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Johdanto  

 

Poliisiviranomaista on totuttu yleisesti pitämään pelättävänä hirviönä, syyttäjänä ja rankaisijana, 

jolla ei ole mitään inhimillisiä tunteita ja ajatuksia eikä minkäänlaisia maailman ja elämän 

katsomuksia; mutta vaikkapa tuolla käsityksellä olisikin jotain tukea entisajan poliisiviranomaisiin 

nähden, nykyisessä yhteiskuntaelämässä on kuitenkin pyrittävä siihen, että kansa huomaisi, ettei 

poliisiviranomainen ole vain esivallan miekka, vaan että hän on myöskin kansan ystävä ja sen 

kasvattaja jaloimpia elämänarvoja ja -päämääriä kohden.1 

 

Modernien poliisi-instituutioiden juuret voidaan ajoittaa keski- ja uuden ajan taitteeseen, 

kansallisvaltioiden synnyn ja vahvistumisen aikaan. Väkivaltamonopolien kehittämisen 

seurauksena vain valtioiden omat armeijat sallittiin eikä väkivallan käyttöoikeutta myönnetty 

muille kuin kruunun edustajille. Tätä kehitystä on pidetty myöhempien poliisi-instituutioiden 

perustana.2  Ennen poliisin vakiintumista omaksi hallinnonlaitoksekseen, käsitteillä polis, 

police ja policing on kuvattu varsin laajaa ja muuttunutta hallintotehtävien joukkoa, johon on 

kuulunut esimerkiksi suojelua, valvontaa ja kaupunginhallintoa.3 

 

Poliisijärjestelmien syntyyn ei voida tunnistaa mitään yksiselitteistä syytä. Toisaalta poliisin 

avulla on kyetty vastaamaan teollistumisen ja kaupungistumisen myötä lisääntyneisiin 

järjestyshäiriöihin, toisaalta sen avulla on suojeltu valtiota vallankumouksellisuudelta. 

Poliisihallinto tarjosi kaupunkien hallintaan myös uudenlaisen työkalun. Siinä missä 

sotaväen puuttuminen esimerkiksi lakkotilanteisiin usein kärjisti ristiriitoja, poliisi kykeni 

hallintaan pakkokeinojen rinnalla myös niin kutsutun moraalisen konsensuksen avulla, 

vetoamalla käsityksiin yleisesti hyväksytystä ja edistyksellisestä. Tämä muutti kontrollin 

luonnetta.4 Suostumukseen perustuvan hallinnoinnin ihanteellisuuteen viittasi edellä myös 

Edvard Turunen helmikuun 1921 Suomen Poliisilehdessä, ensimmäisessä suomalaisessa 

poliisiammattilehdessä. Hänen näkemyksensä mukaan tulisi vahvistaa käsitystä poliisista 

kansan ystävänä, mitä hän piti tarpeellisena muun muassa kieltolain valvontatyön 

onnistumisen kannalta.5  

 

 
1 Suomen Poliisilehti, 25.02.1921, s. 62. ”Sananen kieltolain valvontatyöstä.” Kirj. Edvard Turunen 
2 Keskinen & Silvennoinen 2004, 5.  
3 Hietaniemi 1992, 11; Emsley 2007, 2–3.  
4 Hietaniemi 1987, 87.  
5 Suomen Poliisilehti, 25.02.1921. ”Sananen kieltolain valvontatyöstä.” Kirj. Edvard Turunen 
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Sekä pakkovoiman käyttö että toisaalta suostumuksellisuuteen pyrkivät hallinnan keinot 

voidaan tunnistaa pitkään eurooppalaisten poliisien historiassa.6 Voidaan nähdä, että 

ihanteellisimmasta ja toimivimmasta poliisityöstä käydään myös jatkuvaa debattia, jossa 

heijastuvat valtionhallinnon kokemukset valtion pysyvyyttä tai turvallisuutta koettelevista 

uhista ja joihin vastaamaan myös poliisihallintoa on mukautettu. Nykypoliisista onkin 

sanottu, että sen sijaan että käsittäisimme sen muuttumattomana instituutiona, meidän tulisi 

kiinnittää huomiotamme lainvalvonnan ja hallinnon moninaisiin prosesseihin, (process of 

policing).7 Nähdäkseni ajattelutapaa on hedelmällistä soveltaa myös poliisin historian 

tutkimukseen. Pysyvän ja muuttumattoman sijaan, myös historiallisesti poliisihallintoa on 

perusteltua tarkastella alati muutoksessa olleena laitoksena, jolle annetut merkitykset ja sen 

myötä alan toimintatavat ovat aikojen saatossa vaihdelleet.  

 

Poliisi on Pohjoismaissa ollut pitkään yllättävänkin varjoon jäänyt tutkimuskohde.8  

Poliisitutkimuksen vähäisyyttä on selitetty sillä, ettei poliisilla olla tieteellisessä 

keskustelussa nähty itsenäisen toimijan asemaa, vaan se on käsitetty valtion toimeenpanijana 

ja välineenä, jonka avulla valtion hallintoa, väkivaltamonopolia ja sen sosiaalista ja poliittista 

kontrollia on toteutettu.9 Näin ajatellen poliisiin keskittyvällä tutkimuksella ei olla ehkä nähty 

riittävästi merkitystä ja todistusvoimaa vastata esimerkiksi poliittiseen historiaan 

tutkimuskysymyksiin. Toisaalta suomalaisten suuri luottamus poliisiin yhteiskunnallisena 

toimijana suorastaan yllyttää katsomaan historiassa taaksepäin ja pohtimaan poliisin 

menestystä erityisesti moraalisen konsensuksen keinoin hallitsevana valtionelimenä. Vuoden 

2020 Poliisibarometrin mukaan jopa 91 prosenttia vastanneista sanoi luottavansa poliisiin 

melko tai erittäin paljon.10 Elinkeinoelämän valtuuskunnan vuoden 2021 tutkimusraportin 

mukaan suomalaiset luottavat poliisiin enemmän kuin esimerkiksi koulutus-, 

terveydenhuolto- tai sosiaaliturvajärjestelmiin.11 

 

 
6 Johnston and Shearing 2003, 9; Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 52. 
7 Johnston and Shearing 2003, 9; Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 52–54. 
8 Paulaniemi 2008, 9; Levä 2008, 27–28; Virta 1998, 27–28. 
9 Virta 1998, 27–28. 
10 Rauta & Vuorensyrjä 2020, 15. 
11 Metelinen 2021, 2.  
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Suomalaisten luottamusta poliisiin on selitetty esimerkiksi laajalla sosiaaliturvalla, 

yhteiskunnan turvallisuudella sekä poliisityön laadulla.12 Poliisin ja yleisön suhde Suomessa 

ei kuitenkaan suinkaan aina ole ollut nykyisen lailla luottava ja mutkaton. Tutkielmassani 

palaan noin sadan vuoden taakse varsin toisenlaiseen Suomeen, jonka kahtiajakautuneessa, 

poliittisesti tulenarassa ilmapiirissä koettiin syvää epäluottamusta hallinnollisia instituutioita, 

myös poliisia kohtaan.13 Tuolloin luotiin myös perustaa nykyään tuntemallemme 

valtionlaitokselle. 

  

Tutkimustehtävä ja lähdeaineisto 

Tutkielmassani tarkastelen poliisikunnan ammatillisia ihanteita ja identiteettejä 

itsenäisyyden ajan ensivuosikymmeninä 1920–1930-luvuilla. Selvitän poliisien näkemyksiä 

ihanteellisesta poliisityöstä, heidän ajatuksiaan yhteiskunnallisesta tarkoituksestaan sekä 

keskeisimmiksi mieltämistään tehtävistä. Lähdeaineistonani käytän Suomen Poliisilehteä, 

poliisiammattilehteä, jonka perusti joukko eri kaupunkien poliisivirkalijoita vuoden 1921 

alussa. Pääasiassa kahdesti kuukausittain ilmestyneestä lehdestä muotoutui erityisesti 

poliisipäällystön keskeinen äänenkannattaja sekä keskinäisen keskustelun alusta. Lehden 

sivuilla ammattikunta kävi kiivaitakin keskusteluja poliisityön merkityksestä, työssä 

koetuista epäkohdista ja sekä alalla vaadittavista ominaisuuksista ja ihanteista.  

      

Poliisilaitos ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen osa, vaan yhteiskunnan toimielimien ja 

toimintaympäristön kanssa vuorovaikutuksessa muotoutuva instituutio.14 Suomalaisten 

poliisilehtien pioneerin syntyajankohta osui tuskin sattumalta juuri 1920-luvun alkuun, 

vaikkakin omaa ammattilehteä oli ideoitu jo pitkään.15 Valitsemani tutkimusajankohta olikin 

poliisiuteen monin tavoin vaikuttaneiden suurten murrosten aikaa. Itsenäistyneessä valtiossa 

pohdittiin laajemminkin omaa kansallista identiteettiä, ja on ilmeistä, että myös poliisille 

itsenäistyminen merkitsi uutta alkua ammatillisen identiteetin rakentamistyössä. Toisaalta 

suomalaista poliisia luotiin ajassa ja maassa, joka kantoi sisällissodan perintönään jättämää 

 
12 Kääriäinen 2015. 
13 Esim. Jansson 2018, 32. 
14 Esim. Levä 2008, 34–35.  
15 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, “Taipaleelle lähdettäessä.” Kirj. Kaarlo Sainio 
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kahtiajakautuneisuutta, minkä lisäksi vuosina 1919–1932 voimassa olleen kieltolain 

valvominen sekä aikakauden korkea henkirikollisuus toivat merkittävät haasteensa 

poliisityöhön.16 Erityisesti itsenäisyyden ensi vuosina vaihtuvuus poliisialalla oli muun 

muassa heikon palkkauksen takia erittäin nopeaa17, mistä syystä omalla ammattilehdellä voi 

nähdä olleen myös ammattiin kiinnittämiseen tähtäävä tehtävä. Haastavat yhteiskunnalliset 

olosuhteet epäilemättä vaikuttivat poliisi-ihanteiden ja -identiteettien muotoutumiseen, 

toisaalta oma ammattilehti tarjosi tilaa työssä koettujen haasteiden käsittelemiseen ja 

ratkaisemiseen. Lehden sivuilla tiuhaan käsitellyt erilaiset ammatilliset kriisit tarjoavatkin 

osaltaan kiinnostavan näkökulman identiteetin ja ammatillistumisen tutkimukselle erilaisina 

kasvun ja merkityksen määrittelemisen paikkoina.  

 

Tutkielmassani olen kiinnostunut poliisina olemisen kokemuksista. Pyrin ymmärtämään 

poliisiuteen vaikuttaneita olosuhteita ja aatehistoriallista ilmapiiriä sekä tarkastelemaan 

poliiseja aikansa kokijoina ja tekijöinä. Kokemuksen merkitystä aatehistorian 

tutkimuskohteena on puoltanut esimerkiksi Markku Hyrkkänen, jonka lähestymistapa 

korostaa aikalaisten toimijuutta ympäröineiden aatteiden ja vaikutteiden omaksumisessa ja 

niiden levittämisessä. Katsonkin, että ymmärrys poliisina toimimisen kokemuksesta, siitä 

syntyneet ammatilliset merkityksenannot ja ihanteet, voivat avata näkökulmia myös siihen, 

minkälaisiksi ammattikunnan käytännön toimintatavat ovat vuosien saatossa 

muotoutuneet.18 On selvää, että poliisin ihanteita, merkitystä ja tehtäviä määriteltiin myös 

muissa toimielimissä, kuten poliisitointa ohjaavassa lainsäädännössä. Lähdevalintani 

taustalla on kuitenkin oletukseni siitä, että myös poliiseilla itsellään oli toimijuutta 

ammatillisten ihanteidensa ja ammatti-identiteettinsä luomisessa, eikä instituution tarkastelu 

yksin valtion toimeenpanijaroolin kautta kerro koko kuvaa poliisiudesta. Pyrinkin 

havainnoimaan lähteistäni myös poliisien omia asemoitumisia toimeenpanija- ja 

toimijaroolien välillä.  

 

Poliisien kokemuksista kiinnostuneena, lähdeaineiston valinta on tutkimustehtävää vasten 

luonteva. Sekä lehden kirjoittaja- että lukijakunta olivat pääasiassa poliiseita, mikä tarjoaa 

 
16 Lehti 2001; Pulkkinen 2015. 
17 Hietaniemi 1992, 64. 
18 Hyrkkänen 2002. 
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mahdollisuuden päästä poliisien oman äänen ja ajatusten lähteille, ja selvittää, mitä olivat 

ammattikunnan omat näkemykset roolistaan ja merkityksestään. Lehden kirjoituksissa saivat 

myös kaunistelematta ja räiskyvästikin näkyä aikalaisten työssään kokemat turhautumat, aika 

ajoin hyvin eripurainenkin keskustelu niin poliisikunnan sisällä kuin suhteessa muuhun 

yhteiskuntaan. 

 

Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat:  

1) Minkälaisia olivat poliisien ammatilliset ihanteet ja identiteetit Suomen Poliisilehden 

kirjoituksissa vuosina 1921–1938?  

2) Minkälaisia arvoja, aatteita ja kokemuksia ihanne- ja identiteettikäsitysten taustalla 

voidaan tunnistaa?  

3) Millä tavoin historialliset olosuhteet vaikuttivat poliisityöhön ja poliisikunnan 

ammatillisen identiteetin rakennukseen?  

 

Pyrin tutkimuksessani riittävän pitkään tutkimusajanjaksoon, poliisi-identiteeteissä 

tapahtuneiden mahdollisten muutosten sekä vaihtuneiden poliittisten tilanteiden ja 

aateilmapiirien vaikutuksen ymmärtämiseksi. Tutkimuskysymysten moniulotteisuuden 

vuoksi sotien välinen ajankohta vaikuttaa kuitenkin enimmäismäärältä aineistoon ja siitä 

nouseviin teemoihin riittävään perehtymiseen. Tutkimusajankohtani aluksi olen valinnut 

vuoden 1921 alun, jolloin Suomen Poliisilehden ensimmäinen numero ilmestyi. 

Tutkimusajankohtani rajaan vuoden 1938 loppuun, sillä sotavuosista alkoi jälleen hyvin 

omanlaisensa aikakausi turvallisuuden ja järjestysvallan järjestämisen näkökulmasta, mihin 

riittävän syvällinen perehtyminen ei tutkielman koon rajoissa vaikuttanut mielekkäältä. Olen 

tutkinut aineistoani Kansalliskirjaston Digiarkistossa sekä paperisina vuosikertoina 

kirjastossa. Lähdeaineistoa esittelen tarkemmin vielä luvussa 1.2. 

 

Lähteistäni nousseiden teemojen pohjalta olen jaotellut tutkielmani kolmeen temaattiseen 

käsittelylukuun. Ensimmäisen luvun keskiössä on poliisikunnan ammatillistumisen prosessi, 

jossa käsittelen historiallinen taustoituksen jälkeen poliisin ammatillistumisen prosessia, 

oman ammattilehden perustamisen, koulutuksen sekä palkkakysymyksen näkökulmista. 

Toisessa luvussa käsittelen poliisien ajatuksia poliisityössä vaadituista ominaisuuksista sekä 
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laajemmin yhteiskunnallisesta tehtävästään ja poliittisista identiteeteistään. Kolmannessa 

luvussani tarkastelen poliisien kokemusta hankalista yleisösuhteista sekä siihen liittyen 

poliisien asemoitumista siviili- ja voimapoliisin roolien välillä.  

 

Alkuperäisenä suunnitelmanani oli tutkia läpi myös miehistöä edustaneen Suomen Poliisien 

Liiton vuoden 1929 lopusta julkaisema Poliisimies-lehti, jonka avulla oli tarkoitus täydentää 

poliisikuvaa erityisesti miehistön äänellä. Aineiston runsauden vuoksi, jouduin työn edetessä 

tästä tavoitteesta luopumaan, toisaalta Poliisimies-lehden historiaa on sivunnut esimerkiksi 

Lasse Laaksonen Suomen Poliisijärjestöjen Liittoa käsittelevässä historiikissaan.19 Olen 

kuitenkin tutustunut joiltain osin myös Poliisimies-lehteen, minkä pohjalta nostan esiin myös 

muutamia mainintoja Poliisimiehen kirjoituksista.  

Aiempi tutkimus  

Näkemyksiä poliisihistoriasta tavataan jaotella ortodoksiseen, perinteisenä ja 

puhdasoppisena kuvattuun, sekä revisionistiseen tulkintalinjaan. 1900-luvun alkupuolen 

vallalla olleen ortodoksisen ajattelutavan mukaan, poliisihallinnon syntyä ja esimerkiksi 

Britannian 1800-luvun poliisireformia selittiin ennen kaikkea nopeaan kaupungistumiseen 

kytkeytyneiden rikollisuuden, järjestyshäiriöiden ja moraalisen epäjärjestyksen 

lisääntymisellä. Myös poliisilaitosten omat historiikit pohjaavat usein ortodoksisen 

poliisihistorian käsityksille ja korostavat poliisin merkitystä universaalien etujen turvaajana 

sekä yhteiskunnan heikompien puolustajana. Poliisityön suorittamisen poliittiset 

ulottuvuudet ovat poliisitaustaisessa kertomuksessa jääneet vähäisemmiksi, minkä sijaan on 

korostunut poliisin velvollisuus yksinomaan laille.20 Myöhemmin on myös osoitettu, että 

käsitys rikollisuuden voimakkaasta lisääntymisestä on liioiteltu, eikä se yksin riitä 

selittämään yhtenäisen poliisijärjestelmän luomista.21 

 

1970-luvulta alkaen perinteistä poliisihistorian käsitystä nousivat haastamaan revisionistiset, 

poliisin toimeenpanevaa merkitystä korostaneet ajattelijat. Suuntauksessa poliisivoimain 

tarpeen nähtiin syntyneen ennen kaikkea tarpeista suojella valtiota ja luoda kuria 

 
19 Laaksonen 1998. 
20 Virta 1998, 32; Reiner 1992, 12–21. 
21 Hietaniemi 1987, 86. 
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arvaamattomaan teolliseen työväenluokkaan.22 Tulkinnan mukaan poliisihallinto oli tarpeen 

kehittää hallitsevan luokan taloudellisten etujen turvaajaksi ja yhteiskunnalliselle 

järjestykselle potentiaalisten uhkien vakauttajaksi, rikollisuuden ja epäjärjestyksen pelon 

sijaan. Tulkintalinjassa poliisi käsitetään siten hallitsevan luokan välineenä ja valtion 

toimeenpanijana.23 Molempia poliisitulkintoja on kritisoitu niiden yksinomaan rationaalisista 

selitysmalleista instituution synnyn selittämisessä. Poliisihallinnon luomisen taustalla onkin 

tärkeää osata paikantaa useita tavoitteita.24  

 

Länsimaissa poliisitutkimuksen perinne pohjaa vahvasti brittitutkimukseen, kuten 

kriminologian professori Robert Reinerin teoksiin. Suomessa poliisihistorian keskeisimpiä 

tutkijoita ja valitsemani tutkimusajankohdan poliisin vaiheita ovat tutkineet muun muassa 

Suomen keskusrikospoliisin erikoistutkija Tuija Hietaniemi, joka on tutkinut muun muassa 

poliittisten tilanteiden vaikutusta itsenäisyyden ajan varhaisvuosikymmenien 

poliisipolitiikkaan.25 Historioitsijat Oula Silvennoinen ja Kimmo Keskinen ovat 

tutkimuksillaan muun muassa Helsingin poliisilaitoksen historiasta, selvittäneet poliisityön 

järjestämisen muutoksia ja sitä ympäröineitä historiallisia olosuhteita.26 Silvennoinen on 

tutkinut myös Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyötä 1930- ja 1940-luvuilla.27 

Heikki Ylikangas on tutkinut sen sijaan nimismiesviran historiaa.28 Tutkielmani kannalta 

kiinnostavia näkökulmia poliisin järjestämisestä on sivuttu myös esimerkiksi Juha Siltalan 

tutkimuksissa Lapuan liikkeestä.29 Näiden tutkijoiden teokset ovat toimineet minulle 

tärkeänä johdatuksena oman tutkimustehtäväni kannalta olennaisiin poliisihistorian 

vaiheisiin ja siihen vaikuttaneisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Myös suomalaisen 

poliisikoulutuksen vaiheita käsittelevä tutkimus on ollut tärkeä katsaus myös laajemmin 

suomalaispoliisin ammatillistumiseen ja valtiollistumiseen.30 Aiemman poliisihistorian 

 
22 Johnston & Shearing 2003, 58; Storch 1975; Spitzer & Scull 1977. 
23 Virta 1998, 32. 
24 Johnston & Shearing 2003, 58–60.  
25 Hietaniemi 1992. 
26 Keskinen & Silvennoinen 2004; Silvennoinen 2008. 
27 Silvennoinen 2008.  
28 Ylikangas 1996. 
29 Siltala 1985. 
30 Jansson et al. 2018. 
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tutkimuksen lisäksi hyödynnän joitain kriminologian ja sosiologian tieteenalojen teorioita ja 

käsitteitä, jotka ovat tutkimustehtäväni kannalta käytännöllisiä.31 

 

Suomalaisten poliisi-identiteettien teemaa on lähestynyt historioitsija Ilkka Levä, joka on 

väitöskirjassaan historiallisten tapausesimerkkien kautta tarkastellut poliisikulttuurin ja 

poliisin työidentiteetin muutoksia 1930-luvulta 1990-luvulle. Levä lähestyy 

tutkimuskysymyksiään selkeästi poliittisten tapauksien kautta, tutkien esimerkiksi vuoden 

1930 Rovaniemen murhapolttoa, Liikkuvan poliisikomennuskunnan rauhanomaistumista 

sekä vuoden 1958 poliisimurhiin liittyvää uutisointia. Levän tutkimusajankohta limittyy 

kuitenkin vain vähäisesti omaani, minkä lisäksi tällä on korostuneesti poliittisiin tapauksiin 

keskittynyt aineisto ja psykohistoriallinen lähestymistapa sen käsittelemiseen.32 Tältä 

pohjalta on nähdäkseni perusteltua todeta, että Suomen Poliisilehden avulla poliisi-

identiteeteistä avartuu yhä uutta tutkittavaa. Suomalaisen poliisihistorian tutkimuksen 

perinne vaikuttaa myös korostaneen ennen kaikkea poliisin välineellistä luonnetta ja 

tarkastelleen poliisihistoriaa valtionhallinnon näkökulmasta33, kun taas oma lähtöasetelmani 

tutkimukseen on ennen kaikkea poliisien omista kokemuksista ja käsityksistä liikkeelle 

lähtevä. 

 

Levän lisäksi suomalaisiin poliisi-identiteetteihin keskittynyt historiallinen tutkimus näyttää 

olevan vähäistä, mutta nykypoliisien identiteettejä tai teeman lähihistoriallinen tarkastelu on 

ollut kohteena joissain sosiologian, sotilaspedagogiikan ja Poliisiammattikorkeakoulun 

tutkimuksissa ja opinnäytetöissä.34  Joitain samoja teemoja on käsitellyt myös esimerkiksi 

lähipoliisin kehittymistä tutkinut Sirpa Virta.35 Suomen Poliisilehteä on käytetty osana tai 

pääasiallisena lähdeaineistoa useammissa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä, kuten Liikkuvan 

poliisikomennuskunnan muotoutumista ja naispoliisikysymystä käsittelevissä 

opinnäytteissä.36   

 

 
31 Esim. Reiner 1992.  
32 Levä 2008, 25. 
33 Esim. Hietaniemi 1992. 
34 Esim. Vanhala 2007; Myllylä 2010 & Lahtinen 2015.   
35 Virta 1998. 
36 Esim. Hietaniemi 1992; Paulaniemi 2008; Parkkinen 2020. 
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Tutkimusmenetelmät ja keskeiset käsitteet 

Poliisien ammatti-identiteetteihin liittyvät pohdinnat olivat tutkimusajankohtana lehdessä 

tiuhaan esillä. Olen käynyt lehden vuosikerrat tutkimusajankohdaltani läpi ja perehtynyt 

syvällisemmin tutkimuskysymysteni kannalta eri tavoin olennaisiin kirjoituksiin. Näitä ovat 

olleet tekstit, joissa on suoraan pohdiskeltu poliisin merkitystä tai esimerkiksi 

poliisikoulutuksen kautta käsitelty poliisi-ihanteita. Toisinaan kirjoitusten olennaisuus 

ilmenee välillisemmin ja poliisi-ihanteita ja -identiteettejä saatettiin sivuta myös hyvin 

toisenlaisten aiheita, kuten rikostutkimuksen tekniikkaa, käsittelevissä kirjoituksissa. 

Aikakaudelle tyypillistä olikin, että myös niin kutsutuissa asia-artikkeleissa saattoi olla 

voimakkaasti esillä myös kirjoittajan omia mielipiteitä.  

 

Tutkimuskysymyksiini uskonkin löytäväni vastauksia myös kirjoituksista, jotka eivät 

suoraan käsittele valitsemiani tutkimusteemoja. Tästä syystä näen, ettei esimerkiksi silkka 

pääkirjoitusten, usein ajankohtaisiin kysymyksiin kantaaottavien tekstien otanta olisi 

riittävää, vaan luen lehdissä kaikenlaisia aiheita käsitteleviä kirjoituksia sekä erilaisia 

tekstilajeja, muistokirjoituksista urheilutiedotteisiin. Pidän olennaisena, että olen tietoinen 

lehden puheenaiheista laajemminkin, voidakseni vastata tutkimuskysymyksiin ja toisaalta 

säästyäkseni lähteiden ylitulkitsemiselta. Keskityn ennen kaikkea lehden kirjoitusten 

analysoimiseen, osittain siitäkin syystä, että kuvat lehdissä olivat ajan tapaan varsin vähäisiä 

erityisesti tutkimusajankohdan alkupuolella.  

 

Tutkimukseni kannalta keskeisimmät menetelmät ovat historiallinen sisällönanalyysi ja 

diskurssianalyysi. Sisällönanalyysin avulla pyrin analysoimaan poliisien ajattelua ja 

kontekstoimaan sitä historiallisiin ympäristöihinsä.37 Diskurssianalyysin ajatus pohjautuu 

ajatukselle tekstien ja todellisuuden vuorovaikutuksellisesta suhteesta. Tekstit paitsi 

heijastelevat todellisuuttaan, osaltaan myös luovat sitä.  Metodissa kielenkäyttö nähdään 

tekemisenä: kielenkäytön valinnat heijastelevat toimijan ja tämän sosiaalisen todellisuuden 

oletuksia, moraalisia käsityksiä ja valtasuhteita.38 Diskurssianalyysin avulla pyrin 

havaitsemaan laajempia lehdissä laajemmin esiintyviä linjoja ja puhetapoja, sekä 

 
37 Ks. Esim. Autio et al. 2001 & Myllykangas et al. 2017. 
38 Suoninen 1999, 17, 19 & 32. 
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ymmärtämään niitä suhteessa historiallisiin olosuhteisiin. Diskurssista käytän tutkielman 

mittaan suomenkielistä ilmaisua, puhetapa.  

 

Menetelmieni apuna käytän avukseni käsitteitä high ja low policing, joilla on pyritty 

jaottelemaan ja teoretisoimaan poliisin perinteistä tehtäväkuvaa sekä tunnistamaan 

poliisityöhön liittyviä poliittisia ulottuvuuksia. Low policingilla viitataan poliisityön 

rutiininomaiseen lainvalvontaan, kuten katujen järjestyksen ja liikenteen valvontaan. High 

policingilla kuvataan sen sijaan poliisin tehtävää valtion jatkuvuuden säilyttäjänä, kuten 

valtion suojelemista vallankumoukselliselta toiminnalta. High policing nähdään myös 

pyrkimyksenä vallitsevan yhteiskunnallisen tilan säilyttämiseen sekä poliittisten, sosiaalisten 

ja taloudellisten eliittien etujen turvaamiseen.39 Tehtävien jaottelu asteikolle ei välttämättä 

ole aina yksiselitteistä: yleistä järjestyksen turvaamista voidaan pitää joissain tapauksissa 

myös yhteiskunnallisen järjestyksen edellytyksenä ja vakavimmillaan järjestyshäiriöt voivat 

uhata instituutioiden toimintakykyä.40 Siten myös low policing voi toisinaan motivoitua 

pyrkimyksistä kumouksellisuuden ehkäisemiseen ja yhteiskunnallisen vakauden 

säilyttämiseen.  

 

High ja low policing -käsitteille ei ole tietääkseni vakiintuneita suomenkielisiä vastineita, 

joten käytän niistä ilmaisuja korkean ja matalan tason lainvalvonta. Pyrin selvittämään, 

näkyivätkö eri tasojen lainvalvontatehtävät poliisien ammattilehtien kirjoituksissa ja missä 

suhteessa ne olivat toisiinsa. Suomessa poliisia käytettiin poliittisena välineenä erityisesti 

1900-luvun alun venäläistämisen vuosina sekä 1920-luvun alussa.41 Poliittisen 

käyttäytymisen ja kumouksellisen toiminnan valvonta ja hallinta on länsimaisissa 

poliisiorganisaatioissa tavallisesti eriytettu muusta poliisi-organisaatiosta, kuten nyky-

Suomessa suojelupoliisille ja tutkimusajankohdallani Etsivälle keskuspoliisille.42 Oletettavaa 

onkin, että matalan tason lainvalvontatehtävät korostuvat lähdeaineistossani, sillä lehteen 

kirjoittaneet olivat ennen kaikkea poliisipiirien päälliköitä, kuten poliisimestareita ja 

 
39 Paulaniemi 2008, 19; Virta 1998, 22, 45–46 & Bowling, Reiner & Sheptycki 2019, 24. 
40 Virta 1998, 22. 
41 Virta 1998, 46. 
42 Virta 1998, 22.  
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nimismiehiä, joiden tehtävänä vuoden 1925 poliisitoimiasetuksessa määrättiin ”yleisen 

järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitämisestä hallintoalueellaan”.43 

 

Lähdeaineistoni tarjoaa kiinnostavan näkökulman myös poliisin tarkasteluun toimeenpanija- 

ja toimijaroolien välillä. Sosiologisessa ja kriminologisessa tutkimuksessa on tunnistettu 

lukuisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat poliisityön käytännön toteuttamiseen varsinaisen lain ja 

ylempää hallinnosta annettujen toimintaohjeiden rinnalla. Koska ohjeita on vaikea muotoilla 

poliisityössä koettaviin moninaisiin tilanteisiin yksiselitteisellä tavalla, poliisien omat taustat 

ja asenteet, organisaation kulttuuri, koulutus sekä muodollisuudet vaikuttavat lainvalvonnan 

ja hallinnan käytännön toteuttamiseen.44 Poliisin oman toimijuuden tunnistamiseksi pyrin 

hyödyntämään poliisikulttuurin käsitettä, jolla on pyritty havainnoimaan ammattikunnan 

epävirallisia käytäntöjä, tapoja, arvoja ja uskomuksia.45 Esimerkiksi Reiner on kuvannut 

poliisikulttuurin olennaisina arvoina ja käsityksinä kutsumusta ja sitoutuneisuutta alalle, 

keskinäistä solidaarisuutta, poliittista konservatiivisuutta, maskuliinisuutta ja hyvän ja pahan 

yksiselitteistä jakoa.46 Myös erilaiset rituaalit ovat osa poliisikulttuuria; niissä sekä 

rakennetaan että juhlitaan ammattiyhteisöä, vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja 

ammattiylpeyttä.47  

 

Tutkimustehtäväni kannalta olennaisena pidän myös professionalismin, ammatillisuuden 

käsitettä, jolla voidaan kuvata ammattikunnan pyrkimyksiä ammatillisuuden tason ja työn 

laadun kehittämiseen. Ajattelutavassa näitä pidetään keskeisimpinä työn järjestämistä 

ohjaavina tavoitteina, mitkä erottavat työn järjestämisen esimerkiksi markkinavoimien 

mukaisesta tai byrokraattisista järjestämistavoista. Professionalismia on kuvattu myös 

ideologiaksi, jonka avulla voidaan hallita ryhmää sisältä sekä toisaalta sen suhdetta ryhmän 

ulkopuolisiin jäseniin.48 Siinä missä poliisikulttuuriin liitetään usein kielteisiä mielikuvia, on 

professionalismi nähty myös pyrkimyksenä ammattiaseman väärinkäytön kytkemiseen.49 

 
43 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925. 
44 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 54; Korander 2019, 44.  
45 Chan, Devery & Doran 2003, 8, 23 & 29 
46 Reiner 1992, 111–129.  
47 Crank 2004, 331–338; Korander 2019, 46. 
48 Chan, Devery & Doran 2003, 3–4. 
49 Chan, Devery & Doran 2003, 3 & 11. 
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Toisaalta käsitykset ammatillisuudesta eivät useinkaan ole yhtenäisiä ja ammattikunnan eri 

kerroksissa siitä saattaa vallita hyvin erilaisiakin käsityksiä.50 

 

Tutkimuskohteenani olevasta identiteetin käsitteestä ei ole yksiselitteistä määritelmää tai sen 

tutkimiseen esimerkiksi historiatieteissä yhtenäistä ohjenuoraa. Identiteetin, minän ja 

minuuden käsitteet ovat keskenään limittyviä.51  Vaikkakin nykyisin identiteetteinä 

tuntemamme ilmiöt ovat pohdituttaneet ihmisiä eri aikoina, on kysymystä lähestytty ja 

sanoitettu eri aikoina eri tavoin. Tästä syystä omassakin lähdeaineistossa identiteetin 

tutkimuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä voisi nostaa esiin eri tavoin, mistä syystä 

tulkitsijan niille antamat arvotukset on hyvä tiedostaa.  

 

Yksilötasolla identiteettiä voidaan kuvata ihmisen kokemukseksi tai käsitykseksi itsestään, 

tulkinnaksi itseydestä. Sosiaalisissa ja yhteisöllisissä identiteeteissä nähdään 

merkityksellisenä yhteisö, johon samastutaan, jonka kanssa ajatellaan jaettavan jotain.52 

Konstruktivistisessa, ilmiön rakennettua luonnetta korostavassa ajattelutavassa identiteettien 

nähdään olevan jonkin olemuksellisen sijaan alati liikkeessä oleva  ilmiö, jonka 

rakennusaineita voivat olla esimerkiksi tekstit, toiminnot ja tavat, joissa yksilön ja yhteisön 

paikkaa maailmassa määritellään.53 Sosiaalisia identiteettejä lähellä olevat ammatilliset 

identiteetit rakentuvat sen sijaan esimerkiksi ammattia koskevista arvoista, ihanteista ja 

uskomuksista. Ammatti-identiteetin tutkimuksessa voidaan tarkastella esimerkiksi ammattiin 

liittyviä performatiivisia puolia, kuten esimerkiksi organisaatioon liittyviä juhlallisuuksia, 

rituaaleja ja muodollisuuksia, käyttäytymissääntöjä sekä toisaalta myös ulkoisia 

tunnuspiirteitä, kuten virkapukua ja siihen liittyviä merkityksiä. Myös ammattietiikka on osa 

ammatti-identiteettiä, ja ammattieettisten pohdintojen kautta saadaan näkymää poliisia 

ohjaaviin normeihin ja moraaliin.54  

 

 
50 Chan, Devery & Doran 2003, 5–6. 
51 Löyttyniemi 2004, 60–62.  
52 Vanhala 2007, 16; Moilanen & Sulkunen 2006, 7.  
53 Moilanen & Sulkunen 2006, 8. 
54 Reiner 1978, 203. 
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Identiteetin kokemus syntyy paitsi yksilön tai ryhmän käsityksissä itseydestä, toisaalta 

ulkopuolisten katseesta.55 Tietoisuuteen omasta yhteisöstä kuuluu usein myös käsitys 

ryhmään kuulumattomista, niin kutsutuista toisista, joita vasten ja joista erotukseksi omaa 

identiteettiä rakennetaan. Toiseuden kuvien rinnalla myös esikuvat ovat tärkeitä omakuvan 

rakennusainetta.56 Ammatillisen yhteisön lisäksi, poliisien muut yhteisöt, kuten kansalliset 

tai sisällissodan jälkeiset identiteetit ovatkin tärkeä huomion kohde. 

 

Identiteettejä on kuvattu myös minän tai yhteisön muuttamisena kertomuksiksi. Benedict 

Anderssonin mukaan yhteisöjen, kuten kansakuntien, yhtenäisyys on aina jokseenkin 

kuviteltua.57 Mahdollisista kuvitelluista piirteistään huolimatta, yhteisön identiteetti on 

historiallisesti arvokas tutkimuskohde. Kuvitellutkin identiteetit voivat paljastaa syistä 

yhteisön ja sille annettujen ihanteiden taustalla.58 Omassa tutkimustehtävässäni ei siis sinänsä 

ole keskeisintä, olivatko poliisi-ihanteet ja -identiteetit tai niiden taustalla vaikuttaneet 

kokemukset, välttämättä kaikilta osin tosia, vaan keskeisintä on kiinnostus siihen, miksi ja 

mistä käsitykset syntyivät ja mitä mahdollisia seurauksia niillä oli. 

 

Poliisien oman äänen välittämiseksi, valitsen tutkielmaani useita suoria lainauksia. Myös 

osan luvuista olen otsikoinut lähdeaineistosta valitsemillani, lukujen teemoja kuvailevilla 

lainauksilla. Näiltä osin olen kuitenkin sen verran ottanut vapauksia, että olen lisännyt 

otsikoiden alkuun isot alkukirjaimet, vaikka joissain tapauksissa lainaukset ovat olleet 

lauseen keskeltä. Lainatut tekstit alkuperäisessä asussaan ilmenevät kuitenkin kunkin luvun 

sisällössä. Lähdeaineistosta valitut suorat sitaatit olen muutoin merkinnyt alkuperäisessä 

asussaan, mahdollisine kirjoitusvirheineenkin. Viitemerkinnöissä olen merkinnyt tekstin 

kirjoittajan viitteen loppuun, mikäli tämä on mainittu. Kirjoittajan tarkemman 

ammattinimikkeen (kuten poliisimestari tai nimismies) tuon esiin, mikäli se on tekstissä tuotu 

esiin, joitain nimikkeitä olen pyrkinyt selvittämään myös muuta kautta. Pääkirjoitukset olen 

merkinnyt kulloisenkin päätoimittajan nimiin, ellei toista kirjoittajaa ole mainittu. Suomen 

Poliisilehteen viittaan tutkielmassani myös lehtenä ja Poliisilehtenä. 

 
55 Uotila 2006, 137.  
56 Moilanen & Sulkunen 2006, 7.  
57 Esim. Andersson 1983. 
58 Hall 2005, 251.  
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Johdannon lopuksi 

 

Not all policing can be called political, neither can any policing not be called political.59  

 

Moderni valtio ja poliisi nähdään usein välttämättöminä toinen toisensa olemassaololle, 

mistä syytä käsitykset valtiosta, hegeliläisittäin vapauden tai liberaaleittain velvoittavuuden 

kautta tulkittuina, vaikuttavat myös ymmärrykseen poliisista.60 Poliisia on kuvattu myös 

valtion perustehtäväksi ja henkilöitymäksi, olemassa olevan valtion takaajaksi.61 Poliisia ei 

tulisi käsittää yksin rikollisuuden, lain tai järjestyksen käsitteissä, vaan poliisihallinnon 

kontrollointi on aina merkittävä valtiovallan vallan ilmaisu.62 Esimerkiksi Tuija Hietaniemi 

on kuvannut poliisia kiinnostavaksi poliittisen historian tutkimuksen kohteeksi, sillä se avaa 

laajemmin näkökulmia yhteiskunnassa vallitseviin valta-asetelmiin ja poliittisiin 

tilanteisiin.63   

 

Poliisihallintoa ei olekaan mielekästä tarkastella irrallaan sitä ympäröineistä sosiaalisista, 

poliittisista ja aatehistoriallisista olosuhteista.64 Koska instituution kehitys olemuksellisella 

tavalla liittyi kansallisvaltioiden syntyyn ja niiden myöhempään kehitykseen, voi tutkielmani 

lisätä ymmärrystä myös tästä tematiikasta. Mielekästä voi olla pohtia myös sitä, millä tavoin 

poliisit rakensivat itsensä kautta myös kansallisia ja valtiollisia identiteettejä ja ihanteita, 

loivat käsityksiä hyvästä kansalaisuudesta.  

 

Uskonkin, että tutkimustehtäväni kautta voi raottua paljon isompikin pala historiaa, paitsi 

aikansa poliittisiin tilanteisiin ja aatehistoriaan myös kriminologian ja muiden poliisitoimea 

koskettavien tieteenalojen tuolloisiin käsityksiin. Itsenäisen Suomen alkuvaiheen poliisin 

tutkimus voi auttaa ymmärtämään myös jotain nykytilanteestamme. Kiinnostavaa on pohtia, 

ovatko itsenäisyyden ajan alkuvuosina esillä olleet ajatukset läsnä myös tämän päivän 

suomalaisessa poliisi-ihanteessa.  

 
59 Bowling, Reiner & Sheptycki 2019, 24.  
60 Virta 1998, 29; Alapuro et al. 1987, 54.  
61 Virta 1998, 29. Ks. Berki, Security and Society. 
62 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 62. 
63 Hietaniemi 1992, 35. 
64 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 74. 
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1. “Tarvitaan vielä todellista ammatillista kasvatustyötä” 

Aloitan ensimmäisen käsittelylukuni käymällä tiiviisti läpi modernin poliisi-instituution 

vaiheita sekä suomalaisen poliisilaitoksen historiaa, sillä näen tämän tuntemuksen 

keskeiseksi myös tutkimusajankohtani poliisin vaiheiden ymmärtämiseksi. Tästä etenen 

varsinaiseen tutkimusajankohtaani ja -tehtävääni, Suomen Poliisilehden perustamiseen, 

lehden keskeisimpiin keskusteluihin ja sen merkitykseen ammatillisen identiteetin 

rakentamisessa. Kolmannessa alaluvussa käyn läpi poliisikoulutuksen alkuvaiheita, 

tarkastelen poliisikunnassa koulutusta koskevia ajatuksia, toiveita ja kehittämisehdotuksia. 

Viimeisessä alaluvussa käsittelen lehdissä näkyvästi esiintynyttä palkkauskysymystä ja sen 

merkitystä poliisi-identiteeteille ja alan ammatilliselle järjestäytymiselle. 

 

1.1 Katsauksia varhaisempaan poliisihistoriaan 

Revisionististen poliisitutkijoiden mukaan lakia ja järjestystä koskevia käsityksiä tulisi 

tarkastella absoluuttisten ja muuttumattomien sijaan aina erilaisista ajattelutavoista ja 

olosuhteista syntyneinä ja motivoituneina.65 Suhtautumistavat rikollisuuteen ovat historian 

saatossa voimakkaasti vaihdelleet, samoin niiden mukana osaltaan määrittyvät 

yhteiskunnalliset normit ja arvot.66 Yleisyydestään huolimatta rikollisuus ei ollut julkisen 

keskustelun tai yleisen huolenaiheen kohde esimerkiksi Britanniassa ennen 1700-luvun 

loppua ja teollista vallankumousta. Varkauksien tai väkivallan kohteeksi joutuminen oli tätä 

ennenkin yleistä, mutta valtiollista kontrollia peräänkuuluttavaa julkista keskustelua asiasta 

ei käyty eikä turvallisuuden tarjoamista pidetty niinkään esivallan velvollisuutena. 

Rikollisuusongelma ja vaatimukset sen kontrollointiin alkoivat näkyä julkisessa 

keskustelussa enemmän vasta 1800-luvulla, minkä yhtenä syynä on pidetty tilastotieteen 

kehittymistä ja siten ymmärrystä erilaisten rikollisuusmuotojen yleisyydestä.67 Poliisille 

annetut vaatimukset ja näkemykset työssä vaadituista edellytyksistä heijastelevat aina siis 

 
65 Virta 1998, 32. 
66 Emsley 2007, 5. 
67 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 81–84; Emsley 2007, 2–3. 
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jossain määrin omaa aikaansa, toisaalta historialliset olosuhteet eivät vaikuta millään 

yhtenäisellä tai suoraviivaisella tavalla poliisipolitiikkaan.68 

 

Nykyään tuntemamme moderni poliisi-instituutio on varsin nuori iältään. Hallinnonlaitoksen 

varhaisimmat muodot tavataan sijoittaa 1600-luvun Ranskaan, kun kuningas Louis XIV antoi 

asetuksen lieutenant général de police -viran luomisesta Pariisiin vuonna 1666. Viran 

haltijalle kuului moninaisia hallinnon tehtäviä, kaupungin vartiointia sekä toimi tuomarina. 

