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Suomeen perustettiin syksyllä 1930 Liikkuvan poliisikomennuskunnan nimellä toiminut po-
liisin erillisyksikkö, jonka alkuperäiseksi toiminnan tavoitteeksi oli asetettu poliisin toiminta-
valmiuden tehostaminen sellaiseksi, että mellakkatilanteessa selvittäisiin ilman sotavoimi-
en apua. Lisäksi tavoitteina olivat keskitetympi ja yhtenäisempi poliisikoneisto. Oikeistolii-
kehdinnän vaikutuksesta haluttiin myös vähentää suojeluskuntien asemaa ja käyttöä polii-
sin apuna. Liikkuva poliisikomennuskunta perustettiin yhteiskunnallisesti hyvin epävakaas-
sa ja räjähdysherkässä tilanteessa, jolloin katsottiin, että poliisin puolueettomuuteen ei voi-
nut täysin luottaa.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää millaisten vaiheiden kautta Liikkuva poliisikomen-
nuskunta löysi vakiintuvan paikkansa 1930-luvulla Suomen poliisitoimessa ja mitä virka-
tehtäviä komennuskunnalle suunniteltiin ja lopulta annettiin. Lisäksi tarkastelen komen-
nuskunnan suhdetta muihin poliisin yksiköihin ja sitä millaisena se koki suhteensa sekä
niihin että kansalaisiin. Jälkimmäisissä kysymyksissä näkökulmani on lähempänä organi-
saation suorittavaa tasoa sekä sitä toimintaympäristöä, jossa Liikkuva poliisikomennuskun-
ta todellisuudessa suoritti tehtäviään. Vaikka poliisin toimintaa ja kehitystä ohjailivat pitkälti
poliittiset tapahtumat, on mielestäni hedelmällistä tarkastella myös sitä, miten poliisin sisäl-
lä näihin päätöksiin suhtauduttiin ja miten ne vaikuttivat käytännön toimintaan.

Lähteiden kannalta tutkimukseni haasteeksi nousi julkaistun tutkimuskirjallisuuden vähäi-
nen määrä. Suomalainen poliisihistorian tutkimus lepää lähes yksinomaan Tuija Hietanie-
men kirjoittamien kirjojen varassa ja näistä keskeisin työni kannalta on Lain vartiossa, Po-
liisi Suomen politiikassa 1917–1948. Julkaistusta alkuperäisaineistosta olen käyttänyt en-
nen muuta Yrjö Ropposen 1930-luvulla laatimia Poliisikäsikirjoja, jotka käsittelevät muun
muassa poliisin järjestysmuotoa ja poliisitoimintaa yleensä. Hyvän ikkunan poliisien maa-
ilmaan ja ammattikuntaan tarjosivat heidän ammatillisen järjestötoimintansa tuottamat leh-
det, joita 1930-luvulla ilmesty kaksi: Poliisimies sekä Suomen poliisilehti. Järjestölehtiä
olen käyttänyt laajasti päästäkseni lähemmäksi poliisien arkipäivää ja saadakseni ammat-
tikunnan omaa ääntä kuuluviin virallisten näkemysten rinnalle.

Poliisia koskevaa arkistoaineistoa on saatavilla vaihtelevasti, sillä poliisissa on pitkälti sel-
lainen käytäntö, että kaikki mitä ei ole aivan pakko säilyttää tuhotaan. Kaikkein keskeisin
työni kannalta on EK-Valpon I-arkiston materiaalit, jossa on paljon Liikkuvaa poliisikomen-
nuskuntaa koskevaa aineistoa. Tähän aineistoon sisältyy muun muassa Liikkuvan poliisi-
komennuskunnan toimintaa määritellyt ohjesääntö, useita muistioita sen käyttöön ja sijoi-
tukseen liittyen sekä keskeisimmät dokumentit komennuskunnan uusien tehtävien suorit-
tamiseen liittyen. Toinen tutkimukseni kannalta keskeinen arkisto on Liikkuvan poliisin oma
arkisto Helsingin Malmilla. Sieltä löytyy muun muassa Liikkuvan poliisikomennuskunnan
toimintakertomukset ja vahvuusilmoitukset.



Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnassa 1930-luvulla on nähtävissä kaksi erilaista
jaksoa: alkuvuosien poliittisten levottomuuksien hillintään keskittyvä vaihe ja vuodesta
1933 eteenpäin jatkunut tehtävien laajenemisen vaihe. Komennuskunta perustettiin poliitti-
sesti tiukkana aikana ja tilanteessa, jossa katsottiin, ettei vakinaisen poliisivoiman avulla
voida taata rauhan säilymistä maassa. Komennuskunnan ensimmäisiä toimintavuosia lei-
masikin tehtävien painottuminen juuri poliittisien levottomuuksien kukistamiseen. Se toimi
ensimmäisinä vuosinaan perustamispäätöksessä määritellyllä pohjalla yhtenäisenä yksik-
könä, jonka pääasiallinen tehtävä oli järjestyshäiriöiden ja väkivallantekojen kitkeminen.

Kesällä 1933 komennuskuntaa vahvistettiin ja se sai uuden ohjesäännön. Tämän myötä
sen toiminnassa alkoi myös uudenlainen jakso. Komennuskunnan tehtäväkenttä monipuo-
listui ja myös joukkojen hajauttamista maakuntiin suoritettiin tarpeen mukaan. Väkivaltari-
kollisuuden ehkäisy ja turvallisuuden valvonta oli ollut osa komennuskunnan toimintaa ko-
ko sen olemassaolon ajan ja tällä tehtäväkentällä sen rooli säilyi uuden ohjesäännönkin
myötä. Uusina tehtävinä mukaan tulivat alkoholirikollisuuden selvittäminen ja liikenteen
valvonta. Liikkuva poliisikomennuskunta omaksui vuodesta 1933 lähtien merkittävän roolin
laittoman viinan salakuljetuksen ehkäisijänä ja selvittäjänä. Talvina 1933–1935 suuri osa
sen miehistöstä oli keskitettynä rannikkokuntiin tätä tehtävää suorittamaan. Komennus-
kunnan käyttöä laajennettiin myös liikenteenvalvonnan alueella, koska myös tämän katsot-
tiin olevan tehtävä, johon tarvitaan lisää resursseja ja miesvoimaa varsinkin maaseudulla.

Yhteisenä piirteenä Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnalle voidaan pitää sitä, että
se näyttäisi koostuvan erityisesti laajoista, yksityiskohtaisesti organisoituneista operaatiois-
ta. Näille kaikille yhteistä oli se, että niiden avulla pyrittiin puuttumaan sellaiseen laitto-
maan toimintaan, jonka valvontaan paikallispoliisin voimavarat eivät riittäneet. Liikkuva
poliisikomennuskunta näyttäisi olleen näissä operaatioissa myös varsin tehokas. Syynä
tähän näen sen yhtenäisen ja keskitetyn luonteen.

Eräs keskeinen huomio tutkimuksessani on, että komennuskunnan toiminnan muotoutu-
miseen vaikuttivat sekä sisäpoliittinen tilanne että käytännön tarve saada maahan lisää
hyvin koulutettua poliisivoimaa ja -reserviä. Alun perin komennuskuntaa tarvittiin poliittisten
levottomuuksien kontrollointiin ja lisäksi haluttiin turvata puolueeton järjestyksen valvonta
maassa. Poliittisen tilanteen rauhoituttua poliittisen iskujoukon luonne komennuskunnan
kohdalla alkaa murentua ja tilalle nousee rooli huvitilaisuuksien ja liikenteen valvojana se-
kä laittoman alkoholin salakuljetuksen ehkäisijänä.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan kuva muotoutui pitkälti sen tehtäväkentän muutosten
kautta. Ensimmäisinä toimintavuosina sitä leimasi rooli poliittisten levottomuuksien hillitsijä-
nä, mutta aikaa myöten se lientyi. Myös miehistön harjaantuneisuus ja koulutustason ko-
hoaminen näyttäisivät vaikuttavan positiivisesti mielipiteisiin komennuskuntaa kohtaan. Suh-
teet paikallisiin poliiseihin olivat koko tutkimusajankohdan pääsääntöisesti varsin korrektit ja
yhteistyöhön pyrkivät. Komennuskunta helpotti paikallisen poliisin toimintaa tarjoamalla
lisäresursseja tarpeen vaatiessa toimimalla poliisireservinä ja täydennyselimenä.

Tutkimukseni tulokset avaavat uuden näkökulman Liikkuvan poliisikomennuskunnan histo-
riaan. Aiempi tutkimus on selvittänyt kattavasti sen miten ylätason poliittiset päätökset vai-
kuttivat komennuskunnan toimintaan, mutta kentällä tapahtuvaa käytännön poliisitoimintaa
ei aiemmin ole tarkasteltu. Tämän työn tulokset valottavat sitä millaisten vaiheiden kautta
Liikkuva poliisi löysi vakiintuneen paikkansa osana suomalaista poliisia ja millainen oli yk-
sikön kuva ja rooli 1930-luvun melskeissä.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Vuosi 2005 oli Lentävien eli Liikkuvan poliisin 75-vuotisjuhlavuosi. Yksikkö on historiansa

aikana joutunut usein kritiikin kohteeksi, sen tarpeellisuutta on epäilty poliisihallinnossa ja

jopa sen lakkauttamista on suunniteltu. Alun perin yksikkö tunnettiin Liikkuvan Poliisikomen-

nuskunnan nimellä1 ja se perustettiin syksyllä 1930. Ajatus itsenäisestä poliisireservistä syn-

tyi vuosien 1927 1928 aikana. Liikkuvan poliisikomennuskunnan tavoitteeksi asetettiin tuol-

loin poliisin toimintavalmiuden tehostaminen sellaiseksi, että mellakkatilanteissa selvittäisiin

ilman sotavoimien apua. Lisäksi tavoitteina olivat keskitetympi ja yhtenäisempi poliisikoneis-

to. Oikeistoliikehdinnän vaikutuksesta haluttiin myös vähentää suojeluskuntien asemaa ja

käyttöä poliisin apuna. Vaikka suojeluskuntajohto pyrkikin virallisesti pitämään järjestönsä

puolueettomana, oikeistoliikehdintä nautti suojeluskuntien piirissä laajaa kannatusta.

Vuoden 1930 syksyllä lisääntyi lapualaisainesten omavaltaisuus, kun kyyditykset käynnis-

tyivät uudelleen ja jo kesän 1930 aikana oli saatu havaita myös järjestysvallan kyvyttö-

myys ja suurelta osin haluttomuuskin puuttua Lapuanliikkeen aikaansaamiin oikeuden-

loukkauksiin. Suuri osa viranomaisista – kuten Kuopion läänin maaherra Gustaf Ignatius

totesi – oli joutunut sovittamattomaan ristiriitaan lain ja omantunnon välillä. Virkakoneisto

lamaantui ja muun muassa kyydityksiin liittyvät tutkimukset osoittautuivat usein näennäis-

toiminnaksi. Viranomaiset joko olivat itse lapualaismielisiä tai jättivät asiat sikseen koston

pelossa. Lisätyn poliisivoiman, erityisesti poliisireservin, tarve tuli entistäkin suuremmaksi

kun saatiin havaita, ettei valtiovaltakaan ollut kyydityksiltä turvassa.

Yhteiskunnallinen tilanne oli yleisemminkin sellainen, että se aiheutti tyytymättömyyttä

kansan keskuudessa. Pitkään jatkuneen talouslaman loppua ei ollut näköpiirissä tulevai-

suudessa ja työttömyysluvut olivat lamakauden korkeimmalla tasolla. Pakkohuutokauppo-

jen määrä oli lisääntynyt ja niiden johdosta yhä useammat talolliset menettivät talonsa,

maansa ja karjansa. Tämän seurauksena pulaliikkeet saivat tuulta siipiensä alle. Palkat

olivat laskussa ja virkamiehistö protestoi tätä kuuluvasti. Talouslaman moninaisten vaiku-

tusten lisäksi kielikiista kuohutti edelleen mieliä ja lisäksi kieltolaki jakoi kansaa kahtia. Al-

1 Liikkuvan poliisikomennuskunnan (LPK) nimi muutettiin Liikkuvaksi poliisiksi (LP) vuonna 1944.
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koholin salakuljetus oli yleistä ja pirtutrokarit olivat vauhdissa heikentäen yleistä lainkunni-

oitusta ja kansalaisten luottamusta esivaltaa kohtaan.2

Huolimatta vallinneesta tilanteesta uuden komennuskunnan perustaminen ei kuitenkaan

näytä erityisesti kiinnostaneen valtakunnan korkeinta poliittista johtoa. Hallituksen ja poliisi-

johdon yhteistoiminta oli kehnoa ja erityisesti sisäasianministeriön poliisijohto oli varsin

eripuraista. Hallitus pyrki ehkäisemään oikeistolaisten liikehdinnän ensi sijassa puuttumalla

sekä lainsäädäntöteitse että lehdistötarkkailua ja lupahallintoa tiukentamalla kommunistien

toimintaan. Tämä tasapainoa tavoitteleva näkökanta ei kuitenkaan korvannut lopulta polii-

sipoliittisia ratkaisuja. Ainoa ongelma ei ollut kommunistien kontrollointi, vaan oikeisto oli

myös kyettävä pitämään rauhallisena tarvittaessa vaikka voimakeinoin.3

Liikkuvan poliisikomennuskunnan suunnittelijana ja arkkitehtinä toimi poliisihallinnossa

vahvan aseman itselleen hankkinut Etsivä keskuspoliisi4 ja erityisesti sen päällikkö Esko

Riekki. Syyskuun alkupuolella 1930 pidetyssä valtioneuvoston kokouksessa hän antoi sel-

vityksen maassa vallitsevasta tilanteesta ja sai vietyä lopullisesti läpi ajatuksensa poliisin

reservijoukon perustamisesta.

1.2 Tutkimusaihe ja aiempi tutkimus

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää millaisten vaiheiden kautta Liikkuva poliisikomen-

nuskunta löysi vakiintuvan paikkansa 1930-luvulla Suomen poliisitoimessa ja mitä virka-

tehtäviä komennuskunnalle suunniteltiin ja lopulta annettiin. Lisäksi tulen tarkastelemaan

komennuskunnan suhdetta muihin poliisin yksiköihin ja sitä millaisena se koki suhteensa

sekä niihin että kansalaisiin. Jälkimmäisissä kysymyksissä näkökulmani on lähempänä

organisaation suorittavaa tasoa sekä sitä toimintaympäristöä, jossa Liikkuva poliisikomen-

nuskunta todellisuudessa suoritti tehtäviään. Vaikka poliisin toimintaa ja kehitystä ohjailivat

pitkälti poliittiset tapahtumat, on mielestäni hedelmällistä tarkastella myös sitä, miten polii-

sin sisällä näihin päätöksiin suhtauduttiin ja miten ne vaikuttivat käytännön toimintaan. Li-

säksi mielestäni on relevanttia selvittää millaista keskustelua Liikkuvan poliisikomennus-

2 Ahti 1990, s. 128.
3 Hietaniemi 1992, s. 147 155.
4 Valtiollisen poliisin nimi oli Etsivä keskuspoliisi vuosina 1919 1937 ja Valtiollinen poliisi I eli niin sanottu

valkoinen Valpo vuosina 1937 1945. Sen tehtävänä oli ”koko valtakuntaa käsittävänä poliisitoimistona pitää
silmällä ja mahdollisuuden mukaan ehkäistä kaikkia yrityksiä ja toimia, jotka olivat tähdätyt valtakunnan it-
senäisyyttä vastaan, taikka ovat omiansa järkyttämään valtakunnan yleistä turvallisuutta tai laillista yhteis-
kuntajärjestystä”. Simola 1994, s. 11.
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kunnan toimenkuvan suunnitteleminen sekä laajeneminen nostattivat ja miten sen toiminta

nähtiin ammattikunnan piirissä.

Poliisin historiaa on tutkittu Suomessa ylipäätänsä varsin vähän ja kattavat yleisesitykset

puuttuvat lähes tyystin. Eri poliisipiirien ja -laitosten historiikkeja on kyllä kirjoitettu varsin

paljon, mutta ne ovat usein ihmisten muisteluihin perustuvia, eivätkä täytä kysymyksen

asettelun ja lähdeviittausten osalta tutkimuksen kriteerejä. Poikkeuksena voidaan mainita

Kimmo Keskisen ja Oula Silvennoisen kirjoittama Helsingin poliisilaitoksen historia

1826 2001 teos, joka on luonteeltaan kunnianhimoisempi ja lähdeviitteiltään kattavampi.

Kriminologista rikollisuuden historiaa käsittelevää tutkimusta on Suomessa tehty jonkin ver-

ran, mutta poliisitoiminnan ja poliisiorganisaation historian tutkimus on siis ollut varsin vä-

häistä. Tutkimus lepää lähinnä Tuija Hietaniemen väitöskirjan Lain vartiossa. Poliisi Suomen

politiikassa 1917–1948 varassa, joka on ainoita aiheesta julkaistuja perusteoksia. Kirja käsit-

telee poliisin rakenteita ja poliittisia yhteyksiä Suomen historiassa. Hietaniemeltä on ilmesty-

nyt myös muita teoksia ja useita artikkeleita poliisin historiasta, kuten rikospoliisin ja rikostut-

kinnan historiaa käsittelevä teos Totuuden jäljillä, Suomalaisen rikospoliisin taival.

Tuija Hietaniemen mukaan poliisi on kiinnostava juuri poliittisenhistoriantutkimuksen näkö-

kulmasta, koska sen kautta on mahdollista päästä kosketuksiin vallitsevan valtakonstellaa-

tion sisäiseen tukijärjestelmään. Tähän pääsemiseksi on tutkittava niitä ”keinoja, joiden

avulla poliittinen järjestelmä pannaan toimeen5”.6 Antoisiin tuloksiin hänen mukaansa

päästään poliittiset tekijät välittömästi huomioon ottavissa organisaation ja miehistöpolitii-

kan kehitystä selvittävissä tutkimuksissa. Nämä poliisin toimintamekanismeja käsittelevät

tutkimukset osoittavat, että poliisi on varsin mittavassa määrin poliittisista tekijöistä riippu-

vainen ja näin ollen varsin keskeinen vallankäytön väline varsinkin yhteiskunnan kriisitilan-

teessa. Hänen lähtökohtanaan on poliisin selittäminen poliisilla selittämisen sijasta.7 Hie-

taniemi niputtaa poliisitoimen ohjailukeinot, kuten ammatillistamisen, valikoivan rekrytoin-

nin, kurinalaisen ja hierarkkisen organisaation sekä sotilaallistamisen, sanaan poliisipoli-

tiikka. Tämä sisältää organisaatiopolitiikan ja miehistöpolitiikan tarjoamat mahdollisuudet.

Hietaniemen mukaan ”olennaisin kysymys organisaation osalta on, turvaudutaanko keski-

tettyihin vai paikallispainotteisiin ratkaisuihin; miehistöpolitiikka puolestaan näyttää ohjau-

5 Lainaus ranskalaisen Jean-Louis Loubet del Baylen sanoja.
6 Hietaniemi 1992, s. 35.
7 Hietaniemi 1988, s.85.



10

tuvan sosiaalisin perustein tapahtuvasta valinnasta kohti määrätietoista aineksen muok-

kaamista”.8

Perinteisesti mielletään, että poliisin toiminnan omin osa on rikollisuuden torjuminen ja sel-

vittäminen. Edellisessä pohdinnassa se on kuitenkin miltei ohitettu. Yhteiskunnan raken-

teellisena ilmiönä poliisitoimella ja rikollisuudella on toki vaikutussuhde keskenään, mutta

niitä ei voida pitää toistensa kehitystä selittävistä tekijöistä ensisijaisena. Hietaniemen mu-

kaan itsenäisen Suomen poliisihistoriasta on selvästi nähtävissä se yleinen säännönmu-

kaisuus, ettei esipoliittisilla ilmiöillä, kuten esimerkiksi kieltolailla, ole ollut konkreettista vai-

kutusta poliisipolitiikkaan. Sen suunnan ovat määränneet puhtaasti poliittiset tekijät.9 Vaik-

ka Hietaniemi onkin tutkimuksessaan pätevästi osoittanut, että poliittiset kriisit ja muutok-

set vaikuttivat enemmän kuin esimerkiksi rikollisuuden määrällinen vaihtelu poliisi-

instituution kehitykseen, voidaan hänen tutkimuksiaan hieman kritisoida politiikkakäsityk-

sen osalta. Se on siinä mielessä suppea, että hän keskittyy lähinnä puoluepolitiikkaan.10

Tässä tutkimuksessa näkökulmani on kuitenkin lähempänä organisaation suorittavaa ta-

soa. Tavoitteenani on tarkastella niitä käytännön poliisitehtäviä joita Liikkuva poliisikomen-

nuskunta suoritti ja miten ne olivat muotoutuneet. Näiden tehtävien muotoutumisen taus-

talla vaikuttivat eittämättä ylätason poliittiset päätökset, mutta näkemykseni mukaan myös

kentällä vallinnut työvoiman tarve tietyillä tehtäväalueilla vaikutti Liikkuvan poliisikomen-

nuskunnan toiminnan muotoutumiseen. Hietaniemi on tutkimuksissaan kattavasti selvittä-

nyt miten ylätason poliittiset päätökset vaikuttivat poliisin toimintaan myös Liikkuva poliisi-

komennuskunnan osalta, mutta koen, että operatiivisen toiminnan tutkimisen kautta kyke-

nen tuomaan uuden näkökulman poliisihistorian tarkasteluun.

Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa käsitteleviä erillisiä tutkimuksia ei ole tehty. Lisäksi se on

yksi harvoista valtion organisaatioista, joiden historiikkia ei ole vielä kirjoitettu. Hietaniemi

on toki tutkimuksissaan käsitellyt Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa, mutta erillistutkimuk-

sen aiheeksi hänkään ei ole sitä nostanut. Kiinnostavaksi Liikkuvan poliisin tekee myös se,

että yksikön asema ja tarpeellisuus on ollut epäilyksen alla poliisihallinnossa kautta aikain

ja jopa sen lopettamisesta on puhuttu. On todettu, että erillisyksikkö sopii huonosti tiukasti

hierarkkiseen linjaorganisaatioon. Liikkuvan poliisin ja paikallispoliisien tehtävät ovat osit-

tain päällekkäisiä ja resurssien ollessa poliisitoimessa niukat, on myös tätä seikkaa käytet-

8 Hietaniemi 1992, s. 35.
9 Hietaniemi 1983, s. 36–41.
10 Bergholm 1994, s.74–75.
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ty perusteena yksikön olemassaoloa vastaan. Kuitenkin aina asiaa selvitettyään poliisihal-

linto on päätynyt yksikön säilyttämiseen ja vahvistanut sen olevan tarpeellinen osa poliisi-

tointa. Näkemykseni mukaan myös tästä syystä Liikkuvan komennuskunnan tehtäväken-

tän muotoutumista on syytä tutkia ja se osaltaan luo mielenkiintoisen lähtökohdan siihen

perehtymiseen.

Tutkimukseni aikarajaus asettuu vuosien 1930–1939 välille. Alkuajankohdan tutkimukselle

määrittelee Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustaminen syksyllä 1930. Komennus-

kunnan toiminta näyttää hakevan paikkaansa 1930-luvun kuluessa ja vuosikymmenen

loppuun mennessä toiminnan voidaan katsoa jatkuneen pääosin jo vakiintuneita muotoja

seuraillen. Sisäpoliittisen ilmapiirin rauhoituttua ja levottomuuksien jäädessä taakse myös

Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan kiinnittynyt huomio näyttää vuosikymmenen loppupuo-

lella vähentyneen. Toisaalta kriisisyksyn 1939 kuluessa ryhdytään uudelleen vahvista-

maan poliisimiehistöä ja myös Liikkuvan poliisikomennuskunnan asema sekä tehtävät

näyttävät tulevan uuden vaiheen alkuun.

1.3 Lähteet

Tutkimukseni haasteeksi nousi aiheesta julkaistun tutkimuskirjallisuuden vähyys. Tuija Hie-

taniemen kirjoittama Lain vartiossa, Poliisi Suomen politiikassa 1917–1948 on ainoa ai-

heesta julkaistu perusteos. Kirja käsittelee poliisin rakenteita ja poliittisia yhteyksiä Suo-

men historiassa. Hietaniemeltä on ilmestynyt myös muita teoksia ja useita artikkeleita po-

liisien historiasta, kuten rikospoliisin ja rikostutkinnan historiaa käsittelevä teos Totuuden

jäljillä, Suomalaisen rikospoliisin taival. Aikakauden yleisiin tapahtumiin perehtyessä läh-

teinäni toimivat esimerkiksi Henrik Meinanderin teos Tasavallan tiellä ja Timo Soikkasen

vuosien 1933–1939 ulko- ja sisäpolitiikkaa käsittelevä Kansallinen eheytyminen – myytti

vai todellisuus? Juha Siltalan teos Lapuan liike ja kyyditykset 1930 on perusselvitys ajan

tapahtumista, mutta siinä on käsitelty myös suhteellisen paljon poliisiviranomaisten ja eri-

tyisesti Etsivää keskuspoliisia johtaneen Riekin toimintaa Lapuan liikkeen aikana.

Julkaistusta alkuperäisaineistosta varsin käyttökelpoisiksi osoittautuivat Valtion poliisikoulun

johtajan Yrjö Ropposen 1930-luvulla sisäasianministeriön toimeksiannosta laatimat Poliisi-

käsikirjat. Ensimmäinen osa käsittelee poliisin järjestysmuotoa sekä poliisitoimintaa yleensä

ja se julkaistiin vuonna 1930. Toinen osa käsittelee järjestyspoliisia ja sen julkaisuvuosi on

1931. Työssäni olen kuitenkin käyttänyt teoksen uudempia painoksia vuodelta 1936, koska
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niissä on huomioitu myös Liikkuvan poliisikomennuskunnan tulo osaksi suomalaista poliisi-

tointa. Uudempiin painoksiin on myös päivitetty esimerkiksi poliisia koskevan lainsäädännön

muutokset, mutta perusrakenne teoksissa muuten on pitkälti samankaltainen.

Poliisia koskevaa arkistoaineistoa on saatavilla vaihtelevasti. Poliisissa on pitkälti sellainen

käytäntö, että kaikki mitä ei ole aivan pakko säilyttää tuhotaan. Tämä on osaltaan myös

käytännön sanelema pakko, koska esimerkiksi jo yksi rikoksen esitutkinta tuottaa niin val-

tavasti materiaalia, ettei kaiken säilyttäminen olisi mahdollista. Toinen huomioon otettava

seikka on, että suuri osa arkistoaineistosta on ainoastaan laitoksien rutiinitehtävistä synty-

nyttä, eikä ole mitään selkeästi määriteltäviä asiakirjasarjoja, joista voisi keskitetysti jäljit-

tää poliisia koskevat päätökset. Tutkimuksessani olen käyttänyt usealta taholta haalimaani

arkistoaineistoa. Kaikkein keskeisin työni kannalta on EK-Valpon I-arkiston materiaalit,

jossa on paljon Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa koskevaa aineistoa. Tähän aineistoon

sisältyy muun muassa Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa määritellyt ohjesääntö,

useita muistioita sen käyttöön ja sijoitukseen liittyen sekä keskeisimmät dokumentit ko-

mennuskunnan uusien tehtävien suorittamiseen liittyen.

Toinen tutkimukseni kannalta keskeinen arkisto on Liikkuvan poliisin oma arkisto Helsingin

Malmilla. Sieltä löytyy muun muassa Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintakertomuk-

set ja vahvuusilmoitukset. Ensimmäisiltä toimintavuosilta tiedot on vielä aika hajanaisesti

koottuja, mutta vuodesta 1937 eteenpäin toimintakertomukset ovat jo kuvailevampia ja

laajempia. Vuosikertomusten yhteydessä on vuosittain laadittu yhteenveto toiminnan tu-

loksista pidätettyjen, syytteeseen asetettaviksi ilmoitetuista sekä takavarikoiden määrän

mukaan. Tilastoja on saatavilla vuodesta 1933 alkaen, tosin kyseisen vuoden luvuissa on

mukana vain toukokuu-joulukuu. Tutkimusajankohtani osalta myös vuoden 1939 tilastot

ovat vajavaiset, mukana on luvut vain tammikuusta kesäkuun loppuun. Näin ollen täydelli-

set tilastotiedot löytyvät vain vuosien 1934 1938 ajalta. Varsinaista tilastollista analyysiä

en niiden suhteen kuitenkaan suorita, lähinnä tyydyn tarkastelemaan niitä siitä näkökul-

masta, että mitä ne kertovat komennuskunnan aikaansaannoksista määrällisesti tarkisteltu-

na. Yhteenveto Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnan tuloksista toukokuun alusta

1933 kesäkuun loppuun 1939 löytyy liitteestä 2. EK-Valpon ja Liikkuvan poliisin arkistojen

lisäksi olen käyttänyt työssäni myös Helsingin poliisilaitoksen keskuspoliisiosaston arkistoa.
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Hyvän ikkunan poliisien maailmaan ja ammattikuntaan tarjoavat heidän ammatillisen jär-

jestötoimintansa tuottamat lehdet. Poliisimies on Suomen poliisien liiton äänenkannattaja

ja sitä on julkaistu vuodesta 1929 lukien. Suomen poliisilehti taas on Suomen Nimis-

miesyhdistyksen, Suomen Rikospoliisimiesyhdistyksen sekä Suomen Poliisimiesyhdistyk-

sen äänenkannattaja ja sen julkaiseminen on aloitettu vuonna 1921. Molemmat lehdet kä-

vin järjestelmällisesti läpi tutkimusajankohdan 1930–1939 osalta. Lisäksi otin mukaan yk-

sittäisiä artikkeleja Poliisimiehestä vuosilta 1945 ja 1946, koska tuolloin lehdessä oli useita

kirjoituksia 15 vuotta toimineesta Liikkuvasta poliisikomennuskunnasta. Näissä muun mu-

assa muistellaan LPK:n toiminnan ensimmäisiä vuosia ja julkaistiin LPK:n veteraanien

haastatteluja. Lehtien linja ja kirjoitukset ovat varsin samansuuntaisia ja niissä käsitellään

paljon päällekkäisiä asioita. Aktiivisimmin kirjoittelivat lehtien päätoimittajat, mutta myös

ihan poliisin rivimiestenkin kirjoituksia on joukossa ja he yleensä kirjoittivat nimimerkillä.

Kovinkaan avointa kritiikkiä lehdissä ei esiinny, mutta mielestäni ne kuitenkin toimivat rele-

vantteina lähteinä tutkittaessa mistä poliisien ammattikunnan keskuudessa keskusteltiin ja

miten Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan suhtauduttiin.

Oma järjestölehti oli kyseisenä aikana tärkeä osa järjestötoimintaa ja koska ei ollut ole-

massa meidän ajalle tunnusomaista media-paljoutta, lehdistö oli tärkeä viestintäväline ja

nimenomaisesti se foorumi, jonka kautta järjestöt saivat äänensä kuuluville. Poliisikunnan

oli vaikeaa saada ammattiaan käsitteleviä kirjoituksia julkaistuiksi yleisissä aikakausi- tai

päivälehdissä ja oma lehti oli jo senkin takia itseisarvo. Lehtien erittäin tärkeän merkityk-

sen voi havaita siitä, kuinka aktiivista niiden toiminta 1930-luvulla oli.11 Järjestölehtien laaja

käyttö on perusteltua tässä tutkimuksessa myös siitä syystä, että niiden kautta on mahdol-

lista päästä lähemmäksi poliisien arkipäivää. Koska näkökulmani on lähellä operatiivista

toimintaa, tuovat lehdet tutkimukseen mukaan ammattikunnan omaa ääntä virallisten nä-

kemyksien rinnalle.

11 Laaksonen 1998, s.31.
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1.4 Historiallis-kvalitatiivinen metodi

Ensisijaisen lähtökohdan tutkimukseni metodologisille valinnoille antaa se millaista aineis-

toa tutkimuksessani käytetään. Koska aineisto on luonteeltaan kirjallista, voisi metodiani

kuvailla Marjatta Hietalan mukaan historiallis-kvalitatiiviseksi12 eli laadulliseksi tutkimuk-

seksi. Karkeasti ajatellen ”laadullinen” tai ”kvalitatiivinen” ymmärretään yksinkertaisesti

aineiston ja analyysin muodon kuvaukseksi. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkiste-

tyimmillään aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä.13 Pertti Alasuutari on todennut, että laa-

dullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuutena, jonka ajatellaan

valottavan jonkin yksikkömuotoiseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden ra-

kennetta. Kvalitatiivinen tutkimus vaatii tilastollisesta tutkimuksesta poikkeavaa absoluutti-

suutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri joukko ja tilastollinen argu-

mentaatio eivät ole tarpeellisia tai mahdollisia. Alasuutari käyttää tämän havainnollistamisen

esimerkkinä ajatusta historiallista tutkimusta talvisodan syttymisen syistä. Ei ole olemassa

eikä edes jälkikäteen konstruoitavissa joidenkin muuttujien suhteen erilaisia historiallisia ti-

lanteita, joissa toisissa talvisota on syttynyt ja toisissa ei. Tulkintojen ja analyysin argumen-

taation tulee pohjautua pelkästään tämän yhden sodan syttymisen syiden erittelyyn.14

Historiallista tutkimusta voidaankin luonnehtia ideografiseksi erotukseksi nomoteettisesta

tutkimuksesta. Toisin kuin nomoteettisessa tutkimuksessa siinä pyritään selittämään yksit-

täistä tapahtumaketjua tai ilmiötä, eikä edes ajatella, että selitys edustaisi jotain yleistä

lainalaisuutta. Kyseisellä käsiteparilla voidaan erottaa jonkinlaisen otosajattelun avulla

empiiriseen yleistettävyyteen pyrkivä tutkimus sellaisesta tutkimuksesta, jonka ensisijaise-

na tavoitteena on selittää yksittäistapaus tai sitä valottava aineisto; olkoonkin että kehitetty

selitysmalli voi päteä myös toisenlaisiin tapahtumiin.15

Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, joita hän kutsuu ha-

vaintojen pelkistämiseksi ja arvoituksen ratkaisemiseksi. Tämän erottelun voi tehdä tosin

vain analyyttisesti, koska käytännössä ne nivoutuvat aina toisiinsa. Havaintojen pelkistä-

misessä on kaksi osaa. Ensinnä aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-

metodologisesta näkökulmasta ja huomiota kiinnitetään vain siihen mikä on teoreettisen

12 Hietala 2001, s. 23.
13 Eskola & Suoranta 2003, s. 13 15.
14 Alasuutari 1999, s. 38 39.
15 Alasuutari 1999, s. 39.
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viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta olennaista, vaikka samassakin

tutkimuksessa aineistoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Toisen vaiheen idea-

na on edelleen karsia havaintomäärää havaintojen yhdistämisellä. Myös tiettyä ainutker-

taista tapahtumaa selvittävän historiantutkijan aineistoanalyysiin voi liittyä tämän kaltaisia

vaiheita. Esimerkiksi aineisto voi sisältää useita hieman toisistaan poikkeavia kertomuksia,

jotka kuvaavat jotain tapahtumaa. Historioitsijan pääasiallisen metodin eli lähdekritiikin

keinoin tutkija etsii kertomusversioista yhteisiä piirteitä, joiden pohjalta hän konstruoi tari-

nan siitä, mitä voi todella olettaa tapahtuneen. Jos useat informantit antavat toisistaan riip-

pumatta saman lähdetiedon, sitä voi yleensä pitää luotettavana.16

Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitä, että tuotettujen

johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden perusteella tehdään tulkinta tutkittavasta

ilmiöstä. Tällä vaiheella voi laadullisessa tutkimuksessa olla havaintojen yhdistämisen vai-

heeseen verrattuna suurempi tai pienempi osuus. Ideografiseksi luonnehdittavassa tutki-

muksessa raakahavaintojen yhdistämättä ei välttämättä juurikaan tarvita. Esimerkiksi talvi-

sodan syitä tutkijan historioitsijan aineisto ei suinkaan koostu vain samaa yksittäistä tapah-

tumaa kuvaavista kertomusversioista, joiden pohjalta konstruoitaisiin lähdekritiikin pohjalta

”auktorisoitu” versio. Lähteet ovat luonnollisesti aina osittain päällekkäisiä ja kertovat ver-

sioita samoista tapahtumista, mutta silloinkin ne usein valottavat sitä eri puolilta. Tavalli-

sempaa on kuitenkin se, että eri lähteet antavat erilaista informaatiota ja erilaisia tiedon

palasia, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän luotettavia ja jotka voivat liittyä tai olla

liittymättä selvitettävänä olevaan ilmiöön tai prosessiin.17

Ohjenuoranani on toiminut myös ajatus siitä, että kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa

vaaditaan tietojen luotettavuutta, verifioitavuutta ja edustuksellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä,

että on ollut rehellinen lähteiden käytössä. Toisten tutkijoiden oletetaan pääsevän samoi-

hin johtopäätöksiin luettuaan ne lähteet ja otteet, joihin olen viitannut. Jokaisen lukijan ja

myös tutkijan itse on pystyttävä punnitsemaan miten kattava lähdeaineisto on: onko esi-

merkiksi otettu mukaan vain helpoimmin löytyvä aineisto, vain tietyn kielinen aineisto tai

satunnaisesti esiin tullut materiaali. Aineiston kattavuuden osalta olen myös miettinyt, että

milloin aineisto on riittävä. Historiantutkimuksessa asetetaan yleisesti tavoitteeksi kaiken

16 Alasuutari 1999, s. 39 41.
17 Alasuutari 1999, s. 44 48.
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relevantin aineiston kerääminen, vaikkakin tietyissä tapauksissa samoihin lopputuloksiin ja

johtopäätöksiin voitaisiin päätyä suppeammallakin aineistolla.18

Tutkimuksessani lähtökohtana on yhden erityisen yksityistapauksen selittäminen: Liikku-

van poliisikomennuskunnan toiminnan muotoutuminen. Näin ollen tutkimukseni on luon-

teeltaan ideografinen, eikä tule ajatella, että sen tarjoamat selitykset edustaisivat jotain

yleistä lainalaisuutta. Olen lähestynyt aineistoani edellä esittelemäni kysymyksenasettelun

näkökulmasta ja pyrkinyt nostamaan esiin sieltä sen kannalta relevanteimmat asiat. Ai-

neistoni ei sisältänyt juuri keskenään ristiriitaisia kertomuksia tapahtuneista asioista, vaan

useimmiten niissä oli paljon yhteneväisiä piirteitä. Lähinnä eroavaisuuksia muodostui läh-

teen kirjoittaneen tahon muuttuessa, silloin myös näkökulma tarkasteltavaan asiaan oli

hieman eri. Mutta on luonnollista, että lähteet ovat aina hieman päällekkäisiä ja ne kertovat

samoista tapahtumista hieman eri puolia. Myös aineiston kattavuuden tavoitteeseen olen

kiinnittänyt huomiota, olen pyrkinyt hankkimaan kaiken aiheen kannalta relevantin aineis-

ton tutkimukseni pohjaksi. Tämän aiheen kohdalla se tosin oli melko helppoa, koska tutki-

muksen kohteena oli selkeästi määriteltävissä oleva yksi organisaatio. Lisäksi aiheeseen

liittyvät lähteet muodostivat useissa tapauksissa oman erillisen kokonaisuutensa. Näin ol-

len rohkenen arvioida, että tutkimuksessani käytettyjen lähteiden antaman tiedon voi kat-

soa olevan yleisesti melko luotettavaa.

