TURUN TUOMIOKAPITULISAANTO 1600-LUVUN
ALKUPUOLELTA
Kirjoittanut MARTTIPARVIO
Turun tuomiokapituli lakkasi joksikin ajaksi Mikael Agricolan piispuuskautena, mika merkitsi sen keskiaikaisen toiminnan p a a t t y m i ~ t a . ~Uutta vaihetta tuomiokapitulin historiassa merkitsi Laurentius Petrin kirkkojarjestyksessa julkaistu maarays, etta tuomiokirkkojen yhteydessa tuli olla
seitseman henkiloa, nimittain piispa, piispan offisiaali eli
rovasti, kirkkoherra, koulumestari, lector theologiae, poenitentiarius seka t a l ~ u d e n h o i t a j a . ~Kirkkojarjestyksessa (KO)
painopiste oli kuitenkin voimakkaasti piispuudessa, jonka
KJOLLERSTROM
katsoo olleen kirkollisen jarjestyksen kulmakivena. Sen varassa kirkollinen hallinto lepasL3 KO nahtavasti sisalsi yrityksen tuomiokapitulijarjestelman uudelleen
muodostamiseksi, josta Juhana 111 sitten v. 1575 antoi Nova
Ordinantiassa yksityiskohtaisemmat nlaaraykset. Kappaleessa
Om Kyrkionns Personer Nova Ordinantia mainitsee nimelta
tuomiokapitulin (capitlet) ja edellyttaa ilmeisestikin, etta
K A U K ~PIRINEN
Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa (SKHS Toim. 62, Pieksamaki 1962) s. 223, 255.
"aurentius
Petris Kyrkoordning av i r 1571 utg. av Samfundet pro
fide et christianismo (Uppsala 1932) s. 112.
3 'SVEN
KJOLLERSTROMStiftsstyrelsen i den svenska kyrkan. Edvard
Rodhe en hyllning av ordinarie ledamoter inom teologiska fakulteten.
(I.unds universitets irsskrift. N.F. Avd. 1. Bd. 45. Nr 2. Lund 1948) s.
93.

114

Marffi Parvio

piispa ei ollut kapitulin jasen tassa keskiaikaista tapaa noudattaen. Nova Ordinantia luetteli tarkemmin tuomiokapitulin
jasenet, joiden tuli toimia piispan apuna ja olla oppineita
miehia. Piispan sijaisena toimi tarvittaessa tuomiorovasti,
mika virkanimitys nain naytti uudelleen tulevan kayttoon.
Dekaanin (decanus) tehtavana oli hiippakunnan koulutoimen
valvonta seka papiksivihittavien tutkiminen. Lisaksi hanen
tuli toimia kapitulin notaarina. Edelleen mainitaan arkkiteini
(archidiaconus), joka toimi teologian lehtorina (lector theologiae)' seka kirkkokurin valvojana (poenitentiarius). Kapituliin kuului lisaksi tuonliokirkkokaupungin kirkkoherra (pastor), katedraalikoulun rehtori (scholemestaren) seka tuomiokirkon taloudenhoitaja (oeconomus). Tuomiokapituliin kuului
siis kuusi henkiloa. Nova Ordinantiaa noudatettiin ainakin
osittain viela Upsalan kokouksen jalkeen.4
Ilmeista on, etta Turun tuonliokapituli piispa Ericus Erici
Sorolaisen aikana oli toinlinnassa jossakin muodossa ja siita
~ toimintaa ja kokoonon kaytetty nimitysta c a p i t ~ l u m . Sen
panoa rajoitti varmasti Kaarle 1X:n maarays v:lta 1604, joka
erityisesti tarkoitti kehittyvan koululaitoksen tarpeitten tukemista ja jossa tasta syysta poenitentiariuksen ja decanuksen
tilalle tulivat teologian lehtorin ja konrehtorin ~ i r a t .Kaarle
~
antoi samana vuonna myos Suomen kirkollista kaytantoa silmallapitaen Turun piispalle ohjeet, etta vain piispa, kirkkoherra, koulumestari ja taloudenhoitaja voivat saada tuomiokirkon yhteydessa elantonsa. Kehitys oli siis samantapainen
Nova ordinantia ecclesiastica: J. J. NORDSTROMHandlingar rorande Sveriges historia. Andra Serien 11. Kyrko-ordningar och forstag dertill fijre 1686. Forsta Afdelningen, Stockholm 1872, s. 337. HJALMAR
HOLMQUIST De svenska dornkapltlens forvandling till lararekapitel
1.571-1687
(Uppsala universitets irsskrift 1G08. Teologi I, Upsala
1908) s. 1 6 1 7 . YNGVEBRILIOTHSvensk kyrkokunskap ( 2 p. Up~psaIa 1246) s. 344-345.
"ARTTI
PARVIO
Turun tuorniokapitulin sinetti (In arce et vigilia.
SKHS Toim. 66, Forssa 1963) s. 57.
HOLMQUISTmt. s. 37. BRILIOTHmt. s. 345.
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kuin muissa hiippakunnissa.' Tuomiokapitulin jasenmaaran
rajoittarninen dn todettavissa myiis niista niukoista tiedoista,
jotka Sorolaisen ajalta ovat ~ a i l y n e e t . ~Kustaa I1 Aadolfin
ajalta on todettavissa, etta hallitsijan 4. 2. 1616 antaman
palkkausjarjestyksen mukaan piispan lisaksi seuraavat viisi
virkaa olivat Turussa olemassa: kirkkoherra, rehtori-koulurnestari, teologian lehtori, konrehtori ja taloudenhoitaja. Piispan, rehtorin ja konrehtorin palkkoja tarnan jarjestyksen mukaan aler~nettiin.~
Tuomiokapitulin jasenista Sorolainen johdonmukaisesti
kaytti nimitysta capitulares, mika ilmenee esim. hanen valtakunnankansleri Axel Oxenstiernalle eri vuosina Iahettamiensa
kirjeitten allekirjoituksista, joista viimeinen on 25. 4. 1623.1°
RAGNARASKMARKSvensk prastutbildning fram till i r 1700 (Samlingar och studier till svenska kyrkans historia 7., Lund 1943) s. 81.
8 Sorolaisen ajalta tunnetaan kaksi tuomiorovastia, kolme Turun
kirkkoherraa, viisi Turun koulun rehtoria, kaksi konrehtoria, viisi teologian lehtoria ja kymmenen tuomiokirkon taloudenhoitajaa. Ks. K. G.
LEINBERGAbo stifts herdaminne 15SiP-11640 (SKfHSToim. V., Helsingfors 1903) s. 14-15, 22-27,
3 S 3 6 , 237-23l9,
YRIO BLOMSTEDTEERO MATINOLLITurun hiippakunnan paimenmuisto (SKHS Toim.
67: 1, Turku 1963) s. 22-24.
8 JAC. TENGSTROMAfhandling om Presterliga Tjenstgorningen och
Afloningen i Abo Erke-Stift I1 (Abo 1821) s. 39-41. Sama tuomiokapitulin kokoonpano (piispa, kirkkoherra, koulumestari, teologian lehtori, konrehtori ja taloudenhoitaja), nakyi vahan aikaisemmin myos
kuninkaan kirjeesta 4. 11. 1614 seka sen toimeenpanokirjeesta 7. 12.
1614, jotka koskivat Turun tuomiokapitulin jasenten ja eraiden pappien
palkkausta. K. G. LEINBERG Handlingar rorande finska kyrkan och
Kapitulissa kirkkopresterskapet 111 ( Helsingfors 1898) s. 293-294.
herran asemaa ilmeisesti pidettiin merkittavana ja lahinna piispaa olevana: ". . . Officium Pastoris som nw hafwer waritt narmest in ordine,
officio Episcopali . . ." Rehtori sivuutti nyt kirkkoherran virka-asteikossa. Wnderdanigh och odmiuke, doch k i r t t och sanfardigh
berattelsse om kyrckeheerdens Commoditatibus eller Lagenheet J Abo,
LEINBERGmt. s. 3016.
l o NILS AHNLUNDRikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevvaxling, senare avdelningen 12. Brev f r i n andlige och larde 1 (Stockholm 1930) s. 4271 (kirje 30. 112. 1614), 428 (kirje 211. 5. 1&18), 430
(kirje 17. 6. 161&), 432 (kirje 19. 9. 1618), 436 (kirje 22. 3. 1622) ja
440 (kirje 25. 4. 1623).
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Ilmeista on, etta 1600-luvun alkupuolella kirkollisen hallinnon kenties tarkein elin hiippakunnissa oli pappeinkokous,
jossa piispa kaytti opetus- ja tuomiovaltaansa. Myos valtiopaivapapistosta, jossa valtakunnan piispat olivat maaraavassa
asemassa, muodostunut ylikonsistori, consistorium regni, oli
hyvin merkittava tekija monissa tarkeissa ja kauaskantoisissa
kirkollisissa kysymyksissa. Sen sijaan tuomiokapitulit, joissa
piispoilla oli keskeinen asema, olivat pitkan aikaa hiippakuntahallinnossa varsin epaitsenaisia.ll
Nova Ordinantiaa lukuun ottamatta ei tunneta yksityiskohtaisia ohjeita, joita uudelleen muodostunut kapitulilaitos olisi
kayttanyt. Nova Ordinantiassa olevat ohjeet ovat lisaksi melko
yleiset eivatka valota kapitulin sisaista toimintaa. On myijs
todettavissa, ettei 1600-luvun alkupuolella ilmestyneissa kirkkohallinnollisissa maarayksissa juuri kapitulikysymysta kasitella. Poikkeuksen tekee VasterAsin piispan Johannes Rudbeckiuksen yli parin vuosikymmenen kuluessa (v:sta 16 19 alkaen) antamat Kyrkio-stadgar, jotka ovat olleet tunne tu t ja
kaytetyt Suomessakin tanne levinneista kasikirjoituksista paatellen ja joissa oleva viittaus valtakunnan seitsemaan tuomiokirkkoon osoittaa, etta ne oli tarkoitettu koko kirkkoa koskeviksi.12 Naissa saannoissa on XVII1:na lukuna Om capitel eller
consistorijs ecclesiasticis, jonka 2 0 kohtaa muodostavat tunnetuimman 1600-Iuvun alkupuolen ruotsalaisen tuomiokapitulisaannon. Siihen liittyvat saksalaiseen tapaan kapitulin jasenten
ja notaarin valankaavat, ja saannosta on muutenkin todettavisKJOLLERSTR~MStiftsstyrelsen i den svenska kyrkan s. 94.
Pain, HERMAN
LUNDST~M
Biskop J. Rudbeckius' Kyrkio-stadgar
for Westerds stift (Skrifter, utgifna av kyrkohistoriska foreningen 11 :1,
Uppsala 1900). HJALMAR
HOLMQUISTSvenska kyrkans historia IV: 1
(Uppsala 1938) s. 36.5-367. Saantojen esiintymisesta kasikirjoituksina
lsaacus Rothovius (SKHS Toirn. 60,
Suomessa ks. MARTTIPARVIO
Forssa 1959) s. 125-126. PENTTILEMPIAINENRippikaytanto Suornen
kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun Ioppuun (SKHS Toirn. 64,
Turun tuorniokapitulin sinetti
Forssa 1963) s. 149. MARTTIPARVIO
s. 62.
11

