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Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Suomen sisällissodan jälkeistä Tammisaaren pakkotyölaitoksen toimintaa. 

Tutkielmassa tarkastelen pakkotyölaitoksen työntekijöiden virkarikkeitä sekä vankien aiheuttamia järjestyshäiriöitä. 

Tammisaaren vankileiri perustettiin venäläisten 1910-luvulla rakentamalle sotilasalueelle 18.5.1918 tehdyn päätöksen 

mukaisesti. Armahdusten seurauksena vankileirien tarve väheni. Lappeenrannan ja Hämeenlinnan vankileireiltä 

valtiorikosvangit poistuivat vuoden 1919 alussa sekä Hennalan ja Turun kasarmeilta saman vuoden keväänä. Vuonna 

1921 punavankeja alettiin keskittää Tammisaaren pakkotyölaitokseen, josta tuli Suomen suurin vankila. Vuodesta 1923 

alkaen Tammisaaren pakkotyölaitokseen sijoitettiin myös tavallisia rikollisia ja maanpetoksellisesta toiminnasta 

tuomittuja kommunisteja. Tutkimukseni rajautuu vuoteen 1927, jolloin viimeisetkin punavangit vapautuivat vankeudesta.  

Tutkimukseni tärkeimpänä lähdemateriaalina olen käyttänyt Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtokunnan pöytäkirjoja 

sekä rangaistuspäiväkirjoja. Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi laitokseen valittiin johtokunta, johon kuuluivat 

leirinjohtajat, talouspäällikkö, pappi ja lääkäri. Johtokunta kokoontui säännöllisesti selvittämään laitoksen 

järjestysongelmia ja korjaamaan kurinpidollisia tehtäviä. Rangaistuspäiväkirjoihin merkittiin vankien aiheuttamia 

järjestysrikkomuksia. Lähteiden avulla olen tarkastellut, millaisia epäkohtia ja kurinpidollisia toimia laitoksella esiintyi 

vankien ja sen työntekijöiden keskuudessa. Tarkastelemalla molempia osapuolia muodostan käsityksen siitä, miten vangit 

suhtautuivat laitoksien järjestyssääntöihin ja miten työntekijät suhtautuivat toimenkuvaansa. Henkilökunnan virkarikkeet 

ja vankien aiheuttamat järjestyshäiriöt ilmentävät sosiaalisen järjestyksen ja laitoksen toiminnan organisoitumisen 

häiriöitä. Tutkielmassa nostan esille myös sen, millainen vallitseva vankilajärjestys oli ja millaisia olivat vankien oikeudet 

ja järjestyssäännöt sekä työntekijöiden ohjesäännöt ymmärtääkseni sitä, miten laitoksen järjestys rakentui. 

 

Työntekijöiden yleisemmäksi virkarikkeeksi muodostui alkoholinkäyttö virantoimituksessa. Alkoholinkäyttöä ilmeni 

laitoksen ulkopuolella ja sen alueella, jolloin juopuneena oleminen vaikutti myös työntekijöiden palveluksen 

suorittamiseen. Kieltolain voimassaolo kovensi rikkeestä saatua rangaistusta. Toiseksi yleisemmäksi virkarikkeeksi 

muodostui huolimattomuus virantoimituksessa, joka mahdollisti vangin karkaamisen tai sen yrityksen. Yleisiksi 

virkarikkeiksi muodostuivat myös nukkuminen tai torkkuminen sekä yleinen huolimattomuus työntekijöiden 

keskuudessa. Yleinen huolimattomuus näkyi esimerkiksi vankien valvomatta jättämisenä, vahtipaikan 

vartioimattomuudessa, työhön kuuluvan tehtävän suorittamisen unohtamisena, laitoksen omaisuuden hukkaamisena ja 

valvomatta jättämisenä, vartijan työhön kuuluvan aseen käsittelyssä ja hallussa pitämisenä. Vankien yleisemmäksi 

aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi muodostui sopimaton käytös, mitä ilmeni laitoksen henkilökuntaa ja kanssavankeja 

kohtaan. Yleiseksi vankien aiheuttamaksi järjestyshäiriöksi muodostuivat laiskuus työnteossa ja työstä kieltäytyminen. 

Vankien harjoittama laiskuus työnteosta ja työstä kieltäytyminen liittyi vahvasti poliittisten vankien suutari työneuvoston 

toimintaan, jonka yhtenä tavoitteena oli luokkataistelun jatkaminen. Tavalliseksi vankien aiheuttamaksi järjestyshäiriöksi 

muodostui myös valtion omaisuuden turmeleminen, mikä ilmeni vankien huolimattomuutena, tahallisena vahingontekona 

sekä laitoksen omaisuuden hävittämisenä.  Yleiseksi järjestyshäiriöksi osoittautui myös luvattomien esineiden 

hallussapito. Vangeilta löydettiin esimerkiksi rahaa, käyttöesineitä ja kirjallisuutta. Vangeille yritettiin välittää luvattomia 

esineitä esimerkiksi vankien omaisten tapaamisissa, jonka lisäksi vangit organisoivat työntekijöiden ja vankien välistä 

kiellettyä välitystä.  
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1. Johdanto 

1.1 Taustaa 
 

Suomen sisällissota päättyi valkoisten voittoon toukokuussa 1918. Sisällissodan päätyttyä vankien 

kokonaismäärä kohosi 80 000 henkeen, joista suurin osa vangittiin huhti-toukokuussa punaisten 

joukkojen antautumisen yhteydessä. Vankien kohtelua leimasi monin paikoin kaoottisuus, sillä 

vankeja siirrettiin suurempiin vankileireihin samaan aikaan kun suojeluskuntalaiset hakivat vankeja 

pois leireiltä tuomitsemista tai vapauttamista varten. Vankien määrää lisäsivät kesään saakka 

jatkuneet pidätykset.1 

Hämeenlinnassa oli suurin vankileiri vuoden 1918 toukokuussa: vankeja oli 11 000–12 000. 

Viipurissa vankimäärä ylsi 9000:een, Suuria leirejä oli myös Tampereella, Lahdessa, Kotkassa, 

Lappeenrannassa ja Riihimäellä. Varsinaisia vankileirejä oli runsaat neljäkymmentä, ja niitä 

täydensivät kymmenet muut vankilaitokset. Vankileirien ja -laitosten lukumäärä väheni toukokuun 

alun jälkeen nopeasti, kun tilapäisiä sijoituspaikkoja suljettiin. Vangit siirrettiin niistä lopullisiin 

sijoituspaikkoihin, entisille venäläisille kasarmeille perustettuihin leireihin. Esimerkiksi Pohjois-

Suomesta vangit keskitettiin Oulun vankileirille. Viipurin vankileiriltä ja Haminan vankileiriltä 

puolestaan siirrettiin tuhansia vankeja Tammisaareen, jonne muodostui yksi suurimmista 

vankileiristä kesällä 1918. Siirtojen tarkoituksena oli lakkauttaa pienemmät vankilat. Toimenpiteiden 

tuloksena vankimäärä oli elokuussa alentunut 37 000:een.2 

Tammisaaren vankileiri perustettiin venäläisten 1910-luvun alussa rakentamaan sotilasalueelle. Leiri 

oli yksi lähes sadasta pienestä punavankien sijoituspaikasta. Päätös vankileirin perustamisesta 

Tammisaareen tehtiin 18. toukokuuta. Vankileirin organisoimiseksi tiukassa aikataulussa tuli valtava 

haaste. Venäläisten arvioiden mukaan kasarmialueelle mahtui enimmillään 4000 henkeä. Sijoitettavia 

vankeja oli 13 000, minkä vuoksi tarvittiin suuri määrä erilaisia varusteita, elintarvikkeita sekä 

kasarmirakennuksien kunnostamista. Kiireellisimmäksi kysymykseksi nousi leirin ruokakysymys. 

Elintarvike-tilanne sodanjälkeisessä Suomessa oli toukokuussa 1918 kaoottinen, jolloin kaikkia leirin 

viranomaisten tekemiä tilauksia ei voitu toimittaa. Leirissä vankien vartioinnista vastasi 

Tammisaaren suojeluskunnan noin 120 miehen osasto sekä vartijoita Porin ja Santahaminan 

rykmenteistä toukokuun loppuun saakka. Kuulusteluiden seurauksena, myös Tammisaaressa 

ammuttiin punavankeja. Vankeja kertyi aluksi Tammisaaresta ja sen lähialueilta. Toukokuun 

                                                           
1 Hoppu 2009, 199; Suodenjoki 2009, 339. 
2 Suodenjoki 2009, 340. 
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puolenvälin kirjatun vankiluettelon mukaan leirillä oli 57 vankia, jonka määrä kohosi 6995:een 

kesäkuun alkuun menessä. Tämä tarkoitti sitä, että noin kymmenen päivän aikana leirille oli lähetetty 

lähes 6500 vankia ennen kuin mitään valmisteluja oli ennätetty tehdä. Miesten lisäksi leirillä tuotiin 

650 naista, jotka kuitenkin siirrettiin eteenpäin Santahaminaan 20.6. Leirissä vallitsi kaaos ja 

tehokkaan vartiointikäytännön luominen vei aikaa.3  

Sotavankilaitos perustettiin johtamaan ja valvomaan punavangeille perustettuja vankileirejä 

Mannerheimin 20. huhtikuuta antaman päiväkäskyn mukaisesti. Huhtikuun lopulla 

Sotavankilaitoksesta tuli yksi Valloitettujen alueiden turvaamistoimiston (VATO) jaosto4. Kun 

Sotavankilaitos siirrettiin VATO:n alaisuuteen, oli kiireesti kehitettävä kattava vankileirijärjestelmä, 

joka voisi ottaa vastaan kymmeniätuhansia punavankeja ja sijoittaa nämä jonnekin odottamaan 

tutkintaa. Sotavankilaitoksen päällikön tehtävänä oli sijoittaa vangit vankileireille ja organisoida ne. 

Sotavankilaitos jaettiin kuuteen osastoon, jotka olivat intendentuuri, ylilääkärin osasto, 

kasvatusosasto, majoitus- ja kuljetusosasto, tiedonanto-osasto ja vankien tavaroiden huolto-osasto. 

VATO:n alaisuuteen perustettiin vielä vankeintyönasiainjaosto.5 

Vankileirijärjestelmä oli perustettu vain siksi aikaa, kunnes vangit oli saatu tuomituksi. Syksyyn 1918 

mennessä pääosa vangeista oli tutkittu valtionrikosoikeuksissa. Tästä syystä syyskuun puolivälissä 

sotavankileirit yhdistettiin siviilivankeinhoitolaitokseen ja muutettiin pakkotyölaitoksiksi. 

Toiminnassa oli tällöin yhdeksän vankileiriä, joissa oli noin 23 000 vankia. Paine vankimäärän 

alentamiseksi kasvoi jatkuvasti, sillä elintarviketilanne pysyi vaikeana ja myös armeijan ylläpito 

kulutti valtion varoja.6 

Valtionhoitaja P.E Svinhufvud myönsi lokakuun 30. päivänä 1918 armahduksen, jonka myötä noin 

10 000 vankia armahdettiin ehdonalaiseen. Armahdus koski niitä vankeja, joiden rangaistus oli 

enintään neljä vuotta. Saman vuoden joulukuussa armahdettiin 6500 vankia. Armahdus koski 

vankeja, joiden rangaistus oli enintään kuusi vuotta vankeutta. Heinäkuussa 1919 valtionhoitaja 

Mannerheim armahti 2000 vankia. Eduskunnan säätämä ensimmäinen armahduslaki annettiin 1920, 

jolloin 40 000 henkeä sai takaisin kansalaisluottamuksensa. Armahduksen jälkeen vankeudessa oli 

noin 4000 henkeä. Uusia armahduslakeja annettiin ja vankien määrä väheni niin, että 1921 vankien 

määrä alentui tuhanteen henkeen.  Syksyllä 1923 vankeja oli jäljellä vajaat 500 ja keväällä 1927 noin 

puolensataa. Armahdusten johdosta vankileirien tarve väheni. Lappeenrannan ja Hämeenlinnan 

                                                           
3 Eerola 1988, 14; Lindholm 2017, 70–77 ja 103–105. 
4 Jatkossa VATO. 
5 Paavolainen 1974, 168–176. 
6 Suodenjoki 2009, 351. 
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vankileireiltä valtionrikosvangit poistuivat helmikuun alussa 1919. Hennalan kasarmeilta ja Turun 

kasarmeilta saman vuoden kesällä. Vuonna 1921 punavankeja alettiin keskittää Tammisaaren 

pakkotyölaitokseen.7 Vuodesta 1923 Tammisaaren pakkotyölaitokseen sijoitettiin myös tavallisia 

rikollisia ja maanpetoksellisesta toiminnasta tuomitut kommunistit. Poliittisen vasemmiston piireissä 

syntyikin käsite ”Tammisaaren yliopisto”.8 Tässä tutkielmassa käsittelen Tammisaaren vankileirin 

jälkeistä pakkotyölaitoksen aikaa.  

 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus 

 

Suomen sisällissota ja sen jälkiselvittelyt ovat vaikuttaneet vahvasti suomalaiseen 

historiankirjoitukseen.  Vankileiri tutkimuksessa on käsitelty muun muassa niitä tekijöitä, jotka ovat 

johtaneet leirien kaaosmaisiin olosuhteisiin ja suureen kuolleisuuteen. Aikaisemmassa tutkimuksessa 

on tarkasteltu myös vankien aiheuttamia järjestyshäiriöitä ja vartijoiden rikkomuksia. Vankileiri 

tutkimuksessa on käsitelty vain vähän leirien henkilökunnan toimintaa. Jaakko Paavolaisen 

tutkimukset Vankileirit Suomessa (1971) ja Suomen kansallinen murhenäytelmä: punainen ja 

valkoinen terrori ja vankileirit v. 1918 (1974) olivat ensimmäisiä kattavia historiateoksia 

vankileireistä. Paavolainen tarkastelee muun muassa vankileirien kehitystä ja niiden toimintaa, 

olosuhteita ja vankien sosiaalisia taustoja sotavakilaitoksen päättymiseen asti. Paavolainen nostaa 

tutkimuksessaan myös vankileirien vartioinnin epäkohtia esille.9  

Paavolaisen mukaan vankileireille vahteja ja järjestysmiehiä hankittiin lehti-ilmoitusten avulla. Sota 

ja pula-aika olivat synnyttäneet työttömyyttä. Työstä saatavaan suhteellisen heikkoon palkkaan, 

sisältyi ilmainen ruoka. Heikkona pidetty palkkaus korosti työn raskautta, epämieluisuutta sekä 

yksitoikkoisuutta, jolloin vankileirien järjestysmiehiksi saattoi palkkautua suhteellisen runsaasti 

kouluttamatonta ja kuritonta väkeä. Työ oli monen kohdalla vähemmän toivottua palvelusta, sillä 

sotilaiden palvelusolosuhteet olivat muonituksen ja majoituksen osalta hyvin heikot, mikä vaikutti 

siihen, että vartijajoukkojen keskuudessa esiintyi paljon leväperäisyyttä ja piittaamattomuutta. 

                                                           
7 Suodenjoki 2009, 352–354. 
8 Lindholm 2017, 403–404. 
9 Paavolainen 1971, 137. 
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Esimerkiksi tupakan ja ruokatarvikkeiden luvaton kaupankäynti vankien ja vartijoiden kesken sekä 

vankien karkaaminen oli yleistä vankileireillä.10  

Marjo Liukkonen tarkastelee Hennalan naismurhat 1918 (2018) tutkimuksessaan naisten kohtelua 

Hennalan vankileirillä. Liukkonen vastaa kysymyksiin ketä teloitetut naiset olivat, miksi heidät 

teloitettiin sekä millaista elämä oli Hennalan vankileirillä. Tutkimuksessa Liukkonen tarkastelee 

muistitiedon avulla vartijoiden harjoittamaa mielivaltaista kurinpitoa vankeja kohtaan, mikä oli 

jatkuvasti läsnä vankien keskuudessa. Liukkosen mukaan vankileirillä vallitsi vahva hierarkia leirin 

sotilaiden ja siviilihenkilökunnan keskuudessa, mikä mahdollisti myös vankeihin kohdistunutta 

väkivallan käyttöä. Leirillä esiintyi myös vankien ja vartijoiden välistä kaupankäyntiä.11  

Virvi Liski on tutkinut pro gradu -työssään Maitoa, verta ja merisotilaita – Naisten selviytyminen 

Santahaminan punavankilierissä kesällä 1918 (2016) naispuolisten vankien keinoja selvitä 

Santahaminan vankileirillä. Hänen tutkimuksessaan on todettu naisten paremman selviytymisen 

edellyttäneen yhteistyötä sekä vankitoverien, henkilökunnan että leirin ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. Liski tutkii, millaista leirin dynamiikka oli inhimillisten piirteiden näkökulmasta ja, miten 

piirteet vaikuttivat vankileiriltä selviämiseen. Näkökulmana tutkimuksessa on vankileirin 

olosuhteissa pärjääminen ja selviäminen. Tarkasteltavina teemoina ovat ravitsemus ja terveys sekä 

vankityö ja sosiaaliset suhteet. Vangit vaikuttivat aktiivisesti olojensa parantamiseen ja hengissä 

pysymiseen yksilöllisten ja yhteisöllisten strategioiden avulla, minkä takia he olivat valmiita 

rikkomaan myös leirin sääntöjä. Leirin siviilihenkilökunnan keskuudessa ilmeni myös myötätuntoa 

vankeja kohtaan yksittäisten henkilöiden toimesta, mikä näkyi esimerkiksi vankien luvattoman ruuan 

hankinnan hyväksymisenä.12 

Tammisaaren vankileiristä on ilmestynyt kaksi teosta. Jouni Eerolan Tammisaari 1918 (1988) 

tutkimuksessa Eerola tarkastelee vankileirin rakentumista tutkien esimerkiksi leirin vartiointia, 

sairaanhoitoa ja kuolleisuutta.13 Uusinta tutkimusta Tammisaaren vankileiristä edustaa Sture 

Lindholmin Vankileirihelvetti Dragsvik – Tammisaaren joukkokuolema 1918 (2017), jossa Lindholm 

tarkastelee vankileirin kesän 1918 tapahtumia. Tutkimuksessa vastataan muun muassa kysymyksiin: 

mitä Dragsvikissa tapahtui kesällä 1918, keitä leiriin tuontiin ja miksi, millaiset olosuhteet leirillä oli, 

miten ja miksi ihmiset kuolivat sekä miksi juuri Dragsvikin leiristä muodostui todellinen katastrofi. 

Lindholm tarkastelee leiriä yksilötasolta ja nostaa esille myös aikalaisten kertomuksia vankileiriltä. 

                                                           
10 Paavolainen 1971, 128 ja 137. 
11 Liukkonen 2018, 21, 159 ja 264. 
12 Liski 2016, 1–2 ja 91–89. 
13 Eerola 1988, 19, 25 ja 33. 
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Lindholmin tutkimus rajautuu kesästä 1918 syyskuun 15. päivään, jolloin vankileiri siirtyi armeijalta 

siviilikäyttöön ja muuttui pakkotyölaitokseksi.14  

Lindholmin mukaan leirin johto ei ollut tehtäviensä tasalla, ja leirissä vallitsivat alkuaikoina kaaos, 

jolloin vartijat luopuivat kokonaan yrityksistä ohjailla heitä. Vangit etsivät itselleen nukkumapaikan 

omin avuin, ja pian kaikki paikat olivat täynnä. Leirin kaaos mahdollisti myös vankien pakenemisen 

leiriltä. Leirin viranomaiset pyrkivät kuitenkin eristämään sairaana olevat vangit. Esimerkiksi 

toisintokuumetta sairastavat Kokkolan vangit saivat oman rakennuksen. Lindholmin mukaan 

Kokkolan kasarmi oli alkukesästä ainoa leirin kasarmi, jossa vangeista pidettiin kirjaa, mikä 

aloitettiin ilmeisesti vankien omasta aloitteesta. Vankileirin sairaanhoito oli alusta asti puutteellista, 

sillä kaikesta oli pulaa. Esimerkiksi kesäkuun 20. päivän sairaalaraportin mukaan leirin 8340 vangista 

543 oli sairaana, joista 291 oli toisintokuumetapausta, 69 punatautitapausta ja 112 muuta sairautta.15 

Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi, laitoksen hygieniaolot paranivat huomattavasti. 

Laitokseen rakennettiin esimerkiksi tarkastajien vaatimuksesta sauna. Kohentuneet hygieniaolot 

näkyivät kuolleisuuden vähenemisenä. Ruokapula jatkui yhä Suomessa koko talven. Viranomaiset 

säännöstelivät tiettyjä elintarvikkeita, mikä aiheutti ongelmia laitoksen vanginvartijoille. 

Vanginvartijoita oli palkattu ympäri Suomea, jolloin he eivät voineet kuitata esimerkiksi 

sokeriannostaan Tammisaaressa. Vankien ruokatilanne parani, kun 23. marraskuuta leiri sai uudet 

ohjeet, jonka mukaan vankien ruoka-annokset nostettiin 2800 kaloriin päivässä.16 Vuoden 1918 

joulukuussa pakkotyölaitoksen olosuhteet alkoivat olla järjestyneemmät. Tästä kertoo esimerkiksi 

vankeinhoitohallituksen ohjeet valtiollisten vankien joulunvietosta. Vuonna 1919 pakkotyölaitoksen 

organisoiminen jatkui. Tämä näkyi esimerkiksi vankilan rakennusten peruskorjausten jatkamisena. 

Pätevistä vartijoista oli yhä puute, niin kuin elintarvikkeista ja vaatetuksestakin. Vankien liian suuri 

määrä vaikeutti pakkotyölaitoksen toimintaa vielä vuoden 1920 alussa, mikä vaikeutti vankien töiden 

organisointia ja kasvatustyön järjestämistä.17  

Lindholm tarkastelee vuoden 1918 johtokunnan pöytäkirjoja nostaen esille niissä kirjattuja rikkeitä 

laitoksen vankien ja henkilöstön osalta. Lindholmin mukaan johtokunnan pöytäkirjat paljastavat 

mielenkiintoisia seikkoja leirin rakenteesta. Pöytäkirjat osoittavat sen, miten vankilan johdolla oli 

                                                           
14 Lindholm 2017, 8–9. 
15 Lindholm 2017, 107–111 ja 122. 
16 Lindholm 2017, 364–369 ja 396. 
17 Häikiö 2008, 16–17. 



 

6 

 

aikomus saada laitokseen järjestys. Sääntörikkomuksiin puututtiin ripeästi ja arvovaltaisesti, mikä 

saattoi johtaa työntekijöiden irtisanomisiin.18 

Vilma Lempiäinen on tutkinut vuoden 2016 pro gradu -työssään Osapuolten välissä – Helsingin 

Diakonissalaitoksen sisaret vuoden 1918 sisällissodassa Tammisaaren pakkotyölaitoksen 

henkilökuntaa. Lempiäinen käsittelee Helsingin Diakonissalaitoksen sisarten vaiheita sisällissodassa 

ja sen jälkeistä työtä Tammisaaressa, mitä hän tutkii muun muassa sisarten keskinäisen ja laitoksen 

johdon kirjeenvaihdon kautta. Lempiäisen mukaan kirjevaihdon päätarkoituksena oli yhteydenpito 

laitoskotiin sekä työstä raportoiminen.19 

Helsingin Diakonissalaitoksen sisarten vankileirityö keskittyi pääasiassa Tammisaaren vankileirin 

sairaalaan. Tiedot vankileirillä huonosti hoidetusta sairaanhoidosta selvisivät sisarille sensuurista 

huolimatta. Sisarena toiminut Edith Sjösten päätti, että punavankien sairaanhoitomahdollisuuksia oli 

välittömästi parannettava.  Edith Sjöstenin lisäksi leirille saapuivat ylihoitajatar Matilda Hjon sekä 

sisaret Ada Karhunen, Signe Karlsson ja koesisar Sigrid Juslin. Heinäkuun loppuun mennessä 

sairaanhoitajattaria toimi yhdeksäntoista ja heitä avustivat tuomioita saaneita punaisten sanitäärejä. 

Leirillä toimineet kahdeksan lääketieteen kandidaattia vaativat lisää hoitohenkilökuntaa, mutta 

heidän ääntää ei kuunneltu. Läheskään kaikki vangit eivät saaneet hoitoa, kun nälkä-, ja 

tautikatastrofin laajeni. Kaikkiaan 2650 vankia kuoli kesän aikana.20 

Lempiäisen mukaan työskentely vankileirillä vallinneissa huonoissa olosuhteissa oli sisarille suuri 

koettelemus. Tämä näkyi muun muassa Edith Sjöstenillä unettomuutena ja epätoivona. Sisar Edith 

sai syytteen loppusyksystä vangin paon avustamisesta, joka aiheutti hankaluuksia laitoksen johdon 

kanssa. Sisar Matilda ymmärsi Edithin näkökannan tapahtuneesta ja kirjoitti asiasta Helsinkiin, josta 

ilmenee, että sisar Edith oli löytänyt sotilaiden jättämän likaisen puvun ja pesettänyt ja paikannut sen. 

Tämän jälkeen sisar oli antanut puvun eräälle vangille, jonka oma puku oli kulunut. Kyseinen vanki 

vapautettiin armahduksen nojalla ja uusi puku herätti epäilyksen sen alkuperästä. Kun vanki kertoi 

uuden puvun alkuperän, sai hän osakseen haukkumista ja epäiltiin, että hän olisi pyrkinyt karkuun. 

Täten myös sisar Edith liitettiin vangin rikostoveriksi, ja hän vastasi, ettei hän tahdo jäädä enää töihin, 

jos hänen menettelynsä katsotaan vääräksi. Sisar Matilda jatkoi kirjeessään: ”ettemme elä täällä 

oikeuden vaan mielivallan alaisina.”21 

                                                           
18 Lindholm 2017, 396. 
19 Lempiäinen 2016, 6 ja 9. 
20 Lempiäinen 2016, 59–63. 
21 Lempiäinen 2016, 63–65. 
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Edith Sjösteniä syytettiin sopimattomasta suhtautumisesta vankeja kohtaan ja lisäksi myös vangin 

kirjeen salakuljettamisesta postiin salateitse ilman sensuuria. Rikkomusta ei käsitelty johtokunnan 

edessä vaan vankileirin johtaja Arvo Salon toimesta, missä johtaja pyysi sisarta lähtemään laitoksesta. 

Johtaja Salon mukaan Sjösten ei ollut kuitenkaan pyyntöä noudattanut, joten hän oli käskenyt 

kamreerikonttorille maksaa sisarelle lopputilin. Lempiäinen on todennut. ettei kirjeaineisto anna 

vastausta siihen, salakuljettiko sisar kirjeen. Lempiäinen analysoi, että Edithin erottamiseen johti 

hänen toimimisensa oman kutsumuksensa mukaan. Laitoksen sairaalan tilanne ei helpottanut 

loppuvuotta kohden, jolloin henkilökunnan asema kävi vaikeammaksi.22 

Sture Lindholm ottaa myös teoksessaan kantaa henkilökunnan inhimillisyyteen. Lindholmin mukaan 

leireissä kukoisti myös solidaarisuus ja inhimillisyys, ajoittain myös henkilökunnan ja vankien 

välillä. Kertomuksia ei ole kuitenkaan dokumentoitu, sillä ei ollut erityisen hyväksyttyä osoittaa 

myötätuntoa punaisia vankeja kohtaan. Leirien työntekijöiden ja vanginvartijoiden muistoja ei ole 

tallennettu yhtä paljon kuin vankien. Lindholm nostaa myös esille Edith Sjöstenin päiväkirjassa esille 

nousseita lukusia esimerkkejä, miten inhimilliset tunteet nousevat esille leirin surkeissa olosuhteissa. 

Lindholmin mukaan Sjösten kiintyi useisiin punaisiin potilaisiinsa sekä vankisanitääreihin.23    

Vankilanjohto ei kuitenkaan suhtautunut suopeasti vankien ja työntekijöiden ystävyyssuhteisiin. 4. 

lokakuuta Edith Sjösten oli sanitäärien työhön niin tyytyväinen, että hän halusi tarjota heille kahvit. 

Myöhemmin Elina Kokko -niminen sairaanhoitaja oli ilmeisesti soittanut apulaisjohtaja Werner 

Gräsbeckille ja paljastanut, mitä Sjöstenin huoneessa oli tekeillä. Apulaisjohtajan tultaessa paikalle 

huoneessa oli sanitäärien lisäksi Edith Sjösten, tämän sisar Marta Sjösten ja Katri Hyytinen.24 

Sanitäärit joutuivat päävartion selleihin, ja sairaanhoitajat joutuivat puhutteluun. Elina Kokko kertoi 

johdolle Sjöstenin suosivan sanitäärejä, jotka kävivät useasti tämän luona. Edith Sjösten kertoi 

puolestaan sanitäärien tehneen suuren työn järjestäessään sairaiden vaatteita, ja siksi hän oli halunnut 

palkita heidät. Hän vahvisti leirin johdolle, ettei hän kyennyt suhtautumaan vankeihin muuten kuin 

keneen tahansa lähimmäiseen, mutta minkäänlaista sopimatonta suhdetta hänelle ei heihin ollut. 

Sjösten lisäsi vielä, ettei hän voisi työskennellä leirissä, ellei hän saisi kohdella vankeja ihmisinä. 

Edith Sjösten sai toiminnastaan vakavan varoituksen. Johto tiesi, että Marta Sjösten sekä Katri 

Hyytiäinen olivat olleet kesästä asti sopimattoman läheisissä kanssakäymisissä vankien kanssa, joten 

he pyysivät molempien sairaanhoitajien pyytämään eroa.25 Lempiäsen kuvaavan sisarien ja 

                                                           
22 Lempiäinen 2016, 65–66. 
23 Lindholm 2017, 377. 
24 Lindholm 2017, 379–381. 
25 Lindholm 2017, 379–381. 
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sanitäärien rikkomuksen avulla voidaan tarkastella laitoksen kurinpidollisten asioiden kulkua ja 

selvittelyä. Laitoksen järjestymättömät ja kurjat olot eivät vain vaikuttaneet vankeihin, vaan myös 

työntekijöiden toimintaan.  Vankien muistitiedon mukaan esimerkiksi vartijat saattoivat 

pahoinpidellä vankeja ilman seuraamuksia. Toisaalta osa työntekijöistä tunsi myötätuntoa kurjissa 

olosuhteissa eläviä vankeja kohtaan. Leirin johdon ja sen järjestyssääntöjen mukaan työntekijät eivät 

saaneet käydä liian tuttavallisiksi vankien kanssa, ja sellainen toiminta oli rangaistavaa. Esimerkiksi 

Helsingin Diakonissalaitoksen sisarien ja leirin johdon väliset näkemyserot sisällissodan syistä 

saattaa selittää taso, jolta sotaa tarkasteltiin. Lempiäinen on todennut, että leirin johto ja sisaret 

katsoivat asiaa eri näkökulmista. Sisaret olivat nähneet leirin yksittäisten ihmisten kohtaloita ja arkea, 

kun laitoksen johto katsoi tilannetta yhteiskunnan tasolta. Myös sisarien oma aineellinen köyhyys 

auttoi ymmärtämään punaisia vankeja ja heidän perheitään.26 

Vuonna 1974 Edith Sjösten kertoi Vasabladet-lehden haastattelussa toimittajalle tarkemmin 

Tammisaaren vankileirin tapahtumista. Hän oli leirillä olo aikanaan ystävystynyt 22-vuotiaaseen 

Bruno Östermaniin, joka toimi Sjöstenin osastolla sanitäärinä. Haastattelussa ilmeni, että kerran 

Sjösten oli esimerkiksi salakuljettanut Östermanin leiristä pukemalla tälle sairaanhoitajan hunnun ja 

takin, jotta tämä pääsisi tapaamaan serkkuaan Tammisaaren kaupunkiin.27 Lindholmin ja Lempiäisen 

tutkimukset rajautuvat vuoden 1918 syksyyn, ja ne nostavat onnistuneesti esille vankileirin 

perustamisen jälkeisen kaaoksen. Leirin kaaos mahdollisti myös sen, että työntekijöiden sekä vankien 

rikkomukset eivät aina tulleet ilmi leirin johdolle.   

Rae Häikiön pro -gradu tutkimuksessa Elämää yössä: poliittiset vangit Tammisaaren 

pakkotyölaitoksessa 1918–1926, tutkitaan poliittisten vankien oloja Tammisaaren 

pakkotyölaitoksessa. Häikiön tutkimuskysymykseksi on määritelty, kohdeltiinko poliittisia vankeja 

kriminaalivankeja huonommin ja miten vangit järjestäytyivät Tammisaaren vankilaviranomaisten 

vastaiseen taisteluun. 

Häikiön mukaan vankien alakulttuuri alkoi vuonna 1919, kun pakkotyölaitoksen olot alkoivat 

järjestyä. Vangit järjestyivät hierarkkiseen neuvostojärjestelmään, jota johti pääneuvosto. 

Pääneuvoston ohella toimivat kasarmi- ja työpaikkaneuvostot. Häikiö tuo tutkimuksessaan esille 

poliittisten vankien vaikutusta vankien aiheuttamiin järjestyshäiriöihin laitoksessa sekä vartioiden28 

yleisempiä virkarikkomuksia. Ensimmäinen maininta vankien järjestäytymisestä on maaliskuulta 

                                                           
26 Lempiäinen 2016, 97. 
27 Lindholm 2017, 383. 
28 Harri Hakamäki on tutkinut laitoksen vanginvartijoita Vankeinhoito ja vanginvartijat 1917–1938 pro gradu -

tutkielmassaan (1989). Tutkielma ei saatavilla poikkeusolojen vuoksi. 
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1920. Vankeinhoitohallitus ilmoitti salaisessa kirjeessään Etsivä keskuspoliisiin saaneensa tiedon 

valtiorikosvankien harjoittaman kommunistista kiihotusta pakkotyölaitoksilla. Pahin tilanne oli 

Tammisaaressa ja Riihimäessä, joissa ilmeni erittäin hyvin organisoitu salakirjeenvaihtoyhteys 

laitoksien ulkopuolelle, johon osallistui laitoksien henkilökuntaa. Vanki Väinö Salmen mukaan osa 

vangeista järjestäytyi neuvostoihin vapunpäivän juhlistamisen yhteydessä vuonna 1920. Salmi oli 

saanut kirjeen, jossa hänet oli nimitetty 20-henkisen asuinsellinsä luottamusmieheksi. Vanki Arvo 

Tuomisen mukaan vankien järjestäytyminen oli vuoden 1923 alussa selvästi huomattavissa. 

