjät 1675).
1675
300 kt
Oulun pitäjä
Pohjanmaa KOa 17, s. 193.Koskee tod.näk.1650-lukua1676
200 kt
Valkeala
Kymenk.lääni KOa 3, s. 199v. Valkeal. 22.-23.3.1679.
1677
115 kt
Lapua
Lehtinen 1963, s. 253.
1679
200 kt
Lapua
Ylikangas 1989, s. 54.
1679
150 kt
Eurajoki
Ala-Satakunta II KOa 13, s. 74-74v. Ej.tk9.2.1682
1680
190 kt
Lapua
Luukko 1983, s. 157.
1680
32 kt
Nastola
Mäkelä 1979, s. 383. (Käräjät 1680).
1680
250 kt
Valkeala
Oksanen 1995, s. 130.
1680
120 kt
Vihti/Pusula
Aalto 1992, s. 119.
1680
300 kt
Äyräpää
Mäkelä 1975, s. 71.
1681
130 kt
Ikaalinen
Vappula 1999, s. 144.
1681
68 kt
Pälkäne
Koukkula 1972, s. 480.

180
1681
1681
1681
1682
1683
1701
1704
1707
1709
1729
1730

280
300
310
400
160
170
250
250
150
240
200

kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt
kt

Ylihärmä
Valkeala
Äyräpää
Oulun pitäjä
Eurajoki
Kalajoki
Rovaniemi
Pudasjärvi
Kalajoki
Lapua
Kurikka

Ylikangas 1989, s. 54.
Kymenk. ja Lap. KOa 1, s. 40v. Valk. tk.14.3.1681.
Mäkelä 1975, s. 71.(räls.ruot.)
Virrankoski 1967, s. 114.
Ej1689:18:432-433.
Huurre ym. 1956, s. 286.
Ahvenainen 1970, s. 199.
Rytkönen 1978, s. 149.
Huurre ym. 286.
Luukko 1983, s. 158.
Rinta-Tassi 1980, s. 234.

Huom. Ej=Eurajoki. tk.=tuomiokirja. Vihti/Pusula, Valkeala ja Lapua 1680, palkkaukset tehty 1680-luvun paikkeilla.
Nastola 1654, palkkaus suoritettu 25 vuotta aikaisemmin. Jos palkanmaksun ajankohtaa ei ole kerrottu, on vuosi otettu
käräjävuodesta. Yleensä palkkoihin sisältyi myös viljaa, karjaa, vaatteita tai tarve-esineitä. Palkkasummissa on otettava
huomioon, että osan niistä ovat maksaneet kaksikertaa suuremmat rälssiruodut. Poikkeuksellisen pienet palkat (esim.
Kauhajoella 1647 maksettu 30 kt) saattavat olla sotilaspoikien palkkoja.
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LIITE 7. Palkkamiehen palkkoja Pohjanlahden länsipuolelta 1600-luvulla
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8

Vuosi
1630
1630
1631
1631
1633
1633

Palkka
150 kt
80 kt
130 kt
170 kt
112 kt
130 kt
150 kt
200 kt

Paikkakunta
Uplanti /Tensta/Husby
Medelpad/Stöde

9
10
11
12
13

1635
1635
1635
1639

100 kt
120 kt
93 kt
196 kt
200 kt

14
15

1642
1643

150 kt
225 kt

16
17

1643
1634

220 kt
250 kt

18
19
20

1644
1651

300 kt
100 kt
188 kt

21

1656

170 kt

22
23

1659
1660

480 kt
200 kt

24

1662

285 kt

25

1672

285 kt

26

1673

190 kt

27

1675

360 kt

28

1676

300 kt

29

1676

300 kt

30

1686

360 kt

Närke/Kumla
Kalmar
Kalmar
?/Ekeby
Uplanti/Fräselunda/Alun
-da
Tälje
Vermlanti/Frysdalen/Sånd
Lau?/Strömmarö?
Västmanland/Strömshol
m
Nyköping
Wassbo/Waringe
Vermlanti/Fryksdal/Önneby
Vermlanti/Fryksdal/Utterby
Närke/Kumla
Vermlanti/Fryksdal/Visterud
Vermlanti/Fryksdal/Sven
-sby
Vermlanti/Fryksdal/Högberg
Vermlanti/Fryksdal/Trötvik
Vermlanti/Fryksdal/Grin
-nemo
Vermlanti/Fryksdal/Sven
-neby
Vermlanti/Fryksdal/Åste
-by
Vermlanti/Fryksdal/Röbjörkeby

1635

Lähde
KrA, KrKBB 1634:37, 2.12.1634 Jacob De la Gardie.(ks. m.1634:35b.)
KrA, KrKBB 1638:101, 12.4.1638 Peder Månsson.
KrA, KrKR 30.6.1631, Peder Kruse.
Uplanti/Thible
KrA, KrKR 14.10.1637 till Johan Padolinus.
Wäxjö
KrA, KrKR 30.6.1636 till Claes Flemming.
Uplanti/Tukholma
KrA, KrKR 30.6.1636 till Schering Rosenhane.
Uplanti/Hagunda
KrA, KrKR 7.3.1637 till Johan Padolinus.
Uplanti/Viksta/Norunda KrA, KrKBB 1635:55, 6.6.1635 Lyersten Stensgetter.
KrA, KrKBB (Del I 1629-36:95) Johan Mårthenson.
KrA, KrKBB 1635:285, 22.5.1635.
KrA, KrKBB 1635:285, 22.5.1635.
KrA, KrKR 1643:166 till Gustaff Padolinus.
KrA, KrKR 1643:166 till Gustaff Padolinus.
KrA, KrKR 1645:110 till Thuro Oxenstierna.
KrA, KrKR 1643:113 till Olof Stacke.
KrA, KrKR 1647:612.
KrA, KrKR 1647:32.(maksettu kahdelle palkkamiehelle yht. 500 kt.)
KrA, KrKBB 1644:563, 25.4.1644 Jacob Rothkirch.
KrA, KrKR 1646:141 till Carl Siggeson.
Almqvist 1987, s. 163 (tapauksessa mainitaan "halv lega, 25 rd)
Almqvist 1987, s. 191.(45 rt)
Klingneus 1997, s. 161.
Almqvist 1987, s. 213.(53,5 rt).
Almqvist 1987, s. 221. ("halva legan, el. 30rd")
Almqvist 1987, s. 316 (60 rt)
Almqvist 1987, s. 298 ("20rd för hälften").
Almqvist 1987, s. 320.(120 ht)
Almqvist 1987, s. 324.(100 ht).
Almqvist 1987, s. 327 (100 ht).
Almqvist 1987, s. 409 (60 rt)

Huom. Rahanarvot otettu teoksesta Lagerqvist & Nathörst-Böös 1985, s. 13, 21 (arvot otettu kirjassa mainitun lähimmän
vertailuvuoden mukaan. Vuosina 1630, 1649, 1659, 1667 ja 1675 pakko-otot korvattiin rahamaksulla. Fredriksson 1976,
s. 27-28, 45. Tyhjät kohdat tarkoittavat, ettei vuotta ole pystytty selvittämään.