12

-
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~ a kuinka
,

ruhtinaan valvonnassa kehittyva Saksan protestanttinen maakirkko-organisatio vaikutti mm. sen, etta keskiaikainen capitulum-nimitys vaihtui valtion valvontaa kirkollisissa
asioissa ilmentavaksi consistorium-nimitykseksi.13Rudbeckiuksen statuutit esittavat periaatteen, josta on todettavissa kapitulin hahmottuminen ns. lehtorikapituliksi jasenina hiippakuntakaupungin lukion tai katedraalikoulun opettajat. Niissa
nimittain luetellaan kapitulin jasenet piispa tai superintendentti puheenjohtajana, rovasti tai tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoherra piispan sijaisena taman estyneena ollessa, poenitentiarius kirkkokurin valvojana ja dekaani eli kapitulin notaari, joka hoiti kapitulin kansliaan kuuluvat asiat, seka lisaksi
omana ryhmana koulun rehtori ja muut lehtorit, joilla ei kuitenkaan ollut maarattya virkaa kapitulissa, vaan he antoivat ainoastaan lausuntonsa kapitulissa esille tulevista asioista.
llmeisesti tassa vakiintui jo vuosisadan alkupuolella Kaarlekuninkaan viitoittama kaytanto, jonka mukaan tuomiokapituli
ei ollut erityisemmin suosittu, mutta silla oli kuitenkin merkitysta koulutoimen yhteydessa, kun sen jaseniksi saatiin kasvatusalan miehia.14
Uuden sysayksen kapitulilaitoksen kehittymiselle myos
Ruotsissa ilmeisesti antoi kirkollinen jarjestelytya Ruotsin Itameren toisella rannalla valtaamilla alueilla, missa Kustaa I1
Aadolfin hovisaarnaaja Joannes Bothvidi saksalaisia ja ruotsalaisia esikuvia seuraten jarjesti kirkollisen paikallishallinnon ja
v. 1627 julkaisi uudentyyppisen tuomiokapitulisaanniin Brevis
Consistorii Ecclesiastici Delineatio erityisesti Ruotsin Preussissa olevia alueita silmallapitaen.15 Joannes Bothvidi oli eras

l3 LUNDSTROM mt. 48-51.
HQLMQUISTDe svenska domkapitlens
lsaacus Rothovius s. 104.
forvandling s. 54-57. PARVIO
l 4 LUNDSTROM
mt. s. 48. HOLMQUISTmt. s. 3 6 3 7 , 69-70. PARVIO
mt. s. 108. S(VEN)KJ(OLLERSTR~)M
Domkapitel, Nordisk teologisk
uppslagsbok I p. 651-452.
l 5 HOLMQUIST
mt. s. 3-60. PARVIO
Isaacus Rothovius s. 104-105.
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Kustaa I1 Aadolfin huomattavimmista kirkolliseen hallintotyohon osallistuneista jarjestelijoista ja kirkon johtajista, jonka
vaikutus koko Ruotsin kirkossa 1620-luvun loppupuolella ja
1630-luvun alussa on ollut varsin suuri.16
T a m a n kirjoittaja on toisessa yhteydessa julkaissut ja analysoinut naihin aikoihin (noin v. 1630) Turussa ilmestyneen
piispa Rothoviuksen 10 kohtaa kasittavan konsistorisaannon
De Necessifafe consisforij, joka on melkeinpa sanatarkasti
otettu Joannes Bothvidin edella mainitusta kapitulisaannostal'
ja viittaa siis Turun hiippakuntaan muualta saapuviin vaikutteisiin. Rothoviuksen saanto vaikuttaa kuitenkin katkelmalliselta - sisaltaahan Joannes Bothvidin saanto18 kaikkiaan 5 0
pykalaa - kun taas Rothoviuksen saanto seuraa vain Joannes
Bothvidin saannon alkua. Asianlaita on ilmeisesti nain, silla
kasiini on tullut Upsalan yliopiston kirjastossa oleva kirloko- ja
hiippakuntahallinnollisia asiakirjoja sisaltava laaja nide
Collecfanea Raumanni (sign. T 70), joka kaiken todennakoisyyden mukaan on Iahtoisin Rothoviuksen aikaisesta Turun
hiippakunnasta ja on tunnetun koulumiehen ja papin Jonas
suorittaman tai suorituttaman
Raumannuksen (160&1683)
kopiointityon tulosta.18
Tassa kopiokirjassa (s. 269-275)
on 36 pykalaa kasittava
konsistorisaant8 De necessifafe Consisforii, jonka rakenne ja
sanamuoto aivan ilmeisesti liittyvat Joannes Bothvidin Deli-