Tutkimukseni pohjana ovat siis laadullisen tutkimuksen yleiset periaatteet, mutta aiheeni

moninaisuuden johdosta olen perehtynyt myös poliittisen historian, aatehistorian ja hallin-

tohistorian määrittelyihin sekä erityispiirteisiin.19 Koen tehneeni niin sanottua perustutki-

musta käsitellessäni aihettani, joten senkin myötä edellä kuvattua erityisemmän, yksittäi-

semmän ja spesifimmän metodin nimeäminen työni yhteydessä on mielestäni mahdotonta.

Lähinnä siis yhdynkin Jukka Nevakiven näkemykseen siitä, että menneisyys on luonteel-

taan jakamaton kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

18 Ks. esimerkiksi Hietala 2003, s. 22.
19 Ks. esimerkiksi Hyrkkänen 2002, Nevakivi, Hentilä & Haataja 1993, Mäkelä 1995, Tiihonen 1995.
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1.5 Teoreettisia näkökulmia poliisihistorian tutkimukseen

Englannin poliisijärjestelmää koskeva historiantutkimus on hyvä esimerkki länsimaisten

poliisijärjestelmien historiaa koskevista näkemyksistä, koska tutkimusta on muihin maihin

verrattuna melko runsaasti ja koska samanlaiset argumentit esiintyvät muiden länsimaiden

järjestelmiä koskevissa tutkimuksissa. Poliisihistorian tutkimuksessa on kaksi pääasiallista

tulkintalinjaa: poliisitaustainen historiantutkimus ja instrumentaalinen näkemys. Erityisesti

poliisitaustaisen historiantutkimuksen näkemyksen mukaan teollistumisen ja kaupungistu-

misen seurauksena syntynyt moderni poliisiorganisaatio oli yleisen kontrollin subjekti, joka

palvelee paitsi universaaleja etuja myös erityisesti yhteiskunnan heikompia osia. Instru-

mentaalisen näkemyksen mukaan poliisiorganisaatio oli hallitsevan luokan väline eikä se

siten ollut kontrollin subjektin asemassa.20 Reiner jakaa nämä tulkinnat ortodoksiseen po-

liisinäkökulmaan (cop sided view) ja jälkimmäinen on hänen mukaansa revisionistinen,

yksipuolinen tai vinoutunut näkökulma (lop-sided view).21

Poliisinäkökulman mukaan poliisijärjestelmän tarve, joka ilmeni lain ja järjestyksen läpimur-

tona, kytkeytyi teollistumiseen ja nopeaan kaupungistumiseen. Rikollisuuden pelättiin kas-

vavan ja järjestyshäiriöiden lisääntyvän yhteiskunnan muuttuessa nopeasti urbaaniksi teolli-

suusyhteiskunnaksi. Rikollisuuden uhan lisäksi pelättiin myös moraalista epäjärjestystä. Po-

liisia tarvittiin puolustamaan heikkoja vahvoja vastaan ja 1800-luvulla tavoitteena oli myös

työläisten moraalin parantaminen. Tämän kaltaisia historian tulkintoja näkyy Reinerin mu-

kaan edelleenkin lähes poikkeuksetta erilaisissa poliisilaitosten historiikeissa ja vastaavissa.22

Toisen tulkinnan mukaan rikollisuuden ja epäjärjestyksen määrittely riippuu poliittisesta

näkökulmasta ja luokkataustasta. Modernin poliisiorganisaation tarve kytkeytyi uuden ta-

loudellisen järjestelmän syntyyn. Kapitalismin kehitys edellytti vakaata yleistä järjestystä ja

näin ollen tarvittiin yhteiskuntaluokkien välisiä konflikteja stabilisoiva ja ehkäisevä voima.

Nopeasti lisääntyä kaupunkien työläisköyhälistö nähtiin uhkana yhteiskunnalliselle järjes-

tykselle ja sen koettiin olevan poliittisesti vaarallinen luokka. Mielenosoituksia ei enää näh-

ty demokratian suorana ilmenemismuotona, vaan uhkana yhteiskunnalliselle ja poliittiselle

järjestykselle. Kun taas ennen kapitalismin syntyä mellakoimalla neuvotteleminen (bar-

gaining by riot) oli hyväksytty kommunikointitapa hallitsevan eliitin ja poliittisesti ei-

20 Virta 1998, s. 32.
21 Reiner 2000, s. 16 24.
22 Reiner 2000, s. 16 18.



18

edustettujen väestöryhmien välillä. Tämän tulkinnan mukaan poliisiorganisaatio ei ole

kontrollin subjekti, vaan hallitsevan luokan väline yhteiskunnallista järjestystä uhkaavien

luokkien kurissapitämiseksi.23

Erilaisten teoreettisten näkökulmien taustalla vaikuttavat poliittiset ideologiat, joista

useimmiten esiin nousevat konservatiivinen, liberaalis-progressiivinen sekä marxilainen.

Konservatiivinen näkemys laista ja järjestyksestä perustuu ”järjestetyn vapauden” käsit-

teeseen. Tämä tarkoittaa tasapainoa laillisen ja sosiaalisen järjestyksen välillä ja vapauden

ja kurin välillä. Rikoksista vastuullisena pidetään yksilöä, ei yhteiskuntaa tai ympäristöolo-

suhteita. Sosiaaliset olot eivät oikeuta mellakoimaan, eikä ketään voi vapautaa vastuusta

niiden perusteella. Rangaistusten tavoitteena ei ole syyllisistä yhteiskuntakelpoisempia kan-

salaisia, vaan säilyttää järjestys voimakeinoin. Konservatiivit korostavat yleisön vastuuta

rikollisuuden tuomien ongelmien selvittelyssä ja painottavat poliisiorganisaation merkitystä.24

Puolestaan liberaalis-progressiivisen näkökulman mukaan moderni poliisiorganisaatio syn-

tyi vastaamaan teollistumisen ja kaupungistumisen kasvun mukanaan tuomiin rikollisuu-

teen, järjestyshäiriöihin ja mellakointiin. Vastaavasti Marxilaisen näkökulman mukaan yh-

teiskunnallinen järjestys ei ole absoluuttinen arvo, vaan se on alisteinen muutokselle yh-

teiskunnassa, joka puolestaan voi olla epäjärjestyksen prosessi. Lisäksi marxilaisen kat-

santokannan mukaan poliisi on kontrollimekanismi kapitalismin yhteiskuntasuhteiden uu-

sintamiseksi.25

Huomionarvoista on myös se, että poliisi instituutiona ja sen tehtävät ovat tiiviisti sidoksis-

sa yhteiskuntaan ja sen muutoksiin. Instituutio tai sen asema eivät ole staattisia ja ikuisia,

vaan ne voivat muuttua ja niitä voidaan uudelleen määritellä yhteiskunnassa. Nämä muu-

tokset voivat olla seurausta laajemmista rakenteellisista, poliittisista tai kulttuurisista muu-

toksista.26 Hietaniemi on poliisitutkimuksissaan myös tuonut selkeästi esille, että poliisin ja

sen tehtävien muutokset ovat suoraan yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin

ja tapahtumiin.27

23 Reiner 2000, s. 24 33
24 Virta 1998, s. 32 33.
25 Virta 1998, s. 32 33.
26 Saari 2007, s. 23.
27 Hietaniemi 1992, s. 35.
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Poliisi on universaali valtion tehtävä ja sen lisäksi poliisilla on konkreettisena yhteiskunnal-

lisena instituutiona omat erityispiirteensä. Poliisin funktiot voidaan jakaa kahteen: poliisiin

valtion tehtävänä (high policing) ja poliisin tehtäviin yhteiskunnassa (low policing).28 Lailli-

sen yhteiskuntajärjestyksen takaaminen, valtion säilyminen on yleisen järjestyksen ja tur-

vallisuuden lisäksi poliisin perustehtävä. Kumoukselliseen toimintaan ja poliittiseen toimin-

taan kohdistuvasta ja yhteiskunnallisenjärjestyksen säilymistä varmistavasta poliisitoimin-

nasta käytetään termiä high policing. Low policing termi sen sijaan kuvaa sitä toimintako-

konaisuutta kun poliisin tehtäväksi on muodostunut rutiininomainen lainvalvonta ja joka-

päiväinen katutason järjestyksenpito.29 Termi Low police on tiettävästi peräisin Napoleonin

poliisiministeriltä Fouchelta, joka kehitti ajatuksen aikaan ja olosuhteisiin sopivasta poliisis-

ta. Hän jakoi poliisin funktion kahteen tasoon, näistä toinen tehtävä oli säilyttää järjestys

kaduilla ja markkinapaikoilla (low police) ja toisen tehtävänä oli valtion keskipisteenä val-

voa valtion etuja (high police).30 Länsimaissa poliittisen käyttäytymisen ja kumouksellisen

toiminnan valvonta on poliisijärjestelmissä tyypillisesti eriytetty funktionaalisesti varsinai-

sesta poliisiorganisaatiosta. Meillä Suomessa se on kuulunut pääasiassa valtiollisen polii-

sin, siis 1930-luvulla Etsivän keskuspoliisin, toimialaan.31

Historiallisesti poliisifunktion kehityksessä on nähtävissä Suomessa kaksi linjaa: toisaalta

pitkän historian omaava kunnallisen itsehallinnon alaan kuulunut low policing -traditio sekä

toisaalta aika ajoin korostuva high policing -vaihe, joka on kiinteästi sidoksissa sisäpoliitti-

seen tilanteeseen.32 Hietaniemi on tutkimuksissaan osoittanut, että poliisivoimien poliittisen

hyväksikäytön kausia olivat erityisesti vuosisadan alku ja 1920-luvun alku, sekä jossain

määrin myös 1940-luku.33 Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, että näkyykö Liikkuvan

poliisikomennuskunnan toiminnan muotoutumisessa piirteitä high ja low policing traditioi-

den vaihtelusta. Kyseisen ajanjakson tarkastelun tekee mielenkiintoiseksi myös se, että

siihen osuu sisäpoliittisesti hyvin jännittynyt ajanjakso.

28 Virta 1998, s. 42.
29 Reiner 2000, s. 2.
30 Alderson 1979, s. 17 18.
31 Virta 1998, s. 22.
32 Virta 1998, s. 45 46.
33 Hietaniemi 1992.
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1.6 Byrokratiateoria tutkimukseni viitekehyksenä

Valtion perustehtävä on turvallisuustehtävä, mikä merkitsee kansalaisten hengen, vapau-

den ja henkilökohtaisen omaisuuden suojaamista loukkauksilta, yhteiskunnan puolusta-

mista ulospäin, yksilöiden välisten kiistojen ratkaisemista sekä omankäden oikeuden käy-

tön ehkäisemistä.34 Perinteisiin ja vakiintuneisiin valtion määritelmiin liittyy myös sen hallit-

seman alueen lisäksi pakkokeinojen käyttöoikeus alueellansa. Max Weberin teorian mu-

kaan valtion luonteenomainen piirre on, että sen on kyettävä pitämään itsellään yksinoike-

us legitiimeihin fyysisiin pakkokeinoihin.35

Tunnetuin hallinnon teorioista on eittämättä Max Weberin teoria byrokratiasta, joka lienee

globaalein teoria hallinnosta ja jonka arvoa sekä merkitystä tuskin kukaan kiistää. Arkikie-

lessä byrokratialla tarkoitetaan useimmiten hidasta, tehotonta, kasvotonta, papereihin pe-

rustuvaa, jäykkää, ylimielistä tai yleensä tavalla tai toisella epämiellyttävää ja huonoa hal-

lintoa. Yleisin tieteen piirissä käytetty byrokratiasanan käyttötapa on se, että byrokratia

tarkoittaa erityislaatuista virkamieshallintoa. Tämän teorian byrokratiasta esitti Max Weber

(1864–1920) teoksessaan Wirtchaft und Gesellschaft osana yhteiskunnallista hallitsemis-

ta, herruutta koskevaa teoriaansa. Weberin mukaan kapitalismin kehitys vaati rationaalista

oikeusjärjestelmää, yhtäältä säätelemään kaupankäyntiä ja talouden toimintaa, toisaalta

järjestämään valtioelinten suhteita sekä kansalaisten asemaa suhteessa valtioon. Kapita-

lismin voittokulku vaati myös ennustettavissa olevaa, luotettavaa, hallitsijoitaan tottelevaa

hallitsemis- ja hallintojärjestelmää. Kapitalistisiksi kehittyvissä yhteiskunnissa yleistyi ratio-

naalis-legaalinen hallitsemisjärjestelmä.36

Weberin mukaan rationaalis-legaalisen järjestelmä perustuu pysyvien organisaatioiden ole-

massaoloon, joiden toiminta perustuu sitoviin sääntöihin. Jokaisella organisaatiolla on tar-

koin määritelty toimivalta, joka sisältää paitsi sille osoitetut tehtävät myös määräykset pak-

kokeinojen käytöedellytyksistä. Rationaalis-legaalisessa järjestelmässä virat on järjestetty

hierarkisesti ja kaikkea toimintaa ohjaavat oikeudelliset normit. Hallinnossa toimivat henkilöt

34 Jansson 1990, s. 189.
35 Jansson 1990, s. 38.
36 Vartola 1995, s. 170–171.
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eivät saa omistaa hallinnon tai tuotannon välineitä, eikä yhdelläkään virkamiehellä saa olla

etuoikeutta virkaansa. Lisäksi kaikki päätökset ja säännöt tulee olla taltioitu kirjallisesti.37

Suomalaisista nykypäivän tutkijoista Weberin teoriaa on analysoinut ennen muuta Juha

Vartola. Hänen aikanaan hallintotieteessä on noussut esille kiinnostus myös historiallisiin

teemoihin ja juuri Vartola nosti Suomessa aiemmin hyväksyttyjen hallintotieteiden klassik-

kojen rinnalle Max Weberin. Väitöskirjassaan ja muissa tutkimuksissaan hän on käsitellyt

muun muassa Weberin luoman modernin byrokratian käsitteen relevanttiutta Suomessa.38

Vartolan mukaan Weberin byrokratiateoria luo teoreettisen kehyksen legaaliselle hallinnol-

le.39 Rationaalis-legaalisessa järjestelmässä kaikki oikeusnormit olivat luonteeltaan tavoite-

ja arvorationaalisia ja koskivat samalla tavalla kaikkia hallitsemisen kohteena olevia. Jo-

kaisen alemman tason normin tuli myös olla sopusoinnussa aina ylemmän tason normin

kanssa. Rationaalis-legaalisen hallitsemisjärjestelmän legitimiteetti modernissa valtiossa

perustui siis siihen, että oli olemassa kirjoitettu, analysoitavissa oleva oikeusjärjestys, joka

koski kaikkia kansalaisia sekä kaikkia hallitsemisjärjestelmän edustajia samalla tavoin.

Demokratian edetessä rationaalis-legaalisen hallitsemisjärjestelmän legitimiteetti vain kas-

voi, sillä kaikkia sitovat oikeusnormit syntyivät kansalaisten omien edustajien toimesta ja

tietyssä demokraattisessa järjestyksessä.40

Weberin mukaan hänen byrokratiaksi kutsumansa hallinto oli historiallisessa katsannossa

rationaalisin ja tehokkain hallinnon muoto. Kaikkiaan byrokratian keskeisimpiä piirteitä ovat

ehdoton lojaalisuus, joka varmistetaan virkamiesoikeudellisin säännöksin, kaiken toimin-

nan perustuminen lakiin, korkeatasoinen normien asiantuntemus sekä erityinen virka-

miesasema, jonka keskeisinä piirteinä ovat viran pysyvyys sekä virkaan sisältyvä erityinen

auktoriteettiasema.41 Kun Weber väitti byrokratian olevan rationaalisin ja tehokkain hallin-

non muoto hän tarkoitti sillä Vartolan mukaan kahta asiaa. Se on sitä ensinnäkin historialli-

sessa mielessä, sillä mikään aikaisempi kulttuuri ei ollut tuottanut yhtä luotettavaa, ennus-

tettavaa, tarkkaa, lojaalia, oikeusvarmaa ja teknisesti pätevää hallinnon muotoa. Toiseksi

Weber tarkoitti sitä, että byrokratia oli rationaalinen ja tehokas yhteiskunnan hallitsemisen

ja samalla kansalaisten kurissapidon väline. Se syntyi ja kehittyi alkujaan yhteiskunnan

sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaamiseen. Valtion alkuperäisissä tehtävissä oli kyse

37 Weber 1978, s. 330–332.
38 Tiihonen 1995, s. 32.
39 Vartola 1979, s. 132.
40 Vartola 1995, s. 170–171.
41 Weber 1978, s.333–334.
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ennen muuta valtion sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta (poliisi), ulkoisten

uhkien torjumisesta ja sodankäynnistä (armeija) sekä veronkannosta, joka mahdollisti pal-

kattujen virkamiesten kuten poliisien, tuomarien, sotilaiden ynnä muiden olemassaolon.42

Suomeen sana byrokratia kulkeutui Hegelin oppilaana olleen Snellmanin mukana. Snell-

manin valtio-oppiin kuuluu piirre, jonka mukaan valtio ja erityisesti sen virkamieskunta oli-

vat ikään kuin yhteiskunnan yläpuolella ja toteuttamassa yleistä etua. Valtion ja sen edus-

taman ”esivallan” kunnioittaminen sekä virkamiesten eräänlainen ylemmyyden korostami-

nen kuuluivat keskeisesti valtioajatteluun 1800-luvulla. Vartolan näkemyksen mukaan sillä

lienee ollut vahva vaikutus siihen, että itsenäistyneessä Suomessa oli voimakas valtiokes-

keisyys hallitsevana periaatteena. Toisin kuin monissa Euroopan maissa paikallinen ja

alueellinen hallinto eivät päässeet nousemaan vahvaan itsehallinnolliseen asemaan.43

Kapitalismin kehittymisen myötä kehittyi byrokratiateorian rinnalle myös muita teoreettisia

suuntauksia. Hallintoa koskevan teoreettisen ajattelun kiistattomiin klassikoihin kuuluu

Henri Fayolin klassinen hallintoteoria. Hänen ajattelussaan keskeistä oli se, että hänen

mukaansa hallinto on samanlaista kaikissa organisaatioissa riippumatta siitä, ovatko ne

yksityisiä vai julkisia. Klassisen hallintoteorian mukaan organisaatioiden koossapysymisen

ja menestymisen kannalta avainasemassa olivat hallinnolliset toiminnot eli suunnittelu,

organisointi, johtaminen, koordinaatio ja kontrolli. Fayolin analyysi siitä, mitä hallinto perus-

luonteeltaan on, on jäänyt kestäväksi. Tutkimuksellisesti se on kuitenkin Vartolan mukaan

ongelmallinen, koska sen tavoitteena on kuvata hallinollisia prosesseja ja ne eivät ole lä-

heskään aina tulleet sillä tavoin kirjallisesti dokumentoiduiksi, että ne voitaisiin riittävän

luotettavasti jäljittää ja analysoida. Niinpä hallinnon prosessien historia on hänen mukaan-

sa enemmänkin hallintoa koskevan normiston historiaa.44

Herbert A. Simon tunnetaan niin kutsutun hallinnollisen päätöksentekoteorian kehittäjänä.

Hänen mukaansa hallinto on perusolemukseltaan päätöksentekoa ja jokainen organisaati-

on jäsen osallistuu omalla tavallaan hallintoon tehdessään päätöksiä, valintoja omassa

työssään. Simonin mukaan hallinnon ja päätöksenteon keskeinen tehtävä on saada asiat

tehdyksi tehokkaasti, mutta tehokkuuteen voidaan päästä vain päätöksenteon kautta.45

Hallintohistoriallisesti simonilainen idea on Vartolan tulkinnan mukaan relevantti, mutta

42 Vartola 1995, s. 171–173.
43 Vartola 2004, s.129–130.
44 Vartola 2004, s. 131–137.
45 Salminen 1995, s. 85 88.
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samanaikaisesti sillä on omat konkreettisen tutkimustyön mahdollisuuksiin liittyvät rajoituk-

sensa. Tavat joilla päätökset hallinnossa syntyvät, ovat yleisestikin vaikeasti tutkittavia ja

mitä kauemmaksi historiassa siirrytään, sitä vaikeampaa on selvittää niitä tekijöitä, jotka

päätösten taustalla kulloinkin olivat.46

Syy siihen, miksi valitsin Weberin byrokratiateorian, enkä esimerkiksi edellä esiteltyjä hal-

linnon teorioita, perustuu Vartolan näkemykseen siitä, että Weberin hahmottama byrokra-

tia kuvaa oikein hyvin niin kutsuttujen kehittyneiden kapitalististen länsimaiden hallintojär-

jestelmää. Jokaisella maalla on omat erityispiirteensä, mutta perusperiaatteiltaan niiden

hallinnot ovat byrokratian kaltaisia. Niin myös Suomessa, jossa ministeriöiden, keskusvi-

rastojen ja muiden valtionhallinnon, kuntien sekä muiden julkisten organisaatioiden raken-

ne varsin suuressa määrin muistuttaa Weberin luonnehdintaa byrokratiasta. Weberin ana-

lyysi byrokratiasta oli perusluonteeltaan puhtaasti historiallinen. Keskittyessään tietyn kult-

tuurin tuottamiin erityisiin rakenteisiin se sellaisenaan muodostaa varsin puhtaan ja kom-

paktin välineen analysoida hallinnon kehitystä ja muutosta eri aikoina eli teoreettisesti mitä

kestävimmän välineen tutkimukselle.47

Weberin teoria syntyi historiallisessa vaiheessa, jossa moderni kapitalismi ja sille ominaiset

hallitsemisen organisaatiot kehittyivät. Se on perusajatuksiltaan edelleen olennainen osa

valtionhallinnon luonteen ja sen perusrakenteiden tutkimuksessa. Teoria ei tietenkään ole

aukoton, se on ajallisesti vanha ja eikä sitä ole tässä yhteydessä mitenkään mahdollista ar-

vioida koko laajuudessaan. Vaikka yhteiskunnallinen ja siten myös hallinnollinen todellisuus

on monella tavoilla muuttunut 2000-luvulle tultaessa, on Vartolan mukaan Weberin teorian

relevanssia vaikea kieltää. Vartola on todennut, että hallitsemisen välineenä byrokratia on

yhä tehokas ja rationaalinen varsinkin valtion perinteisillä tehtäväalueilla.48 Kuten edellä on

tullut esille, yksi perinteisistä tehtäväalueista on poliisitoiminta. Näiden näkemysten valossa

olen valinnut tämän tutkimukseni pohjaksi nimenomaan Weberin byrokratiateorian.

46 Vartola 2004, s. 137–139.
47 Vartola 2004, s. 131.
48 Vartola 2004. s. 9–182.
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2 POLIISIN RESERVITOIMINNAN PERUSTAMINEN

2.1 Poliisiorganisaatio 1930-luvulle tultaessa

Poliisi on itsenäisenä yhteiskunnallisena instituutiona verrattain nuori. Sen voisi sanoa ole-

van 1800-luvun alun keksintö, joka tuki modernia sivistynyttä maailmaa ja demokratiaa.49

Suomessa julkisen vallan tehtävät periytyvät autonomian ajalta, jolloin oman värinsä suo-

malaiselle hallinnolle antoi venäläisen militarismin vaikutus. Venäjän keisarikunnan hallin-

nolle oli ominaista siviilihallinnon ja sotilashallinnon yhteenkietoutuminen.50 Suomen eri-

tyisasema Venäjän valtakunnassa esti itsenäisten oikeusvaltiollisten periaatteiden noudat-

tamisen. Venäjän kehittyessä poliisivaltioksi ja koska yleisen järjestyksen tehtävät kuului-

vat pääsääntöisesti venäläiselle hallinnolle, venäläinen poliisi ja salainen poliisi ulottivat

valvontansa myös Suomeen.51

Helmikuun manifestilla vuonna 1899 aloitettu Suomen autonomisten oikeuksien rajoittami-

nen kohdistui voimakkaana myös poliisiin. Kaupunkien paikallisten hallintoelinten kanssa

ei neuvoteltu enää poliisitoimen kehittämistä koskevista kysymyksistä, mutta kaupungit

velvoitettiin kuitenkin osallistumaan poliisitoimen kustannuksiin entiseen tapaan. Lisäksi

poliisitoimen ehdoksi asetettiin venäjän kielen osaaminen, mikä merkitsi käytännössä sitä,

että poliisitoimi venäläistettiin laajasti. Poliisin venäläistäminen ja irroittaminen paikallisten

hallintoelinten ohjausvallasta sai aikaan sen, että poliisin ja kansalaisten välit kiristyivät

äärimmilleen ja poliisi menetti luottamuksensa kansan silmissä kokonaan. 1900-luvun

alussa poliisitoimessa vallitsi anarkia ja ensimmäisen sortokauden vuosille olivat tyypillisiä

lukuisat poliisin ja yleisön väliset molemminpuoliset mielivallan osoitukset.52

Poliittisen tilanteen muuttuminen Venäjällä ja suurlakon myötä vuonna 1905 tapahtunut

Suomen autonomisten oikeuksien osittainen palauttaminen toivat mukanaan uudet voi-

masuhteet poliisitoimeen. Venäläiset poliisit vapautettiin toimistaan ja järjestysvaltaa ryh-

dyttiin uudistamaan suomalaisin voimin. Yrityksistä huolimatta porvariston ja työväestön

keksuudessa vallinneita poliisitoiminnallisia tavoitteita ei kyetty saattamaan yhteismitalli-

49 Rawlings 2002, s. 1.
50 Temmes 1989, s. 15.
51 Tiihonen 1990, s.24–26.
52 Hietaniemi 1984, s. 4.
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siksi. Tämä tapahtumien kulku kuvastelee jo varsin selvästi kansan kahtiajakoa, joka sit-

temmin johti vuoden 1918 välienselvittelyyn.53

Muutenkin poliisitoimi oli hyvin kiistanalainen vaihteessa, koska yhteiskunnan yksityisellä

sektorilla oli vahvat yksityiset järjestyskaartinsa. Itsenäisen järjestysvaltakoneiston, jossa

ei tehty selvää eroa armeijan ja poliisin välille, rakentaminen aloitettiin syksyllä 1917.

Suomeen muodostettiin sotaväki yksityisten suojeluskuntien pohjalta. Sisäisen järjestyk-

sen ylläpito ei kuitenkaan rajoittunut vain asevoimiin ja armeijaan. Järjestyskysymyksen

ratkaiseminen kokonaisuudessaan oli maan ensimmäisten hallitusten lähes neuroottisena

huolenpidon kohteena.54 Tämä tulee selkeästi esille myös puolueiden ohjelmissa. Esimer-

kiksi porvarillisen kansallisen edistyspuolueen 1918 hyväksytyssä ohjelmassa korostetaan

yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitämistä ja järjestysvallan kehittämistä. Samansuuntai-

sia näkemyksiä esiintyy myös muiden puolueiden ohjelmissa.55

Syksyllä 1917 maan järjestysvaltapolitiikassa oli ollut selvästi kaksi näkemystä; vasemmis-

ton ja liberaalin porvariston kannattama pyrkimys kunnalliselle pohjalle rakennettavaan

järjestysvaltaan sekä porvarillisten hallituspiirien ja aktivistien ajama vahvan keskitetyn

poliisivoiman linja.56 Itsenäisyyden alussa yleisen järjestyksen säilyttäminen oli kokonaan

jo valtiollistunut ja eriytetty sekä organisatorisesti että funktionaalisesti yhteiskunnallisen

järjestyksen säilyttämisestä ja poliittisen toiminnan valvomisesta. Vaikka Suomeen muo-

dostettiin määrällisesti vahva poliisiorganisaatio, se ei kasvattanut poliisin yhteiskunnallista

merkitystä siinä mielessä, että sen toiminta olisi laajentunut koskemaan oleellisesti uusia

tehtäväalueita tai uusia ihmisryhmiä.57

Vuoden 1918 sodan päättyminen valkoisten joukkojen voittoon keväällä 1918 vakiinnutti

porvarillisen otteen maamme hallinnossa, mutta jätti jälkeensä myös katkeran kahtiajaon

kansan keskuuteen. Tällä oli huomattava merkitys erityisesti poliisitoimen kehittymisen

kannalta sotaa seuranneina vuosikymmeninä. Poliisi ei sotien välisenä aikana saavuttanut

vasemmiston työväen luottamusta. Luokkapoliisin leima seurasi järjestysvaltaa siitäkin

huolimatta, että poliisi 1920-luvun loppuvuosina osoitti varsin pitkälle menevää suopeutta

53 Hietaniemi 1984, s. 4.
54 Tiihonen 1990, s. 24 26.
55 Borg 1965, s. 150 223.
56 Hietaniemi 1992, s. 52.
57 Virta 1998, s. 45 46.
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työväestön laajoille lakkoliikkeille ja vaikka se parlamentaarisen hallitusvallan puolustajana

sai lapuanliikkeen riveissä toimineiden äärioikeistolaisen halveksunnan.58

Byrokratian periaatteiden mukaisesti poliisin toiminta Suomessa perustuu voimassa ole-

vaan lainsäädäntöön. Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen aikaan voimassa

ollut asetus poliisitoimesta Suomessa oli annettu 14. päivänä helmikuuta 1925. Siinä mää-

riteltiin poliisin tehtäviksi muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, rikol-

lisuuden vastustaminen ja saattaa siihen syyllistyneet lailliseen edesvastuuseen sekä

yleensä ne tehtävät, jotka lain ja asetusten sekä vahvistettujen johtosääntöjen mukaan

poliisille kuuluvat. Kustannukset poliisitoimesta suoritti valtio. Asetuksessa määriteltiin

myös poliisin järjestysmuoto (katso liite 1). Poliisitoiminnan ylin johto kuului sisäasianminis-

teriölle. Maaherrat johtivat ja valvoivat poliisitoimintaa kukin läänissään ja kihlakunnissa

poliisitoimintaa ohjasi kruununvouti. Etsivästä keskuspoliisista oli säädetty erikseen.59

Asetus ei sinällään tuonut muutoksia poliisiorganisaatioon, se ainoastaan vahvisti hallinto-

alueittaisen piirijaon pohjalta sisäasianministeriön ja edelleen maaherrojen alaisena toimi-

van poliisin periaatteen sekä poliisihenkilöstön virkasuhteisiin liittyvät ja kurinpidolliset me-

nettelytavat. Myös poliisin tehtäväkentän ja poliisien määrän yksityiskohtainen määrittely

jäivät erityisillä maaherrojen lausuntojen pohjalta laadituilla määräyksillä ja järjestyssään-

nöillä sisäasianministeriön vahvistettaviksi. Miehistön ja poliisivirkamiesten pätevyysvaati-

muksia ei asetuksessa erikseen määritelty, koska virkatutkintoja ei tuolloin vielä ollut.

Myöskään poliisien valtuuksia ei asetuksessa millään tavoin eritelty.60

Poliisitoiminnan ylijohto eli poliisitoiminnan johto ja valvonta kuului sisäasianministeriön

poliisiasianosastolle. Sen tehtävinä oli muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

varmistamisen lisäksi poliisitoimen ylijohto, virkanimityksien tekeminen, maan poliisihoidol-

lisesta jaotuksesta päättäminen, kansalaisoikeuksista huolehtiminen, ulkomaalaisasiat ja

arpajaisten sekä keräysten valvominen. Poliisiasiainosaston johdossa oli osastopäällikkö,

joka vastasi poliisitoiminnan johdosta ja valvonnasta, toimi esittelijäneuvoksena ja edusti

poliisia suhteessa ulkomaihin. Toinen keskeinen virkamies sisäasianministeriössä oli polii-

siylitarkastaja, jonka tehtävänä oli toimia esittelijänä poliisiasianosastolla ja seurata sekä

valvoa kaikkea poliisitoimintaa maassa. Paitsi poliisitoimen ylijohto, valvonta ja kehittämi-

nen, kuuluivat poliisiasianosastolla käsiteltäviin asioihin Etsivää keskuspoliisia, merivartio-

58 Hietaniemi 1984, s. 8.
59 Asetus poliisitoimesta Suomessa 14.2.1925 57/1925.
60 Hietaniemi 1992, s. 96–97.
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laitosta, poliisikoulutusta, poliisikoiralaitosta, rikostutkimuskeskusta, lääninrikosetsiviä ja

Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa koskevat asiat.61 Nimenomaan tämä seikka tulee erotta-

maan Liikkuvan poliisikomennuskunnan aseman muusta järjestyspoliisista, sillä se toimii

suoraan sisäasianministeriön alaisena.

Poliisin ylijohdon alaisuudessa toimivat läänin poliisitoiminnan johto ja valvonta. Maaherrat

johtivat ja valvoivat poliisitoimintaa kukin läänissään.62 Maaherrojen oli pidettävä huolta

siitä, että yleinen järjestys ja turvallisuus säilyivät ja, että tehdyt rikokset johtavat syyttee-

seen. Kussakin läänissä toimi myös poliisitarkastaja, jonka tehtävänä oli poliisitoiminnan

tarkistaminen, poliisin toiminnan kehittäminen ja poliisikunnan ammattitaidon kohottaminen

sekä mahdollisten virkavirheiden ja laiminlyöntien tutkiminen. Poliisitarkastajan tehtäviin

kuului myös valmistaa ja esitellä maaherralle ammattituntemusta vaativat lääninhallituk-

sessa käsiteltävät poliisiasiat, kuten esimerkiksi poliisien sijoittaminen, palkkaus, polii-

siopetus ja rikostutkimus.63

Kolmannella tasolla oli paikallinen poliisitoimi. Kukin kaupunki ja nimismiespiiri olivat polii-

sihoidollisesti erillinen hallintoalue eli poliisipiiri. Poliisipäällikkönä nimismies-piirissä toimi

poliisimestari, nimismies tai poliisikomisario.64 Poliisipäällikkö vastasi yleisen järjestyksen

ja turvallisuuden säilyttämisestä hallintoalueellaan sekä valvoi ja johti alaistensa toimintaa,

ollen näin myös vastuullinen niistä toimenpiteistä, joihin hänen alaisensa hänen käskys-

tään ryhtyvät. Muiden poliisin virka- ja palvelusmiesten virkatehtävät määräsi sisäasianmi-

nisteriö asianomaisen maaherran esityksestä erillisellä johtosäännöllä. Rikollisuuden il-

misaamista ja vastustamista varten tuli kussakin kaupungissa, mikäli mahdollista, olla yksi

tai useampia ammattikoulutuksen saanut rikosetsivä. Koko läänin tarvetta varten tuli löytyä

tarpeellinen määrä rikosetsiviä ja heidän sijoituksestaan ja toiminnastaan määräsi maaher-

ra. Lääninrikosetsivät toimivat ylimääräisellä kannalla. Heidät oli sijoitettu joko läänien

pääkaupunkien poliisilaitosten yhteyteen tai muihin sopiviksi katsottuihin keskuksiin, mistä

maaseudun poliisiviranomaiset saattoivat niitä tilata avukseen tutkimaan vaativammin sel-

vitettävissä olevia rikoksia.65 Maaherralla oli myös valta asetta ja palkata ylimääräisiä polii-

sikonstaapeleja määrättyjä poliisitehtäviä varten määräajaksi. Tällaisen määräyskirjassa

61 Ropponen 1936, s. 11–13.
62 Asetus poliisitoimesta Suomessa 14.2.1925 57/1925.
63 Ropponen 1936, s. 13.
64 Asetus poliisitoimesta Suomessa 14.2.1925 57/1925.
65 Ropponen 1936, s. 17–19.
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tuli olla mainittuna mihin poliisipiiriin ja mitä poliisitehtäviä varten hänet oli asetettu, kuinka

kauan määräys oli voimassa ja oliko hän oikeutettu saamaan palkkaa työstään.66

Poliisiorganisaatio 1930-luvun taitteessa ilmentää selkeästi esimerkkiä Weberin byrokratia-

teorian mukaisesta hallintojärjestelmästä. Sen pohjana on rationaalislegaalinen hallintojär-

jestelmä, joka perustuu siihen, että oli olemassa kirjoitettu, analysoitavissa oleva oikeusjär-

jestys, joka koski kaikkia hallitsemisjärjestelmän edustajia samalla tavoin. Poliisin toimin-

taa ohjasivat oikeusnormit, jotka olivat syntyneet kansalaisten omien edustajien toimesta

ja tiettyä demokraattista järjestystä noudattaen. Poliisitoiminnan eri tasoilla toimiville henki-

löille oli ominaista erityinen virkamiesasema, johon sisältyi erityinen auktoriteettiasema.

Poliisitoimintaa säätelevässä asetuksessa sen tehtäväksi määriteltiin muun muassa ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, mikä on Weberin mukaan ennen muuta valtion

alkuperäinen tehtävä. Lisäksi poliisin organisaatiossa näkyy selvästi sen valtiokeskeisyys,

sillä paikallinen ja alueellinen hallinto eivät olleet päässeet nousemaan vahvaan itsehallin-

nolliseen asemaan. Paikallinen poliisi toimi läänien maaherrojen alaisuudessa, jotka taas

vastaavasti olivat sisäasianministeriön komennuksessa. Ainoastaan Helsingin poliisilaitos

ja valtakunnalliset erikoisyksiköt, kuten tuleva Liikkuva poliisikomennuskunta, muodostivat

poikkeuksen tästä hierarkiasta.

