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1 Johdanto  
 
”Helsingin asema, suurkaupungin kohahdus kesäiltana. Miten silmä hyväileekään 

kaikkea tuttua ja vierasta, virvoitusjuomakioskia, hajuvesimyymälää, 

kengänkiillottajapoikain istuimia. Minä painun rauhallisesti kotiin yöksi; mitä turhia 

mennä sairaalaa häiritsemään iltamyöhällä, tulkoon kerran käry, jos on tullakseen. Istua 

raitiotievaunussa, nähdä niin ihmeellisen paljon täysin vapaita, tylsiä siviili-ihmisiä 

loppumattomien sotilaspukujen jälkeen. Se on aivan erikoinen vaikutelma.” 1 

 
1.1 Tutkimuksen teema ja rajaukset  
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvontaa 

Helsingissä sekä puolustuslaitoksessa vuosien 1922–1928 välisenä aikana. Sisällissotaa 

seuranneiden vuosien jälkeen Suomen puolustuslaitoksen käytänteet sekä toimintamallit 

alkoivat kääntyä järjestäytyneelle tasolle. Puolustuslaitoksen sisällä kuohunta kuitenkin 

jatkui monella eri tasolla. Korkeimman sotilasjohdon keskinäisiin valta-asemiin liittyvien 

kiistojen lisäksi uuden puolustuslaitoksen haasteeksi oli muodostunut jo sisällissodan 

aikana aloitettu asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonta sekä varmistaminen. 

Asevelvolliset jaoteltiin luotettavaan sekä epäluotettavaan ainekseen, joista 

jälkimmäisille ei haluttu antaa mahdollisuutta aseelliseen palvelukseen, vaan heidät 

vapautettiin palveluksesta kokonaan tai määrättiin suorittamaan palvelus 

puolustuslaitosta hyödyttävänä työnä. Valvonta tapahtui välittömästi sodan jälkeisinä 

vuosina paikkakunnittain ja epäluotettavuuden määritteleminen jätettiin paikallisen 

hallinnon käsiin. Tästä johtuen paikalliset kutsuntatoimistot, suojeluskunnat sekä 

poliisiviranomaiset saattoivat antaa lausuntonsa asevelvollisista henkilökohtaisista syistä 

tai kutsuntalautakunnan jäsenten omien subjektiivisten kokemusten pohjalta. 

 

 

 
1 Waltari, Mika. Siellä missä miehiä tehdään. Porvoo: WSOY, 1931. s.88. Waltari kirjoitti 
muistelmaluontoisesti kuvauksen omasta asepalveluksestaan Uudenmaan rykmentissä Santahaminassa 
vuonna 1930. Lainauksessa harjoitusleiriltä Helsinkiin matkannut Waltari kokee palavaa tarvetta nukkua 
yön kotona ennen sisäänkirjautumista sotilassairaalaan. Waltarin teos koettiin aikalaisten keskuudessa 
yleisesti vastakohdaksi Pentti Haanpään Kenttä ja Kasarmi -teokselle vuodelta 1928, joka sisälsi hyvin 
paljon kriittisiä näkökulmia maanpuolustuksen sekä puolustuslaitoksen järjestämisestä Suomessa.  
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Helsingin kutsuntapiiri erottui 1920-luvulla pienemmistä paikkakunnista suuren 

väkilukunsa johdosta. Pääkaupungissa toimivat juridis-hallinnollisesti maan tärkeimmät 

poliittiset elimet, puolustushallinnon keskeisimmät toimipisteet ja esikunnat sekä 

suojeluskuntajärjestön päämaja. Muiden suomalaisten satamakaupunkien tavoin 

kansainvälinen vuorovaikutus oli suurta ja väestön liikehdintä jatkuvaa.2 Vuosittain 

kaupungin kutsuntoihin määrättiin satoja asevelvollisia, joista kutsuntaviranomaisilla ei 

kaikissa tapauksia ollut lainkaan ennakkotietoja. Näin ollen luotettavuudesta päättävien 

omat henkilökohtaiset kokemukset asevelvollisista jäivät pintapuolisiksi ja arviointi 

poliittisesta luotettavuudesta jätettiin joko kokonaan tekemättä tai annettiin muiden 

toimijoiden suoritettavaksi. Helsinki muodosti Suomen sisällä oman kokonaisuutensa, 

missä puolustusministeriön sekä puolustuslaitoksen johdon antamia määräyksiä ja 

käskyjä sovellettiin kaupunkioloihin sopivaksi.  

 

Tutkimuksessa tuodaan esille myös puolustuslaitoksen toimintaa koko Suomen alueella. 

Valtakunnan muiden alueiden käsittelyä puolustushallinnon osalta aion kuitenkin tehdä 

vain taustoittamisen sekä pohjustamisen johdosta, sillä tätä teemaa on jo aiemmin 

tutkittu.3 Aiempi tutkimus antaa kuitenkin tilaa tutkia tarkemmin Suomen 

yhteiskunnallista kehitystä, poliittisen järjestelmän modernisoitumisprosessia sekä 

erilaista toimijoita luotettavuusjärjestelmän ympäriltä. Esimerkiksi yksi keskeinen 

toimija oli Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) sotilaslinja, mikä pyrki ujuttamaan 

varusmieskoulutukseen vallitsevaa poliittista järjestelmää vastustavaa ajatusmaailmaa. 

SKP halusi varusmieskoulutukseen sille lojaaleita henkilöitä, jotka mahdollisen 

vallankumouksen yhteydessä olisivat omanneet tärkeitä sotilastaitoja. Tässä tavoitteessa 

myös osittain onnistuttiin.  

 

Suojeluskuntajärjestö toimi näkyvässä roolissa asevelvollisten luotettavuutta arvioitaessa 

1920-luvun aikana. Varsinkin vuosikymmenen alkuvuosina kutsuntatoimistojen omat 

voimavarat eivät olleet riittävät järjestelmän ylläpitämiseen, jolloin apua pyydettiin 

paikallisilta suojeluskunnilta. Suojeluskunnat antoivat kutsuntaviranomaisille tietoja 

yksittäisen asevelvollisten luotettavuudesta ja kutsuntatoimistot lähettivät myös erikseen 

 
2 Kolbe Laura & Nyström Samu. Pääkaupunki tutkimuskohteena. Eräitä eurooppalaisia näkökulmia ja case 
Helsinki. Teoksessa: Ahtiainen, Pekka, et al. Kaikella on paikkansa: Uuden paikallishistorian 
suuntaviivoja. Tampere: Vastapaino, 2010, s.185.  
3 Kosunen, Mikko. Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi Suomen armeijassa 1920-
luvulla. Helsinki, 1996. 
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kutsuntaluetteloita suojeluskunnille luotettavuuslausuntoja varten. Sotilasviranomaisten 

tuntema epäluottamus kuntien valitsemia kutsuntalautakunnan jäseniä kohtaan johti 

paikoin tilanteeseen, joissa luotettavuustietojen keräämiseen oli käytössä kaksi 

luokittelujärjestelmää; kutsuntatoimistojen saamat luotettavuustiedot 

poliisiviranomaisilta ja suojeluskunnilta, sekä yksittäisten armeijan joukko-osastojen ja 

suojeluskuntien väliset yhteiset tiedot. Tällöin luotettavuustiedot asevelvollisista kulkivat 

kutsuntatoimistojen käyttämän luokittelujärjestelmän ohitse.4  

 

Tutkimuksen ajallinen rajaus alkaa vuodesta 1922 ja päättyy 1920-luvun lopun viimeisiin 

vuosiin. Vuonna 1922 Suomessa säädettiin uusi asevelvollisuuslaki, mikä korvasi 

vuodesta 1919 alkaen käytössä olleen väliaikaisen asevelvollisuuslain. Pidän tätä vuotta 

luonnollisena alkuna tutkimukselleni, sillä aiheeni pohja on lainsäädännön tuomissa 

mahdollisuuksissa harjoittaa luotettavuusjärjestelmän ylläpitoa. Vuosi 1922 merkitsi 

myös suurta uudistusta suomalaiselle maanpuolustusjärjestelmän muodolle sekä 

käsitteen ”sota” käytölle puolustushallinnossa. Esimerkiksi Suomen sotilaallisesta 

toiminnasta vastannut sotaministeriö vaihtoi nimensä puolustusministeriöksi ja samalla 

sotalaitoksen nimi muuntui puolustuslaitokseksi.5 Sotaväen päällikön nimike säilyi 

kuitenkin entisellään. Tutkimukseni ajallinen päätös vuosien 1928–1929 vaihteeseen on 

mielestäni myös aiheellinen, sillä oikeistoradikalismin nousu Suomessa 1920-luvun 

lopusta alkaen lapuanliikkeen muodossa muodostaisi tutkielmani luonnetta ajatellen liian 

suuren kokonaisuuden.  

 

Tutkimukseni teema, poliittinen luotettavuus, on mielestäni edelleen ajankohtainen 

nykypäivän Suomessa sekä maailmalla. Suomen maanpuolustuksen järjestämistä eivät 

enää uhkaa maanalainen kommunismi tai Neuvostoliitto, vaan uhkakuvat ovat ottaneet 

uusia muotoja. Varsinaista asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointia on 

ymmärtääkseni harjoitettu puolustusvoimissa ainakin 1980-luvulle saakka, nykypäivän 

tilanteeseen en suoraan osaa antaa vastausta.  

 
 

 
4 Kosunen 1996, s.38. 
5 Elfvengren, Eero. Suomen yleisesikunnan organisaation synty ja vakiintuminen vuosina 1918-1925. 
Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitos, 1997, s.173. 
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1.2 Aiempi tutkimus  
 

Asevelvollisten poliittiseen luotettavuuteen keskittyvää tutkimusperinnettä edustavat 

erityisesti yksi väitöskirja sekä kaksi pro gradu -tutkielmaa, jotka käsittelevät 

asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointia Suomen armeijassa sisällissodan 

aikana, 1920-luvun sekä 1930-luvun osalta. Ohto Mannisen väitöskirja ”Kansannoususta 

armeijaksi: Asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa 

Suomessa kevättalvella 1918” vuodelta 1974 tarkastelee sisällissodan aikana harjoitetun 

asevelvollisten poliittisen luokittelun ilmenemismuotoja. Mikko Kosusen vuonna 1996 

valmistunut tutkielma ”Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi Suomen 

armeijassa 1920-luvulla” sekä  Ossi Heinäsen työ ”Kommunismin pelko ja 

asevelvollisten poliittisen luotettavuuden kontrollointi 1930-luvun Suomessa” vuodelta 

2003 keskittyvät otsikoiden mukaisesti maailmasotien välisen ajan asevelvollisten 

poliittisen luotettavuuden kontrollointiin puolustuslaitoksessa.  Näiden tutkimusten 

lisäksi aihetta sivutaan myös muissa historiantutkimuksissa, mutta sangen vähäisesti. 

 

Aiempaan tutkimusperinteeseen verraten oma tutkimusaiheeni risteää lähiten Kosusen 

kanssa. Tutkimuksessaan Kosunen jakaa 1920-luvun poliittisen luotettavuuden 

arvioinnin sekä kontrolloinnin puolustuslaitoksessa kolmeen ajanjaksoon; väliaikaisen 

asevelvollisuuslain aikaan, luokittelujärjestelmän muuttumiseen 1920-luvun puolivälissä 

sekä vuonna 1929 säädettyyn luokitteluun. Näiden kolmen ajanjakson aikana poliittisen 

luotettavuuden arviointi toteutettiin eri tavoin ja varsinkin itsenäisyyden alkuvuosina 

yhtenäistä asevelvollisten luotettavuuden arviointia ei onnistuttu puolustuslaitoksessa 

luomaan. Lisäksi paikkakuntakohtaiset erot luokittelujärjestelmissä olivat suuret 

valtiohallinnosta sekä ylimmältä sotilasjohdolta saapuneista ohjeistuksista huolimatta. 

Väliaikaisen asevelvollisuuslain aikana 1919—1922 lakiin ei ollut erikseen kirjattu 

ohjeita poliittisen luotettavuuden määrittelemiseksi, joten arviointi jätettiin paikallisille 

kutsuntatoimistoille. Ohjeiden puuttuminen johti kutsuntatoimistoissa siihen, että 

päätökset asevelvollisten luotettavuudesta tehtiin usein hyvin mielivaltaisesti.6 Mikäli 

asevelvollista ei tunnettu, tarkastettiin hänen mahdollinen jäsenyytensä erilaisissa 

järjestöissä. Suojeluskuntaan kuulumattomuus oli usein riittävä syy asevelvollisen 

luokitteluksi vähintään epäilyttäväksi henkilöksi. Myös työväestöön kuuluminen tai 

 
6 Kosunen 1996, s.31.  
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alhainen koulutustaso olivat tekijöitä, jotka johtivat usein epäluotettavan leiman 

saamiseen. 

 

Kosunen on tehnyt perusteellisen työn kerätessään alkuperäisaineistoa sekä hajanaista 

tutkimuskirjallisuutta yhteen tehdessään tutkimusta 1920-luvun asevelvollisten 

poliittisten luotettavuuden kontrolloinnista. Keskeisiksi alkuperäisaineistoiksi 

muodostuvat salaiset ja henkilökohtaiset kirjeenvaihdot muun muassa 

puolustusministeriön, kutsuntatoimistojen sekä muiden maanpuolustusorganisaatioiden 

välillä. Aineistoista selviää poliittisen luotettavuusjärjestelmän rakenteet, ongelmat ja 

siinä ilmenneet muutostoimenpiteet vuosikymmenen aikana. Lisäksi Kosusen tarkastelee 

asevelvollisuuslainsäädännön kehitystyötä ja arvioi maanalaisen kommunistisen liikkeen 

vaikutusta luotettavuusjärjestelmän kehitykseen sekä itse puolustuslaitokseen.  

 

Tutkimuksen sisällössä Kosusen työ eroaa tutkimuksestani siinä, että 1920-luvun 

luotettavuuden kontrolloinnin sitominen yhteiskunnallisen kehitykseen sekä kontekstiin 

on jäänyt varsin vähäiseksi sekä irralliseksi. Tämä on mielestäni ymmärrettävää, sillä 

Kosusen tutkimuskysymys keskittyy käytännön toimiin luotettavuusjärjestelmän 

suorittamisessa.7 Luokittelujärjestelmän kehityksestä, asevelvollisuuslainsäädännöstä 

sekä yleisesti armeijalaitoksesta Kosusen tutkielma antaa perusteellista tietoa, mutta hän 

ei arvioi kovin syvällisesti niiden merkitystä ajanjakson muihin tapahtumiin tai 

suomalaisen yhteiskunnan yleiseen tilaan. Kosunen on tutkimuksessaan käyttänyt 

alkuperäislähteenään Helsingin kutsunta – ja sotilaspiirin aineistoja, mutta hyvin 

rajallisesti sekä omaa tutkimuskysymystään tukien. Painopiste ei siis ole Helsinkiä 

koskevassa tutkimuksessa, vaan aineistoja käytetään kuvaamaan 

luotettavuusjärjestelmän yleisiä toimintamalleja 1920-luvun Suomessa. 