182
LIITE 8. Tutkimusalueella käyty sijaiskauppa, palkat, kaupan etäisyys sekä kantaja.
Num.

Vuosi

Palkka

Ostopitäjä

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29

1623
1630
1630
1630
1634
1636
1640
1640
1643
1645
1646
1648
1648
1648
1650
1653
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1678
1683
1687
1689
1689
1689

24 kt
30 kt
30 kt
20 kt
50 kt
30 kt
30 kt
50 kt
42 kt
44 kt
49,5 kt
100 kt
75 kt 3 rt
90 kt 4 kt
60/80 kt
80 kt
100 kt
60/80 kt
120/150
58 kt
25 kt
140 kt
130 kt
120 kt
150 kt
150 kt
150 kt
120 kt

Eura
Ulvila
Ulvila
Loimaa
Ulvila
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Ulvila
Loimaa
Kokemäki
Loimaa
Tyrvää
Kokemäki
Loimaa
Loimaa
Huittinen
Eura
Kokemäki
Huittinen
Tyrvää
Kokemäki
Huittinen
Huittinen
Loimaa
Huittinen
Huittinen
Loimaa

-kylä

Haistila
Rosnäs
Mellilä
Levanpelto
Reitola
Onkijoki
Ypäjä
Soinila
Ypäjä
Harjavalta
Pappinen
Komerola
Ruikkala
Kauhanoja
Tammiain.
Raijala
Sorkkinen
Harola
Korkiakoski
Tyrvää
Kyttälä
Soinila?
Mommola
Sampu
Mommola
Piltola

Kotipitäjä

-kylä

Kantaja

Eura
Ulvila
Pori
Tammela
Ulvila
Turku
Taivassal
Loimaa

Mäkelä
Ruhattu
Pori
Someskala
Potaskatehdas
Turku
Pappila
Ypäjä

vaimo

Loimaa
Tyrvää
Hauho
Huittinen
Kokemäk
Loimaa

Ypäjä
Haapaniemi
Kuohijoki
Määtäjärvi?
Peipohja
Sieppala

Huittinen
Köyliö
Kokem.
Huittinen
Huittinen
Kokem.

Loima
Kepola
Järrilä
Sarkkila
Sampu
Pirkkala

Huittinen
Loimaa
Huittinen

Mommola
Kojonperä
Sampu

Huittinen

Kärväselä

vaimo
veli
äiti
palkkaaja
palkkaaja
palkkamies
palkkamies
palkkaaja
vaimo
äiti
palkkaaja
palkkaaja
isäpuoli
vaimo
palkkamies
palkkaaja
palkkamies
palkkamies
äiti

Lähde. Tietokanta I, jossa lähteet esitetty tapauskohtaisesti.
Huom. Palkkoihin sisältyi usein hyödykkeitä, joita ei ole tässä huomioitu. ?=epävarma.

isä
äiti
veli
velipuoli
vaimo
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LIITE 9. Tutkimusalueella pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat
vuosina 1631-1648
Ylä-Satakunta
1631-41
1642-48
1631-48
Lähtöpitäjä
Kangasala
1
0
1
Karkku
3
0
3
Kyrö
0
1
1
Orivesi
1
0
1
Pirkkala
1
2
3
Ruovesi
2
0
2
Tyrvää
7
2
9
Vesilahti
1
0
1
Yht.
16
5
21
%-osuus
33 %
17 %
27 %
Ala-Satakunta
Eura
1
3
4
Eurajoki
2
0
2
Huittinen
2
2
4
Kokemäki
2
5
7
Köyliö-Säkylä
4
1
5
Pori
3
0
3
Rauma
0
2
2
Ulvila
2
0
2
Yht.
16
13
29
%-osuus
33 %
43 %
37 %
Häme
Akaa
2
0
2
Hauho
1
1
2
Luopioinen
1
0
1
Pälkäne
1
0
1
Sääksmäki
1
0
1
Tammela
1
2
3
Urjala
2
1
3
Yht.
9
4
13
%-osuus
19 %
13 %
17 %
Varsinais-Suomi
Kalanti
0
1
1
Laitila
1
0
1
Naantali
0
1
1
Paimio
0
1
1
Pöytyä
1
2
3
Rymättylä
1
0
1
Turku
2
2
4
Uusikaupunki
0
1
1
Vehmaa
1
0
1
Yht.
6
8
14
%-osuus
13 %
27 %
18 %
Uusimaa
Karjalohja
1
0
1
Oman pitäjän ulkop.
48
30
78
otettu lg+dg yht.
237
120
357
%-osuus
20%
25%
22%
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LIITE 10. Eurassa pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat vuosina
1631-1648.
Eura
Lähtöpaikka
Eurajoki
Kalanti
Kokemäki
Köyliö-Säkylä
Laitila
Pirkkala
Pori
Rauma
Pöytyä
Tyrvää
Ulvila
Vehmaa
Pitäjän ulkopuolisia
lg+dg
%-osuus

1631-41

1642-48

2
0
1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
11
32
34%

0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
5
18
28%

1631-48
Yhteensä
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
16
50
32%

LIITE 11. Huittisissa pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat
vuosina 1631-1648.
Huittinen
Lähtöpaikka
Akaa
Eura
Karkku
Kokemäki
Kyrö
Köyliö-Säkylä
Orivesi
Pirkkala
Pälkäne
Rauma
Tammela
Turku
Tyrvää
Uusikaupunki
Pitäjän ulkopuolisia
lg+dg
%-osuus

1631-41

1642-48

2
0
3
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
10
96
10%

0
1
0
3
1
1
0
1
0
1
1
1
2
1
13
55
24%

1631-48
Yhteensä
2
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
23
151
15%
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LIITE 12. Loimaalla pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat
vuosina 1631-1648.
Loimaa
Lähtöpaikka
Hauho
Huittinen
Kangasala
Karkku
Karjalohja
Kokemäki
Köyliö-Säkylä
Luopioinen
Naantali
Paimio
Pöytyä
Ruovesi
Sääksmäki
Tammela
Turku
Tyrvää
Urjala
Pitäjän ulkopuolisia
lg+dg
%-osuus

1631-41

1642-48

1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
16
69
23%

1
2
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
10
30
33%

1631-48
Yhteensä
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
3
26
99
26%
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LIITE 13. Kokemäellä pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat
vuosina 1631-1648.
Kokemäki
Lähtöpaikka
Eura
Köyliö-Säkylä
Ruovesi
Rymättylä
Turku
Tyrvää
Ulvila
Vesilahti
Pitäjän ulkopuolisia
lg+dg
%-osuus

1631-41

1642-48

1
1
1
1
1
3
1
1
10
20
50%

2
0
0
0
0
0
0
0
2
13
15%

1631-48
Yhteensä
3
1
1
1
1
3
1
1
12
33
36%

LIITE 14. Ulvilassa pestattujen pitäjän ulkopuolisten palkkamiesten ja laillisesti kirjoitettujen renkien kotipaikat
vuosina 1631-1648.
Ulvila
Lähtöpaikka
Karkku
Pori
Pitäjän ulkopuolisia
lg+dg
%-osuus