16 Ks. HANS CNATTINGTUS
Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige
161 1-1636 (Uppsala 1939) s. 117.
PARVPO
mt. s. 105-108, 335-336 (saannon teksti).
Is T 48 Stifts- och Landsbiblioteket, Linkiiping. Pain. HOLMQUIST
mt. Bidrag till svenska kyrkolagstiftningens historia i 17:de irhundradet s. 3-7.
10 Kun toisessa yhteydessa julkaistessani mainitussa kopiokirjassa
olevan latinankielisen kirkkojarjestyksen Canon Ecclesiasticus, yksityiskohtaisesti koetan selvittaa T 70:n syntya ja rakennetta, ei tassa
yhteydessa oIe siihen syyta puuttua. Uusi sukukirja 11: 3 (Suomen sukututkimusseuran julkaisuja XIX, Helsinki 11949) s. 162.

Turun tuorniokapituiisaanto 1600-luvun alkupuolelta

1'19

aeatio-saantoBn ja jonka alussa olevat kymmenen pykalaa
melko tarkoin vastaavat Rothoviuksen saannon kohtia. Seuraavassa julkaistaan tama saanto:

De necessitate Consistorii
1 O . Tanta est disciplinae Ecclesiae20 necessitas, ut sine ea

neque doctrinaezl et Ceremoniae in Ecclesia neque etiam
honestas in communi hominumz2 societate incorrupta
conservareZ3possit.
2'. Per disciplinam quidem Ecclesiasticam intelligimus Paroeciarum et Scholarum visitationes (:de quibus [cum
Deo] 2 4 alifis:) hoc vero loco praecipue causarum Consistorialium, examina et poenas, quibus societas quasi
frenis continetur et exercetur.
3.25Consistoriales nominabit supremus Magistratus per
Episcopos invariatae Confessioni Augustanae addictos,
neqrle in hanc societatem vel [Heraeticum vel Schismaticum, vel ali2s facinorosum, sub quacunque specie unquam
introire sinat] .?"
4. Hi usitata juramenti formula quae in plerisque constitutionibus Ecclesiasticis obvia est, planum faciantz7 se sine
personarum respectu, sine amore, sine odio judicaturos.
sincere.

'0 Tahan siiantoon liittyvissa alaviitteissa verrataan 1-10
@j
Rotmt. s.
hoviuksen saannon (lyh. R) vastaaviin kohtiin (pain. PARVIO
335-336).
R 1 5 Ecclesiasticae. Lyhennykset taydennetty kursiivia
kayttaen.
'1 R I 5: doctrina.
2 2 R 1 5: humana.
j3
R 1 5: conservari.
24 R 2 5 : [ ] inter.
'j R 3 5 : ylapuolella otsikko De norninatione.
2a R 3 5 : ( 1 Haereticus, vel Schismaticus vel alius Flagitiosus/facino r o s u s l sub quacurnpue specie unquam introitus sunto.
R 4 5 : facient.

-
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Kasialanayte T 70:sfa s. 270.
s. 270

De Officiis Assessorurn
5. Praeses director futurus, Collegas vocabit, causas proponet, et votis collectis sententiam pronunciabit.
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6. Poenitentiarius c o n t ~ m a c i a r n inobedientiam
,~~
Magistratui
significabit, poenas exiget et poenitentes absolvet.
7. Decanus seu Notarius causas omnes libellosque excipiet ac
in Consistorium deferet, Cistellam et sigillum asservabit.
Literas et sententiam, propositione, rationibus et conclusione constantem cornponet.
8. Idem actiones et sententias annotabit atque annales confi~iat."~
9. Omnes [de e i I z 0 hor2, nisi mulctarizl velint, praesentes,
f ~ t u r concordiam
i~~
et unitatem /: sine qu2 ne umbraez3
quidem sunt Consistorialium :/ inter se omni tempore
alent, Ecclesiarum et Scholarum salutem toto nisu juvabunt etz4 promovebunt.
10. Itaque docti sunto, justi, pij, speciem" mali ex animo
vitantes.
Exod. 18. Deut. 1. 16,362. par. 19. 6. Syr. 20. 30.s7
De ministris Consistorii
11. Cursor seu E d i t u u s Praesidem et Notarium cujuslibet
diei hora Septima matutina conveniat. Consistoriales ut
et aliquando litigantes compellabit et mulctam pecuniariam exponere jubebit.

Causae Consistorio subjecte
12. Huc referre debent opiniones Heraeticae, Schismaticae,
quicquid contra sanam doctrinam, usitatas et receptas
Ceremonias, ac communem docendi modum fuerit excitatum.
R 6 5 : contumacium.
R 8 5: conficiet.
30 R 9 5 : [ I dicta.
3 1 R 9 5: multari.
32 R 9 5: lisays: sunt.
R 9 5: umbra.
34 R 9 5 : puuttuu: et.
3
"
10 5: puuttuu: omnem (speciem).
36 R 10 §: Exod. 18. 21, Deut. 1. 16, Deut. 16: 19.
z7 'R 1 0 5: Sijr. 20: 31.
zs

28
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13. Scandala contra utramque Decalogi Tabulam. Verbi
Gratia Idolatria, Blasphemia, incantationes, superstitiones, homicidia, adulteria, Ebrietates, Furta, rapinae, Usurae, Falsum Testimonium etc. Sed ratione Disciplinae
Ecclesiasticae non uno politicae.
Nam causae matritnoniales, proprietates Scholarum,
Templorum, Nosocomiorum, et quicquid ad regimen
Ecclesiae spectat.
14. Vocationes, Translationes, Dimissiones, Suspensiones,
Degrationes docentium, Inspectio quoque Scholarum et
Typographiarum.
15. Dijudicant gravissimarum consultationum, an verbo Dei
et rectae rationi sint conformes.
16. Examen casuum, conscientiam in vita communi gravantium, et in judicijs publicis ita intricatorum, ne quid facto
opus sit, quisque pervidere possit.
De tempore et Loco
17. Eligantur dies et horae quae exercitia Religionis vel
docentes in Schola non impediant.
s. 272
De Processu
18. Causae leviores domi vel per amicos, vel Pastorem, Magistratum loci, vel per Episcopurn componi possunt in
visitatione: ita tamen, ut in peculiares referantur annales,
ac in Consistoria asserventur, [ut si actio reinduerit, facilius sit dijudicationem inde desumere.] *
19. Si compositio domestica non admittit, in for0 competant,
per eos quoru8minterest, causae graviores dijudicabuntur.
20. Consistoriales in non nullis honorabilem aliquem exordine
senatorio virum, et honoris et testificationis gratia invitabunt, qui ad dexteram Consistorij honorific6 collocabitur.
21. Deinde litigantibus offerent amicam reconciliationem, cui
si locus esse nequit, justum decernent.
22. Actoribus spatium dabitur accusandi et defendendi,
judicibus disquirendi et vota colligendi.
23. Bini et bini Consistoriales inter se disquirent ita veritatem
in profundo latentem, felicius exquirent.
24. Omnibus abstinendum 2 rixosis concertationibus, Cyclopicis vociferationibus, ne res insanis clamoribus, velut
Agyrtae, confundant et perturbant.