Pakkotyölaitoksen johto reagoi vankien järjestäytyneeseen toimintaan vankilanviranomaisia vastaan 

siirtämällä vaikeimpia vankeja muihin laitoksiin. Vankien organisoitu toiminta oli keskittynyt 

pakkotyölaitoksen tiukan linjan kommunisteille kesään 1922 mennessä. Toiminnan johdossa oli 

vuodesta 1922 alkaen sisällissodan aikana kansanvaltuuskunnan maatalousasian valtuutettuna 

toiminut Kalle Lepola. Lepola oli koonnut puhtaasti kommunistisesta toiminnasta tuomituista 

vangeista itselleen avustajajoukon. Vangit, jotka eivät tunnustautuneet kommunisteiksi, leimattiin ja 

saatettiin erottaa toveripiiristä. Häikiön mukaan poliittisten vankien salatoiminta perustui kesken 

jääneen luokkataistelun jatkamiselle.29 

Pääneuvostojärjestelmän ylin elin oli pääneuvosto, jonka tehtävänä oli pitää yllä poliittista kuria 

vankien keskuudessa, määrätä rangaistukset toverikuria rikkovalle vangille, vahvistaa 

kasarmineuvostojen jäsenten vaalit ja antaa kasarmineuvostoille toimintaohjeet. Sen tehtäviin kuului 

myös pitää yhteyttä vartijoihin, jotka välittivät vankien kirjeitä laitoksen ulkopuolelle sekä määritellä 

laitoksissa tehtäville töille tuntimäärät. Pääneuvosto määräsi myös minkälaista kirjallisuutta vangit 

saivat lukea ja antoi lausuntoja vankilan ulkopuolelle toimiville työläisjärjestöille vapautuvista 

vangeista sekä määräsi, miten uusiin vankeihin tuli suhtautua. Häikiön mukaan neuvostot koostuivat 

normaalisti kolmesta jäsenestä. Pääneuvoston alaisuudessa toimivat Kokkolan, Närpiön ja Itäisen 

asuinkasarmin kasarmineuvostot. Neuvostot panivat täytäntöön ja valvoivat pääneuvoston antamia 

määräyksiä ja toimivat neuvostojen välisenä tiedonvälittäjänä. Ohjausta tarvitseville vangeille, 

neuvostot määräsivät poliittisesti valveutuneemman opettajan. Kasarmineuvostojen tehtävänä oli 

raportoida pääneuvostoa epäluotettavista vangeista. Vankien työhuoneissa toimivat verstasneuvostot, 

joissa työnvalvojat valvoivat vankien työntekoa ja käyttäytymistä. Neuvostojen lisäksi laitoksessa 

toimi poliittisia komissaareja, joiden tehtävänä oli syventää ja vahvistaa erityisesti poliittisesti 

passiivisempien vankien uskoa kommunismiin.30 

                                                           
29 Häikiö 2008, 55–59. 
30 Häikiö 2008, 60–62. 
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Joni Krekolan väitöskirja Stalinismin lyhyt kurssi – Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926–

1938 (2006) sivuaa kommunistisesta liikehdinnästä tuomittujen vankien toimintaa Tammisaaren 

pakkotyölaitoksessa 1920-luvulla. Krekolan mukaan vuoden 1924 jälkeen Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen telkien taakse jäivät kommunistisesta toiminnastaan tunnetut, lähinnä Suomen 

Sosialistisen Työväenpuolueen ja nuorisoliiton aktiivit. Ennen vuotta 1928 laitoksessa oli 80 

poliittista vankia, joiden määrä kasvoi Skp-jutun seurauksena. Kommunistilakien tultua voimaan 

1930, poliittisten vankien määrä kasvoi. Poliittisten vankien määrä oli huipussaan talvella 1932–

1933, jolloin vankeja oli enimmillään 548.31  

Vaikka poliittisten vankien määrä oli huipussaan vasta 1930-luvulla, niin heidän toimintansa 

pakkotyölaitoksessa näkyi jo tutkimukseni aikarajauksen sisällä. Krekolan mukaan Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen valtiolliset vangit hallinnoivat toveriyhteisöään kolmiportaista neuvostomallia 

noudattaen. Pääneuvoston alaisuudessa toimi neljä kasarmineuvostoa. Vankien työpaikalla oli 

ammattikuntien mukaiset työpaikkaneuvostot. Krekolan mukaan pääneuvoston valta ulottui laitoksen 

ulkopuolellekin, sillä se antoi vapautuvien luotettavuudesta puoluearvion.32  

Krekolan mukaan valtiollisten vankien sivistysmahdollisuudet toimivat aina 1920-luvun lopulle. 

Etsivän keskuspoliisin puuttuminen Tammisaaren pakkotyölaitoksen asioihin muutti valtiollisten 

vankien kohtelua vuoden 1921 lainmäärittelyä ratkaisevampaan suuntaan. Valtiollisten vankien 

pyörittämä vankineuvosto valmensi vapautuvia vankeja maan alle. Tämä näkyi vankilassa neuvoston 

kannustamisena vankeja taistelua terroria vastaan, yhteyksien hoitamisena ja säilyttämisenä vankien 

kesken vankilassa ja sen ulkopuolella. Vankien oletettiin liittyvän yhtenä rintamana vankilassa 

käynnissä olevaan luokkataisteluun. Vangit jakautuvat puolueisiin, joista näkyvimmät olivat 

pietarilainen kommunistinen ryhmä ja Suomen sosialistinen työväenpuolue. Vuoden 1924 lopussa 

poliittisten vankien keskuudessa oli muodostunut pienempiä ryhmiä aatteellisten suuntauksen 

mukaan. Suurimmat ryhmät vankilassa muodosti tiukkaa luokkataistelua noudattaneet kommunistit 

sekä niin sanottu nosket, joiden ryhmä Etsivän keskuspoliisin mukaan koostui enimmäkseen 

Venäjältä tulleista punaupseereista.33 

 

 

 

                                                           
31 Krekola 2006, 80. 
32 Krekola 2006, 81. 
33 Häikiö 2008, 64–66 ja 82–88. 
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1.3 Tutkimuskysymys 

 

Tutkimuksessani tarkastelen siis Suomen sisällissodan jälkeen muodostunutta Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen toimintaa. Kiinnostuksen kohteenani on laitoksessa esiintyneet vankien ja 

toimihenkilöstön aiheuttamat järjestyshäiriöt sekä virkarikkeet, jotka olivat vastoin laitoksen sääntöjä 

ja joista rangaistiin tekijäänsä. Minua kiinnostaa, millaisia olivat laitoksilla esiintyneet rikkomukset, 

ja mitä ne kertovat laitoksien arjesta sisällissodan jälkeisessä Suomessa. Matinpuron mukaan 

vanginoikeudet eivät olleet subjektiivisia oikeuksia. Oikeuksien poisjäämisestä tai toteuttamatta 

jäämisestä vanki ei voinut käydä oikeutta, joten kysymyksessä oli enemmän etuuksista.34 Millaiset 

olivat vangin etuudet, ja miten ne kehittyivät? Milloin puolestaan laitoksen työntekijöiden tekemisiin 

alettiin kiinnittää enemmän huomiota? Millaiset olivat henkilökunnan valtasuhteet? Miten järjestys 

rakentui laitoksessa? 

Tarkastelemalla molempia osapuolia voin muodostaa kuvaa siitä, miten esimerkiksi vangit 

suhtautuivat laitoksien järjestyssääntöihin ja miten työntekijät suhtautuivat toimenkuvaansa. 

Henkilökunnan virkarikkeet ja vankien aiheuttamat järjestyshäiriöt ilmentävät sosiaalisen 

järjestyksen ja laitoksen toiminnan organisoitumisen häiriöitä. Näin ollen pyrin muodostamaan 

kokonaisvaltaisemman kuvan laitoksien toiminnasta, enkä vain keskity vallankäytön kohteisiin.  On 

myös mielenkiintoista kiinnittää huomiota siihen, muuttuivatko vankien ja työntekijöiden rikkeet 

laitoksien olosuhteiden rauhoittuessa. Mitä esiintynet rikkomukset kertovat laitoksen olosuhteista ja 

arjesta? Täten tutkielmani liittyy poliittiseen ja vankeinhoidonhistoriaan.  Rajaan tutkielmani 

alkamaan vuodesta 1918, koska silloin ensimmäiset vankileirit perustetaan sisällissodan seurauksena. 

Tutkimukseni rajautuu vuoteen 1927, jonka jälkeen kaikki sisällissodan vangeista oli armahdettu. 

Tutkimuskysymykseni on, millaisia olivat vankien aiheuttamat järjestyshäiriöt ja toimihenkilöstön 

virkarikkeet Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1918–1927. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Matinpuro 1918, 7. 
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1.4 Lähteet ja metodi 

 

Päälähteeni ovat Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtokunnan pöytäkirjat ja rangaistuspäiväkirjat 

vuosilta 1918–1927. Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi laitokseen valittiin johtokunta, johon 

kuuluivat muun muassa leirinjohtajat, talouspäällikkö, pappi ja lääkäri. Se kokoontui lokakuun alusta 

säännöllisesti joka tiistai selvittämään laitoksen järjestysongelmia ja korjaamaan kurinpidollisia 

tehtäviä. Johtokunnan pöytäkirjat kertovat pakkotyölaitoksen ongelmista ja haasteista sekä siitä, 

miten johtokunta reagoi ilmeneviin ongelmiin.35 Johtokunta piti myös ylimääräisiä kokouksia tarpeen 

mukaan. Pöytäkirjoihin kirjattiin myös laitoksen toimintaan liittyviä asioita. Johtokunnan tarkoitus 

oli myös tarkastella vankien käytöstä ja ahkeruutta työssä ja hyväksyä vankien pääseminen 

ehdonalaiseen vapauteen.   

Johtokunnan pöytäkirjojen tulkitsemisessa on otettava erityisesti huomioon, minkälaista tietoa 

haluttiin kirjata ylös. Käsittelikö johtokunta kaikki esille nousseet järjestyshäiriöt? Pöytäkirjoja 

tarkastellessa on hyvä huomioida niiden sisältö osana sisällissodan aiheuttamaa punaisten ja 

valkoisten jännittynyttä vastakkainasettelua.   

Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 8. lokakuuta 1918, eli 

leirin alkuvaiheen toimintaa ei ole kirjattu ylös yhtä järjestelmällisesti. Etsin lähteistä, millaisia 

virkarikkeitä ja järjestyshäiriöitä esiintyi johtokunnan pöytäkirjoissa vankien ja laitoksen 

toimihenkilöstön osalta. Eli tarkastelen siis vankeja ja laitoksen toimihenkilöstöä, jotka olivat 

syyllistyneitä johonkin rikkeeseen. Järjestyshäiriöt ja virkarikkeet saattoivat tulla esille myös niin, 

että laitoksen toimihenkilö syytti vankia tai toista työntekijää rikkeestä. Aion kiinnittää huomiota 

myös rangaistuksiin, sillä ne kuvastavat käsitystä rikkeiden vakavuudesta.  Rangaistuspäiväkirjoihin 

merkittiin vankien aiheuttamat järjestyshäiriöt sekä rangaistuksen laatu. Rangaistuspäiväkirjoihin ei 

kuitenkaan kuvailtu tapahtunutta vangin järjestysrikkomusta, vaan sen tarkoitus oli enemmänkin 

pitää kirjaa jaetuista rikkomuksista. Johtokunnan kokouksissa käsiteltyjen vankien tapausten avulla 

voin tarkastella enemmän rikkomuksien kulkua ja niiden sisältöä.  

Näitä lähteitä tukevat vankeinhoitohallituksen ja oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeet sekä 

määräykset vuosilta 1918–1928 ja Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja vartiopataljoonien 

ohjesäännöksiä vuosilta 1918–1918. Aineistot koostuvat kirjeistä ja ohjeistuksista, joissa käsitellään 

laitoksen sääntöjä ja toimintaa.   Lisäksi olen tutkinut laitoksen vuosikertomuksia vuosilta 1918–

1927. Vuosikertomuksissa laitoksen johtaja tarkastelee kulunutta vuotta esimerkiksi vankien ja 

                                                           
35 Lindholm 2017, 389. 
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viranomaisten lukumäärän, vankien työnteon, järjestyksen ja kurinpidon sekä opetustoimen ja 

sielunhoidon näkökulmasta.  

Historiantutkijan ei tarvitse vaieta ahdistavien tai vaikeaksi koettujen aiheiden äärellä ellei se ole 

tutkijan tietoinen eettinen valinta. Tutkijan tulee käyttää tutkittavaa kunnioittavaa kirjoitustapaa, 

vaikka kyseessä olisi rikoksentekijä. Tutkijan vaativa tehtävä on kuvata tutkimuksen kohteita niin, 

että tulkinta tekee oikeutta tutkimuskohteelle ja muiden toimijoiden, teoille ja niiden pohjana 

mahdollisesti olleille käsityksille.36 Tutkimukseni tapaukset sijoittuvat poikkeusaikaan Suomen 

sisällissodan jälkeiseen ja lähes sadan vuoden takaiseen pakkotyölaitoksen aikaan. Tutkimuksessani 

käytän tapausten esille tuomisessa niihin liittyvien henkilöiden nimiä, jotka tuodaan myös esille 

arkistolähteissä. Lähteet ovat kaikkien tutkijoiden ja asiasta kiinnostuneiden luettavissa ilman 

erityistä tutkimuslupaa Kansallisarkistossa. Tarkoitukseni on ymmärtää ja tutkia näiden 

tapausesimerkkien kautta, miten laitos toimi ja millaisessa kontekstissa epäkohdat tulivat esille.  

Tarkastelen tutkimuksessani esille tuotuja tapauksia tutkimustehtävääni määrittävien olennaisten 

kysymyksien kannalta.  

Johdannon ja loppupäätelmien lisäksi olen jakanut tutkimukseni kolmeen käsittelykappaleeseen. 

Ensimmäisessä käsittelykappaleessa tarkastelen, miten vankeinhoito on rakentunut Suomessa. 

Kappale vastaa siihen, millaisia vankien ja laitoksen työntekijöiden säännöt ja velvollisuudet olivat 

sekä minkälaiset toimet johtivat vankien ja työntekijöiden järjestysrikkomuksiin. Seuraavissa 

käsittelykappaleissa tarkastelen vankien ja työntekijöiden aiheuttamia yleisempiä järjestyshäiriöitä. 

Yleisemmällä järjestyshäiriöllä tarkoitan niitä rikkomuksia, joita ilmeni eniten vankien ja 

työntekijöiden keskuudessa. Työntekijöiden ja vankien yleisempiä rikkomuksia olen koonnut 

taulukoihin, jotka hahmottavat niiden ilmenemismäärää vuosittain. Kaikki laitoksella esille nousseet 

virkarikkeet sekä järjestyshäiriöt olen kuvannut taulukoihin työntekijöiden ja vankien osalta 

liitteisiin.   

 

 

 

                                                           
36 Koskivirta & Lidman 2017, 25; Vainio-Korhonen 2017, 29 ja 43. 
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2. Vankeinhoito Suomessa 1918–1927 

2.1 Vankilajärjestys 

 

 

Vankeushoitolaitoksen johdossa toimi vuodesta 1881 alkaen vankeinhoitohallitus, jonka tehtävät 

siirtyivät vuonna 1923 oikeusministeriön alaiselle vankeinhoitoasianosastolle. 

Vankeinhoitoasianosaston käsitteli asioita, jotka liittyivät vankeinhoitolaitokseen, 

vanginkuljetukseen sekä rangaistuksen täytäntöönpanoon. Vuonna 1925 annettiin ensimmäinen 

asetus vankeinhoitolaitoksesta, minkä mukaan vankeinhoidon ylin johto ja valvonta kuuluivat 

oikeusministerille.37 

Vuoden 1889 rikoslain yhteydessä annettu rangaistusten täytäntöönpanoa koskeva lain asetus on ollut 

perustana vankeinhoidon järjestämiselle Suomessa. Sen mukaan vapausrangaistus jakautui 

kuritushuone- ja vankeusrangaistuksiin, joista kuritushuonerangaistus oli luonteeltaan vankeutta 

ankarampi seuraamus. Se voitiin tuomita elinkaudeksi tai määräajaksi vähintään kuudeksi 

kuukaudeksi, kun vankeusrangaistus voitiin tuomita vähintään neljäksitoista vuorokaudeksi ja 

enintään neljäksi vuodeksi. Vangin oikeudet olivat alhaisimmillaan rangaistuksen alussa, minkä 

jälkeen vangin osoittama edistys saattoi parantaa vangin asemaa. Edistykseksi määriteltiin vangin 

hyvä käytös ja ajan kuluminen.38  

Laitoksien kurinpitokeinoihin kuului vangin kurittaminen korkeintaan kahdellakymmenelläviidellä 

lyönnillä, jos muut rangaistukset olivat olleet tehottomia. Raipparangaistuksella pyrittiin murtamaan 

vangin uhma. Raipparangaistuksen ohella vankilassa käytettiin pimeä koppi- ja 

vesileipärangaistuksia vankien kurinpidolliseen rankaisemiseen. Raippa- ja pimeä koppi 

rangaistukset säilyivät aina vuoteen 1944, jolloin niiden käyttö poistettiin.39 Vesileipärangaistuksen 

ruuan ja veden määrää lisättiin 20.4.1920 pidetyssä kokouksessa, missä vankeinhoitohallituksen 

määräyksestä rangaistukseen tuomituille vangille tuli jatkossa antaa päiväannoksen kaksinkertainen 

määrä leipää ja juotavaksi riittävästi raikasta sekä puhdasta vettä.40 

Kuritushuonerangaistukseen kytkeytyi ankara vakavuus ja siihen liitettiin kurittava vaikutus ja jonkin 

ammatin opetteleminen, mitkä vaativat pitkää vankeusaikaa. Asetuksen mukaan kuritushuone vanki 

oli luettava laitoksen pakkoluokkaan, oppiluokkaan tai koeluokkaan. Luokkia oli kuitenkin 

                                                           
37 Lång 1981, 15. 
38 Matinpuro 1981, 8. 
39 Häikiö 2008, 21; Matinpuro 1981, 9. 
40 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 20.4.1920. 
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käytännössä neljä, sillä oppiluokkia oli kaksi. Rangaistuksen suorittaminen lähti aina pakkoluokasta. 

Vangin ylentäminen seuraavaan luokkaan tapahtui käytöksestä annettavien arvosanojen perusteella. 

Pakkoluokassa oleva vanki pidettiin vähintään neljä kuukautta yksinäishuoneessa. Koeluokassa oleva 

vanki teki työtä yhdessä muiden vankien kanssa ja vietti yöt yhteisissä makuuhuoneissa tai 

mahdollisesti tyhjissä olevissa sellissä. Oppiluokassa olevan vangin tuli tehdä työtä yhdessä muiden 

vankien kanssa, mutta vietti yöt ja pidemmät lomahetket mahdollisuuksien mukaan yksin sellissä. 

Kuritushuonevangin tekemä työn tulot menivät valtiolle, mutta oppi- ja koeluokkien vangeille 

merkittiin kuukausittain säästöraha, jonka suuruuden senaatti määräsi. Luokkien erottamiseksi 

vangeille tuli määrätä luokkaa vastaavia etuja, jotka saivat rangaistuksen tuntumaan pakkoluokassa 

kovimmalta. Tällaisia etuuksia oli esimerkiksi vangin kirjeenvaihto-oikeus omaisten ja ystävien 

kanssa. Vangin tuli ilmoittaa rangaistuajan alussa laitoksen johtajalle ketä hän haluaa tavata ja kenen 

kanssa olla kirjeenvaihdossa. Vanki sai lähettää ja vastaanottaa yhden kirjeen tai kaksi postikorttia 

kerrallaan. Vankeusvangit olivat työpakon alaisia, mutta he saivat tehdä myös työtä omaksi 

hyväkseen, joiden tulosta osa oli maksettava vankilalle. Vankeusvanki oli myös pidettävä 

yksinäisyydessä rangaistuskautensa alussa, jota voitiin jatkaa kahteentoista kuukauteen saakka. 

Vankeusvangit tekivät työtä kruunun hyväksi, mutta saivat myös säästörahaa. Ylemmän osan 

vankeusvaki sai käyttää laitoksessa tehdäkseen vankilahuoneesta jonkin verran mukavammaksi tai 

sitä koristaakseen, tai parantaakseen ruokaansa tai muuhun viattomaan mielitekoon. Vankiosastot oli 

erotettava toisistaan samalla periaatteella kuin kuritushuonevankienkin.41 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien määrä ilmenee seuraavasta taulukosta (taulukko 1).   

 

Taulukko 1. Vankien määrä Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 

Määrä 

vuoden 

lopussa 

812 1570 1079 736 791 704 553 411 343 367 

Selite: Taulukossa ilmoitetaan vankien määrä aina kyseisen vuoden lopussa, jolloin vanki määrän 

vaihtelua vuoden sisällä ei ole huomioitu. Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 

1918–1927. 

 

                                                           
41 Matinpuro 1981, 10; KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kiertokirjeet ja ohjeet 1922–1940, vankeinhoitohallituksen 

kirje Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtokunnalle 18.3.1920. 
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Muiden vankileirien sulkeuduttua vankeja alettiin keskittämään Tammisaaren pakkotyölaitokseen, 

joka näkyy vuoden 1919 osalta vanki määrän nousuna. Tammisaaren pakkotyölaitoksessa säilytettiin 

ainoastaan valtiorikoksesta- ja maanpetoksesta tuomittuja vankeja vuoteen 1922 saakka vuoden 1919 

poikkeusta lukuun ottamatta. Tällöin Tammisaareen siirrettiin hetkellisesti kriminaalivankeja muista 

vankiloista niiden tilanahtauden takia. Häikiön mukaan arkistolähteistä ei käy ilmi, kuinka paljon ja 

kuinka kauan kriminaalivankeja säilytettiin Tammisaaressa. Pakkotyölaitoksen 

rangaistuspäiväkirjaan kirjattiin kriminaalivankien rangaistuksia maaliskuun lopusta elokuun 

loppuun. Syksyllä 1919 vankeinhoitohallitus ehdotti, että Tammisaaressa säilytettäisiin kaikki alle 

21-vuotiaat valtiorikoksesta tuomitut vangit sekä muutaman läänin maakunnissa kirjoilla olleet yli 

21-vuotiaat vangit. Muista pakkotyölaitoksista vankeja siirrettiin vuodesta 1923 Tammisaareen. 

Laitokseen perustettiin sakko- ja vankeusvankien osastot vuoden 1922 lopussa. Vuonna 1923 sakko- 

ja vankeusvankien määrä nousi lähes samaksi kuin poliittisten vankien määrä ja vuodesta 1924 

vankeja oli poliittisia vankeja enemmän.42 

Poliittiset vangit tuli pitää erillään muista vangeista ja heille oli taattava tutkintovankien oikeudet. 

Vankeinhoitokomitean 1920 joulukuussa esittämän esityksen mukaan tärkeintä oli poliittisten 

vankien säilyttäminen, ei heidän kasvattamisensa. Poliittiset vangit eivät tarvinneet normaalia 

vankeinhoidollista kohtelua kuten kriminaalivangit. Poliittiset vangit saivat kuitenkin nauttia 

samoista eduista kriminaalivankien kanssa ja esimerkiksi heille järjestetty opetus noudatti 

vankeinhoitohallituksen yleisiä linjauksia. Poliittisten vankien oikeuksiin kuuluivat ruokapakettien 

vastaanotto ja omien alusvaatteiden pito, omaisten kirjeenvaihto-oikeus kerran kuussa. 

Vankeinhoitohallitus muutti poliittisten vankien oikeuksia vuoden 1921 helmikuussa, jolloin 

poliittiset vangit saivat vastaanottaa vankilan ulkopuolelta tieteellistä kirjallisuutta sekä lehtiä. Vangit 

saivat vastaanottaa laitoksen saarnaajan välityksellä luettavakseen muun muassa Suomen 

urheilulehden, Työväen urheilulehden, Suomen kuvalehden sekä Aikakauskirjan. Oikeuksiin kuului 

myös kirjeen lähettämisoikeus pois lukien vankitoverit sekä kaikkien kirjeiden vastaanottaminen.43 

1900-luvun alussa tehdyn täytäntöönpano asetuksen mukaan, hyvin käyttäytynyttä 

kuritushuonevankia sai käyttää pakkotöihin ulkoilmassa laitoksen ulkopuolella. Vuonna 1917 laki 

ulotettiin koskemaan myös vankeusvankeja. Vankisiirtolat itsenäistyivät varavankiloiksi vuonna 

1919. Varavankiloissa vankien työtehtäviin kuului esimerkiksi maanviljelystyöt ja karjan hoito. 

Laitoksissa, joissa vangit työskentelivät ulkoilmassa, vangit saivat polttaa tupakkaa raskaan 

                                                           
42 Suodenjoki 2009, 352–354; Lindholm 2017, 403–404; Häikiö 18–21. 
43 Hannula 1981, 109; Häikiö 2008, 20–21; Ka, Tammisaaren sotavankileirin arkisto, vankeinhoitohallituksen ja 

oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeet ja määräykset 1893–1931, päiväkäsky n:o 63, 1921. 
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ulkoilmatyön kannustimena.44 Tammisaaren pakkotyölaitoksen alaisena toimi useita vankisiirtoloita 

vuosien 1918–1919 aikana. Vuonna 1918 valtion rautateiden Nummelan työsiirtolaan lähetettiin 40 

vankia. Seuraavana vuonna laitoksesta lähetettiin 20 vankia Ekön sahalaitokseen, Tvärminen 

tiilitehtaaseen, Fiskarsin turvetöihin ja Rautjärven rakennustöihin. Pälkäneen vankisiirtoloihin 

lähetettiin 16 vankia maanviljelys- ja kirvestöihin, Jämsän vankisiirtolan maanviljelystöihin 25 

vankia, 35 vankia maanviljelystöihin Beckyn vankisiirtolaan, Tuusulan vankisiirtolaan 40 vankia 

rakennustöihin, Hankoniemen vankisiirtolaan maanviljelystöihin 50 vankia, Yläneen vankisiirtolaan 

metsähallituksen töihin 80 vankia. Lisäksi samana vuonna perustettiin Kruununpyy vankisiirtola. 

Vankisiirtoloista toiminnassa oli vielä vuonna 1920 Hankoniemen-, Jämsän- sekä Kruununpyyn 

vankisiirtolat. Laitokselta lähetettiin myös Riihimäen pakkotyölaitoksen alaiseen Lopen pitäjän, 

Harajoen ja Kormun vankisiirtoloihin yhteensä 100 vankia. Varavankiloissa vankien vartioinnista 

vastasi työnantajan tai laitoksen itse palkkaamat vartijat sopimuksen mukaisesti.45  

Pakkotyölaitoksen tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin vankien saaminen rangaistusaikanaan 

mahdollisimman tehokkaaseen kruunun hyväksi suoritettavaan työhön. Asetus rangaistuksen 

täytäntöönpanosta säilyi aina vuoteen 1974 saakka, jolloin siirryttiin yksilajiseen 

vapausrangaistukseen ja luovuttiin progressiivisesta järjestelmästä. Siirtymistä ennen vangeille oli 

myönnetty joitakin helpotuksia, mutta asetuksen vankilaoloja koskevat määräykset muutettiin vasta 

vuonna 1974, jolloin määräykset vastasivat paremmin nykyajan olosuhteita ja kielenkäyttöä.46 

 

 

2.2 Pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt 

 

Tammisaaren pakkotyölaitoksessa noudatettiin kuritushuoneen ohjesääntöä47, jota täydensivät 

järjestyssäännöt, jotka annettiin jokaiselle vangille ja ne tuli ripustaa kaikkien nähtäväksi laitoksen 

toimesta. Vuonna 1919 annettujen Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssääntöjen 

mukaan pakkotyövangilta vaaditaan ehdotonta kuuliaisuutta vankilan virkamiehiä ja palvelijoita 

kohtaan. Vankien tuli olla säädyllisiä puheissaan, työssä ja liikunnassa. Vangin tuli noudattaa 

                                                           
44 Matinpuro 1981, 12.  
45 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta v. 1918–

1927. 
46 Matinpuro 1981, 10–15; Hannula 1981, 109. 
47 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1921, kokous 12.11.1918. 
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ahkeruutta ja tarkkaavaisuutta työnteossa ja opetuksessa sekä noudattaa hiljaisuutta, järjestystä ja 

puhtautta, vilpittömyyttä ja totuutta.48  

Vangit eivät saaneet rikkoa heille annettuja määräyksiä. Pakkotyövangit eivät saaneet luvatta mennä 

pois vartijan näkyvistä, puhutella suotta vartijaa tai esimiestä. Vangit eivät saaneet toimittaa muuta 

työtä kuin mitä heille oli määrätty, ryhtyä kaupantekoon tai vaihtaa tai lainata muiden vankien tai 

vankilan vaatteita tai muuta tavaraa. Vangit eivät saaneet tuhlata, pilata tai hävittää vankilan 

omaisuutta sekä varomattomasti pidellä tulta. He eivät saaneet luvatta kokoontua ryhmittäin tai viipyä 

pihoissa tai muissa paikoissa. Vangit eivät saaneet tehdä tarpeitaan muissa kuin siihen osoitetuissa 

paikoissa, mennä levolle ennen määrättyä makuuaikaa tai nousta ennen annettua merkkiä.49  

Vankien tuli noudattaa laitoksen päiväjärjestystä. Vangit saivat joka päivä viettää määräajan pihoissa 

kävelemässä ilmanlaadun sen salliessa lukuun ottamatta sairaita vankeja ja niitä, jotka kärsivät 

erityistä rangaistusta. Sunnuntaina ja pyhäpäivinä vangit saivat johtajan suostumuksella viettää joku 

osa vapaista ajoista käytävissä tai vankilan pihalla. Vapaa aikana vangit saivat myös lukea ja kirjoittaa 

kirjeitä ja tehdä muita johtajan hyväksymiä askareita. Kävelyn aikana vankien tuli kävellä yksin 

toistensa perässä vankilan pihalla. Kurinpitorangaistusta kärsivät vangit kävelivät yksin erikseen 

varatulla alueella. Esimiehen käskystä vankien tuli asettua riviin ilman melua, ja komennon jälkeen 

heidän tuli yksitellen toistensa perässä kävellä komennon mukaiseen paikkaan. Samaan aikaa vangit 

eivät saaneet luvatta seisahtua, astua ulos rivistä tai juosta. Vankien tuli tervehtiä esimiehiään niin, 

että ulkona miehet ottavat lakin päästään ja sisällä huoneissa astuvat asentoon. Esimiehen 

puhutellessa vankia, vangin tuli seisoa suorana ja puhua selvästi ja säädyllisesti. Työtä tekevän vangin 

tuli täksi aikaa lakata työnteko. Vangit eivät saaneet sinutella esimiehiään.50 

Jokaisen vangin, joka ei ollut sairaana, kurinpitorangaistuksessa tai saanut johtajan lupaa, tuli käydä 

jumalanpalveluksessa ja muissa hartausharjoituksissa. Koulu-opetukseen tuli osallistua ne vangit, 

jotka eivät ole yli 40-vuotiaita tai keitä johtaja ei ollut vapauttanut opetuksesta. Vankien tuli pitää 

lainaamansa kirjat vahingoittumattomana. Vangit saivat mahdollisuuksien mukaan kylvyn kerran 

viikossa. Vankien hiukset tuli leikata lyhyiksi ja heidän partansa ajettiin tarvittaessa. Viimeisenä 

vuosineljänneksellä ennen rangaistusajan loppua, vanki sai johtajan suostumuksella antaa parran sekä 

                                                           
48 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
49 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
50 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
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hiuksien kasvaa. Vangin huomatessaan syöpäläisiä, tuli siitä heti ilmoittaa vartijalle. Vankien tuli 

palauttaa käytetyt vaatteet takaisin, kun he saivat uudet vaatteet tilalle.51 

Jos vanki tunsi itsensä sairaaksi, siitä tuli ilmoittaa vartijalle tai jos vanki halusi puhutella johtajaa tai 

muuta vankilan virkamiestä. Vangit saivat tehdä perusteellisia valituksia johtajalle ja johtokunnalle, 

mutta aiheettomat valitukset tai jos ne tehdään säädyttömällä tavalla, valittajaa rangaistaan. Vankien 

omaisuus tuli kirjata luetteloon ja jokaiselle vangille, jolla oli saatavana rahavaroja, annetaan 

valtakirja, johon kaikki vangin saatavat ja säästöraha merkitään. Jos vangilla on vankilaan 

tuultaessaan sellaista tavaraa, jota vankilassa ei voida säilyttää tai se voisi turmeltua, myydään 

vahtimestarin toimesta vangin varalle.52 

Johtajan luvalla vangit saivat vastaanottaa heitä tervehtimään tulevia henkilöitä ja sekä lähettää että 

vastaanottaa kirjeitä säännön mukaisesti kerran kuukaudessa. Vanki, joka oli 

kurinpitorangaistuksessa ei saanut vastaanottaa luona kävijöitä tai vaihtaa kirjeitä ennen kuin kolme 

kuukautta oli kulunut rangaistuksen tuomitsemisesta. Kaikki vangeille tulleet ja heiltä lähtevät kirjeet 

tarkastettiin johtajan toimesta. Vankilaan saapunut vanki tuli tarkistaa. Pois-lähtevä vanki sijoitetaan 

viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä erikseen muista vangeista. Tämän vangin rahasaatavasta 

tehdään suoritus, jonka vanki allekirjoittaa. Ennen kuin vanki jättää vankilan, tämän tulee ilmoittaa 

johtajalle, jos hän ei ole saanut kaikkea mitä hänellä tullessaan oli.53 

Jos vanki rikkoo määräyksiä vastaan, vanki voidaan määrätä kurinpitorangaistukseen. Vanki on myös 

velvollinen korvaamaan kaiken vankilalle aiheuttaman vahingon. Kaikki vangin mukanaan vankilaan 

tuoma omaisuus, joka on tällä luvattomasti ollut tai jonka omistajaa ei tiedetä tai on salaa hankkinut 

vankila-aikanaan, on menetetty vankilalle. Pakkotyölaitoksen vankien ohjesäännöt oli määrätty 

ripustettavaksi kaikkiin koppeihin ja työsaleihin ja ne tuli antaa myös jokaiselle vankilan virka- ja 

palvelusmiehelle.54  

 

 

                                                           
51 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
52 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
53 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt. 
54 KA, Sotavankilaitoksen arkisto, Sotavankilaitoksen, sotavankiloiden ja varapataljoonien ohjesäännöt 1918–1918, 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt.  
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2.3 Vankeinhoidon tavoitteet ja tehtävät 

 

Vuonna 1925 annettiin asetus vankeinhoitolaitoksesta, mikä kumosi siihen saakka voimassa olleet 

kuritushuone- ja vankilaohjesäännöt. Asetuksen mukaan vankilahallinnon tehtävä oli 

vankilalaitoksen ohjaamisen ja vapausrangaistusten täytäntöönpanon ohella, herättää vangeissa 

siveellistä kuntoa sekä saada vangit pyrkimään edistykseen ja parannukseen. Vangit eroteltiin 

nuortenvankien ryhmään, ensikertalasiin sekä rikoksen uusijoihin. Vankeja voitiin siirtää ryhmästä 

toiseen riippuen vangin omasta käytöksestä.55  

Laitoksissa otettiin jo 1920-luvulla käyttöön osissa töissä urakkatyö ja vuonna 1925 se otettiin 

käyttöön kaikissa vankiloissa tehdyissä töissä. Vankeinhoitoasetuksen mukaan jokaisella 

työkykyisellä vangilla oli vaadittava vähintään niin suuri määrä työtä, että sen arvo rahassa kattaisi 

vangin vaatetuksen ja ravintoon meneviä kuluja. Vangille oli asetettava urakka, joka oli määrätty 

työlajin mukaan. Vangit oli asetettava sellaiseen työhön, jossa he pystyivät saavuttamaan suurimman 

työtuloksen. Vangit pyrittiin sijoittamaan vankilassa työhön, jota hän oli tehnyt vapaudessa tai jota 

hän halusi tehdä. Suurin osa vangeista teki vankilan osoittamaa työtä.  Tammisaaren 

pakkotyölaitoksessa 1920-luvulla vangit harjoittivat pääsääntöisesti käsityöläisammatteja ja eniten 

vankeja työllistivätkin puusepäntyöt.  Vangille, joka suoritti työnsä yli urakkanormien, voitiin 

myöntää ylimääräinen kirje-, tapaamis- tai kävelyoikeus. Poliittisten vankien tuli tehdä vankilan 

heille osoittamaan työtä. Vangit pystyivät järjestämään myös itselleen töitä ja maksamaan siten 

vankilalle ylläpidostaan. Tällaisia vankien työt olivat esimerkiksi kirjallisten töiden tekeminen. 

Kirjallisia töitä saivat tehdä vangit, jotka olivat elättäneet itseään vapaudessakin pääasiallisesti 

kirjallisilla töillä ja, jotka olivat tätä erikseen pyytäneet. Normaalia oli, että vangit hankkivat itsellensä 

kirjallisia käännöstöitä, jotka tarkastettiin ennen niiden aloittamista niiden poliittisen luonteen takia. 

Poliittisten vankien kääntämiä töitä olivat esimerkiksi Juhani Ahon Rautatie, Aleksis Kiven 

Nummisuutari ja Santeri Alkio Oja-Pappalan joulu. Vangin päivittäinen työaika oli 8-9 tuntiin, joka 

muutettiin 10 tuntiin vuonna 1927. Vangin ravinto voitiin järjestää vangin työlaadun raskauden 

mukaan. Vankilan viranomaisten puheille vanki laskettiin yleensä vain työstä vapaina aikoina. 