2.2 Lapualaisten levottomuudet vauhdittavat poliisinyrkin
perustamista

Lapuan liikkeen luonteesta kertoivat painostus ja monet kyyditykset eli muilutukset, kuten

väkivallantekoja kutsuttiin. Moni kommunisti tai sellaiseksi ainoastaan epäilty ja väitetty

joutui väkivallan kohteeksi. Viranomaiset eivät useinkaan sitä estäneet ja usein kyse oli

siitä, että he eivät halunneetkaan asettua lapualaisten tekojen tielle. Tämän taustalla oli

se, että monet poliisimiehet ja heidän esimiehensä tunsivat ainakin jossain määrin sympa-

tiaa lapualaisten toimintaa kohtaan.67 Järjestysvallan voimattomuus ja järjestyksen puute

myönnettiin vasta kun saatiin havaita, että lapualaisten toimilta eivät olleet turvassa johta-

vat virkamiehet eivätkä poliitikotkaan. Ensimmäinen erityisen huolestuttava tapahtuma oli

eduskunnan sosiaalidemokraattisen varapuhemies Väinö Hakkilan kyyditys heinäkuussa

1930. Syksyä kohti tilanne vain paheni ja muuttui yhä hallitsemattomammaksi. Muutama

66 Asetus poliisitoimesta Suomessa 14.2.1925 annetun asetuksen muuttamisesta 22.6.1933 210/1933.
67 Hietaniemi 1992, s. 151.
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rivikansalainen mukiloitiin jopa hengiltä ja syyskuun puoliväliin 1930 mennessä oli jo yli

250 kansalaista joutunut väkivallan kohteeksi. Poliisi oli tilanteessa myös eripurainen ja

lisäksi osa poliisijohtajista oli selvästi lapualaismielisiä.68

Lapuan liike oli monille viranhaltijoille mieluinen ilmiö ideologisesti ja sosiaalisesti. Poliisivi-

ranomaiset oli rekrytoitu ”valkoisen Suomen” kantajoukosta: viranhakijan luotettavuudesta

pyydettiin alinta apupoliisia myöten suojeluskunnan lausunto. Nimismiehet ja poliisipäällys-

tö, miksei poliisimiehistökin, kuuluivat itsenäisyyden aikana suhteellisesti köyhtyneeseen ja

arvovaltaansa menettäneeseen keskisäätyyn, joka toivoi Lapuan liikkeen tarjoavan ratkai-

sun asemansa kohentamiseen.69

On mahdollista tulkita viranomaisten lapualaissympatioita kesän 1930 tilanteessa prosen-

tuaalisesti, mutta se antaa harhauttavan joko tai kuvan: lapualaissympatia kesällä 1930

merkitsi nimismiehille, poliisimestareille ja maaherroille virallisen politiikan myötäilyä, eikä

suinkaan irtautumista hallituksen linjasta. Virkamiehet eivät valinneet laittomuuden ja lailli-

suuden välillä, vaan ”laittomuuksien kautta pyrittiin takaisin laillisuuteen”. Tuntui, että La-

puan liikkeen salliminen oli ainoa keino pelastaa järjestelmä, joten sen kanssa ei saanut

joutua ristiriitaan. Pysyvää ristiriitaa demokraattisen legitimiteetin kanssa ei silti myöskään

samanaikaisesti saanut syntyä. Viranomaisten yksinkertaisesta jaottelusta poliittisen kan-

nan mukaan hyviin ja pahoihin varoittaa sekin, että laiminlyödyt tutkimustapaukset jakau-

tuvat tasaisesti sekä lapualaismielisyydestään tunnettujen että muiden poliisiviranomaisten

osalle. Lapualaispoliisien ”virkaminä” vaati heitä täyttämään laillisuuden vähimmäisvaati-

mukset riippumatta sympatioista, kun taas lapualaisia vastustavat viranomaiset joutuivat

minimoimaan velvollisuuksiaan huolimatta antipatioistaan. Lapuan kesän aikana siis val-

tiokoneistoa kahlitsi julkilausumaton normi, jonka mukaisesti lakia ja järjestystä oli ylläpi-

dettävä vain sikäli kun se ei haitannut hallituksen ja Lapuan liikkeen ponnistuksia vasem-

miston kukistamiseksi.70

68 Lackman 2007, s. 237 238.
69 Siltala 1985, s. 384 385.
70 Siltala 1985, s. 384 385.
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Liikkuvan poliisikomennuskunnan suunnittelijana ja arkkitehtinä toimi poliisihallinnossa

vahvan aseman itselleen hankkinut Etsivä keskuspoliisi71 ja erityisesti sen päällikkö Esko

Riekki. Tämä entinen jääkärivärväri ja Šhpalernajanvanki oli nimitetty hieman yllättäen

syksyllä 1923 Etsivän keskuspoliisin päälliköksi. Riekistä tuli omintakeinen suomalaisen

turvallisuuspoliisin kehittäjä ja tiukka päällikkö. Hänen virkauraansa siivittivät kyvykkyyden

ja työtarmon lisäksi myös verkostoituminen, hänen tukena oli useita mainitsemisen arvoi-

sia henkilöitä, muun muassa aktivistit ja kalterijääkärit. Etsivän keskuspoliisin kansainväli-

set suhteet kehittyivät Riekin päällikkökaudella. Hän teki syksyllä 1923 muutamien alais-

tensa kanssa matkan Saksaan, jonka poliisihallinto oli muutoksien edessä. Riekkiä kiin-

nosti siellä erityisesti poliisin tietopankki ja uudet toimintaperiaatteet, etenkin maan sisäi-

sen turvallisuuden takeeksi luotu liikkuva poliisikomennuskunta eli poliisinyrkki.72

Vuoden 1930 tilanteessa osa poliisijohtajista oli selvästi lapualaismielisiä. Riekki ehti jo

luonnehti Uudenmaan läänin maaherran viransijaisena toiminutta Helsingin entistä poliisi-

mestaria Hjalmar Honkasta ”tyhmäksi”, koska tämä ymmärsi hänen mielestään aivan liiak-

si rettelöijiä. Riekin kommenteissa oli kuitenkin paljon hurskastelua. Välinpitämättömyys

lapualaisten tekemää väkivaltaa kohtaan ei rajoittunut vain tavalliseen poliisikuntaan.73

Juha Siltala on tutkimuksissaan osoittanut selkeästi, että myös Etsivän keskuspoliisin mie-

het avustivat lapualaisia muun muassa luovuttamalla tietoja, nimilistoja, valokuvia osoittei-

ta ja jopa kommunisteiksi epäiltyjen henkilöiden asuntojen avaimia kyyditsijöiden käyttöön.

Erityisesti Helsingissä toiminut joukko oli Etsivän keskuspoliisin etsivien suosiossa ja yh-

teistoiminta on mitä ilmeisimmin tapahtunut Riekin luvalla.74 Kun Riekki havaitsi, että ylei-

nen mielipide oli kääntymässä väkivallantekoja vastaan, hän puuttui avustamiseen ja kielsi

sen. Etsivien piti lopettaa yhteistoiminta ja nimilistat sekä valokuvat vaadittiin takaisin. Sa-

lasuhde oli ohi ja varovaisena miehenä Riekki huomasi, että tilanne alkoi käydä hänelle

itselleenkin vaaralliseksi. Lapualaiset ja entiset Etsivän Keskuspoliisin miehet syyttivät

71 Valtionpoliisin nimi oli Etsivä keskuspoliisi eli EK 1919 1937 ja Valtiollinen poliisi I eli ns. valkoinen Valpo
1937–1945. Sen tehtävänä oli ”koko valtakuntaa käsittävänä poliisitoimistona pitää silmällä ja mahdolli-
suuden mukaan ehkäistä kaikkia yrityksiä ja toimia, jotka olivat tähdätyt valtakunnan itsenäisyyttä vastaan
taikka ovat omiansa järkyttämään valtakunnan yleistä turvallisuutta tai laillista yhteiskuntajärjestystä”.
Simola 1994, s. 11.

72 Lackman 2007, s. 159–170.
73 Lackman 2007, s. 238.
74 Siltala 1985, s. 343 349.
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Riekkiä kahdella tuolilla istumisesta ja siinä olikin perää. He vaativat Riekkiä valitsemaan

puolensa ja hän valitsi laillisuuden.75

Matti Lackman on pohtinut mikä sai Riekin muuttamaan kantansa. Riekki näki, että väki-

vallanteot söivät lapualaisten kannatusta. Hän harmittelikin monesti sitä, että typeryys seu-

rasi typeryyttä. Myös hallituksen mitta tuli hiljalleen täyteen ja syksyn 1930 tullen se alkoi

olla valmis lisäämään poliisivoimaa. Näin tultiin siihen tilanteeseen, että hallitus perusti

Liikkuvan poliisikomennuskunnan. Riekki muisteli myöhemmin 1950-luvun lopulla, miten

hän oli ryhtynyt hankkimaan mainittua poliisinyrkkiä. Hän oli laatinut asiasta muistioita ja

tuonut esille sen, että hänen mielestään poliisi oli aivan liian hajanainen ja monien tehtävi-

en rasittama hoitaakseen sisäistä järjestystä tehokkaasti. Lisäksi Riekki vetosi siihen, että

hän oli ulkomaiden esimerkin mukaisesti kannattanut nimenomaan poliisinyrkkiä ratkaisu-

na järjestyksenpidon ongelmaan. Oli kyllä totta, että Riekki oli tutustunut ulkomailla vas-

taavanlaisiin organisaatioihin ja niiden tapaan käyttää poliisia. Lisäksi on myös viitattu sii-

hen, että mallia olisi otettu Itävallasta. Heinäkuussa 1927 tapahtuneet Wienin kommunis-

timellakat tukahdutettiin paikallisen poliisinyrkin avulla. Riekki oli perehtynyt tapaukseen

hyvin ja tällä on saattanut olla vaikutusta suomalaisten samankaltaiseen ratkaisuun.76

Mutta aivan kaikkea Riekki ei ole muistanut tai ehkä pidemminkin kehdannut sanoa. Oulu-

laisena hänellä oli tiedossaan paljon läheisempikin poliisinyrkki, joka oli jääkäriliikkeen ai-

kana pelätty ja kirottu. Saksaan kesästä 1916 lähteneet jääkärit olivat aiheuttaneet Tor-

nionlaaksossa ja Oulun läänissä niin vakavia ongelmia, että viranomaiset olivat pelänneet

laajaa terroritoimintaa. Joulukuussa 1916 tapahtuneen Simon jääkärikahakan jälkeen ku-

vernööri Alex Fabian af Enehjelm oli saanut valtuudet perustaa noin 100 miehen poliisinyr-

kin, joka partioi läänissä. Vaikka Riekki itse oli tuohon aikaan Špalernajan vankilassa, on

hänen täytynyt oululaisena ja kalterijääkärinä olla vallan hyvin tietoinen ”af Enehjelmin

kaartista” ja sen voimasta.77

Näyttäisi siis siltä, että Esko Riekillä on eittämättä ollut roolinsa Liikkuvan poliisikomennus-

kunnan perustamisen puolestapuhujana ja vauhdittajana. Rooli ei kuitenkaan ole ollut niin

yksiselitteinen kuin minkä käsityksen voi alkuun saada. Riekki ei eronnut siinä suhteessa

millään tapaa aikalaispoliiseistaan, että myös hän antoi siunauksensa lapuanliikkeen teko-

jen sormien läpi katsomiselle ja suosimiselle. Riekki kuitenkin huomasi ajoissa milloin il-

75 Lackman 2007, s. 238.
76 Lackman 2007, s. 239 241.
77 Lackman 2007, s. 239 241.
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mapiiri alkoi muuttua lapualaisvastaiseksi ja siinä vaiheessa hän näppärästi vaihtoi puolta

ja liittyi laillisuuden kannattajiin. Aikaa myöten Riekki oli korostanut poliisivoimien vahvis-

tamisen ja iskukykyisyyden voimistamisen tarvetta. Syksyllä 1930 lapuanliikkeen toimin-

nan johdosta oltiin viimein tilanteessa, jossa hallituskin asettui Riekin ajatusten taakse. On

kuitenkin jokseenkin epävarmaa halusiko Riekki niinkään oikeasti poliisinyrkkiä lapualais-

ten vastustamiseen vai tarjosiko se vain hyvän perusteen hänelle vaatia poliisivoiman li-

säämistä ja keskittämistä. Lisäksi on merkillepantavaa, että kyseessä oli jo useampaan

kertaan koeteltu idea, joka oli niin kotimaan kuin ulkomaiden esimerkkien mukaan tehok-

kaaksi havaittu tapa tehostaa yleistä järjestyksenpitoa.

2.3 Komennuskunta perustetaan

Kuten jo aiemmin on tuotu esille, huolimatta vaikeasta yhteiskunnallisesta tilanteesta uu-

den komennuskunnan perustaminen ei näytä erityisesti kiinnostaneen valtakunnan kor-

keinta poliittista johtoa. Hallituksen ja poliisijohdon yhteistoiminta oli kehnoa ja erityisesti

sisäasianministeriön poliisijohto oli varsin eripuraista. Hallitus pyrki ehkäisemään oikeisto-

laisten liikehdinnän ensi sijassa puuttumalla sekä lainsäädäntöteitse että lehdistötarkkailua

ja lupahallintoa tiukentamalla kommunistien toimintaan. Tämä tasapainoa tavoitteleva nä-

kökanta ei kuitenkaan korvannut lopulta poliisipoliittisia ratkaisuja. Ainoa ongelma ei ollut

kommunistien kontrollointi, vaan itse oikeistokin oli kyettävä pitämään rauhallisena tarvit-

taessa myös voimakeinoin.78

Syyskuun 10. päivänä 1930 pidetyssä valtioneuvoston kokouksessa Riekki antoi selvityksen

maassa vallitsevasta tilanteesta ja sai vietyä lopullisesti läpi jo vuosia esillä pitämänsä aja-

tuksensa poliisin reservijoukon perustamisesta. Valtioneuvosto teki päätöksen, että Helsin-

gin poliisilaitoksen yhteyteen poliisimestarin alaiseksi perustetaan 15. syyskuuta 1930 väliai-

kaisella pohjalla toimiva Liikkuva poliisikomennuskunta, jota voidaan käyttää joko kokonai-

suudessaan tai pienempinä osastoina järjestyksen ylläpitoon tarvittaessa eri puolilla maata.

Muuten komennuskuntaa oli tarkoitus käyttää Helsingin poliisivoiman vahvistuksena.79

Yhteiskunnallinen tilanne oli sillä hetkellä varsin kriittinen. Hallituksen muutamaa päivää

aiemmin julkisuuteen saattamat lapualaisaineksille suunnatut sovintoyritykset eivät olleet

pystyneet pysäyttämään Lapuan liikkeen terroria. Iskujoukot olivat hyökänneet 8.9. ja 9.9.

78 Hietaniemi 1992, s. 147–155.
79 Hietaniemi 1992, s. 147–155.



33

suurimpiin asutuskeskuksiin saadakseen viimeisetkin kommunistivaltuutetut eroamaan.

Pelkästään Turun seudulla oli tapahtunut lyhyessä ajassa kuusi kyyditysyritystä, näistä

yksi oli päättynyt kyydityn kuolemaan. Tampereella rintamamiehet olivat hakanneet verille

yhden kommunistivaltuutetun.80

Valtakunnan korkeimman johdon osoittama kiinnostus uuden komennuskunnan perusta-

miseen näyttää kuitenkin edelleenkin olleen varsin laimeaa. Presidentti Relander keskus-

teli kyllä 10.9. Riekin kanssa kriittiseksi muodostuneesta poliittisesta tilanteesta, mutta

Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa ei siinä keskustelussa mainittu.81 Riekki itse oli sitä miel-

tä, että poliisin reservitoiminnan perustaminen tapahtui melkein kuin säikäytyksellä. Re-

servitoiminnan aloittamista hallitukselle perustellessaan Riekki ei kuitenkaan korostanut

sen käyttöä lapualaisaineksia vastaan, vaan hänen mukaansa sen ensisijainen tarkoitus

olisi järjestysvallan vahvistaminen.82

Komennuskunnan vahvuudeksi määrättiin päällikön ja apulaispäällikön lisäksi 50 miestä ja

se aseistettiin poliisiaseina käytetyillä browning-pistooleilla, kivääreillä, kaasupistooleilla,

kaasukäsikranaateilla ja konekivääreillä.83 Sisäasianministeriön toimesta oli hankittu virka-

puvut 100 konstaapelia varten ja poliisikomennuskuntaan valitut uudet poliisialokkaat vaa-

tetettiin näihin virkapukuihin84. Liikkuvan poliisikomennuskunnan varsinainen toiminta alkoi

1.10.1930. Komennuskunta muodosti kokoonpanoltaan erillisen poliisiyksikön, mutta se

alistettiin Helsingin kaupungin poliisimestarin käyttöön komento- ja tilityssuhteissa, koska

sillä ei ollut omia kirjanpito- ja tilityselimiä. Poliisitoiminnallisesti sitä ei sidottu mihinkään

poliisipiiriin.85 Komennuskunnan henkilö-, komennus-, koulutus- ja huoltoasiat hoidettiin

Helsingin poliisilaitoksen vastaavien elinten toimesta. Varsinaista toimintaa johti, poliisi-

mestarin valvonnan alaisena, komennuskunnan päällikkö. Helsingin silloinen poliisimestari

oli O. A. Wilkman ja hän joutui näin ollen oman toimensa ohella johtamaan ja valvomaan

myös Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa välittömästi sen perustamisen jälkeen.86 Poliisiko-

80 Siltala 1985, s 167–168.
81 Presidentin päiväkirja II 1968, s. 481.
82 Hietaniemi 1992, s. 154.
83 Hietaniemi 1992, s. 147–155.
84 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 820.
85 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 820.
86 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 826.
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mennuskunnan perustaminen sujui suurempaa keskustelua aiheuttamatta, asiasta ei juuri

puhuttu Helsingin poliisilaitoksen piirissä.87

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäiseksi päälliköksi määrättiin syyskuussa 1930

reserviluutnantti Edvin Stolt (myöhemmin Urpola), joka oli tässä tehtävässä koko komen-

nuskunnan ensimmäisen toimintavaiheen ajan toukokuun loppuun 1933 saakka. Myös

poliisimiehistö valittiin ja sen koulutus aloitettiin välittömästi perustamispäätöksen jälkeen,

vaikkakin henkilöstön palvelukseen otto muodollisesti tapahtui vasta 1.10.1930. Komen-

nuskunnan todellinen vahvuus pysyi jatkuvasti melko tarkasti määrävahvuuksien mukaise-

na, vaikka henkilöstön vaihtuvuus olikin tässä vaiheessa melko suurta ja se pyrki aiheut-

tamaan vahvuusvajauksia. Liikkuvan poliisikomennuskunnan olemassaolon epävarmuu-

desta ja sen toimien ylimääräisyydestä aiheutui nimittäin sellainen ilmiö, että komennus-

kunnan miehistö pyrki mahdollisimman nopeasti hakeutumaan vakinaisiin poliisitoimiin.

Tämä luonnollisesti vaikeutti Liikkuvan poliisikomennuskunnan omaa toimintaa.88

Liikkuva poliisikomennuskunta perustettiin siis yhteiskunnallisesti hyvin epävakaassa ja

räjähdysherkässä tilanteessa, jolloin katsottiin, ettei poliisin puolueettomuuteen voinut täy-

sin luottaa. Tästä huolimatta komennuskunnan perustamisvaiheessa ei haluttu korostaa

sen poliittista luonnetta tai että se olisi suunnattu erityisesti oikeistolevottomuuksien kukis-

tamiseen. Vasemmiston kukistamiseksi toimiminen oli hallituksen linjan mukaista ja Lapu-

an liikkeen katsottiin edesauttavan sitä. Poliisin tuli kirjoittamattoman säännön mukaan

toimia mahdollisuuksien mukaan niin, ettei tämä tavoite vaarannu. Toisaalta poliisin perus-

tehtävä oli jo tuolloin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito ilman poliittisten sympa-

tioiden viljelyä.

Tulkintani mukaan Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen aikaan on nähtävissä

viitteitä siitä, että Suomessa oli tuolloin menossa niin kutsuttu high policing -kausi. Laillisen

yhteiskuntajärjestyksen takaaminen ja valtion säilyminen nousi tuolloin yleisen järjestyksen

ja turvallisuuden lisäksi poliisin tehtäväksi. Poliittiseen toimintaan kohdistuvasta ja yhteis-

kunnallisenjärjestyksen säilymistä varmistavasta poliisitoiminnasta tulee keskeinen osa

poliisin toimintaa. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa ennestään riittävästi resursseja. Tuo-

ta vajetta paikkaamaan perustetaan Liikkuva poliisikomennuskunta. Samalla halutaan tur-

vata poliisin lojaalisuus. Kuten aiemmin on todettu high policing -tehtäviä hoitaa länsimai-

87 Hietaniemi 1992, 154.
88 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 826.
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sissa poliisijärjestelmissä tavallisesti erillinen varsinaisesta poliisiorganisaatiosta eriytetty

organisaatio. Suomessa se oli 1930-luvulla ensisijaisesti Etsivä keskuspoliisi, mutta Liik-

kuvalle poliisikomennuskunnalle luotu itsenäinen ja erillinen asema on luonteva myös täs-

sä valossa.
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3 LIIKKUVAN POLIISIKOMENNUSKUNNAN
ETSIKKOVUODET

3.1 Miehistöpolitiikan uusi suunta

Ensimmäiset konstaapelit Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan voitiin valita peräti 600 haluk-

kaan joukosta, jotka olivat jättäneet hakemuksensa Helsingin poliisilaitoksen kansliaan.

Huomioon otettiin vain ne, jotka täyttivät säädetyt kelpoisuusvaatimukset nuoremman kons-

taapelin toimeen.89 Periaatteena oli, että palvelukseen otetaan vain kotipaikkakuntalaistensa

ja poliisiviranomaisten luottamusta nauttivia, henkisesti ja ruumiillisesti hyvin kehittyneitä 22–

30-vuotiaita miehiä, jotka ovat asevelvollisuutta suorittaessaan osoittautuneet ”asevelvollis-

ten valioainekseksi” ja näin ollen saaneet aliupseeri- tai reserviupseerikoulutuksen.90

Katsottiin, että tällaiset valintakriteerit täyttävät miehet omaavat sellaisien ryhdikkyyden ja

kuriin tottuneisuuden, jota kunnolliselta poliisimieheltä tulee aina ja kaikkialla vaatia. Myös

miehistön koulutustaustaan kiinnitettiin huomiota. Ensimmäisten toimintavuosien miehis-

töstä oli kansakoulun käyneitä noin 35 prosenttia ja heistä noin puolet oli suorittanut myös

keskikoulun. Miesten kokoon kiinnitettiin myös huomiota muiden ominaisuuksien ohella,

tämän seurauksena palvelukseen otettujen keskipituus oli noin 180 senttimetriä.91

Uutta poliisiyksikköä kohtaan esiintynyt laaja kiinnostus juonsi ilmeisestikin juurensa suoje-

luskunnista, sillä Lapuan liikkeen toiminnan värittämässä tilanteessa niiden jäsenten kiin-

nostus järjestyksenpitoa kohtaan aktivoitui. Poliisin miehistöpolitiikassa voidaan kuitenkin

todeta tapahtuneen selkeä muutos 1930-luvulle tultaessa, jonka seurauksena suojeluskun-

tien asemaa ja vaikutusta järjestyksenpidossa pyrittiin vähentämään. On mahdotonta tode-

ta täsmälleen suojeluskuntataustan yleisyyttä 1920-luvun poliisimiehistössä, mutta voidaan

sanoa olleen pikemminkin poikkeavaa jos tulokas ei kuulunut suojeluskuntaan. Hietanie-

men tekemien laskelmien mukaan esimerkiksi Helsingin poliisilaitokselle valituista uusista

poliisimiehistä 1920-luvulla noin 93 % oli suojeluskuntien jäseniä.92

89 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 820.
90 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 820.
91 Vähälä Voitto, Poliisialokaskoulutuksesta, Suomen poliisilehti 1935:3, s. 34–35.
92 Hietaniemi 1992, s. 156–157.
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Tämä miehistöpolitiikan uusi suunta näkyi selkeästi Liikkuvan poliisikomennuskunnan en-

simmäisiä miehistövalintoja tehtäessä. Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan otettiin varsin

vähän sellaisia miehiä, jotka olivat toimineet suojeluskunnassa. Yksi mielenkiintoinen osoi-

tus suojeluskuntalaisten aseman heikkenemisestä poliisimiehistössä on, että vuosina

1930–1932 poliisiksi hakeneiden, mutta hylätyksi tulleiden joukossa suojeluskuntalaisten

osuus oli selvästi suurin. Näistä varsin monet olivat myös erityisen pitkään ja aktiivisesti

järjestön parissa toimineita. Tulee tosin ottaa huomioon, että suojeluskuntatoimintaa kos-

keva tieto sisältyy vain osaan hakemuksista.93

Kyse oli siis jo aiemmin alkaneesta kehityksestä joka näkyi selkeästi juuri Liikkuvan ko-

mennuskunnan kohdalla. Kun otetaan huomioon Liikkuvan poliisikomennuskunnan perus-

tamisen taustalla vaikuttavat tekijät sekä sen ensimmäisten vuosien virkatoimien luonne

on jokseenkin luontevaa, että poliisihallinnossa kiinnitettiin huomiota miehistövalintoihin ja

ne suunnattiin niin, että suojeluskuntalaisten osuus uusista poliisialokkaista laski.

1930-luvulle tultaessa alkoi muuttua suojeluskuntien asema myös poliisille annetun virka-

avun suhteen. Suojeluskunnat olivat aiemmin toimineet poliisireservin luontoisesti, mutta

voimakkaan oikeistoliikehdinnän johdosta niiden poliisille antaman virka-avun määrä alkoi

selvästi vähentyä 1930-luvun alussa. Suojeluskuntien asema suhteessa virkavaltaan juon-

taa juurensa vuoden 1918 sodan jälkitilanteesta, eikä se ollut poikkeus muusta Euroopasta

maailmansodan päättyessä. Maailmansodan jälkeisessä poikkeuksellisessa tilanteessa

paikalliset puolisotilaalliset joukot olivat ottaneet itselleen mittavan joukon poliisille kuuluvia

järjestystehtäviä. Suomessa 1918 se oli ollut käytännöllinen ja osittain pakonkin sanelema

ratkaisu, koska sisällissodan jälkeen poliisitoimea oli vaikea saada normaalille kannalle jo

sodasta suoraan johtuneista syistä. Sodan jälkeen suojeluskuntien antama virka-apu oli

aluksi usein luonteeltaan poliittista, kuten yhä piileskelevien punakaartilaisten tai kapinari-

koksista tuomittujen henkilöiden etsintöjä, kotitarkastuksia, laittomien aseiden ja kiihotus-

kirjallisuuden etsintää. Ajan myötä eniten suojeluskuntia kuitenkin työllistivät viinarikokset

ja yleensä oli kyse viinatehtaan etsimisestä tai hävittämisestä. Lisäksi suojeluskunnat

avustivat esimerkiksi sotilaskarkureiden kiinniotossa, siviilirikoksiin syyllistyneiden henki-

löiden etsinnässä, rajavalvonnassa ja lisäksi heidän apuaan käytettiin paljon myös järjes-

tyksenvalvontaan sekä yleisötilaisuuksissa että yksityisissä huvitilaisuuksissa.94

93 Hietaniemi 1992, s.157.
94 Tikka 2006, s. 81 86.
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Suojeluskuntien poliisille antaman virka-avun määrä oli huipussaan vuosina 1919 1920,

jolloin suojeluskuntia käytettiin vielä rakenteilla olevan poliisivoiman apuna. Kyseisen ajan-

jakson vuosittaiset virka-avusta kertovat luvut olivat moninkertaiset myöhempiin aikoihin

verrattuna.95 Selkeä lasku virka-avun määrässä on havaittavissa myös 1930-luvulle tulta-

essa. Kun vielä vuonna 1930 suojeluskunnat avustivat poliisia 428 kertaa, oli määrä vuon-

na 1932 enää 144 kertaa. Poliisijohtoa lukuun ottamatta luottamus suojeluskuntiin oli vah-

vaa vielä vuonna 1930 ja valtiovallan oli vaikeaa hienotunteisesti ja ihmetystä aiheuttamat-

ta rajoittaa tämän yhteiskunnan yhtenä tärkeistä tukipilareista pidetyn ja vakaan aseman

omaavan järjestön osallistumista järjestyksenpitoon.96

Vuosien 1929–1930 poliisien virka-apua vaativista tehtävistä yhä useammat olivat poliittis-

luontoisia, esimerkiksi kommunistien mielenosoitusten estämisiä. Näin ollen vasemmiston

toiminnan tukahtuminen osaltaan vähensi virka-avun tarpeen määrää, mutta ratkaisevam-

paa oli se, että levottomuudet puhkesivat nyt oikeiston toimesta ja suojeluskuntien tilalle oli

saatava puolueettomampi poliisireservi.97 Toisaalta oli myös suojeluskuntien oman halun

mukaista, ettei heitä käytetty ainakaan Lapuanliikkeen aikaansaamien levottomuuksien ja

oikeudenloukkausten selvittämiseen. Poliisin kanssa oli sovittu, että järjestysviranomaiset

eivät tule pyytämään virka-apua Lapuanliikkeen suhteen. Tällä varmistettiin, että kenen-

kään suojeluskuntalaisen ei tarvinnut pelätä, että hän joutuisi osallistumaan lapualaisten

mielenosoitusten taltuttamiseen.98

Oikeistolevottomuuksien aiheuttama poliisin ja suojeluskuntien välisen yhteystyön vähe-

neminen oli suurelta osin kuitenkin tilapäistä. Poliisissa nousi varsin nopeasti Mäntsälän

selkkauksen jälkeen jälleen suojeluskuntakasvatus arvoonsa. Tämä tapahtui samaan ai-

kaan kun poliisin sotilaallista profiilia pyrittiin voimistamaan ja poliisimiesten sotilaallista

arvovaltaa ja kuntoisuutta kohottamaan. Epäilemättä juuri tästä syystä ja Helsingin poliisi-

johdossa tapahtuneiden muutosten sinetöimänä 1934 alkaen kaikki pääkaupungin uudet

poliisimiehet olivat lähes poikkeuksetta saaneet suojeluskuntakoulutuksen. Suojeluskunti-

en poliisille antama virka-apu jatkui kuitenkin koko 1930-luvun varsin vaatimattomana. Jär-

jestysviranomaisten suhde suojeluskuntiin palasi entisiin uomiinsa lähinnä poliittisen tilan-

teen rauhoittumisen seurauksena. Suojeluskuntajärjestön jonkin asteiset muutokset sekä

poliisijohdon pyrkimys yhteistyön ja luottamisen palauttamiseen auttoivat tätä. Tässä ei

95 Tikka 2006, s. 86.
96 Hietaniemi 1992, s. 157–158.
97 Hietaniemi 1992, s. 157–158.
98 Selén 2001, s. 332.



39

kuitenkaan ollut kysymys suojeluskuntalaitoksen luonteen muuttumisesta tai sen aseman

heikkenemisestä. Vaikka vallitseva näkemys poliisihallinnossa oli, että poliisin oli kyettävä

selviytymään tehtävistään ja myös väkijuomalain valvonnasta yksin, korostettiin myös, että

sisäasianministeriön tuli kysyä suojeluskuntalaitoksen näkemystä kaikissa järjestykseen ja

turvallisuuteen liittyvissä asioissa.99

3.2 Poliisialokkaiden koulutus kehittyy

1930-luvulle tultaessa poliisin peruskoulutus oli vielä monin paikoin melko puutteellista ja

Liikkuvalle poliisikomennuskunnalle muodostui sen kehittämisessä merkittävä roolinsa.

Helsinkiin oli perustettu syyskesällä 1918 koko maan tarvetta varten Valtion väliaikainen

poliisikoulu ja samaan aikaan Helsingin poliisilaitos puolestaan järjesti poliisikoulutusta

omia tarpeitaan varten. Opetus oli kuitenkin varsinaisen tietotason kohottamisen suhteen

melko vaatimatonta ja kesti alun alkaen vain kuusi viikkoa. Koulutuksella oli poliisijohdon

mukaan kuitenkin tärkeä merkitys varsinkin poliisimiehistön moraalisen tason kohottajana.

Vasta 1930-luvun loppupuolella maamme poliisikoulutus järjestettiin uudelleen ja se mer-

kitsi toiminnan huomattavaa tehostumista. Poliisikoulutuksen kehittyminen merkitsi myös

selkeää muutosta poliisitoimen henkilöstökäytännössä. Tuohon asti poliisikonstaapelin

toimi oli ollut usein tilapäisluontoista sekatyötä ja miehistön valinnassa poliittisilla kriteereil-

lä oli ollut merkittävä rooli. Koulutuksen kehittyminen teki poliisina toimimisesta elämän-

uran ja nosti ammattitaidollisten valmiuksien merkitystä.100

Laki Valtion poliisikoulusta säädettiin 15 päivänä helmikuuta 1929. Siinä määrättiin, että

maan poliisikunnan ammattitaidon kehittämistä varten ylläpidetään Helsingissä valtion polii-

sikoulua. Tarkemmat säännökset koulusta annettiin asetuksella.101 Valtion poliisikoulu toimi

sisäasiainministeriön alaisuudessa ja sijaitsi Suomenlinnassa. Sen tarkoituksena oli tieto ja

käytännön opetuksen antaminen koulun oppilaille poliisialaan kuuluvissa aineissa, vakavan

ja arvokkaan käyttäytymisen sekä ryhdikkään esiintymisen juurruttaminen oppilaihin ja polii-

seille välttämättömiksi katsottavien luonteenominaisuuksien kehittäminen koulutettavissa.102

99 Hietaniemi 1992, s. 194 196.
100 Hietaniemi 1984, s. 9–11.
101 Laki valtion poliisikoulusta 15.2.1929 80/1929.
102 Ropponen 1936, s. 19.
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Poliisikoulussa oli kaksi luokkaa. I luokka jakaantui kahteen rinnakkaisluokkaan, joista toi-

nen oli tarkoitettu järjestyskonstaapelien ja toinen etsiväkonstaapelien kouluttamista var-

ten. I luokan oppimäärän suorittaminen antoi pätevyyden tarkastus- ja ylikonstaapelin toi-

miin. II luokan suorittaminen pätevöitti toimimaan apulaisnimismiehenä tai poliisiko-

misariona. Opiskeluaika poliisikoulussa oli 4–5 kuukautta. Ajasta osa voitiin käyttää käy-

tännön harjoituksiin rikostutkimuskeskuksessa103 Helsingin poliisilaitoksella.104

Valtion poliisikoulun toiminnan lisäksi järjestettiin perusopetusta antavia läänin poliisiope-

tuskursseja. Ne olivat useimmiten kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä ja keskimäärin seit-

semän viikkoa kestäviä kursseja, joita johti läänin poliisitarkastaja ja joiden ylin valvonta oli

maaherralla sekä sisäasianministeriöllä. Niihin otettiin oppilaiksi yleensä läänissä palvele-

via nuoremman poliisikonstaapelin virka-asemassa olevia poliisimiehiä, ”joilla kehitys ja

sivistystasonsa sekä jo saavuttamansa käytännöllisen poliisikokemuksen perusteella on

edellytyksiä menestyä näillä kursseilla”. Opetus oli sisällöltään samoja suuntaviivoja nou-

dattelevaa kuin valtion poliisikoulussa, mutta suppeampaa.105

Näistä uudistuksista huolimatta poliisien peruskoulutusjärjestelmä oli 1930-luvulle tultaes-

sa vielä melko puutteellista ja poliisikunnan ammattitaito kaipasi laadullista kohennusta.

Poliisikunnan täydennys tapahtui edelleen usein niin sanotusti pystymetsästä, eli mies pu-

ettiin poliisin virkapukuun hänen saamatta mitään tietopuolista valmennusta tehtäväänsä

siihen ryhtyessään. Ensimmäinen muodollinen koulutus annettiin useimmassa tapaukses-

sa vasta läänin poliisiopetuskursseilla, jonne pääsyä mies saattoi joutua odottelemaan

vuosia.106 Liikkuvalle poliisikomennuskunnalle muodostuikin huomattava asema poliisi-

kunnan täydennyselimenä ja poliisikokelaiden valinta- sekä koulutustoiminnassa lähes

välittömästi sen perustamisen jälkeen. Siitä tuli tärkeä osa poliisien peruskoulutusjärjes-

telmää ja Helsingin poliisilaitos otti Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen jälkeen

lähes kaikki uudet vakituiset viranhaltijansa siinä palvelevien joukosta.107

103 Rikostutkimuskeskus oli suoraan sisäasianministeriön alainen laitos, jonka tehtävänä oli kehittää sekä
ylläpitää kriminaaliteknistä osaamista poliisissa ja esimerkiksi tehdä tutkimuksia ja hankkia asiantuntija-
lausuntoja alaan liittyvissä kysymyksissä. Ropponen 1936, s. 48.

104 Asetus valtion poliisikoulun järjestysmuodosta 15.2.1929 81/1929.
105 Ropponen 1936, s. 21–22.
106 LP:n komentaja Valentin Soine, LP:stä ja sen tehtävistä, Poliisimies 1945:19, s. 819.
107 Kukkamäki H., LP poliisikunnan täydennyselimenä, Poliisimies 1946:1, s. 17.
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Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimitiloissa, Helsingin Runeberginkadulla sijaitsevassa

niin kutsutussa Poliisimaneesissa, aloitettiin poliisialokkaiden koulutus jo syksyllä 1930.

Koulutuksen pääpaino oli järjestyspoliisin työssä tarvittavien asioiden opettamiseen ja ylei-

sestä poliisitoimesta, poliisitoimenhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yleisestä

järjestyksestä ja turvallisuudesta annettujen säädösten tuntemisessa. Heille opetettiin ri-

kosoikeutta, yhteiskuntaoppia ja yleissivistykseen kuuluvia asioita. Lisäksi Esko Riekki esi-

telmöi heille Etsivän keskuspoliisin toimialaan kuuluvista asioista. Myöhemmin koulutusoh-

jelmaan liitettiin kyynelkaasujen käyttö mahdollisia poliisitaktillisia tehtäviä varten. Samoin

opetettiin myös poliisitaktiikkaa ja jalkaväen suljettua järjestystä. Jälkimmäistä varten Polii-

sikomennuskunnalle hankittiin uudet parannetut jalkaväen kiväärit sekä Bergman ja Suomi

konepistooleja.108

Koulutusohjelma komennuskunnan alokaskoulussa oli pääpiirteittäin sama kuin lääninope-

tuskursseilla, mutta sovellettuna alokaskoulutukseen. Liikuntaan ja kenttäharjoituksiin kiin-

nitettiin kuitenkin suurempi huomio kuin lääninkursseilla. Voimisteluun käytettiin kuusi tun-

tia ja kenttäharjoituksiin kolme tuntia viikossa. Yhteensä oppitunteihin aikaa oli varattu 27

tuntia viikossa. Kurin ja järjestyksen juurruttamiseksi sekä opiskelun edistämiseksi oppilaat

pidettiin kurssiaikana sotilaallisessa majoituksessa.109 Järjestyspoliisin käytännön palve-

lukseen komennuskuntaa perehdytettiin määräämällä heitä suorittamaan palvelusta Hel-

singin poliisilaitoksella eri vartiopiireissä ja keskuspoliisiosastossa. 110 Oppilaat joutuivat

toisen koulutuskuukauden aikana joka toinen päivä toimimaan neljä tuntia päivässä pääl-

lystön ja aikaisemmin palvelukseen otettujen konstaapelien valvonnan alaisina käytännön

poliisitehtävissä. Tämän tarkoituksena oli perehdyttää heitä muun muassa vartiotehtäviin,

partiointiin ja liikennetarkastuksiin.111

Poliisikomennuskunnan miehistölleen antamaa koulutusta haittasivat kuitenkin oleellisesti

sen lukuisat komennukset paikallisten poliisivoimien avuksi eri läänien poliisipiireihin. Var-

sinkin ensimmäisinä toimintavuosina näistä komennuksista muodostivat huomattavan

osan komennukset maaseudulla järjestettyihin suurempiin juhla- ja urheilutilaisuuksiin se-

108 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 821.
109 Vähälä Voitto, Poliisialokaskoulutuksesta, Suomen poliisilehti 1935:3, s. 35.
110 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 821.
111 Vähälä Voitto, Poliisialokaskoulutuksesta, Suomen poliisilehti 1935:3, s. 35
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kä kiinteistöjen pakkohuutokauppojen pitopaikoille, kun erityisesti viimeksi mainittujen ai-

kana oli sattunut järjestyshäiriöitä.112

Liikkuvan poliisikomennuskunnan järjestämä opetus poliisialokkaille nähtiin erittäin terve-

tulleena lisänä osaksi poliisien muuten vielä melko puutteellista peruskoulutusta. Sisällöl-

tään opetus noudatteli samoja suuntaviivoja kuin lääninopetuskursseilla, kuitenkin niin,

että siinä oli huomioitu komennuskunnan toiminnan erityinen luonne. Merkille pantavaa on

myös se, että komennuskunnan koulutuksessa mukaan opetusohjelmaan otettiin myös

sotilaallisempia asioita, kuten jalkaväen suljettua järjestystä. Koulutus ei kuitenkaan suju-

nut täysin vailla ongelmia, sillä toimintaa haittasi lähinnä sen katkonaisuus käytännön vir-

katehtävien hoitamisen keskeyttäessä koulutuksen. Toisaalta tämän voisi arvioida myös

tuoneen paljon hyvää käytännön kokemusta poliisialokkaille tulevasta toimestaan.