1631-41

1642-48

2
2
4
20
20%

0
0
0
4
0%

1631-48
Yhteensä
2
2
4
24
17%

Lähde: tietokanta I.
Huom. Pitäjän ulkop.= palkkaajan oman pitäjän ulkopuolelta otettujen miesten kotipaikka.
Lähde: tietokanta I.
Huom. Taulukoissa ei ole otettu mukaan vapautettuja ja karanneita renkejä. Heidän kotipaikkansa olivat seuraavat: Akaa
1, Kangasala 1, Karkku 1, Loimaa 2, Pirkkala 1 ja Ruovesi 1. Loimaalle pestattiin 1 renki pitäjän ulkopuolelta, mutta
paikkakunnasta ei saa selvää. Taulukon Akaan suurpitäjä sisältää kartassa Saarioisen ja Portaan. Paikkojen sijoittelu
karttaan tehty kylän tarkkuudella, jos mahdollista. Muuten tarkkuutena pitäjä.
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LIITE 15. Tietokannasta

Tietokannat (tiedostojen nimet: tietok1 ja tietok2) on tehty Exel 5.0 taulukkolaskentaohjelmalla.
Se seuraa työn mukana erillisenä tiedostona. Erityisesti sen huomautuksia koskeva kieliasu on
konseptimainen ja saattaa olla lukijalle osittain vaikeasti ymmärrettävä, koska sitä ei alunperin
suunniteltu yleiseen käyttöön. Aineistoa voi parhaiten käsitellä tekemällä ns. suodatuksia (Auto
Filter -komento). Tietokannassa tutkittavana aikana pidetyt väenotot on järjestetty
kronologisesti peräkkäin, siten että ensimmäisenä ovat Euran, Huittisten, Kokemäen, Loimaan ja
Ulvilan väenotot vuonna 1631. Tämän jälkeen tulee vuosi 1633, sen jälkeen vuosi 1637 jne. sekä
pitäjät samassa aakkosjärjestyksessä. Ruodut on järjestetty pitäjäkohtaisesti: ruotu 1, ruotu 2.
jne. Ruodusta on otettu tietokantaan se mies tai talo, jonka kohdalla oli merkintä "knecht" eli siis
ne, jotka joutuivat väenoton kohteeksi. Jos esimerkiksi kyseinen mies palkkasi sijaisen, sekä
sijaisesta että palkkaajasta pyritty ottamaan seuraavat tiedot: siviilisääty, kotipitäjä ja -kylä,
talo, talon manttaali- sekä äyriluku, palkkaajan karja- ja kylvövarallisuus, palkkaajan talon
väkimäärä, autiomerkinnät. Tämän lisäksi on kirjattu tapaukseen liittynyt mahdollinen
tuomiokirjatapaus616, sijaiselle maksetun palkan suuruus, sotamieheksi otetun palveluspaikka,
kuolinvuosi- ja paikka sekä muut tapaukseen liittyvät tiedot. Sama koskee myös karanneita ja
vapautettuja. Jokaisen yksittäinen tapaus, joita siis on yhteensä 900 on varustettu lähdetiedoilla.
Ne on merkitty tilan säästämiseksi esim. seuraavasti R1634:10:40, mikä tarkoittaa rullaa vuodelta
1640, volyymiä 10, ja sivua 40. Viimeisin luku on jätetty pois, jos sivua ei ole tiedossa. Lyhenne
RL (tai rl) tarkoittaa kyseessä olevan pitäjän väenotto- ja ruodutusluetteloa. Henkilön nimet on
tilansäästön takia lyhennetty huomautusosassa (viimeisenä oikealla) esim: mads anderson=ma.
Varsinaiset haut on tehty siten, että koko tietokannasta on suodatettu se, mitä kulloinkin on
haluttu tietää. Esimerkiksi kysymykseen, kuinka paljon sijaisia vuonna 1637 palkattiin Eurassa,
on saatu vastaus seuraavasti. On suodatettu ensin palkatut sijaiset ja sen jälkeen Euran pitäjä
vuonna 1637. Kohdassa "autiol.1633-1645" on ilmoitettu autioitumista koskeva merkintä, esim.
vuotta 1637 koskeva lyhennyksellä 37, ja jos autioitumismerkintöjä ei ole "eam" (ks. lyhenteet).

616

Tuomiokirjaviitteet on seuraavassa esim. muodossa: k1639:4:328, tarkoittaa Kokemäen
käräjiä vuonna 1639, vanhaa signumia mm 4, sekä sivua 328. Viitteessä saattaa olla myös
esimerkiksi merkintä svm, mikä viittaa tuomiokirjakortiston hakusanaan, tässä tapauksessa
hakusanaan "sotamiehet vieraalla maalla". Siinä saattaa olla myös lyhyt luonnehdinta
tuomiokirjatapauksen sisällöstä esim. "lapsi kuollut".