Työhön osallistumattomien ja näennäistä työtä tekevien vankien ruoka-annosta voitiin pienentää 

rangaistuksen tehostamiseksi.56   

Vankeusvangeille ja oppi- sekä koeluokan kuritushuonevangeille annettiin oikeus työtuloksen 

perusteella maksettavaan työosuusrahaan vangin ruoka- ja vaatemenojen määrän ylittävästä 

                                                           
55 Matinpuro 1981, 16–18; Hannula 1981, 117. 
56 Matinpuro 1981, 25; Hannula 1981, 117; Häikiö 2008, 41–43. 
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työnarvosta viisi, kymmenen tai viisitoista prosenttia vangin luokasta ja osastosta riippuen. 

Työosuusrahalla vanki saattoi ostaa esimerkiksi ruokaa kuten leipää, maitoa, margariinia, 

keittoruokaa, sokeria ja tupakkaa avovankilassa sekä hygienia tavaroita kuten hammasharjan, 

saippuaa ja kamman. Vangilla oli oikeus ostaa itselleen almanakan. Työosuusrahalla oppiluokan 

vanki sai tilata yhden ja koeluokan vanki kaksi aikakausilehteä. Vangeille julkaistiin vuosittain 

aikakausilehti luettelo, josta he saivat toivoa itselleen luettavaa. Toisen oppiluokan vanki sai tämän 

lisäksi ostaa itselleen esimerkiksi peilin, kirjallisuutta, piirustus- ja kirjoitustarpeita, yöpaidan, 

villapaidan ja sukat. Vuoden 1927 annetun päätöksen mukaisesti myös voimistelukengät. Oppiluokan 

vangit saivat ahkerasta työnteosta muitakin etuuksia työosuusrahan lisäksi kuten ylimääräisen puoli 

tuntia kävelyoikeutta. Koeluokan vangit puolestaan voivat saada johtajan harkinnan mukaan oleskella 

vankilan pihalla. Vangit saivat myös pitää hallussaan valokuvia eri määriä riippuen vankiluokastaan. 

Koeluokan vanki sai myös pitää hallussaan tammi-, myllymatti-, ja shakkipelit.57 

Vangin tehdessä työtä, tällä ei ollut aikaa alistua huonoille vaikutteille ja suunnitella järjestyshäiriöitä. 

Vangille maksetulla työosuusrahalla pyrittiin myös lisäämään vangin intoa työhön ja työtehokkuutta. 

Jos vanki rikkoi laitoksen sääntöjä ja hänet tuomittiin kurinpitorangaistukseen, vanki saattoi menettää 

tehdyn työnsä säästöt. Työnteolla vanki kasvatti myös ammattitaitoaan, mikä oli hyödyksi 

tulevaisuudessa, kun vangin rangaistus oli suoritettu. Asetuksen myötä painopiste vankeinhoidossa 

siirtyi yksilöllisestä vankikäsittelystä vankityöhön. Matinpuron mukaan tähän vaikutti myös 

kansalaissodan ja kieltolain lisäämä vankimäärä, jonka lainmukaiseen käsittelyyn ei ollut riittävästi 

vankitiloja. Tilanpuute ja ahtaus lisäsi levottomuutta ja epäjärjestystä vankiloissa.58 

Vankien oikeudet järjestettiin nyt siten, että alemman osaston vankeusvangilla oli samat oikeudet 

kuin toisen oppiluokan kuritushuonevangeilla ja ylemmän osaston vankeusvangeilla vastaavasti 

samat oikeudet kuin koeluokan kuritushuonevangeilla. Pakkoluokan vangilla ei ollut kirje- eikä 

tapaamisoikeutta, lukuun ottamatta tulokirjettä, jonka vanki sai kirjoittaa laitokseen saapuessaan 

omaisille. Vanhojen kuritushuonesääntöjen mukaan pakkoluokan vangeilla oli kirje- ja 

tapaamisoikeus joka kuudes kuukausi. Muilla kuritushuonevangeilla luokasta riippuen oli joka viides, 

neljäs ja kolmas kuukausi. Nyt muut vangit saivat kirjevuorollaan kerran kuukaudessa vastaanottaa 

kaikki siihen mennessä saapuneet kirjeet. Pois lukien kuvitetut kortit, jota jo aiemminkin pidettiin 

vangeille sopimattomina.59  

                                                           
57 Matinpuro 1981, 21–22; Ka, Tammisaaren sotavankileirin arkisto, vankeinhoitohallituksen ja oikeusministeriön 

vankeinhoito-osaston ohjeet ja määräykset 1893–1931, oikeusministeriön kirje vankiloiden johtajille 15.7.1925. 
58 Matinpuro 1981, 16–18; Hannula 1981, 117. 
59 Häikiö 2008, 19. 
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Kirjevaihtoon käytettiin laitoksen leimalla varustettua kirjepaperia. Vanki sai kirjepaperin haltuunsa 

aina omalla kirjevuorollaan. Laitoksen opettaja tarkisti vangeilta lähtevät ja vangeille saapuvat 

kirjeet. Jos vangille tuli kirjeessä jokin tärkeä omaista koskeva tieto, vanki sai tiedon siitä 

kirjevuorosta huolimatta. Kirjoja vangit saivat lainata kerran kuukaudessa. Pakkoluokan vangeille 

kirjan valitsi lainauksen suorittaja ja koeluokan vanki sai valita kirjansa itse. Kirjojen tuli laadultaan 

olla uskonnollisia, kasvattavia ja opettavia, mutta oppiluokan vangit saivat lainata myös puoliksi 

ajanvietekirjoja.   Pakkoluokan kuritushuonevanki ei saanut tätä ennen lainata kirjoja lainkaan. 

Muutosta ennen heidän tuli tyytyä sellissä olevaan Uuteen testamenttiin, virsikirjaan ja Elämää -

lehteen60. Vuodesta 1922 vangeille ilmestyi myös Pelastusarmeijan Sotahuuto -lehti, jos he halusivat 

lukea sitä.61 

Poliittiset vangit saivat vuodesta 1921 alkaen vastaanottaa vankilan ulkopuolelta tieteellistä 

kirjallisuutta. Vangit saivat aluksi lainata kirjoja myös toisilleen, mutta toiminta kiellettiin 

myöhemmin, sillä laitoksen johto pelkäsi sen haittaavan laitoksen opetusta sekä sen muodostumista 

poliittiseksi kouluttamiseksi. Vuonna 1925 oikeusministeriön vankeinhoitoasianosasto salli 

toiminnan jatkumisen, jolloin vangit saivat lainata kirjoja toisilleen opettajien välityksellä.62 

Poliittisten vankien oikeuksiin kuului vuodesta 1922 lähtien hankkia omaistensa tai 

pakkotyölaitoksen henkilökunnan avulla opetusvälineitä, joita vankilassa ei ollut kuten 

piirustusvälineitä. 63  

Uuden vuonna 1925 annetun vankeinhoitoasetus ei eronnut juurikaan vankeja koskevasta 

aikaisemmasta ohjeistuksesta sekä vankien järjestyssäännöstä. Asetuksen mukaan vangin tuli tarkoin 

noudattaa häntä koskevia määräyksiä ja vankilan järjestystä. Vangin tuli osoittaa kunnioitusta ja 

ehdotonta kuuliaisuutta vankilan viranomaisille. Vangin tuli noudattaa hiljaisuutta, säännöllisyyttä ja 

siisteyttä, olla säädyllinen puheissan ja tavoissaan ja aina pysyä totuudessa. Vangin tuli olla ahkera 

ja tarkkaavainen ja käsitellä laitoksen kalustoa ja muuta omaisuutta varovaisesti ja säästävästi. Vanki 

ei saanut poistua hänelle osoitetusta asuinhuoneesta tai työpaikasta tai vartijan näkyviltä. Vanki ei 

saanut pyrkiä yhteyteen toisessa vankisuojassa olevien vankien kanssa. Vanki ei saanut valittaa 

aiheetta asioista tai käyttäytyä sopimattomalla tavalla. Vanki ei saanut ilman pakottavaa syytä kutsua 

vartijaa, polttaa tupakkaa muuna aikana ja muussa paikassa, kuin mikä oli määrätty. Vangin tuli 

sinutella vankilan viranomaisia. Vangit, jotka asuivat yhteishuoneissa, ei saaneet tarpeettomasti 

                                                           
60 Vankeinhoitohallituksen vuodesta 1919 julkaisema viikoittain ilmestyvä Elämästä-lehti. Lehteä jaettiin kaikille 

vangeille ja sen tarkoituksena oli poistaa vankien keskuudessa liikkuvia huhuja sekä jakaa kasvattavia ja sivistäviä 

kirjotuksia koti- ja ulkomaiden uutisosastoilta. Matinpuro 1981, 15. 
61 Matinpuro 1981, 20–21. 
62 Häikiö 2008, 46. 
63 Häikiö 2008, 45–46. 
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keskustella toisten vankien kanssa muulloin kuin vapaahetkinään. Vankeinhoitoasetuksen tullessa 

voimaan annettiin vankien arvostelua ja oikeuksia koskevat määräykset, joita täydennettiin vuonna 

1928 annetuilla vankien järjestys- ja esiintymisohjeilla. Nämä ohjeet ja määräykset olivat osa vuoden 

1928 ensimmäisen kerran julkaistuja vankisääntöjä. Säännöt julkaistiin seuraavan kerran vähäisin 

muutoksin vuonna 1939.64 

 

 

2.4 Vankien hengellinen kasvatus pakkotyölaitoksessa 

 

Asetuksen vapausrangaistuksia koskevien määräysten mukaan oli jokaiselle vangille annettava 

sielunhoitoa, opetusta ja neuvoja, mitkä tähtäsivät vangin mielentilan ja elämän parantamiseen. 

Rangaistuslaitoksissa oli pidettävä jumalanpalvelus sunnuntaisin ja juhlapyhinä ja hartaushetkinä 

muina viikonpäivinä. Tammisaaressa jumalanpalveluksiin osallistuminen säilyi vapaaehtoisena 

vuonna 1919, johon Häikiön mukaan kuitenkin tulisi suhtautua epäillen.  Vangeille järjestettiin myös 

hartaushetkiä laitoksen sairaalassa ja selleissä. Varsinkin poliittiset vangit suhtautuivat 

jumalanpalvelukseen pakollisuuteen vastahakoisesti ja vuoden 1920 lopussa 242 vankia rangaistiin 

kirkkolakkoon osallistumisesta vastalauseena pakollisille jumalanpalveluksille. Lakon takana oli 

aatteelliset syyt sekä vankien kielteinen mielipide laitoksen papin Pöyryn saarnoista. Helmikuussa 

1921 vankeinhoitohallitus päätti, että poliittisten vankien osallistuminen jumalanpalveluksiin oli 

jatkossa vapaaehtoista.  Vangit, jotka eivät osallistuneet jumalanpalvelukseen, osallistuivat 

esitelmätilaisuuksiin. Kriminaalivangeille jumalanpalveluksiin sekä hartaushetkiin osallistuminen 

tuli vapaaehtoiseksi vasta vuonna 1925. Kirkkoon kuulumattomille vangeille annettiin 

siveysopetusta, joka käsitti pyhä- ja juhlapäivinä esitelmän tai puheen. Tilaisuuksiin osallistuminen 

oli vangeille pakollista. Vankien lainaamien kirjojen tuli olla siveysopin mukaisia. Siveysopetuksesta 

vastasi vankilan pappi ja opettajat.65  

Vangin rangaistuksen pituuden ylittyessä yli kolme kuukautta, tälle tuli antaa opetusta uskonnosta ja 

muissa koulutiedoissa sekä rangaistuslaitokselle sopivassa ammatissa. Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen vangeille opetus ja sielunhoito järjestettiin määräysten mukaisesti vuodesta 1919 

lähtien. Ensiksi opetusta annettiin sellaisille vangeille, jotka eivät olleet käyneet kansakoulua, jolloin 

opetukseen osallistui 300 vankia. Myöhemmin opetus muotoutui vastaamaan pitkälti 
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65 Häikiö 2008, 48–52; Matinpuro, 8–9. 
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kansakouluopetusta.66 Vankeinhoitohallitus määritteli vangeille annettavan opetuksen vuoden 1919 

alussa. Poliittisille vangeille tuli järjestää alkeisopetusta, minkä apuna oli laitoksen kirjaston 

kokoelmat. Opetuksessa keskityttiin lukemiseen, yksinkertaisiin laskutehtäviin sekä kirjoituksen 

harjoitteluun. Opetusta oli kuusi tuntia viikossa, mistä yksi tunti käytettiin esitelmien pitämiseen. 

Jatkoluokilla vangit opiskelivat kirjallisten ja matematiikan lisäksi yhteiskuntaoppia ja terveys- ja 

raittiusoppia. Opetustyön järjestämisen tarkoitus poliittisille vangeille oli herättää vankien kiinnostus 

koulunkäyntiin ja sen kautta vaikuttaa heidän maailmankatsomukseensa. Opetuksesta oli vangeille 

hyötyä, sillä useat vangit eivät olleet vapaudessa pystyneet käymään koulua tai olivat jättäneet sen 

kesken. Pakkotyölaitoksessa alettiin järjestää vuodesta 1920 kirjasto-opetusta, missä vanki opiskeli 

itsenäisesti lainaamansa kirjan sisältöä ja tämän jälkeen kävi siitä keskustelun opettajan kanssa. 

Opiskelun tavoitteena oli laajentaa vangin ajatusmaailmaa. Itseopiskeluun osallistui kaikki vangit 

lukuun ottamatta sairaita ja muuta kouluopetusta saavia vankeja. Opettajien haasteeksi muodostui 

laajentaa poliittisten vankien kiinnostuksen kohteita. Kirjasto-opetuksesta tuli vuosien saatossa 

laitoksen tärkein opetuksen muoto.67  

Vangit saivat myös pitää opetukseen kuuluvia esityksiä heitä kiinnostavista aiheista. Muutamilta 

vangeilta jouduttiin kieltämään heidän valmistelemiensa esityksien pito niiden poliittisten 

viittauksien takia, minkä vuoksi vangit kieltäytyivät kokonaan pitämästä esitelmiä. 68 Valtiollisia 

vankeja kasvattavuuden ihanteen mukaan tuli kannustaa opiskelemaan yleissivistäviä aineita kuten 

kieliä, historiaa ja kansantaloutta. Tammisaaren johto suuntasi opintoja kieliin, osuustoimintaan ja 

kirjanpitoon 1920-luvulla. Poliittiset vangit saivat opiskella marxilaista kirjallisuutta. Kommunistista 

sekä neuvostopuolella painettuja lehtiä ja kirjallisuutta ei laitoksissa suvaittu. Vankeinhoidon 

tarkastaja oli 27.11.1923 tarkastuskäyntinsä jälkeen huolissaan siitä, että laitoksen nykyinen olotila 

voi johtaa siihen, että vankilasta kehittyy opisto, josta vangit saavat kaikinpuolisen 

puoluekasvatuksen. Neuvoston vaikutus näkyi opiskelun järjestelmällisyytenä ja sen toimesta oli 

laadittu vangeille opiskeluohjelmia. Vapaa-aika käytettiin opiskeluun, jolloin oli pysyttävä hiljaa.69  

Vuoden 1922 kesällä vangeille alettiin järjestää myös kesäisin kursseja, joiden opettajina toimivat 

asiaa tunteneet vangit. Aluksi kursseja oli kaksi, joiden teemana oli kirjanpito. Kurssille otettiin 70 

vankia, joihin vankilan johtaja ja opettaja valitsivat osallistujat vangin käytöksen ja ahkeruuden 

perusteella. Kesällä 1925 kirjanpito kurssien sijasta järjestettiin ruotsin ja saksan kielen kurssit. 

                                                           
66 Häikiö 2008, 43–44. 
67 Häikiö 2008, 45; KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1921–1921, kertomus Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen toiminnasta v. 1920. 
68 Matinpuro 1981, 8–9; Häikiö 2008, 44, 52–53; Krekola 2006, 81. 
69 Häikiö 2008, 82–84. 
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Vuoden 1925 vankeinhoitoasetuksen mukaan, kriminaalivangit saivat hankkia harrastuksiinsa 

tarpeelliset tarvikkeet laitoksen ulkopuolelta. Kriminaalivangeille tuli myös antaa tilaisuus 

opiskeluun vapaa-aikanaan sekä kasvattavien esitelmien kuuntelemiseen, mitä poliittisille vangeille 

järjestettiin jo vuodesta 1918 lähtien.70  

Vuonna 1924 laitoksessa perustettiin opintoryhmä lisäopiskelua varten niille vangeille, jotka olivat 

suorittaneet kansakoulun kurssit. Opintoryhmään kuului 12 vankia ja he opiskelivat suomen ja ruotsin 

kieltä, matematiikkaa, kirjanpitoa sekä kirjoittamista. Ryhmä hajotettiin vuoden lopussa 

järjestyssyistä. Seuraava lisäopiskeluryhmä järjestettiin syyskuussa 1925, johon kuului runsaat 

kaksikymmentä vankia. Ryhmä toimi vuoden 1926 loppuun saakka. Kasvattava vaikutus edellytti 

myös, että vanki pidettiin alituisen huomion kohteena ja, että laitoksen virkamiehet kävivät ahkerasti 

yksinäishuoneessa olevan vangin luona.  Tätä tarkoitusta palveli myös vangin ahkera työntekeminen, 

kuuliaisuus, järjestys ja puhtaus. Vankien kanssa käytyjä keskustelun aiheita olivat muun muassa 

uskonnolliset kysymykset, vangin perhe, omaisuus, opinnot, asuinolot ja työn hankinta. Vangeille 

pidettävät esitelmät käsittelivät uskontoa, luonnontieteitä, terveystietoa ja kirjallisuutta. 

Tilaisuuksissa oli usein myös kuorolaulua, lausuntaa sekä soittoa Erityisesti työpakolle annettiin 

painoa, koska laitoksien kustannukset vaativat sitä sekä tuottavalla työllä nähtiin olevan vangin 

moraalia vahvistava vaikutus.71 

Vangin vapaahetkinä, vangeille tuli antaa tilaisuus siveellisten ja muiden hyödyllisten kirjojen 

lukemiseen. Vangit saivat harrastaa voimistelua sunnuntaisin pidettävän kävelytunnin yhteydessä ja 

laitoksessa järjestettiin myös lauluopetusta.  Liikkuminen tuli tapahtua niin, ettei yksinäisyydessä 

pidetyt vangit joutuneet kosketuksiin muiden vankien kanssa. Laitoksessa järjestettiin muutamia 

voimistelunäytöksiä vuoden 1921 aikana voimistelun elvyttämiseksi vankilassa. Kesäaikana vangit 

saivat pelata pallopelejä, voimistella tai muuten urheilla aina sunnuntaisin.72 Nimimerkki Steinin 

Urheilulupakinaa Tammisaaren pakkotyölaitoksessa -jutussa Älkää unohtako meitä! -julkaisun 

(1926) mukaan urheileminen oli suosittua ja vangeilla oli omia urheiluseuroja. Jäsenyyteen 

vaikuttivat vangin ikä ja liikunnalliset harrastukset. Esimerkiksi Närpiön kasarmin urheiluseuroja 

olivat Hötkäys ja Ährä, joiden jäsenyyden ehtona oli vähintään 35 vuoden ikä. Nuorempia voitiin 

hyväksyä seuroihin, jos jäsenen oli naimisissa ja vähintään kolme lasta tai toista kertaa naimisissa. 

                                                           
70 Häikiö 2008, 45–46; KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1925–1925, kertomus Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen toiminnasta v. 1924. 
71 Matinpuro 1981, 8–9; Häikiö 2008, 44 ja 52–53. 
72 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1923–1923, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 
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Kokkolan kasarmin seurat olivat Ärhä ja Ährän penikat. Nimimerkki Steinin mukaan 

vankilaviranomaiset suostuivat joskus kasarmien välisiin otteluihin.73  

 

 

2.5 Pakkotyölaitoksen henkilökunta 

 

Vuoden 1918 huhtikuussa annetun Suomen sotilasvankiloiden ohjesäännön mukaan vankileirin 

virkamieskuntaan kuuluivat leirin johtajan ja vähintään yhden apulaisjohtajan lisäksi lääkäreitä, 

pappeja, yksi sihteeri, yksi tai useampi kirjuri ja yksi työnjohtaja. Palveluskuntaan kuuluivat 

päällysmiehiä, järjestysmiehiä ja sairaanhoitajia.  Virkamieskunnan tehtävä oli hoitaa leiriin liittyvät 

tehtävät paitsi vankien vartioiminen, joka kuului vartiosotilaiden tehtäviin valvoa, että vangit eivät 

pääse karkaamaan.74 

Sotavankilan virka- ja palvelusmiehet katsotaan sotavankilaitokseen kuuluviksi, jolloin he ovat 

sotilasrangaistuslakien alaisia. Vankilan virkamiehet ja palveluskunta eivät saaneet käyttää vankia 

yksityisessä palveluksessaan, joihin ei lukeutuneet puhtaanapito, pikkutehtävät, puutarhanhoito ja 

muut samankaltaiset toimet. Työntekijät eivät saaneet ryhtyä kaupantekoon vangin kanssa tai 

vastaanottaa heiltä lahjaa tai maksua. He eivät saaneet myöskään olla vangeille avuliaita 

sanansaattamisessa tai kirjeenvaihdossa, mitkä tuli tapahtua vain laitoksen johtajan erikoisella 

suostumuksella. Virkamiesten loman viikoksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi määrää Vankilaitoksen 

päällikkö ja pidemmän loman määrää puolestaan Turvaamisosaston päällikkö. Palveluskunnan 

lomasta määrää laitoksen johtaja.75  

Johtaja on vankilan päällikkö, jonka tehtäviin kuuluu vankilan hoitaminen ja sen järjestyksen sekä 

talouden valvominen. Johtajan tuli valvoa, että vankilassa toimivat henkilöt täyttävät heille kuuluvat 

velvollisuutensa ja, että vankeja kohdellaan sääntöjen mukaan ja heidän karkaamisensa estetään. 

Johtaja vastaa vankilan palvelusväen jakamisesta toimiinsa. Johtajan tehtävänä oli rankaista vankia, 

jos tämä rikkoi vankilajärjestystä. Rankaisu toimenpiteitä ovat häpeärangaistus, vähennetty muona, 

ylityö tai aresti. Kapinassa ja siihen yllyttämisessä tai vartijan väkivaltaisesta vastustamisesta sekä 

karkaamisessa tuli käyttää ampuma-asetta. Vankien rangaistuksista tuli pitää rangaistuspäiväkirjaa. 
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Kun vankilassa tapahtuu jotakin tärkeää, siitä tuli heti ilmoittaa vankilaitoksen päällikölle sekä 

lähimmälle sotilaspäällikkö tai komendantille.76  

Taloudenhoitajaksi määrätyn apulaisjohtajan toimiin kuului toimia johtajan alaisena ja huolehtia 

vankilan taloudellisesta hoidosta. Taloudenhoitajan tehtäviin kuului vastata vankilan ruuanpidosta ja 

muonituksesta, vastata vankilan rakennuksista ja kirjanpidosta. Vankilan johtaja määrääsi muiden 

apulaisjohtajien tehtävät. Vankilan lääkärin oli toimia ylilääkärin alaisuudessa ja valvonnan alaisena. 

Lääkäri huolehti vankilan terveys- ja sairashoidosta, sairaalasta ja apteekista. Lääkärin oli johtajan 

kanssa puhuttuaan, palkata sairaanhoitajia ja hoitajattaria palvelukseen, joiden esimiehenä hän toimii. 

Lääkäri antoi lääkärintodistukset ja määräsi vankien ottamisesta sairaalaan ja sairaiden muonasta. 

Lääkärin tehtäviin kuului myös sairaspäiväkirjan pito säännöllisesti. Vankilan papin oli huolehdittava 

vankien sielunhoidosta ja säännöllisesti pidettävistä jumalanpalveluksista.77 

Työnjohtaja toimi vankilan työn johdossa ja huolehti siitä, että vangit pysyvät työssä. 

Palveluskunnalla ja vartijoilla ei ole rangaistusvaltaa vankeja kohtaan. Vankien järjestyshäiriöt tuli 

ilmoittaa vankilan päällystölle. Karkaamistapauksissa tai sen yrityksissä tuli käyttää heti ampuma-

asetta. Päällysmiesten tehtäviin kuului järjestysmiesten ja vatioston avulla pitää silmällä ja vastata 

vankien vartioimisesta. Vangit oli laskettava joka ilta ja vankien tuli suorittaa nimenhuuto. 

Päällysmiesten tuli tarkistaa, että vankilan ovet ja portit pidetään vartioituna ja, että piikkilanka-aidat 

olivat kunnossa. Heidän tuli valvoa myös yleistä järjestystä, hiljaisuutta, puhtautta ja siisteyttä 

laitoksessa. Päällysmiesten tuli aika ajoin tarkastuttaa vankien huoneet, työpaikat ja vaatteet sekä 

valvoa, että vangit noudattavat vankilan sääntöjä. Heidän tuli valvoa myös, ettei sivulliset pääse 

vankilan alueelle. Päällysmies ei saanut poistua ilman johtajan lupaa vankilan alueelta.78 

Järjestysmiehen tehtävänä oli saapua määräajallaan vahdinpitoon ja pysyä paikallaan, kunnes toinen 

vartija hänet päästää. Järjestysmiehen tuli valvoa vankeja karkaamisen estämiseksi ja tarkistaa, että 

portit pidetään vartioituna ja suljettuina. Heidän tuli laskea vangit aina, kun he luovutettiin toiselle 

vartijalle. Järjestysmiehen tuli tarkistaa ja ottaa pois yöksi vangeilta työkalut, aineet ja valmisteet. 

Järjestysmiesten tuli kohdella vankeja päättäväisesti ja valvoa, että he noudattavat järjestyssääntöjä 

sekä tarkastaa, ettei vangeille ollut luvattomia esineitä hallussaan. Järjestysmiesten tuli myös 

varmistaa, etteivät sivulliset puhutelleet vankeja ja etteivät he itsekkään tarpeettomasti puhutelleet 
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heitä. Järjestysmiesten tehtäviin kuului myös ilmoittaa asianomaiselle esimiehille, jos vanki halusi 

puhutella päällystöä.79 

Vankileirin vartiomiehistöä koskevassa ohjesäännössä (1918) määriteltiin vankileirin 

vartiomiehistön tehtäviä. Vartio ei saanut poistua paikaltaan ennen kuin vaihto oli tapahtunut. Vartion 

tuli tarkistaa, että kaikki on asianmukaisessa kunnossa. Vartion tuli valvoa, ettei vangit olleet 

yhteydessä vankilan ulkopuolisiin henkilöiden kanssa. Jos vangit yrittivät karata, vartion tuli käyttää 

ampuma-asetta estääkseen karkaamisen. Vartijat eivät saaneet keskustella vankien tai 

asiankuulumattomien henkilöiden kanssa. Vartijat eivät saaneet nukkua, tupakoida, toimittaa 

luonnollisia tarpeitaan eikä laittaa pois hallussa olevaa kivääriä palveluksen aikana.80 

Lokakuun budjettiehdotuksen avulla voidaan tarkastella laitoksen henkilökunnan81 kokoonpanoa ja 

hierarkkisuutta. Korkeimpaan palkkaluokkaan laitoksessa kuuluivat johtaja ja lääkäri (1200 mk), 

ensimmäinen apulaisjohtaja (1100 mk) sekä apulaislääkärit (1000 mk). Kahdelle apulaisjohtajalle 

maksettiin, joista toinen toimi taloudenhoitajana (1000 mk) ja toinen kansliapäällikön tehtävissä 

(900mk). Samasta palkasta nautti myös laitoksen pappi ja sihteeri. Taloudenhoitajan apulaisen palkka 

oli 800 markkaa. Korkea palkka kertoi myös työntekijöiden luottamuksesta. Pakkotyölaitoksen 

johtokuntaan kuuluivat leirinjohtajat, talouspäällikkö, pappi ja lääkäri. Laitoksen keskimmäiseen 

palkkaluokkaan kuuluivat työnjohtaja ja koneenkäyttäjä (750 mk), kolme opettajaa, varastonhoitaja, 

kaksi vahtimestaria ja apulaistyönjohtaja (650 mk), kanslia-apulainen, laskuapulainen, 

koneenkäyttäjän apulainen ja välskäri (600 mk), kuusi vahtimestaria, 105 vartijaa, kolme 

päällysmiestä sotilasvartijoiden täydentämiseksi (550 mk). Laitoksen naistyöntekijöistä ylihoitaja 

nautti korkeinta palkkaa (500 mk). Alimpaan palkkaluokkaan kuuluivat kolme välskärin apulaista ja 

40 vartijaa (450 mk) sekä 39 sairaanhoitajaa (300 mk).82  

Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi Tammisaaren olot muuttui aiempaa 

järjestelmällisemmäksi. Muutoksen myötä laitoksen johto teki syyskuun tiukasti töitä, jotta 

sotilasalue saataisiin muutettua tuomituille vangeille tarkoitetuksi vankilaksi. Osa entisestä 

venäläisestä sotilasalueesta erotettiin vuonna 1921 Tammiharjun mielisairaalaksi.83 

Vankeinhoitohallitus alkoi vaatia laitoksien virkailijoilta virkavalaa kesäkuusta 1922 alkaen. 

Johtokunnan tuli ottaa asetuksen mukainen virkavala kaikilta sellaisilta virkailijoilta, joilta sellainen 
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asetuksessa vaaditaan. Valan vannominen koski laitoksen palveluskuntaa ja seuraavassa kokouksessa 

valan vannoi 101 työntekijää.84 Valan vannomisella pyrittiin vahvistamaan työntekijöiden 

suhtautumista omaan toimenkuvaansa laitoksella.  

 

 

3.Työntekijöiden yleisimmät virkarikkeet 

 

Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi, Tammisaaressa kärsittiin yhä ammattitaitoisen 

vartijakunnan puutteesta syksyllä 1918. Vankeinhoitohallitus oli erottanut palveluksesta lähes kaikki 

virkailijat, jotka olivat sisällissodan aikana pysyneet työssään punaisten hallinnassa olevien alueiden 

vankiloissa. Vartijan tehtäviin sopimatonta vartijakuntaa oli töissä kaikissa Suomen vankiloissa. 

Viimeisetkin sotilaat, joiden vastuulla oli ollut pakkotyölaitoksen ulkovartiointi, lopettivat 

vartiointitehtävissä Tammisaaressa marraskuussa 1918. Heidän tilalleen palkattiin lisää vartijoita, 

joiden kelpoisuus tehtäviin oli kyseenalainen. Tilanne pakkotyölaitoksessa helpottui, kun töihin 

saatiin henkilöitä, joilla oli kokemusta vankila-alalta. Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla 

laitoksen järjestys vakiintui ja heidän avullaan myös kokematon vartijakunta saatiin hiljalleen 

oppimaan tehtävänsä. Syyskuussa laitokseen palkattiin vahtimestari ja palveluskuntaa alettiin saattaa 

normaalin vankilan palveluskuntaa vastaaviksi.85 

 

3.1 Alkoholinkäyttö virantoimituksessa 

 

Johtokunnan määräämiin rangaistuksiin ja tuomioiden laatuun vaikutti kieltolain voimassaolo, joka 

astui voimaan kesäkuussa 1919 ja oli voimassa aina huhtikuuhun 1932. Lailla kiellettiin alkoholia 

sisältävien aineiden valmistaminen, maahantuominen ja myyminen. Lisäksi lailla kiellettiin alkoholin 

kuljettaminen sekä varastossa pitäminen muihin kuin lääkinnällisiin, teknillisiin, tieteellisiin ja 

kirkkoviininä käytettäväksi oleviin tarkoituksiin. Lain mukaan valtiolla oli yksinoikeus 

alkoholipitoisten aineiden valmistukseen sekä maahantuontiin. Apteekit saivat myydä 
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alkoholipitoisia lääkeaineita ilman lääkärin määräystä, kun ostokerta alitti 50 grammaa.86 Vuonna 

1922 lakia kovennettiin ja sen mukaan julkisesti juopuneena esiintymistä pidettiin rikoksena. Samalla 

alkoholin luvattomasta maahantuonnista ja valmistuksesta tehtiin rangaistavaa. Hallituksen mukaan 

niitä pidettiin alkurikoksina, joiden onnistuminen johtivat alkoholin kuljetukseen, varastointiin ja 

myyntiin. Nyt rikoksen tehneille ensikertalaisille saattoi sakon lisäksi tulla myös vankeusrangaistus.87  

Alkoholin käyttöä ilmeni jo vankileiri aikana työntekijöiden keskuudessa. Esimerkiksi vankileirin 

apulaisjohtaja toimi 30.7.1918 asti Anton Karlsson-Lillas, joka erotettiin palveluksestaan juopottelun 

sekä tehtävien laiminlyönnin takia.88  Vestra Nyland puolestaan uutisoi 3. syyskuuta 1918, miten 

vankileirin siviilivartija oli liikkunut kaupungilla humaltuneena ja heilutellut revolveria.89 Vankileirin 

muututtua pakkotyölaitokseksi, alkoholin käyttö jatkui edelleen henkilökunnan keskuudessa ja se 

muodostuikin toimihenkilöstön yleisemmäksi90 virkarikkeeksi. Tapauksia ilmeni 108 johtokunnan 

pöytäkirjoissa, joista 77 rikettä tapahtui laitoksen alueella, 6 laitoksen ulkopuolella ja 25 poliisin 

pidättäminä. Rikkeen takia erotettiin 45 työntekijään laitoksen palvelusta. 

 

Taulukko 2. Juopumus virantoimituksessa tai laitoksen ulkopuolella vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 0 4 18 21 9 23 15 12 4 2 108 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 

 

 

Eniten juopumistapauksia esiintyi vuosien 1920, 1921 ja 1923 aikana (taulukko 2). Laitoksen 

henkilökunnasta vartijat syyllistyivät eniten rikkeisiin. Vartijoiden juopumuksia tuli ilmi 95 tapausta. 

