
 

 

Naiset, kirjoittaminen ja oikeudellinen tietotaito 1800-luvun Suomessa, 

puheenjohtaja Anna Kuismin (Helsingin yliopisto, anna.kuismin@kotikone.fi) 

 

Riina Turunen (Jyväskylän yliopisto, riina.j.turunen@jyu.fi): 

Todellista hätää vai retoriikkaa? Maksukyvyttömyyden kuvaukset porvarileskien konkurssihakemuksissa 

autonomian alkukaudella 

 

1820-luvun taitteessa kaksi Kristiinankaupungissa kauppiaana toiminutta leskirouvaa hakeutui konkurssiin 

ja luovutti omaisuutensa velkojille. Leskiä yhdisti konkurssihakemusten samanaikaisuuden lisäksi leskeksi 

jääminen noin kymmenen vuotta aikaisemmin. Aviomiehen menehdyttyä lesket ottivat liiketoimet 

hoitoonsa. Pääosiltaan perin miehisen kauppaliike-elämän koodistot ja toimintatavat olivat siten leskille 

tutut. Kauppiasleskien konkurssihakemukset olivat varsin polveilevat ja kuvailevat. Hakemukset henkivät 

henkilökohtaisuutta ja kokemuksellisuutta. Keskityn esitelmässäni Clara Sundmanin ja Maria Björkmanin 

oikeudelle jättämiin konkurssihakemuksiin ja niissä esitettyihin hädän, vastoinkäymisten ja menetysten 

kuvailuun. Millaiseksi vararikkoiset porvarilesket kuvasivat maksukyvyttömyyteensä johtaneet syyt? 

Erosivatko hakemukset sisällöllisesti aikakauden miesvararikkoisten kuvauksista? Kuvastivatko 

hakemustekstit todellisuutta vai oliko kyse retoriikasta? Kuka hakemukset oli laatinut ? Näiden kysymysten 

kautta pohdin porvarileskien oikeudellista tietotaitoa erityisesti vararikossa autonomian alun Suomessa. 

 

 

Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto, kirvai@utu.fi): 

Tarkastusnaiset ja keisarin armo 1800-luvun alkupuolen Suomessa 

 

Suomen ensimmäiset seksityöläisten säännölliset sukupuolitautitarkastukset aloitettiin Turun 

poliisikamarilla lokakuussa 1838. Naisten tiedot merkittiin poliisikamarin "terveyspäiväkirjaan" ja osa heistä 

joutui syytteeseen irtolaisuudesta. Kaikki irtolaisuudesta tuomitut valittivat tuomioistaan ensin maaherralle 

ja tarvittaessa vielä keisarille eli senaatin oikeusosastoon asti. Turun linnassa tutkintavankeudessa olevia 

naisia avustivat kirjoitustaitoiset miespuoliset kanssavangit, jotka kirjoittivat naisten keisarille suunnatut 

anomukset. Pohdin esityksessäni tarkastusnaisten omaa toimijuutta, anomusten kirjoittajia, anomuksissa 

esiin nostettuja asioita ja niissä käytettyä kieltä. Millä tavoin naiset asiamiestensä kautta perustelivat 

tuomioidensa purkua ja millaisia juridisia kielenkäyttäjiä miespuoliset vangit, joiden ammattien kirjo ulottui 

kirjanpitäjistä laivureihin ja merimiehiin, olivat? Miksi naiset eivät tyytyneet poliisikamarin 

irtolaisuustuomioihin vaan prosessoivat niin pitkälle kuin mahdollista? Millä perusteilla osa alempien 

asteiden antamista irtolaisuustuomioista kumottiin senaatissa? 

 

 

Mia Korpiola (Turun yliopisto, mia.korpiola@utu.fi): 

Naiset oikeudellisina kirjureina 1800-luvun Suomessa - näkymättömästä näkyväksi työksi 

 

Alma Söderhjelm (1870-1949) kuvasi omaelämäkerrassaan omia ja seitsemän sisarensa kesiä 1800-luvun 

lopun Äyräpäässä. He asuivat "oikeudellisessa maailmassa" isänsä kihlakunnantuomari Werner Woldemar 

Söderhjelmin taloudessa Tervolassa ja muodostivat hänen kansliansa. Heti, kun tyttären kirjoitustaito ja 
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käsiala olivat kehittyneet riittävän sujuvaksi, hän saattoi aloittaa oikeudellisen kirjoittamisen ja 

"neularahojensa" tienaamisen. Söderhjelm kuvaa naisia kirjoittamassa kodissaan miesten julkiseen 

viranhoitoon kuuluvia oikeudellisia tekstejä "alihankintana". Naisten näkymättömän (oikeudellisen) 

kirjoitustyön laajuutta on vaikea arvioida. Satunnaiset lähdemaininnat viittaavat kuitenkin, etteivät 

Söderhjelmin tytöt olleet ainutlaatuisia, vaikka toiminnan laajuus ehkä sitä olikin. Alustuksessani käsittelen 

esimerkkejä naisten piiloon jääneestä oikeudellisesta kirjoittamisesta. Esitän, että kun 1890-luvulla 

muutama nainen tuli julkisuuteen pöytäkirjan pitäjinä oikeusistunnossa, he tekivät vain näkyväksi työtä, 

jota useat naiset olivat tehneet jo vuosikymmenten ajan näkymättömissä kotiensa seinien sisällä. 