 

Suomalaista asevelvollisuutta käsittelevää aiempaa tutkimusta on tutkittu huomattavasti 

enemmän. Tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden 

määritelmää, sen kehitystä sekä yhteiskunnallista merkitystä erilaisista lähtökohdista 

käsin ja sitä on tuotettu akateemisiin sekä maanpuolustuksellisiin tarkoituksiin. 

Esimerkiksi Veli Särmäkarin väitöskirja suomalaisen asevelvollisuuden muotoutumisesta 

1800-luvun lopulla tarjoaa kuvauksen asevelvollisuusarmeijan rakentumisesta, sen 

 
7 Kosunen 1996, s.3. 
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ideoista sekä malleista autonomian ajan Suomessa.  Asevelvollisuutta koskevat julkaisut 

tarjoavat omalle tutkimusaiheelleni hyvän pohjan tarkastella yleisen 

asevelvollisuusmallin ympärillä käytyjä keskusteluja ja antavat kuvauksen siitä, mistä 

suomalaisessa asevelvollisuudessa on kyse.   

 

Tutkimukseni ajanjaksoon perehtymistä ovat edesauttaneet lukuisat tutkimukset sekä 

laaja yleiskirjallisuus aiheeni ympäriltä. Jarl Kronlundin sekä Eero Elfvengrenin 

puolustuslaitoksen ja yleisesikunnan historiaa käsittelevät teokset ovat mahdollistaneet 

suomalaisen maanpuolustuksen kehityksen tarkastelun maailmansotien välisenä aikana. 

Martti Ahdin, Vesa Saarikosken sekä Kari Selénin tutkimukset 1920-luvun 

yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, ylimmästä sotilasjohdosta sekä suojeluskuntajärjestön 

historiasta ovat syventäneet oman tutkimukseni historiallista taustoitusta sekä auttaneet 

oman tutkimusaiheeni rajaamisessa. Lisäksi Tauno Saarelan suomalaiseen 

kommunismiin keskittyvä tutkimus valaisee niitä taustoja, jotka osaltaan vaikuttivat 

asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonnan olemassaoloon Suomessa. 

Paikallishistoriallista näkökulmaa Helsingistä ovat tuoneet ennen kaikkea 1960-luvulla 

Helsingin kaupungin historiatoimikunnan kirjoittamat teokset kaupungin tapahtumista, 

hallinnosta sekä ihmisistä maailmansotien välisenä aikana.  

 
1.3 Tutkimuskysymykset  
 
Perehtyminen tutkimusperinteeseen on vahvistanut ajatuksiani siitä, että tutkimukselle 

asevelvollisten poliittisen luotettavuusjärjestelmän toiminnasta, vaikutuksesta ja koko 

olemassaolosta on edelleen paikkansa. Eritoten 1920-luvun tapahtumat vaativat vielä 

syvempää tarkastelua sekä tutkimusta. Mikko Kosusen tutkielmassa tutkimuskysymys 

painottui järjestelmän konkreettisiin ilmenemismuotoihin koko valtakunnassa, kun taas 

itse kysyn aiheelta seuraavasti:  

 

1)   Miksi asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonta suoritettiin?  

2) Miten poliittista luotettavuusjärjestelmää ylläpidettiin, ohjattiin ja sovellettiin 

Helsingissä 1920-luvulla?  

 

Tutkimusaiheeni miksi-kysymys asettaa puolustuslaitoksessa harjoitetun poliittisen 

luotettavuuden varmistamisen osaksi suurempaa yhteiskunnallista viitekehystä. 
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Luotettavuusjärjestelmää ei luotu tyhjästä, vaan se oli sidonnainen Suomen itsenäistymis- 

sekä modernisoitumispyrkimyksiin ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä ja uusien 

kansallisvaltioiden täyttämässä Euroopassa. Suomen poliittista järjestelmää horjuttivat 

lukuisat sisäiset sekä ulkoiset uhkatekijät, joihin valtaapitävät reagoivat Suomen 

sisällissodan voittajaosapuolen perinnön sekä totaalisen hegemonia-aseman 

ylläpitämisellä. Puolustuslaitoksessa harjoitettu poliittisen luotettavuuden varmistaminen 

oli osa tätä  perinnön puolustamista. Kiehtovaksi lisäkysymyksesi nousee ajatus siitä, 

miten Suomella oli pienenä kansakuntana erittäin epävakaassa maailmapoliittisessa 

tilanteessa varaa harjoittaa tämänkaltaista toimintaa. Helge Seppälä on arvioinut, että 

maailmansotien välisenä aikana asevelvollisuuskutsunnoissa hylättiin sairauksien sekä 

luottamuksen puutteen vuoksi yli 100 000 asevelvollista.8 Maan väestömäärään sekä 

puolustuslaitoksen sodanajan joukkoihin suhteutettuna lukumäärä oli valtaisa. Tämä 

tapahtui pakkoon perustuvassa asevelvollisuusjärjestelmässä, mikä sinällään on ajatuksia 

herättävää.   

 

Tutkimustyöni rajaamiseksi jäljempää miten-kysymystä on mielestäni liian haastavaa 

tutkia koko Suomen mittakaavassa. Käytänteiden, toimijoiden sekä paikallisten 

yhteisöjen monipuolisuus ovat liian suuri pala tutkimustyöni laajuutta ajatellen. Tästä 

syystä tutkimuskysymyksen sijoittaminen Helsinkiin on mielestäni perusteltua sekä myös 

järkevää. Helsinki muodosti oman kokonaisuutensa poliittisen luotettavuusjärjestelmän 

sisälle, johon lainsäädäntö, maanpuolustuksen ylin johto sekä suojeluskuntajärjestö eivät 

voineet samalla tavalla soveltaa suoraan pienemmillä paikkakunnilla käytössä olevia 

toimintamalleja. Samalla voidaan tutkia myös kaupungin asemaa 1920-luvun 

suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa agraariyhteisöjen ihanteet olivat etuasemassa. 

Eroavaisuuksia pohjanmaalaisen talonpoikaisvaltaisen pitäjän tai helsinkiläisen 

työläiskaupunginosan välillä siis löytyi.  

 
1.4 Menetelmät ja aineistot  
 
Tutkittavaa lähdeaineistoa tarkastellaan tässä tutkimuksessa laadullisen sisällönanalyysin 

menetelmää käyttäen. Menetelmää hyödyntäen selvitetään mitä asevelvollisten 

poliittisesta luotettavuudesta kirjoitettiin 1920-luvun puolustuslaitoksessa sekä muualla 

 
8  Seppälä, Helge. Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja strategia, WSOY 1974, s. 102. 
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suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa käytettyjä dokumentteja, kuten käskyjä, 

määräyksiä sekä eri organisaatioiden välistä kirjeenvaihtoa on eritelty analyysivaiheessa 

havainnollistamaan poliittisen luotettavuuden valvonnan olemassaoloa ja sen eri 

ilmenemismuotoja tutkimallani ajanjaksolla. Yhdistettynä aiempaan 

tutkimuskirjallisuuteen laadullinen sisällönanalyysi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella 

tutkimiani lähdeaineistoja ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin nojaten.9 Lähestyn 

tutkimusaihettani ensisijaisesti puolustuslaitoksen näkökulmasta käsin. Tämä valinta on 

mielestäni perusteltua, sillä suurin osa säilyneistä lähdeaineistosta on puolustuslaitoksen 

tuottamaa materiaalia. Aihetta olisi voinut tutkia myös esimerkiksi laajemmin 

työväenliikkeen tai yksittäisten henkilöiden välityksellä, mutta valitsemani näkökulma 

vastaa mielestäni hedelmällisimmin ennalta asettamiini tutkimuskysymyksiin.10  

 

Tutkimustyöni aineistot koostuvat pääosin arkistokokonaisuuksista entisen sota-arkiston 

(SArk, sijoitettuna Kansallisarkistoon Helsingissä sekä Mikkelissä) kokoelmista. 

Keskeisiä alkuperäisaineistoja ovat salaiset sekä henkilökohtaiset kirjeenvaihdot muun 

muassa puolustusministeriön, kutsuntatoimistojen sekä muiden organisaatioiden välillä, 

joista voi havainnoida poliittisen luotettavuusjärjestelmän rakenteita, ongelmakohtia sekä 

käytännön tason ratkaisuja järjestelmän ylläpitämisessä. Tärkeäksi kokonaisuudeksi 

muodostuu myös Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluettelot 1920-luvulta, joiden 

tutkiminen johti yksilötasolle yltäviin tietoihin asevelvollisten poliittisen luotettavuuden 

valvonnasta. Kutsuntaluetteloista ilmenee muun muassa asevelvollisten hyväksyminen 

palvelukseen tai hylkääminen, luotettavuusnumerointi sekä palveluspaikka 

asepalveluksen aikana. Lisäksi Helsinkiin sijoitettujen joukko-osastojen aineistot ovat 

tutkimukseni kannalta tärkeitä, sillä niistä paljastuu järjestelmän ominaisuudet sekä 

käytänteet varsinaisen asepalveluksen ajalta. 

 

Kun puolustuslaitos sen paremmin kuin kutsuntatoimistot eivät kyenneet varmistamaan 

luotettavuutta, järjestelmään otti osaa joukko pienempiä ja suurempia toimijoita. 

Suojeluskunnat, poliisi sekä myös seurakunnat antoivat lausuntoja asevelvollisten 

luotettavuudesta Helsingissä. Suojeluskuntien sekä myös poliisiviranomaisten 

arkistoaineistot ovat löydettävissä Kansallisarkistosta. Lisäksi Helsingin 

 
9 Schreier, Margrit. Qualitative content analysis in practice. Los Angeles: Sage, 2012, s. 3–9. 
10 Kalela, Jorma. Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus, 2000, s. 81–82.  
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kaupunginarkistosta löytyvät kaupunginvaltuuston pöytäkirjat tarjoavat tietoa 

kutsuntalautakuntien kokoonpanoista sekä luottamustehtäviin nimitetyistä henkilöistä.  

Aineistokeruu toteutettiin vuosien 2019–2020 aikana käymällä läpi Kansallisarkiston 

sähköisiä arkistorekistereitä sekä etsimällä aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta viitteitä, 

jotka koskettivat omaa tutkimusaihettani. Sähköisistä lähteistä sekä Kansallisarkiston 

Helsingin ja Mikkelin toimipisteistä kertyi talteen ja käytiin läpi kymmenittäin 

monipuolisia arkistoyksiköitä. Aiempaa tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen aineistoa 

kerättiin valitulla ajanjaksolla tiettyjen avainsanojen avulla, joita olivat muun muassa 

”poliittinen luotettavuus”, ”asevelvollisuus” sekä ”Helsingin kutsuntatoimisto”. 

Valokuvatut aineistot ryhmiteltiin ensin arkistoyksiköittäin ja niistä esiin nousseet 

asiakirjat koottiin erillisiksi aihekokonaisuuksiksi tunnistetiedot säilyttäen. Asiakirjoja, 

kirjeitä sekä muita aineistoja analysoimalla selvisi tutkimusaiheeni piirissä toimineiden 

viranomaisten sekä muiden toimijoiden välinen yhteys, joihin perehtymällä avautui 

ennakkotietojani laajempia arkistolähteiden verkostoja. Aihekokonaisuuksista sekä 

verkostoista muodostui tapahtumien sarja, joita yhdistämällä aiempaan 

tutkimuskirjallisuuteen muodostui tämän tutkimuksen runko.  

 

Tutkituissa arkistoaineistoissa esiintyi jonkin verran puutteita ajallisissa sekä 

temaattisissa kokonaisuuksissa. Etenkin Helsingin kutsuntapiiriä koskettavissa 

lähdeaineistoissa esiintyi vajavaisuutta, minkä johdosta esimerkiksi 1920-luvun 

alkupuolen koottuja tilastoja asepalvelukseen hyväksytyistä helsinkiläisistä ei ole tässä 

tutkimuksessa käytetty. Puutteista huolimatta käytettävissä olleista lähdeaineistoista 

muodostettiin tulkinta siitä, miten asevelvollisten poliittista luotettavuutta ylläpidettiin, 

ohjattiin sekä sovellettiin Helsingissä 1920-luvulla. Lähteiden luotettavuutta arvioitaessa 

aikalaisten jälkeensä jättämiä virallisia asiakirjoja niin puolustuslaitoksessa kuin muualla 

valtionhallinnossa voidaan pitää melko luotettavina, sillä ne ovat useimmissa tapauksissa 

laadittu valmistelun seurauksena virkamiehen asiantuntijuuden sekä virkavastuun 

perusteella.11 Toisaalta virkamiehetkin ovat ihmisiä, jotka voivat tehdä tahallisia tai 

tahattomia erehdyksiä työssään. Asiakirjoihin painettuja tietoja on lisäksi voitu salata, 

paisutella tai vähätellä asiaa koskettaneiden laiminlyöntien tai muiden seikkojen 

perusteella.   

 

 
11 Lauerma, Matti. Sotahistorian tutkimuksen problematiikkaa ja metodiikka. Tiede ja Ase vol. 35, 1975, 
s. 90–91. 
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Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu noin sata vuotta vanhoista asiakirjoista, kirjeistä 

sekä muusta materiaalista, jotka pitävät sisällään hyvin värikästä käytettyä kieltä. Tästä 

syystä on mielestäni tarpeellista miettiä myös tutkimuksesta nousevia eettisiä 

kysymyksiä. Aineistoja tarkastellessa on syytä muistaa ajan yleinen ilmapiiri, missä 

varsinkin suojeluskuntien sekä myös puolustuslaitoksen käyttämä kieli poliittisesti 

epäluotettavista oli ajoittain ehdotonta sekä julmaa. Lisäksi aineistot on useimmiten 

kirjoitettu sisällissodan voittajien näkökulmasta, jolloin niissä käytettyjä ilmaisuja 

arvioin varauksella. Tutkimuksessa yksilötasolle yltävien lähdeaineistojen käyttöä olen 

harkinnut tarkkaan ja päätynyt ratkaisuun, jossa yksilöitä koskevaa tietoa on käytetty 

osana tutkimusta tuomaan syvyyttä sekä osoittamaan, että poliittisen luotettavuuden 

valvonta myös kosketti suomalaisten asevelvollisten elämää 1920-luvun osalta.  