Viran luomista on pidetty sekä pyrkimyksenä monarkian suvereeniuden vahvistamiseen että 

väestönkasvun ja kaupungistumisen tuomien ongelmien hallitsemiseen.69 Ranskan suuren 

vallankumouksen jälkeen poliisia vahvistettiin ja valtiojohtoistettiin, ja vuonna 1796 maahan 

perustettiin poliisiministerin virka, jonka rinnalla toimi voimakkaimmillaan 30 000 hengen 

vahvuisena toiminut santarmilaitos. Poliisipolitiikka oli selkeästi kytkeytynyt poliittiseen 

tilanteeseen ja instituution keskeistä toimenkuvaa oli henkilövalvonta ja pyrkimys poliittisen 

vastarinnan valvontaan.70  

 

Britanniassa William Pittin hallitus esitti yhtenäisen poliisilaitoksen perustamista vuonna 

1789, mutta sai ehdotukselleen torjuvan vastaanoton niin kaupungin porvareilta kuin 

hallintomiehiltäkin.71 Lontoon Metropolitanin poliisi perustettiin lopulta pääministeri Robert 

Peelin johdolla vuonna 1829. Mannermaiden autoritaaristen poliisitoiminnan esikuvien 

sijaan siitä kehitettiin brittiläisten paikallispoliisien esikuvien mukaan liberaaliin ja 

demokraattiseen poliisitoimintaan pohjautuvaa järjestelmää.72 Laitoksen tärkeinä 

suunnannäyttäjinä olivat niin kutsutut Peelin periaatteet. Niiden mukaan turvallisuuden 

takaaminen kuului valtion perusvelvollisuuksiin, ja se oli turvattava tähän koulutettujen 

ammattilaisten, kuten poliisien, avulla.  Erityisesti alkuvaiheessa keskeinen poliisitoimintaa 

ohjaava periaate oli pyrkiä epäjärjestyksen ennaltaehkäisemiseen.73 Brittipoliisin uudistusta 

 
68 Hietaniemi 1992, 13. 
69 Bowling, Reiner & Sheptycki 2019, 43–46 & Hietaniemi 1992, 11–12.  
70 Hietaniemi 1992, 12. 
71 Hietaniemi 1992, 13. 
72 Bowling, Reiner & Sheptycki 2019, 45. 
73 Johnston & Shearing 2003, 15; Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 62. 
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ei voida selittää yksittäisellä syyllä, eikä sitä voida suoranaisesti kytkeä rikollisuuden 

lisääntymiseen tai mellakoiden yleistymiseen.74  

 

Venäjän keisarikunnassa poliisihallinto toimi ranskalaisen mallin mukaan poliittisena 

valvontaelimenä vuodesta 1718. Venäläisviranomaisten aloitteesta myös Suomeen alettiin 

rakentaa poliisihallintoa kansainvälisesti katsoen varsin varhain. Kenraalikuvernööri Fabian 

Steinheil vaati poliisilaitoksen perustamista Turkuun jo vuonna 1811, ja Turun 

kuusihenkisen poliisilaitoksen perustamisasetus annettiinkin marraskuussa 1816. Turun 

perustamisasetus toimi mallina myöhemmin perustetuille Helsingin ja Viipurin 

poliisilaitoksia koskeneille säädöksille. Vaikka venäläisviranomaiset toimivat varhaisten 

poliisilaitosten perustamisessa aloitteellisina, poliisilaitosten hallintomallit pohjautuivat 

täkäläisiin lakeihin, jotka mukailivat Ruotsin vastaavia laitoksia koskevia säädöksiä.75  

 

Suomen varhaisten poliisilaitosten synnyn taustalla voidaan nähdä sekä kaupungistumiseen 

liittyviä järjestyshäiriöitä että poliittisten ristiriitojen vaikutusta. Varhaisten 

kaupunkipoliisilaitosten keskeistä toimenkuvaa oli henkilövalvonta, ja poliisien oli pidettävä 

kirjaa kaupunkiin saapuneista matkustajista, selvitettävä heidän matkojensa todellisia 

tarkoitusperiä ja ilmoitettava niistä senaatin kansliatoimituskunnalle. Taustalla oli 1800-

luvun puolenvälin eurooppalainen vallankumousaalto ja huoli keisarikunnalle epämieluisten 

aatteiden, kuten tasavaltalaismielisyyden, leviämisestä. 1800-luvun alun Helsingissä oltiin 

huolissaan työväestön ja järjestyshäiriöiden kasvusta, ja Helsinkiin perustettiin 12-henkinen 

poliisilaitos vuonna 1826. Myös Viipurissa keskustelut poliisilaitoksen tarpeellisuudesta 

alkoivat jo 1820-luvun alussa, mutta konkretisoituivat vasta 1834 sattuneen suurpalon myötä. 

Palon taustalle epäiltiin puolalaista vallankumousliikehdintää ja vuonna 1836 kaupunkiin 

perustettiin poliisimestarin ja kolmen poliisipalvelijan muodostama poliisilaitos.76   

  

1800–1900-lukujen taitteessa alkanut venäläistämispolitiikka vaikutti merkittävästi myös 

Suomen poliisin kehitykseen. Ensimmäisten sortovuosien aikana vuosina 1889–1905 uusia 

poliisilaitoksia perustettiin kolmeentoista kaupunkiin. Erityisesti Helsingin poliisilaitosta 

 
74 Hietaniemi 1992, 13. 
75 Hietaniemi 1992, 15. 
76 Hietaniemi 1992, 15–17. 
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vahvistettiin toimenpiteenä kenraalikuvernööri Nikolay Bobrikovin epäilyihin kaupungissa 

viriävästä hallituksenvastaisuudesta.77 Bobrikovin havaittua suomalaispoliisien välttävän 

Venäjän intressien palvelemista, poliisilaitosta alettiin myös venäläistää. Venäjän kielen 

taidon vaatimuksen seurauksena pääkaupungin poliisilaitoksen miehistöstä noin kolmannes, 

osassa poliisipiireistä jopa puolet, oli venäläisiä vuosina 1904–1905. Venäläistäminen ei 

kuitenkaan osoittautunut keskusvallan kannalta toimivaksi linjaukseksi ja poliisien ja 

kaupunkilaisten välille muotoutui usein yhteenottoja ja oikeusjuttuja. Tämä myös heikensi 

kansan luottamusta poliisiin ja muihin viranomaisiin.78 Vuoden 1905 suurlakon jälkeisinä 

kuukausina Suomen kaupunkipoliisilaitoksia laajennettiin merkittävästi. Esimerkiksi 

Helsingin kaupunginvaltuusto myönsi varat jopa 700-henkisen poliisireservin 

perustamiseen ”järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi näinä poliittisesti levottomina 

aikoina”.79 Suurlakon jälkeen poliisia myös kansanomaistettiin: venäläismallista uniformua 

siviilimäistettiin ja aseen esillä kantaminen lopetettiin, millä pyrittiin yleisön luottamuspulan 

parantamiseen.80 Venäläistämisen vuosina kärjistynyt luottamuspula näkyi kuitenkin vielä 

myös 1920- ja 1930-luvuilla.  

 

Itsenäistymisen jälkeen vuonna 1917 järjestysvallan organisoimisesta muotoutui keskeisesti 

kansaa jakava kysymys. Kevään 1917 komiteamietintöjen mukainen pyrkimys rakentaa 

järjestysvaltaa kunnalliselle pohjalle, nautti laajalti sekä vasemmiston että liberaalin 

porvariston kannatusta. Toinen järjestyspolitiikan linja sen sijaan korosti ajatusta vahvan ja 

keskitetyn poliisivoiman tarpeesta.81 Valtiovallan mahdollisuudet järjestysvallan 

organisoimiseen olivat rajalliset, mikä johtui paitsi venäläisen sotaväen voimakkuudesta 

maassa, myös järjestyksenpitotehtäviin luotettavan miehistön vähäisyydestä.82 

Suojeluskunnat ja punakaartit muodostivat omia järjestysyksiköitään, joiden merkityksen 

varjoon varsinaiset poliisiyksiköt jäivät.83 Senaatti ryhtyi järjestysvallan uudelleen 

organisoimiseen syksyllä 1917, mihin tarkoitukseen värvättiin vallankumouksen jälkeen 

 
77 Hietaniemi 1992, 27. 
78 Hietaniemi 1992, 27–28; Virta 1998, 44–45. 
79 Hietaniemi 1992, 30.  
80 Virta 1998, 45.  
81 Hietaniemi 1992, 52  
82 Alapuro et al. 1987, 48; Hietaniemi 1992, 48 & 54. 
83 Hietaniemi 1992, 49.  
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erotettua päällystön ja porvarillisissa poliisikouluissa palvellutta miehistöä. Senaatin aikeet 

kirvoittivat kuitenkin pian työväen järjestöjen kipakkaa arvostelua.84 

 

Sisällissodan jälkeen järjestysvallan muodostamista ohjasi keskeisesti voittajaosapuolen 

kokema uuden kumousyrityksen uhka ja siihen kytkeytynyt tarve valvoa punaista 

kansanosaa, millä perusteltiin järjestysvallan lujittamista ja yhtenäistämistä.85 Sodan jälkeen 

uusi poliisimiehistö rekrytoitiin valkoisten riveistä. Kaupunkipoliisien määrävahvuutta 

kasvatettiin jopa noin kolmanneksella vuonna 1919 verrattuna vuoteen 1916. Myös 

henkilövalvontaan, käytännössä kommunismin kitkentään,  keskittyvä etsivä keskuspoliisi 

perustettiin elokuussa 1919.86 1920-luvun poliittisen tilanteen vakautumisen myötä 

sisällissodan hävinneiden tehostetusta valvonnasta luovuttiin vähitellen ja poliisivoimia 

vähennettiin.87 Vuosina 1919–1932 voimassa ollut kieltolaki ja sen synnyttämien pimeiden 

markkinoiden valvonta työllistivät poliisia kuitenkin runsaasti.88 Merkittävää kasvua 

tehtävissä oli myös liikenteenvalvonnan saralla.89  

 

Organisaation rakenne periytyi voimakkaasti Venäjän vallan ajalta.90 Poliisijohto 

sisäasianministeriössä oli kuitenkin vielä itsenäisyyden alkuvuosina hajanainen, ja 

kaupunki-, maaseutu- ja valtiollista poliisia hoidettiin erillään.91 Ensimmäinen asetus 

poliisitoimesta annettiin maaherra Ignatiuksen mietintöjen pohjalta helmikuussa 1925, jonka 

myötä aiemmin hajallaan olleet säädökset yhtenäistettiin.92 Asetuksen ensimmäisen pykälän 

mukaan poliisin tehtävänä oli “voimassa pitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, vastustaa 

rikollisuutta ja saattaa rikoksiin syypäät lailliseen edesvastuuseen sekä yleensä täyttää ne 

tehtävät, jotka lain ja asetusten sekä vahvistettujen johtosääntöjen mukaan poliisille 

kuuluvat”.93 Asetuksessa poliisitoiminnan ylin johto määrättiin sisäasianministeriölle, 

lääneissä poliisitoiminnan johto ja valvonta kuului maaherroille, kihlakunnissa 

 
84 Alapuro et al. 1987, 48; Hietaniemi 1992, 50.  
85 Jussila et al. 2009, 109. 
86 Hietaniemi 1992, 59–61.  
87 Keskinen & Silvennoinen 2004, 112. 
88 Keskinen & Silvennoinen 2004, 112. 
89 Virta 1998, 45. 
90 Laaksonen 1998, 16. 
91 Hietaniemi 1992, 56–57. 
92 Hietaniemi 1995, 112. 
93 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925. 
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kruununvoudeille. Kukin kaupunki ja nimismiespiiri on poliisihoidollisesti eri hallintoalue 

eli poliisipiiri ja piirien poliisipäälliköinä toimivat poliisimestari, nimismies tai 

poliisikomisario.94 Muita poliisivirkamiehiä olivat kanslistit sekä poliisipalvelusmiehiä 

ylikonstaapelit, tarkastuskonstaapelit, konstaapelit sekä hoitajat.95 Poliisitointa järjestettiin 

asetuksen pohjalta vuoden 1966 poliisilakiin saakka.96  

 

Tämän historiallisen katsauksen avulla olen pyrkinyt paikantamaan niitä 

tutkimusajankohtaani edeltäneitä historiallisia taustoja, joilla oli vaikutusta 1920–1930-

lukujen poliisityöhön ja sen käytännön toteuttamiseen. Venäläistämisen vuodet, 

itsenäistymisen ajan vaikeudet järjestysvallan luomiseen sekä sisällissodan kahtia jakama 

kansa, vaikuttivat merkittävällä tavalla myöhempään poliisityöhön, ilmentyen esimerkiksi 

kansan taholta koettuna epäluottamuksena. Näissä haasteissa poliisi-identiteettiä rakennettiin 

ja näistä teemoista jatkan seuraavissa luvuissa.   

 

1.2 ”Olkoon myös tämä viestinviejä pyrintöjemme, toiveidemme ja työmme 

auttajana” 

Olkoon tämän yhteisen äänenkannattajamme syntymäpäivä Suomen poliiseille herätyspäivä. 

Herättäköön se kaikki maamme poliisimiehet tajuntaan siitä että nuoren, itsenäisen kansamme tulee 

omata arvoisensa lainvalvojakunnan. Vieköön Suomen Poliisilehti viestin tästä ympäri rakasta 

isänmaatamme. Olkoon myös tämä viestinviejä pyrintöjemme, toiveidemme ja työmme auttajana. Sen 

kautta saamme kuulla toisiamme ja toisistamme, sen kautta tulemme lähemmäs toisiamme.97  

Poliisilehden ensinumerossa tammikuussa 1921, toimituskuntaan kuulunut poliisimestari A. 

Lindqvist kirjoitti oman äänenkannattajan syntymäpäivästä poliisien herätyspäivänä. Omalla 

ammattilehdellä hän näki suuren merkityksen. Hän piti poliisikunnan pyhänä velvollisuutena 

maan kansalaisia kohtaan, käydä keskuudessaan valistus- ja edistysasiaa ja kuvasi 

poliisikunnan ammattitason kehittämistä maan onnen luomistyönä.98 Poliisialaa koskevien 

kysymysten käsittelylle ja tiedon jakamiselle oli “vihdoinkin”, jo parin vuosikymmenen 

 
94 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925.  
95 Ropponen 1931, 12 & 14. 
96 Levä 2008, 19.  
97 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 4. “Tervehdys virkatovereilleni!” Kirj. A. Lindqvist 
98 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, “Tervehdys virkatovereilleni!” Kirj. A. Lindqvist 
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mietintöjen jälkeen, perustettu alusta.99 Koska aikakauden muut mediat, 

yhteydenpitomenetelmät sekä alan ammattikirjallisuus oli vähäistä, ammattilehtien 

merkitystä ammattikuntien keskinäisen keskustelun paikkana ja ammatillisten tavoitteiden 

asianajajana ei olekaan syytä väheksyä. Merkitys näkyikin erilaisten järjestölehtien runsaana 

aktiivisuutena itsenäisyyden alussa.100  

 

Lehden perustajina sekä toimitusvaliokuntana toimi joukko eri kaupunkien poliisilaitosten 

poliisimestareita, poliisimestarin apulaisia sekä poliisikamarien sihteereitä.101 Lehden, 

myöhemmin myös muun poliisikirjallisuuden julkaisemisen tarkoituksessa Turkuun 

perustettiin Suomen Poliisilehden kustannusosakeyhtiö toukokuussa 1921. Tämän 

yhteydessä lehden päätoimittajaksi sekä kustannusosakeyhtiön väliaikaiseksi 

toimitusjohtajaksi valittiin lehden toimitussihteerinä aloittanut, poliisimestarin nuorempi 

apulainen Einari Wuoti Turusta.102 Vuodesta 1923 vuoteen 1926 päätoimittajan virkaa hoiti 

sairastumiseensa asti  Turun poliisilaitoksen sihteeri Toivo Waarama.103 Lokakuussa 1926 

päätoimittajana aloitti turkulainen poliisimestarin apulainen Allan A. Lumme.104  

 

Siinä missä vielä vuonna 1917 laajalti pohdittiin mahdollisuutta järjestää järjestysvalta 

kunnallispohjalta, Poliisilehdessä valtiolliset tunnukset olivat vahvasti läsnä ensinumeroista 

lähtien. Ensinumeron etusivulle oli valittu presidentti K. J. Ståhlbergin kuva ja lehden nimen 

yhteydessä olevassa tunnuksessa oli Suomen vaakunan yläosa, miekkaa heiluttava leijona 

Suomen lippujen ympäröimänä.105 Tällä katsoakseni pyrittiin vahvistamaan mielikuvaa 

poliisista ennen kaikkea valtiollisena instituutiona.  

 

 
99 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 2. “Taipaleelle lähdettäessä.” Kirj. Kaarlo Sainio 
100 Paulaniemi 2008, 13; Laaksonen 1998, 31; Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, ”Hiukan pakinaa poliisin 

koulutuksesta.” Kirj. ylikonstaapeli P. Miettinen. 
101 Lehden alkuvuosina toimitusvaliokuntaan kuuluivat päätoimittajain lisäksi poliisimestarit A. Lindqvist, K. 

G. Lindvall ja G. M. Luukanen, kruununvouti K- F. Freyberg, poliisimestarinapulaiset, K. I. Kaukovalta, K. 

Soinio sekä poliisikamarin sihteerit E. J. Finnberg ja E. A. V. Kivekäs. 
102 Suomen Poliisilehti, 30.12.1921, “Suomen Poliisilehden kustannusosakeyhtiö perustettu.” 
103 Pohjanpalo & Schönberg-Ståhl 1938, 434–435. 
104 Suomen Poliisilehti, 15.10.1926, “Suomen poliisilehden toimitus.”; Pohjanpalo & Schönberg-Ståhl 1938, 

233.  
105 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921.  
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Tilaajamäärät kasvoivat lehden alkuvaiheina nopeasti. Maaliskuussa 1923 julkaistussa 

katsauksessa lehden syntyvaiheisiin, kerrottiin, että jo ensinumeron ilmestymisen aikaan 

tammikuussa 1921 tilaajia saatiin pelkästään noin kymmenessä päivässä kerrytettyä noin 

550. Toisen numeron ilmestymiseen mennessä tilaajien luku nousi jo kolminkertaiseksi tästä 

edelleen talven aikana kasvaen.106 Ensinumerossa kerrottiin tilaajia olevan myös varsin 

laajalti ympäri Suomea.107 1930-luvulle tultaessa en havainnut lehden sivuilla tarkkoja tietoja 

tilaajamääristä, mutta määrän kehitystä kuvattiin usein myönteisesti, tilaajakunnan 

kasvaneen ”vuosi vuodelta”108, minkä lisäksi myös avustajien määrän kehitystä kuvattiin 

myönteisesti.109 

 

Vakituisen toimituksen lisäksi aktiivisia kirjoittelijoita olivat esimerkiksi poliisimestari ja -

tarkastaja Väinö Suhonen Oulusta, poliisimestari Eino Havas Kotkasta sekä 

apulaisnimismies, sisällissodan aikaisena teloittajanakin toiminut apulaisnimismies 

Juho ”Jussi” Hagberg. Vaikka päätoimittajat ja muu toimitusvaliokunta olivat 

kaupunkilaispoliiseja taustoiltaan, myös maaseudun nimismiehet ja muut poliisit toivat sen 

sivuilla ääntään esiin avustavina kirjoittajina. Lehdessä katsoakseni ainakin pyrittiin 

julkaisemaan kirjoituksia moniäänisesti, eivätkä julkaistut kirjoitukset välttämättä aina 

edustaneet vakituisen toimituksen kantaa asiaan. Joidenkin kirjoitusten yhteyteen toimitus 

saattoikin lisätä myös oman eriävän mielipiteensä asiaan.110 

 

Poliisilehden kirjoitukset suunnattiin nähdäkseni ensisijaisesti toisille poliiseille. Katson, että 

kirjoittajia motivoi tarve käydä ammattikunnan sisäistä keskustelua, käsitellä työssä 

ilmenneitä ongelmia ja pohtia parannusehdotuksia. Työn kehittämiselle nähtiin tarvetta ja 

katsottiin, että poliisikunnan itse tulisi siinä ottaa aktiivinen rooli: ”Ellemme 

poliisilaitosolojamme itse pohdi, ellemme itse etsi parannusta oleviin oloihin ja pyri 

 
106 Suomen Poliisilehti, 15.06.1923, ”Suomen Poliisilehti. (Lyhyt katsaus sen syntyyn ja vaiheisiin.)” Kirj. 

E.I.W 
107 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, ”Lehtemme ilmestyminen herättänyt suurta tyytyväisyyttä ja iloa.” Kirj. 

Toimitus 
108 Suomen Poliisilehti, 15.11.1933, s. 437. ”Suomen Poliisilehti 1934.”  
109 Suomen poliisilehti, 15.01.1934, ”Silmäys kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan Lumme 
110 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 01.07.1921, ”Valtion poliisikoulun XII kurssin päättäjäiset 

Suomenlinnassa.” Kirj. Yrjö Honkavaara & toimituksen huomio; 

Suomen Poliisilehti, 29.02.1924, ”Nykyaikainen virkapukupakko yllätyksenä nimismiehille.” Kirj. 

Pohjalainen nimismies & toimituksen huomio. 
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vakavasti eteenpäin, niin ei kukaan sivullinen meitä rupea työntämään”, Eino Havas 

kirjoitti.111 Vaikka lehden vakituisessa lukijakunnassa tuskin oli juurikaan muita kuin 

poliiseja, on kirjoituksista ainakin ajoittain löydettävissä myös pyrkimyksiä vaikuttaa 

päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Tällaisia viestejä on havaittavissa esimerkiksi 

palkan korotusta vaativissa112 tai poliisityön turvattomuutta käsittelevissä kirjoituksissa113. 

Kantaa otettiin myös erilaisiin käsillä olleisiin organisaatiouudistuksiin.114 

 

Poliisipäällystö ja lehden vakituinen toimituskunta kirjoittivat lehteen usein omalla 

nimellään tai nimikirjaimillaan.  Myös nimimerkein allekirjoitettuja juttuja julkaistiin paljon. 

Nimimerkin käyttäminen oli tutkimusajankohtani aikakauslehdistössä yleistä, eikä se 

välttämättä kertonut esimerkiksi jutun aiheen arkaluontoisuudesta ja sen myötä syntyneestä 

tarpeesta pysytellä anonyymina. Nimimerkkejä saatettiin käyttää myös silloin, kun kaikki 

tosiasiassa tiesivät kirjoittajan henkilöllisyyden. Nimimerkillä kyettiin myös ilmaisemaan 

suhtautumistapaa käsiteltävänä olevaan aiheeseen, kuten esimerkiksi ”Heikkopalkkainen 

poliisimies” allekirjoitti mielipiteensä hallituksen esityksestä valtionvirkailijoiden 

palkankorotuksiin liittyen.115 Voin kuitenkin olettaa, että kirjoitukset todella olivat poliisien, 

sillä tyypillistä oli, että nimimerkin takaa kirjoittaneiden oli ilmoitettava todellinen 

henkilöllisyytensä lehden toimitukselle.116 Nimimerkkien käytön yleisyyden vuoksi on 

kuitenkin epäselvää, kuinka laajasti lehden kirjoitukset edustivat koko poliisikuntaa, miten 

runsaasti miehistö tai maalaispoliisikunta toivat lehdessä ääntään. 

 

Ainakin Poliisilehden sivuilla omaa ammattilehteä suuresti kiiteltiin, erityisesti sen 

ilmestymisen alkuvuosina. Helmikuussa 1921 “Vanha kruununpalvelija” välitti kiitoksensa 

lehden toimeenpanijoille “siitä suuriarvoisesta lahjasta ja palveluksesta, jonka he ovat 

tehneet meille raukoille lain ja kansan palvelijoille”. Kirjoittaja kuvasi lehden merkitystä 

 
111 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 8. ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas 
112 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.08.1925, ”Joko toiveet täyttynevät?” Kirj. E.I. Wuoti 

Suomen Poliisilehti, 15.10.1926, “Onko turhaa toivoa?” Kirj. Allan Lumme 
113 Esim. Suomen Poliisilehti, 20.05.1928, ”Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys 

taistelussa rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 
114 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Mietteitä rikospoliisiorganisation nykyisestä vaiheesta.” 
115 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.11.1926, “Mitä merkitsee hallituksen esitys palkkojen korottamiseksi 

pienpalkkaisille virkailijoille.” Kirj. ”Heikkopalkkainen poliisimies.” 
116 Poliisimies: poliisijärjestöjen äänenkannattaja, 15.04.1930, “Vähän toimituksesta.”  
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todellisena oppiahjona ja ammattisivistyksen aamunsarastuksena, “poliisien surujen ja ilojen 

jakajana”. Poliisien aiempaa asemaa hän kuvasi suljetuksi ja poljetuksi, ja näki poliisien 

joutuneen olemaan aiemmin jopa ilman sananvapautta. Tätä taustaa vasten oma 

keskustelunalusta näytti olevan merkittävä edistysaskel.117 Uuden sananvapauden ajan 

velvoittavuudenkin puolesta kirjoitti myös Jussi Hagberg, joka kehotti poliisikuntaa 

tilaamaan lehteä ja avustamaan sitä kirjoituksillaan.118  

Muistan, kun usein keskustelimme pyrinnöistämme silloin, kun olevat olot olivat maassamme 

venäläisen sortovallan ja heidän kätyriensä pannoittamat ja jolloin »kuonakoppa» oli sonnustettu 

suumme eteen ettemme saanut ääntä päästää, vaikka halumme olisi ollutkin ja niin henkinen, kuin 

aineellinenkin tilamme kytkettynä orjuuden mustassa kopissa. -- Kuiskimme, että kun kerran päivä 

koittaisi, oma, selkeä Suomen päivä, ja että saisimme olla oma itsemme ja kahleista vapaat. Nyt se 

päivä on vaiennut ja me olemme kansallisesti ja valtiollisesti vapaat. Nyt Teillä on avonainen 

sananvalta, jota, kun se on saatu taistojen takaa, voitte riemuisammalla mielellä käyttää 

hyväksenne.119  

Lehden merkityksistä kirjoitettiinkin runsaasti erityisesti sen ensimmäisissä numeroissa. 

Helsingin poliisimestarin apulainen Kaarlo Soinio kirjoitti lehden perustamiskokouksen 

kiertokirjeessä lehdelle hahmotellun muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä: “Herättää ja 

ylläpitää poliisivirkakunnassa rakkautta Isänmaahan, itsenäiseen Suomeen; tukea 

poliisivirkakunnan henkisiä ja taloudellisia pyrintöjä julkaisemalla näitä kysymyksiä 

koskevia kirjoituksia; virittää innostusta poliisitoimeen --, kasvattaa ja opettaa poliisimiehiä 

julkaisemalla poliisitoimintaa koskevia ammattikirjoituksia ja selostamalla eri työtapoja ja 

saavutettuja tuloksia.” Lisäksi lehden tarkoituksena nähtiin ”yleensä olla poliisimiesten oma 

lehti, missä he saavat kertoa toisilleen havaintoja ja kokemuksia poliisitoimestaan ja siten 

koota ja yhdistää entistä enemmän poliisivirkakunta yhdeksi kokonaisuudeksi yhdeksi 

elimeksi valtakunnan palveluksessa.120 

 

Lehdellä nähtiin selkeästi poliisikunnan ammattitason nostattamiseen tähtäävä tehtävä.121 

Lehti oli käytännöllinen opas poliisityöhön ja alalla vaadittuun tietotaitoon. Sen 

kirjoituksissa esiteltiin usein rikostutkimuksen menetelmiä ja poliisityössä tarvittavaa 

 
117 Suomen Poliisilehti, 11.02.1921, s. 47. “Suomen poliisilehdelle.” Kirj. Vanha kruununpalvelija 
118 Suomen Poliisilehti, 21.04.1922, “Korottakaa äänenne.” Kirj. Jussi Hagberg 
119 Suomen Poliisilehti, 21.04.1922, s. 103. “Korottakaa äänenne.” Kirj. Jussi Hagberg 
120 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 2–3. “Taipaleelle lähdettäessä.” Kirj. Kaarlo Soinio 
121 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas 
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teknistä välineistöä122, sen sivuilla oli koonteja ja selostuksia erilaisista laeista ja 

asetuksista123 tai esimerkiksi tietoa liikenteenohjauksesta.124 Usein lehdissä oli myös eri 

kaupunkien poliisilaitosten esittelyjä125 sekä katsauksia ulkomaisiin 

poliisiorganisaatioihin126 ja poliisikouluihin.127 Ajoittain lehdessä julkaistiin myös alun perin 

ulkomaisissa poliisilehdissä julkaistuja kirjoituksia.128 Myös eri poliisiyhdistysten 

kokouksista raportoitiin säännöllisesti129 minkä lisäksi ilmoiteltiin avoimista 

poliisiviroista130.       

 

Lehden voi nähdä pyrkineen myös ammattikunnan asianajajan rooliin. Koska poliiseilla oli 

usein vaikeuksia saada kirjoituksiaan julki muualla131, oma ammattilehti tarjosi tilaa 

ammattiin liittyvien tuntojen ja ajatusten jakamiselle ja sitä kautta myös näihin liittyvien 

etujen ajamiseen. Esimerkiksi kysymys alan palkkauksen tasosta oli lehdessä vahvasti esillä, 

mihin palaankin luvussa 1.4. Myös lehden merkitys ammattikunnan yhteisöllisyyden 

herättämiseen on yhtä lailla keskeistä nostaa esiin. Lehden kirjoituksilla pyrittiin nähdäkseni 

vaalimaan toimea kohtaan tunnettavaa sitoutuneisuutta ja ammattiylpeyttä. Lehden 

syntyajankohtana poliisin työ ei monellekaan ollut kutsumusammatti132, joten ammatti-

identiteetin ja -ylpeyden herättämiselle oli tarvetta. E. I. Wuoti kuvasi lehden poliiseja 

toisiinsa yhdistävää merkitystä sen ensimmäisessä numerossa näin: ”Me haluamme tuntea, 

että meitä yhdistää jokin side kiintonaisesti toisiimme, se ei riitä, että meillä on sama puku, 

 
122 Suomen Poliisilehti, 15.06.1928, “Rikospaikalla tavattavien jälkien etsimisestä ja talteenottamisesta.” 

Eemil Pirisen esitelmä. 

Suomen Poliisilehti, 01.02.1937, “Radio poliisin palveluksessa.”  

Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Hieman jalkineenjäljistä” Kirj. O. Tokko  
123 Suomen Poliisilehti, 15. 12.1938, “Uudesta ravintolalainsäädännöstä.” Hans Juhannin esitelmä;  

Suomen Poliisilehti, 15.05.1925, “Lait ja asetukset v. 1925.”  

Suomen Poliisilehti, 20.07.1937, ”Uusi irtolaislaki ja poliisiviranomaiset.” Kirj. Eino Kokkonen 
124 Suomen Poliisilehti, 02.05.1938, useita artikkeleita.  
125 Esim. Suomen Poliisilehti, 14.10.1921, “Mikkelin poliisilaitos.” Kirj. Vihtori Vahvaselkä 
126 Suomen Poliisilehti, 20.11.1927, “Tukholman poliisiin tutustumista.” Kirj. Iivari Tuomisto 

Suomen Poliisilehti, 31.05.1928, “Poliisiorganisatio Englannissa ja Walesissa.” Kirj. Gustaf Ignatius 

Suomen Poliisilehti, 30.09.1929, ”Opintoretkeilyä naapurimaan pääkaupungissa.” Kirj. Allan Lumme 

Suomen Poliisilehti, 01.11.1937, ”Havaintoja Saksan poliisioloista.” Kirj. ”Ai.” 
127 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.01.1929, ”Göteborgin poliisikoulu.”  
128 Suomen Poliisilehti, 31.12.1929, “Scotland Yard 100-vuotias.” Julk. Eesti Politsei -lehdessä 

Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, “Eri maiden välinen yhteistyö rikollisuuden vastustamiseksi.” Julk. Das 

Kriminalmagazinissa 
129 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.05. 1937, ”Poliisiyhdistykset ja -yhtymät.”  
130 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Tietoja virkakunnasta.” 
131 Laaksonen 1998, 31. 
132 Hietaniemi 1992, 24. 
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sama toimi, sama Isänmaa palveltavana, meillä täytyy olla jokin sellainen yhdistävä side, 

jonka me tiedämme sisältävän yhä uutta ja uutta ja joka uskollisesti saapuu määräaikoina 

luoksemme.”133 

 

Lehdestä muotoutui ennen kaikkea päällystötason äänenkannattaja. Erityisesti päällystöä 

edustanut Poliisivirkamiesten yhdistys134 otti lehden viralliseksi äänenkannattajakseen 

maaliskuussa 1921.135 Suomen Nimismiesyhdistyksessä136 koettiin alkuun epäluuloja lehteä 

kohtaan ja sen kykyä edustaa nimismiehiä. Yhdistys kuitenkin päätti ottaa lehden viralliseksi 

äänenkannattajakseen vuosikokouksessaan heinäkuussa 1929.137 Marraskuussa 1930 

perustettu Suomen Rikospoliisimiesyhdistys otti lehden viralliseksi äänenkannattajakseen 

lokakuussa 1932138,  sen jälkeen, kun yhdistyksen yhteistyö Suomen Poliisien Liiton ja sen 

julkaiseman Poliisimies-lehden kanssa ei ollut alkanut toivotulla tavalla. SPL:ssä pidettiin 

tärkeänä, että ylintä valtaa liitossa käytti järjestyspoliisikunta, minkä lisäksi sen joukoissa ei 

katsottu myönteisesti Rikospoliisimiesyhdistyksen halua pysyttäytyä liiton ulkopuolisena, 

erillisenä yhdistyksenä.139 Vaikka Suomen Poliisilehden ensinumerossa sen tehtäväksi 

määriteltiin “yleensä olla poliisimiesten oma lehti”, jonka sivuilla jaettujen havaintojen ja 

kokemusten avulla kyettiin “koota ja yhdistää entistä enemmän poliisivirkakunta yhdeksi 

kokonaisuudeksi yhdeksi elimeksi valtakunnan palveluksessa”140, 1920-luvun aikana kävi 

kuitenkin selväksi, ettei lehteen oltu koko poliisikunnassa, etenkään miehistössä, tyytyväisiä.  

 

Poliisimiehistöä edustaneen Suomen Poliisien Liiton huhtikuun 1927 vuosikokouksen 

selostuksessa kerrottiin useiden liiton jäsenten lausuneen oman äänenkannattajan tarpeesta, 

sillä Suomen Poliisilehti oli “vuosien kuluessa käynyt vieraaksi poliisimiehille, kun siinä ei 

 
133 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 7. “Ammattilehden tärkeys.” Kirj. E.I.W 
134 Maaliskuusta 1922 lähtien Poliisimiesyhdistys 
135 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, “Suomen Poliisivirkamiesyhdistys.”;  

Suomen Poliisilehti, 15.02.1938, “Poliisimies ja Suomen Poliisilehti.” Kirj. Toimittaja 
136 Vuoteen 1929 asti Kruununnimismiesten yhdistys; Rautkallio 1978, 66. 
137 Rautkallio 1978, 62;  

Suomen Poliisilehti, 30.06.1930, “Kertomus Suomen Nimismiesyhdistyksen toiminnasta toimintavuonna 

1.6.1929–31.5.1930.”  
138 Suomen Poliisilehti, 31.10.1932, “Suomen Poliisilehti Suomen Rikospoliisimiesyhdistys r.y:n 

äänenkannattajaksi.”   
139 Laaksonen 1998, 36–37; Suomen Poliisilehti, 15.10.1932, “Suomen rikospoliisimiesyhdistyksen 

ylimääräinen kokous.” 
140 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 3. “Taipaleelle lähdettäessä.” Kirj. Kaarlo Soinio 
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suurestikaan oltu välitetty ajaa poliisimiesten omia asioita ja etuja.”141 Liitto hyväksyi 

Suomen poliisilehden kuitenkin äänenkannattajakseen vuosikokouksessaan 1928142, mutta 

koska neuvottelut yhteistyön aloittamisesta eivät tuottaneet tulosta, alkoi liitto julkaista omaa 

Poliisimies-lehteään joulukuussa 1929.143 Tätä perusteltiin tyytymättömyydellä Suomen 

poliisilehteen. “Olihan sitä ylempien herrojen perustamakin olemassa mutta ei se ollut 

suinkaan konstaapelikunnan mielenmukainen”, Poliisimiehen päätoimittaja Kyösti ”Köpi” 

Ojansuu kirjoitti pakinassaan.144  

 

Miehistön tyytymättömyys lehteen heijastelikin myös tyytymättömyyttä sen taustalla 

olleeseen Poliisimiesyhdistykseen, mikä ilmensi 1920-luvun laajempia poliisiorganisaation 

ja poliisiyhdistysten välisiä jännitteitä. Organisaation rakenne periytyi Venäjän vallan ajalta 

hierarkisena ja esimerkiksi palkkakysymys hiersi eri kerrosten välisiä suhteita.145 Alkujaan 

esimiestason poliiseista järjestäytynyt Poliisimiesyhdistys sai kritiikkiä siitä, ettei se ajanut 

miehistön asemaa palkka-asiassa, vaikka yhdistys 1920-luvun alussa avautuikin myös 

alemmalle virka- ja palvelusmieskunnalle.146 Vuonna 1923 perustettiinkin Suomen Poliisien 

Liitto etenkin alemman poliisikunnan etujärjestöksi ja myöhemmin sen äänenkannattaja 

Poliisimies-lehti opittiin tuntemaan ennen kaikkea miehistön lehtenä.147 Toisaalta Suomen 

Poliisilehden toimitus vakuutteli nauttivansa ainakin osan miehistön kannatusta; esimerkiksi 

kesäkuun 1928 pääkirjoituksessa kuvattiin, että takavuosien “erinäisissä poliisimiespiireissä 

vallinnut jonkunlainen kylmä suhde” lehteä kohtaan olisi parantunut, ja lehden kerrottiin 

saavan enenevästi juttutarjouksia niin ylemmiltä poliisivirkailijoilta kuin tavallisilta 

konstaapeleiltakin.148 

 

Lehdelle annettuja merkityksiä ja tavoitteita voidaan jaotella ammatillistaviin pyrintöihin, 

ammattikunnan asioita ajaviin ja ammattiylpeyttä ja -yhtenäisyyttä herättäviin tavoitteisiin. 

 
141 Suomen Poliisilehti, 30.04.1927, s. 110. “Suomen Poliisien Liiton vuosikokous Turussa 19 –20. 4. 27.”-- 
142 Suomen Poliisilehti, 15.06.1928, “Poliisimiehet ja heidän äänenkannattajansa.” 
143 Laaksonen 1998, 31. 
144 Poliisimies, 31.01.1930, s. 44. “Köpin pakinoita.” Kirj. Kyösti Ojansuu 
145 Laaksonen 1998, 9 & 37. 
146 Laaksonen 1998, 14–15; Poliisimies, 15.05.1930, ”Vanhojen muistojen elvyttämisestä poliisien palkka-

asiassa y.m.”; Suomen Poliisilehti, 15.06.1937, ”Vähän poliisilaitosten kanslistien palkkauskysymyksestä.” 
147 Laaksonen 1998, 14–15. 
148 Suomen Poliisilehti, 15.06.1928, s. 169. “Poliisimiehet ja heidän äänenkannattajansa.” Kirj. Allan Lumme  
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Vaikka lehden sisältö ei ehkä nauttinutkaan vankkumatonta kannatusta koko poliisikunnassa, 

tarjosi se tilan ammatillisen keskustelun käymiseen ja epäkohtien paikantamiseen. Ehkä 

konkreettisimmillaan ammatillistumista käsittelevät keskustelut ilmenivät koulutusta ja 

palkkausta käsittelevissä kirjoituksissa, joista jatkan seuraavassa luvussa.  

 

1.3 Koulutuksen kehittämisen puolesta 

Ammatillistumista ja ammatti-identiteetin rakentumista voidaan tarkastella myös yhteisön 

sosialisaation, ammatillisen kasvuprosessin avulla. Sosiaalistamiseksi kuvataan tapahtumaa, 

jonka myötä yksilö omaksuu ryhmänsä arvoja, normeja, kuten ammattikunnaltaan 

vaadittujen taitojen ja tietojen oppimista.149  Poliisialalla sosiaalistamisella voidaan viitata 

lakien, käytäntöjen ja tekniikoiden oppimiseen, kuin myös asenteiden, arvojen ja 

käyttäytymisnormien omaksumiseen.150 Ammatillisen tietoisuuden rakentaminen on 

poliisityössä voinut olla myös auktoriteettiaseman, ja siihen liittyvien monopolitehtävien, 

legitimointia sekä ammattilaisille itselleen että yhteisön ulkopuolisille.151 Sosiaalistamisen 

voi nähdä heijastelleen myös poliisipolitiikkaa, poliisin erilaisten tehtävien painottamista 

suhteessa ympäröineisiin olosuhteisiin.152 Tutkimusajankohdaltani poliisikoulutuksen 

kehittäminen onkin tärkeää nostaa esiin poliisien sosiaalistumisen, siten myös 

identiteettikehityksen tarkastelun kannalta. 

 

Poliisilaitoksen ammatillinen vakiintuminen edistyi sen varhaisvuosina hitaasti. 1800-luvulla 

poliisin toimea ei nähty ammattina, vaan poliiseiksi ryhtyivät lähinnä paremmin palkatun 

työn puutteessa olevat. Kaupunkipoliisit olivat paljolti työläis- ja sotilaistaustaisia ja 

vaihtuvuus alalla oli yleistä, mistä syystä poliisilaitosten teho ja luotettavuus vaihtelivat.153 

1800-luvun lopulla nähtiin kuitenkin myös jo ammatillistumiskehitystä. Suurimmissa 

kaupungeissa toimineet poliisikamarit lakkautettiin, minkä myötä poliisien, syyttäjien ja 

tuomareiden ammatit alkoivat eriytyä toisistaan. Alan tekninen kehitys ja vaatimukset 

tiettyjen toimintatapojen ja menetelmien hallinnasta edistivät poliisitoimen eriytymistä yhä 

 
149 Honkonen & Raivola 1991, 15 & 19.  
150 Chan, Devery & Doran 2003, 3 & 12.  
151 Chan, Devery & Doran 2003, 5–8. 
152 Hietaniemi 1992, 35. 
153 Hietaniemi 1992, 24.  
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enenevästi omaksi ammatikseen 1920-luvulla, minkä myötä alalla toimiminen vaati omaa 

koulutustaan.154  Koulutuksen avulla kyettiin painottamaan ja kehittämään toimessa tärkeänä 

nähtyjä taitoja ja ominaisuuksia ja kasvattamaan poliiseja tietynlaiseen arvomaailmaan. 

Omaa, aikansa tieteelliseen tietoon perustuva koulutusta voidaankin pitää tiettyihin tehtäviin 

liittyvän monopoliaseman rinnalla keskeisenä poliisia omaksi ammatikseen määrittäväksi 

tekijäksi.155  

 

Ennen syyskuussa 1918 perustettua Valtion poliisikoulua, poliisien kouluttaminen oli 

paikallista ja epäyhtenäistä, usein puutteellisesti, jos lainkaan järjestettyä.156 Helsingin ja 

Turun poliisilaitoksilla aloitettiin koulutustyötä jo 1800-luvun lopulla, mutta monin paikoin 

koulutusta ei tarjottu, eikä sitä vaadittu poliisina toimimiseen.157 Käytännössä poliisipiirit itse 

valitsivat ja kouluttivat henkilökuntansa ja työhön opittiin käytännössä. Sisällissodan jälkeen 

voittajaosapuolen keskuudessa nähtiin tärkeänä saada poliisivoimiin vakituisuutta, varmistaa 

miehistön luotettavuutta sekä selventää poliisin toimintavaltuuksia yhtenäisen koulutuksen 

avulla. Valtion poliisikoulun tärkeänä alullepanijana toimi Helsingin poliisimestari, 

sisällissodan aikana valkoisten joukkojen esikuntapäällikkönä ja Helsingin poliisilaitoksen 

koulutustoiminnan vastaajana toiminut, Ilmari Helenius.158  

 

Koulutuksen kehittämisen poliittiset merkitykset tiedostettiin myös muualla 

poliisikunnassa: ”Vasta vuoden 1918 kapina oli omiansa osottamaan poliisimiesten 

koulutuksen puutteellisuuden”, lehdessä siteerattiin Poliisimiesyhdistyksen kokouksen 

puheenvuoroja lokakuussa 1922.159 Valtion poliisikoulun tarkoituksena oli pyrkiä erityisesti 

kurinalaisuuden ja isänmaallisen ajattelutavan kasvattamiseen poliisikunnassa, samoin 

poliisien ammattitaidon osakseen saamaan voimakkaaseen kritiikkiin vastaaminen oli 

tärkeää. Tärkeää oli herättää myös kansassa valtiollisen auktoriteetin kunnioitusta sekä 

 
154 Jansson 2018, 31 & 53.  
155 Jansson 2018, 31 & 53.  
156 Kari 2018, 300. 
157 Jansson 2018, 25 & 31. 
158 Hietaniemi 1992, 66; Jansson 2018, 33. 
159 Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, s. 272. ”Suomen Poliisimiesyhdistyksen — Finlands 

Polismannaföreningin varsinainen syyskokous 30.1 X.1922 Helsingissä.” Kokouksessa sihteeri W. Wirtasen 

lausuman pohjalta, Kirj. W.O 
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pyrkiä sen radikaalien aineksien hillitsemiseen.160 Poliittisten tilanteiden merkitys 

koulutuksen järjestämiselle voidaan tunnistaa myös myöhemmin tutkimusajankohdallani, ja 

esimerkiksi Ilmari Helenius jatkoi koulutuksen aktiivista kehittämistä myös Lapuan liikkeen 

aktiivivuosina.161 

 

Poliisilehden kirjoitusten perusteella koulutuksen kehittäminen vaikutti olevan poliiseille 

valtavan tärkeää. Koulutuskysymystä käsiteltiin lukuisissa kirjoituksissa ja sen 

kehittämiseksi esitettiin usein konkreettisia toimenpiteitä, kuten ehdotuksia oppiaineista162 

sekä katsauksia ulkomaiden poliisikouluihin163. Ammatillisen tason kohottamiselle oli kovia 

paineita erityisesti 1920-luvulla. Rikollisuustilannetta käsiteltiin aikalaislehdistössä 

runsaasti. Myös poliisit saivat osakseen lehdistön voimakasta kritiikkiä esimerkiksi 

Messukylässä elokuussa 1924 tapahtuneen kaksoismurhan ja sen epäonnistuneen 

rikospaikkatutkinnan myötä.164 Lehdessä maaherra Ignatius kirjoitti tapauksesta vuoden 

1925 poliisitoimiasetuksen uudistuksen perusteluissa, vaatien myös rikospoliisin 

uudelleenjärjestelyä: “Sitä ei todista ainoastaan törkeitten rikosten suuri luku, vaan myös ne 

raskaat virheet, joihin poliisi tutkimuksissaan on tehnyt itsensä vikapääksi ja joista etenkin 

n.k. Messukylän murhajuttu on antanut selvän todistuksen.”165 Poliisien ammattitaidon 

kohottamista pidettiin keskeisenä keinona myös  rikollisuuden kitkemiseen. Esimerkiksi 

maaliskuussa 1928 pidetyssä nimismiesten kokouksessa todettiin, että “poliisin sivistys- ja 

ammattitason merkitys taistelussa rikollisuutta ja huliganismia vastaan on mitä ratkaisevin ja 

ehdottomasti huomioonotettava tekijä”166. Jonkinlaista ammatillisen tason kohentumista 

nähtiin 1920-luvun loppuun mennessä, esimerkiksi ammattiopetuksen järjestämisessä sekä 

teknillisten apuvälineiden käyttöönotossa167, toisaalta keskustelua alan kehittämisen 

tarpeesta käytiin tutkimusajankohtani lopulle asti168.    