Muut juopumistapaukset jakaantuivat laitoksen muun henkilökunnan kanssa seuraavasti: 

koneenkäyttäjä 4, vahtimestari 2, apulaisvahtimestari 2, vuorokoneenkäyttäjä 1, työmestari 1, 

apulaisvirkailija 1, virkamiesharjoittelija 1 ja työnvalvoja 1.91 

Juopuneena oleminen vaikutti siten laitoksen toimintaan, että useimmissa tapauksissa päihtynyttä 

henkilöä ei voitu päästää palvelukseen, jolloin vartija jouduttiin korvaamaan sijaisella. Esimerkiksi 

5.7.1921 pidetyssä kokouksessa ulkovartija Kantalaa syytettiin siitä, että tämä oli tullut 
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vahdinmuuttoon niin juovuksissa, ettei kyennyt menemään vahtiin. Vartija myönsi syytöksen 

oikeaksi ja johtokunta tuomitsi tämän menettämään 200 markkaa palkastaan.92 5.8.1922 pidetyssä 

kokouksessa vartija Vuorta syytettiin vartijapalveluksen laiminlyömisestä, sillä tämä oli tullut niin 

juovuksissa vahtimestarin kansliaan, ettei tätä voitu laskea palvelukseen. Vartija oli myös itse 

pyytänyt sijaista. Rangaistuksena vartija menetti puolen kuukauden palkkansa.93 Lukuisten 

juopumistapauksien vuoksi vankeinhoitohallitus puuttui rikkeisiin. Esimerkiksi 20.1.1922 pidetyssä 

johtokunnan kokouksessa luettiin kirje, jossa vankeinhoitohallitus kehottaa johtokuntaa teroittamaan 

vankilan virkailijakunnalle, miten välttämätöntä on, että vankilan toimihenkilöt noudattavat raitista 

sekä muuten säädyllistä ja moitteetonta elämäntapaa. Lisäksi vankilan johtokuntaa kehotettiin 

ankarasti tarttumaan asiaan, milloin vähintäkään aihetta ilmenee. Johtokunta päätti asettaa kirjelmän 

jäljennöksen vartijahuoneen seinälle.94  

Juovuksissa oleminen näkyi myös suoranaisesti siinä, että päihtynyt vartija ei pystynyt saapumaan 

palvelukseen, koska vartija oli pidätettynä Tammisaaren poliisilaitoksen toimesta tai ei ollut muuten 

saapunut palvelukseen. Esimerkiksi 3.8.1922 pidetyssä kokouksessa ulkovartija Kohlströmiä 

syytettiin kahden vahtipalveluksen laiminlyönnistä juopumisen takia. Johtokunta huomautti myös 

tämän olleen jo toinen kerta, kun juopuminen oli syy poisjääntiin lyhyen ajan sisällä. Johtokunta erotti 

vartijan.95 Johtokunnan 17.2.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa vartija Anttila oli 

joutunut poliisin putkaan juopumuksen takia Tammisaaren kaupungissa. Johtokunta kehotti vartijaa 

pyytämään eroa toimestaan.96 Alkoholinkäyttö näkyi myös siis laitoksen ulkopuolella. Esimerkiksi 

2.12.1921 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa ulkovartija Alasorvari oli ollut 

päihdyksissä pitäen sopimatonta elämää matkalla kaupungilta pakkotyölaitokselle. Vartija myönsi 

syytöksen oikeaksi. Johtokunta tuomitsi vartijan menettämään 300 markkaa palkastaan.97  

Alkoholin käyttö näkyi myös laitoksen henkilökunnan työnaikana. Esimerkiksi koneenkäyttäjä 

Gesterbergiä syytettiin siitä, että tämä oli ollut juovuksissa ja poistunut työpaikaltaan jättäen 

sähkökoneen ilman valvontaa. Rangaistuksena oli erottaminen.98 Toisessa tapauksessa 

koneenkäyttäjä Karlsson kertoi, että koneenkäyttäjä Hilden oli tullut palvelusvuorolleen juovuksissa. 

Toinen vartija oli kertonut, että Hilden oli myös puhunut kaikenlaista sopimatonta vankien kuullen ja 

ottanut vartijaa korvista kiinni. Aikaisemmin myös vahtimestari Törmä oli syyttänyt Hildeniä siitä, 
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että tämä oli ollut juovuksissa asunnossaan ja pitänyt kovaa melua. Koneenkäyttäjä Hilden erotettiin 

sopimattomana laitoksen palvelukseen. 99   Muutamissa tapauksissa päihtynyt esiintyi häiriötä 

aiheuttaen laitoksen alueella. Esimerkiksi Vartija Backlund oli esiintynyt juovuksissa siirtolan 

läheisyydessä brovningilla ammuskellen ja toisena kertaa vartija oli myös jättänyt vangit vartioimatta 

ja mennyt itse nukkumaan keittiön lattialle ase vyöllä samassa huoneessa, jossa vangit tekivät ruokaa. 

Vartija erotettiin törkeän huolimattomuuden ja juopumisen takia virantoimituksessa palveluksesta.100 

Rikkeen vakavuuteen vaikutti se, että vangit olisivat voineet ottaa aseen haltuunsa. Laitoksen alueella 

juopuneena esiintyminen saattoi myös johtokunnan silmissä heikentää vartioinnin uskottavuutta.  

Toisessa tapauksessa vartijoita Kananen ja Lyytinen syytettiin siitä, että olivat vapaapäivänään olleet 

päihtyneinä ja siinä tilassa tulleet vankilan sisäpihalle, jossa vangit olivat parhaillaan liikkeellä. 

Vartija Kananen myönsi syytöksen ja menetti 500 markkaa palkastaan. Vartija Lyytinen kielsi 

syytöksen ja tapauksen käsittely hänen osaltaan siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jossa johtokunta 

tuomitsi vartijan menettämään myös 500 markkaa palkastaan. Tapauksen yhteydessä syytettiin myös 

ulkovartija Lahtista siitä, että tämä oli tehnyt itsensä syypääksi leväperäisyyteen tehtäviensä 

suorittamisessa, kun oli päästänyt vartijat Kanasen ja Lyytisen laitoksen sisälle, vaikka häntä oli 

huomautettu vartijoiden tilasta. Rangaistuksena Lahtinen sai varoituksen.101 Laitoksen alueella 

juopuneena esiintyminen vaikutti myös muiden asukkaiden rauhaan häiritsevästi ja aiheutti myös 

vaaratilanteita. Vartijoita Korhonen, Lappalainen ja Laukkanen syytettiin siitä, että he olivat yöllä 

yhdessä juopotelleet aikaansaaden häiriötä toisille samassa rakennuksessa asuville. Vartija Korhosta 

syytettiin vielä siitä, että tämä oli samana yönä ampunut kaksi laukausta brovningilla 

porraskäytävässä. Rangaistuksena vartijat menettivät 100–200 markkaa palkastaan.102  

Vartijan päihtyneenä oleminen saattoi myös edesauttaa vangin karkaamista. Johtokunnan 15.10.1920 

pidetyssä kokouksessa johtokunta katsoi vartija Pykälämaan olleen syypää törkeään 

huolimattomuuteen vartioinnissa, minkä vuoksi vanki pääsi karkaamaan. Tapausta raskautti se 

seikka, että vartija oli toiminut jonkun verran päihtyneenä. Johtokunta lähetti pöytäkirjan maaherralle 

syytteen nostamista varten ja pidätti vartijan palveluksesta. 103  

Rangaistukset juopuneena esiintymiseen vaihtelivat sakoista vapaapäivien menetyksiin ja 

erottamisesta asian menemiseen raastuvanoikeuteen. Vapaapäiviä menetettiin 4–9 päivää. 

Rangaistukseen vaikutti yleisesti, oliko päihtynyt aiheuttanut yleistä pahennusta ja oliko henkilöllä 
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esiintynyt aikaisempia rikkomuksia työssään laitoksella. Johtaja Linnan mukaan alkoholin käyttö oli 

koko vankilahenkilökunnan keskuudessa yleistä vuonna 1920. Juopumustapauksesta kiinni jääneen 

vartijan erottaminen oli välttämätöntä, sillä rikkeeseen syyllistynyt rikkoi myös kieltolakia. Tämän 

lisäksi Linna korostaa sitä, että vankien omaiset saattoivat yrittää saada juopuneen vartijan tekemään 

heille palveluksia.104 

Rikkeeseen syyllistyneet saivat sakkoja 50–700 markkaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Laitoksen 

ensimmäisenä vahtimestarina toiminut Törmä, jonka johtokunta oli aikaisemmin palkinnut hänen 

osoittamastaan uutteruudesta 200 markalla 1922 joulukuuta105, oli syytettynä juopumuksesta. 

7.7.1924 pidetyssä johtokunnan kokouksessa Törmää syytettiin siitä, että hän oli edellisen torstai- ja 

perjantaipäivän laiminlyönyt palvelustehtävänsä juopumuksen takia. Rangaistuksena oli kuukauden 

palkan eli 1875 markan menetys.  Saman vuoden lokakuun 7. päivänä pidetyssä kokouksessa Törmää 

syytettiin uudestaan juopumisen alaisena olemisesta usean päivän ajan, eikä sen takia ollut saapunut 

palvelukseen. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, jossa vahtimestari itse pyysi eroa.106 

Vahtimestari Törmän aiemmin esittämä uutteruus työssään saattoi vaikuttaa siihen, ettei tätä erotettu 

ensimmäisestä rikkeestä. Ensimmäistä virkarikettään ennen, Törmä oli syyttänyt ja tuonut esille 

laitoksen henkilökunnan ja vankien rikkomuksia 120 kertaa. Sen sijaan hän menetti koko kuukauden 

palkan, mikä korostaa rangaistuksen vakavuutta.  

Laitoksen työntekijöiden alkoholinkäytön lisäksi käsiteltiin yhdessä tapauksessa luvatonta 

viinanmyyntiä. Johtokunnan 2.12.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kuulustelupöytäkirjaa, joka 

koski luvatonta viinanmyyntiä laitoksen henkilökunnalle. Vartija Ammunet kertoi kuulustelussa, että 

hänelle oli tullut vieras Helsingistä, joka oli tiedostellut kertojalta mistä saisi ostettua viinaa. Kertoja 

oli tavannut päihtyneen vartija Piiraisen kaupungilla ja tiedusteli tältä samaa asiaa, joka ilmoitti että 

häneltä saa ostettua limonadipullon107 60 markan hintaa. Vartija Ammunet on kuullut muutenkin, että 

Piirainen trokaa viinaa. Useammat muut henkilöt todistivat myös vartija Piiraista vastaan. 

Tapauksessa syytettiin vartija Piiraista. Vartija Piirainen väitti kiven kovaan, ettei hän ole milloinkaan 

ollut humalassa laitoksen alueella, eikä pitänyt huonoa elämää muuallakaan eikä ikinä ole ostanut 

viinaa. Piirainen vaati kaikkia viinanmyynnistä syyttäneitä esittämään kaksi todistajaa. Tämän lisäksi 

vartija ilmoitti samalla, että koska näin törkeitä syytöksiä hänestä on tehty, ja häntä tovereidensa 

puolesta painostetaan, hän ei voi toimia enää laitoksen palveluksessa vaan pyytää saada irtisanoutua 

                                                           
104 Häikiö 2008, 25. 
105 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 19.12.1922. 
106 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 7.7.1924, 7.10.1924 ja 14.10.1924. 
107 Limonadipulloon voitiin sekoittaa esimerkiksi pirtua. Tikan mukaan kieltolain aikana yleinen nautittu alkoholi oli 

pirtu, joka oli 96 prosenttinen puhdasta alkoholia. Pirtua voitiin helposti laimentaa ja kuljettaa huomaamattomasti. 

Tikka 2007, 236.  
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toimestaan. Johtokunta katsoi vartija Piiraisen olevan ilmenevien seikkain nojalla sopimaton 

vartijaksi ja päätti myös ilmoittaa asiasta Tammisaaren kaupungin poliisikomissaarille syytteen 

nostamista varten. Tämän lisäksi johtokunta pohti päiväkäskyn antamista vartijoille, missä heitä 

kehotettaisiin välttämään sellaisia huvitilaisuuksia, joissa saattaa tapahtua viinankaupittelua ja syntyä 

muuta pahentavaa elämää. Johtokunta katsoi nimenomaan Tammisaaren työnväentalolla käymisen 

tästä syystä sopimattomaksi.108  

Johtajan kehotukseen välttää käymistä Tammisaaren työväentalolla saattoi vaikuttaa myös se, että 

kaupungeissa kieltolain valvominen oli hankalaa. Tikan mukaan poliisilaitos kantoi suurimman 

vastuun kieltolain valvomisesta. Poliisin lisäksi paikalliset suojeluskunnat ottivat osaa viinatehtaiden 

hävittämiseen. Kaupungeissa kieltolain valvominen oli hankalaa, sillä poliisivoimaa ei lisätty lain 

valvomiseksi lainkaan. Kieltolaki lisäsi Suomessa alkoholinkäyttöä. Kieltolain ensimmäisinä 

voimassaolovuosina yhteensä 61 000 suomalaista tuomittiin kieltolain rikkomisesta. Eniten tuomioita 

jaettiin alkoholin hallussapidosta.109 Laitoksen lukuisat henkilökunnan juopumistapaukset kuvastavat 

myös palveluksen yksitoikkoisuutta. Eläminen ja työntekeminen samassa vankilamiljöössä saattoi 

alkamaan muodostua raskaaksi, jota korosti myös palveluskunnan heikko palkkaus. 

 

 

 

3.2 Karkaamiseen ja sen yritykseen johtanut huolimattomuus virantoimituksessa 

 

Vankien paot jatkuivat ja vartiointi aiheutti yhä ongelmia vankileirin muututtua syksyllä 

pakkotyölaitokseksi. Vankikarkurien listalla oli 30. syyskuuta 35 vankia. Lindholmin mukaan 

vankeja karkasi todennäköisesti raportoitua enemmän, sillä 5. joulukuuta päivätyssä kirjeessä 

viitataan kaksi kuukautta aiemmin tapahtuneisiin karkaamisiin. Marraskuussa johtaja Arvo Linna 

pyysi maaherralta tätä määräämään sakon niille, jotka häiritsivät pakkotyölaitoksen säännöllistä työtä 

tai tunkeutuivat laittomasti laitoksen alueelle. Linnan mukaan laitoksen vierellä maleksi joukoittain 

naisihmisiä, jotka vaanivat tilaisuutta joko puhutella vankeja tai heittää heille paketteja tai kirjeitä. 

Laitoksen ulkopuolisten pakettitoimitukset ja yhteydenottoyritykset tuli hoitaa vankilan kanslian 

kautta. Linna esittikin, että kiellon rikkomisesta määrättäisiin 400 markan uhkasakko. Vankien ja 

                                                           
108 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 2.12.1919. 
109 Tikka 2007, 236–238; Tikka 2018, 111. 
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vanginvartijoiden väliset suhteet aiheuttivat myös yhä huolta. Marraskuussa vangeilta takavarikoitiin 

ilman tilausta tehtyjä tikareita ja puukkoja.110  

Vuoden 1918 vuosikertomuksen mukaan johtaja Arvo Linnan mukaan kesän ja syksyn karkaamisia 

selittävät myös vartioimisjärjestelmä, olosuhteet sekä vankileirin järjestelyssä ja hoidossa puuttunut 

vankilakokemus. Syksyn kuluessa vangit luokiteltiin niiden vaarallisuuden mukaan. Kurittomimmat 

ja vaarallisimmat vangit sijoitettiin päävahtiin, joka ympyröitiin piikkilanka-aidalla, minkä 

vahdinpito järjestettiin kaikkein ankarimmaksi. Päävahdin lisäksi alueelle järjestettiin sisäpiha, jonka 

ulkopuolelle ei ollut lupaa viedä vankeja. Sisäpiha ympyröitiin myös piikkilanka-aidalla ja vartioi 

ketjulla. Lopuksi koko vankila-alueen ympärille rakennettiin yksinkertaisempi piikkilanka-aita. 

Johtaja Linnan mukaan alku- ja keski-kesän karkaamisia ei voitu estää vallitsevien olosuhteiden takia. 

Vähitellen laitoksella edistyttiin siihen, että voitiin huomata, milloin karkaaminen oli tapahtunut. 

Vartijoiden tehtäviensä, vastuun ymmärtäminen ja sen miten tuli toimia vangin karatessa puolestaan 

otti oman aikansa. Linnan mukaan, kun vartijoita alettiin syyttämään huolimattomuudesta toimissaan 

ja vankilassa otettiin käyttöön hälytysjärjestelmä, alkoi parannusta tapahtua. Karkaamisia edisti myös 

alueen valaistuksen puute, joka saatiin käytäntöön vasta loka- ja marraskuun aikana.111 

Toiseksi yleisimmäksi virkarikkeeksi nousi toimihenkilöiden huolimattomuus virantoimituksessa, 

mikä mahdollisti vangin karkaamisen tai karkaamisyrityksen. Laitoksen työntekijöitä syytettiin 78 

kertaa huolimattomuudesta. Eniten rikkomuksia ilmeni vuosien 1919–1921 aikana (taulukko 3). 

Huolimattomuus ilmeni vartioinnissa työntekijöiden keskuudessa esimerkiksi vankien laskemisen, 

vankiselonteon ja vartioinnin laiminlyöntinä sekä määräysten ja ohjeiden noudattamatta 

jättämisenä.112   

 

Taulukko 3. Karkaamiseen ja sen yritykseen johtanut huolimattomuus virantoimituksessa 

vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 5 14 30 12 9 0 4 1 0 3 78 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 

 

 

Johtokunta erotti 35 työntekijää rikkeen seurauksena vuosien 1918–1927 aikana. Melkein jokaisessa 

tapauksessa asia myös siirrettiin oikeusistuimen käsiteltäväksi. Tapauksissa, joissa ilmeni lieventäviä 

                                                           
110 Lindholm 2017, 370–374. 
111 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1919–1919, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 

v. 1918. 
112 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
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asiahaaroja, vartijoille annettiin myös varoituksia ja sakkoja. Sakkojen määrä vaihteli tapauksen 

mukaan 100–500 markan välillä. Rangaistuksena jaettiin myös lievään huolimattomuuteen 

vapaapäivien menetyksiä kolmesta kahdeksaan päivään.113  

 

Työntekijän huolimattomuus vartioinnissa saattoi johtaa palkan menetykseen.  Esimerkiksi 17. ja 

18.2.1920 pidetyissä kokouksissa johtokunta käsitteli vanki Sainion ja Grönlundin 

karkaamistapausta. Vartija Tukiaa syytettiin huolimattomuudesta virantoimessa, jonka vuoksi vangit 

olivat päässeet karkaamaan. Rangaistuksena vartija menetti palkastaan 300 markkaa, joka siirrettiin 

sekalaisten varojen rahastoon.114 Johtokunta käsitteli 19.8.1922 pidetyssä johtokunnan kokouksessa 

vartija Roslundin ja Lindgrenin huolimattomuutta, jonka vuoksi vankeja oli päässyt karkaamaan. 

Vartija Roslund oli laiminlyönyt tehtäväänsä pitää mukanaan vankiluetteloa vankien asuin- ja 

työpaikoista, ja sen seurauksena kuljettanut vankeja vankien ilmoitusten mukaan. Tämän lisäksi 

vartijaa syytettiin siitä, että tämä oli huolimattomasti laskenut vangit, jättänyt kasarmille vankeja 

niistä kerrosvartijalle ilmoittamatta ja jättänyt tekemättä selonteon kuljettaneistaan vangeista 

kerrosvartijalle. Vartija oli myös unohtanut viedä kaksi vankia omille työpaikoilleen, ja siten 

aiheuttanut törkeällä huolimattomuudella kahden vangin karkaamisen. Rangaistuksena vartija 

erotettiin toimestaan ja menettämällä palkastaan 500 markkaa. Samassa tapauksessa syytettiin vartija 

Lindgreniä siitä, että tämä oli huolimattomasti pitänyt lukua työssä käyvistä vangeista. 

Rangaistuksena vartija menetti 100 markkaa palkastaan.115  

 

Työntekijän vartioinnin huolimattomuudesta rangaistuksena tuomittiin myös vapaapäivien 

menetykseen. Esimerkiksi 11.11.1919 pidetyssä kokouksessa johtokunta käsitteli vangin karkaamista 

Yläneen vankisiirtolasta, josta syytettiin vartija Filmannin huolimattomuutta. Vartija oli antanut osan 

vankien lähteä aikaisemmin töihin, sillä se oli ollut yleinen tapa vankisiirtolassa. Johtokunta otti 

rangaistuksessa huomioon vankisiirtolan yleisesti vallinneet tavat sekä huomioi osaksi siirtolan 

järjestymättömät olot, mikä johtui esimiehen puutteellisista kyvyistä. Rangaistuksena vartija menetti 

viisi vapaapäivää.116 Laitoksen vuoden 1919 vuosikertomuksessa johtaja Linnan mukaan vankien 

karkaamiset johtuivat useimmissa tapauksissa vartijoiden suoranaisesta huolimattomuudesta tai 

tehtäväänsä pystymättömyytenä. Vankien karkaamistapauksiin on myös vaikuttanut vartijapuute, 

jolloin vartijoita on ollut liian vähän vankeja kohden ulkotöissä. Tämä on johtanut siihen, että tilanne 

                                                           
113 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
114 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 17. ja 18.2.1921. 
115 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 19.8.1922. 
116 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.11.1919. 
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ei ole ollut enää turvallisuuden kannalta tavoitteellista. Esimerkiksi Yläneen siirtolassa tapahtuneet 

karkaamiset ovat katsottava ennen kaikkea vaikeiden olosuhteiden syyksi.117 Johtokunnan 20.1.1920 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamista, josta syytettiin vartija Rauman 

huolimattomuutta. Vartija ei ollut lukinnut ovea, eikä myöhemmin tarkistanut sitä. Johtokunta katsoi, 

ettei vartija ollut tehnyt kaikkeaan karkaamisen estämiseksi, huomioiden sen, että vartijapuutteen 

takia vartija oli joutunut vartioimaan kahdessa osassa olevaa työryhmää. Rangaistuksena vartija 

menetti viisi vapaapäivää.118   

Työntekijöiden huolimattomuudesta rangaistiin myös antamalla huomautuksia ja varoituksia. 

Esimerkiksi 3.6.1924 käsiteltiin vankien karkaamisyritystä, jossa esille nostettiin työnvalvoja 

Syvärin, vahtimestari Rantasen ja apulaisvahtimestari Kallion toiminta. Vanki oli varastanut 

työhuoneesta hohtimet ja piilottanut ne saappaan varteen leikatakseen piikkilanka-aitaan aukon. 

Vankien karkaamisyrityksen vuoksi työnvalvojalle ja vahtimestareille annettiin huomautus, joka 

koski puuttuneen työkalun ilmoittamatta jättämistä. Johtokunta teroitti, että työnvalvojan oli heti 

raportoitava puuttuvasta työkalusta ja oli välittömästi ilmoitettava siitä vahtimestarille, kenen oli 

puolestaan heti alettava toimenpiteisiin. Johtokunta katsoi, että tieto oli toimitettava muidenkin 

vahtimestareiden tietoon.119 Johtokunnan 11.11.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin 

karkaamista ja vartija Hirviniemen huolimattomuutta. Vartija oli ennättänyt olla töissä Dragvikissa 

kaksi viikkoa. Johtokunta katsoi, että vartija oli kykynsä mukaan yrittänyt täyttää vartijan 

velvollisuutensa, mutta tottumattomuutensa takia tehnyt virheen ja tästä syystä johtokunta päätti antaa 

vartijalle varoituksen. Vartijoilla ei ollut käsitystä siitä, että vanki oli aikaisemminkin ollut 

karkuteillä.120 

Vankien karkaamiseen vaikutti vartijoiden huolimattomuus siinä, että he päästivät vangit liian 

kauaksi itsestään. Johtokunnan 22.1.1925 kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamisyritystä 

soratöistä, mistä vanki oli karannut metsään. Vartija Ahokasta syytettiin siitä, että tämä oli laskenut 

vangin välimatkan liian pitkäksi ja hätääntyneenä ei ollut antanut tarpeeksi tarkkaa tietoa vangin 

karkauspaikasta toiselle vartijalle. Johtokunta antoi vartijalle varoituksen.121 Johtokunnan 3.12.1920 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin samanlaista tapausta, jossa vanki oli karannut sekä toinen vanki oli 

yrittänyt karata Dragsvikin tilalta. Vartija Gustafssonia syytettiin siitä, ettei tämä ollut täydellä 

tarkkuudella noudattanut vankien valvonnassa annettua määräystä. Vartija oli päästänyt vangit liian 

                                                           
117 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1920–1920, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 

v. 1919. 
118 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 1.20.1920. 
119 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 3.6.1924. 
120 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.11.1919. 
121 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 22.1.1925. 
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kauaksi näköpiiristään, mutta takaa-ajotilanteessa tehnyt voitavansa. Johtokunta antoi tapauksesta 

vartijalle rangaistuksen ja asia vietiin yleiseen oikeuden käsiteltäväksi.122 

Vankien karkaamiset saattoivat tapahtua yllättäen ja nopeasti, mikä vaati vartijoilta jatkuvaa 

tarkkaavaisuutta. Esimerkiksi johtokunnan 1.6.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin 

karkaamista kyntötöistä Dragviskin tilalta, josta syytettiin vartija Alasta. Johtokunta katsoi vartijan 

tehneensä itsensä syypääksi luottaessa ja jättäessä vangin selkänsä taakse sitomaan hevostaan, jolloin 

vanki oli karannut. Asia siirrettiin yleisen oikeuden käsiteltäväksi ja vartija pidätettiin toimestaan.123 

Johtokunnan 10.2.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamista, jossa vartija 

Soimakallon osuutta tutkittiin tapauksessa. Vartija oli valvonut yhdeksän vangin työntekoa miilulla. 

Kun työt olivat hyvin vähissä, vartija meni työpaikan vieressä olevaan mökkiin, kahden vangin 

jäädessä sahaamaan halkoja miilulle. Mökissä oli ikkuna miiluun päin, joten vartija pystyi valvomaan 

töihin jäänneitä vankeja. Myöhemmin toinen vangeista tuli sisään, jolloin vartija huomasi toisen 

vangin karanneen. Johtokunta syytti vartijaa siitä, että tämä oli päästänyt ulosjääneitä vankeja pois 

silmänpitonsa alaisuudesta. Johtokunta huomautti, että vartioiminen oli erittäin helppoa joko 

ikkunasta käsin tai seisomalla ulkopuolella miilumökkiä. Johtokunta pidätti Soimakallion virastaan 

ja vei asian yleisen oikeuden käsiteltäväksi.124 Vartijoiden tuli tehdä kaikkensa vankien karkaamisen 

estämiseksi. Vartijoiden ohjesäännön mukaan vangin karatessa tuli käyttää ampuma-asetta. 

Johtokunnan 4.5.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kahden vangin karkaamista, jossa esille 

nostettiin myös vartija Hailan toiminta. Johtokunta syytti vartijaa törkeästä huolimattomuudesta, kun 

tämä ei ollut käyttänyt ampuma-asetta estääkseen karkaamista. Johtokunta siirsi asian lähemmän 

käsittelyn yleiseen oikeuteen ja pöytäkirjan otteet maaherralle.125 

Vankien karkaamisia mahdollisti myös vartijoiden liiallinen luottamus vankeihin. Esimerkiksi 

11.11.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamistapausta, jossa tutkittiin myös vartija 

Salmen toimia liittyen karkaamiseen. Vangit olivat karanneet sementtitöistä Dragsvikin navetalta, 

kun vartija oli antanut vankien työskennellä kolmessa eri paikassa vastoin hänelle annettuja ohjeita. 

Johtokunta katsoi vartijan syyllistyneen yleiseen huolimattomuuteen sekä liialliseen luottamukseen 

vankeihin. Johtokunta siirsi tapauksen käsittelyn yleiselle oikeudelle.126 Johtokunnan 11.5.1920 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kolmen vangin karkaamistapausta kalareissun aikana. Johtokunta 

katsoi karkaamisen tapahtuneen ankeiden olosuhteiden takia, mutta myös vartija Lindholmin 

                                                           
122 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 3.12.1920. 
123 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 1.6.1920. 
124 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 10.2.1920. 
125 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 4.5.1920. 
126 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.11.1919. 
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huolimattomuudesta ja liiallisesta luotosta vankeihin. Vartija oli vastoin annettuja määräyksiä 

laskenut vankien veneet liian kauaksi itsestään, jolloin karkaaminen oli mahdollistunut. Määräyksen 

mukaan veneitä ei saanut päästää liian kauaksi toisistaan, ettei niitä voitaisi enää vartioida. Vartija oli 

päästänyt isomman veneen niin kauaksi itsestään, ettei olisi voinut estää karkaamista, vaikka olisi sen 

huomannutkin. Johtokunta katsoi vartijan syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen ja liialliseen 

vankeihin luottamiseen, minkä johdosta se siirsi asian käsittelyn yleiselle oikeudelle.127 

Johtaja Tammelinin nosti vuoden 1920 vuosikertomuksessa esille vartijoiden pätemättömyyden ja 

liiallisen luoton vankeihin. Tammelinin mukaan karkaamistapaukset ovat johtuneet yhä suurimmaksi 

osaksi vartijakunnan kouluttamattomuudesta olen vielä muutenkin vajamittaista, jolloin toimeen on 

jouduttu palkata henkilöitä, joilta ovat puuttuneet ”ne persoonalliset ominaisuudet, joita vartijatoimi, 

tullakseen kunnollisesti hoidetuksi, täyttäjiltään vaatii”. Melkein kaikissa karkaamistapaukissa, 

karkaamisen onnistuminen on johtunut vartijan suoraisesta huolimattomuudesta ja annettujen 

määräysten noudattamatta jättämisestä tai vartijan taitamattomuudesta. Tammelinin mukaan 

karkaamisiin on vaikuttanut myös se, että suurin osa Suomen kansasta ei pidä kapinavankeja 

rikoksentekijöinä, vaan ”aatteen marttyyreina”, mistä vangit ovat myös tietoisia ja he luottavat siihen, 

että heitä kaikin keinoin autetaan ja suositaan. Täten vangit uskaltautuvat pakoteille vaikeissakin 

olosuhteissa. Kolmanneksi Tammelin nostaa esille puutteelliset turvallisuuslaitteet karkaamiselle 

edulliset olosuhteet. Vankilasiirtoloissa tapahtuneita karkaamisia on edistänyt vankisiirtoloille 

ominaisten työ- ja asuintojärjestelyjen epävankeinhoidollisuus.128 Vuoden 1921 vuosikertomuksessa 

johtaja Tammelin nostaa edelleen esille karkaamistapauksien johtuneen turvallisuuslaitteiden 

puutteellisuudesta ja asianomaisten vartijoiden tehtävien laiminlyömisestä.129 

Jatkuvat karkaamistapaukset ilmenivät myös vartijoiden hermostuneisuutena vartiointi tehtävissä. 

Johtokunnan 11.11.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamista ja vartija Hedborgin 

osuutta siihen. Johtokunta syytti vartijaa yleisestä huolimattomuudesta, sillä tämä oli siirtänyt vangit 

töihin liian erilleen tosistaan, jolloin vanki oli päässyt karkaamaan. Johtokunta siirsi asian käsittelyn 

yleiselle oikeudelle. Tutkimuksesta nousi esille, että vartija oli vankeja noutaessaan töihin, ottanut 

taskustaan ampuma-aseen ja uhannut sillä vankeja. Vartija myönsi teon tapahtuneen perustellen, 

etteivät vangit kehotuksista huolimatta totelleet. Vartija lisäsi myös tapahtuneeseen, että tämä oli ollut 

                                                           
127 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 11.5.1920. 
128 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1921–1921, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 

v.  1920. 
129 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1922–1922, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 

v. 1921. 
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hermostunut edellisen karkaamistapauksen vuoksi. Tapauksen vuoksi johtokunta tuomitsi vartijan 

menettämään viisi vapaapäivää tarpeettoman aseella uhkaamisen takia.130  

Lieventävien asiahaarojen ilmeneminen karkaamistapauksissa vaikutti johtokunnan määräämään 

rangaistukseen. Esimerkiksi 10.7.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vartija Penttisen osuutta 

karkaamistapauksessa. Vartija oli ottanut liian monta vankia mukaansa työmaalle, josta kaksi vankia 

oli karannut. Vartija kertoi, että ei ollut saanut määräystä siitä, kuinka monta vankia työmaalle sai 

viedä. Johtokunta rankaisi vartijaa 150 markan palkan menetyksellä ilmenneen lieventävän 

asiahaaran vuoksi.131 Tapauksessa esille nousi vartijan kokemattomuus ja tiedonpuute, mikä oli 

osaltaan vaikuttanut vankien karkaamiseen. Johtokunnan 20.1.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin 

vartija Koljolan osuutta vangin karkaamisessa Kruununpyyn vankisiirtolasta. Vartija oli jättänyt 

vangin pois työstä, sillä vanki ei voinut ottaa osaa kuokkatöihin, koska tämä valitti kipeää kättään. 

Toinen vartija toi vangin kuitenkin työpaikalle. Vartija Koljola antoi vangille luvan tehdä pienen 

valkean, sillä kertojan mukaan oli pakkanen sekä vangin vaatteet olivat olleet kovin risaiset, minkä 

vuoksi vanki oli palellut. Kun vartija meni katsomaan muiden vankien työskentelyä noin 12 metrin 

päähän ja viipyi siellä kertomansa mukaan noin viisi minuuttia, vanki oli karannut. Tämän 

huomattuaan vartija vei muut vangit takaisin siirtolaan ja ilmoitti asiasta esimiehelleen. Vartija katsoi 

ettei ollut laiminlyönyt tehtäviään, vaan karkaaminen oli mahdollistunut näreikön antaman suojan 

turvin. Johtokunta katsoi, että vartijan olisi tullut järjestää asiat niin, että olisi pystynyt valvomaan 

kaikkia seitsemää vankia paremmin. Johtokunta tuomitsi vartijan saamaan varoituksen lieventävien 

asiahaarojen vuoksi, kun siirtola entisen esimiehen aikana vangit olivat omaksuneet tapoja ja saaneet 

sellaisia vapauksia, jotka hämmensivät vartijan käsitystä siitä, millä valppaudella vartijatehtävät oli 

täytettävä.132 Tapauksessa nousee esille vartijan osoittama empatia vankia kohtaan, mikä osaltaan oli 

vaikuttanut vartijan tarkkaavaisuuteen vangin valvomisessa, kun vartija oli päästänyt vangin 

lämmittelemään erilleen muista vangeista. Tapaus myös osoittaa sen, että vankien karkaamiset ja 

niiden yritykset tapahtuivat ennalta-arvaamattomasti ja nopeasti, jolloin vartioinnissa vaadittiin 

jatkuvaa tarkkaivaisuutta. 

Johtokunnan antamaan rangaistukseen vaikutti vartijan toiminta karkaustilanteessa. Vangin kiinni 

saaminen ja vartijan aiemmin osoittama tarkkuus vartiointitehtävissä saattoivat vaikuttaa annettuun 

rangaistukseen. Johtokunnan 20.7.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamistapausta, 

jossa vanki oli karannut hiilen vedättämistöistä, missä vartija Pajusen osuutta tutkittiin tapahtuneessa. 

                                                           
130 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.11.1919. 
131 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 10.7.1919. 
132 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 20.1.1920. 
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Johtokunta katsoi, että vartija ei ollut hoitanut vartiointitehtäviään täydellä tarkkuudella, kun 

karkaaminen oli tapahtunut. Johtokunta katsoi, että vartija oli muuten tunnettu tarkaksi ja 

täsmälliseksi työssään ja, kun tämä oli itse tavoittanut karkurin, niin rankaisu toimenpiteisiin ei 

ryhdytty.133  

Johtokunnan pöytäkirjoissa esille nousi myös vartijoiden välinen yhteistyö ja ohjeistaminen. 

Kokeneiden vartijoiden tuli neuvoa kokemattomampia ja uusia vartijoita työhönsä. Johtokunnan 

3.12.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vangin karkaamista, jossa vartija Väänäsen, Pajusen ja 

Grönlundin osuutta tutkittiin karkaamisessa. Johtokunta katsoi, että vartija Väänänen oli tehnyt 

itsensä syypääksi tehtävänsä laiminlyöntiin, sillä tämä ei ollut esimerkiksi valvonut tarmokkaasti 

vartija Pajusen ja Grönlundin toimia, vaan antoi heidän toimia omantakaisesti antamalla vain 

muutaman ohjeen. Vartija Pajunen oli johtokunnan mukaan laiminlyönyt ohjaamisvelvollisuuden, 

minkä vartija Väänänen oli hänelle määrännyt, kun tämä oli jättänyt vartija Grönlundille vaativia 

tehtäviä. Johtokunta katsoi, että vartija Grönlundia ei voitu katsoa syylliseksi, sillä tämä oli 

kokematon tehtävissään, vaikka hän oli usein virheellisesti toiminut.134  

Johtokunta pyrki antamillaan ohjeistuksilla ja toimilla estämään lisääntyneitä karkaamistapauksia 

Esimerkiksi 11.5.1920 pidetyssä kokouksessa johtokunta otti käsiteltäväksi, mitä 

karkaamistapauksien poistamiseksi voitaisiin tehdä. Johtokunta päätti kiinnittää 

vankeinhoitohallituksen huomiota poliisikoiran hankkimisen välttämättömyyteen 

pakkotyölaitokselle.135 Vankeinhoitohallitus huomautti johtokuntaa myös kirjeissä vartioinnin 

teroittamisesta ja tärkeydestä. Vankeinhoitohallituksen elokuun 9. 1920 kirjoitetussa kirjeessä 

kehotetaan johtokuntaa kaikella ankaruudella käsittelemään vartioinnissa havaittavia pienempiäkin 

leväperäisyyksiä.136 Saman vuoden syyskuussa vankeinhoitohallitus kehottaa johtokuntaa uudestaan 

korostamaan vartioinnin tarkkuutta.137 Laitoksen vuoden 1920 vuosikertomuksessa johtaja Tammelin 

nostaa esille, kuinka huomattavia vaikeuksia edelleen on tuottanut vankilakokemuksen omaavan 

henkilökunnan puute. Tilanteeseen on yritetty vaikuttaa järjestämällä vankeinhoitohallituksen 

määräämiä vartijakursseja, joita pidettiin keväällä ja syksyllä. Vankeinhoitotutkinnon suoritti 

yhteensä 39 vartijaa.138   

                                                           
133 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 20.7.1920. 
134 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 3.2.1920. 
135 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 11.5.1920. 
136 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 9.8.1920. 
137 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 28.9.1920. 
138 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1921–1921, kertomus Tammisaaren pakkotyölaitoksen toiminnasta 

v. 1920. 
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Laitoksen henkilökunnan kouluttaminen tuli esille vankeinhoitohallituksen 14.2.1920 kirjatussa 

kirjeessä johtokunnalle. Kirjeessä vankeinhoitohallitus määrää vankeinhoitoalalle pyrkivien 

ammattisivistyksen kehittämiseksi, että jokaisen vahtimestarin tai vartijan toimeen pyrkivän 

henkilön, joka ei ole saanut todistusta Turun vartijakoulusta tai vastaavilta kursseilta tulee suorittaa 

Vankeinhoitohallituksen määräämä vankeinhoitotutkinto ennen kuin häntä voidaan ottaa 

koepalvelukseen. Tutkintoon kuului viisi teosta139, jotka suoritettiin kirjallisesti.140 Tutkinnon 

suorittaminen kesti noin kolme kuukautta ja se päättyi kirjalliseen ja suulliseen kuulusteluun. 