 

Tutkimustyö on jaoteltu temaattisesti kolmeen erilliseen päälukuun, joissa tarkastellaan 

tutkimusaihetta kutsuntavaiheen, asepalveluksen sekä maanalaisen kommunististen 

toiminnan välityksellä. Nämä teemat tarjoavat mielestäni parhaimman kuvauksen siitä, 

mistä asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonnassa oli kyse. Ne ovat kuitenkin 

vain osa niistä monista erilaisista näkökulmista, joita voisi ajatella aiheesta tutkittavan. 

Täten tarkoituksena ei ole antaa tyhjentäviä vastauksia, vaan esittää tulkinta menneistä 

tapahtumista uusia kysymyksiä varten. Historiantutkimus on kuitenkin tieteenala, joka ei 

tunne ”lopullisia” tuloksia.12 

 

1.5 Keskeiset käsitteet  
 
Tämä työn keskeisin käsite, poliittinen luotettavuus, määritellään tässä tutkimuksessa 

puolustuslaitoksen näkökulmasta käsin. Käsite itsessään taipuu kuitenkin moneen 

erilaiseen tulkintaan sekä käyttötarkoitukseen, joten on syytä hieman avata sitä tätä 

tutkimusta varten. Andrew Linklaterin sekä Michael Wallerin toimittamassa ”Political 

loyalty and the nation-state” – teoksessa vuodelta 2003 kuvaillaan poliittista lojaliteettia 

kansallisvaltiossa erilaisten teemojen, kuten etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, 

ihmisoikeuksien sekä ylikansallisten toimijoiden näkökulmasta. Teemojen väliltä löytyy 

myös yhtäläisyyksiä, mutta paikallisista olosuhteista kumpuavat eroavaisuudet tekevät 

käsitteestä hyvin monitulkintaisen. Tämän lisäksi se on yhteiskuntatieteellisessä 

 
12 Kalela 2000, s. 237–240. 
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tutkimuksessa jokseenkin vieras käsite, sillä se on hyvin sidonnainen kontekstiinsa ja 

risteää muiden käsitteiden, kuten esimerkiksi identiteetin tai legitimiteetin kanssa.13 

Yksinkertaisimmillaan lojaliteetin voisi kuitenkin määritellä sopimuksettomiksi siteiksi, 

jotka yhdistävät yksilöt yhteisöön, tässä tapauksessa poliittisen yhteisöön. Lojaliteetti 

(Loyalty) edellyttää luottamusta (Trust) hallitsevaan poliittisen järjestykseen, sen 

instituutioihin sekä yhteisöllisyyden tunteeseen. Täten poliittista luotettavuutta 

valvottaessa kansallisvaltiolla ja tämän tutkimuksen kannalta suomalaisella 

yhteiskunnalla ei ollut luottamusta väestönsä tiettyyn osaan, jolloin poliittinen yhteisö ei 

myöskään myöntänyt heille sopimuksetonta lojaalisidettä.  

 

Asevelvollisuus on käsitteenä kokenut Suomessa pitkän historiallisen kaaren 1800-luvun 

autonomian ajoista nykypäivään saakka. Tämän vuoksi sen tiivistäminen yhteen tiettyyn 

määritelmään on haastavaa. Asevelvollisuus on yhtäältä tarkoittanut sotilaiden 

rekrytoimista valtion sekä kansakunnan tarpeisiin ja toisaalta myös lähes koko 

miessukupuolisen ikäluokan kattavaa kasvatusjärjestelmää suomalaisessa 

yhteiskunnassa.14 Yhdistettynä kansallisiin kertomuksiin, perinteisiin sekä 

symboliikkaan asevelvollisuudesta on muovautunut käsite, joka saatetaan usein ottaa 

vastaan sellaisenaan juurikaan tarkastelematta sen olemassaoloa tai tarkoitusta. 

Asevelvollisuus Suomessa on muovautunut kansainväliseltä sekä kansalliselta kentältä 

kulkeutuneiden voimien mukana ja se myös toimii omanlaisenaan heijastuspeilinä 

kuvaamaan suomalaisen yhteiskunnan aikojen saatossa kokemia muutoksia. Tässä 

tutkimuksessa asevelvollisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan suomalaisen 

yhteiskunnan kokemia muutoksia, tapahtumia sekä  muutoksia 1920-luvun 

puolustuslaitoksessa.  

 

 

 

 

 
 
 

 
13 Delanty, Gerard. Loyalty and the European Union. Teoksessa: Linklater, Andrew, and Michael Waller. 
Political loyalty and the nation-state. London; New York: Routledge, 2003, s. 123. 
14 Laitinen, Kari &  Nokkala Arto. Suomalainen asevelvollisuus: Historiaa, haasteita ja tulevaisuutta. 
Helsinki: Puolustusministeriö, 2005, s. 39–40. 
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2 1920-luvun Suomi, Helsinki ja puolustuslaitos 
 
Asevelvollisiin kohdistetun poliittisen luotettavuuden valvonnan ymmärtämiseksi  on 

syytä havainnoida järjestelmän luomiseen sekä ylläpitämiseen ympäröineessä 

yhteiskunnassa vaikuttaneita tapahtumia sekä ilmiöitä. Järjestelmää ei luotu tyhjästä, 

vaan se asettui ympäröivästä yhteiskunnasta, Suomen sisä- ja ulkopolitiikasta sekä 

maanpuolustuksellisista tarpeista nojautuviin olosuhteisiin. Tässä taustoittavassa 

kappaleessa annetaan lyhyt kuvaus niistä tekijöistä, mitkä vaikuttivat järjestelmän 

tarpeellisuuteen sekä siihen ohjattuihin resursseihin. Ne eivät kuitenkaan pysty 

selittämään kokonaisvaltaisesti järjestelmän olemassaoloa. Erityisesti Suomen rajojen 

ulkopuolella esiintyneiden vastaavien poliittisten luotettavuusjärjestelmien kuvaaminen 

jää tutkimuksen hajanaisuuden sekä työn laajuus huomioon ottaen selvittämättä. 

 
Sisällissodan päättyminen sekä 1920-luvun alkuvuosien jälkeen poliittiset sekä 

sosiaaliset rakenteet alkoivat kehittyä Suomessa kohti vakiintuneita muotoja. Suomi 

modernisoitui nopeasti ja väestö muutti uusien mahdollisuuksien perässä maaseudulta 

kaupunkeihin. Yhteiskunnassa esiintyi kuitenkin laaja-alaisesti epäkohtia, joihin ei oltu 

löydetty ratkaisuja. Parlamentaarisen demokratian tien valinnut tasavalta pysyi 

voimissaan, tosin uhattuna sekä rajattuna, mikä erosi ensimmäisen maailmansodan aikana 

tai sen jälkeen itsenäistyneistä muista eurooppalaisista valtioista.15 Suomessa ratkaisevaa 

poliittisen järjestelmän säilymiselle oli  porvarillisen puolen jakautuminen oikeistoon ja 

keskustaan. Tämän lisäksi porvarillisella puolella jakoa tapahtui myös parlamentaarisen 

demokratian vastustajiin ja sen puolustajiin. Tasavallan hallitukset rakentuivat 

ensimmäisten vuosien aikana maalaisliiton ja edistyspuolueen harjoittaman yhteistyön 

pohjalle. Parlamentaarinen perusta keskustapolitiikalle oli kuitenkin kapea ja hallitukset 

olivat yleisesti vähemmistöhallituksia sekä lyhytikäisiä.16 Enemmistöhallituksen 

muodostaminen 1920-luvun aikana edellytti kaikkien porvarillisten puolueiden 

yhteistyötä, mihin päädyttiin keskinäisten erimielisyyksien johdosta vain kahden 

hallituksen kohdalla.  

  

 
15 Kettunen, Pauli. Suojeluskunnat ja suomalainen kansanvalta. Teoksessa: Risto Alapuro (ed.), Raja 
railona: Näkökulmia suojeluskuntiin. Porvoo ja Helsinki, 1998, s.278. 
16 Hentilä, Seppo. Itsenäistymisestä jatkosodan päättymiseen. Teoksessa: Osmo Jussila, Seppo Hentilä, ja 
Jukka Nevakivi. Suomen poliittinen historia 1809-2009. 6. uud. p. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 
2009, s.148–149. 
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Ulkopolitiinen tausta  
 

1920-luvun aikana Suomen harjoittamaa ulkopolitiikkaa määriteltiin pitkälti sen suhteilla 

Neuvostoliittoon. Maat eivät myöskään virallisesti olleet sopineet pysyvästä rauhasta tai 

rajanvedoista maiden välillä välittömästi Suomen itsenäistymisen jälkeen. Maaliskuussa 

1920 virkatehtävänsä aloittanut Rafael Erichin johtama porvarillinen hallitus kallistui 

sille kannalle, että levottomuuden sekä epävarmuuden vuoksi rauhanteko oli 

välttämätön.17 Neuvottelut saatiin ratkaistua osapuolten välillä loppukesästä 1920 ja 

maiden välillä allekirjoitettiin rauhansopimus Tartossa lokakuussa 1920. Tarton rauhassa 

Neuvosto-Venäjä tunnusti uudelleen Suomen itsenäisyyden ja Suomi sai kapean käytävän 

Jäämerelle Petsamon muodossa. Vastavuoroisesti Suomi palautti miehittämänä Repolan 

sekä Porajärven alueet Karjalassa Neuvosto-Venäjälle. Rauhansopimus otettiin 

Suomessa vastaan ristiriitaisesti ja etenkin radikaalein oikeisto piti sopimusta 

häpeärauhana.18 Sen sijaan Sosialidemokraattinen puolue, Edistyspuolue sekä osa 

Kokoomuksen ja Maalaisliiton edustajista kannattivat sopimuksen vahvistamista.19 

Tarton rauhansopimus loi perustan Suomen ja Neuvosto-Venäjän ulkopoliittisille 

suhteille, mutta sopimuksen alkuvaihetta leimasi edelleen suomalaisen nationalistisen 

liikkeen laajentumishalut. Suomen valtiojohdon luopuessa Karjalan alueen heimoretkistä 

jatkui rauhattomuus rajalla vielä Itä-Karjalan kapinan muodossa vuonna 1921.  

 

Suomessa seurattiin tarkoin Tarton rauhan solmimisen jälkeen poliittisen tilanteen 

kehitystä Neuvosto-Venäjällä ja puna-armeijan murskatessa Itä-Karjalassa muhineen 

kapinan kallistui Suomen ulkopolitiikan suunta reunavaltioiden välisen liittosopimuksen 

perustamisen kannalle.20 Reunavaltioiden ulkoministerit tapasivat toisensa maaliskuussa 

1922 Varsovassa ja kokouksessa käsiteltiin Baltian puolustusliiton perustamista sekä 

reunavaltioiden ulkosuhteiden tilaa suhteessa muihin valtioihin, erityisesti Neuvosto-

Venäjän suuntaan.21 Epäilevistä ennakko-odotuksista poiketen kokouksessa päätettiin 

 
17 Hentilä 2009, s.138 
18 Volanen, Risto. Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918-1922 Helsinki: Otava, 2019, s. 376–377. 
19 Hentilä 2009, s. 139–140. 
20 Hentilä 2009, s. 140. Reunavaltioilla tarkoitettiin Neuvosto-Venäjän ja myöhemmin Neuvostoliiton 
läntisiä rajanaapureita, joiden kanssa harjoitettiin yhteistyöliittoihin perustuvaa reunavaltiopolitiikkaa. 
21 Korhonen, Keijo. Suomi neuvostodiplomatiassa Tartosta talvisotaan: 1, Naapurit vastoin tahtoaan: 1920–
1932 Helsinki: Tammi, 1966,s. 68–69. 
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perustaa yhteinen puolustusliitto ja sopimuksen allekirjoitti Suomen puolesta 

ulkoministeri Rudolf Holsti. Liittosopimuksen oli tarkoitus olla voimassa viisi vuotta, 

mutta Suomen eduskunta ei ratifioinut sopimusta Itä-Karjalan rauhoittuneen tilanteen 

sekä Neuvosto-Venäjän kanssa kesäkuussa 1922 solmitun rajarauhansopimuksen 

vuoksi.22 Vuoden 1922 joulukuussa Moskovassa järjestetty aseidenriisuntakonferenssi 

Suomen, Baltian maiden sekä Neuvosto-Venäjän kesken sen sijaan ei johtanut 

lopputulokseen.23 

 

Saksan sekä länsivaltojen solmiessa syksyllä 1925 Locarnon sopimuksen rauhantilan 

sekä alueellisten rajojen takaamiseksi Länsi- ja Keski-Euroopassa oli nimensä 

vuodenvaihteessa 1922–1923 vaihtaneella Neuvostoliitolla tarve tarkastella omaa 

ulkopolitiikkaansa länsirajoillaan.24 Ajatus vastaavanlaisen sopimuksen syntymisestä 

Suomen ja muiden Itämeren alueen maiden välille ”Pohjolan Locarnona” ei näyttänyt 

neuvostojohdolle suotuisana vaihtoehtona. Tästä johtuen Neuvostoliitto tarjosi erillisen 

hyökkäämättömyyssopimuksen laatimista Suomelle sekä Baltian maille  maaliskuussa 

1926. Suomi suostui neuvotteluihin, mutta sopimukselle asetetut ennakkoehdot olivat 

Neuvostoliitolle liian kovat. Sopimusneuvottelut maiden välillä päättyivät tuloksettomina 

Helsingissä lokakuussa 1926.25 

 

Suomen ulkopoliittista linjaa 1920-luvun osalta on nimitetty ”loistavaksi 

eristäytymiseksi”.26 Nimitys juontui läpi vuosikymmenen jatkuneesta 

liittoutumattomuuden periaatteesta ulkovaltojen suuntaan, mikä jätti Suomen varsin 

yksinäiseksi Euroopan suurvaltojen solmiessa sopimuksia keskenään. Kansainvälisellä 

kentällä Suomi nojautui kuitenkin vahvasti Kansainliiton suuntaan. Neuvostoliiton 

näkökulmasta Suomen puolueettomuus 1920-luvun aikana osoittautui onnistuneeksi 

lopputulokseksi. Suomen kielteinen asenne Neuvostoliittoon sekä kommunismiin 

yhdistettynä Suomen geopoliittiseen asemaan onnistuttiin pitämään vaarattomana ja 

erillään reunavaltioiden keskinäisistä sopimuksista.27 1920-luvun aikana ei myöskään 

syntynyt sellaista konfliktia, missä Neuvostoliiton olisi tarvinnut seurata Suomen 

 
22 Korhonen 1966, s.73. 
23 Hentilä 2009, s.141. 
24 Korhonen 1966, s.118–120. 
25 Hentilä 2009, s. 142. 
26 Hentilä 2009, s.167.  
27 Korhonen 1966, s. 246–248. 
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asettumista sitä uhkaavan suurvallan käytettäväksi tai nähdä Suomen itsenäisen 

ulkopolitiikan pitävyyttä mahdollisten poikkeusolojen puhjetessa.  