 
160 Jansson 2018, 45. 
161 Hietaniemi 1992, 61. 
162 Esim. Suomen Poliisilehti, 11.03.1921, ”Poliisin kasvatuksesta ja opetus-ohjelmasta.” Kirj. A. Lindqvist 
163 Suomen Poliisilehti, 15.08.1938, ”Ruotsin valtion poliisikoulu.” -- 
Suomen Poliisilehti, 31.08.1936, ”Valtion poliisikoulusta Norjassa.” Kirj. politiadjutant Helge Refsum, Oslo. 
164 Keskinen & Silvennoinen 2004, 117. 
165 Suomen Poliisilehti, 31.03.1925, s. 95. “Perustelut ehdotukseen asetukseksi poliisitoimesta Suomessa.” 

Kirj. Gustaf Ignatius 
166 Suomen Poliisilehti, 31.03.1928, s. 88. “Nimismiesten kokouksessa esillä tärkeitä poliisikysymyksiä.”  
167 Suomen Poliisilehti, 15.01.1928, “Vuositaipaleen alussa.” Kirj. Allan Lumme 
168 Suomen Poliisilehti, 01.11.1937, ”Poliisihoidon kehittämisestä – Erityisesti rikospoliisitoimintaa silmällä 

pitäen.” 
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Käsitykset koulutuksen merkityksestä ilmensivät myös ylipäätään ajankuvaa; koulutuksen 

kehittämisen nähtiin kuuluvan osaksi kehittyvää ja edistyvää aikakautta, kuten  Ignatius sitä 

asemoi: ”-- jotta poliisi pystyisi toimeensa nykyisissä kehittyneissä yhteiskuntaoloissa 

vaaditaan ehdottomasti koulutusta.”169 Myös vankilapastori Johannes Kunila170 otti lehdessä 

osaa koulutuskeskusteluun, nähden poliisien kouluttamisen osaksi sivistysvaltiolle kuuluvia 

velvollisuuksia yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseksi: ”Kaikilla tahoilla näytetään 

oivaltavan, että itsenäisyytemme kannalta ja järjestyneiden olojen vakiintuminen ja 

säilyminen vaativat valistunutta, määrätietoista, tarmokasta ja kykenevää poliisia 

maahamme. -- Selvillä ollaan myöskin meillä kuten kaikissa sivistysmaissa, että poliisille 

täytyy yleissivistyksen ohella antaa erikoista tietopuolista ja käytännöllistä 

ammattikasvatusta.”171 Poliisien kouluttamisen kehittämistä vaadittiinkin 

yhteiskuntavastuun nimissä. Poliisioppikirjailijanakin toiminut A. Lindqvist kirjoitti 

koulutuksen merkityksestä osana rikollisuuden vastustamista:  

 

Suomen tasavallan poliisi on kasvatettava niin lahjomattoman vakaaksi, toimeensa täysin kykeneväksi 

ja valistuneeksi virkailijaksi, että koko kansamme, ei ainoastaan sen valistuneempi puoli, mutta 

myöskin poliisin holhokit, tunnustaa sen kyvyn ja kunnon ja silloin vasta on poliisimme tehtäviensä 

tasolla.172  

 

Tärkeänä lehdessä pidettiinkin sekä päällystön kuin miehistön, Valtion poliisikoulun kuin 

poliisilaitosten koulutuksen kehittämistä.173 Tokikaan tätä yksistään ei pidetty riittävänä, 

vaan sen rinnalla kehotettiin laajemmin alan vetovoiman parantamiseen, kuten palkkauksen 

ja teknillisten välineiden kehittämiseen174: ”Sillä kokemushan on osoittanut, että 

poliisilaitokset näihin asti ovat olleet ikäänkuin läpikulkupaikkoina”, kuten O.J kirjoitti.175  

Marraskuussa 1933 lehdessä julkaistiin maaherra Sigurd Mattssonin Hämeenlinnan 

 
169 Suomen Poliisilehti, 22.04.1925, s. 94. ” Perustelut ehdotukseen asetukseksi poliisitoimesta Suomessa.” 

Gustaf Ignatiuksen mietinnön pohjalta 
170 Kunila, Johannes. Suomen papisto 1800–1920 -verkkojulkaisu. 
171 Suomen Poliisilehti, 22.04.1921, s. 119. ”Maamme poliisikasvatus.” Kirj. J. Kunila 
172 Suomen Poliisilehti, 11.03.1921, s. 76. ”Poliisin kasvatuksesta ja opetus-ohjelmasta.” Kirj. A. Lindqvist 
173 Suomen Poliisilehti, 31.10.1924, ” Järjestyksenvalvonnan ja poliisivirkakunnan kehittämisestä.” Kirj. H–y;  

Suomen Poliisilehti, 06.05.1921, ”Vieläkin poliisiopetuksesta.” Kirj. G. M. Luukanen 
174 Suomen Poliisilehti, 31.10.1924, ”Järjestyksenvalvonnan ja poliisivirkakunnan kehittämisestä. 

Poliisipäällystökoulu.” Kirj. H–y 

Suomen Poliisilehti, 22.04.1921, s. 119. ”Maamme poliisikasvatus.” Kirj. J. Kunila 
175 Suomen Poliisilehti, 30.09.1921, s. 299. ”Huomioon otettavaa poliisin kasvatuksessa.” Kirj. O.J 



33 

 

poliisipäällystöpäivillä lausuma puhe, jonka mukaan hän näki poliisijoukoissa tapahtuneen 

ripeää kehitystä, mutta kysyi kuitenkin, onko laitos pysynyt kasvaneiden vaatimusten tasolla. 

Hän katsoi toimen vaativan yhä enemmän asiantuntemusta, valppautta, huolellisuutta ja 

täsmällisyyttä. Hän kritisoi poliisimiehistön vähäisyyttä erityisesti maaseudulla ja esitti 

koulutuksen puutteellisuutta yhdeksi syyksi  rikollisuustilanteeseen.176 

Todistavathan rikostilaston numerot vallan peloittavaa kehitystä. Tuskinpa tähän sittenkään ovat 

olleet syynä yksinomaan luonne ja olosuhteet, vaan siihen lienee osittain vaikuttanut myös se, että 

järjestysvalta on todella heikko. Ei riitä se että entistä enemmän tehostetaan järjestystä ja kuria. Ei 

myöskään se, että vedotaan asianomaiseen poliisimieheen itseensä, jonka omalla elämällään tulee 

näyttää olevansa järjestyksen valvoja.  Kaiken tämän lisäksi tarvitaan vielä todellista ammatillista 

kasvatustyötä. Miehistöä on jatkuvasti kehitettävä ja kouluutettava.177 

Vielä Valtion poliisikoulun perustamisen jälkeenkin, Helsinki ja Turku järjestivät edelleen 

omia poliisikurssejaan, minkä lisäksi niitä alettiin järjestää myös Tampereella.178 Helsingin 

Suomenlinnassa toimineen poliisikoulun kehitys olikin alkuvuosinaan hidasta. Varsinaiset 

opetussuunnitelmat puuttuivat, eikä koulutuksen sisältö vakiintunut pitkään aikaan. 

Kursseille komennettiin pääasiassa poliisitoimessa jo jonkin aikaa toimineet ja varsinainen 

alalle rekrytointi oli yhä poliisilaitosten omalla vastuulla. Kurssit olivat useiden 

vuosikymmenten ajan erittäin lyhyitä, kahdeksasta kahteentoista viikkoa ja pienin resurssein 

järjestettyjä. Myös oppimateriaalien puute vaikeutti opetusta.179 Taloudelliset syyt 

heikensivät erityisesti maaseudun poliisien motivaatiota osallistua kursseille. Monet heistä 

turvautuivat sivuelinkeinona maanviljelyyn, minkä vuoksi kahden kuukauden komennus 

Helsinkiin koettiin vaikeaksi.180  

 

Erityisesti koulun ensivuosina merkittävä sija opetuksessa annettiin yleissivistäville aineille 

ja oppilaiden usein heikkoa luku- ja kirjoitustaitoa sekä sotilaskoulutuksen puutteita pyrittiin 

paikkaamaan.181 Ammattiaineissa opetuksen keskeistä sisältöä olivat esimerkiksi lakien ja 

asetusten tuntemus, poliisilaitoksen toimintaan tutustuminen, kurinalaiseen käyttäytymiseen 

 
176 Suomen Poliisilehti, 15.11.1933, ”Avauspuhe.” Sigurd Mattsonin puhe 
177 Suomen Poliisilehti, 15.11.1933, s. 428. ”Avauspuhe.” Sigurd Mattsonin puhe 
178 Jansson 2018, 33. 
179 Jansson 2018, 25, 31 & 67; Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, “Poliisien oppikirjoista.” 
180 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, ”Valtion väliaikaiseen poliisikouluun komentamisesta.” 
181 Jansson 2018, 36. 
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ohjaaminen sekä erilaisiin poliisityössä koittaviin tilanteisiin toimintatapojen.182 

Myöhemmin myös poliisiurheilusta muotoutui tärkeä osa poliisikoulutusta ja 

poliisikulttuuria laajemminkin. Sen yksi tärkeimmistä funktioista oli kurin ja järjestyksen 

luominen poliisikuntaan.183 Liikuntakasvatuksen merkitys tunnustettiin laajasti myös 

poliisikunnassa.184  

 

Valtion poliisikoulun taso sekä opetuksen sisältön herättivät kritiikkiä, eikä sen kurssien 

nähty tavoittavan maan poliisikuntaa riittävästi.185 Esimerkiksi Lindqvist kritikoi opetuksen 

liiallista teoreettisuutta, myös opetuksen yhtenäisyydessä ja opettajakunnassa näki hän 

parantamisen varaa. Kaiken toimessa vaaditun osaamisen varmistamiseksi hän ehdotti 

yhteisen opetusohjelman laatimista.186 Teoriapainotteisuus herätti kritiikkiä laajemminkin, 

kuten esimerkiksi ylikonstaapeli P. Miettisen kirjoituksessa: ”Silloin vasta on opetus 

kehittävää, kun opettaja kykenee käytännöllisesti selittämään oppilailleen poliisin 

tehtäviä.”187 Myös maaseudun poliiseilta kuultiin  vastalauseita: ”-- kun hän sieltä 10 viikon 

kurssin loputtua palaa taasen toimeensa maalaispoliisina, niin kyllä todentotta hän on yhtä 

tyhmä sieltä tullessa kun sinne mennessäkin ”, konstaapeli Yrjö Honkavaara manasi.188 

Käytännöllisten taitojen harjoituksen puutteen lisäksi hän kritisoi koulutukseen 

mieltämäänsä liiallista sotilaallisuutta: 

-- mitä järkeä on siinä, että maalaiskonstaapeleille opetetaan ryhmäkaartoja ja muita sotatemppuja. 

Kenen kanssa hän niitä kotioloissaan poliisitehtäviensä ohella on tilaisuudessa tekemään? Sellaiseen 

tilanteeseen maalaiskonstaapeli ei koskaan poliisitehtäviensä ohella joudu, jossa tulisi ryhmäkaarrot 

ja muut jonotukset kysymykseen, ja sitä paitsi jokainen maalaiskonstaapeli, jotka poikkeuksetta 

kuuluvat kotikuntiensa suojeluskuntiin, saavat tuon opetuksen siellä valtion palkkaamilta 

opettajilta.189 

 
182 Jansson 2018, 40–41 & 44.   
183 Jansson 2018, 42. 
184 Suomen Poliisilehti, 28.01.1921, ”Liikuntakasvatus poliisilaitoksissa.” Kirj. Eino Havas; 

Suomen Poliisilehti, 05.05.1922, ”Liikuntakasvatus.” Kirj. komisario Tuomisto  
185 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas 
186 Suomen Poliisilehti, 11.03.1921, ”Poliisin kasvatuksesta ja opetus-ohjelmasta.” Kirj. A. Lindqvist 
187 Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, ”Hiukan pakinaa poliisikoulutuksesta.” Kirj. P. Miettinen. 
188 Suomen Poliisilehti, 19.08.1921, s. 255. ”Vieläkin joku sana poliisikoulusta.” Kirj. Yrjö Honkavaara 
189 Suomen Poliisilehti, 01.07.1921, s. 203. ”Valtion poliisikoulun XII kurssin päättäjäiset Suomenlinnassa.” 

Kirj. Yrjö Honkavaara 
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Koulutuksen kehittämisen oikeasta suunnasta vallitsi myös erimielisyyksiä.190 Maaseutu- ja 

kaupunkipoliisit, kuin toisaalta päällystö ja konstaapelikunta epäilemättä toivoivat 

koulutukselta erilaisia painotuksia. Esimerkiksi lehden toimitus julkaisi edellä lainatun 

Honkavaaran kirjoituksen yhteydessä oman vastineensa, joilla erilaisia 

muodostelmaharjoituksia puolustettiin juuri  niiden myönteisinä pidettyjen 

poliisiominaisuuksien kehittämisen vuoksi: ”Ei kaarrot ja jonot ole pääasia, vaan se, että 

yhteisen komennon alaisina rintamassa olevat oppivat ryhdikkäästi ja ponnekkaasti 

mukautumaan yhteisiin liikkeisiin ja käsittelemään asetta poliisimiehinä, joka kaikki kehittää 

valppautta ja voimaa.”191 Päällystössä ja kaupungeissa kenties annettiin enemmän arvoa 

yhdenmukaiseen muodolliseen käytökseen ohjaamiseen, minkä tärkeydestä esimerkiksi 

Lumme kirjoitti lokakuussa 1928.192  

 

Koulutuskeskustelun tarkastelu on nähdäkseni keskeistä myös poliisin toimijaroolin kautta 

tarkasteltuna. Lehdessä kuin poliisiyhdistyksissä otettiin koulutusasiaan usein voimakkaasti 

kantaa. Poliisimiesyhdistys vetosi syyskuun 1922 kokousmietinnössään hallitukseen 

katsottuaan, ettei ammattikasvatus ollut vielä tarkoitustaan vastaavaa. Vetoomuksessaan 

yhdistys toivoi muun muassa koulutuksen kehittämiseen tähtäävän komitean luomista, 

Valtion poliisikoulun vakinaistamista sekä poliisien harjoituskurssien järjestämistä läänin 

pääkaupungin poliisilaitoksen yhteydessä.193 Monia Poliisimiesyhdistyksen alkujaan 

esittämiä ehdotuksista myöhemmin toteutettiinkin. Kuopion lääninmaaherra Gustaf Ignatius 

nousi vuonna 1926 poliisikoulutuksen kehittämiseen tarkoitetun komitean puheenjohtajaksi, 

ja komitean aloitteiden pohjalta, monet Poliisimiesyhdistyksen toiveet toteutettiin: koulutus 

vakinaistettiin, alalle luotiin lääninkurssit sekä muun muassa poliisitarkastajien virat.194 

Myös lehden keskusteluilla saattoi olla alan kehittämisen suunnalle merkitystä; esimerkiksi 

poliisitarkastajan viran luomisen tarpeesta kirjoitettiin lehdessä jo 1920-luvun alussa.195  

 
190 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 20.05.1921, ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas 
191 Suomen Poliisilehti, 01.07.1921, s. 203. ”Valtion poliisikoulun XII kurssin päättäjäiset Suomenlinnassa.” 

Kirj. Toimitus 
192 Suomen Poliisilehti, 15.10.1928, ”Harjoitusohjesääntö tarpeen.” Kirj. Allan Lumme 
193 Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, ”Suomen Poliisimiesyhdistyksen — Finlands Polismannaföreningin 

varsinainen syyskokous 30.1 X.1922 Helsingissä.” Kirj. W.O 
194 Jansson 2018, 55.  
195 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas; 

Suomen Poliisilehti, 17.06.1921, ”Poliisitarkastajan tarpeellisuus.” Kirj. E.I.W 
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Vuonna 1929 Valtion poliisikoulusta tehtiin vakinainen valtion laitos, jonka toiminnasta 

määrättiin ensi kertaa lailla, asetuksella ja ohjesäännöillä. 196  Laitosta johtamaan asetettiin 

varalääninsihteeri Yrjö Ropponen. 197 Asetuksessa poliisikoulusta määrättiin, että koulun 

tulisi tarjota sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta, kehittää poliisimiehille 

välttämättömiä luonteenominaisuuksia sekä juurruttaa poliisimiehiin arvokasta 

käyttäytymistä ja ryhdikästä esiintymistä.198 Koulun vakinaistamisesta huolimatta, 

opetuksessa säilyi edelleen paljon epäyhtenäisyyttä. Tarjotut kurssit olivat yhä lyhyitä, ja 

niille pääsi osallistumaan vain rajallinen määrä jo palveluksessa olleita poliiseja.199 Vaikka 

VPK:n vakinaistamiseen suhtauduttiin lehdessä ilahtuneesti200, nähtiin tärkeänä, että myös 

poliisilaitosten omaa opetusta pidettäisiin yllä: ”Meillähän on asianlaita eräitä ilahduttavia 

poikkeuksia lukuun ottamatta viime vuosina näyttänyt melkein siltä, kuin laki kieltäisi kaiken 

opetuksen poliisilaitoksissa. Aikaisemmin eli ennen maamme itsenäistymistä oli 

poliisiopetus kaupunkipoliisilaitoksissa yleensä paljon paremmalla kannalla kuin mitä se on 

ollut sen jälkeen, niin merkilliseltä kuin se kuulostaakin”201, poliisitarkastaja Väinö Suhonen 

kirjoitti maaliskuussa 1932, nähden, että erityisesti poliisipäällystön opetusta oli alettu 

laiminlyödä.202  

 

Poliisikoulutus oli pitkään pienimuotoista ja laajeni vasta toisen maailmansodan jälkeen, 

jolloin myös poliisitoimintaa myös muutoin ammattimaistettiin ja alan rekrytointia 

kehitettiin.203 Vaikkakin valtiollinen poliisikoulutus käynnistyi hitaasti ja alan toimintatavat 

nojasivat yhä pitkälti poliisipiireissä tapahtuneeseen käytännön työssä oppimiseen, 

poliisikoulutuksen keskittäminen valtiolle oli kuitenkin tärkeä alku poliisin yleiselle 

valtiollistamiskehitykselle. Taustalla voidaan nähdä tarvetta valtiollisen kontrollin 

 
196 Jansson 2018, 58. 
197 Pohjanpalo & Schönberg-Ståhl 1938, 341–342. 
198 Asetus valtion poliisikoulun järjestysmuodosta, 81/15.2.1929, 2§. 
199 Kari 2018, 300.  
200 Suomen Poliisilehti, 29.06.1929, ”Mitä vaatimuksia valtion poliisikouluun ehdotettaville oppilaille on 

asetettava ja missä järjestyksessä oppilaat poliisikouluun otetaan.” Kirj. Y. Ropponen 
201 Suomen Poliisilehti, 31.03.1932, s.121. ”Poliisikouluutuksen järjestäminen kaupunkien poliisilaitoksissa.” 

Kirj. Väinö Suhonen 
202 Suomen Poliisilehti, 31.03.1932, ”Poliisikouluutuksen järjestäminen kaupunkien poliisilaitoksissa.” Kirj. 

Väinö Suhonen 
203 Jansson 2018, 31. 
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lisäämiseen vuoden 1918 sodan jälkeen ja poliisilla nähtiin tärkeä tehtävä hallitusvallalle 

vahingollisten ainesten ja mellakoiden kontrolloijana.204 Kehitys oli saman suuntaista myös 

esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikaisessa Britanniassa, jossa sodan vuosina 

nähtiin tarvetta poliisivoimien keskittämiselle, niiden laadun ja resurssoinnin 

yhtenäistämiselle ja poliisivoimain vahvistamiselle.205 

 

Hietaniemi on kuvannut poliisijohdon kiinnostusta koulutuksen järjestämiseen myös 

osoituksena koulutuksen miehistöpoliittisesta merkityksestä. Varsinaisen alalle rekrytoinnin 

jälkeen, poliisikursseista muotoutuikin toinen taso miehistön valinnassa. Vaikka 

poliisitoimeen valittavilta edellytettiin suosituksia esimerkiksi suojeluskunnilta, useamman 

viikon mittaiset poliisikurssit paljastivat motivaatiosta ja kyvykkyydestä alalle enemmän.206 

Nähdäkseni koulutuksesta käyty keskustelu toimi myös ylipäätään ajattelutyönä ammatissa 

vaadituista ominaisuuksista ja poliisityön merkityksistä. Vaikka lehdessä esitetyillä 

ajatuksilla ei aina olisikaan ollut suoraa vaikutusta koulutuksen kehittämisen suuntaan, näen 

keskusteluilla olleen merkitystä ylipäätään alan omana ammattieettisenä pohdintana.  

 

1.4 ”Alhaiset palkat johtavat viranomaisten lahjomiseen” 

Poliisitoimi vaatii mieheltään paljon, voimmepa sanoa kaiken, ja tointaan innostuksella harrastava 

poliisimies uhraa sille iloiten kaiken aikansa ja voimansa, mutta hänellä on oikeus odottaa, että 

yhteiskunta, jonka eteen hän uurastaa, maksaa hänelle sellaisen palkan, että se riittää tyydyttämään 

kohtuulliset, hänen asemaansa ja hänelle asetettuja vaatimuksia vastaavat elämän tarpeet.207 

Riittämättömänä koettu palkkaus oli ainakin eniten sivutilaa saavuttanut ammatillinen 

huolenaihe. Palkkakysymystä käsitteleviä kirjoituksia julkaistiin toisinaan liki joka 

numerossa, ja se oli lehdessä niin voimakkaasti esillä läpi tutkimusajankohdan, ettei sitä 

voida tässä tutkielmassa sivuuttaa. Väitän, että palkassa oli lopulta kyse toimeentuloa paljon 

laajemmastakin kysymyksestä; palkkaus liittyi ammattiin sitoutumiseen, järjestäytymiseen 

ja ammattitason kohottamiseen, rikollisuustilanteen ja yleisösuhteiden helpottamiseen sekä 

 
204 Kari 2018, 303. 
205 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 64; Johnston & Shearing 2003, 58. 
206 Hietaniemi 1992, 66–68. 
207 Suomen Poliisilehti, 15.11.1936, s. 529. “Poliisipalkat.” - 
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yhteiskunnallisen arvostuksen kokemukseen. Näin tarkasteltuna palkkaus liittyi hyvin 

olennaisella tavalla myös poliisi-identiteetin kysymyksiin. 

 

Poliisialan miehistöpula johtui suurelta osin palkkauksesta. Itsenäisyyden ensi vuosina, alan 

palkkaus jäi kauas monista muista työläisammateista, ja monet jättivät poliisitoimen 

siirtyäkseen esimerkiksi vankileirien vartijoiksi paremman palkkauksen ja alalle kuuluneiden 

sosiaalietujen vuoksi.  Itsenäisyyden alussa esimerkiksi poliisikonstaapelille kuului vain noin 

7200 markan vuosipalkka.208 Vaikka esimerkiksi Helsingissä poliiseille tarjottiin erilaisia 

luontaisetuja, peruspalkkauksen parantaminen oli pitkään vaatimatonta.209 Poliisit kokivat 

palkan riittämättömänä elämiseen ja perheen elättämiseen, epäoikeudenmukaisena suhteessa 

työn määrään, raskauteen ja vaarallisuuteenkin sekä alhaisena verrattuna moniin muihin 

ammattiryhmiin.210 Puutetta, velkaantumistakin, aiheutti myös se, ettei poliiseille juuri 

kuulunut luontaisetuja ja sivutyön ottaminen koettiin poliisityön raskauden ja työaikojen 

vuoksi vaikeana. Miesvaltaisena ammattikuntana, monelle kuului myös perheen 

elatusvelvollisuus, mikä osaltaan vahvisti puutteen kokemusta.211 Myös virkapuvusta 

aiheutuneet kustannukset, vaikeuttivat taloudellista pärjäämistä.212 Pukuavustus kuului 

ainoastaan miehistölle, kun taas esimerkiksi nimismiehet ja kanslistit eivät saaneet 

korvausta.213  

 

Kirjoituksissa selostettiin usein yksityiskohtaisesti elämiseen meneviä kuluja palkan 

riittämättömyyttä todistellen ja palkkaan tai siihen myönnettyihin korotuksiin viitattiin 

toisinaan murusina.214 Myös eduskunnan palkkauudistuksiin otettiin lehdessä voimakkaasti 

 
208 Hietaniemi 1992, 65. 
209 Hietaniemi 1992, 65; Ylikangas 1996, 281. 
210 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.11.1936, “Poliisipalkat.”  

Suomen Poliisilehti, 30.06.1926, “Poliisien palkkojen korottamista anottu.”  

Suomen Poliisilehti, 15.01.1927, ”Poliisivirkailijain palkat verrattuina toisten virkailijain palkkoihin.” Kirj. 

Oikeutta rakastava 
211 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.09.1926, “Valtion pienpalkkaisten asia lähellä ratkaisuaan.” Kirj. Asioita 

seurannut 
212 Suomen Poliisilehti, 19.10.1937, ”Poliisialokkaitten pukukysymys.” Kirj. T–ja 
213 Rautkallio 1978, 44. Suomen Poliisilehti, 15.07.1935, ”Suomen Nimismiesyhdistyksen vuosikertomus.” 

Kirj. Suomen Nimismiesyhdistys r.y:n hallitus: Väinö A. Nurminen, Harri Blohm, Voitto Oksanen, Arvo 

Lehtinen, Ilmari Sarkkila, Toivo Pitkonen. 
214 Suomen Poliisilehti, 15.12.1923, ”Poliisin palkka ja kirjallisuus.” Kirj. ”-n.” 
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kantaa.215 Valtion viran- ja toimenhaltijain palkkausperusteista määriteltiin esimerkiksi 

vuoden 1923 lopulla vahvistetussa laissa.216 Lain sisältö kirvoitti kritiikkiä erityisesti 

poliisimiehistössä ja Suomen Poliisien Liitto tekikin hallitukselle palkankorotusanomuksia 

esimerkiksi huhtikuissa 1924 ja 1926.217 Toisaalta ilmapiiri päällystössä ei ollut sanottavasti 

tyytyväisempi.218 “Jokohan taas tulee pettymys, saadaan muruja leivän asemesta?”, Allan A. 

Lumme kysyi eduskunnan palkankorotuspäätöstä edeltävässä pääkirjoituksessaan 

lokakuussa 1926.219 Muruja saatiinkin, palkankorotuksia ei koettu riittäviksi eikä eri 

virkailijaryhmien tai eri paikkakunnilla työskentelevien poliisien välillä olleita 

epätasaisuuksia palkoissa korjatuiksi.220  

 

Myös 1920-luvun lopulla alkanut kansainvälinen talouslama syvensi taloudellista 

ahdinkoa.221 Vuonna 1931 lehdessä esitettiin kovasanaista kritiikkiä Maalaisliiton 

eduskuntaryhmän ehdotukseen siitä, että valtionvirkailijoiden palkkoja tulisi hintatason 

laskemisesta ja taloudellisesta tilanteesta johtuen alentaa.222 Tyytymättömyys palkkatasoon 

jatkuikin läpi tutkimusajankohtani.223 Eri virkailijaryhmien palkankorotukset koettiin 

epäreiluina myös vuoden 1937 palkankorotuksissa, joita seuraavana vuonna konstaapelien 

osalta tasattiinkin.224 Tyytymättömyydestä syntyi myös poliisilaitosten kanslistien oman 

 
Suomen Poliisilehti, 15.11.1926, ”Mitä merkitsee hallituksen esitys palkkojen korottamiseksi pienpalkkaisille 

virkailijoille.” Kirj. ”Heikkopalkkainen poliisimies.” 

Suomen Poliisilehti, 15.01.1929, “Vuoden vaihteessa.” Kirj. Allan Lumme 
215 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.11.1926, “Mitä merkitsee hallituksen esitys palkkojen korottamiseksi 

pienpalkkaisille virkailijoille.” Kirj. ”Heikkopalkkainen poliisimies.” 
216 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 29.02.1924, ”Palkkauslain ja sen täytäntöönpanoasetuksen selostusta.” Kirj. 

T.I. Waarama. 
217 Suomen Poliisilehti, 31.05.1924, ”Tiedoitus.”;  

Suomen Poliisilehti, 30.06.1926, “Poliisien palkkojen korottamista anottu.”  

Suomen poliisilhehti, 15.02.1938, ”Poliisipalveluskunnan palkankorotusanomus.”  
218 Suomen Poliisilehti, 18.10.1924, ”Poliisimiesten palkkauksesta ja eläkkeestä yhä edelleen.” Kirj. T.I. 

Waarama 
219 Suomen Poliisilehti, 15.10.1926, s. 253. “Onko turhaa toivoa?” Kirj. Allan Lumme 
220 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.03.1927, “Uudet palkat.” Kirj. Allan Lumme 

Suomen Poliisilehti, 15.04.1927, “Tyytymättömyyttä.”  
221 Esim. Rautkallio 1978, 36. 
222 Suomen Poliisilehti, 31.10.1931, “Palkkauskysymys.”  

Suomen Poliisilehti, 28.02.1931, “Palkkojen alennus.”  
223 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.01.1938, ”Uutta vuotta aloitettaessa.” Kirj. Allan Lumme 
224 Suomen Poliisilehti, 15.02.1938, ”Muutokset poliisikunnan palkkauksessa ja vahvuudessa.” Kirj. 

hallitussihteeri E. Gabrielsson. 
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palkkaliike.225 Myös muiden ammatillisten etujen puute, kuten poliisikunnan jättäminen 

kahdeksan tunnin työaikalain ulkopuolelle sekä maaseudun poliisimiesten jättäminen ilman 

kesälomia, herättivät 1930-luvun lopulla kritiikkiä.226  

 

Poliisien keskuudessa oltiin huolestuneita siitä, että monet jättivät alan palkkatilanteen 

vuoksi, eivätkä etevimmät ja soveltuvimmat tahtoneet toimeen heikon palkan vuoksi 

hakeutua.227 Tämän näkökannan otti esimerkiksi komisario H. Ollikainen huhtikuun 1921 

kirjoituksessaan, ja piti riittävää palkkausta edellytyksenä riittävien vaatimusten 

asettamiseen poliisimiehistöä rekrytoitaessa.228 Palkkauksen merkityksestä kysymyksenä 

ammatillisen tason kohottamisesta linjattiin myös marraskuun 1928 pääkirjoituksessa: 

“Palkkasuhteita parantamalla voidaan näihin raskaisiin ja vastuunalaisiin toimiin saada 

kyvykkäitä henkilöitä, jotka todella suorittavat tehtävänsä sillä innolla ja antaumuksella, mitä 

poliisitoimi vaatii tullakseen hyvin suoritetuksi.”229 Palkkakysymys kietoutui siten myös 

ongelmallisten yleisösuhteiden parantamiseen, minkä edellytyksenä nähtiin työhönsä 

sitoutunut ja soveltuva miehistö. 

 

Palkkakysymys kietoutui myös osaksi rikollisuustilanteen ratkaisemista. Esimerkiksi 

Suomen Poliisien Liiton vuonna 1926 esittämään anomukseen palkkojen korottamisesta 

toivottiin johtavan tuloksiin: ”-- että tämä yhteiskunta ymmärtää antaa arvoa sille raskaalle 

ja tärkeälle työlle, mitä maan poliisimiehistö nykyisenä hillittömän rikollisuuden ja 

järjestyksenpitoonkin nähden vaikeana aikana yhteiskunnan turvallisuuden ja rauhan 

suojelemiseksi kaikkensa, terveytensä jopa usein henkensäkin uhraten, tekee.”230 Myös 

tammikuun 1928 pääkirjoituksessa kritisoitiin poliisikunnan palkankorotustoiveiden 

 
225 Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Palkkojen tasauksesta vieläkin.” Kirj. J 

Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Poliisilaitosten kanslistien palkkaliike.” 

Suomen Poliisilehti, 12.06.1937, ”Vähän poliisilaitosten kanslistien palkkauskysymyksestä.” Kirj. Kanslisti  
226 Suomen Poliisilehti, 15.02.1938, ”Poliisipalveluskunnan palkankorotusanomus.”  
227 Suomen Poliisilehti, 15.04.1924, ”Palkkakysymyksemme,” Kirj. E.I.W 

Suomen Poliisilehti, 15.02.1924, “Opintomatkat.”; Kirj. E.I.W 

Suomen Poliisilehti, 30.09.1924, ”Päivänkysymys.” Kirj. E.I.Wuoti 

Suomen Poliisilehti, 20.05.1928, “Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys taistelussa 

rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 

Suomen Poliisilehti, 15.08.1935, “Poliisikunnan tasoa kohotettava.”  
228 Suomen Poliisilehti, 08.04.1921, s. 105. “Yhtä ja toista poliisimiehen kehittämisestä.” Kirj. H. Ollikainen 
229 Suomen Poliisilehti, 15.11.1928, s.103. “Järjestysvallan vahvistaminen.” Kirj. Allan Lumme 
230 Suomen Poliisilehti, 30.06.1926, s. 152. “Poliisien palkkojen korottamista anottu.” -- 
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ohikatsomista. Sen nähtiin latistavan poliisien intoa virassaan ja siten syventävän 

rikollisuusongelmaa: ”Ihmekös, että rikollisuus ja huliganismi kasvavat maassa, kun 

poliiseilta evätään välttämättömimmätkin kunnollisen elämän mahdollisuudet.”231  

 

Poliisien taloudellisen aseman parantaminen näytti olleen myös kysymys niin poliisien kuin 

kansakunnankin sivistystason kohentamiseksi.  Poliisimestari Väinö Suhonen kirjoitti 

maaliskuussa 1921 Suomen läntisiä naapurimaitaan alhaisemmaksi katsomastaan 

poliisitasosta sekä mahdollisista toimista sen parantamiseksi. Poliisitaso ei ollut hänen 

mukaansa sellaisella tasolla kuin itsenäisen sivistysvaltion poliisin tulisi olla ja hän kritikoi 

sitä, etteivät monet poliisimiehet kyenneet taloudellisista syistä osallistumaan edes valtion 

poliisikoulun kursseille. Poliisitoimen “arvonannon kohottamisella” ja taloudellisen aseman 

parantamisella hän näki, että “poliisikouluoppi voitaisiin asettaa jokaiselle poliisille itsestään 

kuuluvana velvollisuutena eikä varsinaisena pakkona niinkuin se nykyisin useasti on”.232 

Suhonen toivoi, että tulevaisuudessa voitaisiin “poliisitoimiin pääsemisen ehdoksi asettaa 

suuremmat vaatimukset, ja samalla saamme olla varmat, että maamme myöskin tällä alalla 

kykenee kilpailemaan toisten valtain kanssa kunhan ensin itse huomaamme oman etumme ja 

poliisitoiminnan tärkeyden koko maalle”.233 Palkkauksen sivistyskysymykseen liitti myös E. 

I. Wuoti huhtikuussa 1925:  

Meidän maamme ei ole niin rikas, että se voi uhrata miljoonia heikkoon ja kehittymättömään 

poliisikuntaan, joka taloudellisessa ahdingossa eläen ei ilman rahahuolia voi jokapäiväistä raskasta 

palvelustaan tehdä. Mutta siksi rikkaan täytyy itsenäisen, muiden sivistyskansojen rinnalla käyvän 

valtion olla, että se uhraamalla vähäisen varoja lisäksi, kasvattaa itselleen luotettavan, varman ja 

tehtävästään täysin tietoisen järjestysvallan.234 

Riittämätön palkka koettiin uhkana myös poliisien moraalille ja lahjomattomuudelle, mikä 

myös nähtiin uhkana yhteiskunnan sivistystasolle.235 Lokakuun 1926 pääkirjoituksessa Allan 

Lumme vihjasi palkan riittämättömyyden lisäävän poliisien lahjusten ottoa: “Ovatkohan 

asianomaiset palkkojen järjestelijät ajatelleet, minkälaiseen kiusaukseen he saattavat poliisit 

 
231 Suomen Poliisilehti, 15.01.1928, s. 1. “Vuositaipaleen alussa.” Kirj. Allan Lumme 
232 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, s. 87. “Valtion väliaikaiseen poliisikouluun komentamisesta.” Kirj. Väinö 

Suhonen 
233 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, s. 89. “Valtion väliaikaiseen poliisikouluun komentamisesta.” Kirj. Väinö 

Suhonen 
234 Suomen Poliisilehti, 22.04.1925, s. 86. “Palkkausolojemme uudelleen järjestely.” Kirj. E.I.W 
235 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.04.1937, ”Suomen Rikospoliisimiesyhdistyksen vuosikokous.” 
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kiristäessään heidän palkkansa mahdollisimman alhaisiksi? Kun nälkä on kova kotona tai 

velkataakka painaa raskaana hartioilla, silloin rehellisinkin mies on altis kiusauksille, 

varsinkin poliisin asemassa oleva mies, jota houkutukset kohtaavat joka askeleella.”236 Huoli 

ei ollut turha. Lokakuussa 1929 kerrottiin tapauksesta, jonka kerrottiin olevan “häpeäksi 

koko poliisikunnalle”, jonka myötä rehelliset poliisimiehet saivat “iskun vasten kasvoja”, ja 

heidän vihollisensa ”vettä myllyynsä”. Neljä poliisimiestä oli avustanut pirtuautoja kullekin 

maksettua 3500 markan lahjusta vastaan. Kirjoituksessa tapaus yhdistettiin alan alhaiseen 

palkkaukseen, minkä myötä uhattuna nähtiin olevan koko poliisikunnan kunnia.237 

Suomalaisia poliisimiehiä on lahjottu, he ovat alentuneet ryssän tasolle. Rahasta he ovat myyneet 

kunniansa, laiminlyöneet velvollisuutensa, antautuneet vastustajiensa, pirtutrokarien apureiksi. 

Poliisimiehet ensimäisinä ovat osoittaneet todeksi palkkataistelun tuoksinassa usein esitetyn väitteen, 

että alhaiset palkat johtavat viranomaisten lahjomiseen ja virkamiestason siveelliseen 

rappeutumiseen.238 

 

Palkkakysymyksen tarkastelu on keskeistä myös ammatillisen järjestäytymisen 

näkökulmasta. Poliisipalkkauksella oli merkitystä myös Britannian poliisin ammatilliselle 

järjestäytymiselle ja ensimmäisen maailmansodan aikaiset palkkojen jäädyttämiset johtivat 

brittiläisen poliisiliiton lakkoihin vuosina 1918 ja 1919.239 Suomessa poliisikunnan 

puutteellista järjestäytymistä pidettiin yhtenä syynä palkkauksen heikkouteen.240 “Onko 

ihme, että meillä poliisiolot ovat näin alhaisella asteella kuin nykyään on, kun 

poliisimiehistöllä ei ole halua sitä kohottaakaan, “–lex. S–n” kirjoitti joulukuussa 1925, 

ihmetellen sitä, miten on “satoja poliisimiehiä”, jotka eivät kuulu mihinkään 

poliisiyhdistykseen.241 Järjestäytymättömyyden syyksi hän epäili sitä, että yhdistystoiminta 

herätti useissa poliisimiehissä mielleyhtymiä rikolliseen tai sosialistiseen toimintaan: 

“Tämän käsityksen he ovat saaneet niistä monista „myyräyhdistyksistä" joiden toiminta 

kalvaa kansamme elinjuuria.”242   

 

 
236 Suomen Poliisilehti, 15.10.1926, s. 253. “Onko turhaa toivoa?” Kirj. Allan Lumme 
237 Suomen Poliisilehti, 16.10.1929, s.113–114. “Tuomittavaa.” Kirj. Allan Lumme 
238 Suomen Poliisilehti, 16.10.1929, s.113. “Tuomittavaa.” Kirj. Allan Lumme 
239 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 64–65. 
240 Suomen Poliisilehti, 28.02.1927, “Poliisien järjestötoiminta.” Kirj. Allan Lumme 
241 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, s. 338. ”Poliisimiehet valvomaan etujanne.” Kirj. “–lex. S–n 
242 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, s. 338. ”Poliisimiehet valvomaan etujanne.” Kirj. “–lex. S–n 
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Palkkaepäkohdan voidaan nähdä ainakin jossain määrin edistäneen ammattikunnan 

järjestäytymistä ja se vaikutti keskeisesti esimerkiksi Nimismiesyhdistyksen 

perustamiseen.243 Myös Poliisilehdessä järjestäytymisen ja eri poliisiyhdistysten 

yhteistoiminnan puolesta voimakkaasti kehotettiin, kuten eräs nimetön kirjoittaja lausui: 

“Keskinäisiin kinasteluihin palkoista enempää kuin muistakaan sellaisista asioista ei nyt ole 

aikaa. Yhteisvoimin on käytävä yhteistä asiaa ajamaan.”244 Yksimielisyyteen kehotti myös 

P. M–nen heinäkuun 1928 pääkirjoituksessa. 

-- kehoitan kaikkia Suomen poliisikuntaan kuuluvia poliisimiehiä liittymään yhteen liittoon ja sitten 

aivan kuin yhtenä miehenä ponnistamaan kaikki käytettävissä olevat voimat ja keinot 

palkkataistelumme lopulliseen ja onnelliseen voittoonviemiseksi, että kerrankin pääsisimme tuosta 

ainaisesta kiusallisesta ruikutuksesta ia että kerrankin vapautuisimme tuosta monivuotisesta 

painajaisesta, joka on meitä itseämme ja perheemme puutteellisen toimeentulon takia rasittanut. 

Yhtykäämme koko maan poliisikunta siihen ajatukseen, että yksimielisyys on voimaa.245 

1920-luvun lopulla poliisikunnan järjestäytymisessä nähtiin myös jo edistymistä, vaikkakin 

yhä myös parantamisen varaa.246 Vuonna 1928 perustettiin Suomen poliisiyhdistysten 

Keskusjärjestö, Suomen Poliisien Liiton, Suomen Poliisimiesyhdistyksen sekä 

Kruununnimismiesyhdistyksen yhteiseksi keskusjärjestöksi247, mihin lehdessä suhtauduttiin 

aluksi toiveikkaasti.248 Yhteisen keskusjärjestön synnyn toivottiin saavuttavan edistystä 

paitsi palkkakysymyksessä, myös ylipäätään ammatillisessa yhdentymisessä: 

 

Perustavassa kokouksessa näkyi, mitenkä suuresti epäillen toisistaan erillään toimivat 

poliisimiespiirit ovat toisiinsa suhtautuneet. Mutta siitä näkyi myöskin, miten pian kosketuksiin 

joutuminen "epäiltyjen" kanssa hälvensi aiheettomat epäluulot ja sovitti mahdolliset pienet 

erimielisyydet. Kaikki huomasivat olevansa saman perheen, suuren poliisiperheen, jäseniä, joitten 

kesken vallitseva luottamus on parhain keino perheen ja sen jäsenten kohottamiseksi ja johtamiseksi 

parempaa tulevaisuutta kohti. Tällaisen luottamuksen aikaansaamisessa eri poliisimiespiirien välille 

on yhteisellä järjestöllä, huomattava merkitys.249  

 

 
243 Rautkallio 1971, 12–13; Ylikangas 1996, 282. 
244 Suomen Poliisilehti, 15.04.1927, s. 93. “Tyytymättömyyttä.” -- 
245 Suomen Poliisilehti, 15.07.1928, s. 190. “Palkkauskysymys.” P. M–nen 
246 Suomen Poliisilehti, 15.01.1928, ”Vuositaipaleen alussa.” Kirj. Allan Lumme 

Suomen Poliisilehti, 31.05.1928, “Hyvä alku.” Kirj. Allan Lumme 
247 Suomen Poliisilehti, 30.09.1928, “Keskusjärjestö perustettu.” Kirj. Allan Lumme 
248 Suomen Poliisilehti, 15.01.1929, “Vuoden vaihteessa.” Kirj. Allan Lumme 
249 Suomen Poliisilehti, 30.09.1928, s. 265. “Keskusjärjestö perustettu.” 
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Yhteinen huolenaihe ei kuitenkaan johtanut saumattomaan yhteistyöhön.  Keskusjärjestö jäi 

lyhytikäiseksi, ja sen hallitus päätti järjestön lakkauttamisesta jo maaliskuussa 1930250, 

“koska se ei ole tuottanut mitään tuloksia eikä sillä ole edellytyksiä niitä saavuttaakaan ja se 

siten vain aiheuttaa jäsenjärjestöille turhia kuluja.”251 Keskusjärjestön hajoamisen myötä 

Rikospoliisimiesyhdistys sai alkunsa ja eri poliisiyhdistysten ajautumista jälleen erilleen 

lehdessä suuresti harmiteltiin: “Kumpikin tavallaan osoittaa, kuinka heikkoa yhteistoiminta 

poliisikunnassa on. Ovatko eri ryhmien edut todella niin toisilleen vastakkaiset vai ovatko 

menettelytavat asiain ajamiseen nähden eri etupiireillä siihen määrään erilaiset, että ulospäin 

ei voida esiintyä suurempaa yhtenäisyyttä osoittaen--”252, Poliisilehdessä kirjoitettiin. 