189

Zusammenfassung:
Ersatzmänner, Zwangsaushebungen und Bauerngemeinschaft im 17. Jahrhundert
in Schweden
Die Entstehung der zentralisierten Macht und des stehenden Heeres im Schweden des 17.
Jahrhundert
Im Frühen Neuzeit wurde auch in Schweden die Verstärkung der Administration und die
Erhaltung des stehenden Heeres begonnen. Deswegen musste der Staat seine inneren
Kraftreserven so effektiv wie möglich nutzen. Für die Einwohner bedeutete das eine stärkere
Kontrolle und schwere Besteuerung. Die Bestrebungen zur Modernisierung bezogen sich
hauptsächlich auf die Stärkung der Armee. Als Resultat erreichte Schweden eine
Grossmachtstelle, die es das ganze 17. Jahrhundert behaupten konnte.
Im 17. Jahrhundert hatte das Kriegswesen immer mehr staatliche Ausgaben geschluckt.
Besonders die Rekrutierung und die Erhaltung der Infanterie hatte grosse Schwierigkeiten mit sich
gebracht: z. B. Deserteure und die hohe Sterblichkeit hatten grosse und ständige Ersetzungen
verursacht. Weil die ausländischen Söldner sehr teuer waren, versuchte man so viel wie möglich
im Heimatland zu rekrutieren. Im 17. Jahrhundert wandte man Zwangsaushebungen in Schweden
- auf schwedish die sog. utskrivning - als Rekrutierungsform an. Das bedeutete in der Praxis ein
Mann aus einer Rotte, die aus zehn Männern oder zehn Häusern bestand. Auf lokalem Niveau
hatten die Pfarrer eine Einwohnerliste der 15- bis 60- jährigen Männer für die
Zwangsausschreibung erstellt. Auf Grund dieser Listen wurde die Einteilung in Rotten gemacht:
man hat die Männer (oder die Häuser) in Gruppen von zehn eingeteilt. Die Aushebungseinheit die sog. Rotte - war also normalerweise ein Kollektiv von zehn Männern und das Stellen eines
Soldaten die Pflicht der Rotte.
Als Resultat der Einteilung hatte man eine Liste von allen Rotten und Rottensoldaten. Seit dem
Jahr 1642 ersetzte man die Rotten mit zehn Männern durch die Rotten mit zehn Häusern. Mit
der Reform versuchte man die Desertation zu verhindern. Es war auch leichter für den Staat, die
Anzahl der rekrutierten Knechte vorauszuberechnen. Ein Prinzip war, die steuerzahlenden
Bauern nicht zu rekrutieren, lieber versuchte man, die landlose Bevölkerung in die Armee
zwangseinzuberufen. Wenn man einen Bauern von einer Rotte einberufen musste, rekruitierte
man gewöhnlich den Bauern, der am wenigsten Steuer an den Staat bezahlte. Auch die Bauern, die
verheiratet waren, waren von Rekrutierung befreit. Dieselbe Praxis war auch in anderen
europäischen Ländern im Gebrauch. Eine bedeutende Rolle bei der Aushebungsgelegenheit hatte
das kommunale Gremium, die sog. Zwölferleute (auf schwedisch tolvmän), die meistens aus
vermögenden Bauern der Dorfgemeinschaft bestand.
Wegen den kontinuierlichen Krieges im 17. Jahrhundert, war die Abstimmung der Rekrutierung
und der Landwirtschaft ein grosses Problem für den Staat. Man konnte neue Ressourcen durch
ausländische Eroberungen schaffen, aber wegen der ständigen Zwangsaushebungen belastete man
unaufhörlich die ökonomische Grundlage des Reichs. Die stetigen Zwangsaushebungen hatten als
Folge eine hohe Sterblichkeit unter den Soldaten. Die jungen Soldaten, die von den
abgeschiedenen finnischen Dörfern kamen, hatten kaum Widerstandskraft gegen Epidemien.
Als Reslutat von den ständigen Aushebungen, hatten die Bauern grosse Schwierigkeiten ihre Höfe
zu bewirtschaften. Die Bauern waren die grösste soziale Gruppe im schwedischen Reich
(Ungefähr 90 Prozent der Einwohner). Wenn ein Bauer sich einen Stellvertreter leisten konnte,
konnte er auch seinen Hof weiter bewirtschaften. Das Vertretersystem spielte also eine wichtige
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Rolle im Wüstungsprozess. Dadurch hatten die Zwangsaushebungen auch negative Folgen für die
Staatsmacht. Die Verödung bedeutete Verminderungen bezüglich des Besteuerung.
Schwedischer Rekrutierungsbrauch war eine Mischung der Zwangsaushebungen und der
Werbung. Es war sehr gewöhnlich, dass die Bauern einen Ersatzmann für die Rekrutierung hatten.
Die Ersatzsoldaten (auf schwedisch leigdekarl) waren besonders von den vermögenden Bauern
gestellt. Die Ersatzmänner waren die grösste Einzelgruppe in der schwedischen Armee, die im
Heimatland rekrutiert wurde - ungefähr 25-80 Prozent von den Rekruten waren Ersatzsoldaten.
Die Ersatzmänner hatten eine beachtenswerte Bezahlung bekommen. Normaler Lohn war z.B
250-300 schwedische Kupfertaler. Die Summe entsprach dem Preis eines kleinen Bauernhofs.
Der schwedische leigdekarl war nicht ein Gegenstück des zentraleuropäischen Söldners. Er war
kein Berufssoldat, sondern mehr Amateur. Für die schwedischen Soldaten war der Militärdienst
meistens anhaltender Garnisonsdienst. Auch eigentliche Kämpfe waren ungewöhnlich. Beide
hatten jedoch auch etwas Gemeinsames: sie waren meistens Männer von der landlosen
Bevölkerung. Der Militärdienst war oft der einzige Erwerb für sie. Die Einstellung der
Staatsmacht zum Ersatzsystem war meistens positiv. Es war nur eine kurze Periode, in der die
Werbung der Ersatzmänner verboten war. Zum Beispiel in den Jahren 1628-1630, als die
Staatsmacht um die Steuerkraft der Bauer besorgt war.
Während des Dreissigjährigen Krieges verbreitete sich der Gebrauch von Ersatzsoldaten weiter,
und am Ende des Jahrhunderts - ungefähr im Jahre 1680 - gestaltete sich das Ersatzungssystem
zur staatlichen Institution. Jetzt war das Ersatzsystem tatsächlich ein Teil des Einteilungverks.
Die Armee war jetzt ein stehendes Heer und der Ersatzsoldat ein stehender Berufssoldat.

Forschungsaufgabe, -methode und -gebiete
In meiner Dissertation habe ich die Wirkungen der Zwangsaushebung für die Landwirtschaft auf
lokalem Niveau betrachtet. Schwerpunkt der Forschung waren die sozialen und ökonomischen
Faktoren. Das Militärwesen wurde aus einem sozialen und lokalen mikrogeschichtlichen
Gesichtswinkel betrachtet. Die Rolle des Staates blieb darum eher im Hintergrund. Welche
sozialen und ökonomischen Verhältnisse hatten die Werbungen der Ersatzmänner ermöglicht? Wo
im Forschungebiet konnte man Ersatzsoldaten stellen? Wo mussten die Bauern selbst zum
Militärdienst gehen? Die Korrelation zwischen der Zwangsaushebung und der Wüstung der
Bauernhöfe ist auch ein Schwerpunkt meiner Untersuchung. Eine Teilforschungsaufgabe ist es die
veränderungen der Bauernwirtschaft, die die Zwangsaushebung mit sich gebracht hatte, zu
erklären. Wegen der grossen Löhne der Stellvertreter begann das Geld immer mehr Bedeutung in
der Bauernwirtschaft zu haben. Früher hatten die Bauern keine entsprechenden Voraussetzungen.
Auf solche Weise hat das Ersatzsystem auch die Bedeutung der Geldwirtschaft verstärkt - es war
ein Teilfaktor im grösseren gesellschaftlichen Änderungsprozess: beim Übergang von der
Feudalwirtschaft zur frühen Marktwirtschaft.
Mein Forschungsgebiet ist der westliche Teil Finnlands, also im östlichen Teil des schwedischen
Reiches. Das Forschungsgebiet ist ungefähr ein Gerichtsbezirk (oder Kreis) - auf finnisch AlaSatakunta - und enthält fünf Gemeinden: Eura, Huittinen, Kokemäki, Loimaa und Ulvila. Das
ganze Forschungsgebiet habe ich in zwei Teile geteilt: die Forschungsgebiete I und II (I:
Kokemäki und Ulvila; II: Eura, Huittinen und Loimaa). Es gab im nördlichen
Forschungsgebiet I zahlreiche grössere Landsgüter. Da wohnten auch viele Standespersonen.
Die Gutswirtschaft dominierte und die Bauer mussten z. B. Tagedienste für Landgüter machen.
Im Gebiet I gab es grosse und kleine Bauernhöfe und eine grosse soziale schichtung war
offensichtlich. Das Gebiet I war auch früher kolonisiert worden als das südliche Gebiet II. Im
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südlichen Forschungsgebiet II war die Bauerngesellschaft weitgehend einheitlich. Die
Besiedlung setzte sich meistens aus einander ähnlichen Höfen zusammen. Es gab dort fast keine
Gutshöfe.
Als Methode habe ich die Aushebungen von 1631 bis 1648 untersucht und eine Datenbasis
erstellt. Diesen Zeitraum umfasst die quantitative Analyse. Die Datenbasis enthält ungefähr 900
Soldaten. Wenn man auch z. B. die Bauern betrachtet, die Ersatzmänner gestellt hatten, so
vergrössert sich die Zahl. Das wichtigste Quellenmaterial sind die Aushebungs- und die
Musterungslisten. Diese habe ich miteinander verglichen und dadurch die Stellvertreter und ihre
"Arbeitgeber" klargelegt. Auch die verschiedenen Steuerlisten sind wichtig, um den Wohlstand
der Bauern zu ergründen. Aus den Einwohnerlisten habe ich die Arbeitskraft der Bauernhöfe
geklärt. In den Einwohnerlisten gibt es Angaben z. B. von Dienstmädchen und Hausknechten, die
in einem Bauernhof wohnten. (Die Benennungen Hausknecht und Mietsknecht sind interessant,
weil das Wort "knecht" auf schwedisch auch "Soldat" bedeutet. Die Hausknechte waren oft auch
tatsächliche Soldaten. Das Wort "Knecht" bedeutet also auf schwedisch und auf deutsch einen
Arbeiter eines Bauerhofes aber auch einen Soldaten in der Agrargesellschaft). Auch die sog.
Renovierten Prozessakten des Untergerichts sind eine wichtige Quellengruppe. Aus diesen kann
man z. B. die Lohnsummen erhalten.
Die Zeitperiode meiner Dissertation ist jedoch länger als die Jahren 1631-1648, weil ich die
Vertreterinstitution im ganzen 17. Jahrhundert qualitativ betrachtet habe. Ich bin alle die Sache
betreffenden Prozessurkunden habe ich durchgegangen. Von diesen ist es auch möglich das
erzählende Material zu erhalten. Alle Quellengruppen habe ich auf der Datenbasis verbunden um
ein Gesamtbild zu bekommen.