Vankeinhoitohallitus oli jo tätä ennen määrännyt niille palvelusmiehille 25 markkaa alemman palkan, 

ketkä eivät ollut suorittaneet vartijakurssia.141 Itseopiskelujärjestelmä osoittautui kuitenkin 

aukolliseksi ja esimerkiksi vuonna 1924 vankeinhoitolaitosta palvelleista 857 vartijasta 36 prosenttia 

ei ollut suorittanut vankeinhoidollista tutkintoa. Ongelma ei ulottunut vain vartijan toimeen vaan 

esimerkiksi vahtimestareille ei asetettu minkäänlaista pätevyysehtoja. Vankeinhoitotehtävien 

houkutus oli niin vähäinen, että se näkyi myös virkailijaportaan erityistietojen- ja taitojen 

hankkimisen sattumanvaraisuutena. Vuonna 1925 oikeusministeriö määräsi vankeinhoitolaitoksen 

vakinaiseen virkaan tai toimeen pääsyn ehdoksi asianmukaisen tutkinnon suorittamisen, mikä sisälsi 

vartiopäällikkö ja esimieskurssit. Kursseille pääsy edellytti kuitenkin vartijakurssin 

päättötodistusta.142 Myös vartijoiden työssä kehittymistä pyrittiin tukemaan jo aikaisemmin. 

Tammisaaren johtokunnan 13.2.1923 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vankeinhoitoasianosastolta 

saapunut kirje, jossa johtokuntaa kehotettiin järjestämään pakkotyölaitoksella vartijakurssi.143  

Johtokunta palkitsi myös ansioitunutta henkilökuntaa, jotka olivat vaikuttaneet siihen ettei vanki ollut 

päässyt karkaamaan. Esimerkiksi 18.6.1919 pidetyssä kokouksessa johtokunta palkitsi ulkovartija 

Kohelinin 100 markalla erinomaisesta palveluksesta sekalaisten varojen rahastosta, kun sai 

valppaudellaan aikaan kolmen vangin karkaamisen estetyksi. Rahapalkkion lisäksi johtokunta antoi 

vartijalle todistuksen palkitsemisesta, jonka julkipano saatetaan myös muun vartijakunnan 

tietäväksi.144 1.7.1919 pidetyssä kokouksessa vanginvartija Rauma palkittiin sekalaisten varojen 

rahastosta 50 markan lahjapalkkiolla estettyään valppaudellaan vangin karkaamisen estetyksi. 

Lahjapalkkion lisäksi vartija sai todistuksen palkitsemisesta. Todistuksen julkipano annettiin myös 

                                                           
139 Tutkintoon kuului seuraavat teokset: P. Mustala: Vankeinhoidon käsikirja, P. Munch: Yhteiskuntaoppi, Fr. W. 

Foerster: Elämän ohjeita ja Osaatko elää? ja A. J. Pietilä: Kansalaiskunnon käsikirja. Ensimainittu teos tuli osata 

tarkemmin ja muista pääkohdat.  
140 KA, Tammisaaren sotavankileirin arkisto, kiertokirjeet ja ohjeet 1922–1940, Vankeinhoitohallitus kirje n:o 671. 
141 Ka, Tammisaaren sotavankileirin arkisto, vankeinhoitohallituksen ja oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ohjeet 

ja määräykset 1893–1931, päiväkäsky n:o 42, 1919. 
142 Soukola 1996, 29–30. 
143 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 13.2.1923. 
144 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 18.6.1919. 
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muiden vartijakunnan tietoon.145 10.2.1922 pidetyssä kokouksessa ulkovartija Alasorvari palkittiin 

200 markalla. Alasorvari oli osoittanut erinomaista tarkkuutta saaden kuritushuonevankien 

karkaamisyrityksen estetyksi.146 Palkitseminen ja siitä muulle vartijakunnalle tiedottaminen saattoi 

motivoida ja kannustaa vartijoita kiinnittämään huomiota enemmän vartiointi tehtäviin.   

 

3.3 Nukkuminen tai torkkuminen virantoimituksessa 

 

Kolmanneksi yleisimmäksi virkarikkeeksi nousi vartijoiden keskuudessa esiintynyt vartiossa 

nukkuminen ja torkkuminen. Tapauksia esiintyi yhteensä 65. Eniten rikettä ilmeni vuoden 1919–1920 

aikana (taulukko 4), johon saattoi vaikuttaa vanki määrän kasvu laitoksessa, mikä puolestaan vaati 

vartijoilta entistä suurempaa tarkkuutta palveluksessa.147  

 

Taulukko 4. Nukkuminen tai torkkuminen virantoimituksessa vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 5 22 12 7 1 8 7 1 2 0 65 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 

 

 

Rangaistukset nukkumisesta ja torkkumisesta vartiossa olivat enimmäkseen sakkorangaistuksia, 

vapaapäivien menetyksiä ja ylimääräisten vahtivuorojen suorittamisia. Sakkoja saatiin 

rangaistuksena 25–300 markkaa. Vapaapäiviä menetettiin 2–4 päivää. Rangaistuksena jaettiin myös 

varoituksia. Johtokunta erotti yhdeksän työntekijää vuosien 1918–1927 aikana.148 

Työntekijän tavallinen rangaistus nukkumisesta vartioinnista oli menettää osa palkasta. Johtokunnan 

15.10.1918 pidetyssä kokouksessa vartija Kruth tuomittiin vartiopaikallaan nukkumisesta 

menettämään 50 markkaa palkastaan.149 Toisessa 14.3.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin taas 

vartija Ahlgrenin rikkomusta, jossa vartijaa syytettiin vahtipaikallaan nukkumisesta ja röyhkeästä 

esiintymisestä menettämään 100 markkaa kuukausipalkastaan.150 Rikkomuksen esille tulo paljasti 

myös työntekijöiden välisistä suhteista. Johtokunnan 13.2.1920 pidetyssä kokouksessa vartija 

                                                           
145 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 1.7.1919. 
146 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 10.2.1922. 
147 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
148. KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
149 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 15.10.1918. 
150 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 14.3.1919. 
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Järmania syytettiin yöllä vartiopaikallaan nukkumisesta sekä siitä, että tämä oli ollut toimessaan 

lievästi päihtyneenä. Vartija kielsi syytökset, mutta myönsi juoneensa puoli lasia konjakkia, mikä ei 

kuitenkaan estänyt häntä hoitamasta tehtäviään. Vartija syytti vahdintarkastaja Holia siitä, että tämä 

oli tehnyt turhan ilmiannon sekä siitä, että vahdintarkastaja on ollut tätä kohtaan aina vihamielinen ja 

etsimällä etsinyt syytä saadakseen hänet johtokunnan eteen. Johtokunta katsoi vartijan menettelyn 

olevan sopimatonta, kun hän oli alkanut kiihtyneenä esittämään syytöksiä vahdintarkastajasta 

johtokunnan edessä ja tuomitsi vartijan menettämään 150 markkaa kuukausipalkastaan.151  

Vartioinnissa nukkumisesta syyllistynyt tuomittiin myös ylimääräisten vahtivuorojen suorittamiseen. 

Esimerkiksi 28.10.1918 pidetyssä kokouksessa vartija Paloluomaa syytettiin siitä, että tämä oli 

yövahdissa nukkunut niin sikeästi, että vahtipäällikön oli joutunut kolme kertaa herättää tätä. 

Johtokunta tuomitsi vartijan suorittamaan neljä ylimääräistä vahtivuoroa.152 Toisessa 21.1.1919 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vartija Myllyskosken sekä vartija Herckmanin tapausta, jossa 

vartijat oli tavattu nukkumassa yövuorossa. Johtokunta tuomitsi vartija Myllykosken suorittamaan 

kolme ylimääräistä vahtivuoroa viikon kuluessa ja vartija Herckmanin suorittamaan kaksi 

ylimääräistä vahtivuoroa.153 

Vartiossa nukkumisesta johtokunta määräsi myös rangaistukseksi varoituksia. Esimerkiksi 9.9.1919 

pidetyssä kokouksessa vartija Kahelinia syytettiin yövartiossa nukkumisessa. Vartija myönsi 

torkahtaneensa selittäen, että oli ollut pidemmän aikaan sairas ja kyseisellä vahtivuorolla ollut ylen 

väsynyt. Johtokunta huomioi aiemmin vartijalle annetun tunnustuksen valppaudesta sekä katsoi 

tapaukseen vaikuttaneet tilapäiset syyt ja täten antoi vartijalle varoituksen.154 Johtokunnan 13.1.1920 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vartija Kemppaisen nukkumista vahtipaikallaan, mitä vartija selitti 

johtuneen pitkästä vahtivuorosta. Johtokunta antoi varoituksen vartijalle tapauksen vuoksi.155 

Rangaistuksena nukkumisesta vartioinnissa jaettiin myös vapaapäivien menetyksiä. Johtokunnan 

9.9.1919 pidetyssä kokouksessa vartija Siveniä syytettiin nukkumisesta yövartiossa. Tapauksen 

käsittelyä jatkettiin seuraavassa kokouksessa, jossa kävi ilmi, että vartija oli jättänyt myös avaimen 

osastonoveen, mikä oli ankarasti kielletty. Vartija kielsi nukkuneensa, mutta myönsi unohtaneen 

avaimen oveen. Johtokunta tuomitsi vartijan menettämään viisi vapaapäivää huolimattomuuden 

takia.156 Johtokunnan 9.11.1920 pidetyssä kokouksessa ulkovartija Alasorvaria syytettiin 

                                                           
151 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 13.4.1920. 
152 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 28.10.1918. 
153 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 21.1.1919. 
154 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 9.9.1919. 
155 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 13.1.1920. 
156 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 9.9.1919 ja 16.9.1919. 
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palveluksesta pois jäännistä, sillä tämä oli ollut sikeässä unessa. Rangaistuksena vartija menetti neljä 

vapaapäivää.157 

Rangaistukseen laatuun vaikutti se, olisiko rikkomus voinut johtaa vangit hyötymään tilanteesta. 

Esimerkiksi 2.3.1920 pidetyssä johtokunnan kokouksessa tuli esille, kuinka ulkovartija Karlsson oli 

nukkunut vartiopaikallaan niin sikeästi, että vahdintarkastaja olisi voinut ottaa kiväärin pois vartijalta, 

minkä hän oli asettanut vahtikojun seinää vasten. Rikkomuksen seurauksena vartija erotettiin.158 

Toisessa 6.5.1919 pidetyssä kokouksessa vartija Mannermaata syytettiin vahtipaikallaan 

torkkumisesta ja sen lisäksi vartija oli jättänyt kiväärinsä pois kädestään. Johtokunta määräsi vartijan 

erotettavaksi sopimattomana tehtäviinsä.159 Johtokunnan 13.5.1924 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin 

puolestaan ulkovartija Nuotion tapausta. Vahtimestari Törmä syytti ulkovartijaa vartiopaikallaan 

nukkumisesta ja siitä, että vartijan ollessa väkijuomissa, jolloin ei voinut hoitaa palvelustaan. Vartija 

kertoi puolustuksekseen, että oli sairastellut viime aikoina ja nauttinut spriitä lääkkeeksi. Tapauksen 

vuoksi vartija oli vielä ilmoittanut vahdintarkastajalle, että oli irtisanoutunut vankilan palveluksesta, 

ettei vahtimestari tekisi tästä ilmoitusta. Tapauksen jälkeen johtokunta erotti vartijan.160 

Erottamiseen vaikutti myös se, oliko vartijalla aikaisempia rikkomuksia tai oliko vartijalla esiintynyt 

ongelmia entuudestaan palveluksessaan. Esimerkiksi 3.9.1920 pidetyssä kokouksessa tuli esille, 

kuinka vartija Hedborg oli noin tunnin ajan nukkunut yövahdissa ollessaan. Vartijaa oli jo useamman 

kerran rangaistu rikkeistään ja, hänet oli muutenkin havaittu sopimattomaksi toimeensa, jonka vuoksi 

vartija erotettiin.161 Johtokunnan 21.10.1919 pidetyssä kokouksessa johtokunta syytti vartija 

Juransuuta nukkumisesta vartiossa. Vartija oli syytetty aikaisemmin jo kaksi kertaa samasta syystä, 

jolloin johtokunta erotti vartijan sopimattomana työhön.162 Johtokunnan 15.10.1925 pidetyssä 

kokouksessa johtokunta syytti ulkovartija Jurvea siitä, että tämä oli tavattu ulkovartiossa sitkeässä 

unessa. Vartijaa oli entuudestaan huomautettu torkkumisesta vartiointitehtävissä, minkä vuoksi 

johtokunta erotti vartijan toimistaan.163 

Nukkuminen palveluksessa aiheutti vartioinnin heikkenemistä, mutta myös arkisempaa ongelmaa 

laitoksessa. Nukkuminen palveluksessa johtikin 16 kertaa konttorikellon vetämättä jättämiseen.164 

Esimerkiksi 13.7.1920 pidetyssä kokouksessa vartija Kivelä syytettiin siitä, että tämä oli yö postissa 

                                                           
157 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 9.11.1920. 
158 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 2.3.1920. 
159 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 6.5.1919. 
160 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 13.5.1924. 
161 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 3.9.1920. 
162 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 21.10.1919. 
163 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 15.10.1925. 
164 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
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ollessaan nukkunut vuorollaan sekä sen takia jättänyt konttorikellon vetämättä yli tunnin ajaksi. 

Johtokunta tuomitsi vartijan menettämään kolme vapaapäivää tapauksen vuoksi.165 Toisessa 

19.8.1920 pidetyssä kokouksessa johtokunta käsitteli tapausta, jossa vartija Pääkköä syytettiin 

nukkumisesta yö vartion aikana ollessaan, jolloin konttorikello oli jäänyt vetämättä 2 kertaa 

peräkkäin. Vartija myönsi nukkuneensa, todeten samalla ollessaan jonkun verran sairaana. 

Rangaistuksena vartija menetti 100 markkaa palkastaan.166 Johtokunnan 19.12.1922 pidetyssä 

kokouksessa johtokunta antoi vartija Suvannolle puolestaan merkittävän varoituksen matrikkeliin, 

koska tämä oli nukkunut ja jättänyt konttorikellon vetämättä kaksi perättäistä kertaa. Vartija myönsi 

vielä torkahtaneensa ja ilmoittaneensa tapauksesta esimiehelleen tapauksesta seuraavana päivänä.167 

 

3.4 Yleinen huolimattomuus virantoimituksessa 

 

Neljänneksi yleisimmäksi virkarikkeeksi nousi työntekijöiden huolimattomuus virantoimituksessa. 

Rikkeitä ilmeni 60 (taulukko 5). Huolimattomuus ilmeni esimerkiksi vankien valvomatta jättämisenä, 

vahtipaikan vartioinnissa, työhön kuuluvan tehtävän suorittamisen unohtamisena, laitoksen 

omaisuuden hukkaamisena ja valvomatta jättämisenä, vartijan työhön kuuluvan aseen käsittelyssä ja 

hallussa pitämisenä sekä konttorikellon vetämättä jättämisenä.168 

 

Taulukko 5. Yleinen huolimattomuus virantoimituksessa vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 8 7 8 8 12 6 8 1 0 2 60 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 

 

 

Vartijat syyllistyivät 17 kertaa vankien valvomatta jättämiseen. Esimerkiksi 11.11.1919 pidetyssä 

kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa Hankoniemen vankisiirtolan esimiestä vartija Cedermarkia 

syytettiin törkeästä huolimattomuudesta virantoimituksessa. Vartija oli jättänyt valvomatta vankila-

asunnon, jonka ovi ja sitä ympyröivän piikkilankaportti olivat avoinna, koska hän oli mennyt yhden 

vangin kanssa metsästämään läheiseen metsään oravia. Johtokunta katsoi, että vartijalla on 

                                                           
165 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 13.7.1920. 
166 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 19.8.1920. 
167 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 19.12.1922. 
168 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
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puutteellinen käsitys siitä, miten vankeja tulee vartioida. Tämän lisäksi vartijaa syytettiin 

sopimattomasta käytöksestä vankeja kohtaan, mikä ilmeni kirosanojen käytössä antaessa käskyjä 

vangeille. Vartija myönsi syytökset oikeaksi ja johtokunta erotti vartijan.169  

Johtokunnan 16.12.1924 pidetyssä kokouksessa syytettiin vartija Heikkilää, Matinlassia, Palanderia, 

Sinisaloa ja Pietilää siitä, että nämä oli jättäneet yhden vangin työhuoneeseen muiden mennessä 

syömään. Rangaistuksena vartija Heikkilä menetti 400 markkaa kuukausipalkastaan, vartija 

Matinlassi menetti kaksi vapaapäivää, vartijat Palander, Pietilä ja Sinisalo saivat varoitukset.170 

Toisessa 8.4.1921 pidetyssä kokouksessa vartija Lindholmia syytettiin siitä, että tämä oli jättänyt 

kolme työryhmäänsä kuulunutta vankia pakkotyölaitoksen rantaan lähtien itse muun ryhmänsä kanssa 

veneellä kokeilemaan kalanpyydyksiä, jolloin mainitut kolme vankia jäivät pidemmäksi aikaa ilman 

valvontaa. Vartija myönsi syytöksen oikeaksi ja johtokunta tuomitsi vartijan menettämään sata 

markkaa kuukausipalkastaan.171  

Johtokunnan 31.1.1927 pidetyssä kokouksessa työmestari Laitista syytettiin annettujen määräysten 

rikkomisesta. Laitinen oli sulkenut varastohuoneeseen, jota samalla käytettiin leikkuuhuoneena, kaksi 

vankia pidemmäksi ajaksi ilman valvontaa, keitä välillä itse kävi katsomassa. Rangaistuksena 

työmestari menetti 200 markkaa palkastaan.172 Toisessa 29.7.1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin 

tapausta, jossa vartija Hissaa syytettiin siitä, että tämän ollessaan vahdissa 13 vangin työnteossa, oli 

antanut vankien olla minkä missäkin, tietämättä tarkkaan missä vangit olivat. Toiset vangit olivat 

ottaneet aurinkokylpyjä ja toiset vangit olivat metsässä syömässä marjoja. Vartija myönsi 

tapahtuneen todeksi, eikä lisännyt asiaan mitään selitykseksi. Johtokunta erotti heti vartijan törkeän 

huolimattomuuden takia viran toimituksessa.173 

Johtokunnan 12.9.1922 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vartija Kiven tapausta, jossa tämä syyllistyi 

törkeään huolimattomuuteen palvelustehtävissään. Vartija oli jättänyt kaksi valvottavaa vankiaan 

huoneeseen, mennen itse toiseen huoneeseen lukemaan sanomalehteä. Kun huoneiden välinen ovi oli 

kiinni, vangit olivat jääneet vartioimatta. Vartija myönsi tapahtuneen oikeaksi lisäten, että pystyi siitä 

huolimatta seuraamaan ja kuuntelemaan oven läpi vankien puuhia. Rangaistuksena johtokunta 

määräsi vartijan menettämään viisi vapaapäivää.174 Johtokunnan 26.9.1922 pidetyssä kokouksessa 

käsiteltiin tapausta, jossa vartija Laitista syytettiin huolimattomuudesta palvelustehtäviensä 

                                                           
169 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.11.1919. 
170 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 16.12.1924 ja 30.12.1924. 
171 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 8.4.1921. 
172 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1927, kokous 31.1.1927. 
173 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 29.7.1919. 
174 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 12.9.1922. 



 

48 

 

suorittamisessa. Vartijan ollessaan vartioimassa kahta vankia, jotka olivat olleet muuraustöissä 

henkilökunnan saunalla, oli jättänyt vangit yksin kylpyhuoneeseen, joista näillä olisi ollut tilaisuus 

karata. Vartija oli itse mennyt seisoskelemaan etuhuoneeseen, jolloin vangit jäivät olemaan ilman 

valvontaa. Vartija myönsi tapahtuneen oikeaksi lisäten, että oli mennyt vain hengittämään raikasta 

ilmaa, kun kylpyhuoneessa oli pölyistä sekä ovien ollessa välillä auki, hän saattoi kuulla vankien 

liikkeet. Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijan menettämään kaksi vapaapäivää.175 

Johtokunnan 18.11.1921 pidetyssä kokouksessa vartija Hellsteiniä syytettiin siitä, että tämä oli 

jättänyt yhden vangin työhuoneeseen lähtiessään viemään työryhmäänsä saunaan. Vartija myönsi 

syytöksen oikeaksi. Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijan menettämään 100 markkaa 

kuukausipalkastaan.176 

Huolimattomuus vartioinnissa näkyi myös vartiopaikan vartioinnissa. Esimerkiksi 26.11.1918 

pidetyssä kokouksessa vartija Jolkkosta syytettiin siitä, että tämä oli päästänyt kahden karkurivangin 

kulkemaan vartiopaikkansa ohi. Rangaistuksena johtokunta antoi vartijalle varoituksen 

leväperäisyydestä.177 Saman vuoden joulukuussa vartija Boijea syytettiin siitä, että tämä oli Kokkolan 

kasarmin luona vahdissa päästänyt vankeja luvattomasti kulkemaan portin läpi. Rangaistuksena 

johtokunta antoi vartijalle varoituksen.178 

Johtokunnan 26.9.1922 pidetyssä kokouksessa vartija Korhosta ja Mattsonia syytettiin 

huolimattomuudesta vartiointitehtäviensä suorittamisessa. Vartijat olivat Dragsvikin tilalla 

vartioimassa 11 vangin työtä. Vartioinnin aikana vartijat olivat istuneet yhdessä keskenään 

keskustellen, jolloin osa vangeista työskenteli yli sadan metrin päässä hajallaan pellolla. Vartija 

Korhonen myönsi istuneensa vartiointitehtävissään lisäten, että vangit eivät olleet kauempana kuin 

50 metrin päässä vartijoista. Vartija Korhonen lisäsi vielä, että apulaisvahtimestarin huomautettua 

vartijaa, tämä oli mennyt määräyksen mukaan toiselle puolelle peltoa. Vartija Mattson myönsi samoin 

syytteen oikeaksi ja lisäksi ettei tiennyt kiellosta, jonka mukaan vartijat eivät saa olla yhdessä 

työpaikalla. Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijat menettämään 100 markkaa 

kuukausipalkoistaan, painottaen sitä, että lukuisten karkaamistapauksien vuoksi vartijakuntaa oli 

äskettäin huomautettu tarkasta tehtäviensä hoitamisesta.179  

Työntekijöiden yleinen huolimattomuus liittyi myös sellien ovien lukitsematta jättämiseen. Useassa 

johtokunnan kokouksessa nousikin esille se, kuinka vartija oli jättänyt sellin oven auki. Esimerkiksi 

                                                           
175 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 26.9.1922. 
176 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 18.11.1921. 
177 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 26.11.1918. 
178 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 10.12.1918. 
179 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 26.9.1922. 
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13.1.1920 pidetyssä kokouksessa johtokunta syytti vartija Saarelaa siitä, että tämä oli jättänyt yhden 

sellinoven lukitsematta pannen ainoastaan haan päälle. Vartija myönsi tapahtuneen oikeaksi selittäen, 

että valaistus oli ollut huono. Johtokunta tuomitsi vartijan saamaan varoituksen.180 Toisessa 

tapauksessa 30.12.1919 pidetyssä kokouksessa johtokunta syytti vartija Halilaa sellin oven 

jättämisestä auki. Vartija myönsi rikkeen oikeaksi selittäen olleensa väsynyt pitkän palveluvuoron 

takia. Johtokunta määräsi vartijan menettämään kolme vapaapäivää.181  

Työntekijöiden huolimattomuus liittyi myös ovien lukitsematta jättämisen lisäksi laitoksen avaimien 

hukkaamiseen. Esimerkiksi 12.2.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Rantama syytti vartija 

Rinnettä siitä, että tämä oli pudottanut itäisen vankilan vartijahuoneen avaimen. Kadonneen avaimen 

vuoksi laitokseen tuli korjata 18 lukkoa, joka tuli maksamaan yhteensä 270 markkaa. Rangaistuksena 

johtokunta antoi vartijalle merkittävän varoituksen matrikkeliin ja tämän lisäksi vartijan tuli osallistua 

lukkojen vaihdosta syntyviin kuluihin vartijan suostumuksen mukaisesti. Vaikka vartija oli 

huolimattomasti hukannut avaimen, johtokunta katsoi, että nyt lukot ovat entistä paremmat, jolloin 

niiden tiirikointi on vaikeampaa.182 Johtokunnan 30.3.1920 pidetyssä kokouksessa vartija Lappalaista 

syytettiin puolestaan siitä, että tämä oli hukannut vankilan yleisen avaimen, jonka kuitenkin oli 

löytänyt myöhemmin. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vartijan menettämään kahdeksan 

vapaapäivää.183  

Laitoksen avaimien hukkaaminen tarkoitti uusien lukkojen vaihtamista laitokselle, mutta myös sitä, 

että avaimet saattoivat joutua vankien käsiin. Esimerkiksi 10.10.1922 pidetyssä kokouksessa vartija 

Kiveä syytettiin siitä, että tämä oli jättänyt vankirakennuksen avaimen lukkoon pariksi tunniksi, mistä 

vangit olisivat voineet sen ottaa. Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijan menettämään 

kymmenen päivän palkkansa eli yhteensä 303 markkaa kuukausipalkastaan.184 Johtokunnan 3.2.1925 

pidetyssä kokouksessa kävikin ilmi, että hukkuneet avaimet löysi vanki.  Vahtimestari Eskola syytti 

vartija Haapalaista siitä, että tämä oli puutyöhuoneessa jättänyt vankilan avaimet höyläpenkille. 

Myöhemmin vanki oli löytänyt avaimet höyläpenkiltä ja tuonut ne vartija Haapalaiselle vaatien 

löytöpalkkiota. Vartija myönsi syytöksen oikeaksi lisäten, että oli neuvoessaan työnteossa unohtanut 

avaimet penkille. Rangaistuksena johtokunta antoi vartijalle varoituksen.185  

                                                           
180 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 13.1.1920. 
181 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 30.12.1919. 
182 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 12.2.1924 ja 19.2.1924. 
183 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 30.3.1920. 
184 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 10.10.1922. 
185 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 3.2.1925. 
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Esille nousi myös vartijoiden huolimattomuus aseen käsittelyssä vartiointitehtävissä. Aseen 

käyttäminen vartioissa oli tärkeää, sillä voitiin esimerkiksi estää vankien karkaamiset. Vartijat 

syyllistyivät kuusi kertaa jättämään kiväärin vierelleen vartiossa niin, että esimerkiksi vangit olisivat 

voineet ottaa aseen haltuunsa. Esimerkiksi 26.11.1918 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapaus, jossa 

vartija Timgren oli jättänyt kiväärinsä luotaan vankien ollessa hänen läheisyydessään. 

Rangaistuksena oli kahden vapaapäivän menetys.186 Johtokunnan 27.7.1920 pidetyssä kokouksessa 

vartija Tesankoa syytettiin jatkuvasta huolimattomuudesta ja siitä, että on jo useamman kerran 

asettanut kiväärinsä seisomaan kansliarakennuksen seinää vasten, jolloin kuka tahansa sen olisi 

voinut ottaa. Vartijan rangaistus oli erottaminen.187 Johtokunnan 4.11.1921 pidetyssä kokouksessa 

ulkovartija Haapalaa syytettiin siitä, että tämä oli vartiopaikallaan ollessaan jättänyt kiväärinsä 

kädestään niin, että vahdintarkastaja olisi voinut ottaa sen haltuunsa vartijan huomaamatta. Haapala 

myönsi syytöksen oikeaksi, mutta puolustautui kertomalla, että oli jättänyt kiväärinsä kädestään 

ainoastaan siksi aikaa, kun puki sadetakin päälleen, jolloin vahdintarkastaja oli saanut tilaisuuden 

ottaa kivääri haltuunsa. Johtokunta katsoi selityksen epätyydyttyväksi ja määräsi vartijan 

menettämään sata markkaa kuukausipalkastaan.188 Johtokunnan 7.1.1919 pidetyssä kokouksessa 

vartija Leppälää syytettiin puolestaan siitä, että tämä oli ollut vartiossa puutteellisissa pukimissa ja 

samalla hoitanut kivääriään. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vartijan suorittamaan kaksi 

ylimääräistä vahtivuoroa viikon kuluessa.189 Johtokunnan 6.11.1918 pidetyssä kokouksessa vartija 

Kososta syytettiin siitä, että tämä oli korjannut kivääriään vankien ollessa lähietäisyydellä. 

Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijan menettämään kaksi vapaapäivää.190 

Vartijoita syytettiin myös kolme kertaa aseen jättämisestä kokonaan pois vartiosta. Esimerkiksi 

8.10.1918 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapaus, jossa vartija Viinikainen oli ollut vartiossa ilman 

asetta. Viinikainen tuomittiin huolimattomuudesta virantoimituksessa suorittamaan kaksi 

ylimääräistä vahtivuoroa viikon kuluessa.191 Toisessa 15.6.1920 pidetyssä kokouksessa vartija 

Siveniä syytettiin siitä, että tämä oli ollut jo kahden viikon ajan ilman asetta vartiossa. Johtokunta 

katsoi tämän lisäksi vartijan olevan tehtävissään yleensä myös huolimaton. Vartijan rangaistus oli 

erottaminen.192  Johtokunnan 3.9.1920 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapaus, jossa vartija 

Heimoranta oli jättänyt kiväärinsä ollessaan vartiopalveluksessa ja muutenkin hermostuneisuutensa 

                                                           
186 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 26.11.1918. 
187 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 27.7.1920. 
188 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 4.11.1921. 
189 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 7.11.1919. 
190 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 26.11.1918. 
191 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 8.10.1918. 
192 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 15.6.1920. 
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tähden osoittanut kytkemättömyyttä vahtitoimessaan. Vartija tunnusti syytökset ja vakuutti ottavansa 

neuvosta vaarin. Johtokunta katsoi vartijan rikkomusten lukuisuuden tähden olevan vartijaksi 

sopimaton ja päätti erottaa vartijan.193 Johtokunnan 8.10.1918 pidetyssä kokouksessa johtokunta 

käsitteli tapausta, jossa vartija Silvennoista syytettiin siitä, että tällä oli ollut vartiopaikallaan kivääri, 

jossa ei ollut patruunoita. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vartijan huolimattomuudesta 

virantoimituksessa suorittamaan kaksi ylimääräistä vahtivuoroa viikon kuluessa.194 

Yhdessä tapauksessa vartijaa syytettiin siitä, että hän oli kadottanut aseensa. Johtokunnan 30.12.1919 

pidetyssä kokouksessa vartija Pietikäistä syytettiin siitä, että tämä oli pudottanut revolverinsa, jonka 

eräs vanki oli saanut käsiinsä ja tuonut sen vahtimestarille. Vartija myönsi syytöksen oikeaksi 

selittäen, että revolveri oli syönyt taskun auki ja siten pudonnut. Tämän huomatessaan vartija kertoi 

menneensä ilmoittamaan siitä vahtimestarille. Johtokunta katsoi vartijan menettämään 150 markkaa 

kuukausipalkastaan, koska vartijalla ei ollut aikaisempia rikkomuksia.195  

Tavalliseksi huolimattomuudeksi, mutta vähemmän vakavaksi rikkeeksi, nousi myös konttorikellon 

vetämättä jättäminen. Kyseistä rikettä esiintyi 8 kertaa. Esimerkiksi 21.3.1921 pidetyssä kokouksessa 

vartija Penttilää syytettiin konttorikellon vetämättä jättämisestä 45 minuutin ajaksi. Vartijan 

rangaistuksena oli varoitus.196 Toisessa 27.3.1921 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti 

vartija Pesua konttorikellon vetämättä jättämisestä kaksi kertaa peräkkäin. Vartijan rangaistus oli 

kahden vapaapäivän menetys.197 Saman vuoden elokuussa pidetyssä kokouksessa vartija Harjunpäätä 

syytettiin konttorikellon vetämättä jättämisestä yhden vahtivuoron yli. Vartijan rangaistuksena oli 50 

markan menetys kuukausipalkasta.198 Konttorikellon vetämättä jättäminen ei kuitenkaan ollut 

niinkään vakava rikkomus, sillä rangaistuksena vartijat saivat siitä varoituksen, sakkoja tai 

vapaapäivien menetyksiä. 

 

 

 

                                                           
193 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 3.9.1920. 
194 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 18.10.1918. 
195 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 30.12.1919. 
196 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 21.3.1921. 
197 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 27.3.1921. 
198 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 27.8.1921. 
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4. Vankien aiheuttamat yleisemmät järjestyshäiriöt 

4.1 Sopimaton käytös 

 

Yleisemmäksi199 vankien aiheuttamaksi järjestyshäiriöksi muodostui sopimaton käytös. Vankien 

sopimatonta käytöstä esiintyi eniten vuosien 1923–1927 aikana 1056. Eniten sopimatonta käytöstä 

ilmeni vuosien 1923–1927 aikana (taulukko 6).200  Suurin osa vankien sopimattomasta käytöksestä 

on kirjattu laitoksen rangaistuspäiväkirjoihin, jossa tapauksia ei ole avattu sen enempää. Johtokunnan 

tuomitsemia rangaistuksia käsiteltiin johtokunnan pöytäkirjoissa, mitkä avaavat enemmän sitä, 

millaista vankien ilmentävä sopimaton käytös oli.  

 

Taulukko 6. Sopimaton käytös vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 0 31 64 92 109 170 127 135 162 166 1056 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 
 

 

Vankien sopimaton käytös kohdistui laitoksen työntekijöitä kohtaan nimittelynä, kiroiluna, 

kiihkoiluna ja meluamisena. Esimerkiksi vartiopäällikkö Rantama syytti vanki Löfroosia 

sopimattomasta käytöksestä laitoksen lääkärin vastaanotolla. Vanki kertoi, ettei tiennyt 

käyttäytyvänsä sopimattomasti, sillä ei tiedä eroa sopimattomuuden ja sopivaisuuden välillä. 

Sairaanhoitaja kertoi, että vanki oli kiihtynyt ja kiroillut, kun lääkäri oli kysynyt hänen taudistaan. 