Palkkakysymys epäilemättä vei resursseja myös muiden ammatillisten kysymysten 

käsittelemiseltä. 

 

Palkkakysymyksen kautta avautuu kiintoisa näkymä poliisi-identiteettiin myös 

kansallisuusaatteen näkökulmasta. Fennomanian perintö ja isänmaan rakkaus näkyivät 

poliisikunnan aatemaailmassa vahvasti erityisesti 1920-luvulla: poliisit kuvasivat 

tehtäväänsä isänmaan palvelijoiksi, “nyt en ole enää vieraan palvelija, vaan palvelen omaa 

isänmaatani, teen työtä niinkuin isäntä omalla konnullaan”,253 ja myös lehden yhtenä 

tehtävänä kuvattiin herättää rakkautta isänmaahan254. Muistokirjoituksissa toivotettiin 

edesmenneille poliiseille isänmaan keveitä multia255 ja isänmaan helmaan heitä toivotettiin 

jatkamaan ikuista untaan256. Isänmaa näyttikin olleen poliiseille pyyteettömän rakkauden ja 

kunnioituksen kohde, mutta suhde valtiovaltaan oli sen sijaan usein varsin kriittinen, ennen 

kaikkea palkkakysymyksestä johtuen.  

 

“Asioita seurannut” kommentoi valtion virkailijoiden palkkauudistusta syyskuussa 1926: “-

- epäämätöntä vääryyttä juriidisesti katsoen on ainakin se, jos valtion palvelijain edellä 

mainituista syistä täytyy kärsiä suoranaista puutetta, mihin lisättäköön vielä se 

 
250 Suomen Poliisilehti, 03.05.1930, “Suomen Poliisilehden liitto r.y.”   
251 Suomen Poliisilehti, 15.04.1930, s. 134. “Suomen Poliisiyhdistysten Keskusjärjestö hajoo.”  
252 Suomen Poliisilehti, 15.01.1931, s. 5. ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.”  
253 Suomen Poliisilehti, 05.08.1921, s. 238. “Muistelmia.” Kirj. -rva 
254 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, “Taipaleelle lähdettäessä.” Kirj. Kaarlo Soinio 
255 Suomen Poliisilehti, 30.11.1925, “Henkilötietoja.”  
256 Suomen Poliisilehti, 15.12.1924, “Henkilötietoja.”  
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käytännöllinen totuus, että ken ei jaksa maksaa palvelijainsa eli apulaistensa palkkoja, hän 

saa luvan olla ilman niitä.”257 Riittämättömiksi katsottuja palkankorotuksia kritisoitiin myös 

elokuussa 1928: ”Kaikesta näkyy, että hallitus on määritellyt kantansa edelläkosketelluissa 

kysymyksissä puolueensa virkamieskammon vaatimuksesta”, Allan Lumme kirjoitti 

riittämättömiksi katsomistaan palkankorotuksista sekä poliisivoimain lisäämisestä.258 Palkan 

lisäksi myös henkilöstöresursointi herätti säännöllisesti hallituksiin kohdistuvaa kritiikkiä. 

Esimerkiksi Yrjö Nikula kirjoitti kovasanaisesti, että poliisikuntaan “käsittämättömällä 

välinpitämättömyydellä ja melkeinpä vihamielisyydellä” suhtautuvan yhteiskunnan lisäksi, 

myös valtiovallan taholta poliisikuntaa jatkuvasti heikennettiin: ”Yhteiskunnallemme ei voi 

olla eikä saa olla yhdentekevää miten sen olemassaololle niin tärkeätä, kuin poliisitoimi on, 

hoidetaan ja minkälaisia sivistys ja ammattitasoltaan ovat ne, jotka tätä tärkeätä tointa 

käyttelevät.”259  

 

Usko hallituksiin näytti paikoin jopa toivottomalta: ”Olipa hallitus idästä tai lännestä, 

olivatpa eduskuntavaalit tulossa tai juuri olleet, aina valtionvirkailijain palkkakysymys 

työnnetään syrjään, vain silloin tällöin pudottamalla muru jollekin yksityiselle ryhmä- tai 

ammattikunnalle”, Allan Lumme kirjoitti vuoden 1929 aluksi linjaten, ettei palkkakysymystä 

voitu pitää tyydyttävästi ratkaistuna.260 Myös 1930-luvun lopulla valtiovalta valtiovalta sai 

kuulla kunniansa: ”Asia herättää sitä katkerampaa tunnetta, kun jokainen toimenhaltija 

muistaa, miten kärkäs valtio oli alentamaan palvelijainsa palkkoja pulavuosina vedoten 

heidän ymmärtämykseensä valtion vaikeuksiin nähden ja miten kylmäkiskoisesti sama valtio 

nyt ”hyvien aikojen” vallitessa, mikä valtion palkkalaisille merkitsee vaikeuksia, suhtautuu 

heidän pyyntöihinsä kohonneita elinkustannuksia vastaavasta palkasta.”261 

 

Palkka olikin keskeisesti kysymys yhteiskunnallisesta tunnustuksesta ja arvostuksesta. 

Palkan nostamista peräänkuulutettiin esimerkiksi poliisitoimen yhteiskunnalliseen 

 
257 Suomen Poliisilehti, 15.09.1926, s. 243. ”Valtion pienpalkkaisten asia lähellä ratkaisuaan.” Kirj. Asioita 

seurannut 
258 Suomen Poliisilehti, 31.08.1928, s. 230. ”Hallituksen kanta.” Kirj. Allan Lumme 
259 Suomen Poliisilehti, 30.04.1928, s. 124. “Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys 

taistelussa rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 
260 Suomen Poliisilehti, 15.01.1929, s. 2. “Vuoden vaihteessa.” Kirj. Allan Lumme 
261 Suomen Poliisilehti, 01.01.1938, s. 1. ”Uutta vuotta aloitettaessa.” Kirj. Allan Lumme 
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merkityksellisyyteen ja työn raskauteen ja vaarallisuuteen vedoten. Kenties osin siitä syytä, 

ettei valtiovallan taholta tunnustusta koettu, poliisit ottivat itse osaa merkityksensä ja arvonsa 

määrittelyyn ja katsoakseni pyrkivät sillä tavoin myös ammattiylpeyden nostattamiseen.262 

Palkan pienuudesta poliisin toimeen liittämäänsä yhteiskunnalliseen merkitykseen nähden 

kirjoitti esimerkiksi L.P: 

Ei poliisia useilla tahoilla säälitä, vaikka hän terveytensä ja henkensäkin menettäisi kanssaihmistensä 

turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta. Mihin joutuisimmekaan tässä maailmassa ilman poliisin 

auttavaa kättä. Yhteiskunta jauhautuisi palasiksi ilman sitä. Kun poliisi on tietoinen tästä 

koossapitävästä voimastaan, niin siksipä hän ilolla auttaakin lähimmäistään. Mutta kunnioitetaanko 

häntä hyväntekijänä? Saako hän edes kohtelua ansion mukaan? Ei! hän ei saa edes 

huomioonottamisen tai kiitollisuuden ilmausta palveluksistaan yhteiskunnan hyväksi.263  

 

Yhteenveto: 

Oma ammattilehti merkitsi uutta aikakautta maan poliisikunnalle. Sen sivuilla poliisit 

pääsivät esittämään työnsä sisältöjä koskevia kannanottoja sekä keskustelemaan eri puolilla 

maata olevien kollegojensa kanssa. Oman ammattilehden tarjoama tila hyödynnettiin, ja 

lehdessä tehtiin voimakkaitakin kannanottoja esimerkiksi järjestäytymistä, kouluttautumista 

ja palkkausta käsittelevissä keskusteluissa. Poliisit ottivatkin aktiivisesti toimijan roolia 

työnsä ja työolojensa järjestämistä koskevissa kysymyksissä. 

 

Ammatillinen identifioituminen näytti olevan vahvaa ainakin Poliisilehteen kirjoittaneiden 

keskuudessa, vaikka se ei sitä vielä välttämättä laajemmin ammattikunnassa ollut. Pyrkimys 

ammatillisen siteen ja ylpeyden herättämiseen olikin nähdäkseni yksi tärkeimpiä oman 

ammattilehden tavoitteita. Tällä tavoiteltiin myös ammatillisen tason kohottamista, mikä oli 

tärkeää rikollisuustilanteen ja yleisösuhteiden parantamiseksi. Myös koulutusta ja palkkausta 

käsittelevät keskustelut kytkeytyivät näihin korkeampiin tavoitteisiin.   

 

Ammatilliset kriisit, kuten ammatilliseen tasoon kohdistunut kritiikki sekä palkkakysymys, 

toisaalta edistivät poliisien järjestäytymistä, toisaalta myös jakoivat heitä, mikä ilmeni eri 

poliisiyhdistysten välisinä jännitteinä. Palkkauskysymys koettiin myös laajemmin 

 
262 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 22.04.1925, “Palkkausolojemme uudelleen järjestely.” Kirj. E.I.W 
263 Suomen Poliisilehti, 30.04.1924, s. 117. ”Säästö- ja lainauskassoista.” Kirj. L.P 
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arvostuksen puutteena, mikä aiheutti jännitteisyyttä myös suhteessa valtiovaltaan. Toisaalta 

arvostuksen puute ja pyrkimys omien ammatillisten tavoitteiden edistämiseen, herättivät 

poliisikuntaa nostamaan itse esiin ammatillista arvoaan.  
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2. “Yhteiskuntaa säilyttävä voima” 

Tässä käsittelyluvussa pyrin tarkastelemaan poliisi-identiteetin kysymystä erityisesti 

yhteiskunnallisista ja poliittisista näkökulmista. Aloitan luvun havainnoimalla poliisien 

ajatuksia alalla vaadituista ominaisuuksista ja ihanteista. Toisessa alaluvussa käsittelen 

lehdessä esiintynyttä puhetapaa ammatin merkityksestä sivistysvaltion turvaajana ja 

yhteiskunnan säilyttäjänä. Kolmannessa alaluvussa havainnoin poliisityötä ohjannutta lain 

varjelemisen ajatusta, erityisesti suhteessa 1920- ja 1930-lukujen vaihteen poliittisen 

väkivallan vuosiin. 

 

 

2.1 Kutsumuksen, luotettavuuden ja isänmaallisuuden ihanteita 

Poliisin palvelus yleensä, sekä järjestys- että rikospoliisin, on raskasta ja vaaranalaista. Se vaatii 

toimintatarmoa ja päättäväisyyttä, varovaista harkintaa ja tahdikkuutta, monikirjavan elämän 

kaikkien mahdollisuuksien ja tapahtumain ymmärtämistä, mutta sen lisäksi vielä monipuolisia, 

runsaita tietoja ja suurta kokemusta.264 

Poliisitoimessa vaadituista ihanteista säädettiin vuoden 1925 asetuksessa poliisitoimesta 

muun muassa seuraavaa: “Poliisimiehen tulee kohteliaasti ja auliisti kohdella hänen virka-

apuaan käyttäviä sekä toiminnassaan noudattaa puolueettomuutta ja tyyntä harkintaa” ja 

“esimiehelleen on poliisimiehen osoitettava kuuliaisuutta ja noudatettava niitä ohjeita ja 

määräyksiä, joita tämä lain ja toimivaltansa rajoissa antaa.”265 Myös Poliisilehden 

kirjoituksissa esitettiin runsaasti ajatuksia ihanteellisesta poliisiudesta, alalla vaadittavista 

ominaisuuksista, poliisimiehelle soveltuvasta käyttäytymisestä ja olemuksesta kuin 

fyysisistäkin ominaisuuksista, kuten edellä T. I. Waarama kirjoitti. Koska 

poliisitoimiasetuksessa varsinaisista ihanteista ja vaadituista ominaisuuksista varsin 

vähänlaisesti lausuttiin, katsoakseni poliisien omalle ammattieettiselle pohdinnalle oli 

tarvetta ja tähän oma lehti tarjosi tilaa. Ihanteellisten ominaisuuksien jalostamisella 

nähtiinkin suuri merkitys tehtävässä onnistumiselle: "poliisivirkamiestenkin onnistuminen 

tehtävissään riippuu siitä mitenkä ja minkälaisilla ominaisuuksilla he vaikuttavat 

 
264 Suomen Poliisilehti, 15.07.1925, s. 155. ”Rikosmuseoista.” Kirj. T.I. Waarama 
265 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925: 8. & 9. § 
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ympäristönsä yleisöön”, Jussi Hagberg kirjoitti.266 Ihannepohdinnoilla nähdäkseni pyrittiin 

myös ohjaamaan alan rekrytointiperusteita, kuten seuraavassa A. Lindqvistin kirjoituksessa: 

Poliisialallakin on pantava ankara tositoiminta käytäntöön, eikä onnenonkijani ja keinottelijain 

tarvitse kurottautuakaan tämän kunniallisen ja luottamuksellisen toimen opetuksen korkean, valoisan 

kynnyksen yli. -- kyllä, hänen tulee jo ennen ensi askeltaan tällä alalla omata jonkinlainen sivistys- ja 

tietomäärä, esimerkiksi kansakoulun oppikurssin antama, hänellä tulee olla hyvä käsityskyky, terve ja 

roteva ruumiinrakenne sekä moitteeton entisyys. Eikä liene liikaa, jos mahdollisuuden mukaan, 

ryhdyttäisiin vaatimaan todistettavasti tarmokasta ja rohkeaa luonnetta, jolta voi odottaa tahdon 

lujuutta ja päättäväisyyttä, tarpeen niin vaatiessa.267 

Poliisiammatin katsottiin vaativan horjumattomuutta ja lahjomattomuutta268 sekä kykyä 

toimia kylmäverisesti ja harkitusti ”ilman pienintäkään pelon tunnetta”269. Myös 

puolueettomuus, mielenmaltti, esiintymisrohkeus, raittius, hyvä muisti ja arvostelukyky sekä 

arvokas käyttäytyminen mainittiin tärkeinä ominaisuuksina.270 Poliisitarkastaja V. Suhonen 

kirjoitti, että poliisimiehen on ”osattava käyttäytyä aivan erikoisen moitteettomasti, 

reippaasti, ryhdikkäästi ja arvonantoa herättävästi ja kohdeltava hänen puoleensa kääntyvää 

yleisöä kohteliaasti ja auliisti”.271 Myös muodolliselle ja arvokkaalle käyttäytymiselle 

annettiin korkea arvo: ”Reippaat ja ryhdikkäät pitää olla liikkeet, pää pystyssä eikä nenä 

maata kohden painettuna.”272 Esimiehille kehotettiin osoittamaan  kuuliaisuutta ja heitä 

puhutellessa oli ”poliisin seistävä perusasennossa eikä niin kun vanhat akat, juuri aivan kun 

sotaväessä”.273 Tärkeinä ominaisuuksina pidettiin myös henkistä innostusta ja pyrkimystä 

“sielun sivistykseen, edistykseen ja jalouteen”, minkä lisäksi poliisimiehen kirjoitettiin 

tulevan olla ”sielultaan ja mieleltään tosi suomalainen, isänmaallinen.274  

 

Myös ulkomaisiin ajattelijoihin tukeuduttiin poliisi-ihanteiden määrittelemisessä. 

Syyskuussa 1935 lehdessä lainattiin tutkija Leonard V. Harrisonin Bostonin poliisia 

käsittelevää teosta. Harrissonin mukaan poliisitoimi vaati “ruumiillista kuntoa, rohkeutta, 

 
266 Suomen Poliisilehti, 15.05.1923, s. 128. ”Valtiovallan poliisimiesten vähä-katkismus.” kir. Jussi Hagberg 
267 Suomen Poliisilehti, 11.03.1921, ”Poliisin kasvatuksesta ja opetus-ohjelmasta.” Kirj. A. Lindqvist. 
268 Esim. Suomen Poliisilehti, 09.12.1921, “Mihin poliisitoimi meitä velvoittaa?” Kirj. G.M.L 
269 Suomen Poliisilehti, 08.04.1921, s. 104. ”Yhtä ja toista poliisimiehen kehittämisestä.” Kirj. H. Ollikainen 
270 Suomen Poliisilehti, 30.09.1934, s. 398. ”Poliisimiehiltä vaadittavista ominaisuuksista.” Kirj. K.V 
271 Suomen Poliisilehti, 15.04.1932, s. 143. ”Poliisikouluutuksen järjestäminen kaupunkien poliisilaitoksissa.” 

Kirj. V. Suhonen 
272 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, s. 93. ”Sananen poliisin tehtävistä ja velvollisuuksista.” Kirj. H. Rantanen 
273 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, s. 93. ”Sananen poliisin tehtävistä ja velvollisuuksista.” Kirj. H. Rantanen 
274 Suomen Poliisilehti, 15.05.1923, ”Valtiovallan poliisimiesten vähä-katkismus.” Kirj. Jussi Hagberg.  
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tahdikkuutta, itsehillintää, arvostelukykyä, ripeyttä, poliisitietoa, vieläpä lainopillisia 

tietoja”. Fyysillisen rohkeuden lisäksi ammattin sanottiin vaativan myös kykyä toimia 

ihmisten parissa: “Tahdikkuus on ehkä hänen päähyveensä. Sairasmielisten, rikollisten, 

lasten y.m. käsitteleminen vaatii häneltä kykyä ymmärtää ja ihmistuntemusta.”275 

 

Historiallisesti poliisin ammatillistamiskehitys on ollut pyrkimystä kehittää poliisin 

ammattia elämäntyöksi, johon ohjaa kutsumus ja tahto toimia julkisena palvelijana.276 

Esimerkiksi Reiner on kirjoittanut kutsumuksen merkityksestä myös poliisikulttuurin 

olennaisena piirteenä277 ja tämä on nähtävissä myös tutkimusajankohtanani. Poliisin ammatti 

ei ollut mikä tahansa päivätyö, vaan poliisi oli poliisi myös siviilissä ollessaan.  

Yksityiselämässäkin edellytetystä moraalista mainittiin myös poliisitoimiasetuksessa: 

“Poliisimiehen on virassaan ja yksityisessä elämässään käyttäydyttävä niin, ettei 

poliisikunnan arvo siitä kärsi”278.”Synnynnäistä taipumusta”279, intoa ja antaumusta280 sekä 

kutsumusta alalle arvostettiin281. Esimerkiksi poliisitarkastaja Väinö Suhonen kirjoitti 

poliisiammatin vaativan ”harjoittajaltaan paljon henkisesti ja ruumiillisesti -- ensi sijalla 

kuitenkin halua ja antaumusta tulevaan kutsumukseensa ja sitäkin ennen luontaisia 

taipumuksia”.282 Myös Jussi Hagberg kirjoitti kutsumuksen keskeisyydestä kunnollisuuden, 

rehellisyyden ja uskollisuuden rinnalla. Tällä hän näki osansa jopa koko poliisikunnan 

maineen vaalimisessa. 

-- synnynnäisten lahjojen ja vakaasta mielestä kohonneiden pyrkimysten, ohjausten, opetusten ja 

käytännöllisen kokemuksen ahjoittamana on armoitettu poliisimiehen lahja saavutettavissa. Ne, jotka 

tuntevat taipumuksensa käydä vastuunalaista poliisimiehen uraa, antautukoot koko sydämellään 

alttiiksi alalle, sillä heidän tukensa, kuntonsa ja persoonansa on oleva maan ja paikkakuntain onneksi 

ja siunaukseksi. Mutta ne, joilla ei ole sisäistä kutsumusta tehtävään, ja joilla on taipumus olla 

kaikkien mieliksi sovinnaisilla pyyteillä, pysyköön visusti syrjässä, sillä sellaisten yksilöllisyys tahraa 

koko Suomen valtiovallan poliisijärjestön kunnian.283 

 
275 Suomen Poliisilehti, 15.09.1935, ”Amerikalaisia näkökantoja poliisista.” 
276 Chan, Devery & Doran 2003, 5. 
277 Reiner 1992, 111–114. 
278 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925. 
279 Suomen Poliisilehti, 15.09.1923, ”Jumalan armosta poliisikonstaapeleita.” Kirj. Jussi Hagberg 
280 Suomen Poliisilehti, 15.11.1928, “Järjestysvallan vahvistaminen.” 
281 Suomen Poliisilehti, 30.09.1934, ”Poliisimieheltä vaadittavista ominaisuuksista.” Kirj. K.V  
282 Suomen Poliisilehti, 29.02.1932, s. 78. ”Eräitä huomioonotettavia näkökohtia paikkoja täytettäessä.” Kirj. 

Väinö Suhonen 
283 Suomen Poliisilehti, 15.09.1923, s. 232. ”Jumalan armosta poliisikonstaapeleita.” Kirj. Jussi Hagberg 
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Poliisien pohdinnoilla ammatillisista ihanteistaan saattoi lainsäädännön rinnalla olla 

vaikutusta myös poliisin toimintatapojen muotoutumiseen, ainakin lehdessä aktiivisesti 

täydennettiin lainsäädännössä kirjattua. Elokuussa 1928 lehdessä julkaistiin katkelma 

konstaapeli R. Ruokosen Valtion Poliisikoulun luokalla pitämästä esitelmästä, jossa hän 

määritteli erityisesti maalaispoliiseilta vaadittuja edellytyksiä. Esitelmässään hän kertoi 

pyrkivänsä hallituksen taholta säädeltyjen virallisten kelpoisuusvaatimusten sijaan, 

avaamaan niitä ”erikoisia taipumuksia ja ominaisuuksia, jotka omaava mies vasta voi 

kunnolla menestyä toimiessaan poliisina”. Virallisten kelpoisuusvaatimusten rinnalla hän 

näki siis poliisityön vaativan myös muita taitoja, joiden määrittelyyn hän puheessaan 

aktiivisesti otti kantaa. Ruokonen piti poliisimiehen tärkeinä ominaisuuksina rehellisyyttä ja 

oikeudentuntoa, mikä oli hänelle paitsi lahjomattomuutta, myös kaikkien tasapuolista 

kohtelua. Rohkeus ja kuuliaisuus esimiehelle, maltillisuus ja tahdikkuus olivat myös niin 

ikään tärkeitä ammatin kunnollisessa hoitamisessa, mutta myös ammattikunnan maineen 

vaalimisessa.284 Myös Ruokonen piti ehdottoman tärkeänä, että poliisit noudattaisivat 

lainkuuliaisuutta myös yksityisessä elämässään.285  

 

Nähdäkseni myös lehdessä säännöllisesti julkaistut muisto-, eläköitymis- ja 

merkkipäiväkirjoitukset olivat poliisi-ihanteiden määrittelemisen paikkoja. Niissä usein 

kiiteltiin muistamisen kohteena olevaa poliisimiestä uutteruuden, tarmokkuuden, rehtiyden 

ja isänmaallisuuden hyveillä.286 ”Sinä, Poliisimies, olit tulevaisuuden uskoa täynnä. 

Kutsumustasi varten olit, elit -- Missä ikinä liikuitkin, tunnettiin Sinussa tämän lisäksi 

auttava, katteeton epäitsekäs ihminen”, Ilmari Sutinen kirjoitti poliisitarkastaja Gunnar 

Metsävainiosta tämän muistokirjoituksessa.287 60 vuotta täyttäneen apulaisnimismies K. J. 

Sutisen kerrottiin sen sijaan olevan ”niitä vanhan kansan tervaskantoja, jotka ovat kokeneet 

vaikeidenkin aikojen tuulet ja tuiskut ja jotka tarmokkaalla yritteliäisyydellään ovat pyrkineet 

ja päässeet eteenpäin”, ja joka tunnettiin ”tarmokkaaksi ja tunnolliseksi virkamieheksi”.288 

Vain 37 vuoden iässä menehtyneen konstaapeli Edvard Bouchtin muistokirjoituksessa 

 
284 Suomen Poliisilehti, 15.08.1928, ”Poliisimiehelle asetettavista vaatimuksista.” R. Ruokosen puhe 
285 Suomen Poliisilehti, 15.08.1928, s. 217. ”Poliisimiehelle asetettavista vaatimuksista.” R. Ruokosen puhe 
286 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 15.09.1933, ”Henkilötietoja - J. A. Lumme.”  

Suomen Poliisilehti, 15.12.1937, ”Henkilötietoja - Ylikonstaapeli Kaarlo Akseli Kaarlonen.”  

Suomen Poliisilehti, 15.03.1938, ”Henkilötietoja: J. Hauhia.” 
287 Suomen Poliisilehti, 30.04.1932, ”In memoriam” /Kirj. Ilmari Sutinen. 
288 Suomen Poliisilehti, 01.10.1937, ”Henkilötietoja: K.J. Sutinen 60v.” 
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vainajaa kuvattiin työteliääksi, avuliaaksi ja toimintatarmoiseksi poliisimieheksi, joka nautti 

paitsi palvelustoveriensa, myös yleisön suosiosta. Myös Bouchtin aktiivisuutta poliisien 

yhdistyselämässä sekä suojeluskuntatyössä kiiteltiin.289  

Usein sait suorittaa raskaita ja pitkiä työpäiviä, mutta silti ei Sinussa huomannut koskaan mitään 

väsymystä eikä vastenmielisyyttä työlle. Aina missä apuasi tarvittiin olit valmis sitä antamaan. 

Rehellisyys, oikeus ja isänmaanrakkaus olivat Sinulle työnantajina ja kun me nyt Sinun näin lyhyeen 

päättynyttä elämäntehtävääsi katselemme, on se meidän silmissämme ehyt ja suuri saavutuksiltaan. -

- Rakastamasi isänmaan hyväksi Sinä uhrasit paljon ja olisit ollut valmis vielä suurempiinkin 

uhrauksiin, siksi olkoon isänmaan multa kevyt, missä viimeisen leposijasi olet jo saanut.290 

Myös poliisiurheilulle nähty arvo osana poliisikulttuuria voidaan tunnistaa jo 

tutkimusajankohtanani. Paitsi yhteisöllisyyden ja fyysisen kunnon kehittäjänä, urheilun 

merkitys nähtiin myös ammatissa keskeisenä nähtyjen ominaisuuksien kehittämisessä.291 

Syyskuun 1922 pääkirjoituksessa kirjoitettiin telinevoimistelun hyödyllisyydestä 

poliisiammatissa harjaantumiseen: "kuta vaikeammaksi temppu käy, tarvitsee suorittaja yhä 

runsaamman annoksen päättäväisyyttä, kylmäverisyyttä ja rohkeutta. Näitä ominaisuuksia 

kasvattaa telinevoimistelu ja näitä ominaisuuksia tarvitsee jok'ainoa poliisimies”292. Myös 

poliisikunnan urheilukilpailuista selostettiin lehdessä usein tarkkaan, millä myös voidaan 

tunnistaa ammatillisen yhteisöllisyyden herättämisen tavoitteita.293  

 

Poliisikunnan perusolemusta kuvattiin usein maskuliinisuuteen liitetyillä hyveillä, mikä on 

myös myöhemmin tunnistettu keskeisenä poliisikulttuurin piirteenä.294 Hyvään poliisiuteen 

liitettiin usein miehekkyys295: ”Ei teeskentelijä, liehakoiva ja aina muiden mieliksi, vaan 

itsenäinen, kunniantuntoinen ja miehekäs”296, ”Selkä suorana, katse rehellinen, tulinen jos 

asiattomasti nuhdellaan ja tutkitaan. Miehekäs puolustus”, Jussi Hagberg kirjoitti 

arvostamistaan ominaisuuksista.297 T.W. Paavonkallio kuvaili artikkelissaan Kanadan 

 
289 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934, ”Henkilötietoja – Edvard Boucht.” 
290 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934, s. 569. ”Henkilötietoja -- Edvard Boucht.” 
291 Suomen Poliisilehti, 30.06.1931, ”Urheilukurssit poliiseille.”  

Suomen Poliisilehti 15.09.1938, ”Urheilun merkitys poliisimiehelle.” Kirj. I.T. 

Suomen Poliisilehti, 15.06.1923, s. 143. ”Rikospoliisi ja ruumiinharjoitukset.” Kirj. tri Wilh. Polzer.  
292 Suomen Poliisilehti, 29.09.1922, s. 242. ”Voimistelu vaiko urheilu?” Kirj. E.I.W 
293 Suomen Poliisilehti, 15.03.1938, ”Poliisikunnan hiihtomestaruuskilpailut.”  
294 Janet B.L. Chan, Christopher Devery, Sally Doran 2003, 31. 
295 Suomen Poliisilehti, 15.12.1928, ”Vartiomiehen joulu.” ei kirjoittajaa 
296 Suomen Poliisilehti, 15.05.1923, ” Valtiovallan poliisimiesten vähä-katkismus.” Kirj. Jussi Hagberg. 
297 Suomen Poliisilehti, 15.05.1923, ” Valtiovallan poliisimiesten vähä-katkismus.” Kirj. Jussi Hagberg. 
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ratsupoliisin historiaa tämän 60-vuotismerkkipäivänä, pitäen miehekkäistä arvoja yhtenä 

syynä sen menestyksekkään suoriutumiseen: ”Vähälukuinen poliisikunnan voima oli sen 

miehekkäissä yksilöissä -- olivatkin sen yksilöt poikkeuksetta voimakkaita, tarmokkaita 

miehiä, jotka usein yksinäisinä saivat kestää erämaan vaivat, rasittavat takaa-ajot ja 

kamppailut.”298 Ammattikunnan miesvaltaisuudesta ja maskuliinisten hyveiden korkeasta 

arvostuksesta huolimatta, myös naispoliiseilla nähtiin tehtävänsä osana poliisiorganisaatiota 

erityisesti yhteiskunnan siveellisiä arvoja takaavassa tehtävässä, mistä jatkan luvussa 2.2.  

 

Ihanteellisten ominaisuuksien saavuttamiseksi lehdessä esitettiin toiveita rekrytoinnin 

kehittämisestä. Velvollisuutenaan itseään ja yhteiskuntaa kohtaan poliisien kehotettiin 

“armotta karsia -- kelvottomat ainekset” riveistään299, mikä nähdäkseni viesti ammatillisen 

tason kohottamisen yhteiskunnallisestakin tärkeydestä.  Hyvien ominaisuuksien vaalimisella 

pyrittiin tavoittelemaan koko ammattikunnalle arvostuksen nousua, mistä esimerkiksi Väinö 

Suhonen kirjoitti: ”-- me kukin kohdaltamme tekisimme parhaamme saadaksemme jo 

poliisin alemmille asteille niin kykenevää ja kunnollista väkeä, että näitten avulla koko 

poliisikunnan arvo nousisi ja että myöskin n.s. suuri yleisö saataisiin sen verran nykyisestä 

horrostilastaan heräämään, että tultaisiin yleisemmin huomaamaan miten välttämätön on 

varsinkin meidän rikollisuudestaan tunnetussa maassamme kunnollinen, voimakas ja 

tehtäväänsä hyvin kouluutettu poliisi.”300 Rekrytoinnin ja miehistön pysyvyyden tärkeydestä 

kirjoitti myös P. Miettinen:  

  -- tahtoisin huomauttaa arvoisalle päällystölle että poliisimiehiä nimitettäessä olisi enemmän 

harkittava minkälaisia miehiä laitokseen otetaan. Ei olisi otettava miestä näkemättä minkä kokoinen 

ja näköinen hän on, sillä ei kaikista miehistä tule poliisia tekemälläkään, sen on kokemus opettanut. 

On arvaamaton vahinko poliisilaitokselle, jos siihen kerätään kaiken maailman kulkijoita, joita täytyy 

jo kuukauden tai ainakin parin perästä muuttaa, syystä että heistä ei olekaan tullut poliisia. Sellainen 

poliisilaitos, jossa aina muuttuu miehiä, ei tarpeen tullen kykene pitämään sellaista järjestystä, eikä 

suurempien rikosten sattuessa rikoksia niin hyvin selvittämään kuin laitos, jossa on pysyvä ja tottunut 

miehistö.301 

 

 
298 Suomen Poliisilehti, 31.07.1933, ”Miesten miehiä.” Kirj. T.W. Paavonkallio 
299 Suomen Poliisilehti, 09.12.1921, s. 386. ”Mihin poliisitoimi meitä velvoittaa.” Kirj. G.M.L 
300 Suomen Poliisilehti, 29.02.1932, s. 80. ”Eräitä huomioonotettavia näkökohtia paikkoja täytettäessä”. Kirj. 

poliisitarkastaja V. Suhonen.  
301 Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, ”Hiukan pakinaa poliisikoulutuksesta.” Kirj. P.Miettinen 
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Tulkintani mukaan, lehden runsaissa keskusteluissa poliisityössä vaadittavista 

ominaisuuksista paitsi määriteltiin näitä ominaisuuksia ja käytiin niiden kautta ammatti-

identiteettistä keskustelua, mutta pyrittiin myös korostamaan poliisiammatin 

erityisluonnetta, sen tehtävien moninaisuutta ja ammattiin liitettyä yhteiskunnallista 

tärkeyttä. Keskustelujen taustalla on voinut olla myös ammattiylpeyden herättämiseen 

tähtääviä tavoitteita, kuvaamalla toimessaan menestyvää poliisia ylevilläkin hyveillä. 

Vaadittujen ominaisuuksien runsautta korostamalla on voitu myös pyrkiä painottamaan 

koulutuksen ja resurssoinnin kehittämisen tarvetta ammatillisen tason takaamiseksi. 

Keskusteluja saattoivat ajaa myös vaikuttamispyrkimykset alan rekrytointiperusteisiin ja 

joitain kirjoituksia suoraan suunnattiinkin rekrytointia tehneille poliisipäälliköille.  

 

2.2 Osaksi sivistysvaltioiden jatkumoa 

Jo kulttuurin (sivistyksen) aamusarastuksen aikoina oli sana ja käsite »poliisi», sen sanan 

laajemmassa merkityksessä tunnettu; siellä, missä kaikki elämä ja sen toimintamuodot tahdottiin 

pysyttää säännöstellyissä uomissaan, oli laadittava tätä tarkoitusta varten ohjeita ja lainsäännöksiä 

ja huolehdittava niiden noudattamisesta ja täytäntöönpanosta. Mitä enemmän joku kansa 

sivistyksessään pääsi nousemaan ja kehittymään, sitä suuremmaksi tuli sen tarve saada järjestystä ja 

säännöstystä yhteiskunnalliseen elämään ja sen jäsenten keskinäisiin suhteisiin.302 

Joulukuussa 1924 lehdessä julkaistiin alkujaan saksalaisessa Polizeibeamten-Blatt-lehdessä 

julkaistu artikkeli antiikin Kreikan Pergamonin kaupungin arkeologisista kaivauksista. 

Kirjoituksessa kerrottiin kaivauksissa löytyneistä pergamenteista sekä niihin kirjatuista 

säädöksistä paikallispoliisin järjestämisestä. Edellä lainatun katkelman avulla kyettiin 

nähdäkseni vahvistamaan käsitystä poliisista välttämättömänä osana sivistysvaltiota, sen 

ikuisesta ja ajattomastakin merkityksestä yhteiskunnan järjestämisen kannalta.303 

Poliisilaitosta kuvattiinkin myös laajemmin lehdessä usein välttämättömänä yhteiskunnan 

jatkuvuuden kannalta. ”Kaikissa niissä määrätyissä maa-alueissa, joissa ihmiset muodostavat 

yhteisen yhdyskunnan, tarvitaan sen olemassa oloon hallitseva valta, joka edistää 

yhteiskunnan tehtäviä, ja turvaa sen etuja”, A.L-a kirjoitti tammikuussa 1921 poliisi-

nimityksen historiaa tarkastelevassa kirjoituksessaan, kuvaten, että poliisi ”on jo 

 
302 Suomen Poliisilehti, 15.12.1924, s. 336. ”Eräs vanhan muinaisajan poliisijärjestys.” Kirj. Daumerlang 
303 Suomen Poliisilehti, 15.12.1924, ”Eräs vanhan muinaisajan poliisijärjestys.” Kirj. Daumerlang 
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vuosituhansia osoittanut olevansa yksi yhteiskunnan välttämättömimpiä elimiä, jona se tulee 

edelleenkin pysymään.”304 

 

Tahto kuulua sivistyskansojen ja -valtioiden jatkumoon näkyikin poliisikunnassa vahvana ja 

poliisin kehittäminen miellettiin osaksi sivistysvaltion velvollisuuksia: “Täydellä juuri 

nykyisenä aikana kaikissa sivistysmaissa valtiovallan taholta pidetäänkin poliisikunnan 

kehittämistä ja opettamista erikoisen tärkeänä,” T. I. Waarama linjasi.305 Tavoite nostaa 

Suomi muiden sivistysvaltioiden rinnalle esiintyi jo 1800-luvun lukeneiston ja sivistyneistön 

keskuudessa306 ja tässä mielessä poliisikunnan ajattelu rakentui vahvasti 1800-luvun 

fennomaanien aateperinnölle. Vaikka luvussa 1.4 osoitin, ettei poliisikunnan kunnioitus 

valtiovaltaa kohtaan ollut aina varauksetonta, olivat romantiikan ajalle ja kansallishengen 

perinnölle leimallinen hallitsijain rakkaus poliisikunnan aatemaailmassa selkeästi 

tunnistettavissa. Esimerkiksi Runebergin ja Topeliuksen tuotannoille leimallinen 

urhoollisuus sekä uskollisuus hallitsijaa ja Suomea kohtaan307 voidaan myös Poliisilehdessä 

tunnistaa esimerkiksi lain kunnioitusta tai isänmaan rakkautta arvottavissa kirjoituksissa. 

Myös irtiotto venäläisyydestä vaikutti olevan suomalaisen sivistysajattelun korostamista. 

 

Itsenäistyminen koettiin vahvasti uutena alkuna myös poliisihallinnon järjestämiselle. 

Poliisihallinnon nähtiin myös edustavan kansaa ja valtiota laajemminkin. ”Poliisista ja hänen 

käyttäytymisestään arvostelee usein ulkomaalainen koko kansaa. Nuoren, vasta jaloilleen 

nousseen valtion on ehdottomasti tavalla tai toisella luotava oma, omaperäinen poliisilaitos, 

jonka miehistö pystyy täyttämään tehtävänsä täysin arvovaltaisena, mutta jonka kansa 

samalla tuntee omakseen”, Eino Havas kirjoitti. Tärkeää hänelle näytti olleen irtiotto Venäjän 

vallasta ja sen aikaiseen poliisilaitokseen, kuin myös Neuvostoliitosta. Poliisi-identiteetin 

luomisen voikin nähdä olleen osa myös kansallisen identiteetin ja kansallisten hyveiden 

rakennustyötä: “Kansallinen, suomalainen poliisilaitos, sellainen, jonka jokainen mies tietää, 

mitä tahtoo, ja täyttää velvollisuutensa tinkimättä, omaamatta rahtuakaan sitä henkeä, jota 

 
304 Suomen Poliisilehti, 28.01.1921, s. 26. ”Poliisi-nimitys.” Kirj. A L-a  
305 Suomen Poliisilehti, 15.07.1925, s. 165. “Rikosmuseoista.” Kirj. T.I. Waarama 
306 Hietala 2003. 
307 Tiihoset 1984, 153. 
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venäläisvalta tällekin alalle koetti istuttaa”, Havas kuvasi käsitystään ihanteellisesta 

poliisilaitoksesta.308   

 

Tammikuussa 1921 kirjoittaja J. S asemoi Suomen valtiojärjestyksen osaksi länsimaista 

sivistyspiiriä. Vapaan yhteiskuntajärjestyksen perustana hän piti länsimaista sivistystä ja 

vapaata, lakeihin pohjautuvaa skandinavilaista yhteiskuntajärjestystä. Myös hän teki vahvan 

irtioton itänaapurista: “-- kun ajattelemme, miten toisenlaisiksi asiat tässä maassa olisivat 

kehittyneet, jos länsimaisen kirkon, sivistyksen ja yhteiskuntajärjestyksen sijaan olisimme 

saaneet itämaiselta naapuriltamme kaiken sen pimeyden ja raakuuden, täydellisen 

turvattomuuden henkeen ja omaisuuteen nähden, mikä siellä on vallinnut ja vieläkin 

vallitsee, niin täytyy myöntää, että kohtalo, suodessaan meille länsimaisen sivistyksen, kuten 

niin usein muutenkin, on ollut kansallemme erinomaisen suopea --”309. J.S:n sekä edellä 

lainatun Havaksenkin sanoissa voidaan tunnistaa myös maailmansotien väliselle 

aikakaudelle laajemminkin tyypillistä venäläisvihaa, jonka on katsottu syntyneen erityisesti 

1900-luvun alun venäläistämisen vuosina sekä sisällissodan aikana. Itsenäisyyden 

alkuvuosien venäläisvihassa bolšhevismin pelko yhdistyi laajempaan  

kansallisuusvihamielisyyteen.310 Tämä on tunnistettavissa myös Poliisilehdessä, paitsi 

epäluuloisuutena neuvostoliittolaiseen yhteiskuntajärjestelmää kohtaan kuin myös 

kielteisinä mielikuvina venäläisyydestä yleensä. 

 

J.S näytti mieltävän sivistyksen vahvasti lain kunnioittamisena, ja sisällissodan muisto kuin 

uuden kumouksenkin pelko näkyivät tämän ajattelussa. Lain kunnioituksen heikentymisen 

seurauksina J. S näki vapaan yhteiskuntajärjestyksen järkkymisen, ”vallattomuuteen, 

anarkiaan” ajautumisen: ”meillä on myöskin jo kylliksi kokemusta, veristä kokemusta, siitä, 

millaiseksi asiat kehittyvät, jos tuota yhteiskuntajärjestystä, sen pohjana olevaa lain 

kunnioitusta järkytetään.” Kirjoittaja painottikin, että “kaikkien kunnon kansalaisten on 

kohdistettava tarmonsa ja työnsä siihen, että lain ja järjestyksen kunnioitus kansamme 

keskuudessa jälleen saadaan kohoamaan entiselleen”.311 Esimerkiksi A. Lindqvist katsoi 

 
308 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 9. ”Poliisilaitosten kehittäminen.” Kirj. Eino Havas. 
309 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 5. “Lakipohjaisen yhteiskuntajärjestyksen merkitys.” Kirj. J.S 
310 Kaaremaa 1998, 179–181; Silvennoinen 2008, 69–70. 
311 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 6. “Lakipohjaisen yhteiskuntajärjestyksen merkitys.” Kirj. J.S 
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suomalaisten epäluottamuksen järjestysviranomaisiin johtuvan kansakunnan heikosta 

sivistystasosta: 

 

Jokaisen kansan kehitystä seuraa myöskin sen poliisin edistyminen. Vanhemmilla kultturikansoilla 

onkin kehittynyt jo arvokas turvallisuutta ja järjestystä ylläpitävä poliisikuntansa, ja siellä 

annetaankin arvoa ja kunnioitusta tälle virastolle ja sen henkilökunnalle. Onko meillä näin 

tapahtunut? Ei! — Mutta nyt on poliisitoimeen ryhtyneiden miesten täydellä todella käytävä asiantilaa 

korjaamaan ja jo toimintansa alussa meneteltävä niin, että luotto poliisiin kansalaisten puolelta tulee 

täydelliseksi.312 

 

Viinan kirot ja kieltolain rikkurit nähtiin keskeisenä uhkana sivistystason kohottamiselle. 

Viinan moraalia turmelluttavaa ja ”turmiota tuhansiin koteihin” levittävään vaikutukseen 

viittasi komisario Tuomisto kirjoituksessaan opintomatkasta Saksaan, kuvaillessaan 

pirtuvyöhykkeen ohittamista. ”Siellä nyt raivoavat entistä lukuisammat tappelut ja murhat, 

humalaisten reuhatessa kaduilla ja kujilla, ollen järjestysviranomaisten työtaakka 

äärimmäisyyteen asti ylikuormitettu loppumattoman spriitulvan takia.”313 Jussi Hagberg 

kirjoitti sivistyksen hyveen taantuneen sekä kansassa, valtiossa kuin poliisikunnassakin. 

Henkisen alennustilan syynä hän piti kieltolain  rikkomista, jonka myötä “lain pyhyyttä” 

oltiin ruvettu halveksimaan ja ”inhimillinen aatteellisuus ja lain kunnioitus” oli hävinnyt.314  

-- rehellisyys ja mielenjalous on taantunut ja tilalle on astunut: kunniattomuus, valhesivistys, 

valhemaine ja -kansallisuus. Kun kansan, nyt itsenäisellä ollen tulisi kasvaa, vaurastua henkisesti 

siveelliseksi, rehelliseksi ja arvokkaaksi, on se päinvastoin raaistunut, paatunut, materioitunut. Kun 

sen tulisi osottaa rakkautta ja avunantoa lähimmäistään kohtaan, hautoo se vihaa ja kulkee kostosta 

kostoon. Kun pitäisi antaa työlle kunnioitusta, osotetaan sitä kohtaan halveksumista, laiskuutta.315 

Toisaalta poliisien ihmiskäsityksessä tuntui laajemminkin korostuvan ihmisen taipumus 

paheellisuuteen. Moraalin hallinnan ja siten sivistysvaltion turvaamisen tehtävillä, 

poliisihallinnon tarvetta kirjoituksissa myös perusteltiin: “Yleensä on kaikkialla vallalla se 

käsitys, että poliisilaitos olisi jokin välttämätön paha, jota toistaiseksi tulee sietää, tekemättä 

kuitenkaan itselleen selvää, että sitä »sietämistä» ei koskaan voi poistaa, koska ihmiset kerran 

ovat vaan ja ainoastaan ihmisiä”, eräs nimetön kirjoittaja lausui. Hän näki yhteiskunnan 

kyvyn arvostaa poliisilaitostaan sivistyksen edellytyksenä: “Ei koskaan, kautta historian 

 
312 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 4. ”Tervehdys virkatovereilleni!” Kirj. A. Lindqvist. 
313 Suomen Poliisilehti, 31.10.1924, s. 4. ”Opintomatkalle Saksaan.” 
314 Suomen Poliisilehti, 16.09.1921, s. 278. “Valtiovallan julkisille virkamiehille.” Kirj. Jussi Hagberg 
315 Suomen Poliisilehti, 16.09.1921, s. 277. “Valtiovallan julkisille virkamiehille.” Kirj. Jussi Hagberg 
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vuosituhansien ole mikään maa sivistyksessä ja vauraudessa kulkenut eteenpäin, kun sen 

järjestystä säilyttävää voimaa on halveksittu ja halveksittu tahallisesti.” Kirjoittaja muistutti 

poliisin matalan tason lainvalvontatehtävistä, kuten yleisen turvallisuuden takaamisesta. 