* [ I lidys, jota ei

ole Delineatiossa.
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25. Absens nemo causam agat, sed vel praesens, vel in
necessitate procurator.

26. Causae graves gravem requirunt deliberationem, et conveniant spacium temporis, si aliquando Magistratus Verbi
Gratia in dispensationibus, aliquando Synodi declaratio
requiritur, quae omnia prudentes ex praxi facilius, quam
ex infinitis regulis animadvertent.
De Citationibus

27. Citationes ad partes adversas expediet Decanus seu Notarius, Praeside conscio et reliquis si opus fuerit. Causam
literis inseret, ut paratiores sint accusati. Terminus pro
locorum distantia constituendus est.
28. Legittimk impediti litigantes, dilationem impetrent annitentur, idque mature, nisi poena'm incurrere velint.
De Contumacia

29. Quoniam Contumaces non solum partem adversam gravant, sed etiam digni tatem Consistorij convellunt, et consequenter Magistratui resistunt, ad debitas sint trahendi
poenas.
30. Contumacia est: Citationes spernere, contumeliosk respondere, non cornparsre; interdum partem adversam ex
Consistorio exsilere, interdum statum pervertere, aliena
involvere, et juramentum (s. 274) cum requiritur, subdolk
detrectare. Tales secundum usitatas consvetudines pro
meritis excipiendi sunt.
De Apellatione
31. Apellatio quae honesto nititur fulco permissa est, Verbi
Gratia Quando pars altera in judicio contra dictamen
rectae rationis vel contra bonitatem gravat, illa ante actionem apud supremum Magistratum vel ejus Locum tenente
expediri debet. Appellatio frivoia, malitia rabularum excogitata, vel ad fallendum tempus, vel labefactandum processum, vel ad deprimendam veritatem /:ut nunc est maleferiatorum vafrities:/ mulcta aut Carcere puniri debet.

Martti Parvio

124

De poenis Consistorialibus
32. Poena in Consistorijs usitata sunt, mulcta pecuniaria,
eaque ad summum 500. Thalerorum, carcer Ecclesiasticus,
exilium ad Magistratus arbitrium, depositio docentium ab
officio, separatio infidelium Conjugum, excommunicatio
post gradus admonitionum.
33. In Omnibus hisce cautP procedendum est, in excommunicatione cautissime, gravior enim res est, quam ut cujuslibet arbitratui tuto committi possit.

34. Hanc constitutionem Christianae societati utilem, imo
simpliciter necessariam esse, omnes recte sentientes fatebuntur; Sed si authoritate charuerit et exsecutione, totum
Ecclesiae regimen deridendum exponit.
35. Itaque aequum est ut omnes cujuscunque sint Status et
eminentiae publico programmate admoniti, huic ordinationi sese submittant, et debitum honorem praestant, nisi
crimen laesae Majestatis comittere volunt.
36. Deinde et refractarij, qui ordinem hunc tactP et aperte
derident, et condemnati, qui poenas impositas post alteram admonitionem superciliose recusant subire, ad severa
rapientur supplicia.
Seuraavasta taulukosta on nahtavissa saantojen vastaavaisuus :
Delineatio
De Necessitate

De Numero Consistorialium
3 §
4 '§

CoIlectanea
Raumanni
De necessitate Consistorii

puuttuu
puuttuu
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Dc Nominatione et
latroductione
3 5 vahan muuttaen
4 §

5 §
6 §
7 §

puuttuu

De Eorum Officio et
Qualitatibus

De Of ficiis Assessorum
5 §
6 §

7

3 lisays: . . . seu

Notarius . . .
8 § toinen lause jaa
pois
9 §
10 §
De Ministris Consistorii

De ministris Consistorii
puuttuu
11 5 lisays : . .seu Rdituus . . aikamaarays 12 muutettu 7:ksi
puuttuu
puuttuu
puuttuu

De Causis Consistorio
Subjectis

Causae Consistorio subjecte

19
20
21
22
23
24

§
§
§
§
§

5

De Loco et Tempore
25 §
26 §

puuttuu

-

-

12
13
13
14
15
16

'5
§
§
§

3 vahan muuttaen
§

De tempore et Loco
puuttuu
puuttuu
17 §
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1 26

De Processu

De Processu
27
28
29
30
31

18 5 lisaten lopun
19 §
20 §
21 §
22 5 viimeinen lause
jaa pois
23 5 viimeinen lause
jaa pois
24 §
25 §
26
viimeinen lause
jaa pois

§
§
§
§

De Citationibus
36 §

-

De Contumacia
38 §
39 §

-

-

De Apellatione

44 §
45 §

5

28

5

lisays: . .seu
Notarius . .
alku muutettu

De Contumacia
29 §
30 5 vahan muuttaen
31

De Poenis Consistorialibus
41 §
De Executione
43 §

27

De Apellatione

40 §

42 §

De Citationibus

-

-

laajentaen

De poenis Consistorialibus
32 9
33 §

De Exclusione
34 §

35 9 vahan muuttaen
36 § loppu jaa pois
puuttuu
puuttuu

De Fisco et Sigillo
48 §
49 §
50 §

puuttuu
puuttuu
puuttuu
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Vertailusta on todettavissa, etta Delineatiossa esitetty konPbtorin jasenten lukumaaraa ja henkiloita koskeva De Numero
~ i s t o r i o l i u m(3-4 Ejs) puuttuu suonlalaisesta sdannbstl
chki siita syysta, etta Turun tuonliokapitulin kokoonpano oli
b i n e n ja sen puheenjohtajana piispa. Sanloin jatettiin suomaLisesta saannosta pois konsistorin jasenten istumajarjestysta
koskeva kohta ( 7 §). Paljon muutoksia on myos luvussa De
Ministris Consistorii, jossa Delineation 14, 16-1 8 $$eivat
j
oastaa turkulaista saantoa, ja Delineation 15 Ej on turkulaisessa ( 1 1 Ej) muutettu siten, etta kapitulin vahtimestarilahetin
oli kaytava paivittain piispan luona jo klo 7 aamulla eika klo
12. Turussa vahtimestarina ilmeisesti voi toimia myos tuomiokirkon ovenvartija-suntio ( E d i t u u s ) , jaka myos on nahtavasti toiminut k e l l ~ n s o i t t a j a n a .Samoin
~~
Delineation luku De
Loco et Tempore on erilainen kuin turkulaisessa saannossa.
Turussahan kapitulin kokoontumispaikka perinteellisesti oli
tuomiokirkko, jolloin sita koskevaa mainintaa oli turha ottaa
saantoon. Uuden ohjeen mukaan ei kapitulilla tahan aikaan
nayta olleen mitaan vahvistettua kokouspaivaa, koska kokousaika oli valittava niin, etteivat jumalanpalvelukset ja opetustoiminta katedraalikoulussa (lukiossa) estyneet. Asiaa koskeva 17 on Turun saannossa itsenainen. Delineation lopussa
olevat luvut De Iurisdictione (46-47
ja De Fisco et
puuttuvat Turun saannosta kokonaan.
Sigillo (48-50
Supistuksiin voi osaltaan olla syyna se, etta Turun hiippakunnassa myos oli kaytannossa edella mainittu Rudbeckiuksen
Kyrkio-stadgar, joka niin ikaan sisalsi ohjeita tuomiokapitulille. Merkille pantavaa onkin, etta Rudbeokiuksen saannot
ovat myos kasiteltavana olevassa kopiokirjassa Collectanea
Raumanni.
Kuitenkin Turun saanto seuraa niin tarkoin Joannes Bothvidin saantoa, etta viimeksi mainittua on pidettava Turun
saannon Iahteena. Mitadn syyta ei myoskaan ole epailla, etta

s)