Die Aushebungen im Forschungsgebiet von 1631 bis 1648 und ihre agrargesellschaftlichen
Wirkungen
In dem Jahren 1631-1648 fanden 14 Zwangsaushebungen statt. Man hatte zusammen ungefähr
900 Männer ausgehoben, aber z. B. wegen der grossen Menge von Deserteuren waren nicht alle
zur Armee geraten. Unter den 900 rekrutierten Soldaten waren 238 Vertreter oder 26 Prozent. Sie
waren die grösste Einzeltgruppe von Rekruten. In den Jahre 1632, 1634, 1636 und 1646 fand
keine Ausschreibungen statt. Im Jahr 1635 und 1645 war eine Ausschreibung, aber die
Ausschreibungslisten sind verloren. Auch die internationalen Söldnermärkte hatten einen Einfluss
auf die jährliche Menge der Rekruten, die im Heimatland rekrutiert wurden. Die Schwierigkeiten
auf den europäischen Märkten hatten als Begleiterscheinungen starke Zwangsaushebungen in
Heimatland. Die Marktlage war z. B. in den Jahren 1620-1630 schwer gewesen wegen der
ständigen Kriege zwischen Spanien und den Niederlanden. Zu gleicher Zeit waren die
Aushebungen in Schweden und in Finnland am strengsten.
Die Bauern konnten ungefähr zweimal mehr Ersatzsmänner im Forschungsgebiet II stellen als im
Gebiet I, wie man auf der folgenden Tabelle sehen kann.
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Im nördlichen Gebiet I hatte man offenbar Schwierigkeiten, stellvertretende Soldaten zu
werben, im Vergleich zum südlichen Gebiet II.

Tabelle 1. Der Anteil der Ersatzsoldaten in den Ausschreibungen in den Jahren 1631-1648 in den beiden
Teilforschungsgebieten.
Forschungsgebiet I
Gemeinde Rekrutierte
Kokemäki 106
Ulvila
102
Zusammen 208

Ersatzsoldat %-Anteil
21
12
33
16

Forschungsgebiet II
Gemeinde Rekrutierte
Eura
116
Huittinen 330
Loimaa
246
Zusammen 692

Ersatzsoldat %-Anteil
39
98
68
205
30

Quellen: Datenbasis.

Wenn man die Rekrutierungen chronologisch betrachtet, so sieht man, dass es am Ende des
Zeitabschnitts mehr Ersatzmänner gab, im Vergleich zum Anfang der Periode. Mit der Zeit hatte
sich die Menge der Stellvertreter vermehrt. Das bedeutet, dass das Ersatzsystem sich
eingebürgert hatte. Besonders nach dem Jahr 1642, als man von der persönlichen Rotteneinteilung
zu einer Hausrotteneinteilung übergangen war, vermehrte sich die Menge der Vertreter. Im Jahr
1637 konnte man im ganzen Forschungsgebiet 28 Prozent Ersatzsoldaten werben, aber im Jahr
1643 war der entsprechende Anteil 42 Prozent. Es war leichter für die Hausrotten als für die
Männerrotten einen Ersatzmann zu stellen, weil in den Hausrotten mehr bezahlende Männer
waren. Wenn sich die Rotten nur aus Männern zusammensetzten, waren nur zehn Männer in
einer Rotte. In Hausrotten konnten in der Praxis dagegen ungefähr 40-60 Männer in einer Rotte
sein. Auch die Menge der Deserteure verminderte sich nach der Reform des Jahres 1642
wesentlich. Die Reform war ein Vorteil, sowohl für die Bauern als auch für die Staatsmacht. Die
Bauern konnten leichter Militärdienst meiden, und der Staat konnte mehr Rekruten schaffen.
Die Rekrutierungsreform im Jahr 1642 bedeutete auch einen Schritt weiter zu einem stehenden
Heer. Eine Folge der Reform ist auch, dass die Bauern einen ständigen Ersatzmann auf ihren
seinem Höfen hatten. Es war z. B. gewöhnlich, ein fremdes Kind zu unterhalten, das als
Stellvertreter des Bauerns in kommenden Aushebungen rekrutiert würde. Die Knabensoldaten
waren keine Seltenheit im 17. Jahrhundert in Schweden. Meistens hatten die Bauern die Knaben
von der landlosen Bevölkerung geworben. Sehr gewöhnlich war die Kinderwerbung im
nordwestlichen Teil Finnlands, in der Landschaft Pohjanmaa. Die Werbung der Kinder war auch
eine Form der Adoptierung. Für die arme Bevölkerung war der "Verkauf" der eigenen Kindern
auch ein wichtiger Erwerbszweig. Die Reform im Jahr 1642 bedeutete zu dem eine teilweise
Professionalisierung des Soldatenberufs. Die Söhne der Ersatzsoldaten folgten oft den Schritten
ihres Vaters. Es war gewöhnlich, dass die ganze Familie der Soldaten in den Garnisonen wohnte.
Die Professionalisierung war letzendlich eine Folge der Tatsache, dass es unmöglich war, die
Zwangsrekrutierung und die produktive Landwirtschaft miteinander zu verbinden. Daraus wurde
sie zu einer gesellschaftlichen Stellung für einen Berufssoldaten.
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Die Bauern im Feld
Wenn man keinen Ersatzmann stellen konnte, wurde der Bauer oder Bauernsöhne selbst
ausgehoben. Wenn der Besitzer eines Hofes selbst zur Armee fortgehen musste, bedeutete das,
dass er entweder keine Extraarbeitskraft in seinem Haus hatte, oder dass die Ersatzsoldaten zu
teuer für ihn waren. Dies war die schlechteste Alternative, vom Gesichtspunkt des einzelnen
Bauern. Es bedeutete gewöhnlich auch das Ende der Bewirtschaftung und sogar die Wüstung des
Hauses. Normalerweise wurden Bauern mit schwacher Steuerkraft ausgehoben, weil sie der
Obrigkeit besser als Soldaten des Staates dienten als Landwirte.
Wenn man die beiden Forschungsgebieten gesondert betrachtet, bemerkt man, dass im Gebiet I
deutlich mehr Bauern ausgehoben wurden. Die wichtigsten Ursachen waren die zahlreichen
grösseren Landsgüter des Gebiets. Sie hatten den grössten Teil der freien Arbeitskraft angelockt,
weil von grossen Landsgütern keine Soldaten ausgehoben wurden - die Landgüter waren befreitet
von Zwangsaushebungen. Die Bauern, die ausserhalb dieser befreiten Gebiete wohnten, hatten
einen ständigen Mangel an Arbeitskräften. Auch die Löhne der Vertreter waren gestiegen. Die
Menge der Verleihungen hatte dadurch auf das Besoldungsniveau eingewirkt. In der Mitte des
Jahrhunderts, als die verlichenen Gebiete in Schweden-Finnland am grössten waren, waren auch
die Löhne am höchsten. Wenn man die Menge der ausgehobenen Bauern chronologisch
betrachtet, sieht man, dass es im Laufe des Krieges immer schwerer wurde, Männer für die
Armee zu finden. Die Anzahl der dienstfähigen Männer hatte sich vermindert. Das war auch eine
Ursache für die Werbung der Kindersoldaten.
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Tabelle 2. Der Anteil der Besitzer von ausgehobenen Rekruten in den jeweiligen Forschungsgebieten in den Jahren 16311648.
Gebiet I
Gemeinde
Kokemäki
Ulvila
Zusammen