Tämä näytti olevan hänelle osa poliisin suurempaa tehtävää, yhteiskunnan säilyttämistä. 316 

 

Tehköön kerrankin selväksi jokainen hallituksenkin jäsen — niinkuin yksityinenkin — itselleen, mitä 

itse asiassa poliisilaitos meille. Ilman sitä heidän untensa rauha olisi poissa, heidän kotinsa 

raakuuksien häväisemä ja heidän työnsä turhat. Eivät he voisi mihinkään luottaa, eivätkä he koskaan 

voisi tuntea sitä turvallisuudentunnetta kuin nyt tietäessään, että poliisikonstaapelit kulkevat heidän 

ikkunainsa alla myrskyssä ja tuulessa vartioiden heitä ja heidän omaisiaan ja omaisuuttaan. 

Ymmärtäköön vihdoinkin jokainen mikä yhteiskuntaa säilyttävä voima poliisilaitos on ja antakoon 

kunnian sille, jolle kunnia tulee.317 

 

Käsityksellä pahuuteen taipuvaisesta ihmisestä kyettiin myös korostamaan poliisin 

merkitystä esimerkiksi ”hengen, terveyden, omaisuuden ja koskemattomuuden” 

suojelijana.318 Kristillinen perisyntiajattelukin esiintyi esimerkiksi poliisikonstaapeli J. W–

a:n  kirjoituksessa. Hänen mukaansa lakeja tai poliiseja ei tarvittaisi, jos ihmiskunnassa ei 

vallitsisi henkistä pimeyttä. Taipumus paheisiin oli kuitenkin jäänyt ihmiseen osana jumalan 

suunnitelmaa ja ”pimeyden voimat” olivat järjestetyssäkin yhteiskunnassa suuret ja 

mahtavat. Näiden voimien hallinnalla hän perusteli järjestysvallan tarvetta: “Siitä syystä nyt 

tarvitaan järjestetty yhteiskunta ja kaikki mitä kehityksen kautta aikojen kuluessa on 

valkeuden edistämiseksi ja turvaamiseksi saatu.” J. W–a:n mukaan poliisilaitosten ja 

poliisimiesten kohtaama viha ja halveksunta johtuivat heidän roolistaan “alimpina valkeuden 

vahtimestareina”, “lakien ja asetusten ensimmäisinä valvojina”, vaikkakin “kaikki oikein 

ajattelevat kansalaiset pitävät poliisilaitosta melkein yhtä tärkeänä kuin jokapäiväistä leipää”. 

Hän piti keskeisenä, etteivät poliisit paheita vastaan taistellessaan vetoa vain virkaansa ja 

asemaansa, vaan korkeampaan hyvään: ”se on yhteiskunnan onni, ihmisyyden moraali ja 

minun velvollisuuteni joka minua vaatii tällaiset paheet hajottamaan ja tyystin lopettamaan”. 

Poliisin tärkeimpiä tehtäviä hänelle näyttivät olevan yhteiskunnan moraalin vartioiminen ja 

moraalisen sivistysvaltion edustaminen, siten myös yhteiskunnan jatkuvuuden 

turvaaminen.319  

 
316 Suomen Poliisilehti, 10.03.1922, s. 72: “Yleisestä suhtautumisesta poliisilaitoksiin.” Kirj. X 
317 Ibid. 
318 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, ”Muutama sana eläinten puolesta.” Kirj. Ylikonstaapeli R.A. Saarinen 
319 Suomen Poliisilehti 11.03.1921. ”Poliisimiehen suhde sanoihin „Tulkoon valkeus".” Kirj. J. W–a 
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Myös aikansa historian käsityksiä hyödynnettiin nähdäkseni järjestysvallan tarpeesta 

muistuttamiseen ja sivistysvaltioidentiteetin vahvistamiseen. Vuonna 1930 lehdessä 

julkaistiin juttusarja “Järjestyksen valvonta entisaikoina”, jonka ensimmäinen osa pohjautui 

osin historioitsija J. V. Ruuthin historiikkiin elämästä keskiajan Turussa.320 Aikakautta 

kuvattiin jatkuvana kamppailuna, jota ohjasi “oikukas leikki”, vaanivat vuorokauden ajasta 

riippumatta tulipalot ja varkaat, eikä puukkoonkaan turvautumista kaihdettu. Erityisesti 

öiden pimeyden kerrottiin kirvoittaneen esiin aikalaisten taikauskoisuutta, ja tulipaloja ja 

varkauksia tulkittiin paholaisten voimien ilmentyminä: ”Silloin tavallisesti riehui »punainen 

kukko", silloin mellastivat murtovarkaat ja muut pahantekijät, silloin kuului yökulkijan melu 

kuin paholaisen valtakunnasta kohoavan ulvonnan kaamea kaiku, silloin lensivät velhot ja 

noita-akat ilmassa ja voivat savupiipun kautta tunkeutua asuntoihin.”  Kirjoituksessa todettiin 

edeltävistä kuvauksista, myös kaupungin katujen ja torien ulkoasusta ja epäsiisteydestä, 

saatettiin päätellä, ettei varsinaista järjestysvaltaa ollut. Käsityksen  pimeästä keskiajasta 

voikin nähdä käyneen oivallisesti myös poliisin merkityksen vahvistamiseen: ilman 

järjestysvaltaa uhkana näyttäytyisi ihmiskunnan ajautuminen pahuuteen taipuvaisen 

luonnontilansa armoille.321 

 

Vaikka keskiajasta ehkä nähtiinkin otetun edistysaskelia kohti sivistyneempää ja 

valistuneempaa ihmisyyden tasoa, moraalin höltyminen vaikutti olevan suuri ja alituisesti 

läsnä oleva uhka myös tutkimusajankohtani Suomessa. Sivistystilan kohottamisen nähtiin 

vaativan kunnollista poliisivoimaa. Gustaf Ignatius näki 1920-luvun alun poliisivoimain 

vähentämisen johtaneen “järjestyksen höltymiseen ja rikollisten ainesten yhä 

uhkaavammaksi käyvään esiintymiseen”.322 Rikollisuustilanteeseen puuttumisella 

perusteltiin myös organisaation uudelleenjärjestelyn ja kehittämisen tarvetta, kuten 

huhtikuussa 1933:  

 

Rikostilastomme osoittaa, että ei ole aikaa enää hidasteluun, sillä muuten pääsee yleinen moraali 

höltymään yhä kasvavan rikollisuuden vaikutuksesta niin, että pian käy ylivoimaiseksi tehtäväksi 

 
320 Suomen Poliisilehti, nro 16, 18 & 21 / 1930. ”Järjestyksen valvonta entisaikoina.”  
321 Suomen Poliisilehti, 30.08.1930, ”Järjestyksen valvonta entisaikoina.” Kirj. J. V. Ruuth 
322 Suomen Poliisilehti, 31.08.1928, s. 229. “Hallituksen kanta.” Kirj. Gustaf Ignatius 
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saattaa asiat oikealle tolalle. Kalliilla ostetun itsenäisyytemme säilyminen vaatii yhteiskuntaamme 

rasittavan suuren rikollisuuden ja tapainturmeluksen tukahduttamista.323  

 

Siveellisyys, hyvätapaisen ja moraalisen elämän vaalimisena, oli tärkeä tavoite jo Snellmanin 

aikalaisilla, ja oli siten läheisesti kytkeytynyt myös sivistysajatteluun.324 1920-luvulla, 

naisten rekrytoiminen poliisipalvelukseen nähtiin yhtenä keinona yhteiskunnan siveystilan 

vaalimiseen. Naispoliiseja toimikin jo useissa kaupungeissa, ja Suomen Naisten 

Kansallisliiton Siveellisyyskomitea ja Suomen Valkonauhaliitto järjestivät erityisiä 

naispoliisikursseja.325 Naispoliisien tehtäviin kuului tyypillisesti moraalin valvontaan 

liittyviä tehtäviä, kuten naisten ja lasten prostituution ehkäisyä sekä lasten auttamista ja 

suojelua.326  

 

Myös Poliisilehdessä naispoliiseilla nähtiin tärkeä osa esimerkiksi naisia ja lapsia koskevien 

rikostapauksien selvittämisessä sekä ylipäätään poliisin moraalisessa tehtävässä.327 Lehdessä 

esiteltiin naispoliisien tehtäviä eri maissa328 ja erityisesti Englannin naispoliisitoiminnasta 

kirjoitettiin useammissakin kirjoituksissa.329 Lehdessä julkaistiin useampia kirjoituksia myös 

Tilma Hainarilta, naisasia-aktivisti ja naispoliisikysymystä kosketelleen Suomen Naisten 

Kansallisliiton Siveellisyyskomitean jäsenenä toimineelta kansanvalistajalta. 

Konservatiivisen Suomen puolueen ja Suomen naisasiayhdistyksen jäsenenä siveellisyys oli 

keskeinen osa Haimarin aatemaailmaa. Haimari kirjoitti naispoliiseista saaduista 

myönteisistä kokemuksista myös etsivän töissä, mutta näki heitä tarvittavan myös ”oikeuden, 

inhimillisyyden ja säädyllisyyden nimessäkin”.330  

 

Koska määrärahat poliisien palkkaukseen olivat vähäisiä, poliisipäällikköt rekrytoivat 

useammin vapaina olleisiin virkoihin miehiä, vaikka toisaalta naistenkin rekrytoimiseen 

alalle suhtauduttiin pääosin myönteisesti.331 Esimerkiksi nimismies Evert Aschan kirjoitti, 

 
323 Suomen Poliisilehti, 15.04.1933, s. 152. ”Hajanaisia mietteitä rikollisuuden vastustamisesta.” 
324 Pulkkinen & Sorainen 2011. 
325 Suomen Poliisilehti, 31.01.1923, ”Naispoliisikurssit Helsinkiin.” Kirj. Tilma Hainari. 
326 Suomen Poliisilehti, 15.01.1928, ”Naispoliisit eri maissa.” Ks. Esim. Parkkinen 2020. 
327 Suomen Poliisilehti, 15.02.1928, ”Naispoliisi jokaisen kaupungin poliisilaitokseen.” Kirj. Evert Aschan. 
328 Suomen Poliisilehti, 15.10.1932, ”Katsauksia: Naispoliisit ulkomailla.”  
329 Suomen Poliisilehti, 03.05.1930, ”Naispoliisin toiminta Englannissa.”  

Suomen Poliisilehti, 31.03.1933, ”Englannin naispoliisin edustajia Suomessa.” 
330 Suomen Poliisilehti, 15.05.1923, s. 126. ”Naiset järjestysvallan palveluksessa.” Kirj. Tilma Haimari. 
331 Parkkinen 2020; Suomen Poliisilehti, 31.03.1933, ”Englannin naispoliisin edustajia Suomessa.”  
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että kuhunkin kaupungin poliisilaitokseen olisi saatava naiskonstaapeli ja samalla palkalla 

kuin mieskonstaapelikin.332 Näkemykset naispoliisiasiasta heijastelivat myös poliisille 

miellettyjen tehtävien moninaisuutta, joissa keskeisinä nähtiin myös pyrkimys rikollisuuden 

ennaltaehkäisyyn: “Meidän kansanvaltaisena aikana on puhtaan kurinpidon ohella pantu 

poliisille tehtäviä, jotka ovat laadultaan ehkäiseviä, suojelevia ja auttavia.”333 

 

Sivistystehtävällä perusteltiin paitsi poliisin yhteiskunnallista merkitystä, myös 

organisaation sisäisen kasvattamisen tavoitteita, mikä näkyi esimerkiksi poliisikoulutuksen 

kehittämisehdotuksissa. Ylikonstaapeli P. Miettinen kirjoitti toivovansa poliisikoulun 

opettajilta useamman vuosikymmenen työkokemusta, vielä paremmin lainopillisen 

sivistyksen saamista: ”Siten Suomen poliisikunta hyvän koulutuksen kautta saataisiin 

kehittymään muiden sivistysmaiden poliisikunnan tasalle.”334 Lehdessä julkaistiin myös 

säännöllisesti katsauksia ulkomaisiin poliisilaitoksiin335, minkä taustalla voidaan tunnistaa 

länsimaisten sivistysvaltioiden opin tavoittelua. Maaliskuun 1925 pääkirjoituksessa 

lausuttiin, että monien muiden ammattikuntien rinnalla myös poliisimiehille tulisi järjestää 

varoja ulkomaan opinmatkoja, “oppimaan suurempien ja vanhempien sivistysmaitten 

tapoja”:336 “--joka edes jossain määrin on seurannut ulkomaitten poliisioloja kirjallisuuden 

tai ammattisanomalehdistön avulla, hämmästyy sitä kehityksen joustavuutta mikä siellä 

vallitsee kun me vielä aherramme vuosikymmeniä vanhoissa kaavoissa.”337 Myös komisario 

Iivari Tuomisto kiitteli opinmatkojen yleissivistävää merkitystä matkakertomuksessaan 

Tukholman poliisista:  “suuri on meillä työmaan ja huutava valistuksen ja kehityksen puute, 

jos vähänkin mielimme seurata länsimaisen sivistyksen liepeillä ja saada poliisimiesolomme 

sen mukaisiksi, sillä tavattoman paljon on viimeisen vuosikymmenen aikana laiminlyöty 

poliisimieskasvatukseen nähden.”338  

 

 
332 Suomen Poliisilehti, 15.02.1928, ”Naispoliisi jokaisen kaupungin poliisilaitokseen.” Kirj. Evert Aschan. 
333 Suomen Poliisilehti, 31.12.1928, s. 379. ”Kirjallisuutta: Naispoliisikysymys.” 
334 Suomen Poliisilehti, 20.10.1922, s. 268. ”Hiukan pakinaa poliisikoulutuksesta.” Kirj. P.Miettinen 
335 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.10.1927, “Tukholman poliisiin tutustumassa.”  

Suomen Poliisilehti, 01.03.1938, “Eestin poliisijärjestö.” 
336 Suomen Poliisilehti, 31.03.1925, s. 69. “Muiden sivistysmaiden kokemuksia tuotava meille.” 
337 Suomen Poliisilehti, 31.03. 1925, s. 70. ”Muiden sivistysmaiden kokemuksia tuotava meille!” Kirj. 

E.I.Wuoti 
338 Suomen Poliisilehti, 31.10.1927, s. 286. “Tukholman poliisiin tutustumassa.” Kirj. Iivari Tuomisto 
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2.3 ”Meitä poliisimiehiä pitää aina elähyttää lain ja järjestyksen kunnioitus” 

Aikana sellaisena kuin nykyinen, jolloin niin oikealta kuin vasemmaltakin meidän kansallemme 

tyrkytetään uudistusreseptejä olevien olojen muuttamiseksi, voi yksinäinen poliisimieskin osaltaan 

ennakkoestävästi suuresti vaikuttaa tapausten kulkuun ja ihmisten käsityskantaan. On näet että 

samoinkuin kadulla vartiota toimittava konstaapeli niin usein yksinäinen salopolkuja hiihtelevä, 

reppuselkäinen poliisimieskin nähdään paikkakunnallaan ensimmäisenä joko rakastettuna tai 

vihattuna voimassaolevan yhteiskuntajärjestyksen ruumiillisena edustajana, jonkunlaisena 

hallituksen käsivartena, ja meistä näin ollen monesti riippuu, katseleeko ja ajatteleeko tämän maan 

kansalainen nykyistä yhteiskuntajärjestelmää suopein vaiko vihamielisin silmin.339 

Joulukuussa 1935 Mikkelin ensimmäisten poliisikurssien päättäjäisistä kertovassa 

artikkelissa siteerattiin poliisitarkastaja Valentin Soineen pitämää puhetta. Soineen sanoissa 

voi nähdä kiteytyvän poliisitoimeen liitetty suuri, yhteiskunnan jatkuvuuteen tähtäävä 

merkitys. Poliisissa oli heijastuva koko yhteiskuntajärjestelmä, ja poliisin onnistumisesta 

tehtävässään ja tämän saavuttamasta luottamuksesta keskeisesti riippuisi kansakunnan 

muutosmieliala. Puheessa voidaan nähdä myös poliisin kahtalaisten roolien, matalan ja 

korkean tason lainvalvonnan risteymät. Jotta poliisi voisi menestyä korkeamman tason 

lainvalvontatehtävissään, yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamisessa, oli järjestyksenpidon 

parissa työskentelevän rivikonstaapelinkin tärkeää ansaita yleisönsä luottamus.  

 

Lehdessä esitetyt kuvaukset poliiseista lakien valvojina340 tai voimassaolevan 

yhteiskuntajärjestyksen vartijoina341 ilmensivät poliisin yhteiskunnallisia, poliittisia 

identiteettejä. Siinä missä ensimmäisessä luvussani väitin poliiseilla olleen pyrkimyksiä 

toimijan rooliin erityisesti ammatillistumista ja palkkausta koskevissa asioissa, on yhtä lailla 

käsitys valtion toimeenpanijan roolin toteuttamisesta tunnistettavissa. Toisaalta poliisin 

merkitykset ilmenivät jatkuvasti monella tasolla ja valtion toimeenpanijankin tehtäviin 

luettiin matalan tason lainvalvontatehtäviä. A L-a kuvasi ”Suomen itsenäisen tasavallan 

poliisin” tehtäviksi yleisen rauhan, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä.342 Matalan ja 

korkean tason lainvalvonnan rinnakkaisuus on nähtävissä myös poliisineuvos Kosti Vasan 

esitelmästä, jota lehdessä siteerattiin: ”Jokaisen valtion olemassaolon edellytyksiä on 

 
339 Suomen Poliisilehti, 20.12.1935, s. 589. ”Mikkelin lääni astunut poliisikouluutuksessa muiden 

läänien rinnalle.” Valentin Soineen puhe.  
340 Suomen Poliisilehti, 28.01.1921, ”Päivälehtien uutiset.” Kirj. E.I.Wuoti & Suomen Poliisilehti, 

01.10.1938, ”Uhri.” 
341 Suomen Poliisilehti, 15.01.1932, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” 
342 Suomen Poliisilehti, 28.01.1921, s. 26. ”Poliisi-nimitys.” Kirj. A L-a  
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sisäinen järjestys, sillä jos tämä järjestys puuttuu ei valtio menestyksellisesti kykene 

puolustamaan itsenäisyyttään ulkonaisia vihollisiaan vastaan”.343  

 

Lakien kunnioitus näkyi poliisin työtä vahvasti ohjanneena periaatteena, mikä katsoakseni 

oli osa tavoitellun sivistysvaltioidentiteetin olemusta, toisaalta vallankumouksellisuutta 

vastaan asettumista. Näkemys kansakunnan johdonmukaisesta kasvusta itsenäisyyteen 

kuului perinteiseen vapaussotakäsitykseen ja luokkakysymyksiä pidettiin tätä kehitystä 

hajottavina vastavoimina.344 Nähdäkseni lain valvomisen tehtävä pyrittiin poliisikunnassa 

erottelemaan poliittisista kysymyksistä, lakia pidettiin jonain ylevämpänä. Poliisin tehtäviksi 

kuvattiin ”suojella lain pyhyyttä ja nostaa se sille kuuluvaan kunnia-asemaan”345, seisoa 

“horjumattomina lain ja oikeuden valvojina”346: ”Meidän pyhä velvollisuutemme on 

kunnioittaa ja noudattaa vilpittömästi kaikkia lakeja, jotka tarkoittavat kansan yhteistä 

parasta”, ”Vanha kruununpalvelija” kirjoitti helmikuussa 1921.347  

 

Erilaisten lakien sisältöjen käsittelyssä pyrittiin havaintojeni mukaan pääosin 

puolueettomuuteen: ”Eipä muuten ole sopivaakaan poliisimiehen omassa lehdessään käydä 

arvostelemaan, onko se tai se laki paikallaan, sillä kaikki lait ovat poliisisilmällä nähtynä 

kansan tahdon ilmaus, jota poliisi, joskus kiivaastakin mielipiteitten vaihdosta huolimatta, 

valvoo samalla tarkkuudella lain laadusta riippumatta.”348 Käytännössä toki lakeihin 

saatettiin suhtautua poliisikunnassa kriittisestikin, vaikkei niistä lehtijuttuja olisikaan 

näkynyt. Esimerkiksi viranomaisten välinpitämättömyyteen valvoa kieltolakia kiinnitettiin 

huomiota myös vuoden 1926 komiteamietinnössä.349 Poliisilehdessä sitä kehotettiin 

kuitenkin valvomaan samalla arvonannolla kuin muitakin lakeja: ”Joskin meidän 

poliisimiesten keskuudessa löytyy sellaisia, joilla henkilökohtaisesti on oma ajatuksensa 

 
343 Suomen Poliisilehti, 15.03.1938, s. 180. ”Rikostutkimus ja suuri yleisö.” Poliisineuvos Kosti Vasan 

esitelmä 
344 Alapuro et al. 1987, 5. 
345 Suomen Poliisilehti, 09.12.1921, s. 386. ”Mihin poliisitoimi meitä velvoittaa.” Kirj. G.M.L 
346 Suomen Poliisilehti, 02.09.1921, s. 261. ”Eräistä julistuksista.” Kirj. E.I. Wuoti  
347 Suomen Poliisilehti, 11.02.1921, s. 48. “Suomen Poliisilehdelle.” 
348 Suomen Poliisilehti, 28.02.1929, s. 36. ”Kieltolaki ja rikospoliisi.” Kirj. V-n  
349 Pulkkinen 2015, 80. 
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kieltolaista, poliisikunnan jäseninä, lain lahjomattomina valvojina on se meille ainoastaan 

laki ja lakina tulee meidän sitä pitää arvossa.”350 

 

Lain valvojalle koettiin olevan tarvetta, sillä lain kunnioittamisen periaate oli kansassa 

horjunut. Rikollisuustilanteesta kirjoitettiin runsain sanoin myös Poliisilehdessä erityisesti 

1920-luvun lopulla. ”Yltyvä rikollisuus ja huliganismi” levisi maassa ”rikkaruohon tavoin”351 

ja ”mätää, synnin orjuutta, rikollisuutta, lain ylenkatsetta ja aviouskottomuutta” kuvattiin 

olevan pelottavissa määrin myös muissa kuin ”kansan pohjakerroksissa”.352. 

Rikollisuustilanteeseen vedoten lehdessä otettiin kantaa myös poliisivoimien vahvistamisen 

puolesta.353 Jossain määrin helpotusta rikollisuustilanteessa nähtiin 1930-luvun 

myöhemmällä puoliskolla ja tilannetta kohentaneina tekijöinä mainittiin muun muassa 

sterilisoimis-, irtolais- ja alkoholistilainsäädäntö.354 

 

Monet kirjoittajat mielsivät poliisin perustehtävän erityisesti matalan tason lainvalvonnan 

parissa, kansalaisten oikeuksien ja turvallisuuden vartioimisen ja näiden palvelemisen355, 

mutta toiset kirjoittajat näyttivät mieltävän palveltavaan kansaan vain lainkuuliaiset ja 

isänmaalliset, joita tuli suojella rikollisilta aineksilta356. Samankaltaisia käsityksiä ja 

puhetapoja, kansan erottelua lakia kunnioittaviin ja sitä haastaviin kansalaisiin, on tunnistettu 

myös myöhemmässä poliisikulttuurissa.357 ”Poliisi ei ole kansan vihollinen, vaan päinvastoin 

jokaisen lainkuuliaisen kansalaisen merkittävin tuki oikeudenvastaisia hyökkäyksiä 

vastaan”, linjattiin huhtikuun 1937 pääkirjoituksessa.358 Konstaapeli H. Rantanen kirjoitti, 

että poliisin tehtävänä on “palvella isänmaata ja sen kunnioitettavia kansalaisia”.359 

Ammatillisten merkityksenantojen kautta määriteltiinkin myös suhdetta kansaan, kuten 

esimerkiksi G.M. Luukanen kirjoitti:  

 
350 Suomen Poliisilehti, 28.01.1921, s. 21. ”Päivälehtien uutiset.” Kirj. E.I .Wuoti 
351 Suomen Poliisilehti, 15.01.1929, s. 1. ”Vuoden vaihteessa.” Kirj. Allan Lumme 
352 Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, s. 197. ”Joulumietteitä.” Kirj. Kalle Kahiluoto 
353 Esim. Suomen Poliisilehti, 16.11.1929, ”Poliisitoimen tehostaminen." Kirj. Allan Lumme 
354 Suomen Poliisilehti, 15.1.1936, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan Lumme 
355 Esim. Suomen Poliisilehti, 10.03.1922, “Yleisestä suhtautumisesta poliisilaitoksiin.”. Kirj. X 
356 Suomen Poliisilehti, 31.05.1924, ”Rikolliset ja yhteiskunta.”  
357 Reiner 1992, 117-121. 
358 Suomen Poliisilehti, 01.04.1937, s. 135. ”Kohteliaisuudesta.” Kirj. Allan A. Lumme 
359 Suomen Poliisilehti, 26.03.1921, s. 94. “Sananen poliisin tehtävistä ja velvollisuuksista.” Kirj. Konstaapeli 

H. Rantanen 
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Kaikki tehtävämme tulee meidän tehdä siten, että saavutamme kaikkien kunnon lainkuuliaisten ja 

laillista yhteiskuntajärjestystä kannattavien kansalaisten jakamattoman kannatuksen ja niin, että yksin 

vihamiehemmekin meissä näkevät lain ja oikeuden lahjomattomat, horjumattomat vartijat. Kunnon 

kansalaiset nähkööt meissä turvansa ja rikolliset sellaisen, lain ja esivallan edustajan, joka ei 

»miekkaa hukkaan kanna».360  

Lain kunnioittamiselle annetun arvon voi nähdä ilmentäneen myös 1920-luvulle leimallista 

uuden kumouksena pelkoa ja pyrkimystä kommunistisen liikkeen rajoittamiseen. Tämä johti  

esimerkiksi kommunisminvastaisen Suomen Suojelusliiton perustamiseen vuonna 1923 sekä 

samana vuonna yli 200 johtavan kommunistin pidätyksiin oikeusministeri Otto Åkessonin 

aloitteesta.361 1920-luvun alun jyrkät toimet kommunismin kukistamiseksi eivät kuitenkaan 

hillinneet liikkeen julkista toimintaa ja kannatusta, vaan se jatkoi kasvuaan vuosikymmenen 

loppua kohden.362 1920-luvun lopulla poliittinen tilanne kärjistyi jälleen. Etsivä keskuspoliisi 

pidätti suurimman osan Suomen Kommunistisen Puolueen Suomessa toimivan salaisen 

organisaation johdosta ja piirijärjestöedustajista vuonna 1928.363 Syntyi useita kommunismin 

vastaisia järjestöjä, kuten Lapuan kansanliike, jolla oli myös yhteenottoja kommunististen 

tahojen kanssa.364 Lapuan liikkeen painostuksesta ja pyrkimykseksi poliittisen 

levottomuuden rauhoittamiseen eduskunta hyväksyi vuonna 1930 lakia ja hyviä tapoja 

rikkovien yhdistysten rajoittamiseen tähtäävän yhdistyslain muutoksen sekä vuoden lopulla 

niin kutsuttuja kommunistilakeja, joilla kyettiin rajaamaan painovapautta ja estämään 

kommunistien vaalikelpoisuus.365 Sisäpoliittisen tilanteen rauhoittamiseksi syyskuussa 1930 

alkunsa sai myös erityinen poliisireservi, Liikkuva poliisikomennuskunta.366 

 

Poliisilehdessä esiintynyt lain ja kunniallisten kansalaisten puolustamisen tehtävä olikin 

epäilemättä myös asemoitumista kommunismia ja vallankumouksellisuutta vastaan. 

Sisällissodan jälkeen, alalle rekrytoitavilta vaadittiin poliittista luotettavuutta, käytännössä 

sisällissodassa valkoisen osapuolen puolella olemista.367 Luotettavuuden arvioimisessa 

käytettiin esimerkiksi hakijan kotipiirin nimismiesten, opettajien ja kunnallislautakuntien 

 
360 Suomen Poliisilehti, 09.12.1921, s. 386. “Mihin poliisitoimi meitä velvoittaa.” Kirj. G.M. Luukanen  
361 Siltala 1985, 42; Jussila et al. 2009, 148–149. 
362 Jussila et al. 2009, 152. 
363 Silvennoinen 2008, 37. 
364 Keskinen & Silvennoinen 2004, 127-128; Jussila et al. 2009, 153-154. 
365 Jussila et al. 2009, 154 & 158-159. 
366 Keskinen & Silvennoinen 2004, 133-134. 
367 Jansson 2018, 33. 
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esimiesten näkemyksiä, mutta tärkeimpänä suojeluskuntien lausuntoja.368 Lausunnon 

antamisten lisäksi, suojeluskunnista muotoutui itsenäisyyden jälkeen myös keskeinen 

rekrytointikanava, mikä toisaalta lisäsi osan yleisön epäluuloisuutta poliisilaitosta kohtaan 

sekä aiheutti myös  epäselvyyksiä  poliisin ja suojeluskuntien toimivaltarajoihin.369 

Käytännössä luotettavuudesta ei voitu päästä täyteen takuuteen poliittisen valvontaelimen 

puuttuessa itsenäisyyden alkuvuosina, ja poliittisen luotettavuuden takaaminen olikin yksi 

syy myös 1920-luvun poliisikoulutuksen kehittämisen taustalla.370   

 

Poliittisen luotettavuuden vaatimusta alettiin jälleen painottaa 1920-luvun lopulla. 

Sisäasianministeriö ohjasi joulukuun 1929 salaisella kiertokirjeellään edellyttävänsä 

maaherroja ja poliisimestareita hankkimaan poliisitoimeen hakeutuvista etsivän 

keskuspoliisin lausuntoa luotettavuuden varmistamiseksi. Tämän myötä myös EK:n rooli 

vahvistui poliisihallinnossa.371 Myös Poliisilehden kirjoituksissa poliittisen luotettavuuden 

vaatimus näyttäytyi tärkeänä: “Vapaussotamme onnellisesti päätyttyä -- Järjestyslaitosten 

johto uskottiin isänmaallisen hengen elähyttämille miehille ja järjestyslaitosten palvelukseen 

on koetettu saada kunnollisia kansalaisia; ja näyttää siltä, että järjestyslaitokset itsenäisessä 

Suomen tasavallassa vähitellen saavuttavat kansamme terveen aineksen myötätunnon 

puolelleen”372, Hjalmar Honkanen kirjoitti. Hän puolusti valtiollisen järjestyslaitoksen 

paremmuutta suhteessa kunnallisiin laitoksiin, jotka hänen näkemyksensä mukaan voisivat 

johtaa nurkkapolitiikan ja puoluepyyteiden vallalle pääsyyn.373 Reilu 10 vuotta myöhemmin, 

Väinö Suhonen kirjoitti luottamuksesta kaikista kelpoisuusvaatimuksista tärkeimpänä ja 

muistutti että selvitysvaatimus luottamuksen varmistamiseksi täytyi olla nimenomainen 

selvitys. Erityisesti maakunnissa rekrytointi jäi sisäasianministeriön ohjeistuksesta 

huolimatta toisinaan poliisipiirien oman harkinnan varaan, eikä luottamuslausuntoa aina 

haettu.374 Suhonen muistutti selvityksen tärkeydestä, ”siitäkin huolimatta, että meillä 

 
368 Hietaniemi 1992, 75; Jansson 2018, 33. 
369 Hietaniemi 1992, 76; Jansson 2018, 32–33. 
370 Hietaniemi 1992, 65–66. 
371 Hietaniemi 1992, 143; Keskinen & Silvennoinen 2004, 127. 
372 Suomen Poliisilehti, 30.12.1921, s. 408. ”Onko järjestyslaitos oleva valtion vai kunnan laitos.” Kirj. 

Hjalmar Honkanen 
373 Suomen Poliisilehti, 30.12.1921, ”Onko järjestyslaitos oleva valtion vai kunnan laitos.” Kirj. Hjalmar 

Honkanen 
374 Hietaniemi 1992, 143. 
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toistaiseksi 'ei yleensä poliisin palvelukseen ole tarkoituksella pyrkinyt epäluotettavia 

aineksia.”375  

 

Kommunisminvastaisuus on liitetty erityisesti liikkeen vastustamisen tarkoituksessa 

perustetun etsivän keskuspoliisin toimintaan.376 Valkoinen aatemaailma näkyi kuitenkin 

peittelemättä myös Poliisilehden kirjoituksissa, mikä kielii aatteen esiintymisestä 

poliisikunnassa laajemminkin. Esimerkiksi Silvennoinen on kuvannut sotia edeltäneen, 

monia puolueita, viranomaisia ja kansankerroksia läpäisseen kommunisminvastaisuuden 

heijastelleen laajempaa venäläisvihaa, ja aatteellisten erimielisyyksien sijaan 

kommunisteihin liitettiin ennen kaikkea isänmaan petturuutta tai yleistä pahansuopuutta.377 

Punaisiin kohdistettua katkeruutta ja vihaa kanavoitiin myös Neuvostoliittoon, mikä myös 

voidaan joissain kirjoittajien ajatuksissa tunnistaa.378 Tulkintani mukaan poliisien 

suhtautumistavoissa kommunismiin, keskeisimpänä erontekona näyttäytyi suhde lakiin ja 

järjestykseen, vallitsevien olojen kunnioittamiseen. Sosialisteja kuvattiin ihmisiksi, “jotka 

toivovat ja tekevät työtä yhteiskuntajärjestyksemme tuhoamiseksi”379 ja joiden ”johtavana 

ajatuksena on kaikkien äärimmäiseen tähtäävien mullistusten aikaansaaminen oleviin 

oloihin”380 . Syyskuun 1921 pääkirjoituksessaan E.I. Wuoti viittasi vallankumouksellisten 

levittämään julistukseen, mitä vasten hän määritteli hyvää poliisiutta. Hänen mukaansa 

poliisimiehen tuli “horjumatta taistella lain, oikeuden ja järjestyksen puolesta”, kun taas lakia 

tai hyviä tapoja rikkovat tuli poliisimiehen saattaa edesvastuuseen. Wuodin laillisuuden 

kunnioittamisen ajatus oli kumouksellisuuteen pyrkivää kommunismia vastaan asettumista, 

aikana jona, ”puolueintohimot ovat taas päässeet riehumaan.”381  

Politikoiminen ja yleensä puolueasiat eivät kuulu meidän toimipiirimme poliisimiehinä ja yksityisinä 

kansalaisitta on meillä vapaus valita suuntamme ja kehittää ajatuksiamme, kunhan vain emme aseta 

virka-asemaamme valtion palveluksessa ristiriitaan mielipiteittemme kanssa. Me emme poliisimiehinä 

näe ihmisissä sen tai sen puolueen jäsentä, me erotamme ihmiset vain kahteen: lakia ja järjestystä 

noudattaviin ja kunnioittaviin sekä niihin, joille laki on vain sana, jota ei tarvitse omasta kohdastaan 

 
375 Suomen Poliisilehti, 29.02.1932, s. 77. “Eräitä huomioonotettavia näkökohtia paikkoja täytettäessä.” Kirj. 

Väinö Suhonen. 
376 Siltala 1985, 42. 
377 Silvennoinen 2008, 70. 
378 Esim. Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, “Lakipohjaisen yhteiskuntajärjestyksen merkitys.” Kirj. J.S 
379 Suomen Poliisilehti, 30.12.1921, s. 407. ”Onko järjestyslaitos oleva valtion vai kunnan laitos.” Kirj. 

Hjalmar Honkanen 
380 Suomen Poliisilehti, 02.09.1921, s. 261. ”Eräistä julistuksista.” Kirj. E.I.Wuoti 
381 Suomen Poliisilehti, 02.09.1921, s. 261–262. ”Eräistä julistuksista.” Kirj. E.I.Wuoti  
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noudattaa siis tavalla tai toisella rikoksellisiin. -- Mitä silloin sanommekaan niistä, jotka julkisesti 

julistavat haluavansa asettua järjestyneitä oloja vastaan, haluavat tuhota nykyisen 

yhteiskuntamuodon saadakseen vapaammat kädet rikolliseen toimintaan, missä yksilön turvallisuus 

sekä hengen että omaisuuden puolesta tulee vaaranalaiseksi!382 

Myös Jussi Hagbergin kuvauksissa kommunistinen liike rinnastui rikollisiin toimiin. Hän 

kirjoitti, että suomalaisten esi-isäin aikana “kuri ja lainkuuliaisuus pidettiin pyhänä” eikä 

tuolloin “liikkunut kansamme keskuudessa veljesveren himoitseva seitsenpäinen”. Vaikka 

hän näkikin esimerkiksi vuoden 1905 yleislakon sisältäneen myös hyviä tavoitteita, 

myöhempää kommunismia hän kuvasi suomalaisten rehellistä periluonnetta näiden 

oppimattomuuden vuoksi saastuttaneena voimana, joka oli päässyt tahraamaan joskus 

sosialistin nimenkin kantaman “kunniallisen ja rehellisen maineen”. Hagberg samasti 

erityisesti liikkeen johdon rikollisiin.383  

 

Ja ketkä sitten johtavina sieluina mielivallan istuimilla häärivät? Perä-Pohjolassa, jossa 

allekirjoittanut on kaksikymmentä vuotta takaperin alkanut poliisiuran ja nähnyt siellä tuulen jos 

tuiskun, olivat johtavina sieluina ainekset, jotka aikanaan tavalla ja toisella ovat joutuneet 

rikoksiensa: varkauksien, ryöstöjen, murhien, väärennyksien, väkijuomain myyntien, sakkojen y. m. 

lainrikkomusten kautta viranomaisten kanssa tekemisiin. Tällaiset ainekset ne kävivät etunenässä 

punainen nauha hihassa ja rintapielessä riippuen lukuisiin väkivallan töihin ja poliisiviranomaisten 

kimppuun siellä täällä maassamme.384 

 

Kuvauksissa kommunismista, toiseutena, jopa vihollisuutena, määriteltiin myös poliisia. 

Wuoti kuvasi poliisin merkityksenä “turvata ja olla suojaksi niille, jotka lakia, järjestystä ja 

hyviä tapoja noudattaen haluavat rehellisellä ja ahkeralla elämäntehtävällä suorittaa 

päivätyönsä”.385 Myös Hagbergille poliisina olo oli lain ja oikeuden puolustamista, hänen 

nähdäkseen näiden arvojen vastaista kommunismia vastaan.386 ”Kommunistit, yhteiskunnan 

kumoojat, tietysti vastustivat sekä poliisivoiman lisäämistä että palkkojen parantamista. 

Voimakas poliisikuntahan asettaisi liian suuria esteitä heidän toiminnalleen”, arveltiin sen 

sijaan joulukuussa 1928, sen jälkeen, kun kommunistit olivat vastustaneet poliisivoimain 

vahvistamista ja -palkkojen parantamista eduskunnassa.387 “Kommunistien mielestä olisi 

 
382 Suomen Poliisilehti, 02.09.1921, s. 261. ”Eräistä julistuksista.” Kirj. E.I.Wuoti 
383 Suomen Poliisilehti, 31.03.1922, s. 87–88. ”Kommunistit ja maan poliisiviranomaiset.” Kirj. Jussi 

Hagberg 
384 Suomen Poliisilehti, 31.03.1922, s. 88. ”Kommunistit ja maan poliisiviranomaiset.” Kirj. Jussi Hagberg 
385 Suomen Poliisilehti, 02.09.1921, s. 261. ”Eräistä julistuksista.” Kirj. E.I.Wuoti 
386 Suomen Poliisilehti, 31.03.1922, ”Kommunistit ja maan poliisiviranomaiset.” Kirj. Jussi Hagberg 
387 Suomen Poliisilehti, 15.12.1928, s. 340. ”Poliisiasiat eduskunnassa.”  
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poliisi kaiketi yleensä porvarillisen yhteiskunnan kenkkuilua”, nimimerkki Sakeri sen sijaan 

sanaili pakinassaan.388  

 

Toisaalta joitain työväen ideoita poliisikunnassa myös kannatettiin, vaikkakin erontekoa itse 

liikkeeseen tehden: ”Ajan henki ulkomailla ja myöskin meillä on se, että vartiopoliisialalla 

on pyrittävä kahdeksan tunnin työaikaan. Sen ei tarvitse olla lähtöisin suinkaan sosialismista 

eikä kumouksellisista voimista, vaan hyvinkin porvarillisista mielipiteistä”, Eino Havas 

kirjoitti.389 Toisaalta kommunismin vastaisuus ilmeni ajoin hyvin kurinalaisissakin 

asemoitumisissa lain rajoihin ja sisällissodan muiston voi tunnistaa erityisesti 1920-luvun 

alussa voimakkaina puolueettomuuspyrkimyksinä. ”Poliisi älköön sekaantuko tällaiseen 

puolueriento-taisteluun ainakaan siksi, kunnes ei sen kautta maan laillinen hallinto tai yleinen 

turvallisuus ja rauha joudu vaaroille alttiiksi”, A. Lindqvist kirjoitti tammikuussa 1921.390 

Tärkeänä nähtiinkin, että myös poliisikunnan omien etujen ajamisessa pysyttäydyttäisiin 

maltillisuudessa. ”Vanha kruununpalvelija” kehotti poliiseja pidättäytymään esimerkiksi 

mielenosoittamisesta, ”sillä jos me sellaisten toimenpiteitten kautta rupeamme asemaamme 

korjaamaan niin silloin me emme ole enään lain eikä kansan palvelijoita vaan sen 

kaatajia”.391  

 

Meitä poliisimiehiä pitää aina elähyttää lain ja järjestyksen kunnioitus silloinkin vaikka olosuhtemime 

synkältäkin näyttäisivät, me emme saa omien pikku pyyteitemme tähden panna kansamme onnea ja 

turvallisuutta enään siihen tilaan kuin se oli 1918 ja sitä ennenkin, siltä meidän lakimme ja nykyinen 

kotiemme koskemattomuus on lainkuuliaisen kansan verellä ostettu. Meidän pyhä velvollisuutemme 

on kunnioittaa ja noudattaa vilpittömästi kaikkia lakeja, jotka tarkoittavat kansan yhteistä parasta, 

sillä se on jo ammoisista ajoista tosiasia, että se kansa ja yksilö, joka ei ole kunnioittanut lain pyhyyttä 

ja kotien turvallisuutta, se on sortunut kurjuuteen jopa tyyten hävinnytkin.392 

 

Vaikka kommunisminvastaisuus ilmeni poliisikunnassa peittelemättä, monet kirjoittivat 

kuitenkin puolueettomuuden tärkeydestä393, millä viitattiin ainakin tasa-arvoisen kohtelun 

tärkeyteen. E.I. Wuodin kirjoitus kesäkuulta 1922 muistuttaa ortodoksisen poliisihistorian 

 
388 Suomen Poliisilehti, 30.04.1923, s. 114. ”Kansan mielipide esille.” Kirj. Sakeri 
389 Suomen Poliisilehti 15.2.1931, s. 304. ”Miehistön 8 tunnin yhtäjaksoinen palvelus.” Kirj. Eino Havas 
390 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, s. 5. ”Tervehdys virkatovereilleni!” Kirj. A. Lindqvist 
391 Suomen Poliisilehti, 11.02.1921, s. 48. “Suomen poliisilehdelle.” Kirj. Vanha kruununpalvelija 
392 Ibid. 
393 Suomen Poliisilehti, 30.09.1934, ”Poliisimieheltä vaadittavista ominaisuuksista.”  

Suomen Poliisilehti, 01.04.1937, ”Kohteliaisuudesta.”  

Suomen Poliisilehti, 15.09.1936, ”Poliisi ja yleisö.” Kirj. Otto Mäkeläinen.  

Suomen Poliisilehti, 10.03.1922, ”Kirje Suomenlinnasta.” Kirj. Armas Ahola 
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kertomustavasta, joka on korostanut poliisin yksinomaista velvollisuutta laille ja lain 

irtikytkentää politiikasta.394 Wuodin sanoissa lakien synnyn poliittiset ympäristöt jäävät 

hahmottamatta, vaan hänelle poliisityössä näyttää olevan kyse ennen kaikkea oikean ja 

väärän välisestä taistelusta. 