38

Ks. PARVIO
mt. s. 152-153.

s)
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furkrllainen siiiinfo on sarna kuin kafkelrnallinen Rofhoviuksen
siianfo noin vuodelfa 1630, jolloin Rothoviuksen piispuuskauden ensi vuosina kirkollinen rakennustyo Suomessa oli
~ ~ on huomattava, etta Jonas
tarmokkaassa v a u h d i ~ s a .My&
Raumannus naihin aikoihin (1632) oli Turussa mm. lukion
notaarina,'O ja tulee kysyneeksi, koska lehtorikapitulin hahmottuminen Turussakin oli ilmeinen tosiasia, eiko lukion
notaari saattanut toimia myos tuomiokapitulin notaarina ja
olla suorastaan sama henkilo. T a h a n viittaa se kirkko-oikeudellisiin asiakirjoihin kohdistunut harrastus, josta Collectanea
Raumanni on todisteena ja jonka nuorin asiakirja on Rothoviuksen latinankielinen kiertokirje papistolle 2 1. 4. 1632."
Nain ollen tahan niteeseen sisaltyva kapitulisaanto, josta 1600luvulla kaytettiin nimitysta Forrna c o n s i s f ~ r i i o, ~n ~tahan asti
tavatuista laajin ja yksityiskohtaisin 1600-Iuvun kapitulisaanto
Suomessa ja ilmeisesti otettu kaytantoon piispa Rothoviuksen
toimesta yhteistoiminnassa Joannes Bothvidin kanssa, jonka
ystava Rothovius oli ja johon han oli henkilokohtaisesti kosketuksessa mm. Tukholmassa v. 1 630.43 Rudbeckiuksen konsistorisaanto ei nayta suoranaisesti vaikuttaneen Turun saantoon, vaan sita on ilmeisesti kaytetty Turun saannon rinnalla.
Yksityiskohtainen tutustuminen nyt julkaistuun saantoon
antaa varsin sclvan kuvan 1600-luvun tuomiokapitulista ja sen
luonteesta erityisesti oikeusistuimena, jonka tehtavana oli ohjata yhteiskuntaa kirkkokurin avulla "ikaan kuin suitsilla"
arviointi,
~~
etta Ruotsin
( 2 5). T a s s a mielessa on L I K D E G W R D
piispat Upsalan kokouksen jalkeen erityisesti keskittyivat
PARVIO
mt. s. 105clM.
Uusi sukukirja 1 1 : 3 s. 162.
41 T 7 0 S. 291-293.
Pain. WILHELMGABRIEL
LAGUS Samling af
Domkapitlets i Abo circular-Bref ifrlin i r 11564-1700 (Abo 1836) s.
81-83.
4 2 Ks. HOLMQUISTDe svenska domkapitlens forvandling s. 518 alaviite 1, Bidrag s. 3, 8-9.
43 PARVIO
mt. s. 105.
39
40
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Lirlrkokurikysymykseen ja tuomiokapitulin tuomiovallan kehittiniseen, oikeaan o ~ u n u t . T~a~t a kapitulin voimakkaasti
a e u d e l l i s t a luonnetta osoittavat saannossa juridisen terminob a n kaytto, kapitulissa kasiteltavien asioitten luonne, prosessijarjestys ja rangaistukset.
Puhdasoppisuuden luonteen mukaisesti harhaoppisuus ja
opillinen tai seremoniallinen poikkeaminen siita, mika katsottiin ainoaksi oikeaksi, olivat tuomiokapitulissa kasiteltavia
rangaistavia tekoja, jotka luettelossa asetettiin ensimmaiselle
tilalle (12 5). Dekalogia vastaan tehdyt rikkomukset, jotka oli
saatettava maalliseen oikeuteen, oli kasiteltava myos kapitulissa. Niita olivat mm. epajumalanpalvelus, jumalanpilkka, loitsut,
taikausko, murha, aviorikos, juoppous, varkaus, ryostli, koronkiskonta ja vaaran todistuksen antaminen ( 13 5). Edelleen
kuuluivat kapitulin valvontaan avioliittoasiat seka kouluja,
kirkkoja ja sairaaloita koskevat kysymykset ( 1 3 §). Tahan
liittyi myos koulujen ja kirjapainojen tarkastusoikeus ( 14 5 ) .
Kapituli oli nain alueellaan valtakunnallinen sensori. Kyseessa
siis oli monia kirkolliseen tuomiovaltaan kuuluvia asioita, joista
useimmat oli mainittu jo K0:ssa. Luonnollisesti kaikki papistoa koskevat asiat, kuten virkaan kutsuminen, siirrot, virkaerot, virasta pidattamiset ja viraltapanot kuuluivat kapitulille
(14 5 ) . Niinpa on todettavissa, etta esim. viraltapano eli degradatio, joka oli julkisesti suoritettava, maaratyn kaavan mukainen toimitus, toteutettiin taydessa ankaruudessaan Turun
tuomiokirkossa viela v. 1635.45
Edelleen on saannosta todettavissa maaratty asioitten kasittelyjarjestys. Lievemmat rikkomukset oli hoidettava kotipaikkakunnalla tai ystavien kesken. Tassa erityisesti on heijastusta
kolmisaatyajattelusta, kun edellytettiin kotienkin osallistuvan
kirkkokurin yllapitamiseen. S e oli ennen kaikkea perheenisan
44 SVENLINDEGARD Con~sistorium regni och frigan om kyrklig
overstyrelse (Bibliotheca Theologiae Practicae 5, Lund 1957) s. 25.
45 PARVIO
mt. s. 154-156.
Degratio ilmeisesti oli samaa tarkoittava kuin degradatio, mika on nahtavissa Delineatiosta.
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tehtava, kuten PLEIJELon o s ~ i t t a n u t .Seuraavat
~~
kasittelyasteet olivat pitajan kirkkoherran ja paikallisen viranomaisen
toimesta seka piispantarkastuksessa tapahtuva rikkomusten
kasittely. Piispantarkastuksessa ilmenneista tapauksista oli
vuosittain pidettava erityista kirjaa, jota sailytettiin kapitulissa, jolloin tapausten toistuessa oli helpompaa kaytettavissa
olevan aineiston perusteella tehda ratkaisu (1 8 §) . Asiaa ajaville oli annettava riittavasti aikaa syyttamiseen ja puolustautumiseen, tuomareille puolestaan tutkimiseen ja aanestysten
toimittamiseen (22 3 ) . Konsistorin jasenten oli asiassa suoritettava tutkimus kaksi ja kaksi yhdessa saadakseen paremmin
esille totuuden (23 g ) . Tallbin jokaisen oli pidattaydyttava
riitaisista sanakiistoista ja aanekkaista valituksista, jotka vain
hammensivat itse asiaa (24 3 ) . Kukaan ei saanut ajaa asiaa
poissa olevana, vaan joko henkilokohtaisesti tai edusmiehen
valityksella (25 3 ) . Merkittavat oikeusasiat vaativat vakavaa,
kokemukseen perustuvaa harkintaa, jolloin voitiin pyytaa
asiasta maallisten viranomaisten tai pappeinlkokouksen lausuntoa (26 3 ) . Dekaanin tai notaarin tehtavana oli toimittaa
haastekutsut vastapuolille, jolloin asia oli esitettava kirjallisesti, niin etta syytetty puoli mybs olisi asiaan valmistautuneempi. Myos oli oikeudenkaynnin ajankohdan maaraamisessa
otettava huomioon matkan pituus oikeuspaikalle (27 3 ) . Jos
riitapuoli oli laillisesti estynyt saapumasta, oli hanen ajoissa
pyrittava saamaan lykkaysta (28 g ) .
Uppiniskaisuudesta kapitulia kohtaan oli tuomittava tarpeellisiin rangaistuksiin. Sellaiseksi oli katsottava tehdyn haasteen
halveksiminen, vastaaminen solvaavasti, saapumatta jaaminen,
vastapuolen ajaminen pois konsistorista, asianlaidan kaantaminen painvastaiseksi, sotkeutuminen itselIe kuulumattomiin
asioihin seka kieltaytyminen vilpillisesti valasta sita vaadittaessa (30 §). Uppiniskaisuuden nimenomaan katsottiin hor46 HILDING P L E ~ J E LKotihartaus Ruotsin kirkossa (Poytakirja Helsingin hiippakunnan lakimaaraisesta pappeinkokouksesta Helsingissa
lokakuun 16-18 paivina 1962 s. 244-245).
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Id1