Rekrutierte
106
102
208

Besitzer
22
16
38

%-Anteil

Gebiet II
Gemeinde
Eura
Huittinen
Loimaa
Zusammen

Rekrutierte
116
330
246
692

Besitzer
11
36
28
75

%-Anteil

18

11

Quellen: Siehe Tabelle 1.

Im Forschungsgebiet II konnten die Bauern Vetreter für sich kaufen und den Militärdienst
meiden. Die wichtigste Ursache war die einheitliche Bauerngesellschaft. Man konnte auch
zusammenarbeiten: die Lohnsummen konnten z. B. gemeinsam gesammelt werden. Es war auch
möglich abwechselnd einen Ersatzmann auszurüsten. Dieses war nicht möglich im Gebiet I, weil
die Bauern auf verschiedenem Vermögensniveau waren: der reiche Bauer half nicht seinem
ärmeren Nachbarn. Das Forschungsgebiet II war zudem ein Ansiedlungsgebiet, mehr als Gebiet I,
und darum war auch die Menge der Neubauern grösser. Das bedeutete, dass es im südlichen Teil
mehr Einwohner gab und die Bewegung der Bevölkerung grösser war. Auf diese Weise war es
auch leichter, einen Ersatzmann zu finden. Es war gewöhnlich, dass die besitzenden Bauern den
Hof eines Neubauern garantierten. Dies bedeutete, dass, wenn der Neubauer nicht seine Steuer
bezahlen konnte, er auch Ersatzmann seiner Gewährsmänner werden konnte.

Die Löhne der Ersatzmänner
Ein zentrales Problem in meiner Dissertation waren die grossen Löhne der Stellvertreter.
Die Ersatzmänner bekamen eine beachtenswerte Bezahlung. Am Anfang des 17. Jahrhunderts
war ein normaler Lohn ungefähr 20-30 schwedische Kupfertaler und am Ende schon über 300
Taler. Die grösste bekannte bezahlte Summe - vom Jahr 1658 - war 550 Kupfertaler. Die Summe
entsprach dem Preis von z. B. 15 Ochsen. Ein Mietknecht bekam in der gleichen Zeit etwa 10
Kupfertaler im Jahr. Der normale Lohn eines Ersatzsoldaten - 250-300 schwedische
Kupfertaler - entsprach dem Preis eines kleinen Bauernhofs. Die Übereinstimmung dieser
Summen war kein Zufall: man dachte an den Militärdienst oft wie an einen wirklichen Verlust
des Hauses, weil der Dienst praktisch lebenslang war, aber der Wehrdienst konnte auch sehr kurz
sein, nämlich während der Epidemien. Die Löhne waren im Laufe des Jahrhunderts gestiegen,
weil die Zwangsaushebungen inzwischen jährlich stattfanden. Ein Höhepunkt wurde in der
Mitte des Jahrhunderts erreicht. Nach dem Dreissigjährigen Kriegen waren die Löhne kurzzeitig
angestiegen, weil die Aushebungen aussergewöhnlich schwer waren. Es ist allgemein bekannt,
dass das Militärwesen die Geldwirtschaft gefördert hatte. Aber auch der Gebrauch von
Ersatzmänner mit ihren sehr hohen Löhnen förderte die Tauschwirtschaft. Dadurch spielte die
Rekrutierung auch eine wichtige Rolle im allgemeinen, aber langsamen
Kommerzialisierungsprozess der Gesellschaft.
Der grösste Teil der Ersatzmännern wurde im selben Heimort wie ihre Werber ausgehoben. Nur
knapp 22 Prozent der Stellvertreter waren Auswärtige. Mit der Zeit ist die Menge der letzteren
jedoch etwas gestiegen, weil es schwer war, dienstfähige Männer aus naheliegenden Gegenden
auszuheben. Die Auswärtigen waren in den meisten Fällen eher freiwillig als die Ersatzmänner
vom Heimort des Aufgehobtes. Auf lokalen Niveau gab es ein lokales Werbungsmonopol. Die
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Auswärtigen bekamen auch höhere Löhne, weil sie das Monopol ihres Wohnorts durch Umzug in
einen anderen Ort brechen konnten, wo sie mehr Lohn bekamen. Die Ersatzmänner aus dem
selben Heimatort wie ihre Anwerber konnten nur das bekommen, was man ihnen jeweils bezahlte
- das lokale Werbungsmonopol verhinderte den Wettbewerb. Die merkantilistische
Wirtschaftspolitik versuchte diese Bewegung durch verschiedene Verbote zu verhindern. Man
brauchte z.B einen inneren Pass für die innere Wanderung. Der Staat konnte jedoch die
Wanderung nicht völlig verhindern. Diese Verbote verursachten jedoch, verschiedene
"Lohnzone" in manchen Orten. In Finnland z. B. waren die Löhne in dem westlichen und in
östlichen am höchsten Teilen. Eine Ursache war, dass man sich in diesen Gebieten durch
Teerbrennen bereichern konnte. Auch konnten die Grossfamilien dieser Gebiete den
Ersatzmännern mehr bezahlen als in anderen Gebieten. Anderswo - und besonders in den
Forschungsgebieten I und II - war die Viehhaltung die wichtigste Quelle des Wohlstands.