3.3 Toiminnan jatkuvuuden epävarmuus aiheuttaa
miehistövahvuuden vaihtelua

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäisille toimintavuosille oli ominaista lähes jatku-

va epävarmuus koko olemassaolosta ja toiminnan jatkuvuudesta. Määrävahvuus vaihteli

erittäin usein ja palkkausmäärärahat myönnettiin yksikölle hyvin lyhyiksi ajanjaksoiksi,

usein vain kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Vuoden 1931 tammikuussa Uudenmaan lää-

nin maaherra määräsi komennuskunnan päällikön toimeensa vain neljännesvuoden jak-

soissa ja muunkin henkilöstön palvelusmääräykset kestivät pisimmillään vain kuluvan vuo-

den loppuun. Samansuuntainen tilanne jatkui myös vuoden 1932 ajan ja vasta vuoden

1933 alusta lukien päällikkö sai lupauksen, että saa olla toimessaan toistaiseksi.113

Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistövahvuus vaihteli useasti ensimmäisten toiminta-

vuosien aikana. Komennuskunnan perustamispäätöksessä sen vahvuudeksi määriteltiin

päällikkö, apulaispäällikkö ja 50 miestä, mutta jo helmikuussa 1931 miehistön määrä kak-

sinkertaistettiin niin, että määrävahvuus käsitti päällikön, kaksi apulaispäällikköä ja 100

miestä. Näistä 12 ylempään palkkausluokkaan kuuluvaa oli määrätty ryhmänjohtajiksi.

Tässä vahvuudessa komennuskunta toimi vain puolitoista kuukautta eli huhtikuuhun asti,

jolloin miehistön määrä laskettiin takaisin viiteenkymmeneen mieheen ja ennen pitkää vie-

lä siitäkin pienemmäksi niin, että määrävahvuus lokakuussa 1931 oli päällikkö ja 30 mies-

112 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s. 821.
113 Liikkuvan poliisikomennuskunnan päiväkäskyt 1930–1932, HC1, Liikkuvan poliisin arkisto.
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tä. Kuitenkin jo marraskuussa tehtiin jälleen lisäys miehistövahvuuteen, se kasvatettiin ta-

kaisin 50 mieheen. Tammikuussa vahvuutta kasvatettiin 63 henkeen ja lopulta huhtikuussa

1932 Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan kuului 120 miestä, jona vahvuus pysyi kevää-

seen 1933 asti. Tämän määrävahvuuden muodostivat päällikkö, kaksi apulaispäällikköä,

vääpeli, 13 ryhmänjohtajaa ja 103 konstaapelia.114

Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistön määrän vaihtelu oli sidoksissa yhteiskunnalli-

seen tilanteeseen ja valtion rahatilanteeseen. Kun yhteiskunnallinen tilanne rauhoittui, niin

syyskuussa 1931 komennuskunnan vahvuus supistettiin valtion taloudelliseen tilanteeseen

vedoten vaatimattomaan 30 mieheen. Poliittisesti katsoen se toteutettiin kuitenkin epäedul-

liseen aikaan. Loppuvuotta 1931 värittivät tiedot Maakuntain liikkeen tiimoilta nousseista

vallankaappausajatuksista, liikkeen järjestäytymisestä suojeluskuntapiireittäin sekä mielipi-

teen muokkauksesta suojeluskunnissa ja armeijassa. Etsivä keskuspoliisi puolestaan oli

saanut tietoonsa äärimmäisen oikeiston yhteydet Saksan natseihin.115

Näiden tapahtumien johdosta valtioneuvosto nosti Liikkuvan poliisikomennuskunnan mää-

rävahvuuden takaisin 50 mieheen. Lisäksi yksikölle myönnettiin määräraha uuden apu-

laispäällikön palkkaamiseksi. Seuraava komennuskunnan määrävahvuuden lisääminen

osuu yksiin tammikuussa 1932 heränneisiin äärimmäisen oikeiston omatoimisiin esiintymi-

siin Mäntsälässä. Autoilla liikkunut lapualaismielinen miesjoukko kävi 25.1.1932 naulaa-

massa kiinni kaksi työväentaloa. Tilannetta pohdittuaan valtioneuvoston istunnossa päätet-

tiin nostaa Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvuutta 63 mieheen.116

Poliisin toiminta omavaltaisia äärioikeistolaisia vastaan jäi kuitenkin melko tuloksettomaksi

ja tämä sai osakseen Etsivän keskuspoliisin päällikön Esko Riekin kritiikin. Hän oli sitä

mieltä, että komennuskunnan vahvuuden nostaminen 63 mieheen ei ollut mitenkään riittä-

vä ja viittasi aikaisempiin jopa 200 miehen erikoispoliisijoukon perustamista tarkoittaneisiin

esityksiinsä. Ennen kuin hallitus suostui Riekin vaatimiin poliisin vahvistamistoimiin, oli po-

liisin kohdattava ja tunnustettava voimattomuutensa Mäntsälässä helmikuussa 1932 ta-

pahtuneen kapinan yhteydessä. Mäntsälän selkkauksen ja sen jälkeisen sisäpoliittisesti

jännittyneen jälkiselvittelyvaiheen poliisipoliittiset seuraukset näkyivät myös Liikkuvassa

114 Liikkuvan poliisikomennuskunnan päiväkäskyt 1930–1932, HC 1, LP:n arkisto; Liikkuvan poliisikomen-
nuskunnan vahvuusilmoitukset 1930–1932, Liikkuvan poliisin arkisto; Hietaniemi 1992, s. 151–167.

115 Hietaniemi 1992, s. 159.
116 Hietaniemi 1992, s. 159–162.
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poliisikomennuskunnassa. Sen vahvuus nostettiin valtioneuvoston päätöksellä heti maalis-

kuun 1932 alussa tilanteen johdosta toistaiseksi 120 mieheen.117

Näyttäisi siis siltä, että ensimmäisten toimintavuosien aikana tapahtunut komennuskunnan

miehistön määrävahvuuden vaihtelu olisi pitkälti sidoksissa Suomessa vallinneeseen sisä-

poliittiseen tilanteeseen ja oikeiston piiristä nousseisiin levottomuuksiin. Tämä on helposti

ymmärrettävissä sen valossa, että Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäisten vuosi-

en tärkein tehtävä oli juuri poliittisten levottomuuksien ja järjestyshäiriöiden taltuttaminen.

Yksikön asema poliisitoimessa oli myös vielä tässä vaiheessa vakiintumaton ja toiminnan

jatkuvuudesta oltiin epätietoisia. Toisaalta oli jatkuvaa epävarmuutta määrärahojen saata-

vuudesta, mutta toisaalta poliittiset levottomuudet vaativat komennuskunnan työpanosta ja

näin ollen tekivät sen tarpeelliseksi. Epävakaa tulevaisuudenkuva vaikutti myös miehistön

vaihtuvuuteen, koska vakituiseen poliisivirkaan hakeutuminen takasi paremmin toimeentu-

lon jatkuvuuden.

3.4 Liikkuvuutta ja yhtenäisyyttä arvostettiin

Ensimmäisten toimintavuosien aikaisessa kokoonpanossaan komennuskunta oli kokonai-

suudessaan sijoitettu Helsinkiin, eikä, kuten myöhemmin, eri läänien alueelle maaherrojen

tarkemmin määräämiin paikkoihin. Komennuskunnan toimintaa ei alussa järjestetty millään

tavoin kiinteäksi, vaan se oli ”liikkuva” sanan täydessä merkityksessä. Komennuskunnan

koossa pitäminen Helsingissä katsottiin tarpeelliseksi muun muassa sen takia, että se oli

tarvittaessa sieltä nopeammin saatavissa sinne, missä paikallinen poliisivoima oli osoittau-

tunut riittämättömäksi järjestyksen palauttamiseksi, kuin jos se olisi ollut sijoitettuna use-

ampaan paikkaan eri puolille maata.118

Paineita poliisivoiman jakamiseen oli kuitenkin olemassa. Erityisesti lapuanliikkeeseen

myönteisesti suhtautuneet oikeistolaiset vaativat komennuskunnan sijoittamista osaksi

paikallista poliisia. Eduskunnan myönnettyä määrärahan komennuskunnan vahvistami-

seen myös maaherrat alkoivat vaatia, että komennuskunta jaettaisiin osiin ja sijoitettaisiin

117 Hietaniemi 1992, s. 162–167.
118 Kosonen Otto, LPK, Suomen Poliisilehti 1938:24, s. 618.
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eri puolille maata. Poliisijohdossa, joka ajoi Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistamis-

ta, maaherrojen toiveisiin suhtauduttiin kuitenkin kielteisesti.119

Liikkuvan poliisikomennuskunnan päällikkö Edvin Stolt totesi sisäasianministeriölle laati-

massaan selvityksessä toukokuussa 1932, että jos Liikkuvasta poliisikomennuskunnasta

sisäasianministeriön kirjelmän mukaisesti siirrettäisiin 55 miestä eri paikkakunnille ympäri

maata, olisi siitä seurauksena, että maan poliisireservin olemuksen kuivuminen melko pie-

neksi. Kirjelmässä mainitut kymmenen miehen ryhmät ovat hänen mielestään poliisitaktilli-

sesti merkityksettömiä. Hänen mukaansa joukkuetta, eli 40 miestä, voitaisiin pitää pienim-

pänä poliisitaktillisena yksikkönä, joka voisi toimia itsenäisesti ja jota aika ajoin voisi me-

nestyksellisesti käydä kouluttamassa väliaikaisella sijoituspaikkakunnalla.120

Myöskään Riekki ei kannattanut komennuskunnan jakamista, vaikka mainitseekin hyvin

ymmärtävänsä esimerkiksi läänien maaherrojen pyynnöt saada muualla maassa poliisi-

voimille vahvistusta, sillä se oli hänen mielestään kieltämättä monissa kaupungeissa liian

heikko ja kykenemätön vakavien järjestyshäiriöiden sattuessa sotilaalliseen esiintymiseen.

Tämän epäkohdan korjaamiseen ei kuitenkaan Riekin mukaan tullut ryhtyä siten, että teh-

dään samalla mitättömäksi yhdessä maan tärkeimmässä paikassa, pääkaupungissa, vii-

mein aikaansaatu välttämätön parannus. Hän yhtyi täydellisesti asiakirjoissa oleviin lau-

suntoihin siitä, että ”nykyistä Liikkuvaa komennuskuntaa ei tulisi mitenkään heikentää, sillä

sen vahvuus on pienin mahdollinen nykyiset olot huomioon ottaen”. Riekin mukaan ympä-

riinsä sijoitettavat pienet komennuskunnat olisivat menettäneet kokonaan merkityksensä ja

taantuneet varsin nopeasti tavallisiksi järjestyskonstaapeleiksi.121

Riekki halusi myös painottaa sitä, että kaikkialla maailmassa oli viime vuosina voimak-

kaasti lisätty poliisin tehoa nimenomaan siten, että sen aseistusta, liikkuvuutta ja sotilaallis-

ta esiintymistä oli kehitetty. Ainakin kaikissa pääkaupungeissa oli sijoitettu huomattavia

poliisijoukkoja kasarmeihin, jotta vankka kuri ja mahdollisimman suuri iskuvalmius olisi ai-

na taattu. Jos päivittäinen järjestyksenpito kuitenkin vaati poliisivoimien lisäämistä jollakin

muulla paikkakunnalla, oli sinne tilapäisesti komennettava osa komennuskuntaa pätevän

ja koulutetun poliisiupseerin johdolla. Lopuksi hän vielä lisäsi, että hän ei nähnyt mitään

119 EK-Valpo I, Esko Riekin salainen muistio pääministeri Sunilalle ja sisäasianministeri von Bornille,
3.6.1932, 6. XX E, KA.

120 Edvin Stoltin lausunto SM:lle 23.5.1932, pöytäkirjajäljennökset, Helsingin poliisilaitoksen keskuspoliisi-
osaston arkisto, Cb2 130/III, KA.

121 EK-Valpo I, Esko Riekin salainen muistio pääministeri Sunilalle ja sisäasianministeri von Bornille,
3.6.1932, 6. XX E, KA.
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asiallisia syitä, jotka voisivat puoltaa komennuskunnan heikentämistä ehdotetulla tavalla,

vaan päinvastoin monet syyt vaativat sen koossapitämistä ja edelleen kehittämistä. Riekin

mielestä osien lohkominen komennuskunnasta ennen sisäisten olojen rauhoittumista olisi

ollut kohtalokasta.122

Edellä esitellyt näkemykset kertovat niistä toiveista ja tavoitteista, joita Liikkuvalle poliisiko-

mennuskunnalle asetettiin sen ensimmäisten toimintavuosien aikana. Joukkojen tuli olla po-

liisinyrkki, irrallinen, helposti liikuteltava osasto, joka voitiin lähettää aina tarvittaessa vahvis-

tamaan paikallista poliisivoimaa. Selkeästi näkyy, että sen ensisijaiseksi tehtäväksi oli ase-

tettu poliittisten levottomuuksien ja liikehdinnän aiheuttamat järjestyshäiriöt ja niiden kukis-

tamiseksi katsottiin tarvittavan ehdottomasti poliisireserviä. Tätä heijastelee myös jo aiem-

min todettu seikka, että komennuskunnan miehistön määrä oli selkeästi sidoksissa poliitti-

seen tilanteeseen ja levottomuuksien esiintymiseen maassa. Mallia ja vahvistusta näkemyk-

silleen Riekki haki myös ulkomailta ja hän muisti mainita useaan otteeseen, että muuallakin

Euroopassa oli maiden pääkaupungeissa vastaavia tehokkaita poliisijoukkoja. Ympäriinsä

sijoitettujen pienempien komennuskunnan osien arveltiin myös pian sulautuvan ja maatuvan

paikallisiksi järjestyspoliiseiksi keskitetyn sekä sotilaallisen esiintymisen hävitessä.

Nämä huomiot vahvistavat myös omalta osaltaan tulkintaani siitä, että Liikkuvan poliisiko-

mennuskunnan perustamisen aikoihin oli Suomessa meneillään niin sanottu high policing

vaihe, joka on kiinteästi sidoksissa sisäpoliittiseen tilanteeseen. Liikkuvan poliisikomen-

nuskunnan määrävahvuus vaihteli poliittisen tilanteiden muutosten ja levottomuuksien

esiintymisen tahtiin.

122 EK-Valpo I, Esko Riekin salainen muistio pääministeri Sunilalle ja sisäasianministeri von Bornille,
3.6.1932, 6. XX E, KA.
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3.5 Komennuskunnalle työsarkaa poliittisista
levottomuuksista

Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamislauseessa oli määritelty, että sen tarkoituk-

sena oli toimia yleensä poliittisissa levottomuuksissa keskitetysti johdettuna iskuryhmänä

ja omata sotilaallista valmiutta. Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäinen virkatehtä-

vä oli järjestää saattovartiosto lokakuussa 1930 kyyditetylle K. J. Ståhlbergille hänen pala-

tessaan Helsinkiin.123 Poliisikomennuskunnan perustamispäätöksessä sen ensisijaiseksi

tehtäväksi oli määritelty järjestyksenvalvontatehtävät eri osissa maata Helsingistä käsin

suoritettavien komennusten muodossa ja tuohon perustamispäätökseen sen toiminta pe-

rustuikin aina kevääseen 1933 saakka. Tänä aikana Suomessa sattui niin paljon yhteis-

kunnallisten kysymysten aiheuttamia järjestyshäiriöitä, että komennuskunta oli suurimman

osan ajasta liikkeellä eri puolilla maata. Huomattavimpia olivat Lapuanliikkeen aikaan-

saannokset eli lähinnä kansalaisten kyyditykset, Mäntsälän ja Nivan kapinat sekä työlakko-

jen, työsulkujen ja maaseudulla suoritettujen pakkohuutokauppojen yhteydessä esiintyneet

järjestyshäiriöt. Mikäli tilanne salli, osallistui komennuskunta myös Helsingin järjestyspolii-

sin normaalin toimintaan suorittaen muun muassa tavallista vartiopalvelusta sekä yllätys-

tarkastuksia. 124

Ensimmäisten vuosien toiminnassa korostettiin poliisivoimien itsenäisyyttä eli sitä, että sen

oli kyettävä selviytymään vakavista järjestyshäiriöistä ilman armeijan tai suojeluskuntien

apua. Liikkuvan poliisikomennuskunnan päällikkö Edvin Stolt painotti sisäasiainministeriöl-

le laatimassaan muistiossa, että ”kun poliisi yksin huolehtii tehtävistään, voidaan saada

rauha yhteiskunnassa säilymään vähemmillä uhrauksilla”. Poliisin toiminta oli ensisijaisesti

järjestyshäiriöiden ehkäisemiseen pyrkivää, kun taas suojeluskuntien ja armeijan toiminta

perustui aseiden käyttöön. Tämän päämäärän saavuttamisessa Stoltin mukaan oli ratkai-

sevassa roolissa Liikkuva poliisikomennuskunta, jonka tuli olla yhtenäinen, hyvin koulutet-

tu, kurinalainen, yhtenäiseen esiintymiseen totutettu ja päälliköiden välittömässä komen-

nuksessa. Poliisitaktisesti oli tärkeää, että uhkaavan levottomuuden, mellakan tai muun

123 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s.821.
124 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 827.
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järjestyshäiriön uhatessa poliisijohto pystyi lähettämään paikalle niin vahvat poliisivoimat,

että ne varmasti saisivat tilanteen haltuunsa.125

Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustaminen vaikutti myös muuhun poliisitoimintaan ja

sen seurauksena poliisitaktiikassa alettiin korostaa sotilaallisten menetelmien osuutta. Suo-

malaiselle poliisitoiminnalle oli tietty sotilaallisuus ollut ominaista jo pitkään, mutta vasta ko-

mennuskunnan perustamisen jälkeen alkoi muunkin poliisikunnan perehdyttäminen taistelu-

taktiikan käyttöön virantoimituksessa. Liikkuvan poliisikomennuskunnan rooli oli toimia pää-

kaupungissa esimerkkinä ja aika ajoin järjestettiinkin käytännön taisteluharjoituksia pääkau-

pungin kaduilla.126 Komennuskunta järjestettiin sotilaallisesti ja se varustettiin täysimittaisella

mellakkapoliisin aseistuksella. Yksikköä pyrittiin pitämään mahdollisimman paljon kasarmoi-

tuna ja sen miehistöä siirrettiin lyhyin väliajoin asemapaikasta toiseen.127

Näillä toimenpiteillä pyrittiin suojaamaan yksikköä poliittisilta virtauksilta. Myös sotilaallisuu-

den ulkoisia piirteitä korostettiin poliisissa, muun muassa useat 1930-luvulla järjestetyt polii-

siparaatit ovat tästä osoituksena.128 Liikkuvan Poliisikomennuskunnan johtaja Edvin Stolt

totesi lausunnossaan, että ”jos tilanne johtaa siihen, että taisteluun rauhanhäiritsijöiden

kanssa joudutaan, pitää poliisijoukot jakaa tuli- ja iskuryhmiin, joilla on käytössään tarvittava

aseistus”. Tosin hän vielä samassa lausunnossa totesi, että poliisitaktillisissa tehtävissä ta-

voitteena ei ole sodan tapaan vastustajien tuhoaminen vaan niiden kiinniottaminen.129

Esimerkkinä Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäisten vuosien toiminnasta oikeisto-

levottomuuksien kukistajana voidaan pitää sen toimintaa Mäntsälän selkkauksen aikana.

Äärimmäisen oikeiston vaatimukset ja sisäpoliittinen jännitys huipentuvat Mäntsälän kapi-

naksi kutsuttuihin levottomuuksiin, jotka saivat alkunsa sosiaalidemokraattisen kansan-

edustaja Mikko Erichin puhetilaisuudesta Mäntsälän Ohkolan työväentalolla 27. helmikuuta

1932.130 Tämä oli komennuskunnan ensimmäinen tulikaste ja tällöin oli koko komennus-

125 Edvin Stoltin lausunto sisäasiainministeriölle 23.5.1933, pöytäkirjajäljennökset Helsingin poliisilaitoksen
keskuspoliisiosaston arkisto Cb2 130/III, KA.

126 Keskinen & Silvennoinen 2004, s. 134.
127 Hietaniemi 1992, s. 177
128 Hietaniemi 1992, s. 177.
129 Edvin Stoltin lausunto sisäasiainministeriölle 23.5.1933, pöytäkirjajäljennökset Helsingin poliisilaitoksen

keskuspoliisiosaston arkisto Cb2 130/III, KA.
130 Ahti 1990, s. 113–118.



49

kunta paikalla. Toisen samanlaisen se sai myöhemmin samana vuonna Nivan pitäjän kir-

konkylässä. Sinne oli komennettu joukkueen vahvuinen ryhmä.131

Jälkeenpäin Liikkuvan komennuskunnan silloinen päällikkö E. Urpola muisteli noita tapah-

tumia ja totesi, että ”ottamalla huomioon poliisikomennuskunnan konstaapelien lyhyen po-

liisipalvelusajan, he siitä huolimatta käyttäytyivät mainittuja tehtäviä suorittaessaan kiitosta

ansaitsevalla tavalla, asiallisesti ja kylmäverisesti”. Lisäksi hän toteaa, että Mäntsälän ka-

pina ja Nivalan tapaus olivat Liikkuvalle poliisikomennuskunnalle ja koko muullekin poliisi-

kunnalle aivan uutta ja ennen kokematonta, mutta niistä selviydyttiin moitteettomasti kun

tapauksissa käytettiin niin sanottua passiivista poliisitaktiikkaa ja toimittiin liikoja hätiköi-

mättä lakien ja asetusten puitteissa.132

Martti Ahdin arvion mukaan Mäntsälässä olleet poliisivoimat eivät kuitenkaan olisi pysty-

neet estämään Lapuan liikkeen miesten toimia, mikäli he olisivat aseelliseen yhteydenot-

toon ryhtyneet. Paikalla olleen kokousväen turvallisuutta eivät pystyneet takaamaan pai-

kallinen nimismies, ei Mäntsälän oma poliisi eikä myöskään paikalle lähetetty Edvin Stoltin

johtama Liikkuva poliisikomennuskunta. Piirittäjien ylivoima oli huomattava. Komennuskun-

ta oli ollut paikkakunnalla jo aiemminkin. Maaherra Bruno Jalander oli lähettänyt joukot

Mäntsälään myös saman vuoden tammikuussa kun lapualaiset olivat naulanneet kiinni

työväentalon. Komennuskunta jäi silloin paikkakunnalle avustamaan paikallisia poliisivoi-

mia, mikä oli Ahdin mukaan ärsyttänyt suuresti muutenkin kimpaantuneita lapualaispiirejä.

Mäntsälän talvisilla teillä, joilla tavallisesti oli totuttu näkemään tuttuja marssivia suojelus-

kuntalaisia, partioikin nyt aseistettuja helsinkiläisiä poliisiosastoja.133

Tarkasteltaessa komennuskunnan työtehtäviä sen ensimmäisinä toimintavuosina voidaan

todeta, että ne painottuivat pitkälti poliittisten levottomuuksien hillitsemiseen. Poliittinen

tilanne oli komennuskunnan perustamisen jälkeisinä vuosina niin epävakaa ja yhteiskun-

nallisten kysymysten aiheuttamia järjestyshäiriöitä tapahtui niin runsaasti, että muihin teh-

täviin komennuskunnan voimavarat eivät juuri riittäneet. Komennuskunnalla oli myös vai-

kutusta laajemmalti poliisitoimintaan maassamme. Poliisitaktiikassa alettiin korostaa soti-

laallisten menetelmien osuutta. Tosin on todettava, että suomalaiselle poliisitoiminnalle oli

tietty sotilaallisuus ollut ominaista jo ennen 1930-lukuakin. Myös komennuskunnan itsenäi-

syyttä korostettiin, mikä osaltaan tukee näkemystä vallalla olleesta high policing -

131 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s.821.
132 Urpola E., LP:n alkuvaiheista, Poliisimies 1945:19, s.822.
133 Ahti 1990, s. 122–145.
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vaiheesta. Komennuskunnan keskeinen tehtävä ja tavoite olivat alkuun lähes ainoastaan

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen poliittisten levottomuuksien sattuessa.

Tulkintani mukaan tästä funktiosta itsessään muodostui yksi keskeinen komennuskunnan

roolia määrittävä tekijä. Vielä vuosien jälkeenkin se tullaan näkemään poliittisena iskujouk-

kona siitä huolimatta, että sen toimenkuva alkaa pian sisäpoliittisen tilanteen rauhoituttua

muuttua ja laajentua.



51

4 JOUKKOJEN VAHVISTAMISEN JA TOIMINNAN
UUDELLEEN MÄÄRITTELYN AIKA

4.1 Poliisireservin vahvistaminen nousee esille

Joulukuussa 1932 nimitetyn uuden T.M. Kivimäen hallituksen vaikutus keksitetyn poliisi-

voiman vahvistamiseen Suomessa oli merkittävä. Pääministeriksi tultuaan Kivimäki omisti

runsaasti huomiota poliisitoiminnan kehittämiselle.134 Jo aiemmin hän oli tuonut esille nä-

kemyksen, että väkivaltarikollisuuteen ei enää voitu vaikuttaa koventamalla rangaistuksia,

koska jo voimassa oleva laki antoi tuomioistuimille mahdollisuudet käyttää kyllin ankaria

vapausrangaistuksia. Hänen mielestään rikollisuuskehitykseen oli pyrittävä vaikuttamaan

ennen muuta ennalta ehkäisevin toimin.135

Kivimäki vaati erityisesti vuonna 1930 annetun järjestyksen ja turvallisuuden tehostamista

koskeneen lain muuttamista niin, että poliisi voisi huvitilaisuuksissa tekemänsä aseratsiat

kohdistaa tietyin edellytyksin kaikkiin läsnä oleviin. Kivimäen mielestä poliisin rikollisuutta

ennalta ehkäisevää työtä oli pidettävä kriminaalipoliittisesti tärkeämpänä ja tehokkaampa-

na kuin oikeusviranomaisten rangaistustoimintaa. Helmikuussa 1933 pitämässään pu-

heessa hän toi julkisuuteen vaatimuksensa poliisireservin vahvistamisesta. Kyse oli ni-

menomaan Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistamisesta ja uudelleen järjestämises-

tä, eikä tavoitteen takana ollut ainoastaan voimakkaasti esillä pidetty kysymys väkivaltari-

kollisuuden torjumisesta, vaan pyrkimyksenä oli ennen kaikkea vahvistaa poliisin valmiuk-

sia joukkoesiintymiseen.136

Myös Etsivän keskuspoliisin päällikkö Esko Riekki vaati hallitukselta nopeita toimia Liikku-

van komennuskunnan vahvistamiseksi. Hän myös edelleen halusi välttää komennuskun-

nan jakamista osiin mahdollisimman pitkälle. Riekki oli sitä mieltä, että Liikkuva poliisiko-

mennuskunta oli ennen kaikkea poliittinen iskujoukko, eikä sitä siksi tullut hajottaa pelkän

rutiiniluonteisten poliisitoimien tarpeisiin.137 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistami-

sen vaatiman virkamiesvalmistelun läpiviemiseksi hallitus asetti 7.4.1933 erityisen elimen,

134 Hietaniemi 1992, s. 171–172.
135 Rikollisuuden vastustaminen, Suomen poliisilehti 1932:23, s. 602.
136 Hietaniemi 1992, s. 171–172.
137 EK-Valpo I, Esko Riekin muistio sisäasiaministeri Puhakalle, 11.3.1933, 6. XX E, KA.
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jonka nimi oli Poliisiasian neuvottelukunta. Siihen kuuluivat muun muassa maaherra Ilmari

Helenius, Esko Riekki, poliisimestari O.A. Vilkman sekä vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja

A.P. Arvelo.138

Huhtikuun alussa 1933 hallitus esitti eduskunnalle Liikkuvan poliisikomennuskunnan vah-

vistamista ja teki pyynnön saada lisämääräraha. Hallitus vetosi perusteluissaan hieman

aiemmin vahvistettuihin rikollisuutta vastustaviin säännöksiin.139 Maaliskuussa 1932 laki

järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta oli uusittu ja se tuli voimaan huhtikuun 15

päivänä 1933. Siinä säädettiin, että julkisissa tai yksityisissä huvitilaisuuksissa kukaan ei

saanut olla aseella tai räjähdysaineella varustettuna, ellei ase ole niissä hänelle tarpeelli-

nen viran tai toimen vuoksi. Laki kielsi myös alkoholin tuonnin kyseisiin tilaisuuksiin.140

Laki antoi poliisimiehille laajat valtuudet toimittaa henkilöön käyvä etsintä ja kotietsintä mi-

käli oli syytä epäillä mainitun kiellon rikkomista. Laissa mainittiin vielä erikseen, että ”jos

julkisissa tai yksityisissä huvitilaisuuksissa, joihin väkeä kokoontuu, on syytä epäillä, että

jokin uhkaa järjestystä tai turvallisuutta on poliisiviranomaisella tai hänen määräämällään

virkapukuisella poliisikonstaapelilla oikeus toimittaa yleinen henkilöön käyvä etsintä”. Tä-

mä kuitenkin rajoitettiin siihen, että etsinnällä oli tarkoituksena saada varmuus siitä, ettei

tutkittavalla ollut hallussaan aseita, räjähteitä tai alkoholia.141

Järjestyksenvalvonnan ohella hallitus perusteli esitystään liikenteen valvonnan tehostami-

sen tärkeydellä sekä alkoholiin salakuljetuksen valvonnan lisäämisellä. Hallitus totesi esi-

tyksessään, että alkoholin salakuljetusta oli suuressa määrin havaittavissa varsinkin ran-

nikkoseudulla ja muussa maassa ongelmana oli lähinnä väkijuomien luvaton valmistami-

nen. Näin ollen tuli väkijuomalainsäädännön valvontaan hallituksen mukaan kiinnitettää

erityistä huomiota.142

Edellä mainittujen säädösten edellyttämien tehtävien riittävän tehokas suorittaminen var-

sinkin maaseudulla oli mahdotonta vähäisen poliisivoiman vuoksi. Vakinaisen poliisivoi-

man lisäämistä tarvittavassa määrin ei hallitus myöskään pitänyt mahdollisena, vaan se

kohdisti toiveensa miehistön lisäämisestä Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan. Käytännös-

sä esitys siis sisälsi ehdotuksen, että Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa vahvistettaisiin niin,

138 Hietaniemi 1992, s. 175.
139 Hallituksen esitys numero 122, 1932 Vp ak III.
140 Laki järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta 17.3.1933 93/1933.
141 Laki järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta 17.3.1933 93/1933.
142 Hallituksen esitys numero 122, 1932 Vp ak III.
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että sen osastoja voitaisiin lähettää paikallisten viranomaisten avuksi eri puolille maata.

Komennuskunnan osastoja lähetettäisiin etenkin sellaisille alueille, joilla esiintyi eniten ri-

kollisuutta ja joilla sen vastustamiseen tarvittiin eniten lisävoimia.143

Hallituksen suunnitelmat herättivät heti julkisuuteen tultuaan keskustelua, joiden kautta on

nähtävissä poliisivoiman lisäämiseen liittyvät poliittiset yhteydet. Hallituksen esitykseen

suhtautui kielteisesti vain aivan jyrkin oikeisto. Kärkevimmät arvostelut saattoi lukea Isän-

maallisen kansanliikkeen lehdistä. Niissä Liikkuva poliisikomennuskunta rinnastettiin Klaus

Flemingin voutien valiojoukkoihin. Sen sijaan muun muassa Helsingin Sanomien mukaan

esitys oli tarkoituksenmukainen ja komennuskunta oli tarpeellinen järjestyshäiriöitä estet-

täessä ja hillitessä. Myös muun muassa Maalaisliittolainen Suomenmaa piti uudistusta

tarpeellisena ja vaati lisäksi toimia keskitetyn poliisivoiman ja ammattitaitoisen poliisiylijoh-

don aikaansaamiseksi.144

Vuoteen 1933 tultaessa on huomattavissa selkeä muutos suhtautumisessa komennus-

kunnan tehtäväkenttään. Hallitus alkoi ajaa komennuskunnan vahvistamista, koska katsot-

tiin, että komennuskuntaa tarvittiin aiempaa laajempien tehtävien hoitoon. Tärkeiksi nostet-

tiin muun muassa rikollisuuden vastustaminen, järjestyksenvalvonta sekä jo pitkään jatku-

nut ja huolestuttavat mittasuhteet saanut alkoholin salakuljetus. Vakinaisen poliisivoiman

lisäämiseen ei ollut mahdollisuutta ja näin ollen hallitus näkikin komennuskunnan vahvis-

tamisen ratkaisuna miehistöpulaan. Laajentuvan roolin seurauksena komennuskunta olisi

myös hajautettava maakuntiin. Tämä osoittaa näkemykseni mukaan sen, että kiihkeimpien

poliittisten levottomuuksien rauhoituttua komennuskunnalle aletaan suunnitella uuden laista

roolia osana Suomen poliisia. Uudenlaisen roolin myötä komennuskunnan miehistövahvuut-

ta kasvatetaan, mutta sen lisäksi nousee tarve myös toiminnan uudelleen määrittelylle.

143 Hallituksen esitys numero 122, 1932 Vp ak III.
144 Hietaniemi 1992, s. 173–174.
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4.2 Eduskunta myöntää komennuskunnalle lisämäärärahan

Valtiovarainvaliokunta puolsi hallituksen esitystä lisämäärärahan myöntämiseksi ja totesi,

että varsinkin maaseudulla olevan poliisivoiman harvalukuisuutta silmälläpitäen esityksen

mukainen poliisivoiman tilapäinen lisääminen ei näyttänyt nykyoloissa olevan vältettävis-

sä.145 Eduskunnassa mielipiteet komennuskunnan lisämäärärahaesityksen suhteen ja-

kaantuivat selkeästi kahtia. Lisäystä kannatti kokonaisuudessaan radikaalia oikeistoa vas-

tustamaan noussut yhteisrintama. Sen sijaan Kokoomuksen oikeistosiiven edustajat, jotka

myöhemmin 1933 eduskuntavaalien jälkeen erosivat omaksi Isänmaallisen kansanliikkeen

eduskuntaryhmäkseen, vastustivat voimakkaasti ehdotettu poliisivoiman lisäystä.146

Kokoomuksen eduskuntaryhmän Paavo Korpisaari ilmoitti 12.4.1933 eduskunnassa käy-

dyssä lisämäärärahan myöntämistä käsittelevässä keskustelussa, että hän on ehdotusta

vastaan. Hänen mukaansa valtion talous oli muutenkin tiukilla ja komennuskunnan vahvis-

tamiseen ei ole syytä ryhtyä ennen kuin pysyvää ja vakinaista suunnitelmaa koko poliisi-

toimen kehittämiseksi ei ollut olemassa. Lisäksi Korpisaaren mukaan maassa ei ollut esiin-

tynyt mitään sellaista, joka olisi pakottanut juuri sillä hetkellä laittamaan niin suuren sum-

man Liikkuvan komennuskunnan vahvistamiseen. Korpisaaren puoluetoveri Hilja Riipinen

kannatti hänen ehdotustaan ja lisäsi vielä, että ”sitäpaitsi minusta näyttää kokemus siitä,

mitenkä hallitus voi käyttää poliisikomennuskuntaa, että siinä voidaan iskeä hyvinkin har-

haan. Kokemushan näyttää, että on voitu poliisikomennuskuntaa käyttää suoranaisen val-

tiollisen mielivallan palvelukseen.”147

Sisäasiainministeri Puhakka vakuutti sovittelevaan sävyyn, että komennuskunnan vahvis-

tamisen tarkoituksena oli rikollisuuden vastustaminen. Vaikka viranomaisten valtuuksia oli

lisätty oli se hänen mukaansa hyödytöntä ellei valtiovallalla ollut tosiasiallisia mahdolli-

suuksia annettujen valtuuksien käyttämiseen. Puhakka nosti esille, että poliisivoimaa oli

supistettu ja erityisesti maaseudulla sitä oli yhä enemmän jouduttu käyttämään muihin teh-

täviin kuin rikollisuuden vastustamiseen sekä järjestyksen ja turvallisuuden tehostamiseen.