juttavan kapitulin arvovaltaa, samalla kun sita oli pidettava
virkavallan vastustamisena (29 5 ) .
Rehellinen muutoksenhaku oli sallittava, mutta mitaton muutoksenhaku, joka oli lainvaantajien aikaansaama ajan voittamiseksi, oikeudenkaynnin horjuttamiseksi tai totuuden salaamiseksi, oli rangaistava sakolla tai karsserilla (31 fj). Huomattava on, etta yleisessa kirkollisessa lainsaadannossa ei viela
ollut mahdollista muutoksenha~kuun kapitulin paatoksista.
Vasta Rudbeckiuksen saannossa ja nyt esiteltavana olevassa
kapitulisaannossa tama kavi mahdolliseksi. Lahin muutoksenhakuporras ilmeisesti oli pappeinkoko~s.~'
Kapitulin kayttamat
rangaistusmuodot maariteltiin seuraaviksi: rahasakko enintian 500 talariin asti, karsseri, maanpako viranomaisten harkinnan mukaan, pappien erottaminen virasta, avioero uskottomasta aviopuolisosta seka seurakunnan yhteydesta sulkeminen (32 5)'. Kaikkien tuomioitten langettamisessa oli toimittava varovaisesti, varovaisimmin kuitenkin seurakunnan yhteydesta sulkemisessa (33 fj) .
Erityisesti painotettiin sita, etta jos puutteita esiintyi arvovallan yllapitamisessa ja tuomioiden toimeenpanossa, koko
kirkon hallinto joutui naurunalaiseksi (34 fj). Siksi oli tarkeata, etta jokainen alistui maarayksiin ja osoitti tarpeellista
kunnioitusta, ellei tahtonut syyllistya majesteetinrikokseen
(35 fj). Ne, jotka eivat taipuneet tahan jarjestykseen, ja semmoiset tuomitut, jotka kopeasti kieltaytyivat toistuvasta kehotuksesta huolimatta alistumasta tuomittuihin rangaistuksiin,
oli saatettava koviin rangaistuksiin (36 3).
Talla kapitulisaannolla on selva valtiokirkollinen leima ja
siita on todettavissa tuomiokapitulin yha tarkeammaksi tuleva
tehtava 1600-luvulla nimenomaan hengellisena tuomioistuimena.48 Etsittaessa talle saannolle samoin kuin sen lahteelle,
Joannes Bothvidin Delineatio-saannolle, esikuvia, on niita l6y47 L. A. ANJOU Svenska kyrkans historia ifran Upsala m6te 5r 1593
till slutet af sjuttonde arhundradet (Stockholm 1866) s. 237.
48 Ks. HOLMQUISTSvenska kyrkans historia 1V: I s. 248.
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dettavissa Iahinna evankelisesta Saksasta, jossa eri tahoilla
erityisesti 1500-luvun loppupuolella luotiin monia lkonsistorisaantoja. Nimitys konsistori nayttaa talloin Saksassa vakiintuneen. Naista saannoista vanhimpia on Saksin vaaliruhtinaan
Johann Friedrichin Wittenbergissa v. 1542 antama, jossa selvitettiin konsistorin tarkeys protestanttisen kirkon hallinnossa ja
jossa asetettiin eraita konsistoreita mm. Wittenbergiin.40 Jo v.
1545 ilmestyi Cellessa lyhyt Ordenung des consistorii, josta
nakyi konsistorin kokoonpano ja tehtavat.jO
Ilmeista kuitenkin on, etta vasta myohemmin 1560-luvun
loppupuolelta Iahtien luotiin luterilaisessa Saksassa konsistorisaantoja, joiden sisalto ja yksityiskohtainen jaoitus antavat
vaikutteita muuallekin. Tallainen oli Schwerinin hiippakuntaa
varten v. 1567 Mecklenburgissa jullkaistu saanto ja Pommerin herttuakuntaa varten laadittu v. 1569.52Viimeksi mainitussa esiintyy samantapaisia otsikoita kuin Turun saannossa:
Von sachen, so vorm consistorio gehoren = Causae Consistorio subjectae
Vom prozess = D e Processu
Von der appellation = De Appellatione.
Jenasta on sailynyt konsistorisaanto v:lta 1569,j"ossa on
samantapaisia otsikoita ja asioita, ja nain on myos Mecklenburgin konsistorisaannossa v:lta 1570.54 T a h a n ryhmaan on
viela luettava Brandenburgin visitaatio- ja konsistorisaanto
v:lta 1573,5"enan
konsistorijarjestys v:lta 1574," Magdeburgin konsistorisaanto v:lta 1580 67 ja Meissenin notaarij1

4° Pain. EMILSEHLING
Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI.
Jahrhunderts I, 1 (Leipzig 1902) s. 20G-201.
Pain. SEHLING
rnt. S. 291-292.
51 Pain. SEHLING
V (Leipzig 1913) s. 319-323.
52 Pai,n. SEHL~NG
1V (Leipzig 1911) s. 480-484.
5 3 Pain. SEHLING
1, 1 S . 233-241.
54 Pain. SEHLING
V s. 231-247.
55 Pain. SEHLING
111 (Leipzig 1909) s. 131-141.
56 Pain. SEHLING
I, 1 S. 248-252.
" Pain. S E H L ~ N1, G2 (Leipzig 1904) s. 414-417.
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/ a n t o v:lta 1580.58Eras merkittavimpia saksalaisia konsistod g n t o j a oli Preussin herttuakunnan saanto v:lta 1584,59
jonka sisalto niin ikaan on voinut vaikuttaa Joannes Bothvidin saantoon. Viimeksi mainittuhan on Joannes Bothvidin
kokoonpanema, kuten sen alusta on nahtavissa, ilman etta siini voidaan loytaa sanatarkkoja lainauksia aikaisemmista
sZinnoi~ta.~O
HOLMQUISTon viitannut siihen, etta Joannes Bothvidi v.
1633 ollessaan Linkopingin piispana maarasi rovastinsa hankkirnaan Saksin ja Pommerin kirkkojarjestykset, mika osaltaan
vahvistaa paatelmaa, etta kirkollista jarjestysta Itameren etelarannalla ohjaava uudentyyppinen, Iahinna Saksan reformatooriselta pohjalta nouseva lainsaadanto ei ollut tarkoitettu
yksinomaan naita alueita varten, vaan pyrkimyksena oli vaikuttaa myos Ruotsin kanta-alueen kirkolliseen kehitykseen.'jl
llrneisesti Rothovius toi Suomeen konsistori-nimityksen, jolla
korvattiin keskiaikainen capitulum. Olihan han ollut jasenena
Strangnasin konsistorissa, jossa hanen aikaisempi esimiehensa
piispa Laurentius Paulinus Gothus oli ollut innokas konsistorinimityksen p ~ o l t a j a .Saksalaisperaiset
~~
vaikutteet nahtavasti
tulivat Suomeen my& Strangnasin tuomiokapitulista, vaikka
Joannes Bothvidin vaikutus olikin ensiarvoinen.
Viela 1600-luvun alkupuolella termin tuomiokapituli (Capitel) katsottiin kuuluvan kirkkolain viralliseen tekstiin, kuten
on todettavissa v:n 1608 kirkkolakiehdotuksesta, jossa siina-