 
2.1 Yhteiskunnallinen ilmapiiri 
 

Maailmansotien välistä aikaa Suomessa on myöhempinä aikoina kutsuttu 

yhtenäisnationalismin aikakaudeksi. Kansakunnan ja kansavaltion etu oli totaalisessa 

asemassa verrattuna yksilön etuihin ja yksilön oli alistuttava sekä omistauduttava 

kansallisvaltiolle.28 Poliittinen yhtenäisyys oli luonnollinen sekä tavoiteltava tila. 

Yhtenäisnationalismiin liittyi kuitenkin oikeistoradikaali puoli, mikä ilmeni 

suvaitsemattomuutena ja jyrkkyytenä vähemmistöjä sekä poliittisia vastustajia kohtaan. 

Nationalismin kehitys Suomessa liittyi ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen 

yleiseurooppalaiseen kansallisuusperiaatteeseen, mikä oli selvästi radikaalimpaa, 

oikeistolaisempaa sekä suvaitsemattomampaa verrattuna 1800-luvun kansalliseen 

vapautukseen, kulttuuriin sekä liberaaleihin arvoihin pohjautuvaan nationalismiin. 

Suomessa yhtenäisnationalismi liittyi sotien välisenä aikana selkeimmin 

oikeistoradikalismiin sekä autoritaariseen oikeistoon, mutta sen piirteitä oli havaittavissa 

myös maan laajemmassa nationalistisessa keskustelussa. 

 

Suomen sisällissodan seurauksena sodan voittanut porvarillinen osapuoli sai valtuudet 

määritellä suomalaisen yhteiskunnallisen kehityksen ja nationalismin suunnan. Suomen 

kuuluessa vielä Venäjän keisarikuntaan oli nationalistisessa diskurssissa nostettu 

keskeiseksi uhkakuvaksi idän ja Venäjän pelko, minkä harjoittamista jatkettiin 

itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen. Suomen tuen ja pelastuksen nähtiin saapuvan 

lännestä. Tähän ajatukseen myös luotettiin, mutta Saksan hävitessä ensimmäisen 

maailmansodan ja muiden länsivaltojen avun ollessa vähäistä päätettiin ulkoista tukea 

hakea keisarinaikaiseen Venäjään kuuluneista Baltian maista sekä Puolasta.29 Päätös 

hakea läheistä yhteistyötä sekä kanssaeloa näiden maiden suuntaan ei ollut uutta, sillä jo 

1800-luvun suomalaisessa nationalistisessa keskustelussa oli virinnyt ajatus suomalais-

ugrilaisista heimoista sekä ”Suur-Suomen” rakentamisesta Itämeren alueelle. Ajatus 

myös konkretisoitui heimosotien muodossa, joita käytiin Itä-Karjalassa sekä Virossa. 

 
28 Mylly, Juhani. Porvarilliset puolueet ja suojeluskunnat. Teoksessa: Risto Alapuro (ed.), Raja railona: 
Näkökulmia suojeluskuntiin. Porvoo ja Helsinki, 1998, s. 40–42.  
29 Pullat, Raimo & Kallio, Miikka. Suomi ja Puola: Suhteita yli Itämeren 1917-1941. Helsinki: Suomen 
historiallinen seura, 1997, s.44 –45. 
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Keskustelu heimokansoista jatkui Suomessa koko maailmansotien välisen ajan, mutta 

vahvimmillaan se oli esillä itsenäisyyden ensimmäisten vuosien aikana. Näiden lisäksi 

keskeinen kiistanaihe suomalaisessa nationalismissa oli käytetty kieli. Kamppailu 

suomen sekä ruotsin kielen asemasta Suomessa väritti yhteiskunnallista keskustelua läpi 

1920-luvun ja kieliryhmien edustajat olivat esitettyihin kompromissiratkaisuihin 

jatkuvasti tyytymättömiä.30 Kielikiista sisälsi myös ajatuksen siitä, että yhden yhtenäisen 

kansan sijaan Suomessa asuisi kaksi erillistä kansaa, suomalaiset sekä 

suomenruotsalaiset.31 Ajatus yhtenäisestä kansasta sisälsi näin myös eriäviä mielipiteitä 

sisällissodan voittajien keskuudessa.  

 

Valkoisen Suomen ylläpitäminen 
 

Sisällissodan lopputuloksen vahvin ylläpitäjä 1920-luvun osalta olivat suojeluskunnat. 

Suojeluskuntajärjestö oli virallisesti perustettu kesällä 1918 ja sen jäseniksi otettiin 17 

vuotta täyttäneitä miehiä, joiden poliittista luotettavuutta laillista yhteiskuntajärjestystä 

kohtaan ei tarvinnut kyseenalaistaa.32 Vasemmiston keskuudessa suojeluskunnat nähtiin 

kriittisin katsein, kun taas oikeistossa suojeluskuntiin suhtauduttiin myötämielisemmin. 

Niiden puolivirallista asemaa maanpuolustuksessa pidettiin luonnollisena keinona 

ylläpitää valkoisen Suomen henkeä sisällissodan jälkeisenä aikana.  

 

Suojeluskunnat toimivat myös maan sisäpoliittisen kontrollin välineenä etenkin 

paikallisilla tasoilla. Tämä rooli pohjautui vuoden 1918 suojeluskunta-asetuksessa 

vahvistettuun tehtävään turvata laillista yhteiskuntajärjestystä.33 Suojeluskunnat 

toimittivat poliittisia luotettavuuslausuntoja muun muassa Etsivälle keskuspoliisille, 

valtion rautateille sekä paikallisille nimismiehille tapauksissa, joista saattoi aiheutua 

vaaraa vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle. Kommunistin sekä poliittisesti 

epäluotettavan pääsy yhteiskunnallisesti tärkeään asemaan tai virkaan haluttiin estää 

keinolla millä hyvänsä.  

 

 
30 Hentilä 2009, s.146–147.  
31 Selén, Kari. Sarkatakkien maa: Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918-1944. Helsinki: WSOY, 
2001, s. 114. 
32 Selén Kari. Suojeluskuntien Suomi? Teoksessa: Risto Alapuro (ed.), Raja railona: Näkökulmia 
suojeluskuntiin. Porvoo ja Helsinki, 1998, s.197–199. 
33 Selén 2001, s.116. 
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Suojeluskuntajärjestön suhde politiikkaan oli haasteellinen. Järjestön sisällä haluttiin 

korostaa asemaa yhtenäisenä kansalais- ja sotilasliikkeenä, jonka oli syytä pidättäytyä 

politiikan yläpuolella. Toisaalta useat suojeluskuntaliikkeen johtohahmot omasivat hyvin 

vahvan poliittisen näkemyksen Suomen poliittisen järjestelmän kehittämisestä sekä 

tulevaisuudesta. Suojeluskuntajärjestöltä evättiin vuonna 1927 säädetyllä 

suojeluskuntalailla oikeus osallistua poliittiseen toimintaan, mutta sen noudattaminen oli 

haasteellista.34 Politiikka oli kuulunut järjestön toimintaan sen perustamisesta lähtien ja 

sen luonne osana Suomen maanpuolustusjärjestelmää teki poliittisen toiminnan 

irrottamisesta kokonaisuudessaan mahdotonta. 

 

Valkoisen Suomen ylläpitäminen näyttäytyi myös suojeluskuntien ulkopuolella 

yhdistystoiminnassa. Porvarillisten puolueiden hajanaisuus sekä valtiovallan 

toimenpiteet kumouksellisia vasemmistolaisia toimijoita kohtaan 1920-luvun 

alkuvuosina aiheuttivat oikeistossa tyytymättömyyttä.35 Tammikuussa 1923 

oikeistolaisten aktivistien toimesta virallisesti perustettu Suomen Suojelusliitto julisti 

kommunistisen toiminnan Suomessa sisäisen turvallisuuden suurimmaksi vaaraksi, 

minkä resurssit sekä ohjaustyö oli jäljitettävissä Neuvosto-Venäjälle.36 Suojelusliittoa 

tarvittiin julistuksen mukaan torjumaan maanpetoksellista toimintaa ja julistuksen 

allekirjoittajat vetosivat kansalaisiin järjestöön liittymisen puolesta. Suojelusliiton 

toiminta ei rajoittunut ainoastaan suullisen sekä kirjallisen propagandatyön tekijäksi, 

vaan järjestö pyrki ottamaan aktiivisesti osaa herättävään sekä valvovaan toimintaan 

omien päämääriensä tueksi esimerkiksi järjestämällä agitaatiotoimintaa eduskuntavaalien 

lähestyessä.37 Suojelusliitolla oli myös vaikutusvaltaista jäsenistöä laajalta 

yhteiskunnalliselta rintamalta poliitikoista taiteilijoihin ja sen kunniajäsenistöön 

kuuluivat muun muassa presidentti P.E. Svinhufvud sekä C.G.E Mannerheim. 

 

Ylläpitämisen ilmenemismuodoista näkyvin oli sisällissodan pohjalta laadittu julkisen 

muistamisen kulttuuri, mikä entisestän jakoi kahtia suomalaista yhteiskuntaa 

maailmansotien välisenä aikana. Sotaan liittyvät sankariteemaiset hautausmaat, patsaat 

sekä julkiset muistotilaisuudet pyrkivät luomaan kuvaa kansallisesta harmoniatilasta, 

 
34 Selén 1998, s.240. 
35 Hentilä 2009, s.148. 
36 Selén 2001, s. 124–125. 
37 Selostus Suomen Suojelusliiton toiminnasta v:lta 1924. 6/ Suomen Suojelusliiton arkisto, KA. 
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missä valtiolliset sekä paikalliset toimijat yhdessä sekä erikseen nostivat sodan 

voittajaosapuolen totaaliseen hegemonia-asemaan Suomessa osaksi kansallista 

kertomusta.38 Julkinen muistaminen ei kuitenkaan ollut monipuolista ja vastakkaisia 

näkemyksiä edustaneet muistamisen muodot pyrittiin ohjaamaan marginaaliin. 1920-

luvun osalta tätä työtä ohjasivat eritoten suojeluskunnat.  

 

2.2 Helsinki  
 
1920-luvun Helsinki oli perinteinen varuskuntakaupunki. Asukkaat sekä kaupungissa 

vierailevat matkailijat näkivät Helsingin katukuvassa lähes päivittäin asepalvelustansa 

suorittavia nuorukaisia, jotka harjoittelivat, marssivat sekä elivät palvelusaikaansa 

kaupungin sykkeessä. Tämä oli perua suuriruhtinaskunnan ajoilta, jolloin hyvin suuri 

osuus suomalaisesta sotaväestä oli sijoitettuna Helsinkiin tai sen lähiseuduille 

rakennettuihin kasarmeihin, satamiin sekä vartiopaikkoihin venäläisen sotaväen ohella. 

Suurten joukkojen sijoittaminen Suomen pääkaupunkiin selittyy ainakin geopoliittisilla 

sekä taloudellisilla syillä. Pääkaupungin sijainti puolustuksellisesti otollisessa asemassa 

loi hyvät mahdollisuudet Suomenlahden sekä Suomen sisämaan vartiointiin. Kaupunkiin 

sijoitetut joukko-osastot vaativat myös palveluita sekä huoltoa, jotka toivat vaurautta sekä 

taloudellisia mahdollisuuksia monille erilaisille toimijoille. Historiallisten taustojen 

pohjalta myös itsenäistyneen Suomen maanpuolustus järjestettiin pääkaupungissa.  

 

1920-luvun Suomen väestön asuessa pääosin maaseutuyhteisöissä oli Helsingin tehtävä 

pääkaupunkina edustaa kaupungistumista, modernisoitumista ja yhteyttä maan sisäosista 

Pohjoismaihin sekä muualle Eurooppaan. Helsingin voidaan nähdä myös edustaneen 

pääkaupunkina symbolisesti kansakunnan identiteettiä, statusta sekä valtiollista valtaa, 

missä sijaitsi poliittisen päätöksenteon keskeinen paikka sekä tila.39 

 

Helsingin kaupungin väestömäärä koki hiljalleen muutoksia läpi 1920-luvun. 

Voimakkaat muuttoliikkeet sekä syntyvyyden ja kuolleisuuden alentuminen olivat 

saavuttaneet pääkaupungin jo 1800-luvun teollistumisen myötä ja etenkin 1920-luvun 

 
38 Roselius, Aapo. Kiista, eheys, unohdus : vapaussodan muistaminen suojeluskuntien ja veteraaniliikkeen 
toiminnassa 1918-1944 Helsinki: Suomen Tiedeseura, 2010, s. 243–249. 
39  Kolbe & Nyström 2010, s.174. 
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alkupuoliskolla elettiin väestömäärän kasvua ajatellen rauhallista ajanjaksoa.40 

Taloudellisesti hyvinä vuosina kaupunkiin saapui uusien mahdollisuuksien perässä uusia 

asukkaista, kun taas heikompina aikoina väestömäärän kasvu koki vain vähäistä kasvua. 

Koko vuosikymmenen aikana Helsingin kaupungin väestömäärä nousi noin 160 

tuhannesta noin 220 tuhanteen.41 Alueellisesti merkittävintä muuttoliikettä tapahtui 

Uudenmaan läänin alueelta, mutta myös esimerkiksi Viipurin sekä Turun ja Porin 

lääneistä riitti kaupunkiin uutta väestöä. Viipurin läänistä muuttaneiden korkea osuus 

lähtöseutujen joukossa selittyy osaltaan itärajan sulkeutumisena sekä yhteyksien 

vaikeutumisena miljoonakaupunki Pietariin.42 Väestömäärän laskentaa Helsingin 

kaupungissa vaikeutti kuitenkin se seikka, että 1920-luvulla muuttoilmoitusten 

tekeminen usein laiminlyötiin ja asukkaat jäivät kirjoihin kotipaikkakunnilleen.  