Hänen mukaansa tähän tehtävään olisi tarkoituksenmukaisinta nyt saada lisää liikkuvan

miehiä kun paikallispoliisin lisäämistä ei ollut toistaiseksi näköpiirissä. Puhakka mainitsi

puheenvuorossa lisäksi uskovansa, ettei komennuskuntaa enää tarvitsisi käyttää Mäntsä-

145 Valtiovarainvaliokunnan mietintö numero 87, 10.4.1933, 1932 Vp.
146 Hietaniemi 1992, s. 174.
147 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistaminen, Valtiopäivien pöytäkirja, 12.4.1933, s. 2743–2744.
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län kapinan tapaisten tapahtumien tilanteiden varalta ja ettei sellaisia enää tulisi tapahtu-

maan. Sisäasianministeri lisäsi vielä lopuksi, että ”ei myöskään ole tarvinnut pitää silmällä

sitä, että liikkuvasta poliisikomennuskunnasta muodostuisi jonkinlainen valtiollisten rette-

löiden varalta oleva pienoissotajoukko, vaan komennuskunnan tarkoituksena on rikollisuu-

den vastustaminen sinänsä, rikollisten ja trokarien pesien hävittäminen, luvattomien asei-

den pois ottaminen ja muut niihin verrattavat toimenpiteet.”148

Jyrkintä oikeistoa ei näillä puheilla onnistuttu vakuuttamaan. Se näki, että poliisitoimen

vahvistaminen oli suunnattu sitä vastaan ja Hietaniemen näkemyksen mukaan se oli siinä

oikeassa, vaikka poliisivoiman vahvistamista perusteliinkin julkisuudessa erityisesti rikolli-

suuden vastaisen taistelun välttämättömyydellä.149 Eduskunnassa käydyissä keskusteluis-

sa kummasteltiin myös sitä, että poliittisten ryhmien välillä oli tapahtunut osien vaihdos

poliisikysymysten kohdalla. Ennen äärimmäinen oikeisto oli ollut vastakkaisella kannalla,

mutta nyt se vastusti poliisivoimien vahvistamista.150 Tämä seikka tukee tulkintaa siitä, että

äärimmäinen oikeisto koki, että poliisivoiman vahvistaminen oli suunnatu nimenomaan sen

toimia vastaan.

Samassa yhteydessä keskustelua aiheutti lisäksi Liikkuvan poliisikomennuskunnan käyt-

täminen. Maalaisliiton edustaja Vihtori Vesterinen oli hallituksen tekemän ehdotuksen kan-

nalla ja hän piti sitä tarpeellisena ja välttämättömänä juuri rikollisuuden poistamiseksi. Hän

halusi kuitenkin nostaa esille, että komennuskunnan käytössä ei aina oltu oltu täysin tasa-

puolisia. Vesterisen mukaan poliisivoimia ei ollut käytetty riittävässä mittakaavassa Mänt-

sälän tapahtumien yhteydessä, kun siellä ”oikeisto rauhoitti toisiaan pyssyjen ja tykkien

kanssa”. Hänen mukaansa Nivalan kapinaan sen sijaan poliisivoimat puuttuivat paljon

voimallisemmin. Vesterinen toteaa, että ”kun Nivalassa eräs körttiläinen talonpoika meni

Nivalan torille ja sai aikaan pienen pämäyksen, - poliisikunta kyllä kerkesi sinne! – siitä

mies sai pamppuja ja muutkin miehet saivat pamppuja. Vesterinen lopetti puheenvuoronsa

toiveeseen, että näissä asioissa oltaisiin jatkossa riittävän tasapuolisia, ”kun on pampun ja

kurin käyttämisestä kysymys”. 151

148 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistaminen, Valtiopäivien pöytäkirja 12.4.1933, s. 2744–2746.
149 Hietaniemi 1992, s. 174.
150 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistaminen, Valtiopäivien pöytäkirja 12.4.1933, s. 2744–2746.
151 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistaminen, Valtiopäivien pöytäkirja, 12.4.1933, s. 2746.
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Edellä esitetyistä puheenvuoroista nousee selkeästi esille se, että eduskunnan oikeistolai-

sen siiven mielestä komennuskunta oli heitä ja heidän toimintaansa vastaan suunnattu.

Vaikka sisäaisianministeri yritti muuta vakuutella, oli komennuskunta vuoden 1933 alku-

puolella edelleen monen silmissä poliittinen iskujoukko. Tämä on sinällään ymmärrettävää,

koska on totta, että sitä oli ensimmäisinä toimintavuosina käytetty lähinnä poliittisten levot-

tomuuksien selvittelyyn. Toisaalta myöskään vasemmisto ei noussut selkeästi puheenvuo-

roissa joukkojen vahvistamista puolustamaan, vaikka oikeistoa vastaan suunnatun Liikku-

van poliisikomennuskunnan voisi ajatella olleen heitä miellyttänyt poliisitoiminnan muoto.

Laajemmalti tarkastellenkaan lähteiden perusteella ei ole havaittavissa, että vasemmisto

olisi tätäkään poliisin toimintamuotoa kokenut ”omakseen”. Tämän taustalla vaikuttanee jo

vasemmiston pitkään kokema epäluottamus poliisitoimintaa kohtaan, mutta myös se, että

komennuskunnan työkenttä oli ollut niin oikeiston kuin vasemmistonkin piirissä syntynei-

den levottomuuksien värittämää.

Eduskunta äänesti ehdotuksesta lisämaarärahan myöntämisestä Liikkuvan poliisikomen-

nuskunnan vahvistamista varten ja se päättyi tulokseen 150 jaa- ja 12 ei-ääntä. Ehdotusta

vastaan äänestivät Kokoomuksen oikeistosiiven edustajat.152 Tältä pohjalta eduskunta hy-

väksyi hallituksen esityksen ja myönsi 12. huhtikuuta 1933 kuluvan vuoden tulo- ja meno-

arvioon lisämäärärahan Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistamiseksi.153

Eduskunnan myöntämien määrärahojen turvin valtioneuvosto päätti 20.4.1933 nostaa po-

liisikomennuskunnan vahvuuden 303 mieheen. Samalla määrättiin, että uudelle miehistölle

järjestettäisiin kahden kuukauden mittaiset kurssit. Komennuskunnan vahvistamisen jäl-

keen sen määrävahvuus pysyikin pitkään lähes muuttumattomana. Vuonna 1934 siinä ta-

pahtui vain vähäisiä muutoksia. Komennuskuntaan kuului silloin komennuskunnan päällik-

kö, tarkastaja, toimiupseeri, taloudenhoitaja, kuusi ylemmän palkkausluokan komisariota,

neljä alemman palkkausluokan komisariota, kaksi ylikonstaapelia, 30 vanhempaa kons-

taapelia ja 259 nuorempaa konstaapelia eli yhteensä 305 toimenhaltijaa. Tällaisena mää-

rävahvuus pysyi, eräitä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta, aina elokuuhun 1940 asti. 154

Tulkintani mukaan miehistön määrän vaihtelun väheneminen ja komennuskunnan henki-

löstön suurempi pysyvyys oli yksi merkki komennuskunnan aseman hiljalleen tapahtuvasta

vakiintumisesta.

152 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistaminen, Valtiopäivien pöytäkirja, 12.4.1933, s. 2747.
153 Lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon, 8.5.1933 129/1933. Vp.
154 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 828.
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4.3 Liikkuvan poliisikomennuskunnan uusi ohjesääntö

Kuten edeltä käy ilmi komennuskunnan miehistön vahvuutta kasvatettiin vuonna 1933.

Samaan aikaan Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminta järjestettiin muutenkin koko-

naan uudelle pohjalle. Poliisikomennuskunnan organisaatio ja toiminta määräytyi jatkossa

sisäasianministerin 20.6.1933 vahvistaman ohjesäännön mukaan. Sen mukaan Liikkuvan

poliisikomennuskunnan tehtävänä oli toimia vakinaisen poliisin apuna järjestyksen turvaa-

miseksi ja tehostamiseksi koko valtakunnassa erityisesti huvi ynnä muissa tilaisuuksissa,

joihin kokoontui enemmän väkeä. Lisäksi komennuskunnan tuli auttaa ase-etsintöjen toi-

meenpanemisessa, luvattoman väkijuomien maahantuonnin, kuljetuksen, valmistamisen,

varastoinnin ja myynnin estämisessä, yleisen liikenteen valvomisessa ja tämän ohessa

myös rikosten selvittämisessä ja muissa poliisitehtävissä. Komennuskunnan ylin johto ja

valvonta määriteltiin kuuluviksi sisäasiainministeriölle, jolla oli mahdollisuus määrätä osia

komennuskunnasta tarpeen mukaan maaherrojen käytettäväksi.155

Ohjesäännön mukaan komennuskunnan päällikkönä toimi poliisikomentaja. Komennus-

kunnassa oli päällystönä lisäksi toimiupseeri ja tarpeellinen määrä ylemmän ja alemman

palkkausluokan komisarioita. Alipäällystönä oli ylikonstaapeleja ja vanhempia konstaapele-

ja sekä miehistönä konstaapeleja. Komennuskunta jaettiin osastoon, joukkueisiin ja ryh-

miin sekä tarpeen mukaan toimitusjoukkueisiin ja muihin yksiköihin. Osaston päällikkönä

oli toimiupseeri, joukkueen johtajana ylemmän palkkausluokan komisario, joukkueen vara-

johtajana alemman palkkausluokan komisario, toimitusjoukkueen johtajana ylikonstaapeli

sekä ryhmän ja muun komennuskunnanyksikön johtajana vanhempi konstaapeli mikäli

erityisesti ei toisin ollut määrätty. Nimitykset komennuskunnan poliisikomentajan, toimiup-

seerin ja komisarion toimiin teki sisäasiainministeriö. Alipäällystön ja miehistön määräsi

toimiinsa komennuskunnan päällikkö. Vastaavasti poliisimiehen erottamisesta saattoi teh-

dä päätöksen sama viranomainen kuin nimittämisestäkin.156

Ohjesäännössä oli määritelty myös Liikkuvan poliisikomennuskunnan suhdetta paikallisiin

poliisiviranomaisiin nähden. Sijoituspaikan poliisipäällikön oli valvottava siellä olevan ko-

mennuskunnan alipäällystön ja miehistön toimintaa ja käyttäytymistä. Hänellä oli oikeus

antaa näille kurinpitorangaistuksena esimerkiksi varoitus. Komennuskuntaa tai sen osan

toimintaa johti toimialueen paikallinen poliisipäällikkö tai tämän esimies mikäli sisäasiain-

155 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
156 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
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ministeriö tai maaherra ei ollut määrännyt toisin. Komennuskuntaa tuli käyttää ensisijassa

sellaisilla paikkakunnilla joissa suuremman kuin paikallisen poliisivoiman tarve oli ilmeinen.

Jos komennuskunnalla ei sijoituspaikkakunnalla ollut ohjesäännön mukaisia varsinaisia

tehtäviä voitiin sitä käyttää muihin tarkoituksenmukaisiin poliisitehtäviin tai rikospoliisin

apuna. Lisäksi todettiin, että komennuskunta oli oikeutettu tehtävissään käyttämään hy-

väkseen sijoituspaikkakunnan poliisilaitoksen kalustoa. Tästä aiheutuvat suoranaiset kus-

tannukset, oli kuitenkin suoritettava komennuskunnan käyttövaroista.157

Ohjesäännössä määriteltiin myös tarkasti Liikkuvan poliisikomennuskunnan päällikön sekä

päällystön tehtävät. Päällikön tehtävä oli seurata poliisitoiminnan kehitystä sekä kotimaas-

sa että ulkomailla ja valvoa, että komennuskunnan toiminta mahdollisimman tehokkaasti

suuntautuu sille tämän ohjesäännön ja annettujen määräysten mukaan kuuluvien tehtävi-

en suorittamiseen. Lisäksi hänen tuli suorittaa tarkastuksia ja muullakin tavoin seurata

komennuskunnan toimintaa sekä pyrkiä saavuttamaan sen päällystön, alipäällystön ja

miehistön mahdollisimman vankka luottamus. Päällikön tuli huolehtia siitä, että poliisi-

miehet saivat tarvittavan opetuksen ja täyttivät hyvin tehtävänsä komennuskunnan tar-

koituksen saavuttamiseksi. Komennuskunnan päällikön tehtävänä oli huolehtia, että ko-

mennuskunnan miesten ja varsinaisen poliisin yhteistoiminta oli hyvin järjestetty sekä

yhdessä Helsingin kaupungin poliisipäällikön kanssa järjestää komennuskunnan koulutus

annettujen ohjeiden mukaisesti.158

Liikkuvan poliisikomennuskunnan päällikköinä 1930-luvun kuluessa toimivat reserviluut-

nantti Edvin Valfrid Stolt (myöhemmin komisario Urpola) vuosina 1930–1933, O. A. Wilk-

man 1933–1934 ja J. V. Arajuuri 1934 alkaen aina vuoteen1944 asti. Koska komennus-

kunnan päällikön tointa hoidettiin sivutoimena Helsingin poliisimestarin tehtävien ohella, oli

luonnollista, että komennuskunnan käytännönasioiden hoito tavallista suuremmassa mää-

rin keskittyi hänen lähimmän apulaisensa komennuskunnan toimiupseerin käsiin.159

Päällystön tehtävänä oli muun muassa huolehtia siitä, että komennuskunnan alipäällystö

ja miehistö sai tehtäviensä suorittamisessa tarvittavan tietopuolisen ja käytännöllisen ope-

tuksen ja ohjauksen. Heidän tuli pitää huolta siitä, että komennuskunnan varusteet ja

aseistus olivat määräysten mukaisessa kunnossa ja että alipäällystö ja miehistö tunsivat

hyvin aseistuksen ja muiden apuvälineiden käytön ja hoidon. Päällystön tuli huolehtia, että

157 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö, 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
158 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö, 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
159 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 826–829.
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komennuskunnan toiminta tapahtui vahvistetun suunnitelman ja annettujen määräysten

mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja valtiolle tarpeettomia

kuluja tuottamatta. Lisäksi heidän tuli henkilökohtaisesti johtaa alaistensa osastojen toimin-

taa ja järjestää näiden yhteistoiminta paikallisen poliisin kanssa mahdollisimman tehok-

kaasti. Päällystön vastuulla oli myös toimittaa tieto asianomaiselle maaherralle kaikista

sellaisista matkoillaan havaitsemista seikoista ja huomioista, joilla saattoi olla merkitystä

poliisitoiminnalle sekä antaa tietoonsa tulleista rikoksista asianmukainen ilmoitus paikalli-

selle poliisiviranomaiselle.160

Aluksi komennuskunta jaettiin Helsingissä toimineen pääosaston lisäksi kuuteen läänin-

osastoon, jotka edelleen maaherran harkinnan mukaan jaettiin muutamille sijoituspaikka-

kunnille. Komennuskunnan sotilastyyppinen organisointi kivääriryhmistä ja kaasuryhmistä

koostuneisiin joukkueisiin säilytettiin. Liikkuvan poliisikomennuskunnan osastot toimivat

paikallisen poliisin rinnalla ja paikallisten poliisipäälliköiden alaisuudessa, mutta tarkoituk-

sena oli, että komennuskunta säilytettäisiin osastojaosta huolimatta kuitenkin niin yhtenäi-

senä, että sen liikkuvuus voitaisiin taata.161 Liikkuvan poliisikomennuskunnan käyttöä ja

sijoitusta koskevassa ohjeessa todettiin, että ”komennuskunnan osat eivät ole tarkoitettu

pysyvästi jämähtämään osaksi sijoituspaikkakunnan poliisivoimia vaan ennen kaikkea lii-

kuteltaviksi paikasta toiseen sen mukaan missä eniten on tarvetta poliisivoimalle”. Lisäksi

ohjeessa todettiin, että komennuskunnan miehistöä ei myöskään tullut käyttää paikallisen

poliisin rutiinihallinnon tehtäviin, haasteiden toimittamiseen tai muihin kansliatöihin.162

Komennuskunnan uusi ohjesääntö vastaa hyvin niihin tavoitteisiin ja linjauksiin, joita halli-

tus oli aiemmin sille suunnitellut ja määritellyt. Sen tehtävät alkoivat siirtyä lähemmäksi

paikallispoliisin tehtäviä ja myös joukkojen hajauttaminen mahdollistettiin. Ohjesäännön

voisi arvella selkiyttäneen komennuskunnan johtoa ja komennussuhteita sekä tarkentavan

sen tehtäviä. On kai kiistatonta todeta, että komennuskunnan toimenkuvan selkeän muu-

toksen taustalla vaikutti paitsi hallituksen kanta myös yhteiskunnan poliittisen tilanteen

rauhoittuminen niin, että komennuskunnan tehtäviä voitiin alkaa suuntaamaan uudelleen.

Poliittisten levottomuuksien suitsiminen oli aiemmin niellyt suurimman osan komennus-

kunnan työajasta, mutta nyt sitä riitti myös muille toimille. Tiettyjä erityisiä piirteitä komen-

nuskunnan toiminnassa haluttiin kuitenkin edelleen säilyttää. Se oli edelleen organisoitu

160 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö, 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
161 Hietaniemi 1992, s.179.
162 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sijoituksesta,

16.6.1933, 6. XX E 2b, KA.
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sotilastyyppisesti ja liikkuvuutta korostettiin. Kuitenkin on selkeästi havaittavissa muutos

siinä, että komennuskunnan rooli muuttui enemmän paikalliseksi toimijaksi kuin yhtenäi-

seksi iskujoukoksi. Tulkintani mukaan tämä kuvastelee myös laajempaa muutosta siinä,

että sisäpoliittisen tilanteen rauhoittuessa poliisitoimessa alettiin siirtyä enemmän paikallis-

tason itsenäistä järjestyksenpitoa korostavaan low policing tilanteeseen.

4.4 Voimavaroja vaaditaan rikospoliisille

Rikollisuuden vastustaminen ja sen vaatimat toimenpiteet nousivat keskustelun aiheeksi

lehdistössä keväällä 1933. Voimavarat oli keskitetty poliittisten levottomuuksien estämi-

seen ja poliisitoiminnassa oli tästä johtuen keskitytty ennalta ehkäisyyn ja tehokkaaseen

järjestyksenpitoon. Kun vielä keväällä 1933 eduskunta hyväksyi hallituksen runsaskätisenä

pidetyn esityksen Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistamisesta järjestyspoliisin isku-

joukoksi, nosti se edelleen keskustelua rikospoliisista julkisuudessa. Varsinkin lehdistö oli

erittäin huolissaan tavanomaisesta rikollisuudesta ja epäili komennuskunnan tarkoituk-

senmukaisuutta ja arvosteli poliisijohtoa siitä, että rikospoliisin vahvistamiseksi ei ollut ryh-

dytty toimenpiteisiin163. Liikkuvan poliisikomennuskunnan laajentaminen nähtiin vastenmie-

lisenä, koska sen tarkoitusperänä katsottiin olevan radikaalin oikeiston esiintymisen vas-

tustaminen ja suitsiminen. Hanketta arvosteltiin suunnittelemattomuudesta ja epätarkoituk-

senmukaisuudesta ja lehdistössä vaadittiin sen sijaan rikostutkintavoimien lisäämistä.164

Myös valtiovarainvaliokunta oli hallituksen esityksen johdosta laatimassa mietinnössään

huomauttanut, että kuhunkin poliisikomennuskunnan osastoon tulisi kuulua kaksi rikosetsi-

vää, jotka voisivat avustaa maalaispoliisia suurempien rikosjuttujen selvittelyssä. Valiokun-

ta katsoi kuitenkin, ettei kyseistä järjestelyä varten perusteta mitään uusia peruspalkkaisia

virkoja.165 Eduskunta yhtyi tähän ehdotukseen vastauksessaan hallituksen esitykseen li-

sämäärärahan myöntämisestä Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvistamista varten.166

Asiaan otettiin kantaa myös poliisien ammattilehdistössä. Poliisimiehessä kiinnitettiin huo-

miota erityisesti tilanteeseen maaseudulla. Sen mukaan oli avoimesti myönnettävä, että

maaseutupoliisivoima oli heikko pienen miehistövahvuutensa vuoksi, mutta myös siksi,

163 EK-Valpo I, Lehtileikkeleet, kts. esim. Uusi Suomi 20.4.1933, Timon pakina; Suomenmaa 19.4.1933,
Järjestyksen ylläpitäminen ja Suomenmaa 20.4.1933, Poliisijohdon uusiminen, 6. XX E 2a, KA.

164 Hietaniemi 1995, s. 187.
165 Valtiovarainvaliokunnan mietintö numero 87, 10.4.1933, 1932 Vp.
166 Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisämäärärahan myöntämisestä Liikkuvan poliisikomennus-

kunnan vahvistamista varten, 12.4.1933, 1932 Vp.
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että siellä miehistö oli vielä suurimmaksi osaksi puutteellisesti koulutettua. Rikostutkimus

olisi maaseudulla saatava paremmalle pohjalle, koska se oli maaseudun poliisiolojen hei-

koin kohta ja pikaisen uudistuksen tarpeessa. Lähes kaikissa nimismiespiireissä oli vallalla

sellainen käytäntö, että jokainen konstaapeli selvitti ja tutki omalla toimialueellaan tapahtu-

neet rikokset ja vain joillakin paikkakunnilla rikostutkinnasta vastasi erityisesti siihen toi-

meen valittu ”pätevimmäksi katsottu henkilö”. Ratkaisuksi ongelmaan lehdessä esitettiin

paitsi koulutuksen kehittämistä myös rikostutkimuksen keskittämistä maaseudulla niin, että

sitä hoitaisivat tietyt henkilöt, joilla tuli olla keskeinen asema piirissään. Rikospoliisin tuli

paikallistuntemuksen takia olla kuitenkin ehdottomasti paikallinen. Liikkuvan poliisikomen-

nuskunnan saamaan lisämäärärahaan artikkeli suhtautui sinällään myönteisesti, mutta

ratkaisuna rikostutkinnan puutteellisuuteen se ei komennuskuntaa nähnyt.167

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesäännön mukaan olisi ollut mahdollista, että kullakin

komennuskunnan osan sijoituspaikkakunnalla voitiin yksi tai useampia konstaapeleja ko-

mentaa rikospoliisin tehtäviin. Etsivän keskuspoliisin päällikkö Riekki otti asiaan kantaa

toteamalla, että komennuskunta oli alkuaan kuitenkin tarkoitettu virkapukuisen järjestyspo-

liisin tehokkaaksi vahvistamiseksi ja iskujoukoksi. Hänen näkemyksensä mukaan tästä oli

edelleen pidettävä tiukasti kiinni ja vältettävä hajottamasta komennuskunnan voimia.168

Komennuskunta oli onnistuneesti muodostunut jo toimintansa alusta asti myös poliisien

koulutuselimeksi ja reserviksi, mutta ei ollut tiedossa, että rikospoliisiin olisi komennuskun-

nasta yleisemmin siirretty miehiä. Joillakin sijoituspaikkakunnilla oli muutamia komennus-

kunnan miehiä kuitenkin komennettu harjoittelemaan rikospoliisiin ja näin alustavasti pe-

rehdytetty rikospoliisin työhön. Riekki suhtautui varovaisen myönteisesti kuitenkin siihen,

että jatkossa voitaisiin komennuskunnan miehiä käyttää enemmän rikospoliisin apuna,

kunhan vain sen miehistön keskuudesta löydettäisiin paremmin kuin siihen saakka ne

miehet, joilla oli taipumuksia ja harrastuneisuutta rikospoliisialaan.169

Näyttäisi siltä, että Liikkuvan poliisikomennuskunnan rooli rikostutkinnassa avustamisessa

jäi melko marginaaliseksi. Asiasta ei myöskään lähteiden perusteella keskusteltu tämän

jälkeen. Komennuskunnan tehtäväkenttä oli alusta asti painottunut järjestyksenpidon puo-

167 Nimimerkki Maaseutukonstaapeli, Maaseutupoliisin mietteitä, Poliisimies 1933:19, s. 514–518.
168 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan eräiden miesten etsiväkoulutuksesta,

7.3.1934. 6. XX E 2b, KA.
169 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan eräiden miesten etsiväkoulutuksesta,

7.3.1934. 6. XX E 2b, KA.
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lelle ja lisäksi ajateltiin, että kenestä tahansa poliisista ei tule hyvää rikospoliisia, vaan

ammattiin tarvitaan taipumuksia ja harrastuneisuutta.

4.5 Kommunisteja jahtaamaan?

Kuten aiemmin on jo noussut esille Liikkuvan poliisikomennuskunnan arkkitehtinä toimi

Etsivän keskuspoliisin päällikkönä vuosina 1923 1938 toiminut Esko Riekki. Hän oli onnis-

tunut hankkimaan itselleen varsin vahvan aseman poliisihallinnossa ja suomalaisen valti-

onpoliisin tehokkuus oli alkanut näkyä viimeistään 1920-luvun loppupuolella. 1930-luvun

alkuvuosina kommunistinen liike työllisti edelleen Etsivää keskuspoliisia, vaikka yhteiskun-

nallinen kuohunta antoi paljon muutakin ajattelemisen aihetta. Etsivä keskuspoliisi oli siinä

mielessä poliittinen poliisi, että se teki hallituksen toivomalla tavalla ja ylimalkaan presiden-

tin, hallituksen ja Etsivän keskuspoliisin yhteistyö oli saumatonta. Lisäksi Etsivän keskus-

poliisin päällikkö toimi sisäasiainministeriön ylimääräisenä esittelijänä, mikä myös osaltaan

lisäsi hänen vaikutusvaltaansa. Koska Riekki lukeutui itsekin aktivisteihin, hänellä oli lähei-

set yhteydet myös heihin ja heidän tiedusteluorganisaatioon sekä tämän lisäksi myös suo-

jelukuntajärjestöön. Matti Lackmanin mukaan Riekin ansioksi on myös paljolti luettava se,

että Suomessa lähdettiin kehittämään nimenomaan suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaa

valtionpoliisia, jonka toiminnasta pyrittiin karsimaan sellaiset lieveilmiöt, joihin monet olivat

törmänneet Venäjän vallan aikana.170

Vaikka EK:n supistustoimet olivat suurimmillaan 1920-luvun loppupuolella, suomalaisen

valtiollisen poliisin tehokkuus alkoi näkyä viimeistään silloin. Tämä oli tulosta tiiviistä yh-

teistyöstä naapurimaiden valtionpoliisien, kotimaan muiden viranomaisten ja järjestelmää

tukevien tahojen kanssa. Suuri merkitys oli myös kehitetyillä menetelmillä, jotka olivat eh-

doton edellytys tulokselliselle ennaltaehkäisevälle toiminnalle. 1930-luvun alkuvuosina

suoritettiin paljon pidätyksiä, mikä näkyi vastaavasti myös valtio- ja maanpetoksista annettu-

jen tuomioiden määrän kasvuna. Tämä kertoo toisaalta siitä, että valtionvastaiset hankkeet,

kuten vakoilujutut ynnä muut sellaiset lisääntyivät, mutta toisaalta, että järjestelmä oli yhteis-

170 Lackman 1994, s. 22 ja 61–66.
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kunnan oikeistolaistumisen ja niin kutsuttujen kommunistilakien171 seurauksena entistä

”herkkähipiäisempi”. Tämä luonnollisesti lisäsi myös Etsivän keskuspoliisin työmäärää.172

Kommunistinen liike aiheutti edelleen eniten töitä Etsivälle keskuspoliisille ja vasemmiston

toiminnan estäminen oli sen tärkein tehtävä 1930-luvun alussa. Aika toi kuitenkin myös

muita haasteita Etsivälle keskuspoliisille, kun kävi ilmi, että valtionpoliisin oli seurattava

kaikkea mikä saattoi olla valtiolle vaarallista. Vaikka Etsivää keskuspoliisia syytettiin lähei-

sistä suhteista Lapuan liikkeeseen, Riekki ei voinut hyväksyä mitään poliittisia ääriliikkeitä.

Oikeiston uhan lisäksi Etsivän keskuspoliisin työtä lisäsi ”korviaan myöten velkaantuneella

maaseudulla” suoritetut pakkohuutokaupat. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet maanviljeli-

jät ryhtyivät vuoden 1931 alusta lähtien pitämään niin kutsuttuja pulakokouksia ympäri

maata ja tuo toiminta sai pian organisoituneita muotoja niin sanottuina pulaliikkeinä.173

Tarvittaessa Etsivä keskuspoliisi sai virka-apua muulta poliisikunnalta, mutta valtiollisen

poliisin työ oli luonteeltaan niin erilaista, että esimerkiksi tavallinen maaseudulla toimiva

poliisimies ei ollut siitä juuri selvillä. Hän saattoi auttaa virkaveljeään kuitenkin monella ta-

valla, esimerkiksi seuraamalla tarkkaan alueellaan liikkuvia outoja kulkijoita ja pitämällä

rekistereitä ja osoiteluetteloita ajan tasalla.174

Siitä huolimatta, että Liikkuva poliisikomennuskunta oli kokonaisuudessaan tarkoitettu vir-

kapukuisen järjestyspoliisin vahvistamiseksi ja sen iskujoukoksi oli poliisiasian neuvottelu-

kunnassa otettu useaan otteeseen esille myös etsiväkoulutuksen antaminen osalle ko-

mennuskunnan miehistä. Etsiväkoulutusta kokeiltiinkin muutamia vuosia komentamalla

joitakin miehiä etsivän keskuspoliisin riveihin ja samalla saamaan etsiväkoulutusta.175 Nä-

mä Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehet osoittautuivat saadun kokemuksen perusteel-

la hyviksi miehiksi, joilla oli ”ilmeistä harrastusta” etsivän keskuspoliisin työhön. He toi-

voivatkin tulla huomioiduksi vakinaisten virkojen avautuessa, mikäli komennuskunnan joh-

dolla ei ole mitään sitä vastaan. Kovinkaan järjestelmällistä koulutusta ei Etsivässä kes-

kuspoliisissa työskennelleille miehille pystytty kiireen vuoksi järjestämään, mutta tästä huo-

limatta heille pyrittiin antamaan tyydyttävä kuva valtiollisen poliisin työn kohteista ja menet-

telytavoista. Etsivässä keskuspoliisissa kuitenkin pidettiin erittäin hyödyllisenä, että kaikilla

171 Vuonna 1930 lakkautettiin ns. kommunistilaeilla muun muassa kaikki kommunistisiksi katsotut sanoma-
lehdet, järjestöt ja kiellettiin kommunistisiksi katsottu poliittinen toiminta, esim. sosialistisen työväen ja
pienviljelijäin vaalijärjestö ja eduskuntaryhmä. Meinander 1999, s. 86–88.

172 Lackman 1994, s. 65 66.
173 Lackman & Sirviö 1999, s. 33–34.
174 Lackman 1994, s. 30 31.
175 Hietaniemi 1992, s. 182.



64

Liikkuvan poliisikomennuskunnan sijoituspaikkakunnilla olisi joku tämäntapaista koulutusta

ja silmää valtiollisessa poliisissa saanut ”kehittyneempi konstaapeli”.176

Liikkuvan poliisikomennuskunnan konstaapelien etsiväkoulutuksesta kaavailtiin ensin jat-

kuvaa järjestelyä niin, että komennuskunnan miehiä olisi aina muutama Etsivän keskuspo-

liisin palveluksessa ja oppia saamassa.177 Kuitenkin voidaan havaita, että vuoden 1935

jälkeen ei Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehiä ollut enää komennettuna Etsivän kes-

kuspoliisin käyttöön.178 Keskusteluissa, joita käytiin Liikkuvan poliisikomennuskunnan

miesten kouluttamisesta rikospoliisin tai Etsivän keskuspoliisin palvelukseen, näkyy hyvin

se mitä poliisissa kyseiseen aikaan pidettiin tärkeänä. Poliittisen valvonnan ja Etsivän kes-

kuspoliisin rooli oli poliittisesti aktiivisen aikakauden aikana korostunut ja sen toimintaa

pidettiin varsin tärkeänä. Oman lisänsä tilanteeseen toi vielä vahvan aseman itselleen

hankkineen Esko Riekin panos. Kuitenkin poliittisen tilanteen rauhoituttua ja vakiinnuttua

Liikkuva poliisikomennuskunta sai keskittyä sille jo aiemmin osoitettuihin tehtäviin, eikä

sen jäseniä lopulta etsiviksi koulutettu.

176 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan eräiden miesten etsiväkoulutuksesta,
7.3.1934, 6. XX E 2b, KA.

177 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan eräiden miesten etsiväkoulutuksesta,
7.3.1934, 6. XX E 2b, KA.

178 Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvuusilmoitukset 1930–1935, Ha1, Liikkuvan poliisin arkisto.



65

5 VIINA LIIKKUI JA SALAPOLTTO KUKOISTI

5.1 Salakuljetuksen valvontaan kaivataan lisävoimia

Yhteiskunnallisen tilanteen rauhoittumisen myötä Liikkuvan poliisikomennuskunnan tehtä-

vät muuttuivat 1930-luvun puoliväliin tultaessa. Poliisin resurssien riittämättömyys oli eri-

tyisen selkeää laittoman alkoholin salakuljetuksen ja valmistamisen ehkäisemistyössä.

Valvontatilanne oli tämän toiminnan suhteen ollut heikko jo pitkään. Heti vuoden 1918 so-

dan vaikeuksien jälkeen järjestysvalta oli saanut kohdata uuden vaativan haasteen: kielto-

lain valvonnan. Laki tuli voimaan 1. kesäkuuta 1919 ja sen mukaan alkoholipitoisten ainei-

den valmistus, maahantuonti, kuljetus, myynti ja varastointi olivat sallittua vain lääkinnälli-

siin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Yksinoikeus alkoholin valmistamiseen, myyntiin ja

maahantuontiin kuului valtiolle.179

Lain valvontatehtävä kasvoi aika ajoin täysin ylivoimaiseksi huolimatta siitä, että nimis-

miesten ja poliisien avuksi järjestettiin niin kutsuttuja raittiuspoliiseja panemaan toimeen

ratsioita ja tarkastamaan liikennettä. Erityisen hankala tilanne syntyi rannikolla, koska lai-

ton viina tuli maahamme meriteitä pitkin. Suuret spriilastissa liikkuvat alukset pysähtyivät

kansainvälisille vesille aluevesirajan ulkopuolelle ja pienet nopeat moottoriveneet noutivat

lastin niistä.180 Virkavallan ja salakuljettajien välillä oli käynnissä suoranainen pirtusota ja

ainakin muutama rajavartiolaitoksen sekä tullin henkilökuntaan kuuluva mies sai surmansa

tulitaisteluissa. Myös trokareita kuoli ja haavoittui virkavallan ja apuun kutsuttujen sotilai-

den luodeista.181

Kaikista ponnisteluista huolimatta laiton alkoholi liikkui ja salapoltto oli yleistä. Yleisön kes-

kuudessa liikkui myös aika ajoin huhuja, että rikollisten lahjonta teki viranomaisista ”haja-

mielisiä ja huomaamattomia”, mutta asian tiimoilta tehdyt tutkimukset osoittivat nämä

epäillyt aiheettomiksi. Viranomaiset ja salakuljettajat ottivat useasti yhteen, mutta salakul-

jettajat voittivat viranomaiset yleensä kaluston ja välineistön tason sekä oveluutensa ansi-

osta. Pidätyksiä ja suuriakin takavarikkoja tehtiin, mutta se oli vain murto-osa valtaisasta

alkoholikaupasta. Ennen pitkään oltiin tilanteessa, jossa järjestysvallan oli annettava perik-

179 Filpus 2001, s. 19.
180 Ylikangas 1996, s. 285–286.
181 Pullat 1993, s. 47.
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si. Viinaa oli liikkeellä niin suuria määriä ja sen käyttö oli niin yleistä, että oli sula mahdot-

tomuus saattaa sitä kokonaan kontrollin alle. Vähitellen yhteiskunta kypsyi päätökseen

laillisen viinan palauttamisesta. Kieltolaki kumottiin helmikuussa 1932 ja tämä helpotti tun-

tuvasti juuri poliisiviranomaisten työtaakkaa.182

Kuten aiemmin on todettu, kieltolain valvomisesta oli koko lain voimassaoloajan suuria

vaikeuksia. Suurimmaksi ongelmaksi nousi asenne kieltolakia kohtaan. Se oli luonteeltaan

laki, joka ollakseen tehokas olisi vaatinut kaikkien ehdottoman tuen. Lainsäädännön teho

ja vaikutukset riippuvat ensisijassa siitä, vastaako laki kansan yleistä oikeustajuntaa ja on-

ko se tarkoituksenmukainen. Yleinen mielipide ei katsonut kieltolain olevan välttämätön ja

osa kansalaisista jopa suosi salakuljettajien toimia. Syynä tähän oli kansalaisten halu ja

tarve saada alkoholia. Paine ympäröivästä yhteisöstä samoin kuin valvontaviranomaisten

omat asenteet vaikuttivat siihen, että koko kieltolain ajan osalla heistä oli vaikeuksia moti-

voitua työtehtävien hoitamiseen.183 Tässä siis viitataan poliisin lisäksi myös rajavartiolai-

toksen ja tullin toimintaan.

Vuosina 1919–1932 voimassa ollut alkoholin myynnin ja käytön täysin kieltävä laki oli

osoittautunut kansan oikeudentajun vastaiseksi ja täysin epäonnistuneeksi. Rikollisuuden

tutkimuksessa sitä on pidetty esimerkkinä tilanteesta, jossa virallinen laki ei kohtaa kansan

käyttäytymisnormistoa. Tämän ristiriidan on katsottu johtaneen lainkunnioituksen vähene-

miseen.184 Lakia oli rikottu yleisesti ja lain kunnioitus oli ollut muutenkin erittäin heikkoa.

Vielä senkin jälkeen kun kieltolaki oli jo kumottu, oli viinan luvaton kuljetus, kauppaaminen

sekä salapolttaminen edelleen varsin yleistä.185 Paikallisten poliisiviranomaisten aika tahtoi

kulua ainoastaan järjestyksenvalvontaan ja on arvioitu, että jopa 50 prosenttia kieltolakiri-

koksista jäi tulematta ilmi.186

Kieltolakia tutkineen Kari Filpuksen mukaan 1930-luvun alkuvuosina nimismiesten ja polii-

sikunnan tärkein tehtävä oli vasemmiston toiminnan suitsiminen, työväenyhdistysten toi-

mintojen tutkiminen ja niiden lopettaminen. Tämän johdosta salakuljetukseen ja muuhun

kieltolakirikollisuuteen ei huomio enää riittänyt. Hän on esittänyt myös näkemyksen, että

poliisit näyttivät voimansa työväenyhdistyksiä sulkemalla. Salakuljetukselle he eivät voi-

182 Ylikangas 1996, s. 287–289.
183 Filpus 2001, s. 181.
184 Matikainen 2000, s. 15.
185 Ekberg 1999, s. 87.
186 Filpus 2001, s. 146.
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neet mitään ja lisäksi kieltolain rikkomista ei yleinen mielipide paheksunut. Näin oma työ

sen suhteen koettiin ehkä merkityksettömäksi, kun sen sijaan kommunistien vastustami-

sessa virkavalta pystyi selviin toimiin, joiden takana myös yleinen mielipide oli.187

Näyttäisi siis siltä, että poliisin voimattomuus salakuljettajien ja kotipolttajien edessä on

seurausta useammasta syystä. Rikollisten tekojen määrä oli niin suuri ja tapahtui niin laa-

jalla alueella, että kaikkien vastuuseen saattaminen oli mahdotonta käytettävissä olevilla

poliisivoimilla. Toisaalta oli myös kyse siitä mikä koettiin yhteiskunnassa tärkeäksi ja ensi-

sijaiseksi valvonnan kohteeksi. Kieltolakirikollisuutta pidettiin pienempänä pahana kuin

kommunistien toimintaa, joten on ymmärrettävää, että jälkimmäisten toiminnan estämistä

pidettiin ensisijaisempana tehtävänä. Voidaan myös todeta, että poliisivoima varsinkin ranni-

kolla oli niin harvalukuista ja huonosti varustettua, että heidän oli mahdotonta padota maa-

han tulevaa pirtuvirtaa ja tavoittaa trokareita, jotka liikkuivat nopeilla veneillä ja autoillaan.