Rangaistuksena vanki tuomittiin kolmeksi vuorokaudeksi vedelle ja leivälle sekä toistaiseksi 

selliin.201  

Johtokunta käsitteli 8.6.1920 pidetyssä kokouksessa tapausta, jossa syytettiin vanki Lehtoa 

tottelemattomuudesta ja vanki Kokkaraista sopimattomasta käytöksestä laitoksen sairaanhoitajia 

kohtaan. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangit pidettäväksi seitsemän vuorokautta arestissa 

sairaalassa, sillä lääkärin mukaan vankeja ei voitu siirtää päiväsellivankilaan. Vanki Kokkaraisen 

rangaistus pantiin käytäntöön heti, kun lääkäri katsoo sen terveyden kannalta vaarattomaksi.202 

Johtokunnan 9.9.1921 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa kuritushuonevanki Hintikkaa 

                                                           
199 Katso liite 3. 
200 Ka, Tammisaaren pakkotyölaitos, Rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 
201 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 14.9.1925. 
202 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 8.6.1920. 
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syytettiin siitä, että tämä oli käyttäytynyt sopimattomasti laitoksen lääkäriä ja sairaanhoitajattaria 

kohtaan. Johtokunta tuomitsi vangin alennettavaksi pakkoluokkaan.203 

Johtokunnan 13.2.1923 pidetyssä kokouksessa vanki Luukkosta syytettiin siitä, että tämä oli 

oikeusministeriölle lähettämässään valituskirjeessä käyttänyt sopimatonta ja loukkaavaa 

kirjoitustapaa pakkotyölaitoksen virkailijoista, eritoten sairaanhoitajattarista. Rangaistuksena 

johtokunta tuomitsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vedelle ja leivälle.204 Johtokunnan 12.5.1925 

pidetyssä kokouksessa syytettiin vanki Turusta sopimattomasta käytöksestä. Vanki oli aiheettomasti 

käynyt lääkärin vastaanotolla ja, kun tämä ei ollut saanut lääkkeitä, oli käyttäytynyt sopimattomasti. 

Lääkärin mukaan vanki oli soittanut suutaan ja oli valitellut sairaanhoitajattarille turhanaikaisesti.205 

Johtokunnan 20.11.1923 pidetyssä kokouksessa vanki Savolaista syytettiin siitä, että tämä oli 

nimitellyt vartijaa pampuksi, kun vartija oli kehottanut vankia alkamaan työhön. Johtokunta tuomitsi 

vangin neljäksi vuorokaudeksi vedellä ja leivälle.206 Johtokunnan 13.2.1923 pidetyssä kokouksessa 

vanki Bergströmiä syytettiin sopimattomasta käytöksestä vartijaa kohtaan. Kun vangit olivat olleet 

lähdössä töihin, syytetty oli vielä syönyt jonossa leipää, jolloin vartija oli tätä kieltänyt. Vanki kertoi, 

että aamupala oli jaettu myöhään, jolloin tämä ei ollut kerennyt sitä syödä ennen töihin lähtöä ja tullut 

sanoneeksi kiivastuneena yhtä ja toista. Vartijan mukaan vanki oli kiroillut ja tullut vartijaa kohti 

ikään kuin aikoen käydäkseen päälle ja uhkaillut kostavansa. Vartija Salorannan mukaan, aamiainen 

oli jaettu puolituntia ennen töihin lähtöä, jolloin vanki olisi sen ehtinyt hyvin syödä. Vanki oli myös 

uhkaillut kertojaa. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangin viideksi päiväksi vedellä ja leivälle.207 

Johtokunnan 29.5.1923 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa vanki Lehtoa syytettiin 

sopimattomasta käytöksestä, kun tämä oli heittänyt santaa vartijan silmille. Rangaistuksena 

johtokunta tuomitsi vangin kahdeksi päiväksi pimeään selliin, johon sisältyi vangille jo aiemmin 

määrätty ehdollinen kurinpitorangaistus.208  

Vangit syyllistyivät sopimattomaan käytökseen myös kanssavankeja kohtaan. Johtokunnan 

24.10.1922 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki Syvästä pidemmän ajan 

jatkuneesta sopimattomasta käytöksestä vanki Turusta kohtaan. Vanki Syvänen oli lähettänyt vanki 

Turuselle paketin, joka sisälsi rasvatun nuorankappaleen sekä paperilapun, jossa kehotetiin vanki 

Turusta päättämään henkensä: ”Herra Turuselle. Te olette toiminut Suomen vallankumouksellisen 

                                                           
203 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 9.9.1921. 
204 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 13.2.1923. 
205 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 12.5.1925. 
206 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 20.11.1923. 
207 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 13.2.1923. 
208 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 29.5.1923. 
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työväetön eturivissä ja tietänyt vallankumouksen luonteen. Olette surkea petturi ja kavaltaja. Tiedätte 

tinkimättömän tuomionne. Lyhentäkää vaimonne ja lastanne sekä tovereittenne kärsimystä 

poistamalla se viheliäinen kroppanne maanpäältä. Tässä on apua. – Oikeat herrat tätä toivovat.”209 

Vanki Syvästä syytettiin myös siitä, että hän on harjoittanut painostusta vankitovereita kohtaan, jotka 

tekevät työtä ahkerasti. Käsittelyssä ilmeni myös muita vankeja, jotka syyllistyivät samaan 

rikkeeseen. Vankeja Koch ja Miettinen syytettiin myös kanssavankien painostamisesta laiskuuteen 

työnteossa. Vanki Koch oli myös potkaissut vanki Turusta. Vanki Miettinen oli useasti myös uhannut 

vanki Turusta esimerkiksi sanomalla ”kuolema on vallankumouksen petturin kohtalo.” Kuulustelujen 

jatkuessa todistajana kuultiin vanki Vassia, joka kertoi, että vankien keskuudessa oli kierrellyt 

kirjelappu, jossa käsketään painostamaan vanki Turusta. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangit 

Syväsen ja Kochin pidettäväksi kuusi vuorokautta vesi- ja leipärangaistuksessa, joista kolme 

vuorokautta pimeässä sellissä. Vanki Miettinen tuomittiin neljäksi vuorokaudeksi vesi- ja 

leipärangaistukseen ja niistä kaksi vuorokautta pimeässä sellissä. Johtokunta päätti esittää myös 

Vankeinhoitohallitukselle, että vangit Syvänen ja Koch määrättäisiin siirrettäväksi toiseen vankilaan 

rangaistustaan edelleen kärsimään.210  

Edellä kerrottu esimerkki oli ääritapaus vankien harjoittamasta sopimattomasta käytöksestä. Tapaus 

liittyi poliittisten vankien suutarityö neuvoston harjoittamaan toverikuriin, joka ilmeni kanssavangin 

painostamisena ja uhkaamisena. Poliittiset vangit noudattivat tiukkaa toverikuria. Tämä ilmeni 

esimerkiksi toveripiiristä erottamisena, jos hän ei noudattanut annettu ohjeita. Vankeja ei heti erotettu 

toveripiiristä vaan heille annettiin ensiksi muistutus. Toisen rikkeen seurauksena annettiin varoitus ja 

kolmas johti toveripiiristä erottamiseen. Toisinajattelevia vankeja ahdisteltiin ja myös 

pahoinpideltiin. Krekolan mukaan neuvoston harjoittama toverikuri ilmeni esimerkiksi epäilylle 

puhumattomuudella, tönimisellä ja yhteyksien katkaisemisena vankilan ulkopuolelle, jolloin 

toveripiiristä sulkeminen oli tehokas toimenpide. Vanki Salmen mukaan neuvostot pystyivät 

ilmoittamaan esimerkiksi toveripiiristä suljetun vangin tiedot tämän kotipaikkakunnalleen, jolloin 

avustusjärjestöt eivät lähettäisi enää vangeille paketteja tai avustaisi vangin perhettä. Toveripiiristä 

erotettu vanki pystyi anoa pääsyä takaisin, jolloin asiasta järjestettiin äänestys vankien 

keskuudessa.211  

Johtokunta puuttui edellä mainitun tapauksen mukaisesti kanssavankien harjoittamaan 

sopimattomaan käytökseen, uhkailuun ja painostamiseen. Vankien harjoittama toverikuri ei 

                                                           
209 Paperilapun kopio: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 24.10.1922. 
210 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 24.10.1922. 
211 Häikiö 2008, 76 ja Krekola 2006, 81. 
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kuitenkaan aina tullut johtokunnan tietoon, jolloin vangit joutuivat toisten vankien painostamisen 

alaisiksi. Esimerkiksi toiselle vangille puhumattomuus ei rikkonut laitoksen järjestyssääntöjä, jolloin 

vanki saattoi kärsiä vankien neuvoston painostuksesta, ellei painostettu vanki itse tuonut asiaa 

vankilaviranomaisten tietoon. Vankien kokema painostus näkyi vankien pyynnöissä johtokunnalle 

päästä eri työryhmään tai huoneeseen. Esimerkiksi 27.2.1923 pidetyssä kokouksessa johtokunta 

käsitteli vanki Vikströmin pyyntöä päästä pois pajasta johonkin muuhun työryhmään. Vanki 

perusteli, että pajassa toiset vangit harjoittavat häntä kohtaan ankaraa painostusta sen vuoksi, koska 

hän tekee työnsä asiaan kuuluvalla ahkeruudella.212 Johtokunnan 22.1.1924 pidetyssä kokouksessa 

käsiteltiin vanki Kemppaisen pyyntöä päästä siirretyksi pois B vankilasta ja siirretyksi pienempään 

työryhmään, koska kertoja oli joutunut toisten vankien taholta painostuksen alaiseksi ahkeran 

työntekonsa ja omaamiensa mielipiteiden tähden. Vanki oli saanut uhkauskirjeitä ja suullisen 

uhkauksen. Vanki kertoi, että viimeksi kukaan ei puhunut hänelle, mikä teki vangin olon 

sietämättömäksi.213 Häikiön mukaan, vankien lisääntyneet pyynnöt olivat seurausta vankien 

vastarintatoiminnan tehostumisesta sekä aatteellisesti aktiivisemman vankiaineksen siirtymisestä 

laitokseen.214  

Vankien sopimaton käytös ilmeni myös kiellettynä puhelimisena ja meluamisena. Esimerkiksi 

9.1.1923 pidetyssä kokouksessa kuritushuonevanki Kemppaista syytettiin siitä, että tämä oli vastoin 

vartijan kieltoa pitkin iltaa laulellut ja huudellut sopimattomasti. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi 

vangin kahdeksaksi vuorokaudeksi vesi- ja leipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta pimeään 

selliin.215  Johtokunnan 6.2.1923 pidetyssä kokouksessa vanki Hollanderia syytettiin siitä, että tämä 

oli rangaistusta suorittaessaan laulellut ja vihellellyt ja jatkanut sopimatonta käytöstä kiellosta 

huolimatta. Sopimattoman käytöksen lisäksi vanki oli piirtänyt naulalla sellinsä seinään. Johtokunta 

tuomitsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vesi- ja leipärangaistukseen, joista kaksi vuorokautta pimeään 

selliin.216  

 

 

 

                                                           
212 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, 27.2.1923. 
213 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, 22.1.1924. 
214 Häikiö 2008, 76. 
215 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 9.1.1923. 
216 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 6.2.1923. 
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4.2 Laiskuus työnteossa 

 

Toiseksi yleisemmäksi vankien aiheuttamaksi järjestyshäiriöksi muodostui laiskuus työnteossa (790). 

Laitoksen johtokunta arvioi vangin tekemää työn mallikkuutta ja työn tulosta päivän aikana tehdyn 

urakkatyön perusteella. Vankien päivittäisen työntulosten odote oli kirjattu ylös kappale määrältään, 

jotka määrittelivät vankien tekemää työtä Esimerkiksi puusepäntyössä vangin tuli maalata yksi 

jakkara sekä vahata viisi ja kiillottaa yhdeksän tuolia päivän aikana. Kutomistyössä vangin tuli 

valmistaa esimerkiksi räsymattoa kaksi metriä ja kehrätä villoja sata grammaa päivän aikana. Harja, 

olki- ja koristetyössä vangin tuli valmistaa kaksisankaisia koreja kolme kappaletta ja matkakoreja 

kuusi kappaletta päivän aikana.217 Jos vanki alitti työodotteen, vanki voitiin tuomita kurinpidolliseen 

rangaistukseen laiskottelemisesta työssä. Vankien ilmentämä laiskuus työnteossa liittyi usein myös 

vankien työstä kieltäytymiseen. Vankien ilmentämää laiskuutta ilmeni eniten vuosien 1922, 1924–

1927 aikana (taulukko 7).  

 

Taulukko 7. Laiskuus työnteossa vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 0 20 14 29 203 67 112 114 121 110 790 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 

 

 

Johtokunnan 7.1.1925 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Eskola syytti vanki Heikkosta siitä, että 

tämä oli pesutuvalla ollessaan työssä syyllistynyt laiskuuteen. Vahtimestarin mukaan vanki oli pessyt 

ainoastaan kuusitoista paitaa päivän aikana, kolmenkymmenen kappaleen urakan sijasta. 

Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.218 

Johtokunnan 2.12.1924 pidetyssä kokouksessa vankeusvanki Salmista syytettiin laiskuudesta ja 

kuljeskelusta työpaikalta. Vanki myönsi, ettei ollut saanut työtä aikaseksi, sillä oli tottumaton 

puutyöhön sekä heikko. Vartija kertoi, että vanki oli tehnyt toista kuukautta valmistettavaolevaa 

pesukaappia. Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin neljäksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen.219 Johtokunnan 13.5.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti 

                                                           
217 Ka, Tammisaaren pakkotyölaitos, Kiertokirjeet ja ohjeet 1922–1940, työnarvoluettelot. 
218 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 7.1.1925. 
219 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 2.12.1922. 
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vanki Heikkosta laiskuudesta. Kun vanki oli päässyt kurinpitorangaistuksesta, tämä ei ollut tehnyt 

koko päivänä työtä ja seuraavan päivän vanki oli käyttänyt kokonaan sellinsä pesuun ja kolmantena 

päivänä vanki oli parsinut vai yhden sukan. Vanki kertoi olleensa sairas päästyään rangaistuksestaan, 

jolloin ei voinut lähteä työhön. Vanki lisäsi, ettei ollut tottunut sukkien parsimiseen. Vartijan mukaan 

vanki ei ollut valittanut sairauttaan ja yleensä käyttäytyi niskoittelevasti. Rangaistuksena johtokunta 

määräsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen ja niistä kaksi vuorokautta pimeässä 

sellissä.220 Johtokunta käsitteli 2.12.1924 pidetyssä kokouksessa tapausta, jossa vankeusvanki 

Salmista syytettiin usean päivän jatkuneesta laiskuudesta. Vanki väitti tehneensä työtä sen mitä on 

jaksanut. Vartija kertoi vangin kuuluneen vetoryhmää, jossa muutkin vangit olivat valittaneet, että 

vanki Salmi ei ollut vetänyt. Vanki oli vastannut huomautuksiin, ettei laitoksen sapuskoilla jaksa 

vetää. Johtokunta määräsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.221 

Vankien harjoittamaan laiskuuteen liittyi myös vankien sopimaton käytös. Esimerkiksi 29.12.1922 

pidetyssä kokouksessa apulaisvahtimestari Rantama syytti vanki Lounasta laiskuudesta ja 

sopimattomasta käytöksestä. Työpäivän aikana vanki oli ommellut kantalaput vain yhteen pariin 

sukkia. Kun vartija oli huomauttanut vangille tämän vähäisestä työtuloksesta, vanki oli vastannut 

”viekää ne niille viinureille (tarkoittaen sakkovankeja) kyllä ne ahkeroivat”. Vanki oli myös sanonut, 

ettei enempää ehtinyt tehdä koska oli suursiivous. Johtokunta määräsi vangin osoittamasta 

laiskuudesta ja sopimattomasta käytöksestä kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista 

kolmeksi vuorokaudeksi pimeään selliin.222 Johtokunnan 2.1.1924 pidetyssä kokouksessa vanki 

Hellsteniä syytettiin laiskuudesta ja sopimattomasta käytöksestä. Vahtimestarin mukaan, vanki on 

ollut perin laiska ojankaivaustyössä sekä vanki ei ollut pysynyt yleensä koskaan rivissä käytävällä 

ollessaan. Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin kolmeksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen.223  

Poliittisten vankien keskuudessa laiskuutta harjoitettiin tahallisesti, mitä organisoi vankien salainen 

suutarien työneuvosto. Neuvosto harjoitti myös kanssavankien painostamista laiskuuteen ja se vastasi 

luultavasti suurimmasta osasta kanssavankien painostamisesta ja uhkaamisesta laiskuuteen. 

Pakkotyölaitoksen johto sai tietoa neuvostotoiminnasta vangeilta haltuun otettujen kirjeiden avulla. 

Laitoksen johto oli saanut marraskuussa 1923 haltuunsa suutarintyössä vankien noudattamat 

työurakkaohjeet. Ohjeet pysyivät lähes samoina aina kesään 1926, jolloin vankilan johto sai uudet 

vankien työurakkaohjeet sekä pääneuvoston ehdotuksen uusista työsäännöstelymääristä, jossa 

                                                           
220 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 13.5.1924. 
221 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 12.2.1924. 
222 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 29.12.1922. 
223 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 2.1.1924. 
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pääneuvosto ehdotti työtahdin kiristämistä aikaisempaan nähden. Edellisen ohjeen mukaan 

esimerkiksi kaksipohjaisen lapikkaiden valmistukseen piti käyttää kahdeksan työpäivää, uusissa 

ohjeissa seitsemää. Häikiön mukaan syy työtahdin kiristämiselle oli vankien kurinpitorangaistuksien 

määrän lisääntymisenä aikaisempiin vuosiin nähden.224 

Johtokunnan 20.11.1923 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vankien suutarin työneuvoston 

kanssavankien laiskuuteen painostamista. Vahtimestari Törmä syytti vanki Rissasta luvattoman 

kirjeen välityksestä. Vanki Rissanen oli antanut varoituskirjeen vanki Johanssonille, missä suutarin 

työneuvosto uhaten varoittaa vanki Johanssonia neuvoston antamien määräysten ylittämisestä 

työnteon suhteen. Kirjeessä uhattiin vankia, koska tämä oli valmistanut kenkäparin yhden päivän 

lyhyemmässä ajassa, kuin mitä neuvosto on määrännyt työhön saatavan käyttää. Vanki Johansson 

kertoi, että oli saanut myös aikaisemmin varoituksen liian nopeasta työtahdista. Vanki Lindströmiä 

syytettiin kyseisen uhkauskirjeen laatimisesta ja laiskuudesta työnteossa sekä toisten vankien 

painostamisesta laiskuuteen. Vanki paljastui toimivan lisäksi suutarin työnneuvoksen 

puheenjohtajana. Kuulusteluissa paljastui myös muita vankeja, jotka kuuluivat neuvostoon, joita 

syytettiin myös laiskuudesta ja toisten vankien painostamisesta laiskuuteen. Rangaistuksena vangit 

Lindström, Raita, Tuori ja Halme tuomittiin pidettäväksi kuusi vuorokautta vesi- ja 

leipärangaistuksessa, mistä kaksi vuorokautta pimeässä kopissa. Vanki Stenfors tuomittiin kuudeksi 

vuorokaudeksi vesi- ja leipärangaistukseen sekä vanki Rissanen pidettäväksi kolme vuorokautta vesi- 

ja leipärangaistuksessa.225 

Vanki Johansson kertoi kuulustelussa vielä, että hän tietää vanki Lindströmin harjoittaneen jo 

Lappeenrannan työvankilassa samanlaista painostusta ahkerasti työskenteleviä vankeja kohtaan. 

Lindström kertoi myös neuvoston tarkkaan määrittäneen yksityiskohtaiset määräykset siitä, kuinka 

kauan minkäkin työn tulee kestää. Esimerkiksi lapikkaiden valmistamiseen tuli käyttää vähintään 

kahdeksan päivää ja vankisaappaiden valmistamiseen tuli käyttää vähintään kuusi päivää neuvoston 

ohjeiden mukaisesti. Jos neuvoston määräyksiä rikotaan, seuraa siitä rangaistus. Ensimmäisellä 

kerralla saa salaisen varoituksen ja toisella kerralla saa julkisen varoituksen sekä erotetaan pois 

toveripiiristä. Neuvoston taholta on myös tiedotettu, että se on saanut vankilan ulkopuolelta olevilta 

järjestöiltä valtuudet ja määräykset pitää kurissa niitä tovereita, jotka eivät tottele neuvoston 

määräyksiä. Ne toverit, jotka eivät neuvoston määräyksiä tottele, menettävät järjestöjen lähettämät 

paketit, mikä tapahtuu neuvoston tiedottaessa asianomaisille järjestöille kelle henkilölle ei saa 

paketteja lähettää. Varoituksia olivat saaneet myös Johanssonin mielestä vangit Matilainen, Ilves, 
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225 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 20.11.1923. 
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Syrjälä, Eckert ja Tähtinen. Vanki Johansson kertoi myös, kuinka vanki Touri oli viime kesänä 

tahallaan taittanut kaksi vanki Johanssonin viilaa ja heittänyt pätkät käymäläastiaan sekä samoin 

yhden omista viiloistaan. Kertoja ei uskaltanut puhua silloin vielä mitään vanki Tourin uhkauksista 

(liiallisesta työnteosta) työvalvojalle.226 Vankien salainen suutarin työneuvosto oli siis 

todennäköisesti jo ehtinyt toimia kauan ennen kuin johtokunta oli sen saanut selville.  

Toisen vangin painostaminen laiskuuteen nousi esille kolmetoista tapausta vuosien 1922–1924 

aikana. Kanssavankien painostamiseen vaikutti myös vangin uhkaaminen, jotta nämä lopettaisivat 

työnteon. Rangaistuksena toisen vangin uhkaamisesta ja painostamisesta laiskuuteen työnteossa oli 

joutuminen vähennetylle ravinnolle. Vangit määrättiin vesileipärangaistukseen 4–8 vuorokaudeksi ja 

sen lisäksi vanki saatettiin määrätä pimeään selliin. Jos syyllinen oli toistuvasti aiheuttanut häiriöitä 

laitoksessa, johtokunta ehdotti vangin siirtämistä keskusvankilaan edelleen rangaistusta kärsimään.227 

Johtokunnan 29.12.1923 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki Syrjää laiskuudesta 

ja toisen vangin yllyttämisestä ja pakottamisesta laiskuuteen. Vahtimestarin mukaan vanki kuuluu 

jäsenenä salaiseen suutarien työneuvostoon, joka on erilaisilla keinoilla pakottanut vangit tekemään 

työtä hitaudella, joka on neuvoston ohjeiden mukaista. Vangin mukaan hän ei kuulu mihinkään 

neuvostoon, eikä tiedä sellaisen olemasta olosta ja on tehnyt työnsä ahkeruudella. Johtokunta 

kuulusteli vanki Johanssonia todistajana asiassa. Kertojan mukaan vanki Syrjä on kuulunut 

neuvostoon sen koko olemassaolon aikana ja on varoittanut kertojaa liian ahkerasta työnteosta sekä 

saanut myös neuvostolta varoituskirjeen. Kun kertoja oli mennyt kysymään vanki Syrjältä 

varoituskirjeestä, oli tämä alkanut kiroilemaan kertojaa. Lisäksi kertoja lisäsi, viime talvena 

huomauttaneensa vanki Syrjää lestin poltosta työhuoneessa, johon tämä oli vastannut kiroilemalla. 

Vanki Syrjän mukaan vanki Johanssonin lausunto on perätön ja myönsi, tämän tulleen puhumaan 

saamastaan kirjeestä, johon kertoja oli sanonut, että on turhaa hänelle niistä puhua, sillä tällä ei ollut 

asian kanssa mitään tekemistä. Rangaistuksena johtokunta määräsi vanki Syrjän kuudeksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista kaksi vuorokautta pimeässä sellissä.228 

Johtokunnan 13.1.1925 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Eskola syytti vanki Virtasta siitä. että 

tämä oli laiskotellut työpaikallaan. Vanki kertoi tehneensä työtä, mutta joskus tuntenut pahoinvointia 

ojankaivuutyössä. Vartija kertoi useasti kehottaneensa vankia työhön, johon vanki oli vastannut, että 

                                                           
226 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 20.11.1923. 
227 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
228 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 29.12.1923. 
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onhan jumala luonut aikaa sekä kehottanut usein muita vankeja laiskuuteen ja moittinut heitä 

työnteosta. Johtokunta määräsi vangin neljäksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.229  

Vankien salainen suutarityö neuvoston toiminta aiheutti laajamittaisia taisteluja laitoksen 

henkilökuntaan vastaan, mikä ilmeni laiskuutena ja työstä kieltäytymisenä. Pesutuvassa 

työskennelleet vangit aloittivat työtaistelun marraskuussa 1922, jolloin vankilan johto oli pidentänyt 

vankien työpäivää vankeinhoitoasiainosaston ohjeiden mukaisesti. Muutos laski vankien vapaa-aikaa 

kolmeen tuntiin työpäivässä. Vangit laskivat merkittävästi työtehoaan ja sen seurauksena vangit 

pesivät ainoastaan viidestä kuuteen vaatetta aikaisemman 25 kappaleen sijaan. Työtaistelu loppui 

vasta, kun laitoksen johto määräsi pesutupaan sakko- ja vankeusvangit, jolloin pula puhtaista 

vaatteista alkoi olla sietämätön. Tammikuun 1923 aikana tilanne oli rauhoittunut ja alkuperäiset 

vangit olivat palanneet töihin. Rangaistuspäiväkirjan mukaan pesutuvan työtaistelun takia jaettiin 36 

rangaistusta. Syksyllä 1923 vankien vastarintatoiminta jatkui pesutuvassa, kun 20 vankia sai 

rangaistuksen osallisuudestaan tahallisesti sytytettyään pyykkiä palamaan. Vankien 

vastarintatoiminnan kiihtyminen aiheutti vankilanviranomaisille ongelmia laitoksen ylläpidossa. 

Laitokseen perustettiin eristetty suutarityöryhmä niille vangeille, joita pidettiin vankien pahimpina 

painostajina ja yllyttäjinä vuoden 1923 lopussa. Esimerkiksi vuoden 1924 kesällä ryhmään oli 

eristetty yhdeksän vankia.230  

Joissakin tapauksissa johtokunta katsoi joidenkin vankien aiheuttavan jatkuvaa pahennusta 

laitoksessa, jolloin tilanteen ratkaisemiseksi johtokunta ehdotti vaikeiden vankien siirtämistä toiseen 

laitokseen. Esimerkiksi 22.1.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti 

kuritushuonevanki Itkosta toisten vankien yllyttämisestä laiskuuteen. Vahtimestarin mukaan vanki 

oli syyllistynyt jo pitkään kanssavankien yllyttäjänä rettelöihin ja sabotaasiin, mutta asiasta ei ollut 

saatu todisteita ennen kuin nyt. Vartija Välimäki oli kuullut vanki Itkosen moittivan vanki Sihvosta 

liian suuren puutaakan kantamisesta.  Syytetyn mukaan lausunto on aiheeton, sillä hän työskentelee 

mankelimiehenä, jolloin tällä ei ole mitään tekemistä pesutupamiesten kanssa. Vartija Välimäen 

mukaan vanki Itkonen työskentelee johtajana pesumiesten keskeisissä asioissa. Kun pesutuvassa on 

jälleen esiintynyt rettelöintiä, vanki Itkonen on ollut siinä johtomiehenä. Johtokunta kuulusteli asiasta 

vanki Sihvosta, jonka mukaan vanki Itkonen ei ole kieltänyt liiallista työntekoa, ja kerran puhui tälle 

jotakin nenäliiloista, johon oli vastannut, että ”mitä se minulle kuuluu”. Vahtimestarin mukaan vanki 

Sihvosen kertoma lausunto oli perätön.231  

                                                           
229 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 13.1.1925. 
230 Häikiö 2008, 70–74. 
231 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 22.1.1924. 
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Johtokunta kuulusteli tapaukseen liittyen vielä apulaisjohtajaa Latviota, jonka mukaan vanki Itkonen 

oli aikaisemmin tässä kuussa tullut kertojan puheille ja moittinut kiivain sanoin laitoksen kirjasto- ja 

pesutupaoloja. Vangin mukaan vartijat olivat lisänneet pesu-urakoita ja nyt vanki toimisi siellä 

työskentelevien vankien asiamiehenä. Lopuksi vanki oli uhkaavalla äänensävyllä varoittanut 

samanlaisesta rettelöinnistä kuin viime vuonna, tarkoittaen vankien joukkosabotaasia. Apulaisjohtaja 

Latvio oli noin viikon päästä ollut toisen vangin puheilla, joka oli kertonut, että pesutupamiehet ovat 

lähettäneet vankilassa kiertämään salaisen kiertokirjeen, jossa pyydetään toimeenpantavaksi aiotun 

rettelön varalta toisilta vangeilta tukea. Tuen lisäksi kiertokirjeessä kehotetaan vankeja tekemään 

valituksia kaikenlaisista asioista niin paljon, kun pystyvät. Johtokunta huomautti, että pesutuvan 

työmäärä on pysynyt entisellään. Tästä huolimatta sairaalan pyyheliinojen pesemisessä oli jo 

tapahtunut rettelöintiä, jonka takia kaksi vankia oli määrätty kurinpitorangaistukseen. Johtokunta 

katsoi vanki Itkosen syyllistyneen toisten vankien yllyttämiseen laiskuuteen ja määräsi vangin 

kahdeksaksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen sekä alennettavaksi pakkoluokkaan ja 

menettämään säästörahansa yhteensä 14.99 markkaa. Samalla johtokunta päätti säilyttää vangin 

toistaiseksi päiväselliosastolla kurinpitorangaistuksen kärsittyään. Lopuksi johtokunta päätti ehdottaa 

Oikeusministeriölle vangin siirtoa Helsingin keskusvankilaan jatkamaan rangaistuksen kärsimistä 

tavallisena huonevankia.232 

Vankilaviranomaisten ja poliittisten vankien tilanne kiristyi vuonna 1924, kun vankilanjohto tehosti 

vankien työntekoa. Poliittisten vankien määrää pyrittiin laskemaan siivous, ruuanvalmistus- ja muissa 

taloustöissä, jolloin muiden vankien työmäärä kasvoi. Tämä aiheutti tyytymättömyytenä vankien 

keskuudessa ja kesällä 1924 leipomon vangit aloittivat työtaistelun, sillä leipomon työvoimasta oli 

vähennetty yksi vanki. Vangit laskivat työtehon niin alas, ettei työpäivä riittänyt laitoksen tarvittavan 

leipämäärän valmistukseen. Työaikaa jatkettiin iltaan saakka, jotta tarvittava leipämäärä saatiin 

leivottua. Vankien taistelu laantui itsekseen, jolloin vankilan johto ei tarvinnut ryhtyä muihin 

toimenpiteisiin.233 

Vankien harjoittama laiskuus työnteossa ohella poliittiset vangit harjoittivat myös muuta työntehoa 

alentavaa toimintaa. Häikiön mukaan vangit tekivät vankilan viranomaisille kiusaa myös siten, että 

vangit kävelivät töihin korostetun hitaasti, jolloin työaika lyhenisi. Elokuussa 1926 vankien 

mielenosoituksellinen hidas kävely johti kurinpitorangaistukseen. Rangaistus ei lopettanut vankien 
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hidastelua ja poliittiset vangit määrättiin lähtemään töihin kymmenen minuuttia aikaisemmin kuin 

ennen.234  

 

 

4.3 Työstä kieltäytyminen  

 

Kolmanneksi yleisemmäksi järjestyshäiriöksi muodostui vankien työstä kieltäytyminen (717). Työstä 

kieltäytymistä esiintyi eniten vuosien 1925, 1926 sekä 1927 aikana (taulukko 8). 

 

Taulukko 8. Työstä kieltäytyminen vuosien 1918–1927  

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 0 8 17 35 32 81 113 146 77 208 717 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 

 

 

Vangit eivät kertoneet yleensä perusteluja työstä kieltäytymiselle. Vangin työstä kieltäytymistä 

leimasi usein myös vangin sopimaton käytös. Esimerkiksi 15.5.1923 pidetyssä kokouksessa 

vahtimestari Törmä syytti kuritushuonevanki Saloa uudistetusta työstä kieltäytymisestä, 

sopimattomasta käytöksestä ja tottelemattomuudesta. Vanki oli kieltäytynyt tekemästä työtä ja 

huudellut toisiin selleihin rangaistuksessa ollessaan. Kun vankia oli käsketty lähtemään johtokuntaan, 

tämä oli kieltäytynyt niin, että hänet oli jouduttu kantamaan. Kun johtokunta oli lukenut vangin 

syytteet, vanki ilmoitti, ettei anna minkäänlaista selvitystä johtokunnalle. Rangaistuksena johtokunta 

tuomitsi vangin neljäksi vuorokaudeksi pimeään selliin.235 

Johtokunnan 6.2.1923 pidetyssä kokouksessa syytettiin vanki Lahtista samoista rikkomuksista. Vanki 

kertoi kieltäytyneensä menemästä töihin sepelimäkeen, koska hänen korvansa oli kipeät, jota lisää 

hakkaaminen työssä. Vartijan mukaan, kun kertoja oli käskenyt vangin töihin sepelimäkeen, vanki 

oli sanonut, että ”sinun käskystäsi en mene mihinkään” sekä lähtenyt menemään kertojan ohi 

tönäisten samalla kyynärpäällään tätä voimakkaasti kylkeen. Rangaistuksena johtokunta määräsi 

vangin viideksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista kaksi vuorokautta pimeään selliin.236 
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235 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 15.5.1923. 
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Johtokunta käsitteli 10.4.1923 pidetyssä kokouksessa tapausta, jossa vahtimestari Törmä syytti vanki 

Metsää siitä, että tämä oli kieltäytynyt menemästä töihin ja käyttäytynyt vartijaa kohtaan 

sopimattomasti. Vanki kertoi, että kun vartija oli käskenyt kertojan korjaamaan roskia ulko-oven 

edestä, toinen vartija oli tämän työn vielä ollessa kesken tullut ja määrännyt kertojan hinkkaamaan 

käytävän permantoa. Vanki kertoi kieltäytyneensä uudesta annetusta työstä sanomalla ”yksi työ 

täytyy saada ensiksi valmiiksi” ja ettei muuten ollut käyttäytynyt sopimattomasti. Vartijan mukaan 

vanki oli vastannut uuteen työhön, ettei se kuulu hänen tehtäviinsä ja, että vanki oli tehnyt erilaisia 

kujeilevia liikkeitä jaloillaan mielenosoitukseksi tätä kohtaan. Rangaistuksena johtokunta määräsi 

vangin kahdeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.237  

Johtokunnan 12.12.1922 pidetyssä kokouksessa nousi esille vanki Lavikan kieltäytyminen työstä. 

Vanki perusteli kieltäytymistään siten, ettei suostu töihin pajaan, koska hänestä ei saa tukea lahonneen 

yhteiskunnan koossapitämiseen.238 Seuraavassa kokouksessa vanki Lavikkaa syytettiin uudelleen 

työstä kieltäytymisestä. Vanki kertoi, ettei tule missään tapauksessa menemään pajaan työhön. Vanki 

ei ollut tämän jälkeen totellut määräystä, jolloin vanki oli viety väkisin ulos huoneesta. 