 

Suomen sosialidemokraattinen puolue nousi mukaan kunnallishallintoon välittömästi 

sisällissodan jälkeen 1918 – 1919 pidetyissä vaaleissa, missä puolue sai Suomessa 

kaikista annetuista äänistä noin kolmanneksen sekä enemmistön valtuustopaikoista 60 

kunnassa.43  Helsingissä SDP sai itselleen vuosien 1919 – 1931 välisenä aikana lähes 

kolmanneksen kaupunginvaltuuston 60 paikasta ja yhdistettynä Sosialistisen 

työväenliikkeen noin 10 valtuustopaikkaan vasemmistopuolueiden jäsenmäärä nousi 

lähes puoleen kaupunginvaltuustossa.44 Helsingin kaupungin poliittisen ilmapiirin ollessa 

porvarillinen jakautui väestön yhteiskunnalliset ryhmittymät toisin, sillä noin puolet 

Helsingin eri ammattiasemassa olevista sijoittui työväestön joukkoon.45 Poliittisen 

elämän hallinta tapahtui kuitenkin muista yhteiskunnallisista ryhmistä käsin ja myös  

kielikysymys jakoi ryhmittymiä erilleen Helsingissä.   

 

 
 
 
 

 
40 Siipi, Jouko. Pääkaupunkiyhteiskunta ja sen sosiaalipolitiikka. Teoksessa: Helsingin kaupungin 
historia,  V osa, 1, ajanjakso 1918-1945. Rosén, Ragnar, et al, Helsingin kaupunki, 1962, s.140–143. 
41 Siipi 1962, s. 139. 
42 Siipi 1962, s.147–148. 
43 Hentilä 2009, 128. 
44 Saukkonen, Jussi. Helsingin kunnalliselämä vv. 1918 – 1945. Teoksessa. Helsingin kaupungin historia, 
V osa, 1, 1962, s. 432.  
45 Siipi 1962, s.178, 184. 
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2.3 Puolustuslaitos hakee suuntaviivoja 
 

Itsenäisyyden alkuvuosien jälkeen oli tilanne valtakunnan rajoilla rauhoittunut sekä maan 

poliittinen ilmapiiri lientynyt siinä määrin, että hallitusvalta kykeni ottamaan asiakseen 

Suomen puolustuskysymyksen ratkaisemisen. Oikeistolaiselle Suomelle puolustuslaitos 

oli instituutio, joka oli luotu vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen sekä maan itsenäisyyden 

puolesta käydyissä taisteluissa.46 Maanpuolustusorganisaation tärkeä asema 

yhteiskunnassa oli myös syy siihen, että puolustuskysymys säilyi keskeisenä 

kiistanaiheena eduskunnassa vasemmiston sekä oikeiston välillä maailmansotien välisenä 

aikana.  

 

Valtioneuvosto asetti erillisen komitean marraskuussa 1923 tutkimaan maan 

puolustusjärjestelyn tarkoituksenmukaisuutta, tekemään ehdotuksia sen parantamiseksi 

ja ottamaan huomioon tehtävää suorittaessaan maan taloudelliset sekä sotilaalliset 

näkökohdat.47 Puolustusrevisionin nimellä toiminut komitea jätti mietintönsä 

valtioneuvostolle tammikuussa 1926, jonka sisältö avarsi Suomen mahdollisuuksia 

vastata ulkopuolelta nousevaan uhkaan. Puolustusrevisioni päätyi mietinnössään siihen, 

että Suomen puolueettomuutta saatettiin uhata jokaisesta sotaa käyvän Itämeren alueen 

valtiosta, mutta Neuvosto-Venäjältä kumpuavat loukkaukset aiheuttivat Suomelle 

välitöntä vaaraa. Sotilaspoliittisen aseman tarkastelu päätyi siihen lopputulokseen, että 

puolustuslaitoksen tärkein tehtävä oli pelkällä olemassaolollaan ehkäistä uusien sotien 

syttymistä Suomessa. Tämä päämäärän saavuttamiseksi oli edellytyksenä rakentaa 

rauhan aikana sodanaikaisen puolustuslaitoksen henkilöstö, järjestää maanpuolustus 

mahdollista liikekannallepanoa varten sekä hankkia sodanajan puolustuslaitokselle 

materiaaliset resurssit. Päätelmien pohjalta revisioni päätyi esittämään, että tarpeelliset 

muutokset maanpuolustuksessaa tulisi toteuttaa järjestämällä olemassa oleva 

puolustuslaitos uudelleen. Revisionin esitys sai porvarillisten puolueiden tuen ja se toimi 

lähtökohtana kaikille puolustuslaitoksen perushankinnoille sekä rakennushankkeille aina 

1930-luvun alkuun saakka.48 

 

 
46 Meinander, Henrik ja Paula Autio. Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. 2., uud. 
laitos. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2012, s.63. 
47 Kronlund, Jarl. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Suomen puolustuslaitos 1918-1939 Porvoo: 
Werner Söderström, 1988, s.286–287.  
48 Meinander 2012, s.64. 



 

 21 

Puolustusrevisionin esittämät uudelleenjärjestelyt eivät valtiontalouden näkökulmasta 

olleet halpoja toteuttaa. Puolustuksen kehittämiseen käytetyt määrärahat veivät 1920-

luvun aikana vuosittain noin 10–15% valtion kokonaismenoista ja revisionin esitys olisi 

kasvattanut niitä entisestään.49 Tästä syystä esitys ei sellaisenaan toteutunut ja se 

korvattiin kavennetuilla ehdoilla.  Puute taloudellisista resursseista uhkasi merkittävästi 

heikentää puolustusjärjestelyitä ja se näkyi materiaalisten valmiuksien heikentymisenä 

vuosikymmenen loppua kohden. Tilannetta ei helpottanut ylimmän sotilasjohdon sekä 

eräiden kansanedustajien huonot keskinäiset henkilösuhteet. Puolustushallinnon 

määrärahojen jakaantuminen useampaan eri pääluokkaan valtiontaloudessa piti kuitenkin 

huolen siitä, että tarpeen vaatiessa varoja myönnettiin eduskunnan sekä hallitusten 

toimesta eri maanpuolustustarkoituksiin. 

 

Vuoden 1922 asevelvollisuuslaki 
 
Puolustuslaitoksen kehityksen perusta oli valtiohallinnon laatima lainsäädäntö, minkä 

suunnittelu sekä viimeistely pohjautui ensisijaisesti sotilashallinnollisen johdon, 

puolustusministeriön sekä sen eri osastojen väliseen yhteistyöhön. Vuoden 1919 

väliaikaista asevelvollisuuslakia hyväksyttäessä eduskunta oli esittänyt istuvalle 

hallitukselle toivomuksen, että mahdollisimman pian annettaisiin uusi esitys yleiseen 

asevelvollisuuteen perustuvasta pysyvästä asevelvollisuuslaista.50 Toiveen perusteella 

asetettiin valtioneuvoston toimesta valmistelutyöhön erillinen 

asevelvollisuuslakikomitea, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus puolustuslaitoksen 

järjestämisestä itsenäisyyden turvaamiseksi sekä alueellisen koskemattomuuden 

takaamiseksi. Maailmanpoliittisen tilanteen ollessa 1920-luvun alussa epävarmalla 

pohjalla lykkääntyi myös komitean työ ja sen kokoonpano muuttui useita kertoja.  

 

Joulukuussa 1920 allekirjoitetussa komitean mietinnössä todettiin, että Suomen 

itsenäisyyden säilyttämiseksi puolustuksen rakentaminen sekä ylläpitäminen vaatisi 

mittavien valtakunnallisten resurssien käyttämistä maanpuolustukseen. Näiden 

saavuttamiseksi komitea piti eräänä ehtona vuoden mittaisen asepalvelusajan säätämistä 

rauhan aikana sekä ympäri vuoden palveluksessa olevaa vakinaista armeijaa.51 

 
49 Kronlund 1988, s 314–315. 
50 Terä Martti V. & Tervasmäki Vilho. Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918–1939. 
Puolustusministeriön historia I, Helsinki: Tammi, 1973, s. 105–106.  
51 Kronlund 1988, s. 180–181. 
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Parhaimmaksi sotalaitosjärjestelmän muodoksi komitea esitti ns. kaaderijärjestelmää, 

joka oli todellisuudessa jo tuolloin puolustuslaitoksessa käytössä. Eriäviä mielipiteitä 

myös esitettiin, ja esimerkiksi sosialidemokraattien sekä maalaisliittolaisten 

kansanedustajien piirissä asetettiin vaatimuksia muutaman viikon palvelukseen 

pohjautuvasta kansanmiliisijärjestelmästä. Etenkin maalaisliiton piirissä toistettiin 

myöhempien vuosien aikana rauhanaikaisen maanpuolustuksen vahvemmasta 

nojaamisesta suojeluskuntajärjestöön kustannusten karsimiseksi.52 Hallitus tukeutui 

kuitenkin komitean mietinnön kannalle ja esitti uutta asevelvollisuuslakia eduskunnalle 

maaliskuussa 1921. Asepalveluajan pituutta, koulutusta sekä taloudellisia resursseja 

koskevien pitkien kiistanaiheiden jälkeen eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 

uudesta asevelvollisuuslaista lokakuussa 1922. Laki säilyi muuttumattoman pieniä 

tarkennuksia lukuun ottamatta läpi 1920-luvun. 

 
Työväenliikkeen suhde puolustuslaitokseen 
 
Sisällissodan jälkeisessä Suomessa sosialidemokraattisen puolueen (SDP) sisäinen 

hajaannus näkyi myös puolueen suhtautumisessa maanpuolustuksen rakentamiseen. 

Puolueeseen jääneet maltilliset sosialidemokraatit suhtautuivat varauksellisesti kaikkeen, 

mikä liittyi sotilasmenojen kasvattamiseen.53 Esimerkiksi vuoden 1919 väliaikaista 

asevelvollisuuslakia säädettäessä puolueen kansanedustajien keskuudessa vastustettiin 

yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa vahvaa armeijaa, sillä tämänkaltainen armeija oli 

taloudellisesti kallis ylläpitää ja se voisi toimia välineenä työväenliikettä vastaan.54 

Sosiaalidemokraattien keskuudessa kannatusta keräsi halvempi miliisijärjestelmä, joka 

sisältäisi vähemmän palkattua henkilökuntaa ja toimisi vastapainona oikeistolaiselle 

suojeluskuntajärjestölle. Eduskunta kuitenkin hyväksyi yleiseen asevelvollisuuteen 

perustuvan lain tammikuussa 1919. Yleisesti sosialidemokraattien suhteet 

puolustuslaitoksen päällystöön olivatkin 1920-luvulla sangen viileät. Armeijaan liittyvien 

kysymysten lisäksi suojeluskuntajärjestön yhteiskunnallinen asema oli SDP:lle jatkuva 

huolenaihe. Suojelukuntajärjestön vakinaistaminen sekä puolivirallinen asema osana 

maanpuolustusta herätti sosialidemokraattisissa piireissä 1920-luvun aikana esityksiä sen 

 
52 Terä & Tervasmäki 1973, s.111–112.   
53 Pikkarainen, Jorma. Vasemmistolaisen työväenliikkeen suhtautuminen sosialidemokraattiseen 
hallitukseen 1926-1927. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2003, s.49. 
54 Kosunen 1996, s.20. 
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lakkauttamiseksi.55 Suojeluskuntajärjestön talonpoikaisvaltaisen jäsenistön lisäksi 

järjestöön kuului myös 1920-luvulla muutamia tuhansia työläisiä, joihin suhtauduttiin 

työväenliikkeessä tuomitsevasti. 

 

Toukokuussa 1927 järjestettiin vuosittainen Suomen armeijan lippujuhlaparaati, jolla 

juhlistettiin Suomen valkoisen armeijan voittoa sisällissodassa. Vuoden 1927 

lippujuhlaparaatissa oli merkittävää ainakin kaksi seikkaa; Suomen itsenäistymisestä tuli 

kyseisenä vuonna kuluneeksi 10 vuotta, ja tämän voitonpäivän paraatin vastaanotti 

presidentti Relanderin sairastumisen johdosta sosialidemokraattinen pääministeri Väinö 

Tanner. Tapahtumasarja herätti aikanaan suurta keskustelua niin puolustuslaitoksessa, 

suojeluskuntajärjestössä kuin koko suomalaisessa yhteiskunnassakin, sillä Suomen 

sisällissodan päättyminen oli vielä lähimenneisyydessä ja sodan voittajaosapuolen 

vuoden tärkeimmän paraatin otti vastaan vasemmistolainen, ”sodan hävinnyt”, osapuoli. 

Pääministeri Tanner ei itse muistelmissaan kokenut tilaisuutta mitenkään erikoisena, 

pikemminkin virkatehtäviin kuuluvana velvollisuutena.56 Tapahtumalla oli kuitenkin 

suurempi merkitys Suomen kansalliselle eheytymiselle etenkin puolustuslaitoksen 

sisällä, sillä asenteet sodan hävinnyttä osapuolta kohtaan alkoivat tapahtuman myötä 

hiljalleen kehittyä myönteisempään suuntaan ja osapuolten selvempää tunnustusta 

tapahtui puoli ja toisin.57 Oikeiston keskuudessa sosiaalidemokraattinen pääministeri oli 

jo aiemmin nostanut esiin pelon mahdollisesta suojeluskuntien 

lakkauttamispyrkimyksistä. Tälle pelolle ei varsinaisesti ollut perusteita, sillä Tannerin 

hallitus muun muassa esitti ns. suojeluskuntalait, joilla suojeluskuntien asema 

virallistettiin osaksi Suomen maanpuolustusta.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Ahti, Martti. Kaappaus?: Suojeluskuntaselkkaus 1921, fascismin aave 1927, Mäntsälän kapina 1932. 
Helsingissä: Otava, 1990, s.98. 
56 Lehtinen, Lasse. Tanner: Itsenäisen Suomen mies. Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2017, s.235. 
57 Ahti 1990, s.110. 
58 Lehtinen 2017, s.236. 
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Sisäiset kiistat 
 
Puolustuslaitoksen upseeristo oli 1920-luvun alkupuoliskolla erimielinen joukko. Sen 

pääryhmät koostuivat kolmesta eri upseeritaustasta:  Venäjän armeijassa palvelleista, 

Saksassa jääkärikoulutuksen saaneista sekä itsenäistymisen jälkeen eri sotakouluissa 

koulutetuista upseereista.59 Keskinäistä erimielisyyttä nostattivat eritoten ikäpolvien 

väliset eroavuudet, koulutukselliset kysymykset sekä Venäjän armeijassa palvelleiden 

upseereiden keskeiset virat sotaväen ylimmässä johdossa. Erityisesti nopeasti 

puolustuslaitoksen sotilashierarkiassa ylenneiden jääkäriupseereiden keskuudessa tämä 

herätti arvostelua ja esiin nostettiin epäluottamuslauseita vanhempaa upseeristoa kohtaan, 

sillä näiden nähtiin edustavan vanhaa tsaarinvaltaa sekä venäläisyyttä itsenäisessä 

Suomessa. Ensimmäisen suuren voittonsa jääkärit saavuttivat vuoden 1921 

suojeluskuntaselkkauksen yhteydessä.60 

 

Upseeriston jatkuvat keskinäiset kahnaukset ja vallantavoittelut puolustuslaitoksessa 

saavuttivat taitekohtansa tammikuussa 1924, kun joukko jääkäriupseereita kokoontui 

keskustelemaan puolustuslaitoksen tulevaisuuden suunnasta. Keskusteluiden 

seurauksena päädyttiin johtopäätökseen, että Venäjän armeijassa palvelleista upseereista 

oli päästävä eroon keinolla millä hyvänsä.61 Istunnosta laadittiin muistio, jossa esitettiin 

muiden muassa epäluottamuslauseen antamista ylimmässä sotilasjohdossa olleille 

sotilashenkilöille ja tämän toteuttamiseksi perustettiin erillinen toimikunta edistämään 

asiaa viranomaisten suuntaan. Toimikunta esitti asiansa jääkärien ajatuksille 

myötämieliselle puolustusministeri Iwar Aminoffille ja vaati sotaväen päällikön sekä 

yleisesikunnan päällikön erottamista huhtikuun 23. päivään mennessä. Vaatimusten 

toteuttamatta jättäminen olisi merkinnyt uhkausta jääkäriupseerien joukkoeroamisesta 

puolustuslaitoksen palveluksesta. Muistio, jossa pääsyylliseksi puolustuslaitoksen 

puutteisiin sekä epäkohtiin esitettiin sotaväen päällikköä sekä yleisesikunnan päällikköä, 

esitettiin myöhemmin myös tasavallan presidentti Ståhlbergille, joka kuitenkin asettui 

tukemaan istuvaa sotilasjohtoa. 