Tämän valossa on luontevaa, että hyvin nopeasti poliisihallinnossa nousi ajatus, että Liikku-

vaa poliisikomennuskuntaa voitaisiin alkaa hyödyntämään alkoholirikollisuuden torjunnassa.

Se tarjoaisi lisää vain tähän yhteen tehtävään keskittyviä poliisimiehiä rannikkokuntiin.

5.2 Komennuskunta salakuljetusta suitsimaan?

Liikkuvan poliisikomennuskunnan uusi ohjesääntö, joka oli laadittu kesäkuussa 1933,

mahdollisti joukkojen hajauttamisen joustavammin maakuntiin ja näin ollen sitä voitiin al-

kaa käyttää myös salakuljetuksen ehkäisemiseen.188 Myös hallitus vetosi väkijuomalain

valvonnan tehostamisen tarpeeseen esittäessään lisämäärärahan myöntämistä Liikkuvalle

poliisikomennuskunnalle kesällä 1933. Asian tiimoilta laaditussa promemoriassa tode-

taan, että ”tämä rikollisuuden haara, salakuljetus-, viinanpoltto- ja salamyyntirikokset

ovat vieläkin rikostilastoissa edustettuna niin huomattavina, että tehokkaammat toimenpi-

teet sen vastustamiseksi kuin mihin paikallisilla poliisiviranomaisilla näyttää olevan mah-

dollisuutta, ovat tarpeen”. Muistiossa mainitaan esimerkkinä muutamissa paikoissa ylei-

seksi tullut spriin salakuljetus junissa, mikä jo kuljetustavan vuoksi oli paikallisviranomai-

sille vaikeata vastustaa.189

187 Filpus 2001, s. 148.
188 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö, 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
189 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sijoituksesta, 16.6.1933,

6.XX E 2b, KA.
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Liikkuvan poliisikomennuskunnan käyttöä väkijuomalakirikosten ehkäisemiseksi määritel-

tiin ja suunniteltiin tarkemmin Esko Riekin syyskuussa 1933 laatimassa promemoriassa.

Siinä otetaan myös kantaa siihen, mitkä rikokset tulisi hoitaa paikallispoliisin voimin ja mit-

kä ovat enemmänkin komennuskunnan käyttöä vaativia. Muistiossa todettiin, että väki-

juomaliike oli laajin ja vaarallisin salakuljetetun pirtun vuoksi. Maaseudulla, johon pirtun

kuljettaminen oli vaikeampaa, harjoitettiin myös jonkin verran salapolttoa. Salapolttajien

arveltiin olleen yleensä köyhää väkeä ja paikallisten poliisiviranomaisten tiedossa. Näin

ollen heidät olisi voinut useimmiten saattaa rangaistukseen ja lopettaa heidän toimintansa

paikallisin toimenpitein. Lisäksi salapolttajien viina ei levinnyt niin laajalle alueelle kuin sa-

lakuljetettu pirtu, vaan sillä oli yleensä lähiympäristössä vakinainen, mutta suppea ostaja-

piirinsä. Myöskään alkoholiliikkeiden myymän laittoman viinan eteenpäin salamyyntiä

Riekki ei pitänyt kuin suhteellisen rajallisena ongelmana.190 Muistiossa siis tehdään selkeä

linjaus siitä, että komennuskuntaa tulisi Riekin mukaan käyttää erityisesti hänen vakavim-

pana pitämänsä salakuljetuksen ehkäisemiseen.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan tehokas käyttö laittoman väkijuomaliikenteen ehkäise-

miseksi vaati Riekin mukaan toiminnan kohdistamista maahan salakuljetettavan pirtun lii-

keväylille mahdollisimman suurella voimalla. Tämä pirtun maahan kuljetus tapahtui suu-

rimmalta osin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänin rannikon kautta. Jonkin ver-

ran pirtun salakuljetusta oli tullut esille myös Vaasan ja Oulun läänin länsirajojen kautta,

mutta siellä suunnalla tapaukset olivat olleet melko yksittäisiä. Muistiossa suositeltiin myös

yhteistyötä merivartiolaitoksen kanssa pirtuteiden katkaisemiseksi, sillä merivartiolaitoksella

oletettiin olevan parhaat tiedot siitä missä rannikolla etupäässä pirtuvarastoja on ja ketkä

saaristossa ovat huomattavimmat pirtun tukkukauppiaat. Myös edellä mainittujen läänien

rannikkopiirien nimismiesten tärkeyttä yhteistyökumppaneina korostettiin, he olivat myös

hyvin selvillä tavanomaisista pirtuteistä, salakuljettajista ja heidän toimintatavoistaan.191

Riekin mukaan tarkoituksenmukaisinta olisi ollut, että komennuskunnan miehistä tulevan

syksynä 1933 varattaisiin ainakin 100 miestä pirtujahtiin Turun, Uudenmaan ja Viipurin

läänien rannikolla läänien poliisitarkastajien käytettäviksi. Tästä johtuen oli komennuskun-

nan joukkojen määrää muualla maassa, muun muassa Kemissä, Tampereella ja Kuopios-

sa väliaikaisesti supistettava. Tarkastukset rannikkoteillä tuli järjestää aluksi kaikki tunnetut

190 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä väkijuomain salakuljetuksen ehkäi-
semiseksi muutamia näkökohtia, 27.9.1933, 6. XX E 2b, KA.

191 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä väkijuomain salakuljetuksen ehkäi-
semiseksi muutamia näkökohtia, 27.9.1933, 6. XX E 2b, KA.
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pirtureitit käsittäviksi 3–4 päivän ajaksi ja taas muutaman päivän kuluttua useammaksi

päiväksi, saatujen kokemusten perusteella siirtäen, lisäten ja vähentäen tarkastuspaikkoja.

Jonkun paikallisen poliisiviranomaisen tuli myös olla tarkastusaleilla mukana. Yhden tai

kahden komennuskunnan miehen, jotka ehkä sijoitettaisiin tarkastusalueille puoliryhmän

vahvuisina, tuli olla siviilivaatteissa ja liikkua polkupyörällä tiedustelua varten, koska uni-

vormupukuiset tai paikkakunnan omat poliisit eivät voineet tietenkään tiedustelua harjoit-

taa. Komennuskunnan miehiä tuli myös sijoittaa mainittujen läänien rannikkoratojen pienil-

le maaseutuasemille, jotka olivat yleensä täysin ilman poliisivalvontaa ja joista tiedettiin

melko säännöllisesti tuotavan pirtua juniin.192

Tämäntapaisella suunnitelmalla, jos poliisitarkastajille annetaan apulaiseksi tätä varten

joku ”pirtusotaan” erityisesti perehtynyt nimismies ja tarkoitukseen käytetään riittävän suur-

ta miesvoimaa, voitiin Riekin ymmärryksen mukaan saada tuloksia aikaiseksi takavarikko-

jen muodossa ja ainakin huomattavasti tyrehdyttää pirtun salakuljetusta.193 Huomionar-

voista Riekin suunnitelmissa on Liikkuvalle poliisikomennuskunnalle kaavailtu merkittävä

rooli laittoman pirtun salakuljetuksen ehkäisijänä. Selkeästi tehtävän tärkeyttä korostaa

myös se, että pirtujahdin vaatiessa enemmän miehiä oltiin niitä valmiita ottamaan muista

tehtävistä maakunnista. Paikallisten poliisien ja nimismiesten apua komennuskunnalle pi-

dettiin tärkeänä, koska he tunsivat paikkakunnan ja salakuljettajien reitit. Ilman komennus-

kunnan apua paikalliset viranomaiset eivät kuitenkaan selviäisi kuin korkeintaan paljon

pirtun salakuljetusta harmittomamman kotipolton ehkäisijänä ja selvittäjänä.

5.3 Komennuskunta mukana Uudenmaan rannikon
suuroperaatiossa

Syksyn 1933 aikana väkijuomien salakuljetus lisääntyi edelleen ja sen harjoittajat kävivät

yhä häikäilemättömämmiksi, eivätkä viranomaiset kyenneet sitä pysäyttämään. Samaan

aikaan poliisiasianneuvottelukunta mietti keinoja millä saada tilanne muuttumaan. Eri

mahdollisuuksia pohdittuaan neuvottelukunta tuli siihen tulokseen, että käytettävänä ole-

vista keinoista olisi tehokkain yrittää joksikin aikaa saada rannikolle niin suurilukuinen po-

liisivoima, että sen avulla voitaisiin sulkea salakuljettajilta rannikolla sisämaahan johtavat

192 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä väkijuomain salakuljetuksen ehkäi-
semiseksi muutamia näkökohtia, 27.9.1933, 6. XX E 2b, KA.

193 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä väkijuomain salakuljetuksen ehkäi-
semiseksi muutamia näkökohtia, 27.9.1933, 6. XX E 2b, KA.



70

tiet ja etsintöjä toimeenpanemalla saada takavarikoiduksi mahdollisimman paljon laittomia

väkijuomia. Näiden toimenpiteiden avulla poliisiasianneuvottelukunta mielestä voitiin saa-

da aikaan niin paljon taloudellista vahinkoa spriin salakuljettajille, että nämä olisivat pako-

tettuja luopumaan ammatistaan, sekä saada spriin hinta kohoamaan niin paljon, että laillis-

ten juomien kilpailukyky lisääntyisi ja alkoholia käyttävä porukka saataisiin vähitellen luo-

pumaan spriin käytöstä.194

Lokakuussa pidetyssä kokouksessa poliisiasianneuvottelukunta keskusteli asiasta jälleen

ja se päätti laatia kirjallisen ehdotuksen salakuljetuksen vastustamistoimenpiteistä käyttä-

en Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistöä paikallisten poliisiviranomaisten apuna.

Samassa tilaisuudessa päätettiin myös, että suunniteltuihin erikoistoimenpiteisiin ryhdyt-

täisiin aluksi kokeeksi vain Uudenmaan läänin alueella ja vasta myöhemmin, tuloksista ja

saaduista kokemuksista riippuen mahdollisesti myöhemmin esitettäisiin niiden ulottamista

muiden rannikkoläänien alueelle. Kirjallinen suunnitelma esitettiin neuvottelukunnan seu-

raavassa kokouksessa ja se hyväksyttiin. Neuvottelukunta käsitteli asiaa vielä seuraavissa

kokouksissaan lokakuun aikana ja neuvottelukunnan puheenjohtaja kävi keskusteluja

myös armeijan päällystön kanssa rannikkovartion järjestämisessä ja tarvittavien välineiden

saamiseksi armeijalta poliisien käyttöön.195

Samaan aikaan myös Uudenmaan läänin poliisiviranomaiset valmistautuivat rannikon sul-

kemiseen. Uudenmaan läänin maaherra kutsui kaikkien läänin rannikkopoliisipiirien päälli-

köt Helsinkiin neuvotteluun, jossa sovittiin rannikon sulkemisen yksityiskohdista ja selostet-

tiin poliisipäälliköille sulkemissuunnitelman tarkoitusta ja annettiin neuvoja vartiotoiminnan

suorittamisesta ja Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä sekä sijoituksesta. Maaher-

ran taholta painotettiin myös yhteistoiminnan sujuvuuden merkitystä eri poliisiviranomais-

ten, komennuskunnan ja merivartiolaitoksen kesken. 196

Operaation johtajaksi maaherra määräsi läänin ylimääräisen poliisitarkastajan sekä hänen

käytettäväkseen yhden Liikkuvan poliisikomennuskunnan komisarioista. Toiminnan paikal-

194 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.

195 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.

196 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.
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lisina johtajina toimivat nimismiehet kukin omassa piirissään. Heidän käskyalaisuuteensa

olivat sekä poliisipiirin omat konstaapeleitta piiriin sulkutoimenpiteitä varten sijoitetut Liik-

kuvan poliisikomennuskunnan toimenhaltijat ja lääninrikosetsivät, joita operaatiossa oli

myös mukana. Sisäasiainministeriö määräsi aiemmin mainitun kirjallisen toimintasuunni-

telman pohjalta maaherran käytettäväksi operaatiota varten komennuskunnan miehiä

muun muassa Turun ja Porin, Hämeen, Viipurin ja Kuopion lääneistä sekä Helsingissä

olleesta komennuskunnan pääosastosta. Yhteensä liikkuvan miehiä komennettiin kyseisiä

tehtäviä suorittamaan neljä komisariota, 13 vanhempaa konstaapelia ja 117 konstaapeli,

yhteensä siis 134 miestä. Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvuus oli edeltävänä kesä-

nä nostettu 303 mieheen, joten yli kolmasosa sen miehistä oli mukana Uudenmaan läänin

rannikon pirtujahdissa. Poliisin käyttöön operaatiota varten haalittiin myös muun muassa

autoja, moottoripyöriä, moottoriveneitä, puhelimia ja polkupyöriä.197

Liikkuvan poliisikomennuskunnan joukot jaettiin läänin rannikon poliisipiireihin niin, että

mahdollisuuksien mukaan komennuskunnan miesten mukana koko ajan oli joku paikka-

kunnan poliiseista tai seutua tunteva lääninrikosetsivä. Kyseinen järjestely tehtiin koska

ajateltiin, että komennuskunnan miesten työtä vaikeuttaa tai sen tekee mahdottomaksi se,

että he eivät tunne paikallisia olosuhteita.198

Käytännön toiminta suunniteltiin niin, että osa poliisimiehistä suoritti rannikolta johtavien

teiden vartiointia etupäässä risteyksissä ja vartioit tuli järjestää niin, että kaikki tärkeimmät

rannikolta sisämaahan johtavat tiet ovat jatkuvasti vartioituina. Vartioita ei kuitenkaan pide-

tä yhtä mittaisesti kauaa samassa kohdassa, koska tämä tulisi salakuljettajien tietoon ja

nämä osaisivat välttää vartioituja paikkoja. Vartiot tuli siis toteuttaa mahdollisimman jous-

tavasti, tiheästi siirtäen niitä paikasta toiseen. Vartioiden tarkkaa lukua on vaikea määritel-

lä niiden liikkuvuuden vuoksi, mutta yleensä niitä oli liikkeellä yhtäaikaisesti noin 30–40.

Samaan aikaan poliisit partioivat myös autoilla ja moottoripyörillä, suorittivat tiedustelutoi-

mia ja moottoriveneillä suoritettiin etsintöjä ja partiointia saaristossa ja merellä. Myös lu-

kuisia kotietsintöjä suoritettiin rannikkopaikkakunnilla. Kotietsinnöistä, vaikka niissä ei aina

löydetty spriitä, uskottiin etsinnöistä olevan se hyöty, että ne tekevät salakuljettajien toi-

197 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.

198 EK-Valpo I, maaherra Ilmari Heleniuksen ja M.E. Koskimiehen promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä
väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänin rannikolla,
3.4.1934, 6 XX E 2b, KA.
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minnan epävarmaksi ja siten voivat vaikuttaa salakuljetettujen juomien hinnan nousuun ja

menekin vähentymiseen. Toimenpiteet suoritettiin kiinteässä yhteistoiminnassa merivartio-

laitoksen kanssa.199

5.4 Hyvät tulokset johtavat valvonnan laajenemiseen

Uudenmaan läänin rannikkoalueiden pirtu-operaation tuloksia oli nähtävissä jo varsin pian

toiminnan alkamisen jälkeen. Muutaman viikon päästä oli poliisi takavarikoinut useita sala-

kuljettajien käytössä olleita autoja, yhteensä noin 1800 litraa spriitä, 17 luvattomasti hal-

lussa pidettyä asetta ja syytteitä oli noista teoista nostettu yhteensä 132. Näiden suoraan

nähtävien seurausten lisäksi voitiin todeta, että spriin saanti rannikkoseuduilla vaikeutui

huomattavasti ja sen hinta nousi yleisesti. Esimerkiksi Helsingissä todettiin spriin hinnan

nousseen 20 % ja Kirkkonummella 30–40 %. Spriin saannin vaikeutumisella voitiin myös

havaita olevan vaikutuksia humalaisten määrään. Esimerkiksi Helsingissä tehtyjen havain-

tojen mukaan juopuneiden luku pienentyi operaation aloittamisen jälkeisinä viikkoina huo-

mattavasti.200 Sulkuoperaation vaikutuksista ei tässä tutkimuksessa käytetyissä materiaa-

leissa ole tullut tämän tarkempaa esiin, mutta operaatio lienee ollut menestyksekäs, koska

sitä päätettiin jo heti samana talvena laajentaa.

Uudenmaan läänissä saatujen loistavien tulosten pohjalta laittoman alkoholin salakuljetuk-

sen valvontaa päätettiin laajentaa myös Turun ja Porin sekä Viipurin läänien alueelle. Si-

säasiainministeriö määräsi toiminnan aloitettavaksi tammikuussa 1934 ja kyseisten läänien

alueelle määrättiin yhteensä 37 miestä Liikkuvasta poliisikomennuskunnasta lisää ja otta-

en huomioon lääneissä jo aiemmin olleet komennuskunnan miehet, oli nyt Turun ja Porin

läänissä ottamassa operaatioon osaa yhteensä 37 ja Viipurin läänissä 29 LPK:n toimen-

haltijaa. Toiminta näissä lääneissä oli pitkälti samanlaista kuin Uudellamaalla, mutta ope-

raation menestyksellisyyttä rajoitti hieman se, että yhtä suurta miesvoimaa kuin ensimmäi-

seen operaatioon ei alueille pystytty lähettämään. Toinen toimintaa vaikeuttanut seikka oli

se, että rannikko mainittujen läänien kohdalla oli pidempi ja komennuskunnan johto niistä

kauempana. Tämä vaikutti toimenpiteiden johtamiseen ja toimenpiteiden tarkastuksiin hei-

199 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.

200 EK-Valpo I, Poliisiasianneuvottelukunnan sihteerinä toimineen hallitussihteeri M.E. Koskimiehen laatima
promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan läänin
rannikolla, 13.11.1933, 6 XX E 2b, KA.
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kentävästi ja näin ollen laski myös toiminnan aikaansaannoksia. Liikkuvalle poliisikomen-

nuskunnalle hankittiin valtion varoilla kyseisen talven aikana suksia ja polkupyöriä ja tällä

pienellä varusteiden parannuksella oli myös merkittävä vaikutus, koska näillä varusteilla

vartiointia voitiin suorittaa myös talvikeleillä ja sellaisilla teillä missä ei moottoriajoneuvoilla

voinut liikkua.201

Talven tultua toiminta suunnattiin erityisesti ja tehokkaasti meressä ja saaristossa olevien

spriivarastojen löytämiseen, koska kuljetus aina lumen tultua oli osoittanut olevan hiljai-

sempaa. Tässä etsintätoiminnassa onnistuttiin myös melko hyvin, siitä kiitosta annettiin

erityisesti Liikkuvalle poliisikomennuskunnalle ja joukoille hankituille suksille ja potkukel-

koille. Kaiken kaikkiaan talven 1933 operaation tuloksia pidettiin varsin hyvinä koko sillä

alueella missä niitä pantiin toimeen. Samassa yhteydessä korostettiin, että erityisesti Liik-

kuvan poliisikomennuskunnan voimaperäinen toiminta oli johtanut siihen, että tilanne Uu-

denmaan läänin rannikolla ja sitä kautta myös muualla läänissä oli spriin salakuljetuksen ja

hinnan suhteen muuttunut merkittävästi. Heti rannikon sulun alettua oli spriin hinta alkanut

nousta koko rannikolla, mikä oli selvä todiste siitä, että sulku oli tehokas. Myös spriin saa-

tavuus heikkeni huomattavasti ja salakauppaan alkoi tämän johdosta monin paikoin ilmes-

tyä laillisia väkijuomia. Laillista viinaa myyvän Alkon myynti myös nousi selvästi pirtun saa-

tavuuden huonontuessa. Juopumuksen takia pidätettyjen henkilöiden määrä väheni ja ol-

tiinpa joillakin paikkakunnilla huomaavinaan, että entiset pirtutrokarit alkoivat ammatinhar-

joittamisen käytyä vaikeaksi hakeutua rehellisempiin töihin.202

Maaseudun poliisipiireistä saaduissa tiedoissa oli selvänä yleispiirteenä, että spriin kulje-

tuksen, kauppaamisen ja käytön ilmoitetaan oleellisesti vähentyneen ja paikka paikoin ko-

konaan loppuneenkin sekä rannikolla että sisämaassa. Toiminnalla oli vaikutuksensa

myös yleiseen järjestykseen ja rikollisuuteen. Kaikissa niissä poliisipiireissä, joihin tehos-

tettua vartiointia varten oli sijoitettuna Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehiä, parani

järjestys aivan ilmeisesti. Lisäksi rikollisuus, muukin kuin väkijuomarikollisuus, väheni.

Suurta arvoa annettiin myös sille, että edellä esiteltyjen poliisioperaatioiden onnistuminen

vaikutti myös osaltaan yleiseen mielipiteeseen niin, että rannikolla, jossa yleensä oli troka-

201 EK-Valpo I, maaherra Ilmari Heleniuksen ja M.E. Koskimiehen promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä
väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänin rannikolla,
3.4.1934, 6 XX E 2b, KA.

202 EK-Valpo I, maaherra Ilmari Heleniuksen ja M.E. Koskimiehen promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä
väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänin rannikolla,
3.4.1934, 6 XX E 2b, KA.
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reihin suhtauduttu suosivasti tai jopa suojelevasti, mielipiteet kääntyivät salakuljettajien

vastaisiksi. Tämä nousi esille muun muassa kunnallislautakuntien antamista selostuksista,

joita nämä antoivat maaherran tiedusteluun kunnissa vallitsevasta raittius- ja järjestystilan-

teesta sekä Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sen toiminnan tuloksista maa-

seutupaikkakunnilla. Monet kunnanviranomaiset ilmoittivat yhdenmukaisesti poliisin anta-

mien tietojen kanssa, että raittiustilanne oli parantunut ja yleisen ”huonon menon” määrä

vähentynyt. Useimmat ilmoitusten antajat lausuivat niin ikään tyytyväisyytensä komennus-

kunnan työskentelyyn ja ilmoittivat toivovansa sen edelleen pysyvän paikkakunnalla.203

Toimintaa jatkettiin erityisen laajamittaisesti talvina 1933–1935 ja tuona aikana oli pitkin

Suomenlahden rannikkoa salakuljetuksen estämiseksi järjestetty tehostettu rannikkoval-

vonta. Liikkuvan poliisikomennuskunnan vahvuudesta suuri osa keskitettiin näinä kolmena

vuonna talvikaudeksi Suomenlahden rannikon poliisipiireihin ja yhdessä paikallisen poliisin

ja merivartiolaitoksen kanssa heidän tavoitteenaan oli saada aikaan totaalinen sulku ranni-

kolta sisämaahan suuntautuvan väkijuomain salakuljetukseen.204

Määrällisiä tilastoja apuna käyttäen rannikkovalvonnan tuloksia voidaan tarkastella esi-

merkiksi laittoman väkijuomien takavarikoinnin määrän perusteella sekä sen mukaan kuin-

ka monta henkilöä ilmoitettiin asetettavaksi syytteeseen väkijuomalakirikoksista. Laittoman

alkoholin takavarikoimisen kannalta huippukautena voitaneen pitää loppuvuotta 1933, sen

aikana takavarikoitiin laitonta alkoholia noin 29500 litraa. Määrä on vain suunnilleen 200

litraa vähemmän kuin koko vuonna 1934 yhteensä. Vuonna 1935 takavarikoidun viinan

määrä jää alle 18000 litran, mutta nousee jälleen 1930-luvun loppupuoliskon ajaksi reilusti

yli 20000 litran lukuihin. On hieman yllättävää, että vuoden 1935 osalta takavarikoidun al-

koholin määrä jää noinkin vähäiseksi, vaikka vielä silloin oli käynnissä tehostettu rannikko-

valvonta. Merkille pantavaa on myös se, että huolimatta kieltolain kumoamisesta 1932 py-

syi laittoman alkoholin takavarikoiden määrät lähes tasaisena 1930-luvun loppupuoliskolle

saakka. Väkijuomarikoksista syytteeseen asetettujen määrä liikkui koko tarkastelujakson

3000 hengen molemmin puolin. Siinä ei ole havaittavissa yhtä selvää laskua vuoden 1935

kohdalla kuin takavarikoidun laittoman viinan määrässä.205

203EK-Valpo I, maaherra Ilmari Heleniuksen ja M.E. Koskimiehen promemoria Eräistä poliisitoimenpiteistä
väkijuomien salakuljetuksen vastustamiseksi Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänin rannikolla,
3.4.1934, 6 XX E 2b, KA.

204 Kivivuori J., Liikkuva poliisi. Poliisimies 1945:19, s. 830.
205 Liite 2.
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Liikkuvalla poliisikomennuskunnalla näyttäisi siis olleen varsin merkittävä rooli väkijuoma-

lakirikollisuuden estämisessä ja selvittämisessä 1930-luvun kuluessa. Sen avulla voitiin

poliisimiehistöä keskittää riittävän suuri joukko alueelle, jossa pirtuliikennettä oli. Koska

paikallispoliisin voimavarat olivat varsin rajalliset toi komennuskunta rannikon sulkuoperaa-

tioita ei ilman komennuskunnan panosta olisi voitu riittävässä mittakaavassa panna toi-

meen. Toisaalta näyttäisi siltä, että komennuskunnan ja paikallispoliisin sekä merivartiolai-

toksen sujuva yhteistyö oli kyseisessä operaatiossa varsin keskeisellä sijalla. Liikkuvan

miehet eivät tunteneet paikallisia ihmisiä tai maastoa ja näin ollen toiminnan onnistumisek-

si oli mukana oltava myös paikallisen järjestysvallan edustajia.
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6 JÄRJESTYKSEN- JA LIIKENTEENVALVONTA
KESKEISESSÄ ROOLISSA

6.1 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy ja järjestyksenvalvonta

1930-luvulle tultaessa oli yhteiskunta ajautunut myös uudenlaisen haasteen eteen, vakava

väkivaltarikollisuus oli alkanut kasvaa huolestuttavasti. Sisäpoliittinen kuohunta, joka oli

luonteenomaista Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäisille toimintavuosille, alkoi jo

vuoden 1932 lopulla hiljalleen tasaantua. Kuitenkin sen sijaan alkoi tavallinen väkivaltari-

kollisuus, joka tosin oli jo useita vuosia pysynyt melko suurena, nyt saada entistäkin uh-

kaavammat mittasuhteet. Erilaiset väkivallanteot ja muut henkilörikokset olivat lähes joka-

päiväisiä ja niitä sattui etenkin huvitilaisuuksien yhteydessä.206 Tällä epäilemättä oli yhteyt-

tä vahvan ja hinnaltaan halvan alkoholin läsnäoloon ja saatavuuteen. Nuoret miehet alkoi-

vat muun muassa saapua aseistautuneina tanssipaikkoihin. Poliisit velvoitettiin aseratsioi-

hin tämän johdosta ja se kiristi sen jo muutenkin tiukkaa työtilannetta.207

Kysymys kieltolain ja kansalaissodan jälkeen kohonneiden ja koko 1920- ja 1930-lukujen

ajan epätavallisen korkeina pysyneiden väkivaltarikollisuuslukujen yhteydestä herätti pal-

jon keskustelua jo aikalaistutkijoiden keskuudessa. Pohdinnat ovat perustuneet sille tosi-

asialle, että kieltolaki vastoin päämääräänsä lisäsi merkittävästi alkoholin käyttöä Suomes-

sa. Ehkä tunnetuin ajan sosiologi ja kriminologi Veli Verkko julkaisi kuuluisan teoriansa

väkivaltarikollisuuden, kansanluonteen ja alkoholin yhteydestä vuonna 1936. Siinä hän

yhdisti yhteen runsaan alkoholinkäytön ja väkivaltarikollisuuden toisistaan suoraan riippu-

vaisina tekijöinä. Väkivallan lisääntymistä hän perusteli sillä, että suomalaisen ”helposti

ärtyvä ja laumasieluinen kansanluonne” ei kestänyt aikakauden suuria mullistuksia, vaan

reagoi niihin voimallisesti. Hämäläisen mukaan jälkeenpäin tarkasteltuna Verkon näkemys

on sekava vyyhti tilastoja, anekdootteja ja kansallisia stereotypioita, mutta silti hänen käsi-

tyksensä elävät edelleen.208

206 Kivivuori J., Liikkuva poliisi. Poliisimies 1945:19, s. 827.
207 Ylikangas 1996, s. 289.
208 Hämäläinen 2000, s. 391.
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Eräänä harvoista aihetta myöhemmin tarkastelleista on Heikki Ylikangas esittänyt hypo-

teesin, että 1920–30-lukujen väkivallanaallolla ei ollut ainakaan suoraa yhteyttä alkoholiti-

lanteeseen vaan ennemminkin se oli suoraa jatkumoa maailmansotaa edeltäneen ajan

kehitykselle ja osoitus alempien kansanosien patoutuneen joukkovoiman purkautumisesta

ja näiden protestin puhkeamisesta.209 Hämäläisen mukaan tämä tulkinta on yksinkertais-

tus, mutta ainakin se nostaa kieltolain ja alkoholin rinnalle esille ajankohdan todelliset yh-

teiskunnalliset ongelmat ja muutostekijät rikollisuuden selittäjinä.210

Väkivaltarikollisuuden hillitsemiseksi oli säädetty jo vuonna 1930 erityinen järjestyksen ja

turvallisuuden tehostamiseen tähtäävä laki, jossa muun muassa poliisiviranomaisille oli

myönnetty entistä laajemmat toimivaltuudet rikollisuuden ehkäisemiseksi etenkin huvitilai-

suuksien yhteydessä.211 Tämä laki oli kuitenkin jäänyt käytännössä lähes kuolleeksi kirjai-

meksi ja tämän arveltiin johtuvan siitä, että paikallisen poliisin vähälukuisesta miehistöstä

ei voitu edes tilapäisesti irrottaa lain edellyttämien valvontatehtävien vaatimaa poliisihenki-

löstöä.212

Maaliskuussa 1932 laki järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta uusittiin ja se tuli

voimaan huhtikuun 15 päivänä 1933. Siinä säädettiin, että julkisissa tai yksityisissä huviti-

laisuuksissa kukaan ei saanut olla aseella tai räjähdysaineella varustettuna, ellei ase ollut

niissä hänelle tarpeellinen viran tai toimen vuoksi. Laki kielsi myös alkoholin tuonnin kysei-

siin tilaisuuksiin. Laki antoi poliisimiehille laajat valtuudet toimittaa henkilöön käyvä etsintä

ja kotietsintä mikäli oli syytä epäillä mainitun kiellon rikkomista. Laissa mainittiin vielä erik-

seen, että ”jos julkisissa tai yksityisissä huvitilaisuuksissa, joihin väkeä kokoontuu, on syy-

tä epäillä, että jokin uhkaa järjestystä tai turvallisuutta on poliisiviranomaisella tai hänen

määräämällään virkapukuisella poliisikonstaapelilla oikeus toimittaa yleinen henkilöön käy-

vä etsintä”. Tämä kuitenkin rajoitettiin siihen, että etsinnällä piti olla tarkoituksena saada

varmuus siitä, ettei tutkittavalla ollut hallussaan aseita, räjähteitä tai alkoholia.213

Samanaikaisesti uusittiin myös laki ase- ja ampumatarvikkeista ja sitä ennen vuotta aiem-

min oli uusittu väkijuomalainsäädäntö väkivaltarikollisuuden ehkäisemiseksi. Jotta näiden

kolmen lain suomia tehostettuja toimintamahdollisuuksia voitaisiin keskitetysti ja tehok-

209 Ylikangas: 1976, s. 317 318.
210 Hämäläinen 2000, s. 391–392.
211 Laki varapoliisien asettamisesta maalaiskuntiin ja kauppaloihin 5.5.1930 170/1930 ja asetus

varapoliiseista 5.5.1930 171/1930.
212 Kivivuori J., Liikkuva poliisi. Poliisimies 1945:19, s. 830.
213 Laki järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta 17.3.1933 93/1933.
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kaasti toteuttaa myös käytännössä tuli poliisivoimaa lisätä. Eduskunta olikin myöntänyt

tarvittavat varat ylimääräisen poliisivoiman lisäämiseksi huhtikuussa 1933.214

Väkivaltarikollisuuden ehkäisyyn ja turvallisuuden valvonta huvi ynnä muissa tilaisuuksissa

muodostuu komennuskunnan toiseksi pääasialliseksi tehtäväksi uuden ohjesäännön voi-

maan saattamisen jälkeen. Tähän päämäärään komennuskunta pyrki suorittamalla vuosit-

tain tuhansia etsintöjä ja tarkistuksia huvitilaisuuksissa, yleisillä paikoilla sekä kotietsintöjä

lähinnä luvattomien aseiden ja väkijuomien pois ottamiseksi. Tähän tarkistustoimintaan

keskityttiin erityisesti kesällä 1933 ja sen ansiosta oli havaittavissa, että yleinen järjestys ja

turvallisuus paranivat kautta maan.215

Kesäkuussa 1933 laaditun Liikkuvan poliisikomennuskunnan käyttöä ja sijoitusta määritte-

levässä muistiossa toivottiin myös, että komennuskunnan miehiä käytettäisiin erityisesti

vartioinnin tehostamiseen juhlatilaisuuksissa ja muissa väenkokouksissa. Siinä nostettiin

esille, että väkivaltarikollisuuden tuli painavimmin vaikuttaa Liikkuvan komennuskunnan

miehistön sijoitteluun, koska se oli ”perustettu sellaiseksi poliisinyrkiksi, jonka avulla meillä

suunnaton väkivaltarikollisuus ja huliganismi on yritettävä masentaa”. Toisaalta muistiossa

samalla tuotiin esiin huoli siitä, että vaikka joukkotilaisuuksissa toimitettavat etsinnät kuu-

luivat keskeisesti komennuskunnan työkenttään, pelättiin niiden kuitenkin säännöllisesti

suoritettuina herättävän vastustusta.216

Vaikka komennuskunnan rooli väkivaltarikollisuuden ehkäisemisessä näyttäisi muistioiden

ja virallisten kannanottojen mukaan kasvavan 1933-luvun kuluessa, määrällisesti ajatellen

ja Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnan tulosten yhteenvedon perusteella näyttäisi

siltä, että se suoritti valvontaa ja tarkastuksia huvitilaisuuksissa tasaiseen tahtiin koko tar-

kastelujakson ajan. Samaan valvontatehtävään linkittyvä takavarikoitujen terä- ja muiden

aseiden määrä näyttäisi vuoden 1934 jälkeen laskevan tasaisesti. 217

Väkivaltarikollisuuden ehkäisy ja turvallisuuden valvonta oli ollut osa komennuskunnan

toimintaa koko sen olemassaoloajan ja näyttäisi siltä, että se säilyttää oman roolinsa ko-

mennuskunnan tehtäväkentässä läpi 1930-luvun. Tässä toiminnassa komennuskuntaa

214 Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisämäärärahan myöntämisestä Liikkuvan poliisikomennus-
kunnan vahvistamista varten, 1932 VP - edusk. vastaus - esitys no. 122, 12.4.1933.

215 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 830.
216 EK-Valpo I, Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sijoituksesta 16.6.1933,

6. XX E 2b, KA.
217 Liite 2.
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käytetään nimenomaan paikallistason järjestyksenpidon apuna ja sijoituspaikkakuntien

oman poliisin vahvistuksena. On merkille pantavaa, että kyseisessä tehtävässä komen-

nuskuntaa ei käytetä suorittamaan laajaa, erityisesti organisoitua operaatiota, vaan se jal-

kautetaan paikallistasolle osaksi rutiiniluonteista low policing toimintaa.

6.2 Liikenteen valvonnan kasvava rooli

Kolmanneksi toiminnan pääkohteeksi voidaan nostaa liikenteen valvonta varsinkin maa-

seudulla. Liikkuvan poliiisikomennuskunnan suorittamasta liikenteen valvonnasta 1930-

luvun alkupuolella on löydettävissä varsin niukasti lähdetietoja, joten tarkan kokonaiskuvan

muodostaminen toiminnan alkuajoista on haasteellista. Hietaniemi on teoksessaan ainoas-

taan sivunnut aihepiiriä todeten, että komennuskunnan tehtävien joukossa mainittua liiken-

teen valvontaa pidettiin tärkeänä, koska sen avulla päästiin käsiksi salakuljettajiin ja etsin-

täkuulutettuihin. Tässä yhteydessä nostetaan esiin myös se, että kommunistitoimitsijoiden

oli havaittu liikkuvan linja-autoissa, joten siitäkin syystä oli tärkeää pitää silmällä myös lii-

kennettä. Lisäksi Hietaniemi nostaa esille, että syyskuussa 1933 järjestettiin Liikkuvan po-

liisikomennuskunnan, EK:n ja rajavartioston voimin tehostettua valvontaa Kannaksella ra-

jalle johtavilla teillä. Operaation tavoitteena oli kommunististen etappitoimitsijoiden liikku-

misen tarkkailu, johon liitettiin tavanomaisia liikenne- ja asetarkastuksia.218 Näissä mainin-

noissa korostuu se, että liikenteen tarkkailun tavoitteena oli vahvasti kommunistien toimin-

nan tarkkaileminen. Liikenneturvallisuuden parantamisen tavoite on näissä tarkasteluissa

jätetty pienemmälle huomiolle.

Vuoden 1926 heinäkuussa oli tullut voimaan uusi moottoriajoneuvolaki ja –asetus. Laki

merkitsi paitsi liikenteen valvonnan muuttumista myös huomattavaa työmäärän kasvua

poliisin kenttätyössä. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen perustettiin lain seu-

rauksena keskuspoliisiosaston alaisuuteen liikennetoimisto, joka hoiti ainoastaan liiken-

teen valvontaan liittyviä paperitöitä, joiden määrä lisääntyi selvästi.219 Tämänkin seikan

valossa on ymmärrettävää, että pienillä maalaispaikkakunnilla ei poliisilla tahtonut riittää

voimavaroja tälle uudelle tehtäväalueelle.