Die Werbung der Ersatzmänner auf lokalem Niveau
Wenn ein Bauer sich einen Ersatzmann werben wollte, bezahlte er dem Ersatzmann erst ein
Handgeld, das gewöhnlich ein Reichstaler war. Der Empfang des Handgelds war eine
verbindliche Zusage von seitens des Ersatzmanns. Der Vertragsbruch bedeutete normalerweise
eine Rechtsache. Ausser dem Handgeld musste der Werber den Lohn bezahlen. Man konnte den
Lohn auf einmal oder nach und nach bezahlen. Es wurde nicht nur Geld als Lohn bezahlt. Es war
gewöhnlich, dass man auch z. B. Getreide, Lebensmittel, Kleider oder Vieh als Bezahlung leistete.
Normalerweise hatte der werbende Bauer auch die Ernährung der Angehörigen des Soldatens zu
sorgen. Ein gewöhnlicher Brauch war z. B., dass der Witwemutter des Soldaten eine Kuh und ein
Fass Getreide gegeben wurden. Dadurch war das Ersatzsoldatensystem auch eine Form der
primitiven Sozialfürsorge.
Für die Bauern spielten die Bürger in den Städten eine wichtige Rolle als Kreditgeber. Eine
Konsequenz davon war, dass die Bauern sich in Schulden stürzten. Wegen der Verschuldung
mussten die Bauern ihre Produkte unter ihrem richtigen Wert verkaufen. Wegen dieses
Schuldverhältnisses war es in einigen Fällen möglich für die Bürger sich die Höfe der Bauern
anzueignen. Auch dadurch verursachten die Zwangsaushebungen Verödung der Bauernhöfe, und
brachten gleichzeitig an manchen Orten in Finnland bürgerliche Gutshöfe hervor. Der
Vetretermarkt hatte ein Netzwerk von den verschiedenen Mittlern hervorgebracht. Auch
Offiziere hatten eine bedeutende Rolle beim Beschaffen der Ersatzmänner. Besonders die
Musterungen waren eine Gelegenheit, wo Bauern dienstfähige Männer finden konnten. Es ist
keine Übertreibung, von einem Menschenmarkt zu sprechen. Für die Offiziere war der Krieg eine
produktive Geschäftstätigkeit. Die Kompaniewirtschaft war ein gewöhnliches Phänomen in der
schwedischen Armee, und die schwedischen Offiziere könnte man auch als militärischen
Unternehmer beschreiben. Die Heere hatten z. B. eine unvorhergesehen grosse einheimische
Nachfrage für z. B. verschiedene Ausrüstungen hervorgebracht. Der Kauf und Verkauf der
Ersatzmänner war ebenfals Teil dieser Geschäftstätigkeit.
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Das Vertretersystem und die Landwirtschaft
Oben wurde die soziale Struktur und die Besiedlung der Forschungsgebiete aus dem
funktionellem Blickwinkel des Ersatzsystems beschrieben. Jetzt will ich vereinzelte Häuser
betrachten. Was für ein Haus konnte einen Ersatzmann stellen? Was für eine wirtschaftliche
Struktur hatten diese Häuser? Hat sich die Landwirtschaft irgenwie wegen der ständigen
Aushebungen verändert? Welches war die Rolle der Viehhaltung im Verhältnis zum
Getreideanbau? Wieviel Einwohner hatte ein ökonomisch starker Bauernhof? Diese Fragen sind
meistens auf Grund amtlicher Quellen beantwortbar. Es gibt Dokumente etwa über Besteuerung,
die ihre Mängel haben, aber doch anwendbar sind. Es ist nicht möglich z. B. den absoluten, aber
doch den relativen Vermögensstand der Bauern aus diesen Dolumneten zu eruiren.
In folgenden Tabellen werden zwei Gruppen miteinander verglichen: einerseits die Besöldner der
Ersatzmänner und anderseits die Bauern, die diese nicht besolden konnten. In der Tabelle kann
man sehen, dass die Besöldner von allem mehr besassen: Vieh, Acker und Arbeitskraft - doch ist
der unterschiedliche Vermögensstand dieser Gruppen kaum überraschend.

Tabelle 3. Einige Zahlen über das Vermögen von Bauern, die selbst Soldaten wurden oder einen Ersatzmann stellen
bezeiglich des ganzen Forschnungsgebietes in den Jahren 1631-1648.
Selbst als Soldaten
Durchschnitt.
Mediane
Mod.

Vieh
2,8
2,0
2

Saat
2,7
3,0
3

Leute
4,2
4,0
4

Vieh
4,5
4,0
2

Saat
3,4
3,1
2

Leute
5,2
5,0
5

Besoldung
Durchschnitt.
Mediane
Mod.

Quellen: Siehe Tabelle 1.
Anmerkung: Vieh=Kühe; Saat=Saatquantität als Saattonnen (eine Saattonne=ungefähr 1,2 Hektar); Leute=Leute per Haus
in Kopfsteuerlisten.

Wenn man die beiden Forschungsgebieten gesondert betrachtet, bemerkt man, dass im Gebiet I
die das Vermögen betreffenden Unterschieden offensichtlicher waren. Auch die Streuung des
Wohlstands war klar. Die Bauerngesellschaft im Gebiet I war ökonomisch nicht gleichwertig. Im
Gebiet II hat man sich mehr auf die Viehhaltung ausgerichtet. Man kann also das Gebiet I als
Getreidebereich und das Gebiet II als Vielhhaltungsbereich beschreiben. Wichtig aus dem
Gesichtswinkel der Ausshebungen war, dass man mehr Arbeitskraft im Getreidebereich brauchte
als im Viehhaltungsbereich. Wie man in der Tabelle sehen kann, hatte man mehr Arbeitskraft im
Gebiet I. Im Getreidebereich war man auch von der Arbeitskraft mehr abhängig. In
Getreideanbaugebieten war die Arbeitskraft gewöhnlich Saisonarbeitskraft, die die Bauern nur
einen Teil des Jahr benutzen konnten. Auf diese Weise wirkten die Aushebungen verödender auf
den Getreidebereich als auf den Viehhaltungsbereich, wo man nicht so abhängig von Arbeitskraft
war. Die Viehhaltung war möglich auch mit einer geringen Menge an Arbeitern und auch Frauen
konnten das Vieh pflegen.
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Tabelle 4. Einige Zahlen über das Vermögen der Bauern, die selbst Soldaten wurden oder einen Ersatzmann stellten
bezüglich des Forschungsgebietes I in den Jahren 1631-1648.
Selbst als Soldaten
Vieh
Durchschn. 2,7
Mediane
2,0
Mod.
1

Saat
3,0
3,0
3

Leute
4,3
4,0
4

Saat
3,9
4,0
4

Leute
6,1
6,0
5

Besoldung
Vieh
Durchschn. 4,8
Mediane
4,0
Mod.
2

Quellen: Siehe Tabelle 1.
Anmerkung: Siehe Tabelle 3.