 

 
59 Kronlund 1988, s.268. 
60 Ahti 1990, s.92. 
61 Kronlund 1988, s.274  
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Ajan kuluessa jääkärit peruivat eroanomuksensa, sillä he olivat saaneet Suomen 

hallitukseen mieleisensä uuden puolustusministerin, suojeluskuntien ylipäällikön Lauri 

Malmbergin.62 Uusi puolustusministeri oli myös saanut lupauksen henkilövaihdosten 

toteuttamisesta ylimmässä sotilasjohdossa. Eroanomuksensa jättäneitä jääkäriupseereita 

vastaan ei myöskään ryhdytty minkäänlaisiin rankaisutoimenpiteisiin. Sotaväen päällikkö 

Karl Wilkama anoi pitkää vapaata tehtävistään ulkomaille suuntautuneen opintomatkan 

vuoksi ja lopulta myös yleisesikunnan päällikkö Oscar Enckell jätti eroanomuksensa 

elokuussa 1924. Enckell ei enää halunnut johtaa yleisesikuntaa puolustuslaitoksessa, 

jossa anarkia, kykenemättömyys yhteistyöhön sekä keskinäinen epäluottamus olivat 

jokapäiväisessä elämässä läsnä.  

 

Upseerikapinaksi kutsuttu tapahtumasarja johti lopputulokseen, jossa jääkäritaustaiset 

upseerit saavuttivat tavoitteensa. Venäjällä koulutuksensa saaneet upseerit erosivat tai 

heidät siirrettiin vaatimattomimpiin tehtäviin puolustuslaitoksen sisällä yksi toisensa 

jälkeen ja paikat jaettiin uudelleen jääkäreiden kesken. Tapahtumat olivat luonteeltaan 

poliittisia ja niitä lietsottiin julkisessa keskustelussa esittämällä lehdistössä kiivasta 

henkilöarvostelua väärän koulutustaustan omanneita upseereita kohtaan. Keskinäiset 

kiistanaiheet veivät pohjaa myös kehitystyöltä sekä epäkohtien poistamiselta 

puolustuslaitoksen sisäisissä toimintamalleissa 1920-luvun alkupuoliskolla. 

Valtakamppailu ylimmästä sotilasjohdosta jätti myös oman jälkensä maanpuolustuksen 

järjestämiseen Suomessa 1920-luvun aikana. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
62 Kronlund 1988, s.275.  
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3 Kutsunnat Helsingissä  
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvontaa 

Helsingissä kutsuntavaiheen osalta. Monelle asevelvolliselle kutsuntavaihe oli 

ensimmäinen hetki, jolloin poliittisen kontrolloinnin järjestelmä heille näyttäytyi.63 

Erilaisten tapahtumien, toimijoiden sekä esimerkkien avulla pyrin havainnollistamaan 

niitä toimenpiteitä, joilla kutsunnat Helsingissä 1920-luvulla järjestettiin. 

 

3.1 Helsingin kutsuntapiiri 
 

Kutsuntatoimistojen rooli asevelvollisten valvonnassa 1920-luvulla oli tärkeä. Niiden 

toiminnan ydin oli toimia ensimmäisinä puolustuslaitosta edustavina tahoina, mitkä 

jakoivat palvelukseen hyväksytyt asevelvolliset joukko-osastoihin, myönsivät lykkäyksiä 

ja vapautuksia sekä pitivät rekisteriä järjestelmän läpi kulkevista massoista. 

Päätehtävänsä lisäksi toimistojen tehtävänä oli varsinkin 1920-luvun alkupuolella 

mahdollisuuksien mukaan arvioida asevelvollisten poliittista luotettavuutta. Ohjeistukset, 

määräykset sekä käskyt saapuivat kutsuntatoimistoille ylemmiltä tahoilta, mutta 

kutsuntatoimistot kirjasivat viranomaistiedot ylös ja tekivät päätöksen siitä, otettiinko 

asevelvollinen varsinaiseen palvelukseen vai ei. 

 

Helsingin kutsuntapiiri erottautui 1920-luvulla Suomen muista kutsuntapiireistä 

alueeltaan pienempänä, mutta väestö- sekä asevelvollismäärältään huomattavasti muita 

piirejä suurempana kokonaisuutena. Vuosittain kutsuntoihin osallistui noin 1500 – 2000 

asevelvollisikäistä nuorukaista, kun taas yhtäläinen määrä asevelvollisia esimerkiksi 

Tampereella, Turussa sekä Viipurissa asui laajemmalla maantieteellisellä alueella.64 

Koko maassa kutsuntoihin osallistui sen sijaan vuosittain noin 20 000 asevelvollista.65 

Kutsuntapiirin heterogeeninen väestö aiheutti Helsingissä vuosien 1922 – 1928  välisenä 

aikana haasteita poliittisen luotettavuuden varmistamisessa. Väestöliikehdintä 

maalaiskunnista, muista kaupungeista sekä ulkomailta toivat Helsinkiin jatkuvasti uusia 

ihmisiä työn, opintojen tai parempien mahdollisuuksien perässä. Muuttoliikenne kävi 

 
63 Ahti 1990, s.108–109.  
64 Tilasto vuoden 1921 kutsunnan tuloksista. Yleisesikunta, Järjestelytoimiston (toimisto VIII) salainen 
kirjeenvaihto. T-22104/2, Kansallisarkisto. 
65  Esim. Puolustusministeriön asevelvollisuusasian toimiston kokoamat asevelvollisten jaottelupääkortit 
1923 – 1932. T-21404/4, KA. 
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myös toiseen suuntaan, mistä viestittiin valvoville viranomaisille kuitenkin vähäisesti tai 

ei lainkaan. Muiden kutsuntatoimistojen tapaan ei Helsingissä ollut käytössä suuria 

resursseja luotettavuusjärjestelmän tehokkaaseen ylläpitoon tai kehittämiseen. 

Puolustusministeriöltä, sotaväen päälliköltä sekä yleisesikunnalta saapuneet määräykset 

ja ohjeistukset eivät usein olleet sellaisinaan toteuttamiskelpoisia. Tämä ongelmallinen 

epäkohta tiedostettiin ja apua haettiin muilta tahoilta, kuten esimerkiksi Helsingin 

poliisilaitokselta sekä suojeluskuntapiiriltä. Näiden lisäksi valvonnan erikoistehtäviin 

värvättiin suojeluskuntien välityksellä edellä esitettyihin toimijoihin kuulumattomia 

luotettavia kansalaisia.66  

 

Helsingin kutsuntapiiri jaettiin vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaisesti kuuteen 

erilliseen alueeseen, joista varsinainen kaupunki muodosti väestömäärältään suurimman 

kokonaisuuden. Muut paikalliset alueet noudattelivat 1920-luvun kunnallislakien 

mukaisia rajoja. 

 
Helsingin kutsuntapiirin paikalliset alueet vuodesta 1923. 67 
 
a1. Helsingin kaupunki 
a2. Kulosaaren huvilakaupunki 
a3. Helsingin pitäjä 
a4. Oulunkylän kunta 
a5. Huopalahden kunta 
a6. Haagan kauppala 
b1. Espoon pitäjä 
b2. Grankullan kauppala 
 

Ne seikat, mitkä katsottiin poliittisen luotettavuuden määritelmiksi, olivat vaikeita 

kriteereitä arvioitavaksi Helsingissä. Suojeluskuntaan kuuluminen, sukulaisuussuhde 

tunnettuun perheeseen tai julkinen tieto henkilön poliittisesta luotettavuudesta täyttyi vain 

harvan asevelvollisen kohdalla. Kutsuntatoimiston tehtävä epäluotettavien 

asevelvollisten karsijana ei siis ollut yksinkertainen ja useasti kerätyt tiedot 

asevelvollisten luotettavuudesta saattoivat olla hataria tai puolustuslaitoksen 

näkökulmasta pahimmassa tapauksessa täysin vääriä. Ennen vuotta 1924 maan 

kutsuntatoimistoissa käytäntönä oli merkitä luetteloihin vaihtelevien ohjeistusten sekä 

 
66 Etsivän keskuspoliisin pyyntö suojeluskuntien yliesikunnalle siviilihenkilöiden värväämisestä 
valvontatehtäviin. suojeluskuntain yliesikunnan salainen kirjelmä kaikille piiripäälliköille. Nro 
216.21.IIIa/ 10.3.1921. Helsingin suojeluskuntapiirin esikunnan salainen kirjeenvaihto 1922. SK-1003/5, 
KA. 
67 Asetus maan jakamisesta kutsuntapiireihin. Luettelo kutsuntapiireistä. Asetuskokoelma nro 158/1923.  
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määräysten mukaisesti kolmiportaisella numeroasteikolla 1-2-3 henkilöiden 

kansalaiskunto, missä numero 1 tarkoitti luotettavaa ja numero 3 epäluotettavaa. Mikäli 

luetteloon merkittiin asevelvollisen kohdalle numero 2, oli tämä vähintäänkin epäilyttävä 

henkilö. Kyseistä luotettavuusnumerointia ei kuitenkaan voimassaolevien ohjeistusten 

mukaisesti merkitty kootusti Helsingin kaupungissa kutsuntaluetteloihin, vaan tieto 

pidettiin yksittäistä asevelvollista koskevissa asiakirjoissa.68 Merkintöjä ei myöskään 

tehty kutsuntaluettelojäljennöksiin, jotka tehtiin kutsuntoja seuranneen kevään aikana.69 

Tämä eroaa kutsuntapiirin muista alueista, joissa merkinnät epäilyistä pääosin tehtiin. 

Tiedot asevelvollisten poliittisesta luotettavuudesta kerättiin Suomessa 1920-luvun 

alkupuolella pääosin paikallisten kutsuntalautakuntien johdolla, tosin suojeluskunnat 

jakoivat myös mielellään omat tietonsa kutsuntatoimistoille. 

 

Vuotta 1924 edeltäneen arviointijärjestelmän toimivuudesta valtakunnallisella tasolla 

kuvasti hyvin yleisesikunnan päällikön, kenraalimajuri Oscar Enckellin huhtikuussa 1924 

lähettämä tilasto puolustusministeri Aminoffille kutsuntatoimistojen suorittamasta 

luokittelusta: 

 

 
Kutsunnat 

 
Luotettavia 

 
Epäiltyjä tai 

epäluotettavia 

Lokakuu 1921 54,12 % 45,88 % 

Huhtikuu 1922 49,28 % 50,72 % 

Lokakuu 1922 49,31 % 50,69 % 

 
 

Kenraalimajuri Enckell piti tätä koko maata koskevaa tilastoa erittäin huolestuttavana, 

muttei uskonut sen täydelliseen paikkansapitävyyteen.70 Enckell kirjoitti tämän ”armeijan 

irvikuvan” poliittisen luotettavuuden osalta syntyneen puolustusministeriön lähettämistä 

laveista määräyksistä, joita kutsuntaviranomaiset saattoivat tulkita mielensä mukaan. 

 
68 Luotettavuusnumerointia käytettiin jo 1920-luvun alun Helsingissä ainoastaan niissä tapauksissa, mitkä 
voitiin varmasti merkitä. Muut tiedot kerättiin kantaluettelokortteihin. Esimerkiksi Kulosaaressa, Helsingin 
pitäjässä sekä Oulunkylässä luotettavuusnumerointia käytettiin huomattavasti enemmän. Esim. Helsingin 
kutsuntapiirin kutsuntaluettelot vuodelta 1925. T-18695/12, KA. 
69 Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluettelojäljennökset. Helsingin kutsuntatoimisto, KA.  
70 Yleisesikunnan päällikön salainen kirje puolustusministerille 16.4.1924. Nro 2530/VI/1924/sal. T-
10999/1, KA. 
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Näissä tapauksissa asevelvollisen tarkastus kutsuntatilaisuudessa suoritettiin vain 

pintapuolisesti, ja varsinainen poliittinen luotettavuus arvioitiin sukulaisten poliittisen 

luotettavuuden, suojeluskuntalaisuuden tai työväenyhdistyksen jäsenyyden perusteella. 

Seurauksena tästä oli Enckellin mukaan se, että suurin osa armeijasta leimattiin kansan 

keskuudessa epäluotettavaksi. Lisäksi kutsuntoihin osallistuville nuorukaisille saattoi 

aiheutua suurta vääryyttä huolimattomasta arviointijärjestelmästä. Enckell pyysi 

puolustusministeriä pikaisiin toimiin tarkempien ohjeistusten toimittamiseksi 

kutsuntatoimistoille. Yllä olevassa taulukossa esitetyt luvut olivat mitä ilmeisimmin 

tietoisesti asetettu näyttämään radikaaleimmilta kuin mitä ne todellisuudessa olivat. 

Epäiltyjen sekä epäluotettavien sijoittaminen samaan lukuun antoi kuvan asevelvollisten 

lähes täydellisestä epäluotettavuudesta, minkä odotettiin luovan suuren vaikutuksen 

luotettavuusjärjestelmän jatkokehitykselle. 