218 Hietaniemi 1992, s.180 182.
219 Keskinen & Silvennoinen 2004, s. 142.
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Yleinen liikenteen valvominen on määritelty yhdeksi Liikkuvan poliisikomennuskunnan teh-

täväksi sen kesällä 1933 voimaan tulleessa ohjesäännössä.220 Komennuskuntaa katsottiin

voitavan käyttää liikenteen valvontaan varsinkin maaseudulla. Liikennemäärät erityisesti

valtateillä olivat kasvaneet ja monellakaan paikkakunnalla ei poliisilla ollut riittävästi voima-

varoja ja aikaa muilta tehtäviltä sitä tehokkaasti valvomaan. Tästä johtuen esimerkiksi yli-

kuormitus, huonokuntoisilla ajoneuvoilla ja ajokortitta ajo ynnä muut rikkeet olivat lisäänty-

neet. Tekemällä vilkasliikenteisillä teillä moottoriajoneuvojen tarkistuksia ja yleisesti mat-

koillaan liikennemääräysten noudattamista valvoessaan komennuskunnan katsottiin voi-

van olla tässä suhteessa arvokkaana apuna paikallisille poliisiviranomaisille. Liikenteen

valvontaa pidettiin tärkeänä tehtävänä myös siksi, että sen avulla päästiin salakuljettajien

ja etsintäkuulutettujen jäljille sekä voitiin ottaa talteen irtolaisia ja päihtyneitä.221

Valvontaa suoritettiin toiminnan alkuaikoina ensisijassa osastojen sijoituspaikkakuntien

puitteissa joko muiden poliisitehtävien yhteydessä tai järjestämällä varsinaisesti liikentee-

seen kohdistuvia yllätystarkistuksia.222 Esimerkiksi Helsingin poliisipiirissä järjestettiin ke-

vättalvella 1935 komennuskunnan pääosaston toimesta kaupunkiin johtavilla tärkeimmillä

pääliikenneväylillä säännöllisesti kerran viikossa liikennetarkastuksia. Toiminnan ensisijai-

sena kohteena oli linja-autoliikenne. Mukana tarkastuksissa oli kaksi komisariota ja kah-

deksasta kymmeneen konstaapelia kerrallaan.223

Vuodesta 1935 alkaen ryhdyttiin kesäisin järjestämään erityisiä maantiepartioita, joiden

ensisijaisena tehtävänä oli juuri liikenteenvalvonta. Maantiepartioiden toimialueet olivat

ensimmäisenä kesänä melko laajat, kahden tai kolmen läänin kokoiset, mutta seuraavina

vuosina partioiden lukumäärää lisättiin niin, että jokaista lääniä kohti oli yksi partio ja tässä

laajuudessaan toiminta jatkui aina talvisotaan asti. Maantiepartiot toimivat suoraan ko-

mennuskunnan pääosaston alaisina vaikka olivatkin kiinteästi yhteydessä läänien poliisi-

tarkastajiin ja paikallisiin poliisipäälliköihin.224 Ensimmäisenä kesänä liikennettä valvomaan

komennettiin yhdeksän Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimenhaltijaa, jotka tarkoitusta

varten hankituilla autoilla liikkuivat siviilipukuisina varsinkin sellaisilla maanteillä, joilla

moottoriajoneuvoliikenne oli tavallista vilkkaampaa ja joilla tämän lisäksi liikkui myös ulko-

220 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
221 EK-Valpo I, Promemoria Likkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sijoituksesta,

16.6.1933, 6. XX E 2b, KA.
222 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 830.
223 LPK:n toimiupseerin raportti Helsingin kaupungin poliisimestarille 15.2.1935, Hia 5 1935, Liikkuvan polii-

sin arkisto.
224 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 830.
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maalaisia. Maantiepoliisit saivat Helsingissä kolmiviikkoisilla kursseilla erikoiskoulutuksen

tehtäväänsä. Maantiepoliisin toiminnasta huolimatta osa liikenteen valvonnasta säilyi kui-

tenkin edelleen paikallispoliisien vastuulla. Liikkuvan miehet olivat oikeutettuja saamaan

virka-apua paikallispoliisilta silloin kun se paikallisen poliisin tehtäviä haittaamatta oli mah-

dollista. Vastaavasti myös paikallispoliisilla oli mahdollista pyytää apua Liikkuvan poliisi-

komennuskunnan partioilta.225

Maantiepartioiden toiminta jatkui samalla mallilla koko 1930-luvun jälkipuoliskon ajan.

Esimerkiksi vuoden 1937 kesä–lokakuun ajan maantiepoliisipartioita oli toiminnassa viisi

kappaletta. Niistä yksi toimi Uudenmaan ja Turun ja Porin läänien alueella, toinen Viipurin

läänin alueella, kolmas Hämeen ja Vaasan läänien alueilla, neljäs Mikkelin ja Kuopion lää-

nien alueella sekä viides partio Oulun läänin alueella. Lisäksi oli syys–lokakuun aikana

yksi ylimääräinen partio toiminnassa Hämeen läänin alueella. Liikenteen valvontaan kes-

kittyneiden maantiepartioiden lisäksi oli tammi-helmikuun aikana Uudenmaan läänin alu-

eella liikenteessä vielä yksi autopartio, jonka pääasiallinen tehtävä oli toimia rannikkovarti-

ointia tehostamassa.226 Vuonna 1938 liikenteeseen saatiin yhteensä kahdeksan partiota ja

samalla valvonta onnistuttiin laajentamaan myös Lapin läänin alueelle.227

Maantiepoliisipartioilla oli luonnollisesti käytettävissään autoja ja lisäksi Helsingin kaupun-

gissa sekä sen lähiympäristössä toimi yksi Liikkuvan poliisikomennuskunnan moottoripyörä-

partio. Komennuskunta koki, että heillä oli ajoneuvokalustoa riittävästi ja normaaleja henki-

löautoja täydensivät lisäksi yksi panssariauto ja seitsemän miehistönkuljetusautoa228 Maan-

tiepartioiden toiminta oli ensisijaisesti komennuskunnan päällikön valvonnassa. Hän kävi

kesäisin virkamatkoillaan tarkistamassa maantiepartioiden toimintaa ja muun muassa henki-

lökohtaisesti seurasi niiden työskentelyä. Huomautettavaa partioiden toiminnasta ei juuri löy-

tynyt, pikemminkin komennuskunnan päällikkö kiittelee poliisien toimintaa asiantuntevaksi.229

Määrällisesti tarkasteltuna Poliisikomennuskunnan toiminnassa selkeimmän kasvun voi

havaita juuri liikenteen valvonnan alueella. Tästä kertoo selkeimmin luvut komennuskun-

nan toimesta syytteeseen liikennerikoksista ilmoitettujen määrän moninkertaistuminen.

Vuonna 1934 syytteeseen liikennerikoksesta joutui LPK:n valvonnan johdosta 1730 hen-

225 Erikoispoliisi maantieliikenteen valvontaa varten, Suomen poliisilehti 1935:9.
226 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1937, Hia 8, Liikkuvan poliisin arkisto.
227 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1938, Hia 11, Liikkuvan poliisin arkisto.
228 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1937, Hia 8, Liikkuvan poliisin arkisto.
229 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1938, Hia 11, Liikkuvan poliisin arkisto.
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keä ja määrä kasvoi tasaisesti koko 30-luvun ajan ollen 1938 loppuun mennessä 15600

syytteeseen asetettua sinä vuonna. Kasvu oli varsin ripeää, sillä syytteeseen ilmoitettujen

liikennerikosten määrä oli vuonna 1937 kasvanut edelliseen toimintakauteen verrattuna yli

kaksinkertaiseksi ja vuonna 1938 yli nelinkertaiseksi.230 Huomioitavaa on, että vuodesta

1935 lähtien kesäisin toimineet erityiset maantiepartiot ovat eittämättä kyseisen vuoden

suuren syytteeseen asetettujen määrän taustalla. Sitä aiemmin komennuskunta oli hoita-

nut liikenteen valvontaa ainoastaan muiden tehtäviensä ohessa, eikä ainoastaan siihen

keskittyneitä joukkoja ollut vielä toiminnassa.

Liikenteen valvomisen tehostuminen maantiepartioiden johdosta näkyy myös suoritettujen

liikenne- ja ajoneuvotarkistusten määrässä. Huippuvuosi ensin mainittujen kohdalla näyt-

tää olevan 1935, tarkistusten määrä laskee selvästi vuonna 1936, mutta kääntyy sen jäl-

keen jälleen nousuun. Ajoneuvotarkistuksista on olemassa koko vuotta kattavat tiedot ai-

noastaan vuosien 1937 ja 1938 osalta, joten luotettavan vertailun tekeminen niistä ei on-

nistu. Merkille voi kuitenkin luvuista laittaa, että kaikkien moottoriajoneuvojen tarkistusten

yhteen laskettu määrä kasvaa huomattavasti ajanjakson aikana.231 Liikkuvan poliisiko-

mennuskunnan suorittama liikenteen valvonta näyttää siis alkuun olleen varsin erillistä

toimintaa, jota suoritettiin lähinnä kesäisin tiettyjen määriteltyjen partioiden toimesta. Li-

säksi liikennetarkastuksia suoritettiin muun toiminnan ohessa.

Liikenteen valvonnan osuus komennuskunnan tehtävien määrässä kokee suuren kasvun

nimenomaan 1930-luvun puolivälin jälkeen. Tulkintani mukaan komennuskunnan työtehtä-

vät muuttuivat siis tarpeen mukaan. Talvina 1933–1935 suurimman huomion sai alkoholin

salakuljetuksen patoaminen, mutta kun se saadaan hallintaan, on aika laajentaa komen-

nuskunnan käyttöä liikenteen valvonnassa, koska myös sen katsottiin olevan tehtävä jo-

hon tarvitaan lisää resursseja ja miesvoimaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että komennuskunnan toiminta muuttui vuosi vuodelta yhä

laajemmaksi ja monipuolisemmaksi. Vaikka noin kolmasosa komennuskunnan vahvuudes-

ta oli suuremman osan vuodesta sijoitettuna rannikkoseuduille laittoman viinan salakulje-

tuksen ehkäisemiseksi tarkoitettuun toimintaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

tehostaminen oli laajaa ja monipuolista sekä sen aikaansaannokset aikalaisten arvioiden

230 Liite 2.
231 Liite 2.
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mukaan melko hyviä232. Vuodesta 1933 alkaen laadituista tilastoista käy ilmi, että komen-

nuskunnan toiminnan tulokset ovat ainakin niissä esitettyjen lukujen valossa jatkuvasti

kasvaneet. Erityisen selkeää kasvu oli vuosien 1936 1938 aikana. Komennuskunnan

miehistöresurssit pysyivät vuodesta 1933 lähtien lähes muuttumattomina koko vuosikym-

menen ajan. Tämä ei siis voi olla kasvua selittävä tekijä. Yhtenä mahdollisena selityksenä

voidaan pitää komennuskunnan käytön rutinoitumista ja sen miehistön parempaa ammatti-

taitoa ja harjaantuneisuutta tehtäviensä suorittamiseen. Myös paikallisten poliisien kanssa

tapahtuva yhteistyö hioontui vuosien varrella tehokkaammaksi. Lisäksi sekä miehistön että

päällystön koulutustaso nousi vuosien mittaan.

Myös Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimiupseerin Otto Kososen näkemyksen mukaan

ryhmä saavutti toiminnallaan melko hyviä tuloksia 1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Vuosien 1937 ja 1938 toimintakertomuksissa hän on eritellyt näkemyksiään toiminnan tu-

loksista. Toimiupseeri totesi kuluneen vuoden 1937 olleen komennuskunnan toiminnassa

kaikin puolin rauhallinen ja tuloksiltaan kohtalaisen hyvä. Vuoden 1938 toimintakertomuk-

sessa Kosonen toteaa, että komennuskunnan toiminnasta saadut tulokset ovat osoittaneet

jatkuvaa nousua. Edelliseen vuoteen verrattuna oli syytteeseen asetettavaksi ilmoitettujen

rikosten määrä lisääntynyt 30 prosentilla ja verrattuna vuoteen 1936 89 prosentilla. Suurin-

ta nousua osoittivat maantiepoliisipartioiden liikenteen valvonnassa saavuttamat tulokset.

Toimiupseerin oman arvion mukaan tulosten säännöllisen kasvamisen taustalla oli suu-

rimmaksi osaksi se, että komennuskunnan toiminta oli vuosi vuodelta yhä laajentunut ja

saanut kiinteämmän muodon. Lisäksi hän nosti esiin sen, että sijoituspaikkojen poliisipääl-

lystö samoin kuin komennuskunnan omakin päällystö olivat vuosien kuluessa saaneet uu-

sia kokemuksia komennuskunnan tarkoituksenmukaisesta käytöstä.233

Näistä huomioista voi päätellä, että paitsi miehistön ammattitaidolla ja harjaantuneisuudel-

la myös päällystöllä on luonnollisesti ollut merkityksensä komennuskunnan toiminnan te-

hostumiseen. Toimiupseerin huomioista käy ilmi ajatus siitä, että kesti jonkin aikaa ennen

kuin komennuskuntaa opittiin käyttämään tarkoituksenmukaisella tavalla. Tässä kehityk-

sessä ratkaisevaa oli päällystön taito, harjaantuneisuus ja kokemus komennuskunnan lii-

kuttelijana sekä käyttäjänä. Toiminnan tehostuminen ja tulosten kasvun voisi siis päätellä

232 Otto Kosonen: LPK, Suomen poliisilehti 1938:24.
233 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1937, Hia 8 ja Vuosikertomus Liikkuvan

poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1938, Hia 11, Liikkuvan poliisin arkisto.
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olevan useamman tekijän summa ja menestyksekkään lopputuloksen saavuttaminen ole-

van sekä miehistön että päällystön oppimisen ja kehittymisen tulosta.

Ainoastaan rannikkovalvontaan käytettyjen resurssien ja saavutettujen tulosten ei katsottu

enää vuoteen 1938 mennessä aivan parhaalla tavalla vastaavan toisiaan. Valvontatehtä-

västä ei enää parina viime vuonna saatu suhteellisesti niin suurta näkyvää tulosta kuin

mitä muusta toiminnasta saatiin. Vaikka mitään merkittäviä, huomattavan suuria takavari-

koita ei suoritettu, ilmeni valvonnan aikaansaannokset kuitenkin muussa muodossa. Sala-

kuljetetun spriin saatavuus laski selkeästi maassamme ja monin paikoin sen kauppa tyreh-

tyi lähes kokonaan. Koska tämä oli osaltaan komennuskunnan toiminnan aikaansaamaa,

voidaan katsoa, että tavoitteisiin yllettiin ja sen toimintaan voitiin olla tyytyväisiä234. Näin

ollen voidaan päätellä myös, että valvonnalla oli myös tehokas ennalta ehkäisevä vaikutus

ja viinan takavarikoiden määrä laski, koska salakuljetustoiminta vaikeutui kiinni jäämisen

riskin kasvaessa.

234 Ks. esimerkiksi Otto Kosonen: LPK, Suomen poliisilehti 1938:24.
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7 MIELIPITEIDEN AIKA

7.1 Komennuskunnan toiminnan aiheuttamia reaktioita

Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminta, varsinkin sen alkuaikoina, antoi paljon puheen-

ja arvostelemisen aihetta. Uuden ohjesäännön ja komennuskunnan hajauttamisen jälkeen

alkoi maakunnista kuulua kummia. Komennuskunnan läsnäolon aiheuttamat reaktiot sijoi-

tuspaikkakunnilla olivat vaihtelevia. Liikkuvan poliisikomennuskunnan paikalla olon aiheut-

tamista reaktioista on mahdollista saada tietoa Etsivän keskuspoliisin osastojen välityksel-

lä. Tätä selvittääkseen Etsivän keskuspoliisin päällikkö Esko Riekki lähetti kahteen ottee-

seen kiertokirjeet alaosastoille eri puolille maata. Ensimmäinen näistä on kesäkuulta 1933

ja toinen on laadittu 9. syyskuuta 1933. Näissä kiertokirjeissä hän pyysi havaintoja Liikku-

van poliisikomennuskunnan toimista ja mahdollisia parannusehdotuksia.235

Viipurin seudulle komennuskunnan miehet saapuivat hieman ennen juhannusta 1933. Uu-

sine pukuineen ja sotilaallisine ryhteineen he tekivät miellyttävän vaikutuksen paikalliseen

Etsivän keskuspoliisin edustajaan. Hän myös pani merkille, että komennuskunnan läsnä-

olo tuotti siinä mielessä positiivisen vaikutuksen, että viinatrokarit olivat varuillaan eivätkä

uskaltaneet kuljettaa pirtua aiemmalla tahdilla ja sen seurauksena alueella oli aikaisempaa

rauhallisempi juhannus. Etsivän keskuspoliisin edustaja oli myös kuullut sanottavan, että

komennuskunnan miehet ”ovat hurjia poikia eikä niiden kanssa tuttavuus auta”. Tällä hä-

nen mukaansa viitataan siihen, että paikalliset maalaiskonstaapelit ovat pitäjäläisten kans-

sa tuttuja, eivätkä he aina kehtaa puuttua asioihin, vaikka syytäkin olisi. Vastustusta ko-

mennuskunnan toimia kohtaan nostatti se, että sen miehet valvoivat tarkkaan, ettei linja-

autoihin otettaisi liikaa väkeä. Tällainen byrokraattinen käyttäytyminen aiheutti pahennusta

kansalaisissa ja raportoijankin mukaan poliisin ja yleisön välit eivät siitä parantuneet. Tosin

hän kyllä totesi, että kyseiset säännökset on matkustajien oman turvallisuuden edistämi-

seksi luotu, mutta niiden kirjaimellisesta ja pikkutarkasta noudattaminen ei saa suuren

yleisön ymmärrystä. Loppuun EK:n edustaja vielä lisäsi, että hänen mielestään komen-

nuskunnan perustaminen oli ollut erittäin onnistunut toimenpide.236

235 EK-Valpo I, EK:n edustustojen ja alaosastojen vastauksia heinäkuulta 1933 erittäin salaiseen kiertokirjee-
seen 28.6.1933 sekä Esko Riekin laatima kiertokirje Etsivän keskuspoliisin maaseutuosastojen päälliköil-
le, 9.9.1933,6. XX E 2a1, KA.

236 EK-Valpo I, Viipurin osaston kirje 14.7.1933, 6. XX E 2b, KA.
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Vahvistettua komennuskuntaa käytettiin ilmeisen runsaasti myös puhetilaisuuksien val-

vonnassa, missä tehtävässä komennuskunnan miehet todettiin tehokkaammaksi kuin

oman paikkakunnan poliisit. Esimerkiksi Kuopiossa ennen vaaleja pidetyissä kahdessa

sosiaalidemokraattien vaalitilaisuudessa komennuskunta oli läsnä. Ensimmäisessä tilai-

suudessa komennuskunnan miehet vielä suhtautuivat passiivisesti Itsenäisen kansanliik-

keen (IKL) taholta esiintyneisiin väliin huutajiin, mutta jälkimmäisellä kertaa jo näyttivät ”si-

suaan” poistamalla paikalta ja pidättämällä äänekkäimpiä huutajia. Paikalla oli sekä punai-

sen että valkoisen puolen kannattajia ja punaisten puolella näytettiin olevan tyytyväisiä,

mutta valkoisten puolelta kuului murinaa ja syytteitä santarmimaisuudesta. Poliisit esiintyi-

vät kuitenkin tässä tapauksessa kohteliaasti, mutta päättäväisesti eikä vastarintaa pois-

vietyjen taholta esiintynyt. Raportissa arvellaan, että Kuopion omille poliiseille ei ehkä näin

olisi alistuttu, eivätkä he oman paikkakunnan miehinä olisi yhtä tarmokkaasti tilanteeseen

tarttuneetkaan.237

Myös Jyväskylän seudulle oli komennettu kesällä 1933 Liikkuvan miehiä ja kaupungin po-

liisimestarin kertoman mukaan he edustivat useampaa eri ammattialaa, kuten maalareita,

merimiehiä ja konttoriharjoittelijoita. Poliisimiehiä ei joukossa sen sijaan ollut lainkaan,

minkä vuoksi sen toiminta oli alussa kankeaa ja hidasta. Aluksi komennuskunnan toiminta

olikin paikkakunnalla hyvin suppeaa ja keskittyi lähinnä viinaetsintöjen tekemiseen. Lisäksi

he suorittivat joitakin ratsioita iltamatilaisuuksiin. Miesten suhteen poliisimestarilla ei ollut

muuta huomautettavaa kuin se, että he olivat täysin kokemattomia poliisin työssä. Kau-

punkilaisten huomiota komennuskunta ei ollut juuri vetänyt puoleensa ja suurin osa ylei-

söstä suhtautui heihin kuin keihin tahansa poliiseihin.238

Tosin myös Jyväskylän seudulla IKL:n riveistä oli noussut mielipide jonka mukaan miehet

olivat järjestön vastaisia piiskureita. Jyväskylä oli melko rauhallinen ja hiljainen pitäjä, joten

komennuskunnan miehille ei siellä EK:n edustajan mukaan kovin paljoa töitä ollut. Niin

ollen hän ehdottikin, että joukko hajautettaisiin lähipitäjiin ja sen tehtäviä laajennettaisiin.

Hän myös toivoi, että komennuskuntaa voisi käyttää kaupungilla ja junien aikaan asemalla

pidättämässä ja tarkistamassa epäilyttävän näköisiä vieraspaikkakuntalaisia henkilöitä ja

237 EK-Valpo I, Kuopion osaston kirje 17.7.1933, 6. XX E 2b, KA.
238 EK-Valpo I, Vaasan osaston kirje 13.7.1933, 6. XX E 2b, KA.
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heidän matkatavaroita. Näiden toimien tavoitteena oli saada kiikkiin kommunistisen puolu-

een asiamiehiä ja kirjallisuutta.239

Kajaanin edustuston alueelle ei Liikkuvan miehiä ollut sijoitettuna, mutta paikallinen EK:n

mies raportoi Esko Riekille komennuskunnan toimista Sotkamon seudulla. Paikkakunnalla

ollut Lentävien ryhmä avusti paikallisia poliisiviranomaisia järjestyksenpidossa ja liikenteen

valvonnassa. Yleisön mielestä ryhmän toiminta vaikutti kenties hieman virkaintoiselta ja

joidenkin henkilöiden mukaan jopa äkkipikaiseltakin. Sotkamon vt. nimismies sitä vastoin

kertoi olleensa ryhmän toimintaan kaikin puolin tyytyväinen ja antoi erityistä kiitosta sen

täsmälliselle ja sotilaalliselle käytökselle. Hän oli myös pahoillaan, että komennuskunta ei

ollut muilta tehtäviltään ehtinyt järjestämään kokeeksi ratsiaa eräisiin iltamiin. EK:n edusta-

ja jatkoi raporttiaan todeten, että ”Liikkuvan komennuskunnan perustaminen ja toiminta on

vielä niin uusi asia, ettei siitä ole ehtinyt muodostua paikallisille ihmisille vielä mitään var-

maa käsitystä ja mielipidettä”. Hän myönsi, ettei sellaista tosin ole vielä kehittynyt hänelle

itselleenkään. Hän oli kuullut, että komennuskuntaan oli suhtauduttu jokseenkin tympeästi,

syynä tähän oli hänen arvionsa mukaan se, että joukon tarkoitusta, tehtäviä ja toimintata-

poja ei vielä tunnettu tarpeeksi. Tosin oli niitäkin, jotka pitivät komennuskuntaa tarpeellise-

na. Jotkut olivat välinpitämättömiä ja ajattelivat, että ”onpahan nyt olemassa kun perustet-

tiin”. Jotkut epäilivät, että siitä tulee uusi vetelehtivä työttömien joukko ja verojen lisääjä,

näihin kirjoittaja arvelee kuuluvan lapualaisten sekä melko yleisesti kommunistien ja sosi-

aalidemokraattien.240

Osa paikallisosastoista suhtautui komennuskunnan toimiin varsin neutraalisti tai oli sitä

mieltä, että varsinaista raportoitavaa ei ollut. Etsivän keskuspoliisin Tampereen edustajan

raportin mukaan hänellä ei ole tiedossaan mitään erityistä komennuskuntaa koskien ja

tulkitsee tämän tarkoittavan sitä, että kaikki on sujunut kuten pitääkin. Hän myös ilmaisee

kannattavansa sitä, että komennuskuntaa käytettäisiin jatkossa yleisemmin ja enemmän-

kin Etsivän keskuspoliisin avustamiseen.241

Syksyllä 1933 Etsivän keskuspoliisin Vaasan edustaja esitti jälleen omia huomioitaan ko-

mennuskunnan toiminnasta Vaasan, Kokkolan ja Jyväskylän alueilta. Jyväskylässä oltiin

verrattain tyytyväisiä komennuskunnan toimintaan. Muuta erikoista kerrottavaa ei heidän

239 EK-Valpo I, Vaasan osaston kirje 13.7.1933, 6. XX E 2b, KA.
240 EK-Valpo I, Kajaanin edustuston kirje 14.7.1933, 6. XX E 2b, KA.
241 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Tampereen edustajan vastaus Esko Riekin kiertokirjeeseen koskien

Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa, 30.9.1933, 6. XX E 2a1, KA.
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toiminnastaan ollut nyt kuin, että he olivat saaneet ison ja toimintaansa hyvin soveltuvan

auton käyttöönsä. Komennuskunnan toimintaan oli Jyväskylän seudulla kuulunut lähinnä

liikenneratsioita ja laittoman viinan etsimistä. EK:n edustaja kutsuu miesten toimintaa as-

karteluksi, joten kovin suuria tai näyttäviä operaatioita alueella ei liene suoritetun. Miesten

käytöksen todetaan olleen nuhteetonta. Vaasan ja Kokkolan alueilla ei komennuskunnan

toiminta ollut aiheuttanut mitään mainitsemisen arvoista ja miehet olivat niillä hoitaneet

lähinnä tavallisia, paikallispoliisille kuuluvia tehtäviä.242

Komennuskunnan toiminnasta Kuopion alueella saa oikein tehokkaan kuvan, osasto suo-

ritti tuloksellista työtä erityisesti salakapakoiden hävittämisessä. Useita salakapakoita ja

laittoman viinan myynnin harjoittajia oli Liikkuvan poliisikomennuskunnan osaston toimesta

saatu kiinni ja asetettu syytteeseen. Myös lukemattomia kotietsintöjä oli suoritettu osaston

avulla ja niiden ansiosta salakapakoiden pitäjät ja viinan myyjät olivat sen verran säikähtä-

neet, että osa oli jopa luopunut ammatistaan. Täysin niitä ei ollut saatu hävitetyksi, mutta

koska tilanne oli aiemmin ollut perin huonosti valvottua ja kontrolloitua oli komennuskun-

nan aikaansaama muutos kiitoksen arvoinen. Lisäksi joukko oli kunnostunut salapolttimoi-

den hävittämisessä alueella. Ainakaan mitään negatiivista ei Etsivän keskuspoliisin edus-

tajan kirjelmässä nouse komennuskunnan toiminnasta esiin, vaan siitä välittyy kuva mies-

ten tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta Kuopion alueella. 243

Turun suunnalta kantautuneet tiedot olivat hieman erisuuntaisia. EK:n edustaja toteaa ra-

portissaan, että Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaan on ainakin suuri yleisö suh-

tautunut epäilevästi. Tämän hän katsoo johtuvan siitä, että silloin kun komennuskunta pe-

rustettiin, jäi asialle puolueriitojen ansiosta jonkinlainen poliittinen tausta. Etsivän arvion

mukaan monet sekä tietämättömyyttään että tahallisesti halusivat leimata komennuskun-

nan perustamisen vahvasti poliittiseksi tapahtumaksi ja varsinkin äärioikeisto koki, että se

oli suunnattu heidän kurissa pitämisekseen. Komennuskuntaa käytettiin Turun seudulla

varsinkin maantieliikenteen valvomiseen ja siinäkin tehtävässään se keräsi moitteita. Ko-

mennuskuntalaiset halusivat pitää liiankin tiukasti kiinni esimerkiksi linja-autoliikenteessä

matkustajien lukumäärästä annetuista määräyksistä. Vaikka EK:n edustaja katsoi tämän

242 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Vaasan edustajan vastaus Esko Riekin laatimaan kiertokirjeeseen
koskien Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa, 29.9.1933, 6. XX E 2a1, KA.

243 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Kuopion edustajan vastaus Esko Riekin laatimaan kiertokirjeeseen
koskien Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa, 29.9.1933, 6. XX E 2a1, KA.
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sinällään hyvä asia olevankin, toivoi hän komennuskunnan miehiltä joustoa ja enemmän

tapauskohtaista harkintaa asian suhteen.244

Kaikista kärkevintä palautetta kuului Kemin osastosta. Sen mukaan kaikkialta, missä ko-

mennuskunnan miehet ovat liikkuneet virkatehtävissä, tulee aina jotain selvitettävää jäl-

keenpäin ja tästä johtuen Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehiä kutsuttiinkin aivan ylei-

sesti ”häiriö-poliiseiksi”. Erityisen kritiikin alle joutui komennuskunnan miesten käytös, joka

oli raportin mukaan huligaanimaista ja jota komennuskunnan johtaja yritti ehdottomalla

kurilla sekä järjestyksellä hillitä. Komennuskunnan miehet olisi myös saatava sopeutu-

maan paikallisiin olosuhteisiin ja käytös hillityksi sekä asialliseksi olematta silti arkaileva.

Röyhkeä ja ärhentelevä esiintyminen pidätystilanteissa on saatava loppumaan ja ”ylä-

maassa” liikkuvien poliisien on opittava suhtautumaan paikallisiin asukkaisiin oikein. 245

Pohtimisen arvoista olisikin, mitkä tekijät vaikuttavat poikkeuksellisen kärkevään lausun-

toon. Kemin sijainti pohjoisessa, vahvasti punaisella alueella voisi olla yksi selittävä tekijä.

Toisaalta myös paikkakunnalla on saattanut tapahtua jotain, mikä on saanut paikallisten

poliisien sekä etsivien ja komennuskunnan miesten välit alun perin kuumenemaan.

Komennuskunnan voikin katsoa tuoneen eloa moniin nimismiespiireihin, kun vieraat polii-

simiehet puuttuivat sellaisiin epäkohtiin joiden paikallinen maalaispoliisi oli antanut olla

rauhassa. Harvinaisia eivät olleet näin syytteet virkaintoisuudestakaan ja oletuksista, että

toiminnalla oli poliittinenkin aspektinsa. Kun vuonna 1933 vahvistettua komennuskuntaa

käytettiin usein puhetilaisuuksien valvonnassa, todettiin se siinä ilman muuta tehokkaam-

maksi kuin oman paikkakunnan poliisi.246

Nämä raportit ja mielipiteet luovat kuvaa siitä millaisena Liikkuva poliisikomennuskunta

nähtiin ja koettiin sen ensimmäisten toimintavuosien aikana. Niiden perusteella Liikkuvan

poliisikomennuskunnan saama vastaanotto on kaksijakoinen. Myös joukkojen rooli poliisi-

toiminnan kentässä oli vielä tuore ja osittain selkiintymätön. Liikkuvan poliisikomennus-

kunnan toiminta näyttäisi olleen tasapainoilua vahvan poliisinyrkin ja hillityn järjestyksen-

valvojan roolien välillä. Etsivän keskuspoliisin edustajien kirjeistä ja raporteista nousee

esille monia tätä tulkintaa koskevia huomioita. Niissä Lentävän miehiä kehutaan tehok-

244 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Turun edustajan vastaus Esko Riekin laatimaan kiertokirjeeseen kos-
kien Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa, 27.9.1933, 6. XX E 2a1, KA.

245 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Kemin osaston muistio ”Lentävien toiminnasta”,
18.10.1933, 6. XXII B 3, KA.

246 Hietaniemi 1992, s. 183.
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kaasta ja tuloksekkaasta toiminnasta varsinkin sellaisilla toimintakentillä joihin paikallisen

poliisin resurssit eivät riittäneet. Komennuskunnan kuvataan tarttuvan hanakasti myös sel-

laisiin laiminlyönteihin joita paikallisen poliisin arvellaan katsovan sormiensa lävitse. Toisaal-

ta komennuskuntaa kuitenkin arvostellaan liiasta virkaintoisuudesta ja jopa kovista otteista.

7.2 Lentävien suhteesta kansalaisiin

Kysymys Liikkuvan poliisikomennuskunnan suhteesta yleisöön on pohjimmiltaan sama kuin

yleensä poliisin ja kansalaisten välisiä suhteita koskeva kysymys. Yleisesti voidaan todeta,

että poliisitoimi on tehtävä, jonka täytäntöönpano ja suoritus herättivät eri henkilöissä ja yh-

teiskuntaluokissa verrattain ristiriitaisiakin tunteita.247 Liikkuvan poliisikomennuskunnan koh-

dalla tämä kysymys osoittautui kuitenkin ainakin ajoittain vaikeammaksi kuin vakinaisen po-

liisin kohdalla. Tarkasteluni tässä kappaleessa lähtee nimenomaan siitä näkökulmasta, että

miten Liikkuva poliisikomennuskunta koki suhteensa kansalaisiin. Käyttämäni materiaalin

pohjalta yleisöstä poliisiin kohdistuva mielipiteiden tutkimus ei olisi ollut mahdollistakaan,

koska lähteeni ovat poliisin edustajien tai sidosryhmien tuottamia. Lisäksi tämä olisi kysy-

myksenä niin monitasoinen ja laaja, että se olisi oman tutkimuksensa arvoinen. Lähinnä siis

pyrin saatavilla olevien lähteiden avulla selventämään niitä seikkoja, jotka erottivat komen-

nuskunnan ja paikallispoliisin suhteita niin sanottuun suureen yleisöön nähden.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ensimmäiset toimintavuodet olivat yhteiskunnallisesti

erittäin levotonta aikaa. Tästä johtuen Liikkuva poliisikomennuskunta joutui ensimmäisten

toimintavuosiensa aikana toimimaan melkein yksinomaan sellaisissa poliisitehtävissä, jot-

ka kohdistuivat poliittisista tai taloudellisista syistä aiheutuneiden järjestyshäiriöiden tukah-

duttamiseen. Liikkuva poliisikomennuskunta joutui toiminnassaan alituisesti tekemisiin ää-

rimmäisiä ja toisilleen vastakkaisia mielipiteitä omaavien kansalaisten kanssa. Tästä seura-

si, että tuollaiset tilanteet olivat omiaan nostamaan poliisin vastaista mielialaa, vaikka poliisi

olisikin toiminut aina miten tyynesti ja asiallisesti tahansa. Koska näitä toimia joutui suoritta-

maan usein ensisijaisesti LPK, kohdistui poliisiin suuntautuva arvostelu myös juuri siihen.248

Tilannetta kärjisti vielä osaltaan se, että Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehistössä oli

havaittavissa ajoittain hieman ylimääräistäkin virkaintoisuutta ja osa poliisimiehistä oli var-

sinkin toiminnan ensimmäisinä vuosina vielä varsin kokemattomia ammatissaan.

247 Kaski V., Mitä yleisö poliisiltaan toivoo, Poliisimies 1932:23–24, s. 647 648.
248 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s.833.
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Kansalaisen keskuudessa aiheutti hämmennystä myös Liikkuvan poliisikomennuskunnan

toiminta ja sen tarkoituksen ymmärtäminen. Usein yleisö suhtautui vakinaiseen poliisin

myötätuntoisemmin kuin Lentäviin.249 Osalle ihmisistä oli muodostunut käsitys, että ky-

seessä olisi jonkinlainen poliittinen iskuosasto, jonka toimintatavat olisivat poikenneet ylei-

sistä poliisin toimintatavoista. Ei ehkä nähty sitä, että Liikkuvan poliisikomennuskunnan

toiminta näissäkin tehtävissä oli laillisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseen pyrkivää

poliittisesti puolueetonta poliisitoimintaa, joka tapahtui paikallisen poliisijohdon alaisena.

Mikäli Liikkuvaa poliisikomennuskuntaa ei olisi lähetetty paikalle, olisivat samat toimenpi-

teet tulleet paikallisen poliisin hoidettaviksi. 250

Poliisiperinnettä koonnut kirja ”Napit vastakkain” kertoo Liikkuvan poliisikomennuskunnan

aiheuttamista tunnoista lyhyiden tarinoiden kautta. Seuraavassa katkelmassa tulee esille

Lentävien kova maine:

”Oman pitäjän poliisit olivat turvallisia, mutta toisenlaisia olivat Liikkuvan miehet

ennen sotia. Poliisien otteet olivat kovat, mutta saivat paljon hyvää aikaan. Har-

voin näki juopuneita tanssipaikoilla, ja tappelut ja tapot, jotka olivat varsin yleisiä

ennen sotia, loppuivat ihan tarkkaan. Kun nämä lentävät tulivat seurantalolle

tanssin aikana, oli sellainen tunne kuin ilo olisi kuollut. Ihme, että sellainen mää-

rä poliiseja saattoi tulla niin huomaamatta. Soitto taukosi sillä sekunnilla.”251

Suhtautuminen Liikkuvaan poliisikomennuskuntaa näyttäisi lientyneen olojen vakiinnuttua

ja sen keskityttyä normaaliajan poliisitehtäviin, kuten liikenteenvalvontaan. Vaikka suhtau-

tuminen muuttuikin positiivisempaan suuntaan, oli vielä 1930-luvun puolivälissä havaitta-

vissa osassa ihmisiä tuon komennuskunnan vastaisen ajan ilmapiirin rippeitä. Esimerkiksi

vuonna 1935 kun komennuskunnan maantiepartiot, joiden henkilöstö oli jo kokenutta ja

myös erillisellä koulutuksella tehtäväänsä perehdytettyä, oli maaseutulehdissä pitkiäkin

kirjoituksia LPK:n maantiepartioiden aiheuttamasta terrorista. Kuitenkin sitä mukaa kun

yleisön suhtautuminen poliisin oli tullut yleisesti myötämielisemmäksi, myös Liikkuvaan

komennuskuntaan opittiin suhtautumaan objektiivisemmin ja ymmärtäväisemmin. Tämän

kautta komennuskunnan toimintaa alettiin pitämään ainakin järjestystä ja kuria kannattavi-

en kansalaisten silmissä toivottavana ja suotavana. Myös komennuskunnan johto oli pyrki-

249 Liikkuvan komennuskunnan konstaapeli Oulusta, Suuren yleisön suhtautumisesta meihin ”lentäviin”,
Poliisimies 1934:6, s. 141.