Meidän pysyvänä ohjeenamme kaikessa virantoimituksessa olkoon: puolueettomuus. Meidän 

työtämme ohjatkoon aina pyrkimys taistella oikean ja oikeuden puolesta väärää ja rikollisuutta 

vastaan. Virassamme emme saa nähdä ystävän etua ja vihamiehenkin täytyy tunnustaa, että me 

suoritamme tehtävämme oikeudenmukaisesti. Virkamiehinä meillä ei saa olla ystäviä, ei vihamiehiä, 

vaan kaiken mittapuuna on oleva rikkomus, rikos ja sen vastapainona lakiin perustuva toimenpide.395 

Puolueettomuuden ihanteestaan huolimatta Wuoti neuvoi virkatovereitaan antamaan äänen 

eduskuntavaaleissa tietynlaisille puolueelle: ”Virkamiehinä olemme ja pysymme 

puolueettomina, emmekä virkaamme täyttäessämme kuulu tuohon tai tähän puolueeseen, 

mutta yksityisinä kansalaisina liitymme eduskuntavaaleissa sellaiseen puolueeseen, jonka 

ohjelma käsityksemme mukaan on maalle ja kansallemme onnellisin ja äänestämme sellaisia 

ehdokkaita, jotka haluavat ja kykenevät antamaan täyttä arvoa meidän vastuunalaiselle 

työllemme.”396  

 

Puolueettomuuden ihannointi, mutta samanaikainen kommunisminvastaisuus olivat 

nähtävissä myös 1930-luvun vaihteen poliittisen kärjistymisen vuosina. Syyskuussa 1930 

eduskuntavaaleja edeltävästi lehdessä lausuttiin vaalien päämääränä olevan kommunismin 

kukistaminen. Samassa kirjoituksessa vedottiin myös hallituksen julkilausumaan, jossa 

kommunismin vastaiset väkivallan teot tuomittiin ja kehotettiin, ja että poliisin täytyy 

vaalivapauden turvaajina muistaa “että se ei saa antaa minkään määrätyn puoluekannan 

vaikuttaa virkatoimintaansa ja toimenpiteisiinsä, vaan että sen on täysin puolueettomana 

seistävä laillisen yhteiskuntajärjestyksen vartijana. -- Poliisimies ei ole tämän tai tuon 

puolueen, vaan koko valtakunnan palveluksessa”. Toisaalta myös tässä kirjoituksen 

päätteeksi voidaan havaita kehotuksen kommunismin kukistamiseen parlamentaarisin 

keinoin: “jokaisen poliisimiehen on kaikista kiireistään huolimatta muistettava -- täyttää 

 
394 Virta 1998, 32; Reiner 1992, 12–21. 
395 Suomen Poliisilehti, 23.06.1922, s. 157. ”Poliisimiehet ja eduskuntavaalit.” Kirj. E.I.Wuoti 
396 Suomen Poliisilehti, 23.06.1922, s. 158. ”Poliisimiehet ja eduskuntavaalit.” Kirj. E.I.Wuoti 
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kansalaisvelvollisuutensa: käyttää äänioikeuttaan ja käyttää sitä isänmaan etu 

silmämääränään.”397 

 

Valkoinen aatemaailma vaikutti poliisityöhön käytännössäkin. Aiemmassa tutkimuksessa on 

havaittu, että poliisikunnassa suhtauduttiin Lapuan liikkeen tavoitteisiin myönteisesti, minkä 

myötä myös liikkeen laittomuuksia sallittiin tai jätettiin puuttumatta niihin. Lapualaiset 

näkivät lain rikkomisen keinona kohottaa lain kunnioitusta yhteiskunnassa, ja tätä ajatusta 

tuettiin myös poliisikunnassa. Poliisien keskuudessa lapualaiset miellettiin kunniallisina 

kansalaisina, ja heidän rikkomuksensa ylevämpien tavoitteiden vuoksi tehtyinä. Lapualaisten 

kanssa jaettu kommunismin vastainen tehtävä ja valkoisen Suomen perinnön varjeleminen, 

vallitsevien olojen hätävarjelu, saattoivat toisinaan ohittaa parlamentaarisen laillisuuden. 

Liikkeen vastustajiin kohdistettujen terroritekojen poliisitutkinnat juuttuivat erilaisiin 

verukkeisiin, vitkasteluun ja koston pelkoon.398  Suhtautumisessa Lapuan liikkeeseen 

voidaan nähdä myös yhtäläisyyttä vapaussota-kertomukseen. Sisällissodan muistaminen 

vapaussotana oli pyrkimystä selittää sodan aikana tehtyjä raakuuksia ja perustella niitä 

suurempien tavoitteiden puolesta tehtyinä.399  

 

Kommunisminvastaisuuden vuoksi suhteellistunut laillisuusajattelu on liitetty erityisesti 

etsivän keskuspoliisin toimintaan.400 Vaikka Poliisilehdessä laillisuuden ylityksiin otettiin 

kantaa varovaisemmin, on myötämielisyys lapualaisuuteen lehdessä tunnistettavissa. 

Lehdessä julkaistiin myös esimerkiksi Lapuan liikkeen radikaalia linjaa edustaneen 

nimismies Yrjö Nikulan kirjoituksia huliganismin vastaisesta taistelusta.401 Tammikuussa 

1931 Allan Lumme puolusti puuttumattomuutta kommunismin vastaisiin lain rikkureihin 

vetoamalla yleiseen mielipiteeseen.402 

Kommunisminvastaisen kansanliikkeen yhteydessä sattuneet tapahtumat ovat monin paikoin 

saattaneet poliisiviranomaiset lain vartijoina tukalaan asemaan ja joka tapauksessa aiheuttaneet 

 
397 Suomen Poliisilehti, 15.09.1930, s. 295. ”Lähestyvät vaalit ja poliisi.” Kirj. Allan Lumme 
398 Keskinen & Silvennoinen 2004, 128-132; Siltala 1985, 378-385 & 464. 
399 Siironen 2012. 
400 Siltala 1985, 385; Silvennoinen 2008, 58-60. 
401 Suomen Poliisilehti, 31.08.1928, ”Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys taistelussa 

rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 

KS. Siltala 1930, s. 68–69, 228–231. 
402 Suomen Poliisilehti, 15.01.1931, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” Allan A. Lumme 
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poliisille paljon ylimääräistä työtä. Toiselta puolen kommunismin nujertaminen on vapauttanut 

poliisin monista, useinkin hyvin vastenmielisistä vallankumousihailijoitten laillisuuden varjolla 

pidettyjen kiihoitustilaisuuksien ja mielenosoitusten “paimennuksista". Poliisia on moitittu siitä, että 

se ei pystynyt selvittämään läheskään kaikkia tapahtuneita lain kirjaimen ylittämisiä, mutta moittijat 

ovat vasten parempaa tietoaan jättäneet huomioonottamatta, miten vaikeata poliisin on työskennellä 

tuloksellisesti sellaisten tapahtumien tutkimiseksi — olkoonpa, että ne ovat lainrikkomisia — jotka 

yleinen mielipide on hyväksynyt.403 

 

Kiinnostavan esimerkin oikeus- ja laillisuuskäsityksien suhteellistumisesta ylevämmän, 

isänmaan edun nimessä, voi nähdä myös huhtikuun 1931 Poliisimiehessä julkaistussa 

runossa. Sen kirjoittaja vaikutti hyväksyvän kansalaisten omankäden oikeutta kieltolain 

tavoitteiden toteutumiseksi. Vihtori Kosolan henkeen vedoten, hän tuntui näkevän 

suurempien tavoitteiden vaativan joskus parlamentaaristen toimintavaltuuksien ylittämistä. 

 

Niin suosittelen Suomen kansa / kysyn teiltä kaikkialla / ettekö antaisi apua / järjestysvallalle vähäisen. 

/ Nouskaa lailla Lapuan / vastahan viinavirran / että saatais empimättä / pois myrkky meidän maasta 

/ ettei se enää saisi täällä tehdä tuhojansa / nuorisossa nousevassa kansassa kasvavassa. Saihan laki 

Lapuan / kukistetuksi kommunistin / eikös sopisi samoite / pirtukaupat karkoitella. -- Jos eivät tottele 

teitä / taivu teidän tahdon alle / lukekaa laki Lapuan / sekä ponnet Pohjolaisten / lausumat 

Lapuanmiesten / virkkamat Vihtori Kosolan.404   

 

Kommunisminvastaisuus jatkui lehtikirjoittelussa myös poliittisesti kärjistyneimpien aikojen 

jälkeen. Helmikuussa 1935 lehdessä julkaistiin Väinö Suhosen Hämeen läänin 

poliisipäällystöpäivillä pitämä alustus, jossa hän muistutti kommunistien julkisen toiminnan 

estämisen olevan yhä ensiarvoisen tärkeää: “-- yhteiskunnan edun nimessä olisi käytettävä 

kaikki lailliset keinot, jotta jokainen siihen viittaavakin toiminnan muoto tulisi heti alkuunsa 

ehkäistyksi.”405 Osana laillisuuden ja järjestyksen arvostamista myös organisaation sisäisen 

järjestyksen ja hierarkian vaaliminen vaikutti olevan tärkeää. Joulukuussa 1934 Suhonen 

kritisoi joitain poliisimiehiä vapaamielisyydestään ja väitti poliisien keskuudessa esiintyvän 

taipuvaisuutta kurittomuuteen, viitaten jopa poliisibolshevismiin. Hän kritisoi sitä, 

että ”poliisimiehet ovat erehtyneet keskustelemaan ja päättämäänkin asioista, jotka eivät 

heille kuulu ollenkaan”, kuten vartiovuorojen järjestämisestä ja epäili nähneen ”eräissä 

yhdistyksissä -- sotamiesneuvostojen alkuja”. Suhonen sen sijaan näki, että poliisilaitoksen 

 
403 Suomen Poliisilehti, 15.01.1931, s. 4. ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan A. Lumme 
404 Poliisimies: poliisijärjestöjen äänenkannattaja, 01.04.1931, s. 173. “Runo.” Kirj. O.K 
405 Suomen Poliisilehti, 15.02.1936, ”Huvilupahakemuksista ja niitten käsittelystä.” Poliisimestari Väinö 

Suhonen alustus Hämeen läänin poliisipäällystöpäiville 4-5.12. 1935. 
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tulisi olla ainakin osittain sotilaallisesti järjestetty ja hoidettu ja että itsekuria ja käskemisen 

taitoa olisi yhä pidettävä arvossa. Tällä hän näki merkittävän osan, jotta poliisi voisi onnistua 

rikollisuuden vastaisen taistelun tehtävässään. ”Voidakseen tehdä lopun yhä yltyvästä 

rikollisuudesta, huliganismista ja kurittomuudesta, on poliisikunnan saatava ensin kuri ja 

järjestys omaan keskuuteensa sekä poistettava ne harhakäsitykset, jotka siinä suhteessa 

valitettavan yleisesti ovat vielä vallalla”.406 

 

Yhteenveto: 

Historiankirjoituksessa sotien välistä Suomea on kuvattu paitsi kodin, uskon ja isänmaan 

arvoihin tukeutuvana agraarivaltiona, kun toisaalta on muistutettu pohjoismaisen 

demokratian jatkuvuudesta yli sotien.407 Molemmat kuvaukset voidaan tunnistaa myös 

poliisin kautta tarkastellussa ajankuvassa. Lehden arvomaailmassa ja poliisille mielletyissä 

ihanteissa keskeisinä nousivat esiin isänmaan rakkaus, pyrkimys länsimaiseen sivistysvaltio-

identiteettiin sekä kansanvaltalaisuuden ihanne. Tärkeää oli myös voimakas irtiotto Venäjän 

vallan aikaisesta poliisilaitoksesta sekä kommunistisista aatteista. Näiden vihollisuuskuvien 

kautta määriteltiin myös poliisi-ihanteita, länsimaalaiseksi ja tasavaltaiseksi, laillisuuden, 

järjestyksen ja vakauden puolelle. Nähdäkseni ammatillisia identiteettejä ja merkityksiä 

rakennettiin myös niissä lukuisissa kirjoituksissa, joissa pohdittiin poliisityössä vaadittuja 

ominaisuuksia.

 
406 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934. ”Kuri ja järjestys poliisikunnan keskuudessa.” Kirj. Väinö Suhonen 
407 Siltala 1985, 34. 
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3. “Miksi siis suuri osa kansasta pitää poliisia jonkinlaisena 

välttämättömänä pahana?” 

 

Tämän luvun keskiössä on kansan epäluottamuksen teema. Aloitan käsittelemällä 

poliisipuvun vaiheita ja siihen liitettyjä käsityksiä, erityisesti yleisösuhteiden tematiikan 

näkökulmasta. Toisessa alaluvussa havainnoin sitä, miten epäluottamus ohjasi poliisi-

ihanteiden luomista, kolmannessa jatkan kysymystä suhteessa poliisin 

voimankäyttöoikeuteen. Viimeisessä alaluvussa käsittelen poliiseihin kohdistunutta 

väkivaltaisuutta sekä sen vaikutusta poliisi-ihanteiden muotoutumiseen.  

 

3.1 Poliisivirkapuku yhtenäisyyden merkkinä 

Ammatillista identiteettiä voidaan tarkastella myös niin kutsutun ammatillisen 

performoinnin näkökulmasta. Ammattikunnan ulkoinen olemus, sen rituaalit ja tavat voidaan 

lukea osaksi tätä performointia.408 Poliisilla keskeisenä osana performointia ja ammatin 

julkisuuskuvaa on nostettava esiin poliisi-univormu. 1900-luvun ensi vuosikymmeninä 

useaan kertaan uudistetut virkapuvut avaavat kiintoisan näkökulman myös taustalla 

vaikuttaneisiin poliittisiin tilanteisiin, niitä vasten luotuihin poliisi-ihanteisiin, toisaalta myös 

yleisösuhteisiin ja taloudellisiin resursseihin.409  

 

Poliisipukua voidaan tarkastella myös yhdelle ammattikunnalle kuuluneena kansallisena 

symbolina. Lippujen, vaakunoiden ja kansallislaulujen merkitys on perinteisesti nähty 

kansallista samaistumista ja kansallistunnetta ohjaavina symboleina.410 Myös poliisipuvun 

yhtenäistämisellä ja siihen liitetyillä kansallisilla tunnuspiirteillä kyettiin painottamaan 

poliisin valtiollista luonnetta ja kenties vahvistamaan kansallista uskollisuutta. Virkapuvun 

käyttöä määrittelevissä asetuksissa säädeltiin myös poliisin aseenkantokäytäntöjä, mistä 

syystä asetuksilla kyettiin merkittävällä tavalla korostamaan joko poliisin voimallisia tai 

 
408 Ks. Esim. Crank 2004, 331–338.  
409 Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi 
410 Tiihoset 1984, 153. 
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siviilimäisiä piirteitä.411 Toisinaan aseenkantokäytännöt muotoutuivat sisäasianministeriön 

tai poliisilaitosten täydentävissä ohjeistuksissa, mikäli varsinainen virkapukuasetus ei siitä 

erikseen linjannut.412 

 

Ulkoisen olemuksen merkitys tunnustettiin myös Suomen Poliisilehdessä, mikä näkyi lehden 

sivuilla virkapuvusta ja arvomerkeistä käytyinä runsaina keskusteluina. 

Sisäasiainministeriöstä myös pyydettiin poliisikunnan näkemyksiä pukuasiaan.413 

Esimerkiksi Turun poliisimestari M.H.A Spåre antoi lehdessä hyvin yksityiskohtaisia 

esityksiään, joissa esitti myös kritiikkiä sisäasianministeriön virkapukuehdotuksille.414 

Poliisikunnassa ei siis pelätty esittää pukukysymyksestä omia mielipiteitä, mitä voi tulkita 

myös pyrkimyksenä toimijan roolin ottamiseen ammattiasioita koskevissa kysymyksissä. 

 

Puvun merkitys yleisön ja poliisin väliselle suhteelle voidaan havaita jo 1900–luvun alun 

venäläistämisen vuosien aikaan. Tuolloin myös suomalaisille kaupunkipoliiseille määrättiin 

käyttöön vanhavenäläistä mallia olevat puvut, jotka olivat olleet käytössä Venäjän armeijassa 

ja kaupunkien poliisipalvelijoilla jo 1880-luvulla, sittemmin esimerkiksi Pietarin kaupungin 

poliisilla. Asuun kuului tummanvihreä virkatakki, oranssit saumareunukset ja musta vyö. 

“Bobrikoffin puvuksikin” kutsuttu asu ei kuitenkaan kerryttänyt suosiota suomalaisen 

poliisikunnan tai kansan keskuudessa. Vuoden 1905 suurlakon ja Venäjän 

yhtenäistämispoliitikan lientymisen myötä, kaupunkipoliisin virkapukua länsimaalaistettiin 

ja siviilimäistettiin, minkä lisäksi poliisikonstaapeleita ohjeistettiin kantamaan virka-asettaan 

piilossa. Muutosta on tulkittu pyrkimykseksi yleisösuhteiden parantamiseen ja poliisin ei-

poliittisten merkitysten painottamiseen, mikä oli suurlakon jälkeisessä ilmapiirissä 

tarpeellista. Siviilimäisen olemuksen korostamisesta huolimatta, tosiasiassa poliisivoimain 

määrää kasvatettiin.415 Vanhavenäläinen virkapuku otettiin kaupungeissa toisaalta uudelleen 

käyttöön jälleen vuonna 1916.416 

 

 
411 Uusitalo 1980. 
412 Uusitalo 1980. 
413 Suomen Poliisilehti, 31.05.1928, ”Muutoksia virkapukuihin.”  
414 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934, “Poliisimiehen virkapuvuista.” Kirj. M.H.A. Spåre.  
415 Virta 1998, 45; Uusitalo 1980; Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi 
416 Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi 
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Puvun merkityksen kansan suhtautumiseen saivat kokea erityisesti kaduilla päivystäneet 

järjestyspoliisit. Tästä kirjoitti esimerkiksi J.O.W poliisipuvun vaiheita käsittelevässä 

kirjoituksessaan, jossa hän muisteli venäläismallisen puvun vastaanottoa vuosisadan alussa: 

“Kun näet silloin ensimmäisiä askeleita otimme itämaalaisessa puvussa, olimme kaikkien 

ihmisten silmätikkuna ja ihmeenä, moni seisahtui oikein pitkään katsoakseen uutta näkyä 

joka yön vaihteessa oli kadulle ilmestynyt.” Puvulla oli hänelle selkeästi kansallinen 

merkitys. Vaikka venäläismallinen puku olikin hänen mukaansa ollut laadukas, totesi hän, 

että se “haiskahti liian paljon ryssältä, jonka takia se ei ottanut täällä kauan menestyäkseen 

eikä saanut näytellä komentoaan”. Hän koki puvun vaikuttaneen suoraan myös poliisin 

hyväksyntään: ”-- pian saimme havaita, ja oli syytäkin, ettei ainakaan sivistynyt ja 

parempiosainen yleisö tahtonut enää oikein kansalaisenaan meitä hyväksyä ja antaa sitä 

siveellistä kannatusta mitä poliisimies tavallisissa laillisissa oloissa saattoi odottaa.”417 Puvun 

voikin nähdä poliisien ajatuksissa edustaneen silkan vaateparren sijaan merkittävästi 

suurempia arvoja, jopa yhteiskunnan olojen laillisuutta. 1930-luvulla myös M.H.A. Spåre 

kritisoi Venäjän puvun jäänteitä, kuten päällystön kantamaa entisen Venäjän ratsuväen 

mallista turkislakkia: ”-- alistan harkittavaksi, eikö voitaisi saada aikaan käytännöllisempi ja 

suomalaismallisempi, ottamalla mallin lähtökohdaksi suomalainen naapukkalakkimme.”418 

Irtiotto Venäjästä näkyi siis myös pukukeskustelussa, kun taas eurooppalaisista, kuten 

muiden Pohjoismaiden poliisipuvuista, kirjoitettiin lehdessä sen sijaan 

esimerkinomaisesti.419 

 

Itsenäistymisen myötä nähtiin tarvetta myös uudelle puvulle, ja ensimmäinen suomalainen 

poliisivirkapuku otettiin käyttöön syksyllä 1918. Kansalaisromanttisen suuntauksen 

edustajina Akseli ja Jorma Gallen-Kallela saivat tehtäväkseen itsenäisen poliisin virkapuvun 

suunnittelemisen. Tumman siniharmaaseen pukuun kuului lipallinen, musta lakki, 

tunnuksina käytettiin kaupungin vaakunaa lakissa sekä virkatakin napeissa. Itsenäisyyden 

alun puku-uudistuksessa on nähtävissä samankaltainen siviilimäistämisen prosessi kuin 

 
417 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, s. 336–337. “Hiukan poliisimiehen virkapuvun vaiheista ja sen hankinnan 

avustamisesta.” Kirj. J.O.W 
418 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934, s. 524. ”Poliisiviranomaisten virkapuvuista.” Kirj. M.H.A. Spåre 
419 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.03.1931, ”Poliisien virkapuku ja aseistus.” Kirj. J. Tiinus.  

 Suomen Poliisilehti, 15.04.1934, ”Ehdotus muutoksiksi poliisin virkanimityksiin ja virkapukuihin.” Kirj. 

M.H.A. Spåre 
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suurlakon jälkeisinä vuosina. Vuoden 1918 sodan jälkeen koettiin voimakasta tarvetta 

parantaa poliisin luottamusta, mihin voitiin pyrkiä poliisin siviilimäisiä ominaisuuksia 

korostamalla, myös tämän ulkoisessa olemuksessa. Käytännöksi muotoutui esimerkiksi 

aseen kantaminen piilossa.420 

 

Puvun lopullinen toteutus erosi kuitenkin alkuperäisistä suunnitelmista. Itsenäisyyden alun 

pukua pidettiin laajalti epäonnistuneena, tyylittömänä, epäkäytännöllisenä, heikkolaatuisena 

ja huonosti istuvana. Puvussa ei myöskään ilmennyt se kansallisromanttinen henki, mitä sille 

oli tavoiteltu. Heikkolaatuisuuteen oli monia syitä, kuten puvun käyttöönoton nopea 

aikataulu ja toisaalta pula-ajan sanelema materiaalien heikkous. Maaseudulla monet poliisit 

toimivat itsenäisyyden ensi vuosina vielä siviilivaatteissaan, joiden kanssa virkalakin käyttö 

oli vapaaehtoista.421  

 

Tyytymättömyys itsenäisyyden alun pukuun näkyi myös Poliisilehdessä ja puvun 

heikkolaatuisuutta ja huonoa istuvuutta moitittiin useissa kirjoituksissa. J. Mäntyjärvi 

kirjoitti pukuun olevan “tyytymättömyyttä sekä sen kantajissa että katsojissa” ja ehdotti 

mahdollisen puku-uudistuksen esikuvaksi entisen hajotetun rakuunarykmentin pukua, 

kansallisena, kauniina ja käytännöllisenä vaihtoehtona.422  Yrjö Ropponen moitti erityisesti 

pukujen huonoa istuvuutta ja vaikutti olevan huolissaan siitä, ettei puku tukenut 

poliisiolemuksen arvokkuutta:  

-- poliisin täytyy ainakin viran toimituksessa ollessaan olla „vormu" kunnossa ja reilu ryhti. Itse 

asiassa on kuitenkin pahinta se, että saamamme virkapuvut ovat mahdollisimman sopimattomia. Jos 

laitamme ne saapuneessa kunnossa yllemme, näytämme tosiaankin linnunpelättimiltä keväisellä 

kylvöpellolla.423  

Virkapuvun uudistamisen tarpeesta alettiinkin keskustella jo 1920-luvun alussa ja uudesta 

suunnasta poliisit esittivät näkemyksiään aktiivisesti. Komisario H. Ollikainen kirjoitti 

toivovansa puvulta suomalaiskansallisuutta, käytännöllisyyden ja yksinkertaisuuden 

lisäksi.424 Toiset poliisit toivoivat puvulta kuitenkin ennen kaikkea käytännöllisyyttä, kuten 

 
420 Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi; Uusitalo 1980. 
421 Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi; Uusitalo 1980.  
422 Suomen Poliisilehti, 15.07.1921, ”Jatkoa nuttujuttuun.” Kirj. J. Mäntyjärvi 
423 Suomen Poliisilehti, 06.05.1921, s. 139. “Virkapukumme.” Kirj. Y. R 
424 Suomen Poliisilehti, 22.04.1921, “Pientä pakinaa Poliisin puvuista.” Kirj. H. Ollikainen 
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komisario I. Tuomisto: ”Hyvä on kun kirjailijamme, säveltäjämme ja muut suurmiehemme 

käsittelevät kansallisia aiheita ja neitosemme kesäisin kantavat kaunisvärisiä 

kansallispukujaan. Sen sijaan käytännöllinen ja kestävä, siinä mielestäni ensimäinen ehto, 

uutta poliisikunnan virkapukukysymystä suunniteltaissa.” Toisaalta maailmansodan 

jälkeisessä ajassa puvulta toivottiin kenties aiempaa enemmän myös panostusta ulkoasun 

miellyttävyyteen, mitä kuitenkin taloudelliset resurssit vaikuttivat 

rajoittavan. ”Maailmansodan jäljet tuntuvat edelleen jokaisen poliisimiehen harteilla, ei vaan 

vatsassa. -- Puvut valmistetaan juoksuhautamenetelmää noudattaen, vaikka mies saa 

käyskennellä kaupunkiemme loistokaduilla kaiken kansan nähtävänä.”425 

 

Puvulla nähtiin paljon merkitystä myös ihanteellisina pidettyjen poliisiominaisuuksien 

välittämisessä yleisölle: “Poliisimiehen virkapuvun pitää näyttää sivullisillekin että se on 

Suomen tasavallan tarmokas ja valpas lainvalvoja ja järjestyksen pitäjä, että tasavallan 

kansalaiset ihaillen katselisivat järjestysmiestä, eikä millään säälin tunteella”, H. Ollikainen 

kirjoitti.426 Eräs "Poliisivirkamies” antoi lehdessä yksityiskohtaisen näkemyksensä 

toivomastaan puvusta, ottaen  kantaa takin hihankäänteitä ja olkaimia, housujen sivusaumoja 

myöten. Hän toivoi puku-uudistuksessa puvun väriksi mustaa, sillä näki sen vahvistavan 

kunnioitusta poliisia kohtaan.427  

Poliisin tulee näyttää karskilta, mutta jos pieni mies — kuten hyvin suuri joukko maaseudun poliiseja 

— pukeutuu teräksenharmaaseen virkapukuun, on hän paljon mitättömämmän näköinen kuin 

mustassa. Ei harmaapukuisen poliisin ilmestyminen herätä koskaan samaa respektiä kuin 

mustapukuisen. Useimmat poliisit meidän maassamme ovat kaikenlisäksi vaaleita, jotka harmaassa 

vormussa näyttävät vieläkin vaaleammilta. Lontoossa ei kelpaa vaalea mies poliisiksikaan, sillä hän 

näyttää »kiltiltä», meillä täytyy vaaleankin kelvata, mutta auttakaamme häntä jo puvunkin puolesta 

näyttämään siltä, että leikki on kaukana, kun hän paikalle saapuu.428 

Puvun ulkoasu päivitettiin vuoden 1923 annetussa säädöksessä poliisin pukeutumisesta, 

minkä yhteydessä myös kaupunki- ja maalaispoliisin virkapuvut yhtenäistettiin. Uusi puku 

oli väritykseltään Englannin poliisin tapaan tummansininen ja siihen kuului yksirivinen, 

vartalonmyötäinen asetakki sekä musta, kiiltonahkainen vyö. Lipallisen virkalakin etuosaan 

 
425 Suomen Poliisilehti, 02.06.1922, s. 147. ”Poliisikunnan virkapukukysymyksestä.” Kirj. I. Tuomisto 
426 Suomen Poliisilehti, 22.04.1921, s. 122. “Pientä pakinaa Poliisin puvuista.” Kirj. H. Ollikainen 
427 Suomen Poliisilehti, 05.08.1922, ”Virkapukukysymys.” Kirj. Poliisivirkamies 
428 Suomen Poliisilehti, 05.08.1922, s. 203. ”Virkapukukysymys.” Kirj. Poliisivirkamies 
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kiinnitettiin hopeinen läänin vaakuna. Arvomerkit sijoitettiin asetakin kauluksen sinisiin 

laattoihin.429 Vuoden 1923 asetus ei linjannut aseenkantokäytäntöä, mutta käytännöksi 

muotoutui aseen kantaminen esillä.430 Uuteen virkapukuun suhtauduttiin lehdessä pääosin 

myönteisesti: ”osottautuu puku olevan aistikas ja kaunis”431, ”-- on se suuri edistysaskel 

entiseen verraten ja poliisimiehen, valtiovallan julkisista viranomaisista julkisimman, 

enimmän yleisön kanssa tekemisiin tulevan ja sen silmäin alla tehtäviään täyttävän, kelpaa 

siinä esiintyä”432. 

 

Joiltain poliiseilta kuultiin myös kritiikkiä uuden puvun epäkäytännöllisyydestä433, eikä 

virkakunnan yhtenäistämiseen puvun avulla suhtauduttu täysin varauksetta. ”Pohjalainen 

nimismies” kritisoi virkapukupakon ulottamista nimismiehiin, kuvaten 

pukua ”pakkopaidaksi”. Puvun kalleus sekä sen hänen katsoakseen liiallisesti Venäjän vallan 

aikaan viittaama tyyli herättivät hänessä tyytymättömyyttä. Lisäksi hän piti asua liian 

sotilaallisena: ”Mitä pahaa lienee nimismiesten virkakunta tehnyt, kun heikäläisiä 

siviilivirkamiehinä pakoitetaan kantamaan upseerimallista koreaa vormua, jollaisen 

käyttäminen tietysti edellyttää upseerikasvatusta, koska se muuten voi tehdä vähän 

naurettavankin vaikutuksen.” Sotilaallisuuden korostuminen vaikutti olevan hänelle 

ristiriidassa nimismiesten muun työnkuvan kanssa.434  

Mutta nyt tuli taaskin enimmiltä virkatöiltään yhä enemmän ”siviiliksi" käyville nimismiehille 

yllätyksenä sotilastakki sotilaallisille varusteineen, kuten ennen venäläisaikanakin, jonka jälkeen olot 

toki ovat perin pohjin muuttuneet. Mutta vormuteollisuus ei vain näytä uupuvan! Ja kuka tietää, 

milloin tuo ”virkapukuepidemia" uudelleen rupeaa raivoamaan, niin että kalliit vormut taasen 

poistetaan tai vaihdetaan toisenmallisiin.435 

Ulkoisen erottautumisen tarve sotilasvoimista vaikutti herättävän laajemminkin 

näkemyseroja. Syykuussa 1924 Y.I. Virtanen puolsi sitä, että myös poliisimestarit ja 

nimismiehet käyttäisivät armeijan upseerien tavoin juhlapuvussaan valkoista 

 
429 Asetus Suomen kaupunki- ja maalaispoliisin virkapuvusta ja aseistuksesta. N:o 269/1923. 
430 Uusitalo 1980. 
431 Suomen Poliisilehti, 31.01.1923, ”Uusi kaupunkipoliisin virkapuku.” Kuva.  
432 Suomen Poliisilehti, 15.01.1924, s.1. ”Vuositaivalta aloiteltaessa.” Kirj. T.I. Waarama 
433 Poliisimuseo: https://www.virkapukuhistoria.fi/ 
434 Suomen Poliisilehti, 29.02.1924, s. 56. ”Nykyaikainen virkapukupakko yllätyksenä nimismiehille.” Kirj. 

Pohjalainen nimismies 
435 Suomen Poliisilehti, 29.02.1924, s. 56. ”Nykyaikainen virkapukupakko yllätyksenä nimismiehille.” Kirj. 

Pohjalainen nimismies 
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hihanauhaa: ”Se olisi ulkonaisena merkkinä siitä, että poliisipäälliköt kuuluvat hekin 

valkoisen Suomen turvaajiin ja puoltajiin.”436 Rikospoliisimiesyhdistyksen ehdotus 

poliiseille käyttöön otettavista sotilaallisista arvomerkeistä herätti sen sijaan 1930-luvun 

alussa runsasta, kriittistäkin keskustelua.437  Esimerkiksi Spåre suhtautui ehdotukseen 

varauksella, eikä uskonut sen parantavan poliisin arvovaltaa.  

Mutta poliisi ei ole sotaväkeä eivätkä poliisivirkamiehet upseereja. Minkätähden heille sitten on 

annettava arvoja, jotka ovat varatut sotaväen päällystöhenkilöille? -- Omasta puolestani olen sitä 

mieltä, että kaikenkaltaisilla komeilla titteleillä ei poliisin arvovaltaa nosteta, vaan se on ansaittava 

saavuttamalla yleisön luottamus asianomaisten kelvollisuuteen.438 

Uutta puku-uudistusta alettiin suunnitella jo 1920-luvun lopulla ja keskustelu virkapuvusta 

jatkui runsaana myös Poliisilehdessä. Kirjeitä saapui toimitukseen niinkin paljon, että 

toimitus ilmoitti, ettei kaikkia aihetta käsitteleviä kirjoituksia kyettäisi tilan puutteen vuoksi 

julkaisemaan.439 Ajoittain keskustelussa voidaan tunnistaa myös organisaation sisäisiä 

jännitteitä, esimerkiksi kaupunki- ja maalaispoliisien välillä. Esimerkiksi Spåren ehdotus 

siitä, että toimenkuvain erilaisuuden vuoksi kaupunkipoliisien puvun hopeiset napit 

vaihdettaisiin kultaisiin, kun taas maalaispoliisien pukuun jäisivät hopeiset440,  sai pian 

pisteliästä palautetta nimismies Y. J. Virtaselta: ”-- tuntuu siltä kuin poliisimestari S. tahtoisi 

väittää kaupunkipoliisiin kuuluvien olevan arvossa korkeampia kuin vastaavien maaseudun 

poliisimiesten ja poliisialaan kuuluvissa tiedoissa ja taidoissa kykenevämpiä kuin me 

nimismiehet ja muut maaseudun poliisimiehet.”441 Virtanen kirjoitti puvun merkityksestä 

ammatillisen yhtenäisyyden ilmentäjänä ja toivoi, että pukuasiassa vaalittaisiin 

yhdenmukaisuutta, kuten kaikessa muussakin poliisitoiminnassa. 

Erikaltaisuus puvuissa olisi mielestäni isku tätä yhdennukaisuuspyrkimystä vastaan. Ei 

kaupunkipoliisin eikä poliisimestarienkaan tarvitse hävetä sitä, että maaseudun poliisilla on 

samankaltaiset virkapuvut. Koko maan poliisilla täytyy olla samanlaiset virkapuvut.442 

 
436 Suomen Poliisilehti, 30.09.1924, s. 239. ”Virkapukujen käytöstä.” Kirj. Y.I. Virtanen 
437 Esim. Suomen Poliisilehti, 30.06.1933, ”Vieläkin virkamerkeistä.” 
438 Suomen Poliisilehti, 15.04.1934, s. 130. ”Ehdotus muutoksiksi poliisin virkanimityksiin ja virkapukuihin.” 

Kirj. M. H. A. Spåre 
439 Suomen Poliisilehti, 15.09.1928, ”Mielipiteitä ja ehdotuksia.” 
440 Suomen Poliisilehti, 15.07.1928, ”Virkapukumme.”  
441 Suomen Poliisilehti, 15.09.1928, ”Poliisin virkapuku.” Kirj. Y.J. Virtanen 
442 Suomen Poliisilehti, 15.09.1928, ”Poliisin virkapuku.” Kirj. Y.J. Virtanen 
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Lopulta 1920-luvun lopun uudistukset pukuun jäivät pieniksi. Puvun käytännöllisyyttä 

pyrittiin lisäämään, myös virkapuvun tunnuksia ja arvomerkkejä uudistettiin, minkä 

yhteydessä konstaapelit eroteltiin vanhempiin ja nuorempiin konstaapeleihin.443 Virka-ase 

ohjeistettiin kantamaan piilossa, taskussa tai vyöhön kiinnitetyssä nahkakotelossa.444 W. M–

aa kirjoitti maaliskuussa 1934, että uudistettua virkapukua oli pidettävä “täysin 

onnistuneena”. Hyväksyntää hän haki myös Englannin suunnasta ja kirjoitti Suomessa 

vierailleiden englantilaisten naispoliisivirkailijoiden kehuneen suomalaista pukua matkasta 

kirjoittamassaan lehtijutussa.445 I.T. kirjoitti sen sijaan edelliseen vastineen toukokuussa 

1934, moittien virkapuvun epäkäytännöllisyyttä ja epämukavuutta. Hänen kirjoituksessaan 

voidaan huomata myös taloudellisen puutteen kokemus virkapukukeskusteluussa. ”On 

helppo kirjoittaa, että: '”Kunnollisella poliisimiehellä on ainakin kaksi virkapukua, parempi 

ja huonompi.'' — Miksi ei, jos poliisimies on yksinäinen, naimaton sprettaileva herra, jolla 

ei ole perhettä eikä kouluiässä olevaa lapsilaumaa.”446 Poliiseille itselleen puvun 

hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia kritisoitiin laajemminkin.447  

 

Virkapukua uudistettiin jälleen vuonna 1935, jolloin se sai aiempaa sotilaallisempaa ilmettä. 

Käyttöön otettiin vyöhön kiinnitettävä olkahihna, niin kutsuttu rähinäremmi. Myös 

poliisipäällystön arvomerkkijärjestelmä uudistettiin täysin ja poliisivoimissa otettiin 

käyttöön myös sotilasarvoja.448 Ehdotuksen alla oli jopa sellaisten sotilasarvojen 

käyttöönottoa, joita ei ollut Suomen puolustusvoimissa, mutta Saksan armeijassa. Muutoksen 

taustalla näytti vaikuttavan saksalainen esikuva ja ammatilliset kontaktit Saksaan, kuin myös 

laajempi kulttuuri-ilmapiirin militarisoituminen 1930-luvun puolivälissä.449 Loppuvuodesta 

1935 sisäasianministeriö antoi ohjeistuksen virkapuvun käytöstä erilaisissa tilaisuuksissa, ja 

pukumuodot jaettiin arki-, toimi-, vierailu- ja juhlapukuihin. Pukua muokattiin erilaisiin 

tilaisuuksiin yksittäisiä vaatekappaleita ja asusteita vaihtelemalla. Myös tämän voi nähdä 

 
443 virkapukuhistoria.fi 
444 Asetus poliisiviranomaisten virkapuvusta ja aseistuksesta. N:o 374 / 1929. 
445 Suomen Poliisilehti, 31.03.1934, “Poliisimiestemme virkapuvuista ja juhlamerkeistä.” Kirj. W.M–aa 
446 Suomen Poliisilehti, 15.05.1934, ”Vähän lisää virkapukuasiaan.” Kirj. I.T. 
447 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, “Hiukan poliisimiehen virkapuvun vaiheista ja sen hankinnan 

avustamisesta.” Kirj. J.O.W;  

Suomen Poliisilehti, 15.07.1935, ”Suomen Nimismiesyhdistyksen vuosikertomus.” Kirj. Yhdistyksen hallitus. 
448 Poliisimuseo: virkapukuhistoria.fi 
449 Uusitalo 1980. 
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ilmentäneen pyrkimystä virkapukukulttuurin kehittämiseen sekä ymmärryksestä puvun 

merkityksestä poliisin julkisuuskuvalle ja asemalle.450 Vuoden 1935 virkapuku sai lehdessä 

hajautuneen vastaanoton. Sitä kohtaan esitettiin toisaalta myönteisiä lausuntoja451, toisaalta 

kritiikkiä jo suunnitteluvaiheessa.452  

 

Kaiken kaikkiaan, mielipiteet pukukysymyksessä olivat tutkimusajankohdallani varsin 

hajautuneita ja kysymyksen äärellä on huomattavissa esimerkiksi kaupunki- ja 

maalaispoliisien tarpeiden erilaisuus. Puvulta toivottiin sekä siviilimäisiä että sotilaallisia 

ominaisuuksia, toisaalta kansallismielisyyttä ja käytännöllisyyttä. Mielipiteisiin näytti 

keskeisellä tavalla vaikuttavan myös poliisien heikot taloudelliset resurssit, minkä myötä 

esimerkiksi arvomerkkeihin ja erillisiin juhlapukuihin suhtauduttiin varautuneesti. 

Yhtenäisenä huomiona, keskenään ajoin erilaisissakin toiveissa, voidaan kuitenkin 

huomioida, että puvulla ja ulkoasulla yleisemminkin nähtiin suuri merkitys ja sitä pidettiin 

olennaisena myös yleisösuhteiden näkökulmasta. Puvun toivottiin osaltaan tukevan poliisin 

arvovaltaa ja käytännöllisyydessään tukevan työn suorittamista.  

 

3.2 “Kunnon kansalaiselle poliisin pitäisi olla ystävä”  

Miksi siis suuri osa kansasta pitää poliisia jonkinlaisena välttämättömänä pahana? Onhan sen 

tehtävänä varjella, suojella ja auttaa; eikö se siis sellaisena ole pikemmin hyvä kuin paha? Vain 

sellaiselle, jolla on huono omatunto, voi poliisi merkitä jotakin peloittavaa, jotakin pahaa. Kunnon 

kansalaiselle poliisin pitäisi olla ystävä ja kaikkien yhteistä parasta tarkoittavan esivallan mieluisa 

edustaja.453 

Autoritaarisen, valvovan ja rankaisevan sekä toisaalta yleisöä palvelevan, auttavan ja 

opastavan roolien välillä tasapainottelua, on kuvattu poliisityön leimalliseksi 

perusristiriidaksi.454 Poliisin toiminnassa kautta sen historian voidaan tunnistaa sekä 

suostuttelevia että pakottavia elementtejä, ja eri roolien painottamisella on kyetty 

vaikuttamaan myös yleisön asenteisiin poliisia kohtaan. Demokraattiseen hallinnoinnin 

 
450 virkapukuhistoria.fi 
451 Suomen Poliisilehti, 31.07.1935, ”Komisarioiden arvoasteiden merkintä.” Kirj. Maaseutukaupungin 

nimismies 
452 Suomen Poliisilehti, 15.04.1934, s. 131. ”Ehdotus muutoksiksi poliisin virkanimityksiin ja virkapukuihin.” 

Kirj. M.H.A Spåre 
453 Suomen Poliisilehti, 20.12.1932, s. 577. ”Maassa rauha.”  
454 Keskinen & Silvennoinen 2004, 5. 
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katsotaan rakentuvan oikeudenmukaisuuden, reiluuden ja tasa-arvon ihanteille, jotka 

ohjaavat alan etiikkaa ja käytäntöjä.455 Järjestyksen hallinnassa myös varhaisemmin 

historiassa useimmiten ensisijainen keino on ollut pyrkiä suostumuksellisuuteen, onhan se 

edullisempaa, turvallisempaa sekä sosiaalisesti vähemmän hajottavaa.456 Esimerkiksi 1700-

luvun Englannin varhaisille paikallispoliiseille ja yövahdeille oli luonteenomaista 

rauhanomaisuus ja läheisyys yhteisönsä kanssa. Tämä oli taktinen keino tilanteissa, joissa 

poliisit toimivat usein altavastaajina ja erityisesti maaseudulla työskentelivät etäällä avusta 

ja valvonnasta. Paikallisten kunnioituksen ja suostumuksellisuuden turvin poliisit saattoivat 

pärjätä työssään itsenäisesti. Toisaalta läheisyys yhteisöön oli myös ongelmallista 

lainvalvonnan kannalta; 1800-luvun vaihteen englantilaiset poliisireformistit kritisoivatkin 

varhaisia konstaapeleita näiden kyvyttömyydestä ja haluttomuudesta valvoa yhteisöissä 

epämieluisina koettuja lakeja.457 

 

Monien muiden valtioiden tavoin, myös Englannissa ajatus yhtenäisestä poliisivoimasta 

herätti alkuvuosiensa aikaan voimakasta vastustusta lukuisissa poliittisissa ryhmittymissä, 

filosofeissa sekä myös tavallisen kansan, hallinnon ja kauppiaiden keskuudessa.458 Vastustus 

vaikutti myös uuden poliisin olemuksen ja käytäntöjen luomiseen. Kun Lontoon 

Metropolitan Police perustettiin vuonna 1829, pääministeri Robert Peel’n uudelle 

organisaatiolle antamissaan ohjeistuksissa poliisin ja yleisön välisten suhteiden 

parantaminen oli keskeinen tavoite. Peel’n periaatteina tunnetut ohjeistukset perustuivat 

ajatukselle siitä, että poliisin kyky täyttää tehtävänsä vaatisi yleisön hyväksyntää tämän 

olemassaololle ja toiminnalle, minkä vuoksi oli tärkeää kehittää poliisista hyväntahtoista ja 

arvokkaana näyttäytyvää kuvaa. Tavoitteena oli, että myös yhteisö toimisi poliisina itselleen 

ja poliisin tehtävänä olikin turvata yleisön halukkuutta vapaaehtoiseen lainvalvontaan. 

Poliisin perustehtävänä nähtiin pyrkimys rikollisuuden ja järjestyshäiriöiden ehkäisemiseen 

rankaisevan toiminnan sijaan.459 

 

 
455 Bowling, Reiner & Sheptycki 2019, 124. 
456 Johnston & Shearing 2003, 27; Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 58. 
457 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 56–58. 
458 Reiner, 1992, 57; Hietaniemi 1992, 13. 
459 Virta 1998, 66–67; Johnston & Shearing 2003, 64–66. 
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Keinoina yleisön luottamuksen rakentamiselle olivat poliisin ammatillistaminen sekä 

tiukkojen hallinnointia koskevien sääntöjen luominen, mitkä säätelivät niin uniformua kuin 

yleisön kohtaamistakin.460 Luotiin englantilainen konstaapelityyppi, Robert Peelin mukaan 

nimetty bobby, jota on kuvattu ainoana mahdollisena vaihtoehtona vapauteensa sitoutuneen 

englantilaisen kansan poliisiksi.461 Bobbyn imagoon kuului sininen uniformu, jotta tämä 

erottuisi riittävästi armeijasta, minkä lisäksi he päivystivät pampuin ja käsiraudoin 

varustautuneina, mutta ilman ampuma-aseita. Tällä pyrittiin alleviivaamaan bobbyn 

merkitystä suojelijana ja auttajana, rankaisijan sijaan.462 Peelin periaatteista muotoutuikin 

englantilaispoliisin toimintaa ohjannut teoria, policing by concent, suostumukseen perustuva 

hallinnointi, mille oli leimallista pyrkimys voimankäytön välttämiseen ja 

palvelualttiuteen.463  

 

Englantilainen poliisimies, jonka “esiintymisessään yleisöä kohtaan ilmenee miellyttävä 

»fairness»”464, oli tärkeä esikuva myös suomalaisille kollegoilleen. Mielikuva bobbysta 

kansan ystävänä ja auttajana sekä tahto identifioitua tämän kaltaiseksi, esiintyi useissa 

Poliisilehden kirjoituksissa, vaikkakin kaukaisena tavoitteena. Ihannoiva katse bobbya 

kohtaan pohjautui osin romantisoidulle ja kuvitteelliselle perustalle vielä 1900-luvun 

alussakin. Revisionistiset poliisitutkijat ovat muistuttaneet bobbyn olleen ennen kaikkea 

keski- ja yläluokkaisen kansan ystävä, kun taas työväenluokassa poliisin vastustus jatkui 

voimakkaana pitkään 1900-luvun puolelle.465 Esikuvan jokseenkin romantisoidusta puolesta 

huolimatta, oli selvää, että bobby edusti vahvasti sitä, mihin suomalaispoliisissa pyrittiin ja 

bobbyn nauttimaa yleisön suosiota jopa kadehdittiin.  