 

Syyskuussa 1924 puolustusministeriö antoi kaikille kutsuntatoimistoille aiemmat 

luotettavuusluokitteluohjeet kumoavan määräyksen, missä käskettiin suorittamaan 

asevelvollisluokittelu seuraavasti: 

 

”1) Luotettavana pidetään asevelvollista, joka 
a) kuuluu suojeluskuntaan toimivana tai kannattavana jäsenenä; 
b) ei kuulu suojeluskuntaan, mutta on kasvanut luotettavaksi tunnetussa kodissa 
tai joka muuten yleisesti tunnetaan täysin luotettavaksi.  
 
2) Epäluotettavana pidetään asevelvollista, joka 
a) kuuluu kommunistisiin yhdistyksiin ja järjestöihin; 
b) on kasvanut epäluotettavaksi tunnetussa kodissa ja joka kaikella toiminnallaan 
on osoittautunut olevansa todella epäluotettava.” 71 

 

Ne asevelvolliset, jotka aiemmin merkittiin numerolla 2, tuli jättää kokonaan 

numeroimatta ja heidän arviointinsa siirrettiin joukko-osastojen harkinnanvaraiseksi 

tehtäväksi. Suojeluskuntien tekemien merkintöjen jälkeen luokittelutiedot siirrettiin 

kutsuntaluetteloon, ja mikäli kutsuntatoimisto epäili tietojen paikkansapitävyyttä, oli 

niillä mahdollisuus tarkastaa nämä tiedot vielä erikseen. Kutsuntaluettelot tuli edelleen 

käsitellä salaisina ja varmennettava asianomaisen suojeluskunnan jäsenten sekä 

poliisiviranomainen nimikirjoituksilla. Tämä vuoden 1924 määräys astui voimaan 

 
71 Puolustusministeriön salainen kirjelmä kaikille kutsuntatoimistoille 12.9.1924. KD:Nro  12.24.Y.3.Sal. 
T-10999/1, KA. 
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vuonna 1905 syntyneistä asevelvollisista lähtien, vanhempiin asevelvollisiin olivat vielä 

aiemmat määräykset voimassa.  

 

Edellä esitetyllä puolustusministeri Lauri Malmbergin allekirjoittamalla määräyksellä oli 

merkittävä seuraus suojeluskuntien vaikuttavuuden kasvulle asevelvollisten poliittisen 

luotettavuuden arvioinnissa. Määräyksellä vahvistettiin entisestään suojeluskuntien 

asemaa osana maanpuolustusta. Aiemmin suojeluskuntien puolivirallinen asema 

luotettavuusjärjestelmän ylläpitämisessä sekä asevelvollisten valvonnassa muuttui 

määräyksen myötä viralliseksi kanavaksi suorittaa luotettavuustietojen keruuta. Lisäksi 

määräys vähensi kutsuntatoimistoihin kohdistuvaa painetta harkinnanvaraisten 

luotettavuusarvioiden suorittamisessa kutsuntavaiheessa.  

 

Vuoden 1924 ohjeistus poliittisen luotettavuusarvioinnin suorittamisesta oli käytössä 

maanlaajuisesti aina vuoteen 1929 saakka, jolloin puolustusministeriö palasi 

tarkastelemaan voimassaolevan järjestelmän toimivuutta suurten henkilömäärien 

arvioinnissa. Ministeriön kiertokirjeessä syyskuussa 1929 todettiin 

luotettavuusjärjestelmän toimineen pääosin tyydyttävästi, mutta käytännöntasolla 

tapahtuneet virheellisyydet antoivat aiheen uudistaa määräyksiä.72 Maan eri osissa oli 

luotettavuusarvosteluja kirjattu viranomaisten toimesta hyvin epätasaisesti ja useimmiten 

kommunistien sekä sosiaalidemokraattien välille ei arvosteluissa tehty eroa lainkaan. 

Kirjeessä myönnettiin tämänkaltaisen menettelytavan olleen epäasiallinen, jolloin 

epäluotettavien määrääminen palvelukseen tuotti hankaluuksia niin joukko-osastoille 

kuin asevelvollisille. Lisäksi järjestelmää ylläpitäneet suojeluskuntien jäsenet sekä 

poliisiviranomaiset eivät käsitelleet arvosteluja salaisina, vaan tiedot 

luotettavuusluokittelusta saattoivat ohjeiden vastaisesti päätyä asevelvollisten tietoon, 

joissakin tapauksissa myös tieto numeroinnista päätyi kohteena olevalle asevelvolliselle.  

 

 

 

 

 
72 Puolustusministeriön sota-asiainosaston kierokirje N:o 20/29.sal. koskien asevelvollisten 
luotettavaisuusmerkintöjä 16.9.1929, nro Sot.450/29.sal. T-22752/125, KA. 
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Vuoden 1929 ohjeistus noudatteli pitkälti aiempaa vuoden 1924 määräystä, tosin 

epäluotettavuuden määritelmää oli hiukan tarkennettu:  

 

”Epäluotettavana pidetään asevelvollista, joka 

a) kuuluu tahi on kuulunut kommunistiseen yhdistykseen tahi järjestöön; 

b) ei kuulu kommunistiseen yhdistykseen tahi järjestöön, mutta muuten 

tunnetaan laillisen yhteiskuntajärjestyksen ja puolustuslaitoksen 

viholliseksi.” 73 

 

Luotettavuusluokitteluun käytettiin uudessa määräyksessä edelleen numeroasteikkoa ja 

viranomaisille tuntemattomat asevelvolliset tuli jättää numeroimatta. Määräyksessä 

kuitenkin painotettiin, että ilman asiallisia perusteluita ja tarkkaa harkintaa ketään ei 

saanut turhaan merkitä numeroinnilla 3.  

 

Edellä esitetty kuvaus poliittisen luotettavuusjärjestelmän kehityksestä 1920-luvun avaa 

perusteita niille syille, mihin luokittelujärjestelmällä haluttiin vaikuttaa. Asepalvelukseen 

ei haluttu päästää epäluotettavina pidettyjä Suomen kansalaisia, jotka näyttäytyivät 

poliittiselle järjestelmälle sisäisenä turvallisuusuhkana. Puolustuslaitoksen tehtävänä oli 

viime kädessä varautua sotaan ja 1920-luvun yhteiskunnallisen ilmapiirin varjossa 

epäluotettavalla joukolla taistelu ei sopinut sisällissodan voittaneille valkoisen Suomen 

päällystölle. Luotettavuustietoja keränneiden viranomaisten tuli karsia asepalveluksesta 

kaikki ne henkilöt, jotka näyttäytyivät uhkana maan sisäiselle järjestykselle. Toisaalta 

maanpuolustustehtäviin tarvittiin asevelvollisia vahvuuskriteerien täyttämiseksi, joten 

järjestelmän oli pakko taipua vastaanottamaan joukko-osastoihin myös vähemmän 

luotettavia henkilöitä. Näiden henkilöiden valvonta jatkui kuitenkin armeijan sisällä. 

 

 

 
 
 
 

 
73 ”Ohjeet asevelvollisten poliittisen luotettavaisuuden selvillesaantia ja luokittelua varten”. Liite 
puolustusministeriön kirjelmään nro Sot.450/29.sal. T-22752/125, KA. 
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3.2 Helsingin kutsuntatoimiston kokoonpano ja tehtävät 
 
Helsingin kutsuntapiirin kutsuntatoimisto oli sijoitettuna 1920-luvun aikana keskeiselle 

paikalle kantakaupungissa osoitteeseen Kasarmikatu 28.74 Samassa osoitteessa toimi 

myös Uudenmaan piirin kutsuntatoimisto ja lähistöltä löytyivät myös Helsingin 

suojeluskuntapiirin esikunta Kasarmikatu 23:ssa, puolustusministeriö 

Korkeavuorenkadun ”Ohranan talossa” sekä Helsingin poliisilaitoksen keskusosasto 

Senaatintorilla.75 Nämä asevelvollisvalvonnan tärkeät elimet löytyivät siis aivan 

kutsuntatoimiston välittömästä läheisyydestä. Toimiston työtehtävät jakautuivat 

ympärivuotisiksi ja ne käsittelivät pääosin kantahenkilökunnan, reserviläisten sekä vielä 

suorittamattoman asevelvollisuuden hoitoa. Kutsuntatoimisto vastasi myös kaikkien 

ulkomailla asuvien sekä oleskelevien Suomen kansalaisten asevelvollisuusasioista.  

 

Vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaisesti kutsuntatoimistoille nimitettiin päätoiminen 

piiripäällikkö tasavallan presidentin sotilaskäskyllä. Helsingin piiripääliköksi nimitettiin 

Reinhold Fleckenstein, joka oli valmistunut Haminan kadettikoulusta vuonna 1893 ja 

palveli upseerina Suomen vanhassa sotaväessä vuoteen 1901 saakka.76 Sotaväen jälkeen 

Fleckenstein toimi erilaisissa siviilitehtävissä Suomen sisällissodan syttymiseen asti, 

missä hän osallistui ensimmäisen heimoretkeen Vienan Karjalaan keväällä 1918 

retkikunnan apulaispäällikkönä sekä toimi etappipäällikön esikuntapäällikkönä 

toukokuussa 1918. Ennen siirtoaan Helsinkiin majuriksi 1918 ylennetty Fleckenstein 

toimi Turun ja Porin I läänin kutsuntapiiripäällikkönä sekä valtakunnallisena 

kutsuntapiirien kanslioiden tarkastajana. Varsinainen nimitys Helsingin kutsuntapiirin 

piiripäälliköksi tapahtui tasavallan presidentin sotilaskäskyllä nro. 31 heinäkuussa 1923 

ja tässä tehtävässä Fleckenstein toimi aina vuoteen 1931 saakka. Kutsuntatoimiston 

sihteerinä toimi varatuomari Yrjö Rastas.77 Vuonna 1918 Helsingin poliisilaitoksella 

kanslistin virkaa hoitanut ja vuonna 1922 Tullihallituksen notaarin virkaan siirtynyt 

Rastas hoiti kutsuntatoimiston virkaa sivutoimisena. Piiripäällikön sekä sihteerin ohella 

 
74 Kutsuntakuulutus vuodelta 1927. Helsingin Sanomat 16.7.1927, nro 188. 
75 Helsingin suojeluskuntapiirin esikunta sijaitsi vuosina 1923 – 1926 osoitteessa Kasarmikatu 23. Keväällä 
1926 esikunta muutti Yrjönkadulle rakennettuun Helsingin Suojeluskuntataloon. Roudasmaa, Stig. 
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944, Helsinki: Suomen mies. 1997, s.134.  
76 Reinhold Fleckensteinin ansioluettelo. PLM-34/Ed:1, KA. Nimityksen heimoretken apulaispäälliköksi 
teki kenraali Mannerheim. 
77 Yrjö Rastaan ansioluettelo, ote tullihallituksen nimikirjasta. PLM-34/Ed:1, KA. 
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toimistossa työskenteli kaksi kanslia-apulaista sekä kapitulanttivääpeli.78 Lisäksi 

asevelvollisuuslaki mahdollisti asevelvollisten käyttämisen toimistoapulaisina tarpeen 

niin vaatiessa.79 

 

Lisätty kutsuntatoimisto  
 

Helsingin kutsuntatoimiston vähäinen henkilökunta ei kyennyt yksin huolehtimaan 

asevelvolliskutsuntojen toimeenpanemisesta, eikä järjestelmää oltu sellaiseksi 

suunniteltukaan. Varsinaisissa kutsuntatilaisuuksissa olivat läsnä myös maistraatin 

valitsema edustaja, kaksi luottamusmiestä tiedonantajina sekä kutsuntalääkärit. Yhdessä 

kutsuntatoimiston piiripäällikön sekä sihteerin kanssa nämä jäsenet muodostivat lisätyn 

kutsuntatoimiston. Valtakunnan tasolla lisättyihin kutsuntatoimistoihin pyrittiin 

valitsemaan luotettavina pidettyjä siviilihenkilöitä, kuten esimerkiksi kauppiaita, 

rakennusmestareita tai talonomistajia, ja näin toimittiin myös Helsingissä. Helsingin 

maistraatti valitsi 1920-luvun aikana omaksi edustajakseen useampaan otteeseen 

rakennusmestari Juho Ahteen, joka oli toiminut myös muissa Helsingin kaupungin 

luottamustehtävissä.80 Kaupungin tai -kunnanedustajan tehtävänä oli käyttää äänivaltaa 

ainoastaan omaa kuntaansa koskevissa asevelvollisuusasioissa. Luottamusmiesten 

kokoonpano vaihteli vuosittain, mutta vielä 1920-luvun alkupuolella kunnat saivat 

vapaasti nimetä myös omat luottamusmiehensä.81 Tämä käytäntö koko maan tasolla 

herätti kuitenkin puolustuslaitoksen päällystössä arvostelua vasemmistolaisten 

kunnanvaltuutettujen noustessa näihin luottamustehtäviin.82 Vuoden 1922 

asevelvollisuuslakiin luottamusmiesten valitseminen määrättiin kaupungeissa maistraatin 

ja maalaiskunnissa kunnallislautakuntien tehtäväksi.  

 

 

 

 
78 Helsingin piirin kutsuntatoimiston kirje kutsuntatoimistojen tarkastajalle koskien kutsuntatoimiston 
henkilökuntaa 11.12.1926, nro 3941/4151. PLM-37/F:2, KA. 
79 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta, 10 §. Asetuskokoelma nro 102/1923. 
80 Helsingin kutsuntapiirin lisätyn kutsuntatoimiston pöytäkirjat 1924. R-5/12, KA. Rakennusmestari Juho 
Ahde toimi 1910-luvulla esimerkiksi Helsingin kaupungin kunnallisvaalilautakunnassa XVI-
äänestysalueen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 12.11.1919, Helsingin 
kaupunginarkisto.  
81 Väliaikainen asevelvollisuuslaki 1919, 24§.  
82 Sotaväen esikunnan salainen kirje suojeluskuntien yliesikunnalle koskien asevelvollisten 
luotettavaisuutta. N:o 280/258/11./ 1.4.1921. T-10999/1, KA. 
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3.3 Muut kutsuntavaiheen toimijat 
 

Ennen varsinaisten kutsuntatilaisuuksien alkua oli kutsuntatoimistojen tehtävänä kerätä 

kutsuntoihin osallistuvista mahdollisimman paljon etukäteistietoa. Ohjeet ja määräykset 

tietojenkeruusta saapuivat Helsingin kutsuntatoimistolle pääosin puolustusministeriöstä, 

minkä kautta ohjattiin luotettavuusarviontiin liittyvää viestintää eri toimijoiden välillä.   