Pain. SEHLING
I, 1 S. 457-459.
Pain. AEMILIUSLUDVIG RICHTER Die evangelischen Kirchenordnungen d e s sechszehnten Jahrhunderts I1 (Weimar 1846) s. 462-468.
HOLMQUIST
De svenska dornkapitlens forvandling s. 57.
"HOC Scripturn est D. Johannis Botvidi Regii tunc temp. Concionatorij Prirnarii, ut Stylus, ex aliis ejus scriptis rnihi satis notus,
manifeste indicat", HOLMQU~STmt. Bihang s. 3.
HOLMQUIST
rnt. s. 57 alaviite 1.
62 HOLMQUIST
mt. s. 55. PARVIO
Isaacus Rothovius s. 66.
5~
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kin Paulinus Gothuksen vaikutus on t ~ n t u v a . Tahan
~~
ehdotukseen otettu kapitulia koskeva lisays jai sitten v:n 1619
kirkkolakiehd~tu~kseen.~~
Kun tallainen lisays tehtiin KO:iin,
joka muodostaa v:n 1608 ehdotuksen rungon, on siitakin paateltavissa, etta KO oli alun perin tarkoittanut tuomiokirkon
yhteydessa toimivien pappien muodostavan kapitulin, vaikkei
sita suoranaisesti mainita. Kaarle 1X:n vaikutuksesta v. 1604
tapahtunut tuomiorovastin viran (Biscopens official eller Prowest) lopettaminen kenties selvemmin kuin mikaan muu kuvastaa muuttuneita olosuhteita. Tulihan se nakyviin myos v:n
1608 kirkkolakiehdotuksessa. Toisaalta se merkitsi tuomiokapitulin heikkenemista keskiaikaisessa mielessa, koska kapituli ei enaa ollut piispanvirasta erillaan oleva, rovastin johtarna
hallintoelin. Toisaalta taas piispan tuleminen kapitulin puheenjohtajaksi rnerkitsi episkopaalisuuden voimakasta vahvistumista Ruotsin kirkossa 1600-luvun alkupuolella. Talloin kapitulin rnuista jasenista tuli rnelkeinpa vain piispan neuvonantajia.s5 Nain oli ilmeisesti my& Rothoviuksen johtamassa Turun
hiippakunnassa, jossa kapitulisaanto selvemmin kuin Ruotsin
muissa hiippakunnissa sai vailkutteensa saksalaisista esikuvista, joskin ne sovellettiin Suomen olosuhteisiin. Turun tuomiokapitulin varsinaisten jasenten supistuminen kolmeksi, jos
katsotaan, etta dekaanin ja notaarin virat olivat yhdistetyt,
viittaa osaltaan piispan suureen vaikutusvaltaan kapitulissa.
G. C. PILTZKyrkoordningsforslaget av 5r 1608 (Skrifter utgivna
av kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund XIX, Lund 1935)
s. 1-2, 134: ". . . bispens och Capitels forseglede wnderskrefne wittnesbord"; piispantarkastuksessa: ". . . presenteras ordinario och them
med honom are af Capittlett in visitatione". Termit capitulum ja consistorium esiintyivat sittemmin rinnakkain v. 1686 kirkkolaissa ja siihen
Iaheisesti liittyvassa Kapitulin tuomiosaannossa 111, 2. 1687.
J. J. NORDSTROMKyrko-ordningar och forslag dertill fore 1686 1.
s. xxxv-XXXVlI, 473-474.
e5 HOLMQUISTDe svenska domkapitlens forvandling s. 36. SVEN
KJOLLW~TROMKyrkolagsproblemet i Sverige 1571-1682 (Samlingar
och studier till svenska kyrkans historia 11. Lund 1944) s. 65, 131.
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Kapituli oli miltei sama kuin piispa ja siita syysta esim. v:n
1634 hallitusmuotoa koskevassa papiston mietinnossa todettiinkin, kuinka "konsistoreitten arvovalta on suuresti rappiolla
ja ~ a h e n t y n y t " . ~ q a ioh
n tapahtunu t piispan arvovallan kustannuksella, kun erityisesti piispanvirkaan katsottiin kuuluvan
"tutkimisen, tuomitsemisen ja kaskemisen", kuten Johannes
Rudbeckius asian jo v. 1624 i l m a i ~ i . ~ ~
O n merkille pantavaa, etta Turun konsistorisaannolla ei tiettavasti liene tarkkaa vastinetta muissa Ruotsin vanhoissa hiippakunnissa, ei edes Joannes Bothvidin johtamassa Linkopingissa. Ne ohjeet, jotka han v. 1631 sai kuninkaalta ryhtyessaan piispanvirkaan, eivat tammoiseen viilttaa. Sen sijaan niistakin on todettavissa tuomiokapitulin ensisijainen tehtava
nimenomaan hengellisena t u o m i o i ~ t u i m e n a . ~ ~
Yleisena huomiona Turun konsistorisaannijn teologisesta ja
kirkko-oikeudellisesta taustasta on todettava, etta siina piispalta, jonka tehtavana oli nimittaa konsistorin jasenet, nimenomaan edellytettiin sitoutumista muuttamattomaan Augsburgin
tunnustukseen (invariata Confessio Augustana, 3 §), kun taas
Joannes Bothvidin saantb tassa suhteessa oli valjempi puhuessaan vain sitoutumisesta oikeaan luterilaiseen uskontoon
(vera Lutherana religio, 5 9). Turun saanto siis edellytti piispan pitaytyvan Upsalan kokouksen paatoksessa v. 1593 esitettyyn luterilaiseen paatunnustukseen "vanhimpaan, oikeaan

66

KJOLLESTROM mt. s. 131.