Rangaistuksena vanki joutui kahdeksaksi vuorokaudeksi vesi- ja leipärangaistukseen ja niistä 

kolmeksi vuorokaudeksi pimeään selliin. Tämän lisäksi johtokunta päätti säilyttää vangin 

päiväselliosastolla ja samalla esittää vankeinhoitohallitukselle, että vanki siirrettäisiin jatkuvan 

huonon käytöksen takia menettämään valtiollisen vangin oikeudet ja jatkamaan rangaistuksensa 

kärsimistä tavallisena kuritushuonevankina.239  

Vankien uudistetun työstä kieltäytymisen ja sopimattoman käytöksen takia johtokunta päätti hakea 

lupaa oikeusministeriöltä siirtää vaikeita vankeja toisiin keskusvankiloihin jatkamaan heidän 

rangaistuksensa kärsimistä.  Johtokunnan 3.5.1923 pidetyssä kokouksessa vanki Huhta oli 

kieltäytynyt uudelleen työstä perustellen, että on hermostunut mies ja saattaisi syntyä vaikka mitä 

rettelöä työvalvojan kanssa. Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin kuudeksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta pimeässä sellissä.240 Saman vuoden syyskuussa 

pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki Huhtaa uudelleen työstä kieltäytymisestä ja 

sopimattomasta käytöksestä. Vahtimestarin mukaan vanki ei ollut tehnyt työtä ja jatkuvasta kiellosta 

huolimatta huutelee toisiin selleihin ja toisten vankien kanssa. Rangaistuksena johtokunta päätti 

tuomita vangin kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen. Kurinpitorangaistuksen lisäksi 

johtokunta päätti pyytää oikeusministeriöltä vangin siirtoa keskusvankilaan jatkuvan huonon 

                                                           
237 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 10.4.1923. 
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käytöksen ja niskuroimisen takia.241 Siirtoa ei hyväksytty ainakaan seuraavan kuuhun mennessä, sillä 

vanki Huhtaa syytettiin silloin uudelleen työstä kieltäytymisestä ja sopimattomasta käytöksestä, 

jolloin johtokunta päätti yhä pyytää vangin siirtoa keskusvankilaan.242 Johtokunnan 15.5.1923 

pidetyssä kokouksessa syytettiin vanki Koslista uudistetusta työstä kieltäytymisestä sekä 

sopimattomasta käytöksestä. Vanki kieltäytyi yhä menemästä töihin sekä oli huudellut toisiin 

selleihin rangaistusta kärsiessään. Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin kahdeksaksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta pimeässä sellissä. 

Kurinpitorangaistuksen lisäksi johtokunta päätti pyytää Oikeusministeriöltä lupaa siirtää vanki 

toiseen keskusvankilaan jatkuvan niskoittelun takia.243  

Joissain tapauksissa vanki perusteli työstä kieltäytymistään sairaudella.  Esimerkiksi vuoden 1923 

maaliskuussa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin tapausta, jossa vanki Rinkolaa syytettiin työstä 

kieltäytymisestä klappiliiterissä. Vanki kertoi olevansa kipeä, mutta ei ollut saanut lupaa hoitajalta 

olla pois työstä. Rangaistuksena vanki tuomittiin neljäksi vuorokaudeksi vesi ja leipärangaistukseen.   

Samassa kokouksessa käsiteltiin vanki Hytöstä siitä, että tämä oli mennyt ilman lupaa lääkärin 

vastaanotolle ja siitä, että oli kieltäytynyt menemästä töihin, vaikka tällä ei ollut lupaa jäädä pois. 

Rangaistuksena vanki joutui viideksi vuorokaudeksi vedelle ja leivälle.244 Johtokunnan 7.1.1925 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vanki Korhosen työstä kieltäytymistä. Vanki perusteli 

kieltäytymistään sillä, että hänellä on umpitauti. Tässäkään tapauksessa vanki ei ollut saanut lupaa 

sairaanhoitajalta olla pois työstä. Rangaistuksena vanki joutui kolmeksi vuotokaudeksi vesi ja 

leipärangaistukseen.245  

Häikiön mukaan Tammisaaren rangaistuspöytäkirjojen mukaan laitoksessa ei määrätty vuosien 

1918–1926 aikana yhtään raipparangaistusta.246 Vankien työstä kieltäytymisestä jaetut 

kurinpidollisetrangaistukset olivat vesileipä- ja pimeä koppi rangaistuksia yhden vangin rangaistuksia 

lukuun ottamatta. Vuoden 1927 huhtikuussa vanki Rasaa rangaistiin kahdeksalla lyönnillä 

uudistetusta työstä kieltäytymisestä. Toukokuussa vanki Rasaa rangaistiin uudelleen uudistetusta 

työstä kieltäytymisestä, nyt kuudellatoista lyönnillä. Vankia oli rangaistu vuoden aikana jo 

entuudestaan viisi kertaa ennen ensimmäistä raipparangaistusta työstä kieltäytymisestä, joiden 

rangaistukset olivat vesileipä- sekä pimeä koppi rangaistuksia. Näiden lisäksi osaan vangin 

                                                           
241 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 20.9.1923. 
242 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 2.10.1923. 
243 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 15.15.1923. 
244 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 6.3.1923. 
245 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 7.1.1925. 
246 Häikiö 2008, 21–22. 
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rangaistuksista liittyi oleminen kovalla vuoteella.247 Vangin uudistettujen rikkomusten määrä ja 

rangaistuksien tehottomuus vaikutti raipparangaistuksen käyttöön. 

Laitoksen rangaistuspäiväkirjoista käy ilmi, että vangit osallistuivat myös 23 kertaa työlakkoon. 

Rangaistukset työlakkoon osallistumisesta noudatti samaa linjaa kuin työstä kieltäytymisestä ja 

vangit tuomittiin vesileipä- sekä pimeä koppi rangaistuksiin.248 Pesutuvan työlakon ohella yksi 

vankien mielenosoituksellisista vastarinnan osoituksista oli kevään 1924 parturilakko. Vanki Arvo 

Tuomisen mukaan vankiparturin tehtävänä oli kuljettaa vankien välistä salaista kirjeenvaihtoa sellistä 

toiseen. Kun vankilan johto oli sen ja vankien kiristyneiden välien seurauksena vaihtanut työhön 

vangin, jota muut vangit pitivät poliisin agenttina, vankien vastustus alkoi. Vankien vastustaminen 

ilmeni kieltäytymisellä uuden parturin palveluksista. Lakko kesti Tuomisen mukaan puolitoista 

kuukautta. Koska poliittisilla vangeilla ei ollut hiustenleikkaus- ja parranajopakkoa, niin 

kurinpidollisia rangaistuksia ei jaettu. Parturilakko ei ilmene pakkotyölaitoksen arkiston asiakirjoissa. 

Häikiön mukaan tämä johtuu siitä, ettei rangaistuksia jaettu.249  

 

 

4.4 Valtion omaisuuden turmeleminen   

 

Neljänneksi yleisemmäksi vankien aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi nousi johtokunnan pöytäkirjoissa 

ja rangaistuspäiväkirjoissa esille tullut vankien aiheuttama valtion omaisuuden turmeleminen 

(taulukko 9). Rikkeitä osoittautui 677, joita ilmeni eniten vuosien 1921 ja 1923–1924 aikana. Vankien 

toiminta voidaan jaotella huolimattomuuteen ja tarkoitukselliseen vahingontekoon sekä laitoksen 

omaisuuden hävittämiseen.    

Taulukko 9. Valtion omaisuuden turmeleminen vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 0 15 19 70 45 140 149 119 58 66 681 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 

 

 

                                                           
247 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Rangaistuspäiväkirjat 1927, 7.1.1927–27.4.1927. 
248 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 
249 Häikiö 2008, 74–75. 
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Ilkivaltaisesta laitoksen omaisuuden turmelemisesta joutui ruuan vähennykselle. Usein vanki joutui 

2–8 vuorokaudeksi vedelle ja leivälle. Sen lisäksi vanki saattoi joutua 2–3 vuorokaudeksi pimeään 

selliin tai nukkumaan kovalle vuoteelle. Vanki joutui myös korvaamaan aiheuttamansa vahingon 

mahdollisista säästörahoistaan.250  

 

Vankien tahattomasta laitoksen omaisuuden rikkomisesta vangit eivät yleensä saaneet muuta 

rangaistusta kun, että he joutuivat korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Kesäkuun vuoden 1920 

kokouksessa nousi esille, kuinka vangit Laine, Kankare ja Raita olivat rikkoneet varomattomuuttaan 

yhden akkuna ruudun. Vangit tuomittiin korvaamaan aiheuttamansa vahingot.251 Vangin hyvä käytös 

saattoi vaikuttaa myös rangaistukseen. Vanki Lönnqvistiä syytettiin valmistamiensa saappaiden 

turmelemisesta. Selville oli käynyt kuitenkin, että vanki oli tehnyt sen vahingossa, jolloin johtokunta 

päätti vangin hyvään käytökseen ja ahkeruuteen nähden jättää asian siihen.252  

Yleiseksi ongelmaksi nousi laitoksen omaisuuden hävittäminen vankien keskuudessa. 

Vartiopäällikkö Rantama syytti vanki Lindoosia pyyhkeen hukkaamisesta, jonka tämän tuli korvata 

kymmenellä markalla.253 Myöhemmin vartiopäällikkö syytti vanki Lassista nenäliinan 

hukkaamisesta, jonka vangin tuli korvata kolmella markalla.254 Erilaisten laitoksen omaisuuden 

hukkaamisesta ei seurannut yleensä kuin hävitetyn asian korvaaminen, ellei tapaus näyttänyt 

tahalliselta. Helmikuussa 1926 vartiopäällikkö syytti vanki Lalua siitä, että tämä oli heittänyt parin 

sukkia klosettireiästä alas. Rangaistuksena vanki joutui kolmeksi vuorokaudeksi vedelle ja leivälle ja 

tämän tuli myös korvata aiheuttamansa vahinko kahdeksalla markalla.255 

Vangin tahallisuus laitoksen omaisuuden turmelemisessa näkyi esimerkiksi piirtelynä sellin seiniin. 

Helmikuussa 1923 vanki Fagerströmiä syytettiin siitä, että tämä oli piirtänyt sellin seinään ja 

sääntötauluun. Rangaistuksena vanki joutui kahdeksi vuorokaudeksi vedelle ja leivälle sekä kovalle 

vuoteelle.256 Vuoden 1926 maaliskuussa vanki Vidgreniä syytettiin siitä, että tämä oli piirtänyt sellin 

seiniin naisen ja koiran pään. Rangaistuksena vanki tuomittiin neljäksi vuorokaudeksi vedelle ja 

leivälle sekä korvaamaan kymmenen markkaa vahingonteosta.257 

                                                           
250 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
251 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 2.6.1922. 
252 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 26.1.1919. 
253 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1926, kokous 22.3.1926. 
254 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1926, kokous 10.5.1926. 
255 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1926, kokous 8.2.1926. 
256 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 6.2.1923. 
257 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1926, kokous 15.3.1926. 
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Vangin tahallisuus ja muiden rikkomusten ilmeneminen laitoksen omaisuuden turmelemisessa 

vaikutti rangaistukseen. Marraskuussa 1925 johtokunta käsitteli tapausta, jossa vanki Salista 

syytettiin valtion omaisuuden turmelemisesta sekä anastuksesta. Vanki oli valmistanut itselleen 

saappaat, jotka oli vaihtanut myöhemmin toisen vangin kanssa. Vangin vanhat saappaat löytyivät 

pirstottuina suutarintyöhuoneesta. Vanki myönsi vaihtamansa saappaat ja pirstoneensa entiset. 

Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangin kahdeksaksi vuorokaudeksi vesi- ja leipärangaistukseen, 

joista kolme vuorokautta pimeässä sellissä. Vanki menetti myös tapaamis- ja kirjeenvaihto oikeuden 

kolmeksi kuukaudeksi. Tämän lisäksi vangin tuli korvata säästörahoistaan rikkoneensa saappaiden 

hinnan 75 markkaa.258 

Suutarin työneuvoston toiminta näkyi myös laitoksen omaisuuden turmelemisessa. Johtokunnan 

11.9.1923 pidetyssä kokouksessa esille nousi, kuinka 20 vankia oli syyllistynyt ilkivaltaiseen 

vaatteiden polttamiseen.259 Häikiön mukaan tämä oli jatkoa aiemmalle pesutuvan työtaistelulle. 

Vankilan johto sai vielä vuonna 1924 selville, että vangit suunnittelivat uutta työtaistelua pesutuvassa 

lisääntyneen työmäärän takia. Laitoksen johdon mukaan työmäärää ei ollut lisätty. Vangit eivät 

kuitenkaan toteuttaneet suunnitelmaansa.260 

Vangit syyllistyivät rikkomaan esimerkiksi laitoksen lamppuja ja ikkunoita. Johtokunnan 10.3.1925 

pidetyssä kokouksessa käsiteltiin viiden vangin syyllistymistä valtion omaisuuden rikkomiseen. 

Vanki Hestinen määrättiin korvaamaan rikkomansa akkunan, Vanki Virkkala määrättiin korvaamaan 

rikkomansa lampun ja vanki Sinkko määrättiin korvaamaan rikkomansa sähkölampun. Vanki Roni ja 

Välläri määrättiin korvaaman rikkomansa lusikan.261  Saman vuoden kesäkuussa pidetyssä 

kokouksessa johtokunta määräsi vanki Tolsan korvaamaan rikkomansa veitsen. Johtokunnan 

1.9.1925 pidetyssä kokouksessa nousi esille kolmen vangin syyllistyneen valtion omaisuuden 

rikkomiseen. Vanki Turka määrättiin korvaamaan rikkomansa lusikan. Vanki Putansuu määrättiin 

korvaamaan rikkomansa kolme kappaletta saippuakuppeja ja vanki Leivo määrättiin korvaamaan 

rikkomansa silmälasit.262  

Johtokunnan 21.9.1925 pidetyssä kokouksessa vartiopäällikkö syytti vanki Löfroosia paperin väärin 

käytöstä, sopimattomasta kirjoitustavasta ja vahingonteosta. Vanki oli kurinpitorangaistusta 

kärsimässään laulanut sellissä, jolloin vartija oli varoittanut tätä. Kun vanki oli lopettanut laulamisen, 

vartija oli mennyt tarkistamaan sellin, jolloin vartija oli löytänyt rautasängyn jalan klosetin vierestä. 

                                                           
258 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 30.11.1925. 
259 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 11.9.1923. 
260 Häikiö 2008, 74.  
261 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 10.3.1925. 
262 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 22.6.1925 ja 1.9.1925. 
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Tähän vanki oli todennut, että kyllä sängystä toinenkin jalka lähtee. Rangaistuksena johtokunta 

määräsi vangin kahdeksaksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta 

pimeään selliin.263 Johtokunnan 16.11.1925 pidetyssä kokouksessa vartiopäällikkö syytti vanki 

Julkusta valtion omaisuuden turmelemisesta. Vanki oli piirtänyt lainassa olevaan kirjan kuviin 

viivoitettu lyijykynällä verkkoristikot. Vanki kielsi piirtäneensä kirjaan mitään ja kertoi niiden olleen 

jo kirjassa. Opettaja Kososen mukaan, kirjassa ei ollut ennen vangin lainausta kyseisiä kuvia. Opettaja 

huomautti, että vangin piirustusvihossa oli samanlaisia kuvia kuin nyt kirjassa. Vanki olisi myös 

laiminlyönyt ohjeistuksen, jossa vangin tulee ilmoittaa kirjan viasta. Johtokunta määräsi vangin 

korvaamaan kirjan arvon yhteensä 45 markan arvosta.264  

Vangit syyllistyivät myös vankilan omaisuuden hävittämiseen. 4.6.1925 pidetyssä kokouksessa 

vahtimestari Eskola syytti vanki Lahtista, Jaatista, Salanderia ja Lepolaa valtion omaisuuden 

hävittämisestä ja luvattomasta työstä, jotka asuvat kaikki samassa yhteishuoneessa. Vahtimestarin 

mukaan huoneesta oli hävinnyt kaikki neljä puista juomamukien kantta ja niiden tilalle oli ilmestynyt 

uudet kannet. Jokainen vanki kielsi syytöksen ja huomauttivat etteivät olleet tajunneet juomamukien 

kansien vaihtoa. Vangit kielsivät vielä tehneensä uusia kansia puusepänverstaalla, jossa olivat töissä. 

Johtokunta tuomitsi vangit valtion omaisuuden turmelemisesta ja luvattomasta työstä kolmeksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, mutta kuitenkin muutti rangaistukset ehdolliseksi kuuden 

kuukauden koeajalla, sillä vankeja ei ollut tuomittu lähiaikoina muista kurinpidollisista syistä. 

Samalla johtokunta määräsi vangit korvaamaan kadotettujen kansien arvo, kaksi markkaa 

kappaleelta.265 Johtokunnan 18.8.1925 pidetyssä kokouksessa vartiopäällikkö Rantama syytti vanki 

Järvistä kouluvihon hävittämisestä. Vanki kielsi ollenkaan saamasta kyseistä vihkoa. Opettaja 

Kososen mukaan, vanki oli saanut pienen vihon, mikä käy ilmi koulukortista. Samalla opettaja selitti, 

millainen tarkkailujärjestelmä koululla on vihoista, jolloin erehdys kortissa ei ole mahdollinen. 

Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin kolmesi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.266 

Johtokunnan 15.1.1924 pidetyssä kokouksessa syytettiin vanki Miettistä, Veckmania ja Forsmania 

vankilan omaisuuden ilkivaltaisesta hävittämisestä. Sillä aikaa, kun muut työhuoneen vangit olivat 

kärsimässä kurinpitorangaistusta, oli heidän tekeillä olleet kuparinen pöytälamppu ja messinkinen 

lipas kadonneet. Työhuoneessa työskenteli poissa olevien vankien lisäksi vai tapauksesta syyllisinä 

pidetyt vangit, jolloin johtokunta katsoi heidän olevan asiaan osallisina. Kun kukaan vangeista ei 

kertonut syyllistyneensä tekoon, katsoi johtokunta rankaisevan kaikkia kolmea vankia. 

                                                           
263 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 21.9.1925. 
264 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 16.12.1925. 
265 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 4.6.1925. 
266 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 18.8.1925. 



 

69 

 

Rangaistuksena vanki Miettinen tuomittiin kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen. Vanki 

Weckman syyllistyi kerrotun ohella myös tupakkakiellon rikkomiseen ja vanki tuomittiin viideksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen. Vanki Forsman määrättiin neljäksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen. Vangit määrättiin myös korvaamaan aiheuttamansa vahingot yhteensä 215 

markkaa.267 

Johtokunnan 27.8.1923 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Rantama syytti vanki Malista vankilan 

omaisuuden ilkivaltaisesta hävittämisestä ja luvattomasta työstä. Vanki Henriksonin 

työkalulaatikosta puusepänverstaasta oli kadonneet kaikki työkalut. Kun työkaluja alettiin etsimään, 

vanki Malisen hallusta löydettiin työkalulaatikkoon kuulunut puolipyöreä viila, jonka 

löytämishetkellä vanki näytti olleen heittävinään ikkunasta ulos. Vanki Malisen työkalulaatikosta 

löydettiin myös katkaistu puukonterä ja kaksi höylänterää. Vanki Maliselta löydettiin myös kaksi 

tekeillä olevaa höylätukkia, johon vanki ei ollut saanut työlupaa. Työkalujen varastaminen oli 

ilmeisesti johtunut kostosta vanki Henriksonin joutumisesta kurinpitorangaistukseen sopimattoman 

käytöksen vuoksi. Syytetty oli mahdollisesti toiminut yhdessä toisten vankien kanssa, joita ei oltu 

saatu kiinni. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangin kahdeksaksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta pimeään selliin. Kurinpitorangaistuksen lisäksi 

vanki määrättiin korvaamaan kadonneet työkalulaatikon välineiden vahingon yhteensä 364 

markkaa.268  

 

 

4.5 Luvattoman esineen hallussapito 

 

Yleiseksi vankien aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi muodostui luvattomien esineiden hallussapito, 

jota ilmeni yhteensä 374 vuosien 1918–1927 aikana. Eniten rikettä ilmeni vuosien 1926–1927 aikana. 

(taulukko 10). 

Taulukko 10. Luvattoman esineen hallussapito vuosina 1918–1927 

Vuosi 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 Yhteensä 

Määrä 6 49 8 24 13 18 38 40 81 99 376 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 

 

                                                           
267 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 15.1.1924. 
268 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 27.8.1923. 
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Suuri osa vankien luvattomien esineiden hallussapidosta koski luvattoman rahan hallussapitoa, josta 

syytettiin 82 vankia. Johtokunnan pöytäkirjojen mukaan syytetyiltä löydettiin yhteensä 1707,71 

markkaa. Kaikkiaan vankien kirjeistä ja paketeista löydettiin yhteensä 1514,91 markkaa. Vankien 

luvattomasti pitämät rahat takavarikointiin ja siirrettiin laitoksen sekalaisten varojen rahastoon.269   

 

Laitoksen henkilökunta löysi vankien halusta pääsääntöisesti pieniä summia rahaa. Esimerkiksi 

12.11.1918 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin vanki Viklundin, Karlssonin, Palmun, Kososen ja 

Linnan yhteensä 28.05 markkaa hallussaan pitämää rahaa. Rahat päätettiin katsoa kruunulle 

menetetyksi.270 Vuoden 1919 helmikuun kokouksessa vankeja Viitasta, Philmania, Lanttusta ja 

Sundbergiä syytettiin luvattoman rahan hallussapidosta. Vangeilta löydettiin yhteensä 52 markkaa ja 

30 penniä. Vangeille annettiin rikkomuksesta varoitus ja rahat lain mukaan siirrettiin kruunulle.271 

Saman vuoden marraskuussa pidetyssä kokouksessa vangeilta Viitanen, Pihlman, Lattunen ja 

Sundberg löydettiin heidän luvattomasti hallussa pitämää rahaa yhteensä 52.30 markkaa. Johtokunta 

määräsi vankien saamaan varoituksen rikkeestään ja rahat siirrettiin kruunulle.272 Muutamissa 

tapauksissa vankien hallussa pitämä raha oli suurempaa. Esimerkiksi 18.5.1919 vanki Talilta 

löydettiin tämän luvattomasti hallussa pitämät rahat yhteensä 46 markkaa. Rahat siirrettiin sekalaisten 

varojen varastoon.273 Vuoden 1921 marraskuussa vanki Kaiholta löydettiin 55 markkaa ja vanki 

Laineelta puolestaan 15 markkaa. Rahat siirrettiin sekalaisten rahojen rahastoon.274 Johtokunnan 

4.8.1924 pidetyssä kokouksessa vanki Palolta tavattiin luvattomasti tämän hallussa pitämä raha 

yhteensä sata markkaa, jotka siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon.275 Johtokunnan 20.9.1923 

pidetyssä kokouksessa vanki Lounalta takavarikoitiin yhteensä 26 markkaa, jotka siirrettiin 

sekalaisten varojen rahastoon.276  

 

Rahojen joukossa esiintyi lisäksi väärää rahaa yhteensä 615 markkaa, joista 510 markkaa löytyi 

vankien omaisten tapaamiskäynneiltä. Saman vuoden maaliskuun kokouksessa esille nousi, kuinka 

vanki Salmelta pidätettiin väärää rahaa yhteensä 105 markkaa. Väärät rahat lähetettiin Suomen 

pankille tutkittavaksi.277 Väärennetty raha oli harvinaista Suomessa, vaikkakin sitä oli liikkeessä 

                                                           
269 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
270 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 12.1.1918. 
271 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.2.1919. 
272 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 4.11.1919. 
273 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 18.5.1919. 
274 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 25.11.1921. 
275 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 8.4.1924. 
276 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 20.9.1923. 
277  KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 14.1.1919 ja 18.3.1919. 
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1900-luvun alussa. Esimerkiksi vuoden 1909 setelimallia oli havaittu olevan liikkeellä vuonna 1914 

sekä kahdenkymmenen markan seteleitä vuonna 1916. Vuoden 1922 setelimallista liikkui myös 

väärennöksiä, mutta sen määrät jäivät vähemmiksi.278  Vaikka syyllisiä rahan hallussapidossa ilmeni 

paljon, niin luvattoman rahan kokonaismäärä ei yltänyt suuriin summiin279.  

 

Vangit vastaanottivat rahaa esimerkiksi vankilan ulkopuolelta. Vangeille yritettiin välittää salaisesti 

rahaa muun muassa kirjeiden avulla. Esimerkiksi 4.2.1919 pidetyssä kokouksessa esille nousi vanki 

Frediksonin tapaus, jossa vangille lähetetyssä kirjeessä lankakerän sisään oli piilotettu 18,3 

markkaa280 Toisessa 18.2.1919 pidetyssä kokouksessa vangeille Lehtonen ja Holmberg omaisten 

lähettämistä ruokatavaroista löydettiin 16 markkaa, jotka siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon.281 

Syyskuun 1921 kokouksessa vanki Kansikkaalta lähetetyssä paketissa oli taas leivän sisään kätketty 

rahaa 50 markkaa ja postimerkkejä 10 markan arvosta. Rahat siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon. 

Rangaistuksena vangilta kiellettiin pakettien vastaanottaminen kolmeksi kuukaudeksi.282 

Johtokunnan pöytäkirjoissa tuli myös esille, kuinka vanki yritti välittää luvattoman kirjeen laitoksen 

ulkopuolelle vapautuvan vangin avulla. Rangaistuksena johtokunta määräsi vangin neljäksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.283 

Esille nousi myös, kuinka rahaa yritettiin välittää vankien omaisten tapaamisissa ja, kuinka vangit 

pyrkivät kätkemään hallussa pitämiään rahoja. Helmikuussa 1919 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin, 

kuinka vanki Salminen oli vastaanottanut rahaa omaisten tapaamisessa ja yrittänyt kätkeä ne.284 

Johtokunnan 14.11.1919 pidetyssä kokouksessa vankien omaisten tapaamiskäynniltä vangeilta 

poisotettiin yhteensä 263 markkaa luvatonta rahaa, jotka siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon.285 

Luvattoman rahan ja esineiden piilottaminen onnistuikin osasta vangeista, sillä esimerkiksi vuoden 

1921 marraskuussa pidetyssä kokouksessa nousi esille puolestaan, kuinka räätälinhuoneesta oli 

löydetty rahaa 11,25 markan verran sekä postimerkkejä viiden markan arvosta, mitkä siirrettiin 

sekalaisten varojen rahastoon.286  

                                                           
278 Heinonen 2016, 210 ja 217. 
279 Esimerkiksi vangilta löydetyllä kahdella markalla olisi vuonna 1918 voinut ostaa yhden kilon perunaa. 

Rahanarvonlaskuri,  http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN (luettu 29.3). 
280 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 4.2.1919 
281 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 18.2.1919. 
282 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 20.9.1921. 
283 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 4.10.1924. 
284 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 4.2.1919. 
285 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 14.11.1919. 
286 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 4.11.1921. 
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Laitokselta löydettiin myös esineitä ja rahaa, joiden omistajasta laitoksen henkilökunnalla ei ollut 

tietoa. Esimerkiksi 24.2.1920 pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja ilmoitti, että vangeille tulleista 

paketeista oli löydetty luvaton rahaa ja esineitä. Luvattomat esineet oli myyty ja niistä oli saatu 

yhteensä 180 markkaa. Luvaton raha ja myydyistä esineistä saadut rahat, päätti johtokunta 

ohjesäännön mukaan siirtää valtiolle menetetyiksi ja siirtää sekalaisten varojen rahastoon. Paketteja, 

joiden omistajaa ei oltu tavattu ja joita ei myöskään voitu selvittää, sillä omistajien osoitetta ei ollut 

merkitty paketteihin, jolloin niitä ei voitu palauttaa, katsottiin valtiolle menetetyiksi.287 Johtokunta 

toimi samoin 9.3.1920  ja 23.3.1920 pidetyissä kokouksissa, jossa puheenjohtaja ilmoitti löytäneensä 

luvatonta rahaa ja myyneensä luvattomia tavaroita yhteensä 138 ja 40.50 markan arvosta.288 

Johtokunnan 1.6.1920 pidetyssä kokouksessa johtokunta käsitteli jo ehdolliseen vapauteen päässeen 

vanki Lindforssille laitokseen saapunutta rahaa yhteensä 73 markkaa. Tiedustelusta huolimatta, laitos 

ei ollut saanut Lindforssia, jolloin johtokunta päätti tallettaa kyseiset rahat sekaisen rahojen rahastoon 

siksi aikaa, kunnes niiden omistaja on tavattu.289 

Vangit käyttivät rahaa esimerkiksi kortin peluuseen. Vuoden 1919 helmikuun kokouksessa esille 

nousi, kuinka vangit Nummelin, Nieminen, Nurmisaho sekä Salmi jäivät kiinni luvattomasta 

kortinpeluusta. Rangaistuksena vangit joutuivat neljäksi vuorokaudeksi vähennetylle ruualle. 

Vankien käyttämät rahat yhteensä 63 markkaa ja 75 penniä menivät kruunulle.290 Vangit käyttivät 

rahaa myös kaupantekoon. Esimerkiksi vanki Korpista syytettiin luvattoman rahan hallussapidosta 

yhden markan arvosta ja samalla tätä syytettiin luvattomasti valmistetun kotelon ostamisesta toiselta 

vangilta. Rangaistuksena vanki tuomittiin viideksi vuorokaudeksi selliin ja luvattomasti hallussa 

pitämät raha siirrettiin kruunulle.291 Jos vangin luvattoman esineen hallussapitoon liittyi muita 

rikkeitä, rangaistus oli ankarampi. 

Luvattoman rahan lisäksi, vangeilta löydettiin myös muita luvattomia esineitä kuten kelloja, kirjeitä, 

kirjallisuutta, postipaperia, postimerkkejä, vaatteita, partaveitsiä ja tupakkaa.292 Luvattomat esineet 

takavarikointiin ja usein myytiin. Johtokunnan 18.11.1919 pidetyssä kokouksessa johtokunta 

takavarikoi vangeilta luvattomasti hallussa pitämät kellot.293 Vuoden 1922 tammikuussa pidetyssä 

kokouksessa vanki Saariselta ja vanki Rannalta takavarikoitiin tältä luvattomasti hallussa pitämät 

postimerkit yhteensä neljän ja kolmen markan arvosta, mitkä määrättiin valtiolle menetetyksi ja 

                                                           
287 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 24.2.1920. 
288 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 9.3.1920 ja 23.3.1920. 
289 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1920, kokous 1.6.1920. 
290 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 11.2.1921. 
291 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 7.1.1919. 
292 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
293 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 18.11.1919. 
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siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon.294 Johtokunnan 4.8.1925 pidetyssä kokouksessa vanki 

Sudströmiä, Miettistä ja Ruohosta syytettiin luvattoman spriin hallussapidosta ja sen nauttimisesta. 

Johtokunta määräsi vangit kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen ja kovalle vuoteelle.295  

Vangeilta saatettiin kieltää myös pakettien ja kirjeiden vastaanottaminen. Esimerkkisi 27.8.1921 

pidetyssä johtokunnan kokouksessa esille nousi vankien Houni ja Pouttu paketeista löytyneet 

postimerkit 20 markan arvosta. Rangaistuksena vangit saivat pakettien kiellon 

vastaanottamisoikeuteen kolmeksi kuukaudeksi.296   

Rahan ohella vangit piilottivat myös postimerkkejä ja kirjoitusvälineitä. Johtokunnan 10.10.1922 

pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki Salmea postimerkkien ja postipaperin 

hankkimisesta salakirjeenvaihtoa vartan sekä vankilan työvälineiden turmelemisesta. Vartija kertoi 

löytäneensä puusepäntyöhuoneesta käytössä olleen kulmalossin ja kertoi löytäneen sen keskilautan 

sahatusta lokerosta postimerkkejä 7.60 markan arvosta, postipaperia ja kuoria 20 arkkia. Vangin 

höyläpenkistä oli myös löydetty salalaatikko, mikä oli tehnyt niin, että höyläpenkin laatikkoon oli 

lyöty välipohja. Vahtimestari kertoi vielä, että usea vanki oli kertonut, että vanki Salmi toimii 

salakirjeenvaihdon keskuksena. Vahtimestari ei halunnut paljastaa kyseisten vankien nimiä, ettei he 

joudu toveriensa taholta vainon alaiseksi. Rangaistuksena johtokunta tuomitsi vangin kuudeksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, josta kolme vuorokautta pimeässä sellissä. Samalla 

johtokunta määräsi löydetyt postimerkit ja kirjoitustavarat siirrettäväksi sekalaisten varojen 

rahastoon.297  

Vangeilta löydettiin myös kommunistista kirjallisuutta, jota ei suvaittu vankilassa.298 

Kiihotuskirjallisuuden hallussapidosta vankeja tuomittiin 4–6 vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen.  Vankien luvattomia hallussa pitämiä teoksia oli muun muassa: Vankina 

valkoisen vallan, Suomen kommunistinen puolue: työväelle ja talonpoikaiskansalle, Nuorisoliitto 1, 

Itä- ja länsi no5, joukko leikkeleitä Tiedonantajasta ja vankilassa luvattomasti valmistettu vihkonen: 

Joka mies kuin sotamies eli proletaatti voi vapautua vain omalla työllään ja tiedonanto, joka koski 

tovereiden takaisin ottoa.299  

Luvattomien esineiden saaminen laitoksen alueelle vaati vankien ja laitoksen työntekijöiden välistä 

yhteistyötä. Häikiön mukaan poliittisten vankien neuvosto oli organisoinut erittäin hyvin 

                                                           
294 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 27.1.1922. 
295 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 4.8.1925. 
296 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1921, kokous 27.8.1921. 
297 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1922, kokous 10.10.1922 ja 17.10.1922. 
298 Krekola 2006, 81. 
299 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 14.4.1925. 
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salakirjeenvaihtoyhteyden laitoksen ulkopuolelle. Tämä tarkoitti sitä, että kirjeyhteyden hoitoon 

osallistui myös laitoksen henkilökuntaa.300 Kaikkia kirjeen ja pakettien salakuljettamisia ei siis 

mahdollisesti saatu estetyksi, jolloin rikkomusten määrä saattoi olla pöytäkirjojen lukuja suurempi.  

Vankien salaisen työneuvoston toiminnasta kertovat myös vankien luvattomien esineiden 

hallussapito. Esimerkiksi 4.8.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki 

Tiherväistä luvattomasta kirjeiden välityksestä. Vangilta tavattiin laaja kirjoitelma, jossa vankien 

keskuudessa toimiva salainen neuvosto kertoi vangeille periaatteitaan ja kiihottaa työsabotaasiin.301 

Johtokunnan 2.12.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Rantama syytti vanki Syrjää siitä, että 

häneltä oli löydetty vyötäisiltä vahakantinen kommunistiseen henkeen kirjoitettu vihko Elämää 

Yössä, jonka vangit olivat Venäjän vallankumouspäivän muistoksi luvattomasti kirjoittaneet.302 

Poliittiset vangit julkaisivat omaa ”Elämää yössä” -lehteään, jonka avulla pääneuvosto viesti 

neuvoston asioista. Häikiön mukaan vankien julkaisun nimi on voinut saada inspiraatiota 

vankeinhoitohallituksen julkaiseman ”Elämää” -lehdestä.303 Johtokunnan 14.9.1925 pidetyssä 

kokouksessa vartiopäällikkö Oskar Rantama syytti vanki Leinoa luvattomien kirjeiden 

hallussapidosta, joista yksi kirje304 koski suutarin työneuvoston toimintaa. Kirjeen mukana saatiin 

kirjeessä mainittu luettelo, johon 10 vankia oli merkinnyt pyydetyt tiedot305. 

Johtokunnan 9.12.1924 pidetyssä kokouksessa vahtimestari Rantama syytti vanki Karhulaa siitä, että 

tämä oli siivoojana luvattomasti vienyt erääseen selliin vankien seitsemänneksi Venäjän 

vallankumouksen vuosipäiväksi julkaiseman Elämää Yössä -nimisen vihon. Rangaistuksena vanki 

määrättiin kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen. Samassa kokouksessa vahtimestari 

syytti vanki Lindströmiä siitä, että tällä oli hallussaan kaksi numeroa Tiedonantaja -nimistä lehteä. 