Im Gebiet II war die Bodendecke ärmer als im Getreidegebiet I, wo die Besiedlung auch älter war.
Mit Hilfe der Viehhaltung war jedoch der Ackerbau möglich durch Dünger. Die Kolonisation war
möglich im Gebiet II aber nicht im Gebiet I, wo man keine neuen Höfe gründen konnte, weil da
kein Platz mehr für neue Kolonisation war. Das Acker- und Besiedlungsareal war begrenzt. Das
war auch eine Ursache für die grössere Menge an Einwohnern auf einzelnen Höfen im Gebiet I
und dadurch konnten die Erben nicht ihre eigenen Höfe gründen. Deswegen war auch die
Konsumption in solchen übervölkerten Höfen grösser. Die Landwirtschaft war also leicter
verwundbar und mehr belastet als im Gebiet II.
Tabelle 5. Einige Zahlen über das Vermögen von den Bauern, die selbst Soldaten wurden oder einen Ersatzmann stellten
bezüglich des Forschnungsgebietes II in den Jahren 1631-1648.
Selbst als Soldaten
Vieh
Durchschn. 2,9
Mediane
2,0
Mod.
2

Saat
2,6
2,3
3

Leute
4,1
4,0
4

Saat
3,1
3,0
2

Leute
4,8
4,0
4

Besoldung
Vieh
Durchschn. 4,2
Mediane
4,0
Mod.
2

Quellen: Siehe Tabelle 1.
Anmerkung: Siehe Tabelle 3.

Es war möglich für die Bauern, die im Gebiet II wohnten, ihre Landwirtschaft den Aushebugen
besser anzupassen. Die Viehhaltung war flexibler als der Getreideanbau. Es war möglich z. B. mit
dem Viehverkauf Geld zu bekommen, mit dem man einen Ersatzmann bezahlen konnte. Das war
auch der wichtigste Exportartikel des Forschungsgebietes. Die Aushebungen hatten auf diese
Weise die Bauern zur Viehhaltung und zu anderen produktiven Erwerbstätigkeiten motiviert.

Die Aushebungen als Urheber der Wüstung
Die Forschungsaufgabe meiner Dissertation war die Aushebungen als Urheber der
kameralistischen Wüstung der Landgüter zu betrachten. Der Zusammenhang zwischen beidem
war offenbar. Die Besiedlungsentwicklung ist zwischen beiden Gebieten ganz entgegengesetzt
gewesen. Die Zahl der Höfe hat sich im Gebiet I vermindert aber im Gebiet II vermehrt.
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Tabelle 6. Die Änderung der Zahl der Bauernhöfe in beiden Forschungsgebieten.
Gemeinde
Gebiet I
Gemeinde
Gebiet II

Kokemäki
Ulvila
Zusammen

1631
150
187
337

1649
131
171
302

Änderung
-19
-16
-25

D.Häuserz.
141
179
320

Eura
Huitinen
Loimaa
Zusammen

176
286
291
753

179
288
315
782

3
2
24
+29

178
287
303
768

Quellen: Siehe Tabelle 1.
Anmerkung: Die Zahl der Höfe vom Kataster von den Jahren 1631 und 1649. D. Häuserzahl=durchschnittlich Zahl der
Häuser.

Die Änderung bedeutet hier die Änderung der Zahl der steuerzahlenden Bauernhöfe. Die
verwüsteten Höfe konnten also nicht ihre Steuern bezahlen - sie waren kameralistisch öde.
Gewöhnlich hatten diese Höfe später auch tatsächlich keine Einwohner (demographisch öde).
Waren die Aushebungen wirklich die Ursache der Wüstung, und konnten die Bauern ihre Höfe
durch einen Ersatzsoldaten bewahren? Um diese Fragen beantworten zu können, muss man die
Höfe einzeln betrachten. Mit dieser Methode konnte ich nachweisen, dass die Viehhaltung sehr
wichtig für eine Bauernwirtschaft war. Im Gebiet II konnten sich fast alle Bauern, die ein Vetreter
gestellt hatten, dadurch helfen. Sie konnten sich mit Hilfe des Viehvermögen einen
stellvertretenden Soldaten leisten und mit geringer Arbeitskraft ihre Höfe weiter bestellen. Im
Gebiet I konnten sogar die Bauern, die einen Ersatzmann stellen konnten, ihre Höfe nicht weiter
bebauen.

Zusammenfassung
Die Zeit der schwedischen Grossmachtstellung bedeutete für die Einwohner des Reiches fast
jährliche Zwangsaushebungen. Obwohl Schweden seine Kriege weit ausserhalb seiner Grenzen
führte, kam es wegen der Aushebungen und Besteuerung offenbar auch im Heimatland zu
Verwüstungen. Die ständigen Ausshebungen belasteten die Landwirtschaft schwer. Dadurch
wurde auch der ökonomische Grund des Reichs der Gefahr ausgesetzt. Weil es unmöglich war,
die Aushebungen und die Landwirtschaft einender anzupassen, hatten die Bauern sich
Ersatzmänner unter Mitwirkung der Staatsgewalt für den Militärdienst anzuschaffen begonnen.
Während des Dreissigjährigen Krieges war das Ersatzsystem in Gebrauch gekommen. Mit Hilfe
der Vertreter konnten die vermögende Bauern den Militärdienst umgehen. Wenn ein Bauer sich
einen Ersatzmann leisten konnte, konnte er auch seinen Hof weiter bebauen.
Die Bauern, die in einer Gegend mit grösseren Landgütern wohnten, hatten grosse
Schwierigkeiten einen Ersatzmann zu finden. Die Landgüter hatten die freie Arbeitskraft
angelockt, weil sie befreit waren von Zwangsaushebungen. Wo die Bauerngemeinschaft sozial
gleichförmig war, konnte man einen Stellvertreter stellen. Die Nachbarschaftshilfe war auch eine
wichtige Ursache dafür, dass man in dieser Bauerngemeinschaft überleben konnte. Man konnte
auch Zusammenarbeit leisten, z. B. die Lohnsummen gemeinsam sammeln. Dieses war nicht
möglich im Gebiet I, weil die Bauern verschiedene Vermögensumstände hatten. Auch die
Orientierung der Landwirtschaft hatte einen grossen Einfluss darauf, wie man sich gegen die
Aushebungen schützen konnte. Besonders wichtig war die Viehhaltung, weil man mit kleiner
Arbeitskraft - z. B. nur mit Frauenarbeit - die Höfe bebauen konnte. Dies war nicht möglich beim
Getreideanbau. Die Höfe mit Getreideanbau, hatten gewöhnlich nur Saisonarbeitskräfte, die man
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lediglich zeitweise benutzen konnte. Die Bauern mit Viehhaltung konnten auch ihr Vieh
verkaufen, um einen Ersatzmann zu bekommen.
Das Ersatzmannsystem im 17. Jahrhunder in Schweden war eine Zwischenperiode, nach dem
man in den Jahren 1680-1730 zum Einteilungssystem übergegangen war. Das schwedische
Einteilungssystem war auch nach dem französischen Militärhistoriker André Corvisier ein
Vorbild für das preussische Kantonsystem. Deswegen ist das schwedische Erstazmannsystem
des 17. Jahrhunderts auch interessant aus dem Gesichtswinkel dieses Rekrutierungsystems.
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