6i

PEHRERIKTHYSELIUS
Handlingar rorande svenska kyrkans och

laroverkens historia 1 (Orebro 118391)s. 107. KJOLLERSTROMmt. s. 121.
Sitaatti tarkoittaa piispojen ohella myos pappeja.
6 W u s t a f 11 Adolfs Instruction for Biskopen i Linkoping . . . . 21. 1.
THYSELIUS
Bidrag till svenska kyrkans och Iaro1631, PEHRE R ~ K
verkens historia (Stockholm 1848) s. 161: ". . . hilla Capittell och
Kyrkiedoorn sittia. Doch ihugkommandes, thet samrna doom gar icke
p2 Lijff eller lekamen, godz eller agor, Uthan Bandzmil." Tavanomaisten kapitulin jasenten lisaksi katsottiin, etta kapitulia oli taydennettava Iahipitajien yrnmartavaisilla pappismiehilla.
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ja muuttamattomaan Augsburgin t u n n ~ s t u k s e e n " . ~Kaytan~
nossa tama paat6s merkitsi puhdasoppisen luterilaisuuden
virallista ilmenemista R u o t s i ~ s a .Piispat
~~
pitivat myos johdonmukaisesti kiinni tasta linjasta, mika on todettavissa esim.
Turun hiippakunnan pappeinkokouksista, joissa Augustana jo
1600-luvun alkupuolella oli jarjestelmallisen tutkimuksen kohteena.?l ASKMARK
toteaakin, etta ~uotsiss'a,painvastoin kuin
luterilaisessa Saksassa, piispanvirka uskonpuhdistuksen jalkeen sailyi, koska sen hoitamisessa Iaheisesti liityttiin uskonpuhdistuksen periaattei~iin.?~
Huomio kiintyy edelleen siihen, etta kapitulin jasenten
nimittamisen katsottiin kuuluvan esivallan (supremus Magistratus) tehtaviin, vaikka piispat sen tosiasiallisesti suorittivat.
Tama kasitys johtui nahtavasti niista kirkko-oikeudellisista
teorioista, jotka reformoitu teologi David Paraeus Heidelbergissa muotoili 1600-luvun alkupuolella ja jotka sitten
omaksuttiin luterilaisella taholla. Niiden mukaan kirkollinen
vallankaytto jakaantui kahtia: potestas ecclesiustica interna,
papille kuuluva sanan ja sakramenttien viran hoito seka avaintenvalta ja potestas ecclesiastica externa, maalliselle esivallalle
kuuluva tehtava. Tahan katsomustapaan liittyi Upsalan professori Jonas Magni, joka toi uudet kirkko-oikeudelliset aatteet Ruotsiin. Niinpa han v. 1625 esitti samantapaisen kirkkooikeudellisen kahtiajaon ja katsoi, etta kasitteeseen potestas
ecclesiastica externa kuului "jus dispensandi media, quae ad
cultus divini institutionem, administrationem et executionem
pertinent, id est, modum religionis in rempub. introducendae,
modum religionem ex verbo Dei reformandi, ejusque per ritus
et ceremonias administrandae; continet ministerij et schola69 Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat V Sovinnon kaava
ja Upsalan kokouksen paatos (Helsinki 1947) s. 1049.
HANS CNATTINGIUS
Uppsala mote 1593 (Uppsala 1943) s. 102.
PARV~O
mt. s. 115-1 18.
72 RAGNAR ASKMARK ~ m b e t ei den svenska kyrkan (Lund 1949)
S. 236-237.

Turun tuomiokapitulisiiiinto 1600-luvun alkupuolelta
-

1.37

rum, consistoriorum seu judiciorum ecclesiasticorum institutionem; vocationem ministrorum et episccrporum; ordinis
inter ipsos ministros constitutionem; eorum curam et sustentationem; in officio directionem, censuram et remotionem; errantium in doctrina correctionem, conciliorum indictionem; et dispensationem bonorum e~clesiae",'~siis kaikki se, mika oli
katsottava kuuluvaksi piispanviran ja tuomiokapitulin tehtaviin. Jonas Magni ei kuitenkaan tahtonut, etta tallainen hengellinen valta varauksetta oli annettava esivallalle, vaan ihanteena oli pidettava vallan jakoa pappien ja maallikoitten kesken. Tassa oli eras puheenvuoro, joka liittyi keskusteluun
consistorium g e n e r a l e ~ t a . Rothoviuksen
~~
vallankayttokysymyksessa tekema ratkaisu oli perinteellinen. Vaikka teoriassa
ulkonainen valta kirkossa kuuluikin esivallalle, sita hoidettiin
episkopaatin valityksella. Ilmeista on, etta piispa toimiessaan
esim. saarnaajana kaytti myos sisaista hallintovaltaa nain tosiasiallisesti yhdistaen henkilossaan molemmat kirkollisen vallankayton muodot. On kuitenkin huomattava, etta esivalta
voimakkaasti eri tahoilla puuttui kirkolliseen hallintoon rajoittaen nain piispojen itsevaltaista asemaa kirkossa. T a m a on
aivan selvasti nahtavissa esim. Suomessa, jossa kenraalikuvernoori Nils Bielke yksityiskohtaisesti puuttui kirkkohallinnollisiin kysymyksiin mm. allekirjoittaen eraan Rothoviuksen
Constitutiones-lait~ksen~~
ja monella muulla tavalla antaen
maarayksia. Kyseessa eivat aina olleet mielivaltaiset toimenpiteet, vaan maarattyyn kirkko-oikeudelliseen teoriaan perustuva toiminta, kuten edella olevasta on kaynyt s e l ~ i l l e . ~ ~

73 SVENKJOLLERSTROM
Striden om 1571 i r s Kyrkoordning under
1600-talet, Svensk teologisk kvartalskrift 1940 s. 3 5 6 3 5 7 . Sama
Kyrkolagsproblemet s. 91-92, 99-102.
74 Sama s. 101-102.
75 PARVIO
mt. s. 128, 335.
76 Vrt. HANS CNATTINGIUS
Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige
1611-1636 s. 208.
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Dozenf Dr. fheol. MARTTI PARVIO:Das S f a f u f des Turkuer Domkapifels in der ersten Halffe des 17.Jahrhunderfs
Das Dornkapitel des Bistums Turku in seiner mittelalterlichen Form
horte zur Zeit des Bischofs Michael Agricola auf zu bestehen, aber
unter Johann 11.1. und danach in der ersten Halfte des 17.Jahrhunderts
bestand es von neuem. Im Jahre 1616 hatte diese Behorde sechs
Amter aufzuweisen: Bischof, Pfarrer, Schulmeister, Theologielehrer,
Konrektor und Wirtschaftsbeamter. Der N.ame des Domkapitels lautete
capifulum, und seine Mitglieder nannte man capifulares. Auch in Finnland galt d a s Statut des Bischofs Johannes Rudbeckius, die Kyrkiosfadgar, deren Kapitel O m capifel eller consistorijs ecclesiasficis ein
Konsistorialstatut neuen Typs enthielt, das 'Einfliisse von der deutschen
Land,eskirchenorganisation empfangen hatte. Die kirchliche Organisationsarbeit, die der Hofprediger Joannes Bothvid in den von Schweden eroberten Gebieten Ostpreussens leistete, wurd,e ebenfalls verwaltungsrnassig von den deutschen Verhaltnissen beeinflusst. Er
veroffentlichte irn Jahre 1627 ein 50 Paragraphen umfassendes Konsistorialstatut deutschen Typs unter dem #Titel Brevis Consisforii
Ecclesiasfici Delineatio, die dem Bischof yon Turku, Isaacus Rothovius, als Vorbild diente, als dieser im Jahre 1630 das Konsistorialstatut De necessifafe Consisforii erliees, das allem Anschein nach ein
nur aus 10 Punkten bestehendes Bruchstiick ist. Damals kam im Bisturn Turku die Benennung ~Konsistoriumauf. Der in der Universitatsbibliothek yon Uppsala aufbewahrte Band Collecfanea Raumanni (sign.
T 70), den wahrsch$einlich der bekannte finnische Geistliche und
Schulmann Jonas lRaumannus (1608-4683) zusammengestellt hat,
enthalt jedoch dieses Turkuer Statut in einer Fassung mit 36 Paragraphen, die in der vorliegenden 'Untersuchung veroffentlicht wird.
Ein Vergleich mit Joannes ,Bothvidis Delineafio erweist, dass diese die
Quelle des Turkuer Statuts gewesen ist, das allerdings eine Anwendung
auf die finnischen V,erhaltnisse darstellt. Das jeht veroffentlichte
Statut zeigt die Tatigkeit des Domkapitels als vom Bischof geleitetes
geistliches Gericht, das aus drei ordentlichen Mitgliedern bestand, namlich dem Bischof als Vorsitzendem, dem poenifenfiarius und dem
decanus, der zugleich als Notar fungierte. Der Gebrauch der juridiechen Terminologie im Statut, der Charakter der im Domkapitel
verhandelten Sachen, die Prozessordnung und die Strafen weisen nicht
nur auf die einheimische )Praxis hin, sondern auch auf die Vorbilder,
die man in den Konsistorialstatuten der lutherischen Landeskirchen
Norddeutschlands vor sich hatte. Das Turkuer Statut durfte keine
genaue Entsprechung in den Konsistorialstatuten der ubrigen alten
Bistiimer des Schwedischen Reiches haben.