Vanki määrättiin neljäksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.306 Johtokunnan 9.11.1925 

                                                           
300 Häikiö 2008, 55. 
301 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 4.8.1924. 
302 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 2.12.1924. 
303 Häikiö 2008, 60 ja 81–84. 
304 Kirjeen sisältö: ”Pyydämme uusia tovereita hyväntahtoisesti merkitsemään mukanaseuraavalle listalle pyytämämme 

tiedot, joita tullaan käyttämään yhteiseksi hyväksi. Vastaukset pyydetään kirjoittamaan lyhyesti ja selvästi. Sarakkeelle: 

syy, mistä tuomittu, älköön vastattako ylimalkaisesti: valtiopetoksesta, vaan määrätymmin, esim. sotilasvakoilu, 

lentolehtisten levittäminen, j.n.e. N.s suuren jutun miehet saattavat vastata: suuri komm. juttu. t.m.s – Tilastoja ei missään 

tapauksessa tulla väärinkäyttämään asianomaisen vahingoksi, joten toivomme kaikkien tovereiden täyttävän 

velvollisuutensa niiden suhteen. Taisteluterveisin: K. K. N.” Kirjeen kopio: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, 

Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 14.9.1925. 
305 Tiedot olivat seuraavat: ”nimi ja kotipaikka; missä syntynyt ja milloin; missä ja milloin vangittiin; syy, mistä on 

tuomittu; pitkäkö tuomio ja milloin annettu; onko kuulunut työväen järjestöihin ja mihin; onko saanut avustusta; mistä ja 

paljonko; tuomio päättyy; pääsee kirjoitukselle; onko hylätty kirjoitukselta ja mistä syystä; perheen jäsenten luku; 

alaikäiset lapset; millainen on perheentoimeentulo; onko perhe saanut avustusta ja paljonko; perheen täydellinen osoite.” 

Kirjeen kopio: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 14.9.1925. 
306 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 9.12.1924. 
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pidetyssä kokouksessa vartiopäällikkö Rantama syytti puolestaan vanki Laukkasta Elämää Yössä -

lehtisen hallussapidosta ja vanki Sikiötä saman kirjoitusten hankkimisesta ja niiden salaamisesta. 

Vartiopäällikkö kuuli vankien lukevan lehteä sellissä ja, kun kertoja tuli selliin, vangit yrittivät 

piilottaa lehtisen. Vangit määrättiin kuudeksi vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen.307  

Vankien luvattomasti hallussa pitämät esineet osoittavat sen, että luvatonta tavaraa liikkui vankien 

keskuudessa paljon enemmän, mitä laitoksen viranomaiset tiesivät ja saivat haltuunsa. Vangit saivat 

myös apua laitoksen työntekijöiltä luvattomien esineiden välittämiseen. Vankien ja vanginvartijan 

yhteystyöstä kertoo tapaus, jossa vartija Liukkosta syytettiin kaupanteosta vangin kanssa. Tapauksen 

vuoksi vartija erotettiin ja kaupassa käytetty kello sekä rahat 6.50 markkaa katsottiin kruunulle 

menetetyksi.308 Vartija Fegerströmiä syytettiin puolestaan luvattoman kirjeiden, rahan ja tupakan 

välittämisestä vangeille, mikä johti vartijan erottamiseen. Samassa kokouksessa syytettiin vartija 

Eklundia siitä, että tämä oli välittänyt kirjeitä vangeille. Tämän lisäksi tapauksessa nostettiin esiin, 

kuinka eräältä laitoksen ulkopuolelta olevalta naiselta oli löydetty vangeille lähetettäväksi tarkoitetut 

rahat 26 markkaa ja 20 penniä. Vartija menetti tapauksen vuoksi 200 markkaa kuukausipalkastaan 

sekä rahat siirrettiin sekalaisten varojen rahastoon. Johtokunnan 20.11.1918 pidetyssä kokouksessa 

johtokunta syytti vartija Heinoa siitä, että tämä oli luvattomasti antanut vangin välittää pakettia. 

Rangaistuksena johtokunta määräsi vartijan menettämään kaksi vapaapäivää.309 

Vangit houkuttelivat laitoksen henkilökuntaa rikkomuksiin liittyen luvattomien esineiden 

hallussapitoon ja niiden välittämiseen, mikä ilmeni myös johtokunnalle. Johtokunnan 15.5.1923 

pidetyssä kokouksessa vahtimestari Törmä syytti vanki Kokkoa vartijan houkuttelemisesta rikokseen 

sekä rahan luvattomasta hallussa pitämisestä. Kun vartija oli käynyt parturituvassa, jossa vanki 

Kokko toimii parturina, oli vanki pyytänyt vartijaa ryhtymään välittämään salakirjeenvaihtoa 600 

markan kuukausi hinnasta. Vahtimestari ja vartija sopivat, että vartija hyväksyy näennäisesti vangin 

ehdotuksen. Myöhemmin vanki oli antanut vartijalle kirjeen vietäväksi eräälle rouva Kanervalle 

Tammisaaren kaupunkiin. Kirjeen lisäksi vartija oli saanut vangilta 50 markkaa kirjepaperin ostoon 

vangeille. Vartija oli toimittanut kyseiset asiat laitoksen johtajalle, jolloin vanki kertoi syytteen 

olevan perätön ja huomautti, ettei kirje ole hänen käsialallaan kirjoitettu. Vartijan mukaan vanki oli 

vielä pyytänyt toimittamaan Työmies-nimistä lehteä vangeille. Johtokunta tuomitsi vangin kuudeksi 

vuorokaudeksi vesileipärangaistukseen, joista kolme vuorokautta pimeässä sellissä.310 

                                                           
307 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1925, kokous 9.11.1925. 
308 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 24.3.1919. 
309 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918, kokous 20.11.1918. 
310 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1923, kokous 15.5.1923. 
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Samanlaisesta tapauksesta erotettiin vartija Bäck vuonna 1924, kun tämä oli välittänyt kirjeitä 

vangeille 600 markan korvauksesta kuussa kirjeiden ja Työmies -lehden välittämisestä.311 Samalla 

tapauksessa syytettiin koneenkäyttäjä Lönnqvistiä luvattomasta poistumisesta vankilasta, kun tämä 

oli yhdessä Bäckin kanssa matkustaneet Helsinkiin, jolloin tämän asunnosta oli löydetty vankien 

luvattomasti tekemiä jouhisia kellonperiä. Bäck myönsi lähteneensä Helsinkiin viemään vangin 

kirjettä sekä kirjeen nojalla saamaan vangin vaimolta velkakirjaa vastaan 5000 markkaa, jota ei ollut 

kuitenkaan saanut. Koneenkäyttäjä myönsi lähteneensä Helsinkiin ja kertoi saaneensa kellonperiä 

vaihdoksi tupakkaan, joita ei ollut kuitenkaan saanut. Johtokunta päätti pidättää myös 

koneenkäyttäjän virantoimituksesta.312 

Etsivä keskuspoliisin mukaan Tammisaaren pakkotyölaitoksella toimi vuoden 1922 alussa 

vankilakeskus, jonka tehtävä oli toimia kommunisti vankien ja ulkomaailman välillä. Etsivä 

keskuspoliisi epäily myös vankikeskuksen auttavan vankeja karkaamaan. Samanlaista toimintaa 

tavattiin Lappeenrannan pakkotyölaitoksessa. Etsivän keskuspoliisin mukaan vankilaa tuli salapostia 

ruokapakettien mukana, vapautuvan vangin laitoksen kirjastossa olevan kirjan väliin piilotettuja 

kirjeitä sekä lahjoitettujen vartijoiden avulla, joille annettiin kaikkein tärkeimmät kirjeet. Laitoksen 

posti kulki Kokkolan kasarmilta, missä pääneuvoston jäsenet asuivat, kirjaston, keittiön tai koulun 

kautta ensin Närpiön kasarmiin ja sieltä itäiseen asuinkasarmin kautta sairaalaan. Sairaalasta posti 

kulki takaisin Närpiön kasarmin kautta Kokkolan kasarmiin. Postin kuljettajina toimivat 

siivoojavangit, koulu- tai kirjastomatkalla olleet vangit sekä luotetut vartijat.313 Järjestäytynyt 

vankien salakirjeen välittämistoiminta liittyi vahvasti poliittisten vankien salaisen suutarityö 

neuvoston toimintaan. Johtokunnan pöytäkirjoissa nousee kuitenkin esille jo esimerkiksi vuonna 

1919, kuinka vartija oli erotettu toimestaan, kun tämä oli ottanut vangilta lahjuksia vastaan.314 

Kaikkea luvattomia esineitä ei kuitenkaan löydetty, jolloin syyllisten todellinen määrä saattaa olla 

suurempi, mitä pöytäkirjoista käy ilmi. Tästä kertoo esimerkiksi 27.8.1921 pidetyssä kokouksessa 

noussut tapaus, jossa vankien asuinpaikoilta oli löydetty 9 kappaletta partaveitsiä, joille ei 

ilmaantunut omistajia.315 Löydetyt vankien salaiset kätköt kertovat siitä, miten vangit organisoivat 

luvattomien esineiden välittämistä laitoksen ulkopuolelta laitokselle.   

 

                                                           
311 Häikiö 2008, 80–81. 
312 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1924, kokous 7.10.1924 ja 14.10.1924. 
313 Häikiö 2008, 80–81. 
314 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1919, kokous 11.2.1919. 
315 KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 192, kokous 27.8.1921. 
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5. Johtopäätökset 
 

 

Laitoksen vanki määrän aleneminen toi laitokseen enemmän tilaa vankileiri ajan kaoottisuudesta.  

Vuonna 1921 punavankeja alettiin keskittää Tammisaaren pakkotyölaitokseen, josta muodostui 

Suomen suurin vankila. Vuonna 1923 laitokseen siirrettiin myös tavallisia rikollisia ja 

maanpetoksellisesta toiminnasta tuomittuja kommunisteja. Vankileirin muututtua Tammisaaren 

pakkotyölaitokseksi vankilan johdolla oli aikomus saada laitokseen järjestys. Työntekijöiden ja 

vankien rikkomuksiin tartuttiin arvovaltaisesti ja ripeästi. Laitos kärsi yhä ammattitaitoisen 

vartijakunnan puutteesta, mikä vaikutti laitoksella esille nousseisiin työntekijöiden virkarikkeisiin.  

Työntekijöiden yleisemmäksi virkarikkeeksi osoittautui alkoholinkäyttö virantoimituksessa (108), 

joista suurin osa tapahtui laitoksen alueella. Suurin osa rikkeistä tapahtui laitoksen vartijoiden 

keskuudessa. Alkoholinkäyttö ilmeni myös laitoksen koneenkäyttäjän, vahtimestarin, 

apulaisvahtimestarin, vuorokoneenkäyttäjän, työmestarin, apulaisvirkailijan, virkamiesharjoittelijan 

sekä työnvalvojan keskuudessa. Alkoholinkäytön rangaistavuuteen liittyi vahvasti kieltolaki, joka 

astui voimaan kesäkuussa 1919. Kieltolaki teki alkoholinkäytöstä ja sen hallussapidosta entistä 

paheksuttavampaa ja laitoksen johtokunta erottikin rikkeestä 45 työntekijää. Erottamisen lisäksi, 

johtokunnan tuomitsi rikkeeseen syyllistyneitä menettämään vapaapäiviä ja osan palkasta.   Lukuisten 

juopumustapausten vuoksi myös vankeinhoitohallitus kehotti laitoksen johtokuntaa teroittamaan 

vankilan toimihenkilöitä, jotta he noudattaisivat raitista sekä muuten säädyllistä ja moitteetonta 

elämäntapaa. Juopuneena oleminen vaikutti muiden työntekijöiden palvelukseen ja laitoksen 

toiminnan pyörittämiseen, sillä juopunutta työntekijää ei voitu laskea palvelukseensa, vaan tälle tuli 

hankkia sijainen. Laitoksella esiintyi myös tapauksia, joissa vartija ei ollut saapunut ollenkaan 

palvelukseen, koska oli pidätettynä Tammisaaren poliisilaitoksen toimesta. Poliisi pidätti 25 laitoksen 

työntekijää alkoholinkäytöstä. Kaupungeissa kieltolain valvominen oli hankalaa, sillä poliisivoiman 

resursseja ei ollut lisätty lain valvomiseksi. Työntekijöiden alkoholinkäyttö näkyi myös heidän 

palveluksensa aikana, mikä aiheutti yleistä häiriötä ja vaaratilanteita laitoksen alueella. Työntekijän 

näkyvä juopuneena esiintyminen vaikutti laitoksen vartioinnin uskottavuuteen. Vartijan juopuneena 

esiintyminen edesauttoi vangin pääsemistä karkaamaan. Työntekijöiden alkoholinkäytön lisäksi 

laitoksella ilmeni yhdessä tapauksessa luvaton viinanmyynti. Laitoksen lukuisia henkilökunnan 

juopumistapauksia kuvastavat myös palveluksen uuvuttavuutta. Eläminen ja työskenteleminen 

samassa vankilamiljöössä saattoi muodostua yksitoikkoiseksi. Vartijoiden heikko palkkaus korosti 

vielä entisestään työn raskautta.  
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Toiseksi yleisemmäksi vankien aiheuttamaksi virkarikkeeksi osoittautui huolimattomuus, joka johti 

vangin karkaamiseen tai sen yritykseen (78). Vankileirin muututtua pakkotyölaitokseksi vankien paot 

jatkuivat yhä, mikä kuvasti vartijoiden kokemattomuutta, mutta myös laitoksen puutteellista 

vartiointijärjestelmää. Eniten rikkeitä ilmeni vuosien 1919–1920 aikana, jolloin vankimäärä 

laitoksessa oli suurinta. Työntekijöiden huolimattomuus nousi esille esimerkiksi vankien 

laskemisessa, vankilaselonteon ja vartioinnin laiminlyöntinä sekä määräysten ja ohjeiden 

noudattamatta jättämisenä. Johtokunta erotti rikkeen vuoksi 35 työntekijää. Johtokunta tuomitsi 

rikkeeseen syyllistyneen työntekijän myös menettämään vapaapäiviä, osan palkasta, joiden lisäksi 

johtokunta antoi lieventävien asianhaarojen ilmetessä varoituksia sekä huomautuksia. Vartijoiden 

kokemattomuus kuvasti huolimattomuutta vartiointitehtävistä, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että 

vartijat päästivät vangit liian kauaksi itsestään tai pois näköpiiristään. Vartijoiden kokemattomuus 

näkyi myös liiallisena luottona vankeihin. Johtokunta katsoi vartijan kokemattomuuden joissakin 

tapauksissa lieventäväksi asiahaaraksi, mihin vaikutti esimerkiksi se, ettei vartija ollut työskennellyt 

vielä kauaa Tammisaaressa, jolloin vartijalla ei ollut omaksunut kaikkea tarvittavaa tietoa tehtävän 

hoitamisesta tai tiedonkulussa oli ollut ongelmia. Joissakin tapauksissa johtokunta katsoi myös 

lieventäväksi asiahaaraksi rikkeeseen syyllistyneen aikaisemman työnlaadun. Aikaisempi työnlaatu 

ja toiminta karkaustilanteessa saattoi vaikuttaa myös ratkaisevasti siihen, että johtokunta katsoi 

työntekijän sopimattomaksi hoitamaan kyseistä toimia. Johtokunta pyrki vaikuttamaan 

karkaamistapauksiin antamalla ohjeistuksia vartijoille sekä puuttumisella pieniinkin 

leväperäisyyksiin. Vartijakunnan kokemattomuutta pyrittiin ratkaista vuoden 1920 aikana 

järjestetyillä vartijakursseilla ja työntekijöiden itseopiskelujärjestelmällä. Johtokunta pyrki 

vaikuttamaan laitoksen työntekijöiden motivaatioon palkitsemalla työntekijöitä, jotka olivat estäneet 

toiminnallaan vangin karkaamisen. Rahapalkkion lisäksi palkittu työntekijä sai myös todistuksen, 

joka asetettiin kaikkien laitoksen henkilökunnan nähtäville. 

Kolmanneksi yleisemmäksi työntekijöiden virkarikkeeksi osoittautui nukkuminen tai torkkuminen 

virantoimituksessa (65). Eniten rikettä ilmeni vuosien 1919–1920 aikana, johon saattoi vaikuttaa 

vanki määrän kasvu laitoksessa. Vartijoilta vaadittiin entistä suurempaa tarkkuutta kasvaneen vanki 

määrän vartioimisessa. Rikkeeseen syyllistyneiden työntekijöiden rangaistuksia olivat suurimmaksi 

osaksi sakkorangaistuksia, vapaapäivien menetyksiä ja ylimääräisten vahtivuorojen suorittamisia 

sekä varoituksia. Johtokunta erotti yhdeksän työntekijää rikkeen vuoksi. Vartijan nukkuminen saattoi 

vaikuttaa vartioinnin heikkenemiseen laitoksella. Vartijat selittivät joissakin tapauksissa rikettään 

yleisenä väsymyksenä ja joissakin tapauksissa vartijat kertoiva olleensa sairaita. Johtokunnan 

määräämään rangaistuksen laatuun vaikutti myös rikkeeseen syyllistyneen työntekijän aikaisempi 
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työnjälki, joka saattoi vaikuttaa lieventävästi tai koventavasti rangaistukseen. Esimerkiksi 

tapauksissa, joissa vangit olisivat voineet hyötyä tilanteesta ottamalla esimerkiksi vahdin aseen pois, 

rangaistus oli ankarampi. Nukkuminen ja torkkuminen vaikutti myös arkisempaan ongelmaan 

laitoksella. Rikkeen seurauksena laitoksen työntekijät syyllistyivät 16 kertaa konttorikellon vetämättä 

jättämiseen.  

Neljänneksi yleisemmäksi virkarikkeeksi nousi työntekijöiden yleinen huolimattomuus 

virantoimituksessa (60). Yleinen huolimattomuus näkyi työntekijöiden keskuudessa vankien 

valvomatta jättämisenä, vahtipaikan vartioimattomuudessa, työhön kuuluvan tehtävän suorittamisen 

unohtamisena, laitoksen omaisuuden hukkaamisena ja unohtamisena, vartijan työhön kuuluvan aseen 

käsittelyssä ja hallussa pitämisessä sekä konttorikellon vetämättä jättämisenä. Vakavissa rikkeissä, 

kuten vankien valvomatta jättämisessä, rangaistuksen laatuun vaikutti se, pääsikö vangit hyötymään 

tilanteesta. Tällaisissa tapauksissa, vartija oli poistunut vankien luota tai jättänyt osan vangeista ilman 

valvontaa. Huolimattomuus tuli esille myös vahtipaikan vartioinnissa, jolloin vartijan ohitse oli 

päässyt kulkemaan vankeja tai muita laitoksen ulkopuolelle kuulumattomia henkilöitä. 

Huolimattomuus ilmeni työntekijöiden tarkkaamattomuutena. Esimerkiksi useassa tapauksessa 

laitoksen työntekijä oli unohtanut lukita laitoksen ovia tai unohtanut tai hukannut laitoksen avaimia. 

Laitoksen ominaisuuden hukkaaminen saattoi johtaa siihen, että vangit löysivät hukassa olleita 

esineitä. Vartijat syyllistyivät myös vartiointi tehtävissä aseen käsittelyn puutteellisuuteen, mikä 

ilmeni esimerkiksi aseen jättämisenä pois kädestä tai sen pois jättämisenä kokonaan vahtivuoroltaan. 

Yleinen huolimattomuus ilmeni myös konttorikellon vetämättä jättämisenä.  

Vankien aiheuttamaksi yleisemmäksi virkarikkeeksi osoittautui sopimaton käytös (1056), joka 

kohdistui laitoksen työntekijöihin ja kanssavankeihin. Sopimaton käytös ilmeni esimerkiksi 

nimittelynä, kiroiluna ja meluamisena. Sopimaton käytös ilmeni myös vankien kirjoitustavasta 

laitoksen henkilökuntaa kohtaan esimerkiksi vankien valituskirjeissä oikeusministeriölle. Vankien 

kohdistama sopimaton käytös kanssavankeja kohtaan liittyi usein poliittisten vankien salaiseen 

suutari työneuvoston harjoittamaan toverikuriin. Neuvoston harjoittamalle toverikurille tyypillistä oli 

kanssavankien painostaminen, uhkaaminen ja pahoinpiteleminen. Vankien meluaminen ilmeni 

esimerkiksi toisten vankien selliin huutamisena, kiellettynä puhelimisena sekä laulamisena.  

Vankien aiheuttamaksi toiseksi yleisemmäksi järjestysrikkeeksi osoittautui laiskuus työnteossa (790). 

Eniten vankien laiskuutta ilmeni vuosien 1922, 1924–1927 aikana. Työtavoitteeseen määriteltyjen 

päivittäisen työurakan mukaan laitoksen henkilökunta pystyi valvomaan vankien työtulosta. 

Laitoksen näkökulmasta vankien laiskuus tarkoitti työurakan tavoitteen alittamista, jolloin vanki 

voitiin tuomita kurinpidolliseen rangaistukseen. Laiskuuteen liittyi usein myös vangin sopimaton 
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käytös. Poliittisten vankien keskuudessa laiskuutta harjoitettiin tahallisesti, mitä organisoi vankien 

suutarien työneuvosto. Laitoksen johto sai käsiinsä vuoden 1923 aikana neuvoston omat työurakka 

ohjeet, jossa selvästi ilmoitettiin vankien omat työurakka tavoitteet, jotka alittivat vankilan asettamat 

urakat. Neuvosto harjoitti myös kanssavankien laiskuuteen painostamista, mikä ilmeni esimerkiksi 

uhkauskirjeiden lähettämisenä. Vankien painostaminen tuli myös esille kuulusteluissa, jossa vangit 

kertoivat osan vangeista kuuluvan neuvosto toimintaan sekä painostavan ja yllättyvän kanssavankeja 

laiskuuteen. Vankien harjoittama laiskuus liittyi vahvasti vankien työssä kieltäytymiseen (717), joka 

osoittautui kolmanneksi yleisemmäksi vankien aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi. Työstä 

kieltäytymistä esiintyi eniten vuosien 1925, 1926–1927 aikana. Usein vangit eivät perustelleet työstä 

kieltäytymistä ja siihen liittyi yleensä vangin sopimaton käytös. Osassa tapauksista vangit perustelivat 

olevansa kipeitä, vaikka he eivät olleet saaneet laitoksen lääkäriltä tai hoitajalta olla lupaa pois työstä. 

Laiskuuden ja työstä kieltäytymisen vuoksi johtokunta päätti siirtää vaikeita vankeja toisiin laitoksiin 

jatkamaan tuomion kärsimistä, tilanteen helpottamiseksi. Työstä kieltäytymisen lisäksi vangit 

osallistuivat 23 kertaa työlakkoon. Vankien laiskuus ja työstä kieltäytyminen lisääntyi vuoden 1922 

jälkeen, jolloin myös poliittisten vankien neuvosto toiminta aktivoitui. 

Neljänneksi yleisemmäksi vankien aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi osoittautui valtion omaisuuden 

turmeleminen (681), joka jakaantui huolimattomuuteen, tarkoitukselliseen vahingontekoon sekä 

laitoksen omaisuuden hävittämiseen. Eniten rikettä ilmeni vuosien 1921 ja 1923–1924 aikana 

Tahattomuus nousi esimerkiksi niin esille, etteivät vangit joutuneet kuin korvaamaan aiheuttamansa 

vahingon. Vangin tahallisuus laitoksen omaisuuden turmelemisena näkyi esimerkiksi piirtelyinä 

seiniin, sähkölamppujen ja ikkunaruutujen rikkomisena sekä laitoksen irtaimiston, kuten sängyn, 

rikkomisena. Omaisuuden hävittäminen ilmeni esimerkiksi laitoksen työkalujen hävittämisenä, joita 

vangit käyttivät myös luvattomaan työhön. Yleiseksi vankien aiheuttamaksi järjestysrikkeeksi 

osoittautui myös luvattomien esineiden hallussapito (376). Eniten rikettä ilmeni vuosien 1926–1927 

aikana. Suurin osa vankien luvattomien esineiden hallussapidosta koski rahaa, joita löydettiin 

vangeilta, vangeille tulleissa paketeista ja omaistentapaamisista sekä vankien tekemistä 

piilokätköistä. Vangeilta löydetyt rahat eivät kuitenkaan nousseet suurin summiin ja osa vangeilta 

löydetyistä rahoista oli myös väärennettyjä. Vangit käyttivät rahaa esimerkiksi kortinpeluuseen ja 

luvattomaan kaupankäyntiin.  Luvattoman rahan lisäksi, vangeilta löydettiin myös muita luvattomia 

esineitä kuten kelloja, kirjeitä, kirjallisuutta, postipaperia, postimerkkejä, vaatteita, partaveitsiä, 

tupakkaa ja spriitä. Vangeilta löydettiin myös luvatonta kirjevaihtoa ja kirjallisuutta, jota pidettiin 

työväkeä kiihottavana. Luvattomien esineiden saaminen laitoksen alueelle vaati vankien ja laitoksen 

työntekijöiden välistä yhteistyötä ja laitoksen rikkomuksessa esille nousikin vankien ja työntekijöiden 
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välinen yhteistyö. Järjestäytynyt vankien salakirjeen välittämistoiminta liittyi vahvasti poliittisten 

vankien salaisen suutarityö neuvoston toimintaan. Vangit esimerkiksi lahjoivat vartijoita luvattomaan 

välitykseen. Kaikkia kirjeen ja pakettien salakuljettamisia ei saatu estetyksi, jolloin rikkomusten 

määrä saattoi olla pöytäkirjojen lukuja suurempi.  

Johtokunnan vangeille määräämät kurinpidollisetrangaistukset olivat suuremmaksi osaksi vesileipä- 

ja pimeäkoppirangaistuksia, joiden pituus vaihteli yleensä 3–8 vuorokauteen. Rangaistukseen laatuun 

vaikutti järjestysrikkomuksen tyyppi. Esimerkiksi vangin huolimattomasti laitoksen omaisuuden 

rikkomisesta vanki joutui korvaaman aiheuttamansa vahingon, kun taas tahallisesta ja 

sopimattomasta käytöksestä vanki voitiin tuomita kahdeksaksi vuorokaudeksi 

vesileipärangaistukseen. Jos vanki jatkoi rikkomuksen uusimista, myös rangaistusta kovennettiin. 

Laitoksien kurinpitokeinoihin kuului vangin kurittaminen korkeintaan kahdellakymmenelläviidellä 

lyönnillä, jos muut rangaistukset olivat olleet tehottomia. Raipparangaistuksella pyrittiin murtamaan 

vangin uhma. Tammisaaressa raipparangaistukseen tuomittiin yksi vanki vuosien 1918–1927 aikana. 

Johtokunta alensi myös vankeja toisiin vankiluokkiin kurinpidollisenarangaistuksena. Laitokselle 

usein epäjärjestystä aiheuttanut vanki, saatettiin ehdottaa siirrettäväksi toisiin vankiloihin jatkamaan 

rangaistuksensa kärsimistä.  
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Liitteet 

Liite 1 

Tammisaaren pakkotyölaitoksen työntekijät 1918–1927 

Virkailijat 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 

Apulaisjohtaja 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Apulaiskirjanpitäjä . 1  1 1 1     

Apulaislääkäri 8          

Apulaissaarnaaja  1 1        

Johtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sihteeri (15.9.1918 

alkaen kanslia-

apulainen) 

1 2 2  6      

Kanslia henkilökunta 20     10 10 10 9 10 

Kansliakirjuri  1 1        

Kanslisti    1 1 1    1 

Kassanhoitaja  1 1 1       

Kirjanpitäjä   1 1 1   1   

Lääkäri 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Opettaja 1 2 3 3 3 3 4 4 3 4 

Puhtaaksikirjoittaja  6 4 4       

Saarnaaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Taloudenhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Välitystoimiston 

johtaja 

1          

Ylihoitajatar 1 1 1 1       

Palveluskunta 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 

Apulaistyönjohtaja  1  1 2      

Apulaisvahtimestari 6 6 5 5 5       

Apulaisvartija     10 2     

Emännöitsijä  2         

Karjakko  2  1 1 2 4 4 4 2 

Karjakon apulainen    1 1 1 1 1 1 1 

Koneenkäyttäjä  2  1 1      

Lähetti  5    1 1 1 1 1 
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Myymälänhoitajatar    1 1 1 1 1 1 1 

Puhelinkeskuksen 

hoitajatar 

    2 2 2 2 2 2 

Päällysmies 4          

Renki    1 1 1 2 2 2 1 

Sairaanhoitajatar 40 6 5 3 3 3 3 3 3 3 

Sisävartija 123          

Työnjohtaja  1 2 2 2   2   

Työnvalvoja 4 10 12 11 12      

Työnjohtajia, 

työvalvojia ja 

koneenkäyttäjiä 

     19 21 20   

Ulkovartija 128    26 29     

Ulkovartiopäällikkö 1          

Vahtimestari 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Vartija 105 160 127 130 93 132 134 132 120 126 

Välskäri 1 1         

Välskärin apulainen 3          

Selite: taulukossa ilmaistaan työntekijöiden enimmäismäärä vuoden aikana. Työntekijöiden määrässä 

voi ilmetä vajaavaisuutta, sillä tiedot eri vuosien kohdalla eivät olleet aina tarkkoja. Lähteet: KA, 

Tammisaaren pakkotyölaitos, Kirjekonseptit 1918–1927 
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Liite 2 

Toimihenkilöstön virkarikkeet: miesten osuus 1918–1927  

Virkarike Syyllisten 

määrä 

Erotettujen 

määrä 

Virkarike Syyllisten 

määrä 

Erotettujen 

määrä 

Juopumuksen alaisena 

virantoimituksessa/laitoksen 

ulkopuolella  

108 

 

45 

 

Vangilta anastaminen 5 3 

Huolimattomuus 

virantoimituksessa, josta 

vankien 

karkaaminen/karkaamisyritys 

78 35  Vangin uhkaaminen 5 - 

Nukkuminen ja torkkuminen 

virantoimituksessa 

65 9 Vieraan päästäminen 

laitoksen alueelle ilman 

kulkulupa korttia 

4 - 

Yleinen huolimattomuus 

virantoimituksessa 

60  5  Sopimaton käytös toista 

työntekijää kohtaan 

3 - 

Poistuminen vartiosta 29  9  Tappelun aiheuttaminen 

vankilassa tai sen 

ulkopuolella 

3 1 

Vanki kirjeiden/pakettien 

salakuljettaminen 

23 12 Luvaton kuljeskeleminen 

laitoksen alueella 

2  - 

Laitoksen omaisuuden 

anastaminen 

23 

 

8 Röyhkeä käytös 

johtokunnan edessä 

2 2 

Uhkapelien peluu 20 2 Vangin lyöminen 2 1 

Myöhästyminen palveluksesta 18 1 Puuttuva osa vartijan 

puvustuksesta 

1  - 

Poissa oleminen palveluksesta 16  4  Lahjusten 

vastaanottaminen 

1 1 

Kaupankäynti vangin kanssa 14  7  Reservissäoloajallaan oli 

poistunut kaupungille eikä 

ollut tavattavissa 

1 - 

Sopimaton 

seurustelu/suhtautuminen 

vankeihin 

13 

 

6 

 

Vankien lahjominen 

tupakalla 

1  1  

Vangin tuonti liian varhain 

töistä  

13 

 

1 Viinan myynti laitoksen 

henkilökunnalle 

1 1 

Tottelemattomuus määräyksiä 

kohtaan 

12 2 Vartijan salainen 

yhteydenpito 

bolsevikkinaiseen 

1 1 
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Luvaton ampuma-aseen käyttö 6  - Perättömien ilmoituksien 

kirjottaminen 

sanomalehteen 

1 - 

Kieltänyt suorittamasta 

määrättyä reservivuoroa 

6 1 Vartijan sopimaton käytös 

vangin perheen edessä 

omaisten tapaamisessa 

1 - 

 

Toimihenkilöstön virkarikkeet: naisten osuus 1918–1927  

Nimike Virkarike Syyllisten määrä Erotetut 

Sairaanhoitajatar Sopimaton suhtautuminen 

vankeihin 

4  3 

Sairaanhoitajatar Paketin/kirjeen 

salakuljettaminen vangille 

2  2  

Karjakko Myöhästyminen 

palveluksesta 

2   - 

Karjakko Ohjeiden noudattamatta 

jättäminen 

1 - 

Sairaanhoitajatar Huolimattomuus 

virantoimituksessa 

1  1  

Emännöitsijä Pilaantuneen lihan tarjoilu 1 1 

Myymälänhoitaja Kavallus  1 1 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927. 
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Liite 3 

Vankien aiheuttamat järjestyshäiriöt 1918–1927 

Järjestyshäiriö Määrä Järjestyshäiriö Määrä 

Sopimaton käytös 1056 Kanssavangin kiusaaminen 

 

8 

Laiskuus 790 Vartijan päälle hyökkääminen 8 

Työstä kieltäytyminen 717 Luvaton poisjääminen työstä 7 

Valtion omaisuuden turmeleminen 681 Vetelehtiminen 7 

Luvattoman esineen hallussapito 376 Työn lopettaminen liian aikaisin  7 

Tottelemattomuus 357 Luvaton poisjääminen koulusta 7 

Kirkosta poisjääminen ja syömälakkoon 

osallistuminen 

213 Epärehellisyys 7 

Kanssavangin lyöminen  195 Laitoksen työntekijän uhkaaminen 7 

Luvaton työ 180 Väkijuomien nauttiminen 6 

Luvaton kirjeenvaihto 172 Ruuan haaskaaminen 4 

Tupakkakiellon rikkominen 161 Työn pilaaminen 4 

Luvaton kuljeskeleminen 135 Luvaton vaatteiden vaihtaminen 4 

Karkaaminen tai sen yritys 110 Luvaton poistuminen asuinpaikalta 3 

Laitoksen omaisuuden anastaminen 101 Riitely kanssavangin kanssa 3 

Luvaton välitys 90 Kieltäytyminen voimistelusta 3 

Luvaton poistuminen työpaikalta 42 Vartijan lahjomisyritys 3 

Kiihotuspuheiden pitäminen 41 Karkauksen valmistelu 2 

Kanssavangin omaisuuden anastaminen 30 Luvaton kirjoittaminen 2 

Perätön valitus 29 Teeskenteleminen sairaaksi 2 

Karkauksen avustaminen 26 Vartijalta piilottelu 2 

Osallisuus työlakkoon 23 Kanssavangin kiusaaminen 2 

Kortin peluu 19 Luvaton kanssakäyminen sivullisten kanssa 1 

Kanssavangin uhkailu 16 Aiheeton sairaalassa käyminen 1 

Ruokajärjestyksen rikkominen 14 Kanssavangin puukottaminen 1 

Huolimattomuus työnteossa 14 Luvaton poisjääminen kävelyltä 1 

Kanssavangin painostaminen laiskuuteen 13 Ruokalakko 1 

Petos  9 Luvaton tulen käsittely 1 

Luvaton poisjääminen kirkosta 9 Kahden vartijan puukottaminen 1 

Lähteet: KA, Tammisaaren pakkotyölaitos, Johtokunnan pöytäkirjat 1918–1927 ja KA, Tammisaaren 

pakkotyölaitos, rangaistuspäiväkirjat 1918–1927. 

 

 


	1. Johdanto
	1.1 Taustaa
	1.2 Aikaisempi tutkimus
	1.3 Tutkimuskysymys
	1.4 Lähteet ja metodi

	2. Vankeinhoito Suomessa 1918–1927
	2.1 Vankilajärjestys
	2.2 Pakkotyölaitoksen vankien järjestyssäännöt
	2.3 Vankeinhoidon tavoitteet ja tehtävät
	2.4 Vankien hengellinen kasvatus pakkotyölaitoksessa
	2.5 Pakkotyölaitoksen henkilökunta

	3.Työntekijöiden yleisimmät virkarikkeet
	3.1 Alkoholinkäyttö virantoimituksessa
	3.2 Karkaamiseen ja sen yritykseen johtanut huolimattomuus virantoimituksessa
	3.3 Nukkuminen tai torkkuminen virantoimituksessa
	3.4 Yleinen huolimattomuus virantoimituksessa

	4. Vankien aiheuttamat yleisemmät järjestyshäiriöt
	4.1 Sopimaton käytös
	4.2 Laiskuus työnteossa
	4.3 Työstä kieltäytyminen
	4.4 Valtion omaisuuden turmeleminen
	4.5 Luvattoman esineen hallussapito

	5. Johtopäätökset
	Lähdeluettelo
	Liitteet