Virkapukuisen poliisin ja yleisön välit ovat hyvin hyvät. „Bobby" on kaikille avulias, nostamalla vain 

kätensä hän saa miljoonakaupungin suunnattoman liikenteen pysähtymään kadullaan auttaakseen 

sitten kädestä pitäen pienen pojan tai tytön taikka jonkun vanhan ihmisen katukäytävältä toiselle. Jos 

hän joskus joutuu vaikeuksiin, kun on kysymyksessä jonkun rikollisen tai mellakoitsijan 

kiinniottaminen, ei hänen koskaan tarvitse vedota yleisöön: se asettuu ilman muuta „bobbyn" puolelle 

 
460 Godfrey, Lawrence & Williams 2008, 57. 
461 Johnston & Shearing 2003, 57–58.  
462 Bauer 2019. 
463 Reiner 1992, 57-73. 
464 Suomen Poliisilehti, 11.11.1921, s. 364. ”Englantilainen poliisimies.” Kirj. J.S 
465 Reiner 1992, 58. 
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ja auttaa häntä parhaansa mukaan. Kuinka usein näemme meillä, että joku osoittaa halua auttaa kelpo 

poliisimiehiämme? Päinvastoin he usein joutuvat joukkojen väkivaltaisuuden tai pilkan uhriksi.466 

Bobbyn menestykseen liitettiinkin vahvasti myös englantilaiseen kansaan mielletty korkea 

sivistystaso. Peelin periaatteiden mukaisesti kansa kykeni niin kutsutusti toimimaan poliisina 

itselleen, auttamaan järjestysviranomaisia lainvalvontatyössä, kuten edellä lainatussa 

katkelmassa kuvattiin. Myös joulukuun 1929 numerossa nimetön kirjoittaja kehui 

englantilaisten lujaa luottamusta julkisiin viranomaisiinsa, kun sen sijaan Suomessa 

poliisivastainen ilmapiiri tartutettiin hänen mukaansa jo lapsiin. Ensin heihin istutettiin 

“kammo”, joka myöhemmin olisi muuttuva “vihamielisyydeksi” tai “ainakin 

kylmäkiskoisuudeksi”. Kirjoittaja katsoi, että poliiseja pidettiin suomalaisen yhteiskunnan 

arvoasteikossa rikollisiakin alhaisempana: “Meikäläisissä oloissa rikollinen, johon poliisin 

toimenpide kohdistuu, saa aina puolustajansa tai ainakin säälijänsä, poliisimies tuskin 

koskaan.”467 Englannin ilmapiirissä hän näki paljon tavoiteltavaa.   

Siellä opetetaan lapsia näkemään poliisissa tuki ja turva. Siellä painetaan lasten mieliin: ~Mene 

poliisin luokse, hän on ystäväsi, hän auttaa sinua!" Mutta meillä opetetaan: ~Varo poliisia!468 

Kokemukset kansan epäluottamuksesta, jopa halveerauksesta, nousivat esiin lukuisissa 

kirjoituksissa469: ”Ja meillä Suomessa kun ei poliisi yleisön silmissä näihin päiviin saakka 

ole ollutkaan muuta kun »välttämätön palkkaa nauttiva paha» ja »pöpö», jolla lapsia on 

peloiteltu.“470 Huonojen yleisösuhteiden taustalla oli useita syitä, kuten 

venäläistämispoliitikan ja sisällissodan perinnöt sekä epäsuosittu kieltolaki. Myös poliisien 

kehnoa koulutustasoa pidettiin yhtenä syynä luottamuspulaan.471 Poliisikunnassa esitettiin 

myös voimakasta itsekritiikkiä: “Onko poliisi meillä tehnyt kaikkensa saavuttaakseen yleisön 

myötätunnon, samanlaisen aseman kuin Englannin „bobby?", kysyttiin esimerkiksi 

tammikuun 1930 pääkirjoituksessa.472 Vaikka ammatillistumisessa saavutettiinkin 

 
466 Suomen Poliisilehti, 30.06.1933, s. 278. ”Scotland Yard.” Kirj. Journée 
467 Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, s. 201. “Yleisön suhde poliisiin.”  
468 Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, s. 200. “Yleisön suhde poliisiin.”  
469 Esim. Suomen Poliisilehti, 25.02.1921, “Sananen kieltolain valmistelutyöstä.” Kirj. Edvard Turunen;  

Suomen Poliisilehti 20.03.1930, ”Yleisö poliisi ja liikenne.”  

Suomen Poliisilehti 15.01.1927, “Poliisimiehille oma mies eduskuntaan”; Kirj. Y.I. Virtanen 
470 Suomen Poliisilehti, 28.02.1929, s. 36. ”Kieltolaki ja rikospoliisi.” Kirj. V–n 
471 Ks. Lehti 2001, 29. Pulkkinen 2015; Suomen Poliisilehti, 15.03.1938, ”Rikostutkimus ja suuri yleisö.” 

Poliisineuvos Kosti Vasan esitelmä Rikollisuuden vastustamis-päivillä 
472 Suomen Poliisilehti, 31.01.1930, ”Poliisi ja yleisö.” Kirj. Allan Lumme 
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parannuksia 1930-luvun puoliväliin mennessä, poliisit kokivat yleisösuhteen kehnona 

toiseen maailmansotaan saakka.473 Paitsi ammatillista itsekritiikkiä, myös suomalaisten 

kansan sivistyksellistä keskeneräisyyttä esitettiin syynä yleisösuhteiden 

heikkoudelle: ”Jokaisella kansalla on sellainen poliisi kuin se ansaitsee”474 

 

Luottamuskysymys oli merkittävä, sillä huonot yleisösuhteet koettiin ongelmana tehtävien 

onnistuneelle suorittamiselle, jopa yhteiskuntarauhalle.475 Epäluottamuksesta johtuen, kansa 

ei Peelin periaatteiden mukaisesti kyennyt toimimaan poliisina itselleen, minkä nähtiin 

vaikeuttavan lainvalvomistyötä.476 Edvard Turunen kuvasi helmikuun 1921 kirjoituksessaan 

kieltolain valvomisen haasteellisuutta erityisesti maaseudulla, minkä yhtenä syynä hän piti 

yleisön luottamuspulaa. Hänen ajatuksissaan poliisin merkityksenä oli paitsi 

lainvalvomistyö, laajemminkin yhteiskunnallinen kasvatustyö, kohti hyveellisinä pidettyjä 

arvoja kohti. Tämä ei kuitenkaan voisi toteutua ilman kansan ja poliisin välistä keskinäistä 

luottamusta.477 

 

Yleisön taholta koettu luottamuspula vaikutti tulkintani mukaan hyvin keskeisesti poliisi-

ihanteen ja poliisin toimintatapojen muotoutumiseen. Englannissa Lontoon Metropolin 

poliisivoimia alettiin kutsua uudistuksen myötä poliisipalveluksi478 ja samankaltainen 

pyrkimys viestiä työstä palvelijuuden ajatuksen kautta, oli nähtävissä myös Suomessa.  

Kirjoituksissa poliisit kuvasivat itseään esimerkiksi valtion479, lain ja kansan480, 

yhteiskunnan481 sekä isänmaan482 palvelijoina: ”Me olemme kansamme tunnollisia 

palvelijoita ja pyrkimyksemme on se, että Suomi pysyy onnellisena lakiensa turvissa, että 

sen kansalaiset kukin omalla alallaan saavat rauhassa toimia ja elää, eikä ketään vääryys eikä 

 
473 Lehti 2001, 29.  
474 Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, s. 201. ”Yleisön suhde poliisiin.”  
475 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 01.11.1937, ”Poliisihoidon kehittämisestä – Erityisesti rikospoliisitoimintaa 

silmällä pitäen.” 
476 Suomen Poliisilehti, 15.01.1925, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan Lumme 

Suomen Poliisilehti, 30.09.1929, ”Yleisön suhtautuminen järjestysviranomaisiin.”  
477 Suomen Poliisilehti, 25.02.1921, “Sananen kieltolain valmistelutyöstä.” Kirj. Edvard Turunen 
478 Bauer 2019. 
479 Suomen Poliisilehti, 15.07.1928, ”Palkkauskysymys.” Kirj. P. M-nen & Suomen Poliisilehti, 15.09.1926, ” 

Valtion pienpalkkaisten asia lähellä ratkaisuaan.” Kirj. ”Asioita seurannut.”  
480 Suomen Poliisilehti, 11.02.1921, ”Suomen Poliisilehdelle” Kirj. Vanha kruununpalvelija 
481 Suomen Poliisilehti, 16.12.1929, s. 201. ”Yleisön suhde poliisiin.” 
482 Esim. Suomen Poliisilehti, 05.08.1921, s. 288. “Muistelmia.” Kirj. -rva 
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vaara kohtaa”, A. Lindqvist kuvasi.483 Demokraattisen poliisin ihanteet olivat jo nähtävissä: 

poliisin tehtävää “kansalaisten ohjaajina ja hyvinä ystävinä” perusteltiin kuuluvan osaksi 

aiempaa kansanvaltaisempaa aikakautta. Varhaisemmille ajoille leimallista järjestysvallan 

eristäytymistä yleisöstä ei enää nähty suotuisana: ”sellainen menettely ei nykyisenä 

kansanvaltaisena aikana ole suositeltavissa vaan järjestysvallan toiminnalle on eduksi, että 

se tapahtuu täysin avoimesti.”484  

 

Yleisön luottamuksen vahvistamisen tärkeyttä korostettiin useissa kirjoituksissa jokaiselle 

poliisille kuuluvana tehtävänä. Kirjoituksissa nostettiin esiin monenlaisia, käytännönläheisiä 

keinoja ja arkipäiväisiä tilaisuuksia luottamusta herättävään ihmisten kohtaamiseen. 

Tärkeänä nähtiin pakottavien toimintatapojen välttäminen: ”Jos poliisimies esiintyy yleisön 

ohjaajana ja monastikin pakottavana käskijänä ollen ammatissaan taitamaton ja kömpelö 

herättää se yleisössä paheksumista ja epäkunnioitusta.”485 Kohteliaaseen käytökseen ohjattiin 

myös poliisitoimiasetuksessa486, ja se nähtiin myös Poliisilehdessä keinona vaikuttaa 

myönteisemmän poliisikuvan syntyyn: “Oikea kohteliaisuus hankkii varmasti poliisille 

enemmän kannatusta kuin mikään muu ominaisuus.”487 Kohteliaisuutta kehotettiin suomaan 

myös rikoksen tekijöille: ”Ikävän vaikutuksen tekee ei vain asianomaiseen, vaan myös 

sivulliseen, jos jostakin vähäpätöisestä rikkomuksesta syytettyä kohdellaan kuin suurtakin 

rikoksentekijää.”488  

 

Luottamuksen saavuttamiseksi nähtiin tärkeänä myös, että poliisi kykeni kohtaamaan kaikkia 

kansankerroksia yhdenmukaisesti, mistä esimerkiksi Lumme kirjoitti: “Poliisimiehelle 

täytyy olla yhdentekevää, onko avuntarpeessa oleva henkilö kaupungin keskustan tai 

esikaupunkien asukas -- poliisimiehen on otettava rikollinen kiinni huolimatta siitä, onko 

tämä puettu repaleiseen pukuun tai näädännahkakauluksiseen turkkiin.” Ihmisten tasa-

arvoinen kohtelu ei Lumpeen nähdäkseen “vielä” poliisikunnassa toteutunut, vaan hän koki 

 
483 Suomen Poliisilehti, 01.01.1921, ”Tervehdys virkatovereilleni!” Kirj. A. Lindqvist 
484 Suomen Poliisilehti, 15.07.1921, ”Pohjoismaiden poliisikokous.” Kirj. J. S 
485 Suomen Poliisilehti, 11.03.1921, s. 75. ”Poliisin kasvatuksesta ja opetus-ohjelmasta.” Kirj. A. Lindqvist 
486 Asetus poliisitoimesta Suomessa 57/1925. 
487 Suomen Poliisilehti, 31.01.1930, s. 18. ”Poliisi ja yleisö.” Kirj. Allan Lumme 
488 Suomen Poliisilehti, 01.04.1937, s. 136. ”Kohteliaisuudesta.” Kirj. Allan Lumme 
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useiden puhuttelevan alempaan luokkiin kuuluvia “ainakin vähemmän kohteliaasti”.489 

Toisenlainen mielikuva hänellä vallitsi sen sijaan englannin poliisista: ”Kerrotaan, että kun 

englantilainen etsivä aikoo pidättää jonkun henkilön, hän kohteliaasti nostaa hattuaan ja 

sanoo: „Anteeksi, minä olen Scotland Yardista, herra, ja pyydän Teitä ystävällisesti 

seuraamaan minun mukanani."490 

 

Liikenteen ohjaamisessa nähtiin päivittäisiä tilaisuuksia solmia hyviä suhteita yleisöön491, ja 

sen tarjoavan mahdollisuuden vaikuttaa myönteisellä tavalla myös lapsiin. Lasten leikkeihin 

puututtaessa kehotettiin suosimaan hienotunteisuutta ja tahdikkuutta, sillä muutoin poliisin 

ankaruus saisi herkästi kritiikkiä. Myös tässä kohtaa voidaan tunnistaa Peelin ihanteet: 

myönteinen, isällinen läsnäolo kansalaisten keskuudessa nähtiin keinoina yleisön 

luottamuksen rakentamiseen ja siten myös toimivampaan hallinnointiin.492 

Kun poliisimies isällisellä tavalla huomauttaa lapsille heidän menettelynsä luvattomuudesta 

ja sopimattomuudesta, saa hän osakseen tapahtumaa seuraavan yleisön myötätunnon ja 

ymmmärtämyksen. Ennenkaikkea hän sillä tavalla paremmin kuin virallisen kylmällä 

kieltämisellä ja nuhtelemisella vaikuttaa lapsiin herättämättä heissä kammoa ja pelkoa 

poliisia kohtaan.493  

 

Myös tiedotusvälineillä nähtiin merkitystä myönteisen poliisikuvan luomisessa. Joissakin 

kirjoittajissa herättivät ärtymystä poliisien esittämistavat kotimaisissa elokuvissa. “Poliisi 

Pekka” kertoi lokakuun 1936 pakinassaan nimismiesten lausuneen paheksuntansa heitä 

huonossa valossa esittelevistä elokuvista, minkä kirjoittaja arveli olleen Seikkailu 

jalkamatkalla –filmin seurauksia. Nimismiesyhdistys oli jopa esittänyt filmitarkastamolle 

vastaavien julkaisujen estämistä, mitä kannattamaan myös Pekka asemoitui:  

Oikein. Ei tarvitse ottaa itseensä, mutta sittenkin huono mainostus huonontaa poliisiakin. -- Nyt voisi 

luulla, että yhtä se sille on, minkälaiseksi tuollaisessa kehnossa kuvassa vallesmanni kuvataan. Mutta 

ei se sittenkään ole niin. 494  

 
489 Suomen Poliisilehti, 31.01.1930, ”Poliisi ja yleisö.” Kirj. Allan Lumme 
490 Suomen Poliisilehti, 30.06.1933, s. 278. ”Scotland Yard.” Kirj. Journée 
491 Suomen Poliisilehti, 20.03.1930, “Yleisö poliisi ja liikenne.”  
492 Suomen Poliisilehti, 15.08.1930, ”Leikkivät lapset ja poliisi.” 
493 Suomen Poliisilehti, 15.08.1930, s. 263. ”Leikkivät lapset ja poliisi.”  
494 Suomen Poliisilehti, 31.10.1936, s. 512. ”Poliisi Pekan Pakinoita.” Kirj. Pekka 
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Poliisin julkisuuskuvan vaalimiseksi, myös sanomalehtien julkaisukäytäntöihin otettiin 

kantaa. Toukokuun 1936 pääkirjoituksessa “T–ja” toivoi yleisön ja poliisin välisten 

suhteiden parantamiseksi, että sanomalehtien pitäisi ”tarkoin harkita, mitkä kirjoitukset 

saavat nähdä päivänvalon yleisön osastossa”, eikä kaikkia “poliisia vastaan kohdistuvia 

purkauksia” tulisi todentamattomina julkaista. Vaikka kirjoittaja katsoi kritiikillä olevansa 

sijansakin, näki hän, että “sellaisia yksityistapauksia, joissa poliisimiehen katsotaan 

menetelleen taitamattomasti, ei yleensä olisi toitotettava koko maailman kuuluviin”, vaan 

peräänkuulutti ensi sijassa poliisimiehen esimiehen vastuuta asian käsittelyssä ja 

poliisimiehen oikeutta puolustautua rikkeessään. Vaarana hän näki, että yleisönosastoilla 

leviävät, mahdollisesti väärinkäsityksille pohjaavat väitteet leimaisivat koko poliisikuntaa.495 

Rikosten ja järjestysviranomaisten virheiden turhan laajaa uutisointia esitettiin jopa yhdeksi 

syyksi runsaaseen huliganismiin. ”Yleisö ja tietenkin rikolliset nauttivat tästä äärettömästi, 

mutta kuka laisinkaan ajattelee selostusten demoralisoivaa vaikutusta!”, kirjoittaja T.E lausui 

ja toivoi sen sijaan lehdistön tukea viranomaisille näiden taistelussa rikollisuutta vastaan.496 

Kaiken hyvän nimessä! Lakattakoon jo vihdoinkin rikollisia tekoja selostamasta sanomalehdissä. 

Annettakoon sanomalehdistön puolelta tuikea varsinkin järjestysviranomaisille heidän tukalassa 

taistelussaan huliganismia vastaan siten, ettei järjestysviranomaisten toimessaan tekemiä erehdyksiä 

etupäässä toitoteta, maailmalle, vaan mieluummin jätettäköön ne kulissien takaisiksi", jonne ne 

kuuluvat, esimiesten rankaisu- ja ojennusvaltaan. Ja lisäksi: asettukoot esimiehet ymmärtäväiselle 

kannalle alaisiaan kohtaan niihin virheisiin nähden', joita mahdollisesti voi sattua taistelun 

tuoksinassa, ja huomattakoon, että varsinkin poliisiviranomaiset ovat vaikeassa asemassa 

taistelussaan rikollisuutta ja — yleistä mielipidettä vastaan!497 

Paitsi kielteisen julkisuuskuvan hallintaa, tarpeellisena nähtiin myös, että poliisi itse 

hyödyntäisi tiedotusvälineitä ja loisi niiden avulla itsestään myönteistä kuvaa. Lokakuussa 

1937 kirjoittaja “E. K-n" kritisoi sitä, ettei poliisikunta ollut tehnyt yleisön ja poliisin välisten 

suhteiden parantamiseksi muuta ”kuin jokapäiväiset epäkiitolliset tehtävämme”. Hän ehdotti 

lisää poliisiohjelmaa Yleisradioon, jossa voitaisiin esitellä esimerkiksi organisaation 

rakennetta, suurimpien poliisilaitosten eri osastojen tarkoitusta ja toimintaa kuin 

poliisitoiminnan järjestelyä maalla ja kaupungissa.498 

 
495 Suomen Poliisilehti, 15.05.1936, s. 228-229. ”Yleisön suhtautuminen poliisiin” Kirj. T-ja 
496 Suomen Poliisilehti, 25.03.1929, s. 59. ”Huliganismi.” Kirj. T.E 
497 Suomen Poliisilehti, 25.03.1929, s. 60. ”Huliganismi.” Kirj. T.E 
498 Suomen Poliisilehti, 01.10.1937, s. 457. ”Enemmän poliisiohjelmaa yleisradioon.” Kirj. E.K-n 
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Olemme odotelleet vain, että epäkiitollinen työmme ja toimintamme joskus lopultakin saa yleisön 

myötätunnon puolellemme. Mutta suomalainen on jäykkäluontoinen eikä niin helpolla voitettavissa. 

Meidän on siis koetettava keksiä muita keinoja avuksemme. Tällöin on propaganda paras ja 

tuloksellisimmin toteutettavissa radion välityksellä.499 

Myös poliisiurheilu nähtiin mahdollisena keinona yleisön luottamuksen kohentamiseksi. 

Esimerkiksi kesäkuussa 1930 kerrottiin Berliinin poliisin kunnostautumisesta urheilun 

saralla ja kerrottiin urheilun kasvattavan heistä “komeita, valppaita ja joustavia virkailijoita 

käsittävä valiopoliisikunta”. “Tärkeä tekijä on myös se, että eräillä tahoilla muuten niin 

vihatut poliisimiehet urheilusaavutuksillaan tulevat suurten joukkojen suosimiksi. Eikä 

poliiseilla ole mitään parempaa toivottavana kuin että muu väestö pitäisi heitä ystävinä ja 

tovereina.”500 

 

Luottamuskysymyksessä nähtiin tapahtuneen pientä kohentumista tutkimusajankohtani 

loppupuolelle tultaessa.501 Kieltolain päättymiseen suhtauduttiin lehdessä helpottuneesti, 

kuten laista tehdystä kansanäänestyksestä kirjoitettiin tammikuun 1932 pääkirjoituksessa: 

“tämä taas antanee poliisille toiveita siitä, että sen ja ainakin yhteiskunnan sivistyneistön 

välille syntyy tähänastista luottamuksellisempi suhde, ja että poliisin työ, joka esim. 

rikosasioissa nyt aina kohtaa vaikeasti voitettavan esteen väki juomakysymyksissä, 

tuntuvasti helpottuu.”502 Luottamuksen kohentumisesta mainittiin myös esimerkiksi 

tammikuun 1937 pääkirjoituksessa, ”joskin tietysti ihannetila vielä on kaukana ja joskin vielä 

vaaditaan paljon hyvää taitoa, jotta päästäisiin edes tyydyttävän lähelle ihannetilaa. 

Voitaneeko merkkinä välien paranemisesta pitää sitä, etta kuluneena vuonna ei kenenkään 

poliisimiehen osaksi ole tullut vakivaltaista kuolemaa.”503  Myös ongelmia siis yhä nähtiin504 

ja esimerkiksi Liikkuvan poliisikomennuskunnan koettiin kohdanneen yhä 

ennakkoluuloja.505  

 

 
499 Ibid. 
500 Suomen Poliisilehti, 30.06.1930, s. 221. ”Poliisiurheilu Saksassa.”  
501 Suomen Poliisilehti, 31.05.1936, ”Sisäministerin puhe.” 
502 Suomen Poliisilehti, 15.01.1932, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” 
503 Suomen Poliisilehti, 01.01.1937, s. 2. ”Uuden vuoden alkaessa.” Allan Lumme 
504 Suomen Poliisilehti, 31.08.1936, ”Poliisikonstaapeli joutui hulikaanien ahdisteltavaksi.” Kirj. K.V 
505 Suomen Poliisilehti, 31.10.1936, ”Virkaikämerkit.” Kirj. ”Suomen Poliisilehden lukija.” 
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3.3 “Aseen käyttämiseen on turvauduttava vasta viime tingassa” 

-- esivallan miekka, joka jos mikään on sopiva juuri poliisin tunnusmerkiksi. Vaakunaleijona 

korostaa voimakkaasti meidän maamme esivallan, valtiovallan, auktoriteettiä ja suora miekka sitä 

asetta, joka jo vanhimmista ajoista alkaen on, ensin tosiasiallisesti, sittemmin kuvaannollisesti, 

annettu esivallan käytettäväksi "pahoja vastaan hyvien suojaksi”.506 

 

Syksyllä 1936 presidentti P.E. Svinhufvud vahvisti poliisikunnalle oman tunnuksensa, 

nykyisinkin käytössä olevan miekkaleijonan. Kuvataiteilija Antti Salmenlinnan 

suunnittelema tunnuskuva esiintyi ensimmäisen kerran virallisessa muodossaan juuri 

Suomen Poliisilehdessä, lokakuun 1936 numeron kannessa. Paria vuotta myöhemmin se 

painettiin poliisien virkamerkkeihin, minkä myötä aiemmin hajanainen, alueellinen 

virkamerkkijärjestelmä yhtenäistettiin.507 Vuodesta 1938 alkaen tunnuskuva otettiin 

käyttöön myös lehden tunnukseksi, jolloin sillä korvattiin lehden aiempi, Suomen vaakunaan 

pohjautuva tunnus. Uudesta tunnuksesta uutisointiin lokakuun numeron pääkirjoituksessa 

edellä lainatun tavoin tyytyväiseen sävyyn. Allan Lumme näki tunnuskuvalla merkitystä 

poliisiviranomaisten yhteenkuuluvaisuuden edistäjänä ja yleisölle välittyvänä esivallan 

edustajan tuntomerkkinä.508  

 

Uuden tunnuksen nähtiin symboloivan esivallan voimaa, historiallista käsitystä, jossa miekka 

on kuulunut hallitsijalle ja jota tämä tarvitsisi tehtävässään alamaistensa suojelijana. Jo 

valtion vaakunassa käytössä ollut leijona symboloi valtiovallan auktoriteettia.509 Keskeinen 

käsitys, jota symboli näytti poliisikunnalle edustavan, oli auktoriteetin ja pakkovoiman 

käytön merkitys ennen kaikkea hyvien suojelemisen tehtävässä, kuten edellä lainatusti 

Lumme kirjoitti. Miekkaleijona-tunnuksen merkitysten johdattelemana, pyrin seuraavaksi 

paneutumaan laajemminkin poliisityöhön liittyviin kysymyksiin pakkovoiman käytöstä ja 

tästä käydyistä keskusteluista lehdessä.  

 

Suomessa ampuma-ase otettiin käyttöön poliisin virka-aseeksi pohjoismaalaisittain varhain, 

jo vuosien 1900 ja 1903 maalais- ja kaupunkipolisien virkapukua ja aseistusta ohjaavissa 

 
506 Suomen Poliisilehti, 15.10.1936, s. 471. “Esivallan miekka.” Kirj. Allan Lumme 
507 Poliisimuseo.fi; https://www.poliisi100.fi/1930-luku.   
508 Suomen Poliisilehti, 15.10.1936, “Esivallan miekka.” Kirj. Allan Lumme 
509 Poliisimuseo.fi: https://www.poliisi100.fi/1930-luku   

https://www.poliisi100.fi/1930-luku
https://www.poliisi100.fi/1930-luku
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asetuksissa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa ampuma-aseita alettiin käyttää säännöllisesti 

virka-aseina vasta toisen maailmansodan aikaan.510 Vaikka aseiden käyttö virkatehtäviin 

vakiintui Suomessa varhain, lehdessä yleinen puhetapa korosti aseiden ja muun 

pakkovoiman käytön välttämisen ihanteellisuutta. Tärkeänä periaatteena nähtiin, että poliisin 

tulisi turvautua aseiden käyttöön, kuin myös sotaväen ja suojeluskuntien apuun vasta 

viimeisenä vaihtoehtona.511 

Poliisin toiminnan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi tulee ennen kaikkea olla 

ehkäisevää laatua. Kaikkein vähimmin sen tulee pyrkiä tehtäväänsä täyttämään aseita käyttämällä, 

vaan on sen mikäli mahdollista käytettävä sellaisia keinoja, jotka tekevät aseiden, etenkin ampuma-

aseiden, käytön tarpeettomaksi. Siinä juuri paraiten ilmeneekin poliisin ja asevoiman oleellisin 

eroavaisuus: edellisen tehtävänä on järjestyksen ja rauhan säilyttäminen, jälkimäisen niitten 

palauttaminen.512 

Englannissa Peelin periaate rikosten ennaltaehkäisemiseen pyrkimisestä kärsi jo uutta 

poliisia seuranneina vuosikymmeninä. Ennaltaehkäisemisen ja vakauttamisen sijaan 

poliisitoiminnassa alkoi pian korostua rankaisemiseen tähtäävä toiminta, osittain siitä syystä, 

että rikostenraportoijat olivat useimmiten rikosten uhreja, jotka tahtoivat rikoksen tekijöitä 

edesvastuuseen.513 Peelilainen ennaltaehkäisemisen ihanne voidaan silti tunnistaa laajalti 

Poliisilehden kirjoituksissa.514 Esimerkiksi joulukuussa 1932 nimetön kirjoittaja muistutti 

poliisin ensisijaisesta velvollisuudesta turvallisuuden ylläpitäjänä ja muistutti myös A. 

Lindqvistin Poliisimiehen käsikirjan ohjaavan rikollisuutta ennaltaehkäisevään toimintaan: 

“-- ei hänen kelvollisuutensa kuitenkaan riipu lainrikkomuksien ilmiantojen luvusta, vaan 

siitä, missä mahdollisimman suuressa määrässä hän onnistuu jo varoituksilla ja neuvoilla 

estämään ja ehkäisemään sellaisia." Kirjoittajan kokemukseen mukaan poliisin 

toimintatavoissa oli alkanut korostua liiaksikin rankaiseva toiminta. Hän näki tärkeänä 

korostaa poliisin palvelijuuden luonnetta myönteisen poliisikuvan vaalimisen 

tarkoituksessa: ”Lähdettäessä juuri siitä, että poliisin tehtävänä on varjella, suojella ja auttaa 

 
510 Uusitalo 1980. 
511 Suomen Poliisilehti, 15.02.1932, ”Poliisin toiminnasta levottomuuksien uhatessa.” -- 
512 Suomen Poliisilehti, 15.02.1932, s. 41. ”Poliisin toiminnasta levottomuuksien uhatessa.” -- 
513 Johnston & Shearing 2003, 67–68.  
514 Esim. Suomen Poliisilehti, 28.10.1921, s. 338. “Maaseudun poliisihoito.” & Suomen Poliisilehti, 

20.07.1937, ”Uusi irtolaislaki ja poliisiviranomaiset.” Kirj. nimismies, varatuomari Eino Kokkonen. 
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yhteiskunnan jäseniä, saadaan poliisitoiminnasta toisenlainen ja kauniimpi käsitys kuin mikä 

siitä meillä yleisesti vallitsee.” Myös hänelle bobby oli tärkeä esikuva.515 

Kun yleisöön muodostuu käsitys, että poliisi ei pyri tuottamaan ihmisille ikävyyksiä, vaan päinvastoin 

koettaa mahdollisuuksien mukaan niitä estää, täytyy sen suhtautua sitä myötämielisemmin ja 

ymmärtävämmin sellaisiin tapauksiin, joissa poliisin on pakko toimia repressiivisesti, s.o. syytteeseen 

saattavasti. Ja silloin voi yleisön ja poliisin välille syntyä sellainen ihanteellinen luottamussuhde, mikä 

kuulemiemme kuvausten mukaan vallitsee maailman metropoliissa, Lontoossa, ja joka saa kauniin 

ilmaisumuodon äitiään lohduttavan lontoolaisen pikkupojan sanoissa: "Älä pelkää, äiti; bobby on 

vartiossa ja silloinhan on kaikki hyvin.”516 

Pyrkimys voimakeinojen välttämiseen näyttikin motivoituvan vahvasti yleisösuhteiden 

parantamisen pyrkimyksestä. Samasta syystä myös itsepuolustustilanteissa neuvottiin 

välttämään voimakeinoihin turvautumista. Kesäkuussa 1925 Y. Ropponen avasi 

voimankäyttöä sallivia tilanteita lainsäädännön näkökulmasta. Hän kirjoitti poliisimiehillä 

olleen taipumusta käyttää virkatehtävissä tarpeettomissakin määrin voimaa ja piti tärkeänä 

voimankäytön välttämistä, sillä katsoi, että ”yleisön puolelta ollaan taipuvaisia selittämään 

muodollisesti aivan oikeinkin käytetty hätävarjelus tarpeettomaksi väkivallaksi.” Tärkeänä 

periaatteena hän näki pyrkiä ensisijaisesti muihin hallinnon keinoihin: ”Aseen käyttämiseen 

on turvauduttava vasta viime tingassa, ellei mikään muu tarjolla oleva keino näytä 

itsepuolustukseksi riittävän.”517 

 

Aseiden käyttöä ohjaavan lainsäädännön tarkkuudesta huomautettiin myös esimerkiksi 

kesäkuun 1930 pääkirjoituksessa. Taustalla oli tapauksia, joissa kahta poliisimiestä syytettiin 

syyttä ampuneen heitä paenneita epäiltyjä, minkä lisäksi kumpikin poliisimiehistä oli 

kertonut aseensa lauenneen vahingossa. Lumme kirjoitti poliisimiesten aseistamisen ja 

toisinaan myös aseiden käytön olevan tarpeen ”valtiovallan tahdon toteuttamiseksi”, mutta 

muistutti aseenkäsittelyn taidon ja harkitsevaisuuden tärkeydestä sekä aseenkäytön säätelystä 

laissa: ”-- siis vain sellaisissa tapauksissa, joissa näitä määräyksiä on noudatettu, aseen 

käyttöä pidetään oikeutettuna ja siitä ehkä seurannutta kuolemantuottamusta tai 

haavoittumista ei katsota rangaistavaksi teoksi.”  Myös Lumme viittasi yleisösuhteiden 

vaalimisen tavoitteeseen: ”Sellaiset tapaukset kuin mistä edellä on ollut puhetta, eivät ole 

 
515 Suomen Poliisilehti, 20.12.1932, s. 577–578. “Maassa rauha.”  
516 Suomen Poliisilehti, 20.12.1932, s. 578. “Maassa rauha.”  
517 Suomen Poliisilehti, 22.06.1925, s. 144. “Poliisin oikeudesta käyttää voimakeinoja.” Kirj. Y. Ropponen. 
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kunniaksi poliisikunnalle eivätkä omiaan vahvistamaan suuren yleisön luottamusta poliisiin, 

ja kehittämään hyviä suhteita näiden välille.” 518 Myös kunnissa toimineiden erityisten 

raittiuspoliisien voimankäytön ylilyönteihin suhtauduttiin lehdessä huolestuneeseen sävyyn. 

E.I. Wuoti otti kantaa asiaan sen jälkeen, kun Jyväskylän seudulla toimineet raittiuspoliisit 

olivat ampuneet kuolettavasti spriin salakuljettajaksi epäilemäänsä, mutta myöhemmin 

syyttömäksi paljastunutta autonkuljettajaa: ”-- on syytä vakavasti varottaa ampuma-aseen 

ajattelemattomasta käytöstä kuin myöskin kehottaa kaikinpuoliseen varovaisuuteen 

spriinkuljettajia pidätettäessä”, Wuoti kirjoitti ja vaati raittiudenvalvojille lisää opastusta 

työhönsä ja myös yhteistyötä poliisien kanssa.519  

 

Rauhanomaisuuteen kehotettiin myös poliisin korkeamman tason lainvalvontatehtävissä, 

kuten mellakoiden ja kapinaliikkeiden hallitsemisessa.520 Vallankumouksellisten varalle 

nähtiin tärkeänä kehittää toimintatapoja:  “-- on syytä kysyä, miten olisi käynyt, jos olisimme 

antautuneet marxilaisten ihannoimiin barrikaaditaisteluihin kapinakeskuksissa.”521 

Voimakeinojen välttämistä pidettiin kuitenkin myös tässä tapauksessa tärkeänä: ”Terä- ja 

ampuma-aseita ei ole lupa käyttää aikaisemmin, eikä kauemmin, kuin kapinan tai metelin 

asettamiseksi on välttämättä tarpeen.”522 Tämä näytti olevan juuri hallinnallinen 

strategia: ”Myöskään ei saa unohtaa, että kapinallisten pyrkimyksenä on saada poliisi 

ampumaan ensimmäisen laukauksen tai ainakin syyttää poliisia sen ampumisesta.”523 ”Hgb” 

kirjoitti, että mikäli vuoden 1918 kaltainen tilanne toistuisi, iskut ”kapinapesäkkeisiin” vain 

“yllyttäisivät kapinallisia ja heihin liittyisi yhä suurempi joukko kahdenvaiheilla olevia 

kansalaisia.” Sen sijaan hän piti ensisijaisena hallinnan keinona talouspakotteita sekä sotilas- 

ja järjestysviranomaisten ja hallitukselle uskollisen väestön poistamista 

vallankumouskeskuksista.524  

 

 
518 Suomen Poliisilehti, 30.06.1930, s. 213–214. ”Aseitten käyttö.” Kirj. Allan A. Lumme 
519 Suomen Poliisilehti, 31.05.1925, s. 125–126.”Varottavia tapauksia.” Kirj. E.I.W 
520 Suomen Poliisilehti, 15.02.1932, “Poliisin toiminnasta levottomuuksien uhatessa.”  
521 Suomen Poliisilehti, 28.02.1934, s. 57. “Mietteitä aseellisen voiman käytöstä kapinan, metelien tai 

vallankumouksen sattuessa.” Kirj. Hgb 
522 Suomen Poliisilehti, 22.06.1925, s. 144. “Poliisin oikeudesta käyttää voimakeinoja.” Kirj. Y. Ropponen. 
523 Suomen Poliisilehti, 15.02.1932, “Poliisin toiminnasta levottomuuksien uhatessa.” -- 
524 Suomen Poliisilehti, 28.02.1934, s. 57. ”Mietteitä aseellisen voiman käytöstä kapinan, metelien tai 

vallankumouksen sattuessa.” Kirj. Hbg 



95 

 

Kysymys voimakeinojen käyttämisestä on kiinnostava tarkastelun kohde myös 

professionalismin näkökulmasta. Pyrkimys pakkokeinojen välttämiseen oli myös 

ammatillista erottautumista sotavoimista ja nähdäkseni tärkeä osa poliisialan ammatillista 

eriytymistä ja sen omien toimintatapojen ja hallinnan keinojen kehittymistä. Merkityksellistä 

näytti olevan suostumukseen perustuvien hallinnan keinojen kehittäminen, erityisesti 

tutkimusajankohdan poliittisesti herkässä tilanteessa.  Paitsi aseiden käyttöön, ylipäätään 

aseistamiseen suhtauduttiin myös varautuneesti, kuten M.H.A Spåre lausui Helsingin 

poliisilaitoksen ehdotukseen pidemmän patukan hankkimisesta ratsupoliiseille. “Siitä 

muodostuu väkisinkin konstaapelin kädessä liian helposti heiluva ruoska ja seuraukseksi 

tulee taajaan toistuvia valituksia pahoinpitelystä. Tuollainen patukka voi olla hyvä olemassa 

ratsuosastoa komennettaessa kapinoitsijoita hajalle ajamaan, mutta jokapäiväisessä 

toiminnassa ratsukonstaapeli tulkoon toimeen ilman niinkuin tähänkin asti.”525 Toisaalta 

aseistautumisen nähtiin myös herättävän kunnioitusta poliisia kohtaan ja olevan siten keino 

myös järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseen. Nimismies A. Laatikainen kirjoitti 

aseistautumisen merkityksestä ihanteellisina pidettyjen poliisiominaisuuksien välittämisessä    

ja toivoi poliisin varustamista Browning-mallisen pistoolin sijaan käteen istuvammalla ja 

tarkemmalla saksalaisella Parabellum-pistoolilla. 

Poliisin aseistuksen tarkoitushan on suojata poliisin koskemattomuus hänen täyttäessään 

virkavelvollisuuttaan, murtaa yleistä järjestystä ynnä muuta vastaan kohdistettu väkivalta ja jo 

olemassaolollaan herättää pelkoa ja kunnioitusta rikollisissa sekä turvallisuuden tunnetta ja 

luottamusta poliisiin lainkuuliaisissa kansalaisissa. -- Parabellum-pistoolia vyöllään kantava 

ampumataitoinen poliisi herättää varmasti pahimmassakin rikollisessa pelkoa ja kunnioitusta ja on 

omiaan estämään jo olemassaolollaan rikollisia ryhtymästä väkivallan töihin.526 

Pakkovoiman välttämisen ihanteesta huolimatta, lehdessä kirjoitettiin poliisityössä koittavan 

myös aseisiin turvautumista vaativia tilanteita527 ja esimerkiksi poliisien ampumataidon 

kohottamisen ja paremman aseistamisen puolesta kirjoitettiin.528 ”Aseistus ei ole 

 
525 Suomen Poliisilehti, 15.12.1934, s. 525. “Poliisiviranomaisten virkapuvuista.” Poliisimestari M. H. A. 

Spåren esitys Turun poliisipäällystöpäivillä 
526 Suomen Poliisilehti, 15.07.1932, s. 289–290. ”Poliisiaseistus.” Kirj. A. Laatikainen 
527 Suomen Poliisilehti, 22.06.1925, “Poliisin oikeudesta käyttää voimakeinoja.” Kirj. Y. Ropponen. 
528 Suomen Poliisilehti, 31.10.1924, ”Järjestyksenvalvonnan ja poliisivirkakunnan kehittämisestä.” Kirj. H–y 

Suomen Poliisilehti, 15.07.1932, ”Poliisiaseistus.” Kirj. nimismies A. Laatikainen;  

Suomen Poliisilehti, 15.09.1937, ”Poliisimiesten ampumatason kohottaminen.” Selostus nimismies Martti 

Turkan Vaasan poliisipäällystöpäivillä pitämästä esitelmästä 

Suomen Poliisilehti, 15.01.1925, ”Katsaus kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan Lumme 
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poliisikunnassa suinkaan ensiluokkainen ja se tulisi kauttaaltaan uusia”, E.I. Wuoti kirjoitti 

ja kuvasi valtion aseiden olevan yleensä kaikkein huonoimpia, mikäli käyttökelpoisia 

lainkaan.529 Toisinaan lehdessä kirjoitettiin ihailevaan sävyyn myös ulkomaisista,  

sotilaallisemmin järjestetyistä poliisivoimista. Elokuussa 1925 lehdessä julkaistiin selostus 

saksalaisen ”Die Polizei” -lehden artikkelista rikollisuuden vähentämisestä Italiassa. Jutussa 

kerrottiin, että Benito Mussolinin ansiosta erityisesti Pohjois- ja Keski-Italian kaupungeissa 

vallitsi ”suorastaan mallikelpoinen katukuri ja -järjestys”. ”Kerjäläisiä, maankulkijoita, 

katunaisia ja muuta sakilaisainesta” kohtaan oli maassa otettu käytäntöön ”mitä ankarin 

menettely”. Rikollisuuden vähentymisen ja työn lisääntymisen myötä kerrottiin Mussolinia 

pidettävän Italiassa ”kansallissankarina ja isänmaansa pelastajana”.530 Myös italialaispoliisin 

toimintavaltuuksien kasvattamisesta selostettiin kirjoituksessa myönteisesti: 

-- laki antaakin italialaiselle rikospoliisille laajan vallan tarmokkaaseen tulokselliseen taisteluun 

rikollisuutta vastaan. Jokainen rikoksesta tuomittu joutuu erityisen poliisivalvonnan alaiseksi ja 

saattaa tämän valvonnan määrätä niin hyvin rangaistuksen määrännyt oikeusistuin kuin 

rikospoliisikin.-- Kuten nähdään, on italialaisella rikospoliisilla täten kaikki sille tunnetut rikolliset 

aivan kuin niin sanoaksemme „käsissään".531 

Toukokuussa 1932 lehdessä kerrottiin koko Italiassa juhlitusta poliisipäivästä, jota erityisesti 

Roomassa vietettiin juhlallisesti ja jonka aikana “yleisö osoitti poliisimiehille aivan 

suuremmoista suosiota.” Polizia Metropolitanan kerrottiin marssineen 5000 miehen 

vahvuisena, kutsuvieraiden joukkoon oli kuulunut Mussolin sekä kaikki maan 

ministerit. ”Tämä suurenmoinen näyte Italian pääkaupungin mallikelpoisesti järjestetystä ja 

kouluutetusta poliisivoimasta oli omiaan osoittamaan, miten suuri merkitys hyvin 

järjestetyllä poliisivoimalla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, varsinkin jos se, kuten 

nykypäivien Italiassa, toimii kiinteässä yhteistyössä armeijan kanssa.” Jutussa kuvattiin, että 

maan vanhentuneita poliisioloja oli uudistettu menestyksekkäästi, sen jälkeen, kun fasistinen 

hallitus vuonna 1923 ”otti Italian johdon käsiinsä” ja kun poliisipäälliköiden toimiin oli 

valittu maailmansodassa toimineita upseereita: ”Jatkuvien parannettujen työ- ja 

opetusmenetelmien ansiosta voidaan Rooman Polizia Metropolitanaa nykyään pitää 

järjestelynsä puolesta sekä teknillisessä suhteessa mallikelpoisena.”532 

 
529 Suomen Poliisilehti, 16.02.1925, s. 34. ”Teknillisistä apuneuvoista.” Kirj. E.I.W 
530 Suomen Poliisilehti, 31.08.1925, s. 214–215. ”Suuren maailman” näköpiiristä. I.V”  
531 Suomen Poliisilehti, 31.08.1925, s. 215. ”Suuren maailman” näköpiiristä. I.V” 
532 Suomen Poliisilehti, 18.05.1932, s. 227–228. ”Rooman polizia metropolitana.”  
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1930-luvun loppupuolella myös kansallissosialistisen Saksan poliisivoimista kerrottiin 

kiinnostuksella ja myönteiseen sävyyn useissa kirjoituksissa.533  

Esimerkiksi vuoden 1936 Berliinin olympialaisten järjestäminen ja saksalaispolisiin toiminta 

sen aikaan herätti lehdessä kiinnostusta534 ja sai myönteistä huomiota esimerkiksi 

apulaispoliisimestari I. Pohjanpalon monisivuisessa kirjoituksessa olympialaisten aikaisista 

järjestelyistä:  

Täytyy sanoa, että Berliinin poliisi selviytyi loistavasti näistä jättiläistyötä vaatineista kisoista. 