250 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s.833.
251 Lauhakangas ja Vuoristo (toim.) 1991, s. 63.
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nyt tässä suhteessa tekemään voitavansa, jotta yleisöön saatiin juurrutettua parempi käsitys

komennuskunnan toiminnasta. Erittäin tehokkaaksi keinoksi tässä osoittautui se, että alo-

kasaines pyrittiin valitsemaan tasapuolisesti eri osista maata ja eri yhteiskuntaluokista.252

Toinen komennuskunnan ja yleisön välisten suhteiden kannalta tärkeä päämäärä oli henki-

löstön ammattitaidon nostaminen sellaiseksi, että se tässä suhteessa olisi vakinaisen polii-

sin kanssa samalla tasolla ja saavuttaisi myös kansalaisten sille tässä suhteessa asetta-

mat vaatimukset. Koulutuksessa painotettiin sitä, että poliisiviranomaisten valtuuksia käy-

tettäessä pitää välttää tuottamasta häiriötä lainkuuliaiselle väestölle ja että, komennuskun-

ta näin saisi sen puolelta luottamusta ja tukea osakseen. Myötämielisyyttä lisäsi osaltaan

myös miehistön harjaantuneisuus ja kokemuksen lisääntyminen.253

Osittain arvostelu oli ihan aiheellistakin, koska nuoret kokemattomat poliisimiehet joutuivat

toimimaan itsenäisesti ilman johtajaa ja tarkempia ohjeita ja tämän seurauksena saivat

osakseen ankaraa arvostelua taitamattomuutensa ja joustamattoman esiintymisensä joh-

dosta. Varsinkin keväällä 1933 kun komennuskuntaa yhtäkkiä lisättiin kahdellasadalla

miehellä ja kun tuo joukko jouduttiin kiireesti haalimaan kokoon ilman kattavaa valintapro-

sessia, pääsi siihen myös sellaisia henkilöitä, joille poliisivaltuuksien antaminen ei olisi ollut

suotavaa. Tämä nousi esille heti kun joukko joutui käytännön toimiin. Kun vielä ottaa huo-

mioon, että miehet saivat vasta samaan aikaan alokaskoulutuksensa, niin on luonnollista,

että joukko ei suinkaan ollut ammattitaitonsa puolesta pätevä poliisin ammattiin.254

1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla yleinen mielipide alkoi muuttua suosiollisemmaksi ja

hyväksyvämmäksi komennuskunnan toimintaa kohtaan. Kansalaiset oppivat huomaa-

maan, että sen pyrkimyksenä kaikessa toiminnassaan on yksinomaan ylläpitää järjestystä

ja turvallisuutta sekä saattaa rikoksentekijät lailliseen edesvastuuseen.

Komennuskunnan toiminnan saavuttama hyväksyntä ja myötämielisyyden kasvu kansan

keskuudessa pantiin merkille myös komennuskunnan johdossa. Komennuskunnan vuosi-

kertomuksissa vuosilta 1937 ja 1938 on huomioitu myös sen parantuneet suhteet kansa-

laisiin nähden. Niissä todetaan, että ”yksi parhaista osoituksista, että komennuskunta on

toiminnassaan saavuttanut hyviä tuloksia, on yleisön ennakkoluuloton ja entistä myötämie-

lisempi suhtautuminen komennuskunnan toimintaan”. Jotta kehitys vastaisuudessakin olisi

252 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s.833.
253 Kirjoittaja tuntematon, Liikkuva poliisikomennuskunta, Suomen poliisilehti 1934:7, s.133–134.
254 Kosonen Otto, LPK, Poliisimies 1938:24, s. 833 834.
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samansuuntaista, olisi komennuskuntaan pyrkivien miehien valintaan sitä johtavan toi-

miupseerin mielestä kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota ja toisaalta koitettava päästä

eroon sellaisista yksilöistä, jotka joko käytöksensä tai muiden taipumustensa puolesta ei-

vät ole osoittautuneet poliisitoimeen sopiviksi. Miehistön toiminnassa ei kyseisten vuosien

aikana myöskään tapahtunut vakavia laiminlyöntejä, joista olisi annettu sanktioita. Yleisim-

pinä rangaistuksina laiminlyönneistä annettiin varoituksia tai ylimääräisiä palvelusvuoroja.

Nämä tapaukset olivat toimiupseerin arvion mukaan suhteellisen vähäisiä, kun ottaa huo-

mioon, että komennuskunnan miehet joutuivat suureksi osaksi toimimaan itsenäisesti mo-

nissa erilaisissa poliisitehtävissä ja olosuhteissa. Lisäksi useat heidän tehtävistä olivat

”sangen arkaluontoisia ja suurempaa kokemusta vaativia.”255

Näiden huomioiden perusteella on havaittavissa kaksi seikkaa, jotka vaikeuttivat komen-

nuskunnan suhdetta suureen yleisöön eli kansalaisiin joiden toimintaan komennuskunnan

poliisit puuttuivat ja jotka seurasivat sen toiminnan tuloksia sijoituspaikkakunnilla. Liikku-

van poliisikomennuskunnan toiminnan tavoite ja tarkoitus oli varsinkin 1930-luvun alkupuo-

liskolla vielä monien kansalaisten silmissä epäselvä ja jäsentymätön. Joukolla oli jopa po-

liittisen iskuosaston maine ja sen myötä sen toiminta antoikin paljon aihetta keskustelulle

ja arvostelulle. Komennuskunnan miehet saivat päällensä arvostelua liiasta virkaintoisuu-

desta ja puolueellisuudesta. Toisaalta komennuskunnan toiminnalta odotettiin kattavia tu-

loksia ja sen esiintymisen edellytettiin olevan sotilaallista sekä tarmokasta. Tulkintani mu-

kaan komennuskunnan rooli oli toiminnan alkuaikoina näin ollen myös suhteessa kansa-

laisiin kaksijakoinen, se tasapainotteli tehokkaan poliisinyrkin ja rauhallisen järjestyksen-

valvojan roolien välillä. Toinen ongelmakohta näyttäisi olevan miehistön harjaantumatto-

muus ja ammattitaidon matala taso. Kun vielä ottaa huomioon, että komennuskunnan joh-

tamisessa oli paikkakuntaisia eroja ja suoranaisia puutteitakin, on helppoa ymmärtää, että

yleisön silmissä sen toiminta ei aina saavuttanut täyttä hyväksyntää ja osa komennuskun-

nan toimien kohteeksi joutuneista kokivat tulleensa kohdelluksi väärin.

255 Vuosikertomus Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1937, Hia 8 ja Vuosikertomus Liikkuvan
poliisikomennuskunnan toiminnasta v. 1938, Hia 11, Liikkuvan poliisin arkisto.



94

7.3 Liikkuvan poliisikomennuskunnan merkitys
vakinaiselle poliisille

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesäännössä vuodelta 1933 määriteltiin sen suhde

paikallispoliisiin. Ohjesäännön mukaan komennuskunnan toimintaa johti alueen paikallinen

poliisipäällikkö tai tämän esimies, mikäli sisäasiainministeriö tai maaherra ei ole toisin

määrännyt. Joukkoja tuli käyttää etupäässä sellaisilla paikkakunnilla ja tilaisuuksissa, jois-

sa tarvittiin enemmän poliisivoimaa kuin mitä paikallispoliisin toimesta oli käytettävissä.

Komennuskunnalle oli luotava maaherran ja sijoituspaikan poliisipäällikön kanssa yhtei-

sesti hyväksytty toimintasuunnitelma vähintään kuukaudeksi eteenpäin ja sitä laadittaessa

tuli ottaa huomioon, että komennuskuntaa käytettään mahdollisimman tarkoituksenmukai-

sesti ja turhia kustannuksia välttäen. Mikäli komennuskunnalle ei ollut sen ohjesäännön

mukaisia tehtäviä oli poliisipäällikön harkintansa mukaan osoitettava joukolle muita tarkoi-

tusta vastaavia poliisitoimia. Ohjesäännössä mainitaan vielä lisäksi, että komennuskunnan

toiminta on järjestettävä yhteistoimintansa paikallisen poliisin kanssa mahdollisimman te-

hokkaaksi ja sujuvaksi. Komennuskunnalla oli toiminnassaan oikeus käyttää paikallisen

poliisilaitoksen kalustoa työtehtäviensä suorittamiseen ja käytöstä aiheutuneet kulut tuli

kattaa komennuskunnan varoista.256

Vakinainen poliisi tuntuu olleen melko hyvin tietoinen siitä, että komennuskunta on perus-

tettu vakinaisen poliisin avuksi ja yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden tehostamiseksi

annetun lain ylläpitämiseksi. Myös komennuskunnan piirissä vallitsi mielipide, että vakinai-

sen poliisin kanssa oli kuljettava ”käsi kädessä”, siis oltava samassa rintamassa ja edus-

tettava ulospäin yhtä poliisia.257

Liikkuvuutta korostettiin useissa komennuskuntaa koskevissa lausunnoissa. Oli tarkoituk-

senmukaista, että komennuskunnan osastot olivat muuttuvien tarpeiden mukaan helposti

siirrettävissä paikkakunnalta toiselle ja vakavampien tapausten sattuessa joustavasti teh-

tävistään irrotettavissa ja keskitettävissä ylijohdon käsiin. Tämän ansiosta äkilliset komen-

nukset eivät häirinneet niin paljoa paikallisen poliisin toimintaa kuin jos tällaisten tehtävien

vaatimat poliisivoimat olisi irrotettu vakinaisen poliisin henkilöstöstä ja tehtävistä. Toisaalta

Liikkuvan poliisikomennuskunnan myötä paikallisilla poliisipäälliköillä oli nyt mahdollisuus

256 EK-Valpo I, Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesääntö 20.6.1933, 6. XX E 2a1, KA.
257 Liikkuvan komennuskunnan konstaapeli Oulusta, Suuren yleisön suhtautumisesta meihin ”lentäviin”,

Poliisimies 1934:6, s. 141.
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saada milloin tahansa ainakin tilapäisesti vahvistusta omaan piiriinsä poliisitehtävien sitä

vaatiessa. Erilaisia poliisitehtäviä suorittaessaan Liikkuva poliisikomennuskunta toimi näin

samanaikaisesti myös koko valtakunnan poliisireservinä.258

Paikallisten poliisiviranomaisten välejä Liikkuvaan poliisikomennuskuntaan hiersi jonkin

verran se, että paikalliset viranomaiset ajattelivat, etteivät paikalle muualta tulleet poliisit

osanneet suhtautua olosuhteisiin tai asioihin niin kuin olisi pitänyt. Paikallinen poliisi kat-

sottiin tehokkaammaksi, koska se tunsi häiriön aiheuttajat ja reuhaajat yleensä jo entuu-

destaan. Nimismiehet ajattelivat, että komennuskunnan olemassaolo on sinällään hyvä,

jotta siltä voidaan pyytää apua erittäin vakavien järjestyshäiriöiden sattuessa, mutta sen

ylläpitäminen niin suuressa vahvuudessa ei kaikkien mielestä ollut tarpeen. Heidän mieles-

tään olisi ollut parempi, jos paikallista poliisia olisi vahvistettu komennuskunnan sijaan.

Samassa yhteydessä Liikkuvan poliisikomennuskunnan miehiä usein myös kritisoitiin puut-

teellisesta ammattitaidosta. Katsottiin myös, että komennuskunnan tulon myötä byrokraat-

tisten kuvioiden hoitaminen aiheuttaa lisää työtä paikallisille viranomaisille. Liikkuvalla ko-

mennuskunnalla ei ollut omia kirjaajia ynnä muita virkailijoita, vaan ne toimivat näissä asi-

oissa yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Läänin johto edellytti säännöllistä

raportointia komennuskunnan toimista ja tämä myös osaltaan lisäsi paperityön määrää.259

Liikkuvalla poliisikomennuskunnalla oli merkittävä rooli myös poliisikunnan täydennyseli-

menä, kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi. Paikallisen poliisin työhön tällä oli oma vaikutuk-

sensa. Ennen komennuskunnan olemassaoloa joutuivat palvelukseen otetut nuoret polii-

simiehet yleensä melkein suoraan poliisitehtäviin saamatta järjestelmällistä koulutusta sitä

ennen. Poikkeuksen tästä muodostivat vain joidenkin kaupunkien poliisilaitokset. Komen-

nuskunnan järjestämän alokaskoulutuksen myötä oli paikallisilla poliisipäälliköillä mahdolli-

suus saada vakinaisten konstaapelien toimiin alokaskoulutuksen saaneita ja jo jonkin ver-

ran poliisin työstä kokemusta omaavia komennuskunnan konstaapeleja. Parhaassa tapa-

uksessa hän oli jo päässyt tutustumaan kyseisen henkilön kykyihin hänen toimiessaan

paikkakunnalla komennuskunnan riveissä.260

258 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 833.
259 EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Vaasan edustajan kirje 13.7.1933, 6. XX E 2a1, KA; EK-Valpo I,

Promemoria Liikkuvan poliisikomennuskunnan käytöstä ja sijoituksesta, 16.6.1933, 6. XX E 2b, KA;

EK-Valpo I, Etsivän keskuspoliisin Kemin osaston muistio ”Lentävien toiminnasta”, 18.10.1933,
6. XXII B 3, KA.

260 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 833.
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Myös poliisin keskuudessa Lentävillä oli kuitenkin varsin virkaintoinen maine. Ohessa kat-

kelma paikallisen poliisin näkemys komennuskunnan miehistä:

”1930-luvulla me pojat saimme ensikerran mielenkiinnolla seurata lentävien

toimintaa eräillä naapurikylän praasniekoilla. Yllätykseksemme patukkaa sai

moni, joka sitä ei olisi ansainnut ja ilman taas jäivät ne, joiden odotimme vih-

doinki saavan oikein isän kädestä. Mutta kuinka paikkakunnalla oudot miehet

olisivatkaan voineet löytää oikeat pamputettavat”261

On kuitenkin jokseenkin vaikeaa arvioida kuinka todellisia ja yleisiä kuvatun kaltaiset tilan-

teet komennuskunnan toiminnassa olivat. On varmasti mahdollista, että kokemattomalle ja

poliisiuransa alkuvaiheissa oleville miehille sattui ylilyöntejä. Varsinkin kun komennuskun-

nalta nimenomaisesti odotettiin tehokasta toimintaa ja näyttäviä operaatioita, mutta tämä

uskoakseni oli ennemmin poikkeus kuin sääntö. Paikallisten olojen vieraus on arviolta vai-

keuttanut komennuskunnan toimintaa, mutta ylitse pääsemätön este se tuskin on ollut. On

luonnollista, että paikallispoliisi tunsi ajoittaista antipatiaa liikkuvan miehiä kohtaan. Tämä

lienee yleistä tilanteessa, jossa tunkeudutaan toisen ”tontille”, tässä tapauksessa mennään

hoitamaan poliisitointa kollegojen alueelle. Näyttäisi kuitenkin siltä, että yhteistoiminta pai-

kallispoliisin kanssa on sujunut jokseenkin hyvin ja yhteisymmärryksen vallitessa.

Maaseudulla toimivalle poliisille oli etua Liikkuvasta komennuskunnasta, koska siellä har-

valukuisen ja hajalleen sijoitetun poliisimiehistön oli käytännössä ollut hyvin vaikeaa suorit-

taa sellaista poliisivalvontaa, joka järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi varsinkin

ennaltaehkäisevässä mielessä olisi ollut tärkeää. Yksittäisten ja yksin toimineiden poliisi-

miesten toimintaan saattoi vaikuttaa myös tietoisuus siitä, että heidän on toimittava jatku-

vasti paikkakunnalla ja että he varsinaisia rikollisia vastaan toimiessaan ovat riippuvaisia

paikallisen väestön myötämielisyydestä. Tässä mielessä saattoi paikkakunnalle kutsuttu

Liikkuvan poliisikomennuskunnan osasto olla hyvin tervetullut vakinaisen poliisin kannalta,

koska se säästi vakinaisen poliisin niiltä arvosteluilta, jota tällainen kaikkiin kansalaisiin

kohdistunut valvontatyö aiheutti varsinkin alkuaikoina.262

261 Lauhakangas ja Vuoristo (toim.) 1991, s. 62.
262 Kivivuori J., Liikkuva poliisi, Poliisimies 1945:19, s. 833.
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Komennuskunnan yhteistoiminta paikallispoliisin kanssa näyttäisi siis sujuneen pääsään-

töisesti melko kitkattomasti. Yhteistoiminnan pelisäännöt oli määritelty jo komennuskunnan

toimintaa ohjaavassa ohjesäännössä ja sen noudattamista valvoivat maaherra ja paikalli-

nen poliisipäällikkö. Myös siitä periaatteesta näytetään pitäneen kiinni, että komennuskun-

nan oli sijoituspaikkakunnilla suoritettava ensisijaisesti niitä tehtäviä joihin se oli perimmil-

tään tarkoitettu. Samassa yhteydessä myös koristettiin joukkojen liikkuvuutta, mikä osal-

taan oli komennuskunnan roolin mukaista. Kitkaa yhteistoimintaan aiheutti lähinnä se, että

paikallispoliisit kokivat, että muualta tulleet kollegat eivät voineet toimia yhtä tehokkaasti,

koska he eivät tunteneet paikallisia häiritsijöitä. Huomionarvoista on myös se, että komen-

nuskunta näyttäisi täyttäneen hyvin sille asetetun tavoitteen, että se toimisi koko maan

tarvetta silmällä pitäen poliisireservinä.
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8 LENTÄVÄT TULIVAT

Syyskuussa 1930 valtioneuvosto teki päätöksen, että Helsingin poliisimestarin alaisuuteen

perustetaan 15. syyskuuta 1930 väliaikaisella pohjalla toimiva Liikkuva poliisikomennuskun-

ta, jota voidaan käyttää joko kokonaisuudessaan tai pienempinä osastoina järjestyksen yllä-

pitoon tarvittaessa eri puolilla maata. Sen vahvuudeksi määrättiin alkuvaiheessa päällikön ja

apulaispäällikön lisäksi 50 miestä. Liikkuva poliisikomennuskunta perustettiin yhteiskunnalli-

sesti hyvin epävakaassa ja räjähdysherkässä tilanteessa, jolloin katsottiin, ettei poliisin puo-

lueettomuuteen voinut täysin luottaa. Tästä huolimatta komennuskunnan perustamisvai-

heessa ei haluttu korostaa sen poliittista luonnetta tai että se olisi suunnattu erityisesti oi-

keistolevottomuuksien kukistamiseen. Vasemmiston kukistamiseksi toimiminen oli hallituk-

sen linjan mukaista ja Lapuan liikkeen katsottiin edesauttavan sitä. Poliisin tuli kirjoittamat-

toman säännön mukaan toimia mahdollisuuksien mukaan niin, ettei tämä tavoite vaarannu.

Toisaalta poliisin perustehtävä oli jo tuolloin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito

ilman poliittisten sympatioiden viljelyä.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan suunnittelijana ja arkkitehtinä toimi poliisihallinnossa

vahvan aseman hankkinut Etsivä keskuspoliisi ja sen päällikkö Esko Riekki. Hänellä oli

eittämättä rooli Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen puolestapuhujana ja

vauhdittajana, mutta rooli ei kuitenkaan ole ollut niin yksiselitteinen kuin minkä käsityksen

voi alkuun saada. Riekki ei eronnut siinä suhteessa millään tapaa aikalaispoliiseistaan,

että myös hän antoi siunauksensa lapuanliikkeen tekojen sormien läpi katsomiselle ja suo-

simiselle. Riekki kuitenkin huomasi ajoissa milloin ilmapiiri alkoi muuttua lapualaisvastai-

seksi ja siinä vaiheessa hän näppärästi vaihtoi puolta ja liittyi laillisuuden kannattajiin. Ai-

kaa myöten Riekki oli korostanut poliisivoimien vahvistamisen ja iskukykyisyyden voimis-

tamisen tarvetta. Syksyllä 1930 lapuanliikkeen toiminnan johdosta oltiin viimein tilantees-

sa, jossa hallituskin asettui Riekin ajatusten taakse. On kuitenkin jokseenkin epävarmaa

halusiko Riekki niinkään oikeasti poliisinyrkkiä lapualaisten vastustamiseen vai tarjosiko se

vain hyvän perusteen hänelle vaatia poliisivoiman lisäämistä ja keskittämistä. Lisäksi on

merkillepantavaa, että kyseessä oli jo useampaan kertaan koeteltu idea, joka oli niin koti-

maan kuin ulkomaiden esimerkkien mukaan tehokkaaksi havaittu tapa tehostaa yleistä

järjestyksenpitoa.
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Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminnassa 1930-luvulla on nähtävissä kaksi erilaista

jaksoa: alkuvuosien poliittisten levottomuuksien hillintään keskittyvä ja vuodesta 1933

eteenpäin jatkunut tehtävien laajenemisen vaihe. Komennuskunta perustettiin poliittisesti

tiukkana aikana ja sen ensimmäisiä toimintavuosia hallitsi tehtävien painottuminen juuri

poliittisien levottomuuksien kukistamiseen. Toiminnassa painotettiin sotilaallista esiintymis-

tä ja tarvittaessa kovienkin keinojen käyttämistä rauhan ja yhteiskunnallisen järjestyksen

takaamiseksi. Komennuskunta toimi ensimmäisinä vuosinaan perustamispäätöksessä

määritellyllä pohjalla yhtenäisenä yksikkönä, jonka pääasiallinen tehtävä oli järjestyshäiri-

öiden ja väkivallantekojen kitkeminen.

Tulkintani mukaan Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen aikaan on nähtävissä

viitteitä siitä, että Suomessa oli tuolloin menossa niin kutsuttu high policing -kausi. Laillisen

yhteiskuntajärjestyksen takaaminen ja valtion säilyminen nousi tuolloin poliisin tehtäväksi

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisen rinnalle. Poliittiseen toimintaan kohdistu-

vasta ja yhteiskunnallisen järjestyksen säilymistä varmistavasta poliisitoiminnasta tulee kes-

keinen osa poliisin tehtäväkenttää. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa ennestään riittävästi

resursseja. Tuota vajetta paikkaamaan perustetaan Liikkuva poliisikomennuskunta. Samalla

halutaan turvata poliisin lojaalisuus. High policing -tehtäviä hoitaa länsimaisissa poliisijärjes-

telmissä tavallisesti erillinen varsinaisesta poliisiorganisaatiosta eriytetty organisaatio. Suo-

messa se oli 1930-luvulla ensisijaisesti Etsivä keskuspoliisi, mutta Liikkuvalle poliisikomen-

nuskunnalle luotu itsenäinen ja erillinen asema on luonteva myös tässä valossa.

Liikkuva poliisikomennuskunta herätti laajasti kiinnostusta ja sen ensimmäinen miehistö

voitiin valita runsaan tarjokasaineksen joukosta. Samaan aikaan poliisin miehistöpolitiikassa

on havaittavissa muutos ja suojeluskuntataustaisten henkilöiden osuus poliisialokkaiden

joukossa näyttää vähentyneen. Kyse oli jo aiemmin alkaneesta kehityksessä, jonka vaiku-

tukset näkyivät selkeästi juuri perustetun Liikkuvan poliisikomennuskunnan kohdalla. Oikeis-

tolevottomuuksien aiheuttama poliisin ja suojeluskuntien välisen yhteistyön väheneminen oli

kuitenkin suurelta osin tilapäistä. Mäntsälän kapinan jälkeen poliisissa nousi jälleen suoje-

luskuntakasvatus arvoonsa.

1930-luvulla poliisin peruskoulutus oli vielä melko hajanaisesti toteutettu ja Liikkuvalle po-

liisikomennuskunnalle muodostui sen kehittämisessä merkittävä roolinsa. Siitä tuli tärkeä

toimija poliisikokelaiden valinta- sekä koulutustoiminnassa ja poliisikunnan täydennyseli-

menä lähes välittömästi perustamisensa jälkeen. Liikkuvan poliisikomennuskunnan järjes-
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tämä opetus poliisialokkaille nähtiin erittäin tervetulleena lisänä osaksi poliisien muuten

vielä melko puutteellista peruskoulutusta. Sisällöltään opetus noudatteli samoja suuntavii-

voja kuin lääninopetuskursseilla, kuitenkin niin, että siinä oli huomioitu komennuskunnan

toiminnan erityinen luonne. Merkille pantavaa on myös se, että komennuskunnan koulu-

tuksessa mukaan opetusohjelmaan otettiin myös sotilaallisempia asioita, kuten jalkaväen

suljettua järjestystä. Koulutus ei kuitenkaan sujunut täysin vailla ongelmia, sillä toimintaa

haittasi lähinnä sen katkonaisuus käytännön virkatehtävien hoitamisen keskeyttäessä kou-

lutuksen. Toisaalta tämän voisi arvioida myös tuoneen paljon hyvää käytännön kokemusta

poliisialokkaille tulevasta toimestaan

Pian Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustamisen jälkeen alkoi kuitenkin kasaantua

paineita poliisivoiman jakamiseen ja joukkojen vahvistamiseen. Joulukuussa 1932 nimitet-

ty T.M. Kivimäen hallitus alkoi ajaa poliisivoiman vahvistamista vedoten väkivaltarikollisuu-

den kohonneeseen määrään ja tavoitteena oli, että miesvahvuutta lisättäisiin nimenomaan

komennuskunnassa ja samalla sen tehtäväkenttää laajennettaisiin. Hallitus perusteli esi-

tystään rikollisuuden vastustamisella sekä liikenteen valvonnalla ja alkoholin salakuljetuk-

sen estämisen tärkeydellä. Eduskunnassa mielipiteet komennuskunnan vahvistamisesta

jakaantuivat selkeästi kahtia, kokoomuksen oikeistolaisin siipi vastusti ehdotusta voimak-

kaasti ja koki koko komennuskunnan olevan heidän toimintaansa vastaan suunnatun.

Tässä vaiheessa Liikkuva poliisikomennuskunta oli siis vielä vahvasti poliittisen iskujoukon

maineessa. Eduskunta kuitenkin hyväksyi ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä

komennuskunnalle ja sen turvin joukkojen vahvuus saatettiin nostaa yli 300:taan mieheen

keväällä 1933.

Samaan aikaan vahvistamisen kanssa Liikkuva poliisikomennuskunta sai uuden ohje-

säännön ja sen myötä joukkojen toiminta järjestettiin uudelle pohjalle. Tästä alkaa myös

tulkintani mukaan uudenlainen jakso komennuskunnan toiminnassa. Sen tehtäväkenttä

monipuolistui ja tehtiin päätös joukkojen hajauttamisesta maakuntiin tarpeen vaatiessa.

Tästä huolimatta liikkuvuuden vaatimusta korostettiin edelleen. Komennuskunnan uusi

ohjesääntö vastasi hyvin niihin tavoitteisiin ja linjauksiin, joita hallitus oli aiemmin sille

suunnitellut ja määritellyt. Sen tehtävät alkoivat siirtyä lähemmäksi paikallispoliisin tehtäviä

ja myös joukkojen hajauttaminen mahdollistettiin. Ohjesäännön voisi arvella selkiyttäneen

komennuskunnan johtoa ja komennussuhteita sekä tarkentaneen sen tehtäviä.
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On nähdäkseni kiistatonta todeta, että komennuskunnan toimenkuvan selkeän muutoksen

taustalla vaikutti paitsi hallituksen kanta myös yhteiskunnan poliittisen tilanteen rauhoittu-

minen niin, että komennuskunnan tehtäviä voitiin alkaa suuntaamaan uudelleen. Poliittis-

ten levottomuuksien suitsiminen oli aiemmin niellyt suurimman osan komennuskunnan

työajasta, mutta nyt sitä riitti myös muille toimille. Tiettyjä erityisiä piirteitä komennuskun-

nan toiminnassa haluttiin kuitenkin edelleen säilyttää. Se oli edelleen organisoitu sotilas-

tyyppisesti ja joukkojen liikkuvuutta korostettiin. Kuitenkin on selkeästi havaittavissa muu-

tos siinä, että komennuskunnan rooli muuttui enemmän paikalliseksi toimijaksi kuin yhte-

näiseksi iskujoukoksi. Tulkintani mukaan tämä kuvastelee myös laajempaa muutosta siinä,

että sisäpoliittisen tilanteen rauhoittuessa poliisitoimessa alettiin siirtyä enemmän paikallis-

tason itsenäistä järjestyksenpitoa korostavaan low policing tilanteeseen

Väkivaltarikollisuuden ehkäisy ja turvallisuuden valvonta oli ollut osa komennuskunnan

toimintaa koko sen olemassaoloajan ja tällä tehtäväkentällä sen rooli näyttäisi säilyvän

tasaisen vahvana läpi vuosikymmenen. Turvallisuuden- ja järjestyksenvalvonnassa ko-

mennuskuntaa käytetään nimenomaan paikallistason järjestyksenpidon apuna ja sijoitus-

paikkakuntien oman poliisin vahvistuksena. On merkille pantavaa, että tässä tehtävässään

komennuskuntaa ei käytetä niin selkeästi suorittamaan laajaa, erityisesti organisoitua ope-

raatiota, vaan se jalkautetaan paikallistasolle osaksi rutiiniluonteista low policing toimintaa.

Liikkuva poliisikomennuskunta omaksui vuodesta 1933 lähtien merkittävän roolin laittoman

viinan salakuljetuksen ehkäisijänä ja alkoholirikollisuuden selvittäjänä. Vaikka kieltolaki oli

kumottu jo vuonna 1932, liikkui maassamme edelleen varsin suuria määriä laitonta spriitä

ja myös viinan kotipolttoa harjoitettiin. Kieltolain valvonta oli jo heti sen säätämisen jälkeen

osoittautunut mahdottomaksi tehtäväksi maan verrattain harvalukuiselle poliisille ja lisäksi

lain heikko kunnioitus vaikeutti sen valvontatehtävää. Näin ollen päätettiin aloittaa talvi-

kaudella 1933 tehostettu rajavalvonta salakuljetuksen estämiseksi. Valvonnan suorittami-

sessa oli merkittävä rooli komennuskunnalla ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten

kanssa saavutettiin toiminnalla hyviä tuloksia. Toiminnan tuloksena maassa liikkuvan pir-

tun määrä väheni huomattavasti varsinkin rannikkoseudun pitäjissä ja salakuljettajien am-

matinharjoittaminen vaikeutui merkittävästi.

Kolmanneksi keskeiseksi tehtäväksi komennuskunnalle muodostui liikenteen valvonta.

Sen harjoittama liikenteen valvonta näyttäisi alkuun olleen varsin erillistä toimintaa, jota

suoritettiin lähinnä kesäisin tiettyjen määriteltyjen partioiden toimesta. Lisäksi liikennetar-



102

kastuksia suoritettiin muun toiminnan ohessa. Liikenteen valvonnan osuus komennuskun-

nan tehtävien määrässä kokee suuren kasvun nimenomaan 1930-luvun puolivälin jälkeen.

Tulkintani mukaan komennuskunnan työtehtävät muuttuivat aikaa myöten paitsi yhteis-

kunnan poliittisen tilanteen myös poliisitoiminnan tarpeen mukaan. Ensimmäisten toimin-

tavuosien aikana suurin työllistävä tekijä oli poliittisista aspekteista nousseet levottomuu-

det. Talvina 1933–1935 suurimman huomion sai alkoholin salakuljetuksen patoaminen.

Kun viinavirrat saatiin hallintaan, oli aika laajentaa komennuskunnan käyttöä liikenteen

valvonnassa, koska myös tämän katsottiin olevan tehtävä, johon tarvitaan lisää resursseja

ja miesvoimaa. Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminta näyttäisikin koostuvan 1930-

luvulla erityisesti laajoista, yksityiskohtaisesti organisoituneista operaatioista, joilla kaikille

yhteistä oli se, että niiden avulla pyrittiin puuttumaan sellaiseen laittomaan toimintaan, jon-

ka valvontaan paikallispoliisin voimavarat eivät riittäneet. Liikkuva poliisikomennuskunta

näyttäisi olleen näissä operaatioissa myös varsin tehokas. Syynä tähän näen sen yhtenäi-

sen ja keskitetyn luonteen.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan sijoittaminen maakuntiin aiheutti vaihtelevia reaktioita

sijoituspaikkakunnilla. Suurimmalla osalla sijoituspaikkakunnista komennuskunnan tuoma

apu nähtiin tervetulleena ja positiivisena tai ainakin neutraalina asiana. Joillain paikkakun-

nilla Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimiin suhtauduttiin epäilevästi, koska sen katsot-

tiin olevan suunnattu lähinnä poliittisten levottomuuksien hillitsemiseen ja oikeiston kuris-

sapitämiseen. Komennuskunta sai lisäksi moitteita liiasta virkaintoisuudesta. Myös hyvin

kärkeviä mielipiteitä saatiin kuulla. Pohjoisessa komennuskunnan miehet saivat kutsuma-

nimen ”Häiriö-poliiisit”, koska heidän toimintansa katsottiin epäasianmukaiseksi ja jopa

huligaanimaiseksi. Komennuskunnan miehiä kritisoitiin sopeutumattomuudesta paikallisiin

olosuhteisiin ja siitä, etteivät he osanneet suhtautua paikallisiin asukkaisiin oikein. Syitä

näille mielipiteille voi hakea esimerkiksi alueen aatteellisesta ilmapiiristä. Komennuskun-

nan voi kuitenkin katsoa tuoneen eloa moniin nimismiespiireihin ja tehostaneen virkatehtä-

vien hoitoa niissä. Kaiken kaikkiaan Liikkuvan poliisikomennuskunnan toiminta näyttää

olleen tasapainoilua vahvan poliisinyrkin ja hillityn järjestyksenvalvojan roolien välillä.

Kysymys komennuskunnan suhteesta kansalaisiin oli ainakin ajoittain vaikeampi kuin va-

kinaisen poliisin kohdalla. Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana se joutui toimimaan

lähes yksinomaan sellaisissa poliisitehtävissä, jotka kohdistuivat poliittisista tai taloudelli-

sista syistä aiheutuneiden järjestyshäiriöiden tukahduttamiseen. Nämä tilanteet olivat omi-
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aan nostattamaan poliisin vastaista mielialaa ja tilannetta osaltaan kärjisti komennuskun-

nan miehistön virkaintoisuus sekä ammatillinen kokemattomuus. Myös komennuskunnan

tarkoituksen ymmärtäminen aiheutti hämmennystä, osalle ihmisistä oli muodostunut käsi-

tys, että kyseessä oli jonkinlainen poliittinen iskuosasto, vaikka toiminnan pohjimmainen

tarkoitus olikin laillisen yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen. Suhtautuminen Liikkuvaan

poliisikomennuskuntaan näyttäisi lientyneen olojen vakiinnuttua ja sen toiminnan keskityt-

tyä normaaliajan poliisitehtäviin. Myötämielisyyden lisääntymistä edisti myös yleisen mieli-

piteen muutos positiivisemmaksi poliisia kohtaan, miehistön harjaantuneisuus ja kokemuk-

sen lisääntyminen.

Liikkuvan poliisikomennuskunnan ohjesäännössä oli määritelty, että sen tulee toimia yh-

teistyössä paikallisen poliisin kanssa ja sen päällikön alaisuudessa. Vakinainen poliisi tun-

tuu olleen hyvin tietoinen siitä, että komennuskunta on perustettu vakinaisen poliisin avuk-

si ja yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Myös komennuskunnan piirissä vallitsi mielipide,

että vakinaisen poliisin kanssa on kuljettava ”käsi kädessä”. Komennuskunta helpotti pai-

kallisen poliisin toimintaa tarjoamalla lisäresursseja tarpeen vaatiessa ja näin ollen äkilliset

komennukset eivät häirinneet niin paljoa, kuin jos poliisivoimat olisi irrotettu vakinaisen

poliisin henkilöstöstä. Näin ollen komennuskunta toimi poliisireservinä ja täydennyselime-

nä, paikallispoliisin oli myös mahdollista saada sen avulla avautuviin virkoihinsa ammatti-

taidoltaan parempia poliiseja. Erimielisyyttä aiheuttivat lähinnä komennuskunnan tietämät-

tömyys paikkakunnan oloista, vielä riittämätön ammattitaito ja paperityön lisääntymisen

määrä. Maaseudulla toimivalle poliisille oli komennuskunnasta etua varsinkin siinä mieles-

sä, että se mahdollisti monien sellaistenkin tehtävien hoidon, mihin ei muuten olisi ollut

resursseja. Lisäksi komennuskunta säästi paikallista poliisia niiltä arvosteluilta, jota laaja

valvontatyö aiheutti ainakin sen alkuaikoina.
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LIITE 1   Poliisin organisaatio 1930-luvulla.

Lähde: Asetus poliisitoimesta Suomessa 14.2.1925 annetun asetuksen muuttamisesta
22.6.1933 210/1933; Ropponen 1936.

YLIJOHTO

Sisäasianministeriö, poliisiasiainosasto

LÄÄNIN POLIISITOIMI

Maaherrat sekä poliisitarkastajat

PAIKALLISPOLIISI

Poliisipiirit,

joita johtivat poliisipäälliköt.

Poliisipäällikkö saattoi olla polii-

simestari, nimismies tai poliisi-

komisario

Helsingin

poliisilaitos

VALTAKUNNALLISET

YKSIKÖT

Liikkuva poliisikomen-

nuskunta, EK, merivar-

tiolaitos, poliisikoiralaitos

ja rikostutkintakeskus
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LIITE 2   Yhteenveto Liikkuvan poliisikomennuskunnan
      toiminnan tuloksista 1.5.1933 31.6.1939.

XII
1933 1934 1935 1936 1937 1938

VI
1939

Pidätetty
Juopuneita 7241 10685 11099 11986 14581 15304 5873
Irtolaisia 900 1221 869 773 435 296 153
Etsintäkuulutettuja 220 555 846 755 793 976 679
Muita263 3801 3521 2922 3332 2939 1019
Yhteensä 8361 16262 16335 16436 19141 19515 7724

Ilmoitettu syytteeseen
asetettavaksi
Juopumuksesta 7241 3063 3977 4185 6369 7934 3051
Väkijuomalakirikoksista 2985 2601 3020 3301 3358 3065 1323
Aserikoksista 380 1626 1445 1127 1090 1001 281
Liikennerikoksista 880 1730 4069 4804 9331 15641 5601
Muista rikoksista264 2559 2413 3087 3020 3661 3518 1893
Yhteensä 8106 11433 15598 16437 23809 31159 12149

Takavarikoitu
Laillisia väkijuomia (l) 301 1674 1195 1499 2058 670
Laittomia väkijuomia (l) 29501 29736 17295 28202 25197 23333 12710
Ampuma-aseita 641 525 477 412 336 306 86
Teräaseita 1113 1560 1464 994 932 763 242
Autoja 14 25 11 15 10 6 3

Tarkastuksia
Julkisia huvitilaisuuksia 2289 2418 3122 4745 2072
Yksityisiä huvitilaisuuksia 137 195 168 154 62
Muita väenkokouksia 396 296 323 479 357
Kotitarkastuksia 10859 9373 8154 4066 2083
Henkilötarkastuksia 139731 131476 155593 144894 57420
Liikennetarkastuksia 16622 9178 11904 13001 4717

Henkilöautoja 33820 53280 19320
Kuorma-autoja 33065 52914 20686
Linja-autoja 15284 23578 9118
Moottoripyöriä 2957 5002 1522

85126 134774 50646

Lähde: Liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintakertomukset 1933 1939, Liikkuvan polii-
sin arkisto, Helsinki.

263 Pahoinpitely, ilkivalta, omaisuurikokset ym.
264 Varkaus, henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat rikokset, ilkivalta ym.