Liikennekonstaapelit seisoivat maltillisina ja ystävällisinä paikoillaan ja valtava liikenne sujui kuin 

itsestään. Tästä on tietysti osa kiitosta annettava myöskin yleisölle, sillä niin kuriintottunutta, 

kohteliasta ja huomaavaista se oli, että ainakin meikäläisistä oloista tullut ei voinut olla sitä kateudella 

huomioimatta.535  

Lehdessä julkaistiin myös Saksaan opintomatkoja tehneiden suomalaispoliisien 

kirjoituksia: ”matkani ainakin minun omalta näkökannaltani varsin tulosrikas ja 

ennenkaikkea omiansa avarruttamaan näköpiiriäni”, Ai. kirjoitti havainnoistaan Saksan 

poliisioloista marraskuussa 1937. Pitkässä jatkojutussaan hän kuvaili Saksan poliisin 

organisatorista rakennetta, eri osastojen tehtäviä sekä maan poliisikoulutusta. Kirjoittaja 

ihaili maan poliisikoulutuksen tasoa, ajanmukaisia teknillisiä välineitä sekä ruumiilliselle 

kunnolle asetettuja vaatimuksia. Hänelle oli tarjoutunut opintomatkallaan mahdollisuus 

päästä itse kuulustelemaan ja esittämään kysymyksiä poliisioppilaille: ”M.m edellä 

kertomani kuulustelu- ja voimistelutilaisuus osoittivat selvästi Saksan poliisin olevan 

ihanteellisen korkealla tasolla.”536  

 

Kirjoittaja selvästi ihaili myös Saksan poliisin sotilaallisuutta, ja vaikutuksen näytti tehneen 

esimerkiksi järjestyspoliisien toteuttama sotilaallinen harjoitus, jossa poliisiosaston 

tehtäväksi annettiin vallata oletetusti aseistetun kommunistiosaston kukkula: ”Kukkula 

 
533 Esim. Suomen Poliisilehti, 15.05.1937, ”Saksan poliisin uudesti järjestely.”  

Suomen Poliisilehti, 30.04.1936, ”Liikennevaurioitten tutkimisesta Berliinissä.”  

Suomen Poliisilehti, 01.05.1937, ”Vapaaehtoista liikennekasvatustoimintaa Saksassa.”  
534 Suomen Poliisilehti, 15.10.1936, ”Berliinin poliisin toiminta kisojen valmisteluissa ja niiden aikana.” Kirj. 

I. Pohjanpalo; Suomen Poliisilehti, 15.08.1936, ”Olympialais-pilkkeitä: Saksan poliisin puku.” -- 
535 Suomen Poliisilehti, 15.10.1936, s. 480. ”Berliinin poliisin toiminta kisojen valmisteluissa ja niiden 

aikana.” Kirj. apulaispoliisimestari I. Pohjanpalo 
536 Suomen Poliisilehti, 15.11.1937, ”Havaintoja Saksan poliisioloista.” Kirj. Ai. 
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vallattiin asettumalla ketjuun, syöksyen ja maahan heittäytyen, käyttäen konekiväärejä, 

pikakiväärejä, käsikranaatteja ja sotilaskiväärejä apuna.”  Toisaalta yhtä lailla tärkeää hänelle 

näytti olleen saksalaispoliisin panostus yleisösuhteisiin. Saksalaispoliisin kerrottiin 

toimivan ”kansan mielialan vahvistamiseksi rikollisuutta vastaan”, jakavan keinoja 

rikollisuudelta suojautumiseksi ja avustavan köyhiä lapsia. Myönteistä poliisikuvaa vaalittiin 

esimerkiksi Saksan poliisipäivinä, joihin kuului muun muassa lentolehtisten jakelua 

kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin, poliisia käsitteleviä kirjoituksia sanomalehdistössä ja 

lapsille järjestettyä ilmaista ratsastamista poliisin hevosilla. Panostus yleisösuhteisiin 

näyttikin tuottaneen myös tulosta.537 

Kaiken edelläkertomani yleisön kasvatuksen tuloksena oli silmiinpistävästi nähtävissä, että poliisi 

nauttii mitä suurinta luottamusta ja kunnioitusta kansan keskuudessa. -- kun poliisin piti ennen 

kolmannen valtakunnan syntyä pidättää jokin rikollinen jostakin kahvilasta täytyi sen mennä sinne 

varsin lukuisana ja vahvasti aseistettuna onnistuakseen tehtävässään, mutta että nykyisin voi 

poliisimies kaikkialla yksinään pidättää samalla kerralla useampiakin rikollisia ilman, että yleisö 

asettuisi rikollista puolustamaan -- nykyisin yleisö tulee heti poliisimiehen avuksi, jos tämä sellaista 

tarvitsee.538 

Myös saksalaispoliisiviranomaiset itse saivat lehdessä tilaa. Toukokuussa 1936 lehdessä 

julkaistiin Saksan valtakunnan poliisipäällikkö sekä SS-yliryhmän johtaja Kurt Daluegen 

kirjoitus kansallissosialistisen Saksan poliisiorganisaatiosta, jossa tämä kuvaili laitoksen 

rakennetta ja kansallissosialistisen hallituksen siihen tekemiä muutoksia. Suomalaispoliisien 

tavoin myös Daluege kirjoitti poliisin tehtävästä lainkuuliaisen kansanosan suojelijana sekä 

yhteenkuuluvaisuuden ihanteesta kansan kanssa: ”nykyisessä Saksassa ei edistetä ainoastaan 

poliisin valmiutta valtiojohdon tahdon toimeenpanemiseen, vaan ennenkaikkea sen 

mahdollisimman, suurta yhteenkuuluvaisuutta niihin, joita todella elähyttää vakava tahto 

yhteistyöhön rauhallisen ja voitokkaan uudelleen rakentamisen hyväksi, rauhan ja 

järjestyksen varmentamiseksi, turvaksi kaikkia hyvien kansalaisten henkeä, terveyttä ja 

omaisuutta uhkaavia vaaroja vastaan.” Daluegen mukaan saksalaispoliisivoimien käyttöä oli 

voitu huomattavasti rajoittaa ja poliisipartioitten määrää vähentää menneiden vuosien 

rauhattomuuksiin verrattuna, minkä myötä myös poliisin virkamiehistöä oli pystytty 

 
537 Suomen Poliisilehti, 15.11.1937, ”Havaintoja Saksan poliisioloista.” Kirj. Ai. 
538 Suomen Poliisilehti, 15.11.1937, s. 581. ”Havaintoja Saksan poliisioloista.” Kirj. Ai. 
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kehittämään.539   

Saksan poliisi kasvatetaan korkeimpaan velvollisuudentuntoon, parhaimpaan toveruuteen ja 

vakaaseen uhrivalmiuteen; yhä uudelleen saatetaan sen tietoon, että se on olemassa yleisöä varten, 

suojellakseen kansaa ja osoittaakseen todeksi sanat: "Poliisi on ystäväsi, auttajasi, mutta 

pahantekijöitten kauhu, vainooja”.540 

Vaikka joillain kirjoittajilla saattoi olla myös ideologista kiinnostusta Saksaan, esimerkiksi 

sinne suuntautuneet opintomatkat heijastelivat toisaalta laajemminkin kansainvälistä 

verkostoitumista maailmansotien välisenä aikana. Monilla muillakin suomalaisilla 

ammattikunnilla, kuten lääkäreillä oli vahvoja yhteyksiä Saksaan toiseen maailmansotaan 

saakka ja sinne tehtiin paljon opintomatkoja myös tiedeyhteisön keskuudesta.541 Vaikka 

tiedeyhteisön kontaktit Saksaan vähenivätkin sodan myötä542, esimerkiksi Silvennoinen on 

huomioinut suomalaisen valtiollisen poliisin ja saksalaisen turvallisuuspoliisin tehneen 

tiivistä yhteistyötä myös toisen maailmansodan aikana.543 Se, millä tavoin Poliisilehden 

puhetavat Saksasta muuttuivat toisen maailmansodan alettua, voisi olla myös kiintoisa 

jatkotutkimuksen aihe.  

 

3.4 “Rikollisuus ja raakuus rehoittavat kansassamme” 

Taistelu vaatii uhrinsa. Niin myös yhteiskunnan taistelu sen elinjuuria jäytävää rikollisuutta vastaan. 

Kalliimmat uhrit joutuu tässä taistelussa antamaan poliisikunta, jonka jäsenten on asetettava alttiiksi 

henkensä ja terveytensä.544 

Poliisit ovat perinteisesti mieltäneet tehtäväkuvanaan järjestyksen säilyttämisen, ihmisten 

hengen ja omaisuuden varjelemisen sekä rikollisuuden vastaisen taistelun545
 ja vastaavat 

puhetavat näkyivät myös Poliisilehden kirjoituksissa. Kirjoituksissa näkyivät usein 

kokemukset työn raskaudesta ja vaativuudesta, ajatus työstä uhrautumisena yhteisen hyvän 

eteen, usein kiittämättömänä ja vastarintaisena urakointina.  Poliisin palkkausta moitittiin 

 
539 Suomen Poliisilehti, 31.05.1936, s. 249–252. ”Poliisin organisatio kansallissosialistisessa Saksassa.” Kirj. 

Kurt Daluege. 
540 Suomen Poliisilehti, 31.05.1936, s. 252. ”Poliisin organisatio kansallissosialistisessa Saksassa.” Kirj. Kurt 

Daluege. 
541 Hietala 2003. 
542 Hietala 2003. 
543 Silvennoinen 2008.  
544 Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Uhri.” 
545 Chan, Devery, Doran 2003, 30. 
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kelvottomaksi siihen nähden, että “poliisimies suorittaa raskasta tehtäväänsä isänmaan ja 

valtion palveluksessa”546, ja hänen “useinkin pitää yötä päivää hoitaa 

virkatehtäviään”547, ”sateista, tuulista, pyrystä ja pakkasesta huolimatta värjöttää kadulla 

päivin sekä öin,  kun muut yhteiskunnan kansalaiset lämpöisen peittonsa alla vetävät 

hurskasta unta.”548: Työn uhrautuvuutta korostava puhetapa näytti esiintyvän erityisesti 

juhlapyhien aikojen lehtikirjoituksissa, jolloin se usein sai hyvin tunteisiinvetoaviakin 

sävyjä: kirjoituksissa poliisi jouluisinkin “talvisella tiellä viimankin vinkuessa”, suoritti 

palvelustaan “turvaten tuhansien kotien jouluonnen”549. Kirjoitettiin, että 

poliisit ”uhrautumisellaan takaavat muille rauhallisen, ulkopuolisten häiritsemättömän 

joulujuhlan, että he omasta nautinnostaan luopuessaan tekevät muille mahdolliseksi nauttia 

suuresta juhlasta täysin rinnoin”.550  

 

Osa työhön liitetystä uhrautumisesta liittyi aikakauden väkivaltaisuuteen, mistä sai osansa 

myös poliisikunta heihin kohdistuneissa väkivallan teoissa ja surmissa. 1920- ja 1930-

luvuilla surmattiin virantoimituksessaan yhteensä 60 poliisia.551 Ilmiö herätti poliisikunnassa 

syvää huolestuneisuutta ja poliiseihin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja surmista kirjoitettiin 

runsaasti sekä Suomen poliisilehdessä että Poliisimies-lehdessä552: “-- rikollisuus ja raakuus 

rehoittavat kansassamme ja -- niitä todistavat teot ensi sijassa kohdistuvat 

järjestyksenvalvojiin”, lehdessä kirjoitettiin kesäkuussa 1933, jolloin uutisoitiin useista 

poliiseihin kohdistuneista surmista ja pahoinpitelyistä.553 Poliisityö koettiin niin vaarallisena, 

että sitä kuvattiin myös sodan käynnin retoriikalla, rikollisuuden vastaisena taisteluna554 tai 

 
546 Suomen Poliisilehti, 24.10.1925, s. 253. “Palkkakysymys.” Kirj. E.I.W 
547 Suomen Poliisilehti, 13.01.1922, s. 11. “Kokouksia!” Kirj. W. Wirtanen 
548 Suomen Poliisilehti, 30.09.1921, s. 300. ”Huomioon otettavaa poliisin kasvatuksessa.” Kirj. O.J 
549 Suomen Poliisilehti, 15.12.1923, “Vartija, miten kuluu aika?” 
550 Suomen Poliisilehti, 15.12.1928, ”Vartiomiehen joulu.” 
551 Sjöström 2008, 177. 
552 Esim. Suomen Poliisilehti, 30.01.1932, “Poliisien ja rikollisten välinen taistelu.”  

Suomen Poliisilehti, 30.06.1930, ”Aseitten käyttö.”  

Suomen Poliisilehti, 15.12.1938, ”Poliisitoimen vaaroja” 

Suomen Poliisilehti, 15.04.1937, ”Kahta poliisia puukotettu Turussa.”  

Poliisimies, 18.05.1931, “Poliisitoimien hengenvaarallisuus.” 
553 Suomen Poliisilehti, 15.06.1933, s. 263. “Poliisimurhia, veritöitä, onnettomuuksia.”  
554 Esim. Suomen Poliisilehti, 31.08.1928, ”Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys 

taistelussa rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 

Suomen Poliisilehti, 31.08.1928, ”Hallituksen kanta.” Kirj. Allan A. Lumme 

Suomen Poliisilehti, 30.01.1932, “Poliisin ja rikollisten välinen taistelu.” 

Suomen Poliisilehti, 31.12.1928, ”Kartettavaa selittelyä.” Kirj. P.I 
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suoranaisena sotana555. Toisaalta surmauutisissa ilmeni myös poliisikunnan varsin kielteinen 

ja synkkä ihmiskäsitys ja ajankuva, jonka valvomiseksi poliisin tarvetta myös perusteltiin: 

“Onhan niin lähellä itsekutakin mahdollisuus joutua saman kohtalon alaiseksi, ellei kansan 

raaistumiselle ja villiintymiselle voida asettaa sulkuja.”556 

 

Kieltolain aikaan sen valvomiseen liittyneet tilanteet olivat yleisin syy poliisisurmien 

taustalla: ainakin kahdessatoista poliisin surmaan johtaneessa tilanteessa, poliisi oli 

pidättämässä viinan kanssa tekemisissä olleita henkilöitä, minkä lisäksi viina oli osasyyllinen 

noin puoleen muista surmatapauksista.557 Kieltolain aiheuttamat vaaratilanteet tiedostettiin 

myös poliisikunnassa: ”Joka ainoassa tapauksessa on poliisimies joutunut rikollisen koston 

tai ylivoiman uhriksi yksinomaan siitä syystä että hän parhaansa mukaan on koettanut täyttää 

velvollisuuttaan pyrkiessään suojelemaan yhteiskuntaa sitä vahingoittavilta 

edesvastuuttomilta kieltolaki- ja muilta rikollisilta”, T.I. Waarama kirjoitti joulukuun 1925 

pääkirjoituksessa.558 Poliisien innottomuuteen valvoa kieltolakia559 epäilemättä 

vaikuttivatkin sen valvontaan usein liittyneet vaaratilanteet.  

On todellakin, kieltolain valvonnan nykyiselläkin kannalla ollessa, olemassa tällä alalla sotatila, jossa 

poliisit joka vuorokauden aikana joutuvat työskentelemään henkensä kaupalla yhteiskunnan 

etuvartioasemilla, tulilinjalla — ja yhäti tulee taistelu siitäkin kiihtymään ja tulilinjalla seisovan 

vaaranalaisuus kasvamaan m.m. kieltolain valvonnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi laadinnan 

alaisena olevan ja piakkoin valmistuvan suunnitelman tultua käytännössä toteutetuksi, puhumattakaan 

muutakin rikollisuutta vastaan käytävän taistelun vaikeutumisesta yhäti lisääntyvän hillittömyyden ja 

huliganismin aikana.560 

Myös 1930-luvun kommunistilait liittyivät joihinkin surmatilanteisiin. 1930-luvulla ainakin 

neljässä surmatapauksessa, poliisi oli pidättämässä kommunisteiksi epäiltyjä henkilöitä.561 

Surma- ja pahoinpitelyuutisoinnissa viitattiinkin toisinaan myös tekijöiden poliittiseen 

taustaan, kuten esimerkiksi Mynämäellä kahta poliisia haulikolla haavoittaneesta Frans 

Vuorelasta ja tämän veljestä kirjoitettiin: “Mainittakoon, että mainitut Vuorelan veljekset 

 
555 Suomen Poliisilehti, 15.01.1934, ”Silmäys kuluneeseen vuoteen.” Kirj. Allan A. Lumme 

Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, ”Poliisitoimen vaaranalaisuus ja tapaturmavakuutus.”  
556 Suomen Poliisilehti, 30.05.1931, s. 171. ”Poliisimurhat.” Kirj. Allan Lumme 
557 Sjöström 2008, 177–178. 
558 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, ”Poliisitoimen vaaranalaisuus ja tapaturmavakuutus.” Kirj. T.I. Waarama 
559 Pulkkinen 2015, 80. 
560 Suomen Poliisilehti, 31.12.1925, ”Poliisitoimen vaaranalaisuus ja tapaturmavakuutus.” Kirj. T.I.Waarama 
561 Sjöström 2008, 178. 
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ovat paikkakunnalla tunnettuja kommunisteina ja huligaaneina”.562 Kommunistien 

väkivaltateot näytettiin käsitettävän myös yleisimmin uhmakkuudeksi virkavaltaa kohtaan, 

kuten voidaan nähdä Liikkuvan poliisikomennuskunnan konstaapeli Ilkka Mauri Henttisen 

surmauutisoinnissa:  

Virkavelvollisuuttaan täyttävän, mitään pahaa aavistamattoman poliisimiehen ampuu kylmäverisesti 

rajantakaiseen maanpetostoimintaan antautunut roisto. Tapaus ei ole kommunistien tilillä 

ensimmäinen. Heidän uhmansa laillista valtiovaltaa vastaan näyttää yhä useammin kohdistuvan 

poliisiin, valtiovallan näkyvään edustajaan.563 

Poliisisurmat ilmensivät yhteiskunnan laajempaa väkivaltaistumiskehitystä. Väkivallan 

hyökyaalloksikin kutsuttuna ajanjaksona, 1880-luvun lopun ja 1930-luvun välillä, 

henkirikollisuuden taso kuusinkertaistui Suomessa. Erityisen nopeaa henkirikosten kasvu oli 

vuosina 1905–1913 sekä jälleen 1919–1932. Kehityssuunta oli vastakkaista läntiselle 

Euroopalle, vaikkakin väkivallan on havaittu yleistyneen myös muissa laita-Euroopan 

maissa, kuten Virossa.564 1920-luvun henkirikosaalto oli Suomessa nimenomaan maaseudun 

väkivaltaistumista. Väkivallan hyökyaaltoa tutkineen Martti Lehden pohdinnan mukaan, 

monisyiseen väkivaltaistumiskehitykseen saattoivat vaikuttaa vanhemmilta perityt 

kertomukset valkoisen armeijan sankariteoista, jotka lietsoivat sodasta myöhästyneessä 

sukupolvessa näyttämisen halua sekä väkivallan arvostusta. Tämä ilmeni myös väkivaltaisina 

tekoina.565 1920–1930-lukujen henkirikollisuustilanne herätti runsaasti huomiota omana 

aikakautenaan ja ilmiötä pyrittiin selittämään aikansa tieteellisillä menetelmillä.  Väkivallan 

kysymykseen paneutui esimerkiksi kriminologi Veli Verkko, jonka mukaan suomalaisten 

väkivaltaisuus johtui muun muassa alkoholin käytöstä, sisällis- ja maailmansodan perinnöstä, 

käsiaseiden yleistymisestä sekä ylipäätään suomalaisen kansanluonteen taipuvaisuudesta 

väkivaltaisuuteen.566 

 

 
562 Suomen Poliisilehti, 15.11.1930, s. 380. ”Kahta poliisia ammuttu Mynämäellä.”  
563 Suomen Poliisilehti, 20.12.1935, ”Poliisimurha Kannaksella.” 
564 Lehti 2001, 1. 
565 Lehti 2001, 31 & 319. 
566 Lehti 2001, 4 & 27; Verkko 1933 & 1936. 
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Poliisilehden surmauutisissa selostettiin usein varsin yksityiskohtaisestikin tapahtumien 

kulkua ja surmantekotapaa.567 Muiden muistokirjoitusten tapaan, nähdäkseni myös 

surmattujen muistokirjoituksissa määriteltiin myös poliisi-ihanteita. Kesäkuussa 1929 

kerrottiin virkatehtävissään surmatusta Lauri Viljam Vesalasta, joka oli ”nuori ja 

velvollisuuden tuntoinen poliisikonstaapeli”, ”luonteeltaan -- iloinen ja elämänhaluinen sekä 

valmis auttamaan kun apua tarvittiin, toisin sanoen rehti ja kunnon toveri, jonka poismeno 

jätti poliisikuntaamme unohtumattoman kaipauksen.”568 Viinan takavarikoinnin yhteydessä 

surmattu vanhempi konstaapeli Taavetti Tapanisen kerrottiin palvelleen vapaussodan aikana 

aliupseerina, minkä lisäksi hänen kerrottiin olleen ”erinomainen poliisimies”, taitava 

kuulustelija ja ”iloisen ja miellyttävän luonteensa takia -- ammattitoveriensa kuin 

esimiestensäkin erikoisessa suosiossa”: ”Hänen oikeamielinen, tasapuolinen ja harras 

halunsa palvella tätä kansaa sai parhaimmiston arvonannon ja luottamuksen osakseen.”569  

 

Katsoakseni työssään surmansa saaneista poliiseista muotoutui ammattikunnalle myös 

eräänlaisia marttyyreitä, joiden nähtiin kuolleen työnsä ja siihen liitetyn yhteisen hyvän 

puolesta. Surmattujen hautajaisista kirjoitettiin usein yksityiskohtaisesti570, usein 

surmauutisissa mainittiin myös vainajan  jälkeen jättämästä perheestä571 sekä vaadittiin heille 

kohtuullisen toimeentulon takaamista.572 Marttyyri-puhetavan avulla saatettiin myös pyrkiä 

sitouttamaan poliisikuntaa ammattiinsa ja vahvistamaan käsitystä poliisin työn 

merkityksellisyydestä: ”Olkoot nämä tapaukset päinvastoin meille seurattavina esimerkkeinä 

kaikkensa alttiiksiantavasta velvollisuudentunnosta ja kehoittakoot meitä yhä paremmin 

kehittämään itseämme pystyäksemme ehkä ripeämmällä ja taitavammalla toiminnalla 

estämään vastustajiemme juonet ja salahankkeet”, linjattiin tammikuussa 1931, jolloin 

kerrottiin useista surmatuista poliiseista, ”taistelun uhreista”.573  

 

 
567 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Kauhea verityö.” Kirj. V–nen;  

Suomen Poliisilehti, 16.05.1938, ”Taas poliisimurha.” 
568 Suomen Poliisilehti, 29.06.1929, s. 84. “Poliisimurha.” 
569 Suomen Poliisilehti, 16.05.1938, s. 310. ”Taas poliisimurha.” 
570 Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Kauhea verityö.” 
571 Esim. Suomen Poliisilehti, 16.05.1938, ”Taas poliisimurha.” 

Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Kauhea verityö.”  

Suomen Poliisilehti, 15.01.1931, s. 8. ”Taistelun uhrit.”  
572 Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Uhri.” 
573 Suomen Poliisilehti, 15.01.1931, s. 8. ”Taistelun uhrit.”  
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Syyskuussa 1938 surmansa saaneen poliisikonstaapeli Anton Sakalan muistokirjoituksessa 

on havaittavissa samankaltaisia, ammattiin sitouttavia pyrkimyksiä: ”-- se velvoittaa meitä 

entistä velvollisuudentuntoisemmin suorittamaan tehtävämme, entistä vakavammin 

suhtautumaan kutsumukseemme ja entistä valppaammin olemaan valmiina”. Jutussa 

viitattiin myös Sakalan hautajaisissa poliisitarkastaja Kemppisen pitämään puheeseen, jossa 

ilmeni ajatus tämän kuoleman merkityksellisyydestä: ”Jos konstaapeli Sakalan kuolema on 

saanut aikaan, että lainkuuliainen yleisö entistä enemmän tukisi järjestysvaltaa tämän 

taistelussa rikollisuutta vastaan, niin silloin ei vainajan uhri ole hukkaan mennyt”.574 Myös 

edellä mainitun Taavetti Tapanisen hautajaiskuvauksessa voidaan tunnistaa samankaltaista 

puhetapaa, jossa ammattiin sitouttaminen ja ammatillisen tason kohottaminen nähtiin 

keinoina kunnioittaa vainajan muistoa: ”Meidän on koottava yhteiskunnan parhaat voimat 

taisteluun rikollisuutta ja huliganismia vastaan, sillä siten me parhaimmalla tavalla 

kunnioitamme Tapanisen muistoa”, nimismies Aaltohelmen kerrottiin hautajaistilaisuudessa 

lausuneen.575  

 

Lehdessä usein vedottiin poliisien määrän lisäämisen ja näiden laajempien 

toimintavaltuuksien puolesta.576 Poliisilehdessä julkaistiin myös vetoomus, että poliisit 

osallistuisivat yhteisen tilaston keräämiseen surmista ja välittäisivät tietoa menehtyneistä 

tovereistaan toimitukselle, jälleen kuvainnollisesti sotaan vedoten: ”Päivittäin luemme 

sanomalehdistä miten poliisimiehiä eri puolilla maata tuontuostakin verissään kaatuu 

huligaanien murhaamina, vielä lukuisampien joutuessa vaarallisesti haavoitetuiksi. Tilanne 

nykyisin muistuttaa todellista sotaa, joka vaatii alituiseen uhreja.”577 

 

Kansalaisten epäluottamuksellinen suhde järjestysvaltaan näyttikin raadollisimmillaan 

ilmenevän paitsi järjestysvaltaan kohdistuneena, myös yleisemmin henkirikollisuutena. 

Tämä ei ollut ainoastaan poliisikunnassa ilmennyt ajatus. Vuonna 1932 henkirikollisuuden 

vastustamiseksi perustettiin Kansalaisvastuu ry, joka alkoi julkaista Vastuu-lehteä. Lehden 

nelivuotisen historiansa ajan, sen kirjoituksissa keskeisimpinä henkirikollisuuden syinä 

 
574 Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Uhri.” 
575 Suomen Poliisilehti, s. 310. ”Surujuhla Vesannolla – Konstaapeli T. Tapanisen hautaus.”  
576 Esim. Suomen Poliisilehti, 16.11.1929, ”Poliisitoimen tehostaminen." Kirj. Allan Lumme 
577 Suomen Poliisilehti, 30.09.1928, s. 262. “Keräämään tietoja tappioistamme!” Kirj. Toimitus 
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pidettiin alkoholitilannetta ja siihen liittynyttä viranomaiskontrollia, mutta lähes yhtä 

keskeisenä tekijänä viranomaisten ja kansalaisten keskinäistä epäluuloisuutta, mikä esti 

rikosten tehokasta ennaltaehkäisyä. Myös Vastuu-lehdessä poliisivihan synty ajoitettiin 

sortovuosien santarmilaitoksen käytäntöihin, myöhemmin sisällissodan ja kieltolain nähtiin 

sitä syventäneen.578 Epäluottamus poliiseihin ei näin ollen ollut vain poliisin sisäinen 

ongelma, vaan teki siitä merkittävästi yhteiskunnallisiin oloihin vaikuttavan ilmiön. 

Epäilemättä tämä vaikutus herätti myös poliisissa paineita ongelman ratkaisemiseksi. 

Toisaalta poliisisurmien ja muun poliiseihin kohdistuneen väkivallan voi tulkita osaltaan 

lietsoneen myös vastakkainasettelua rikollisten ja rikollisina pidettyjen kanssa ja 

mahdollisesti vaikeuttaneen poliisin pyrkimyksiä puolueettomuus.579 

 

Poliisisurmat ja niiden saavuttama laaja huomio vaikuttivat kuitenkin kääntävän laajan 

yleisön suhtautumistapaa virkavaltaan ja myös lähentävän yleisön ja poliisin suhdetta. 

Hyvänä kehityksenä poliisikunnassa nähtiinkin, että “moiset pöyristyttävät rikokset ovat 

synnyttäneet kunnollisissa yhteiskunnan jäsenissä vastavaikutusta enemmän kuin on ollut 

havaittavissa aikaisemmin samantapaisten rikosten tapahtuessa”580. Lehdessä kiiteltiin myös 

useita sanomalehtiä, jotka olivat tuominneet surmat juuri järjestysvaltaan kohdistuneina 

tekoina581 ja puolustaneen poliisikunnan palkkauksen parantamista osana 

huliganismikysymyksen ratkaisua582. Toukokuussa 1931 Tampereella pidettiin myös 

kansalaiskokous henkirikollisuuskysymyksen ratkaisemiseksi. Taustalla oli Pirkkalan 

Lamminkylässä tapahtunut poliisikonstaapeli Vihtori Maakalan puolison Eeva Maakalan 

surma. Tampereen kokouksen julkilausumassa vaadittiin muun muassa poliisivirkakunnan 

oikeusturvan, toimintatehon ja arvovallan lisäämistä. Poliisin hätävarjelustekoihin 

kehotettiin suhtautumaan suuremmalla ymmärryksellä ja kansaa edelleen kasvatettavan 

kristinuskon hengessä.583  

 

 
578 Lehti 2001, 29. 
579 Ks. Esim. Suomen Poliisilehti, 01.10.1938, ”Uhri.” 
580 Suomen Poliisilehti, 30.05.1931, “Poliisimurhat.” Kirj. Allan Lumme 
581 Suomen Poliisilehti, 30.05.1931, “Poliisimurhat.” Kirj. Allan Lumme 
582 Suomen Poliisilehti, 20.05.1928, ”Poliisin taloudellisen-, sivistys- ja ammattitason merkitys taistelussa 

rikollisuutta ja huliganismia vastaan.” Kirj. Yrjö Nikula 
583 Suomen Poliisilehti, 30.05.1931, ”Kansalaiskokous poliisimurhien johdosta.”   
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Yhteenveto: 

Kysymys kansan epäluottamuksesta nousi esiin läpi tutkimusajankohtani monin tavoin 

poliisitoimeen vaikuttaneena ilmiönä. Epäluottamusta selitettiin suomalaisen kansan kehnon 

sivistystason ilmentymänä, toisaalta Venäjän vallan perintönä, toisaalta poliisin ammatillisen 

heikkouden seurauksena. Luottamuksen rakentamista pidettiin erittäin keskeisenä myös 

rikollisuustilanteen helpottamiseksi, mistä syystä sen parantamisesta koettiin poliisien 

taholla merkittävää vastuuta. Siviilimäisestä englantilaispoliisista muotoutui tärkeä esikuva 

ja suostumukseen perustuvan hallinnoinnin kehittäminen ja pakkovoiman välttäminen 

nähtiin tärkeinä keinoina luottamuksen rakentamiseksi.  

 

Tuija Hietaniemi on väittänyt, ettei esipoliittisilla ilmiöillä, kuten rikollisuuden määrään 

kehityksellä tai kieltolailla, ole ollut niinkään vaikutusta itsenäisen Suomen poliisihistoriaan, 

vaan konkreettisilta vaikutuksiltaan keskeisimpiä ovat olleet selvästi poliittiset tekijät. Tämä 

on huomattavissa esimerkiksi sisällissodan jälkeisessä tilanteessa, jolloin järjestysvallan 

tehoa ja laatua kasvatettiin punaisen osapuolen kontrolloimisen tarkoituksessa.584 

Yhteiskunnallisten ilmiöiden luokittelu poliittisen ja ei-poliittisen alueelle on kuitenkin 

häilyvärajaista. Poliisikunnassa rikollisuutta kehystettiin myös poliittiseksi ilmiöksi, 

uhmakkuudeksi järjestysvaltaa ja valtion jatkuvuutta vastaan. Toisaalta luottamuskysymys 

ja siihen kytkeytynyt poliiseihin kohdistunut väkivalta, ovat nähdäkseni keskeisiä 

esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttivat poliisikunnan omiin 

pyrkimyksiin ja käsityksiin työnsä järjestämistä ohjanneista ihanteista. Vaikka näiden 

vaikutus poliisihistoriaan ei olisi ollutkaan yhtä suoraviivaista kuin valtionjohdon taholta 

suoritettu ohjaaminen, on nähdäkseni myös poliisikunnan omat ammatilliset pyrkimykset 

keskeistä tunnustaa ja huomioida osana poliisihistoriaa. Lehdessä käydyllä keskustelulla 

luottamuskysymyksestä voidaan nähdä olleen ainakin osittaista vaikutusta alan 

toimintatapojen muotoutumiseen myös kauaskantoisemmin. Jo 1920–1930-luvuilla 

Poliisilehdessä esillä olleet alan ihanteet rikosten ennaltaehkäisemisestä, turvallisuuden 

säilyttämisestä ja suostumuksella hallinnoinnista ovat olleet keskeisiä poliisitoimintaa 

ohjanneita periaatteita myös myöhemmissä poliisilaeissa.

 
584 Hietaniemi 1987, 89. 
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Loppulause 

Tutkimusajankohtani Suomen Poliisilehdessä luodut poliisi-identiteetit kietoutuivat lain 

valvojan, yhteiskunnan säilyttäjän sekä kansan ja valtion palvelijan merkityksiin. Poliisin 

tehtävinä pidettiin yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamista, rikollisuuden vastaista taistelua 

sekä erityisesti kunnollisina pidettyjen kansalaisten varjelemista rikollisuudelta. 

Järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja pyrkimystä turvallisuuden säilyttämiseen pidettiin 

keskeisinä poliisityötä ohjanneina periaatteina.  

 

Poliittisesti kahtiajakautuneella ja järjestysviranomaisiin epäluottavalla ilmapiirillä oli 

merkittävää vaikutusta poliisi-ihanteiden, katsoakseni myös alan toimintatapojen 

muotoutumiseen. Nähdäkseni tutkielmassa esittämäni havainnot vahvistavat käsitystä 

kokemusten merkityksellisyydestä aatehistorian muovaajana. Kansan epäluottamuksen ja 

arvostuksen puutteen, työssä koetun turvattomuudenkin kokemuksista käsin, Poliisilehden 

kirjoituksissa alettiin painottaa suostumuksella hallinnoinnin periaatetta, siviilimäisen ja 

kohteliaan poliisiolemuksen ihanteellisuutta sekä korostaa poliisin luonnetta kansan 

palvelijana. Yhteistyöhön pyrkimisen ajatus nähtiin tärkeänä myös poliisin korkeamman 

tason lainvalvonnan tehtävien toteuttamisessa, yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamisessa, ja 

levollista ja voimankäyttöä kaihtavaa poliisityötä kehotettiin suosimaan myös 

vallankumouksellisten hallinnassa. Epäluottamuksen ja arvostuksen puutteen kokemukset 

saattoivat myös edistää poliisikunnan omia pohdintoja ammatillisesta merkityksestään ja 

arvostaan. Historiallisilla olosuhteilla oli siten merkittävää vaikutusta alan ammattieettiseen 

keskusteluun.  

 

Suostumuksella hallinnoin ihanteellisuuteen oli toki monia syitä. Poliisilehdessä keskeisiä 

poliittisia ihanteita olivat länsimaisuus, kansanvaltaisuus ja pyrkimys 

sivistysvaltioidentiteettiin, joiden perustalle myös demokraattista ja avointa poliisi-ihannetta 

rakennettiin. Lehden kirjoittajien ajattelussa voidaan keskeisinä tunnistaa muun muassa 

englantilaisten poliisireformistien sekä 1800-luvun suomalaisen sivistysajattelun aateperintö. 

Irtiotto Venäjän vallan aikaisesta poliisilaitoksesta ja kansallisen poliisilaitoksen luominen 

Pohjoismaisten ja muiden länsimaiden esikuvien avulla olivat suomalaisen poliisi-
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identiteetin rakentamisessa keskeistä. Pyrkimys nousta muiden sivistysvaltioiden rinnalle oli 

tärkeä kansallinenkin tavoite, missä onnistumiseksi poliisit pitivät tärkeänä myös 

poliisitoimen kehittämistä. Voidaan nähdä, että poliisi-ihanteiden ja –identiteettien kautta 

määriteltiin myös kansallista ja valtiollista identiteettiä.  

 

Suostumukseen perustuvaan hallinnointiin pyrkiminen oli myös erontekoa sotavoimiin. 

Tämä oli tärkeä osa poliisialan omaa ammatillistumiskehitystä ja sen omien toimintatapojen 

muotoutumista. Eronteolle oli tarvetta myös sisällissodan jälkeisessä poliittisessa tilanteessa: 

suostumukseen pohjautuvalla hallinnointitavalla kyettiin korostamaan mielikuvaa poliisista 

puolueettomana toimijana, vaikka käytännössä poliisikunnassa koettiin myötämielisyyttä 

myös oikeistoradikaaleja liikkeitä kohtaan. Siviilimäisen ja autoritaarisen poliisiolemusten 

välillä asemoitumisesta vallitsi toisaalta myös eriytyneitä näkemyksiä ja lehdessä osoitettiin 

kiinnostusta myös ulkomaisia, sotilaallisemmin järjestettyjä poliisivoimia kohtaan.  

 

Poliisin työllä nähtiin lukuisia yhteiskunnallisia merkityksiä ja sille miellettiin sekä korkean 

että matalan tason lainvalvontatehtäviä. Sisällissodan jälkeen valkoinen identiteetti koettiin 

poliisikunnassa tärkeänä ja poliisin keskeisenä tehtävänä pidettiin valtion ja yhteiskunnan 

jatkuvuuden puolustamista vallankumouksellisuutta vastaan. Poliisien ajattelua ohjasi myös 

varsin kielteinen ihmiskäsitys, millä perusteltiin ammatille miellettyä tehtävää yhteiskunnan 

säilyttäjänä. Poliisilla nähtiin myös kansan ohjaajan ja kasvattajan merkityksiä, kuten kansan 

ohjaamista siveellisempiin arvoihin. Työssä onnistumisesta koettiinkin merkittävää vastuuta: 

kansan luottamuksen saavuttamisen tai vaihtoehtoisesti sen puutteen nähtiin rinnastuvan 

koko yhteiskunnan saavuttamaan luottamukseen, siten myös sen jatkuvuuteen. Merkittävä 

osa lehdessä rakennettua poliisi-identiteettiä ja –kulttuuria oli myös pyrkimys luoda työstä 

kutsumusammattia. Tälle voi nähdä olleen merkittävää tarvetta tutkimusajankohdallani 

runsaasta vaihtuvuudesta kärsineellä alalla. 

 

Pyrkimys ammatillisen tason kohottamiseen näkyi lehdessä vahvasti läpi 

tutkimusajankohtani ja sitä pidettiin tärkeänä muun muassa rikollisuustilanteen 

helpottamiseksi. Myös monet ammatilliset epäkohdat, kuten palkkakysymys, olivat 

merkittäviä identiteetin luomisen näkökulmasta. Osin arvostuksen puutteen kokemuksen 
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takia ja palkkavaatimuksiaan edistääkseen, poliisit alkoivat lehdessä itse tuoda esiin alansa 

arvoa, poliisityön tehtävien moninaisuutta sekä työn vaativuutta. Palkkakysymys ei 

suoraviivaisella tavalla kuitenkaan yhdistänyt ammattikuntaa tai edistänyt sen 

järjestäytymistä, vaan aiheutti myös jännitteitä organisaation eri kerrosten väleille. Onkin 

keskeistä tuoda esiin tutkielmani havaintojen edustavan ennen kaikkea poliisipäällystön, 

erityisesti toimituskunnan ääntä ja ajattelua. Toisaalta poliisilaitosten johtajina, juuri 

päällystössä omaksuttujen käsitysten ja arvojen voi nähdä merkittävillä tavoin vaikuttaneen 

laajemmin alan toimintatapoihin esimerkiksi laitosten oman koulutuksen tai muiden 

ohjeistusten kautta.  

 

Monet samat keskustelunaiheet, kuten palkkakysymys, toistuivat lehdessä läpi 

tutkimusajankohdan. Pohdinnat ammatillisesta merkityksestä ja tarpeesta olivat nähdäkseni 

erityisen leimallisia 1920-luvun alulle, jolloin lehteä alettiin julkaista, kun taas 1930-luvulle 

tultaessa lehden sisällössä alkoi aiempaa enemmän painottua tieteellisempi ammattisisältö, 

kuten kehittyvät rikostutkimuksen menetelmät. Ulkomaiden poliisilaitoksiin ja -kouluihin 

suuntautuneet opintokertomukset olivat myös lehdessä tärkeää sisältöä ammatillisten 

esikuvien näkökulmasta. Tavoiteltua poliisi-identiteettiä luotiinkin paitsi esikuvien, myös 

toiseuden ja vihollisuuden kuvien avulla, joita olivat esimerkiksi kuvaukset Venäjän vallan 

aikaisesta poliisilaitoksesta sekä kommunistisesta liikkeestä. Pohdintaa ammatillisista 

merkityksistä ja ihanteista käytiin myös hyvin monen tyyppisten aiheiden yhteydessä ja 

moninaisissa tekstilajeissa, pääkirjoituksista muistokirjoituksiin.  

 

Tutkimani perusteella väitän, että poliisin käsittäminen yksin valtion toimeenpanijaroolin 

kautta on riittämätön. Lähdeaineistostani voidaan havaita, että ainakin poliisipäällystötasolla 

omaksuttiin sekä toimeenpanijan että ammatillisen toimijan rooleja. Valtion toimeenpanija –

tehtävä ilmeni esimerkiksi tärkeänä koetussa valtion palvelemisen ja sen turvaamisen 

ajatuksessa. Myös erilaisten lakien sisältöjä käsiteltiin havaintojeni mukaan pääosin 

neutraalisti, vaikka jo aiemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että esimerkiksi kieltolakiin 

suhtauduttiin poliisikunnassa myös kritiikillä.  
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Ammatillinen toimijuus ilmeni erityisesti aktiivisuutena palkkausta ja koulutusta koskevien 

kysymysten käsittelyssä kuin myös käytännön toimintatapojen ihanteiden määrittelyissä. 

Myös organisatorisiin kysymyksiin sekä poliisin ulkoasuun otettiin lehdessä runsaasti kantaa. 

Näkemystäni toimijaroolin merkittävyydestä tukevat kriminologisen tutkimuksen havainnot 

siitä, että poliisitoimintaa on työssä koettavien tilanteiden moninaisuuden vuoksi, vaikeaa 

ohjeistaa lainsäädännössä riittävällä tarkkuudella, mikä jättää tilaa poliisien omille arvo- ja 

ihannekäsityksille sekä poliisikulttuurille. Tutkimusajankohdallani alan koulutus oli vielä 

alkeellista ja työtä ohjannut lainsäädäntö varsin suppeaa, minkä myötä poliisien omalle 

ammatilliselle keskustelulle oli tilaa ja tarvetta. Tämän keskustelun käymiselle ja 

ammatillisten pyrkimysten esittämiselle oma lehti tarjosi merkittävän alustan.  

 

Katsonkin, että poliisikunnan ammatillinen toimijuus on keskeistä tunnustaa ja huomioida 

osana poliisihistoriaa. Jo tutkimusajankohtani Poliisilehdessä esillä olleet arvot olivat 

vahvasti läsnä myös vuoden 1966 poliisilaissa, jossa pyrkimys rikosten ennaltaehkäisyyn, 

turvallisuuden säilyttämiseen ja suostumuksella hallinnointiin olivat keskeisiä 

poliisitoimintaa ohjanneita periaatteita. Poliisilehdessä käydyllä keskustelulla voidaankin 

nähdä olleen ainakin osittaista vaikutusta alan toimintatapojen muotoutumiseen myös 

kauaskantoisemmin. Jälkeenpäin voidaan todeta, että epäluottamuskysymyksen 

ratkaisemiseksi valittiin poliisin näkökulmasta varsin onnistuneita toimintatapoja ja 

suostumuksella hallinnoinnin periaatteen avulla poliisi on kyennyt kohottamaan kansalaisten 

keskuudessa kokemaansa luottamusta. 

 

Olisin voinut rajata oman tutkimustehtäväni kurinalaisemminkin, mutta toisaalta näen 

käsittelemieni eri teemojen täydentäneen toinen toisiaan. Toivon saavuttaneeni jonkinlaisen 

yleiskatsauksen aihepiiriin, poliisi-identiteetteihin ja niiden historiallisten syntyolosuhteiden 

moninaisuuteen. Toivon onnistuneeni myös välittämään Suomen Poliisilehden olennaisuutta 

lähteenä ja porttina poliisien omien ajatusten äärelle pääsemiseksi sekä perustelemaan sen 

avulla poliisien oman ajattelun tutkimisen merkittävyyttä. Jatkotutkimusta ajatellen, 

esimerkiksi eri maiden poliisilehtien vertaileva tutkimus, kuten suomalaislehtien vertailu 

saksalaisiin, englantilaisiin tai ruotsalaisiin poliisilehtiin voisi tarjota kiinnostavaa 

jatkotutkittavaa.  
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