 

Helsingin suojeluskuntapiiri  
  

Ympäri Suomen paikalliset suojeluskunnat keräsivät luotettavuustietoja asevelvollisista 

jo ennen palvelukseen astumista. Tätä käytäntöä edisti yleensä se, että suojeluskuntien 

paikallispäälliköt usein tunsivat pitäjän miehet.83 Helsingin suojeluskuntapiiri keräsi 

puolustusministeriön sekä suojeluskuntien yliesikunnan kesken sovitun menettelyn 

mukaisesti omista jäsenistään kutsuntoihin osallistuvan asevelvollisikäluokan tiedot 

luetteloihin, mitkä lähetettiin hyvissä ajoin kutsuntatoimistolle kirjattavaksi.84 

Vertailtaessa Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluetteloita suojeluskunnan lähettämiin käy 

ilmi, että ne harvat joille kutsuntavaiheessa luotettavuusnumero ”1” annettiin, olivat 

myös suojeluskunnan jäseniä.85 Suojeluskuntapiirin paikallisosastot pitivät kirjaa myös 

eri kaupunginosissa asuvien asevelvollisten liikehdinnöistä, mielialasta, sekä 

mahdollisista yhteyksistä kommunistisiin järjestöihin. Piirin esikunta vastaanotti 

Helsingin kutsuntatoimistolta vuosittain luettelon kutsuntoihin osallistuvista 

asevelvollista, mihin kirjattiin suojeluskunnan hallussa olevat tiedot.86 Tämän jälkeen 

luettelot lähetettiin takaisin kutsuntatoimistolle. Vähäiset epäluotettavuusmerkinnät 

Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluetteloissa luovat kuitenkin kuvan siitä, etteivät 

paikalliset suojeluskuntaosastot Helsingissä juurikaan tunteneet lähialueilla asuvien 

asevelvollisten todellisia luotettavuustietoja. Kutsuntatoimistosta myös ilmoitettiin 

vuonna 1925, ettei suojeluskuntapiirille tuntemattomista asevelvollisista tulisi merkitä 

luotettavuusnumerointia lainkaan.87 Suurin osa jäljelle jääneistä Helsingin 

 
83 Roudasmaa 1997, s.183. 
84 Puolustusministeriön yleisesikunnan kiertokirje nro 25/25/3.9.1925. T-22752/125, KA.  
85 Esim. Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluettelot 1927, vuonna 1908 syntyneet. T-18695/20, KA. 
Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan luettelo vuonna 1908 syntyneistä asevelvollisista, nro. 
236.27.II/19.8.1927. T-10999/2, KA.  
86 Esim. Helsingin piirin kutsuntatoimiston kirje Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunnalle 13.8.1925, 
N: o 688/sal. Sk-1003/6, KA. Helsingin suojeluskuntapiirin kirjaamia asevelvollisluetteloita ei ole enää 
saatavilla.  
87 Sama. 



 

 35 

suojeluskuntapiiriä asian tiimoilta koskevista arkistolähteistä keskittyy piirin suorittamiin 

asepalveluksessa olevien poliittisen luotettavuuden valvontatoimenpiteisiin. 

 

Helsingin poliisilaitos 
 

Helsingin poliisilaitos toimi asevelvollisten henkilö- ja osoitetietojen selvittäjänä. 

Suomen suurimpana sekä keskeisimpänä poliisitoimen vaikuttajana Helsingin 

poliisilaitoksen tehtävänä ei ainoastaan ollut selvittää helsinkiläisten nuorukaisten tietoja, 

vaan tietoja välitettiin ympäri Suomea Helsingissä opiskelevista, työssä käyvistä tai 

oleskelevista asevelvollisista.  Poliisilaitos alaosastoineen myös välitti kirjeitä sekä 

todistuksia kaupungissa asuville reserviläisille sekä puolustuslaitoksen henkilökunnalle, 

tarpeen vaatiessa myös pidätti sotilaskarkureita ja kuljetti kutsunnoista poisjääneitä 

jälkitarkastuksiin.88 Laitoksen poliisimestarina toimi vuosien 1920 – 1927 välisenä 

aikana G.H. Honkanen, jonka alaisuudessa poliisiviranomaiset tekivät yhteistyötä 

suojeluskunnan kanssa poliittisen luotettavuusvalvonnan parissa.89 Varsinaisia 

luotettavuusarviointeja poliisiviranomaiset eivät Helsingissä tehneet, mutta he pitivät 

kirjaa silmälläpidettävien asevelvollisten liikehdinnästä ja raportoivat kuukausittain 

Helsingin kutsuntatoimistolle kaupunkiin sisään ja ulosmuuttaneiden asevelvollisten 

tietoja.90  

 

Asevelvollisten valvonnassa Helsingin poliisilaitoksen alaosastoista tärkein oli osoite- ja 

tiedonanto-osasto. Osaston yhteydessä toimi aluevalvojantoimisto, minkä tehtäväkuvaus 

oli kirjattu myös asetukseen asevelvollisuuslain soveltamisesta.91 Aluevalvojan tehtävänä 

oli nopeaa sotaväen liikekannallepanoa ajatellen huolehtia asevelvollisten sekä 

reserviläisten olinpaikoista ja raportoida niistä eteenpäin. Toimistosta myös välitettiin 

ohjeita paikallisille poliisipiireille sekä etsivälle osastolle asevelvollisten tavoittamiseksi 

Helsingissä. Aluevalvojalla oli käytössään kutsuntatoimiston laatima luokiteltu 

korttijärjestelmä muun muassa reserviläisille, palveluksessa oleville sekä 

 
88 Helsingin poliisilaitoksen aluevalvojantoimiston I arkisto, kirjekonseptit ja lähetettyjen kirjeiden toisteet 
1922 – 1928, Da:2 – Da:6, KA. 
89 Keskinen, Kimmo & Silvennoinen, Oula. Helsingin poliisilaitoksen historia 1826-2001. Helsingin 
kihlakunnan poliisilaitos, 2004, s.119. 
90 Esim. Helsingin poliisilaitoksen aluevalvojantoimiston kirje Uudenmaanläänin I kutsuntapiirin 
kutsuntatoimistolle silmälläpidettävistä asevelvollisista 5.4.1923. Nro 135 S.D. Da:3, KA. 
91 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 1923, 126 §. 
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työvelvollisille.92 Aluevalvojantoimiston päälliköille, apulaispäälliköille sekä 

nimismiehille ympäri Suomen myönnettiin puolustusministeriöstä vuosittain rahallinen 

korvaus asevelvollisten valvontatoimenpiteistä ja Helsingin toimiston päällikölle korvaus 

oli suurin, 11 000 markkaa. Kutsuntapiirin päällikkö Fleckenstein myös kehui 

puolustusministeriölle Helsingin kaupungin aluevalvojaa huolellisesti tehdystä työstä 

asevelvollisten valvomisessa.93 

 

Helsingin poliisilaitoksen läsnäolo kutsuntavaiheessa ei tarkoittanut ainoastaan 

asevelvollisten luotettavuuden valvontaa, sillä myös poliisimiehistön valinnassa 

arvioitiin tätä. Helsingin suojeluskuntapiirin kanssa tehdyn yhteistyön muodossa 

valikoitiin valkoisen Suomen vahvimmilta kannatusalueilta, esimerkiksi Etelä-

Pohjanmaalta, runsaasti uutta miehistöä läpi 1920-luvun.94 Monelta uudelta 

poliisiviranomaiselta löytyi myös omakohtaista aiempaa kokemusta 

suojeluskuntatoiminnasta.  

 

Seurakunnat 
 

Luotettavuusarviointeja pyydettiin myös seurakunnilta sekä henkikirjoittajilta. 

Asevelvollisuuslainsäädännössä määrättiin erikseen Suomen seurakunnat merkitsemään 

pappisluetteloihin seurakunnan alueelle päivämäärien tarkkuudella sisään ja ulos 

muuttaneet, kaksikymmentä vuotta täyttävät miespuoliset henkilöt.95 Nämä luettelot tuli 

vuosittain toimittaa kutsuntapiirien kutsuntatoimistoille, joiden pohjalta viralliset 

kutsuntaluettelot laadittiin. Luetteloihin tuli myös merkitä mahdollisuuksien mukaan 

arviointi henkilöiden kansalaisluottamuksesta.96 Seurakunnat toimittavat myös 

poliisiviranomaisille sekä kutsuntatoimistoille yksittäisiä asevelvollisia koskevia 

papintodistuksia kansalaisluottamuksesta. 

 

 

 
92 Johtosääntö aluevalvojille 1927. Kutsuntatoimistojen tarkastajan kirjeenvaihto kutsuntatoimistojen 
kanssa 1926 – 1928. PLM-37/Dc:1, KA.  
93 Helsingin piirin kutsuntatoimiston kirje puolustusministeriön yleiselle sota-asiainosastolle 8.12.1927, nro 
4408/5572. PLM-34/F:20, KA. 
94 Hietaniemi, Tuija. Lain vartiossa: Poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Helsinki: Suomen 
historiallinen seura, 1992, s.76. 
95 AVL 1922, 33 § 
96 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 1923, 143 §. 
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Etsivä keskuspoliisi 

 
Helsingin kutsuntatoimisto pyysi puolustusministeriön kehotuksesta Etsivältä 

keskuspoliisilta (EK) luetteloa sellaisista Helsingissä asuvista asevelvollisista, jotka 

kuuluivat johonkin kommunistiseen järjestöön.97 EK:sta kuitenkin ilmoitettin, ettei 

tällaista luetteloa ollut olemassa ja sellaisen laatiminen olisi mahdotonta ilman tarkkoja 

nimi- ja henkilötietoja. Yleisesikunnan valvontatoimiston olisi pitänyt toimittaa 

palvelukseen hyväksyttyjen asevelvollisten luettelo, johon epäedulliset tiedot 

asevelvollisista olisi voitu jälkikäteen toimittaa perustuen EK:n omiin 

henkilökortistoihin. Tähän ei kuitenkaan ryhdytty. Yleisesikunnan valvontatoimisto 

pyysi myös kutsuntatoimistoja toimittamaan erillisenä luettelona tiedot niistä 

palvelukseen määrätyistä asevelvollisista, joiden poliittinen luotettavuus oli merkitty 

kutsuntaluetteloihin numerolla 3.98 

 

3.4 Kutsuntojen toteuttaminen  
 
Asevelvollisten kutsunnat toteutettiin asevelvollisuuslaissa määriteltyjen 

toimintaohjeiden mukaisesti vuosittain syys-lokakuun vaihteessa. Kutsuntoja oli 

aiemmin järjestetty myös keväisin, mutta tästä käytännöstä luovuttiin järjestelmän 

yksinkertaistamiseksi. Kutsunnoista tiedotettiin Helsingissä erillisillä kuulutuksilla 

julkisilla paikoilla ympäri kaupunkia ja niistä ilmoitettiin myös suurimmissa 

sanomalehdissä, kuten Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa sekä 

Hufvudstadsbladetissa.99 Kutsunnat kestivät yli kuukauden; kutsuntoihin kuulutettiin 

saapuvaksi asevelvollisikäluokka aakkosjärjestyksessä esimerkiksi vuonna 1927 

syyskuun 23. päivästä lähtien ja viimeiset Helsingin ”a1.” aluepiirin asevelvolliset 

kävivät kutsunnoissa lokakuun lopulla.100 Tämän jälkeen kutsuntalautakunta siirtyi 

arvioimaan piirin muita kutsunta-alueita. Kuulutusten yhteydessä myös kerrottiin, 

etteivät kansalaisluottamuksensa menettäneet tai todistajaksi kelpaamattomat 

asevelvollisikäiset olleet tilaisuuksiin kutsuttuja. Kansalaisluottamuksensa menettäneet 

 
97 Etsivän keskuspoliisin salainen kirjelmä Helsingin piirin kutsuntatoimistolle 16.9.1927. Nro 13190/IV/ 
sal. T-10999/2, KA. 
98 Puolustusministeriön salainen kirjelmä kaikille kutsuntatoimistoille 3.3.1928. Nro Sot/163/sal. T-
10999/2, KA.  
99 Esim. Lisätyn kutsuntatoimiston pöytäkirjat 1924 & 1925. R-5/12, MMA. 
100 Kuulutus asevelvollisuuskutsunnoista Helsingin kutsuntapiirissä vuonna 1924. Helsingin 
kutsuntatoimiston kutsuntaluettelot vuodelta 1924. T-18695/10, KA. 
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henkilöt lähestyivät myös itse kirjeitse Helsingin kutsuntatoimistoa välttääkseen 

kutsuntoihin osallistumisen.101 

 

Kutsuntatilaisuuksien järjestämispaikka vaihteli sen mukaan, mihin kaupunki osoitti ne 

järjestettäviksi. 1920-luvulla kutsunnat järjestettiin kahdessa eri osoitteessa, 

Fredrikinkadun talossa numero 34 sekä Tunturilaakson koululla Museokadulla, jotka 

tarjosivat riittävät tilat satojen asevelvollisten tarkastamiseksi.102 Jälkitarkastuksia 

suoritettiin kuitenkin vain kutsuntatoimistossa Kasarmikadulla. Kutsuntatilaisuuksissa 

olivat läsnä kutsuntapiiripäällikön sekä sihteerin lisäksi lisätyn kutsuntatoimiston 

kokoonpano sekä myös virkapukuinen poliisi yleistä järjestystä valvomassa. 

 

Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden arvioiminen ennen kutsuntavaihetta ei 

Helsingin kokoisessa kaupungissa luonnistunut vaivattomasti ja varsinaisessa 

kutsuntatilaisuudessa ei yksinkertaisesti riittänyt aika luotettavuuden arvioimiseksi. 

Esimerkiksi vuonna 1928 kutsuntoihin osallistui noin 1 500 asevelvollista, joiden 

tarkastamiseen käytettiin aikaa henkilöä kohden keskimäärin 3 minuuttia.103  

Arviointijärjestelmä pyrittiin myös pitämään salaisena, mikä ilmenee muun muassa asian 

kirjallisen käsittelyn eri organisaatioiden välillä tapahtuneen salaisena kirjeenvaihtona. 

Asevelvollinen ei myöskään missään vaiheessa saanut tietää omaa 

luotettavuusmerkintäänsä tai järjestelmän olemassaoloa. 

 

Tunturilaakson kansakoululla järjestetyissä vuoden 1927 kutsunnoissa lisätylle 

kutsuntatoimistolle oli varattuna suuri sali asevelvollistarkastuksia varten sekä erillinen 

huone lääkäritarkastukselle.104 Piiripäällikkö Fleckensteinin sairastumisen johdosta 

tilaisuuden johti v.t. kutsuntatoimistojen tarkastaja eversti Brummer, joka avasi kutsunnat 

 
101 Esim. Helsingin kutsuntatoimiston tiedustelu ja vastaus Uskelan piirin nimismiehille koskien 
T.Laukkasen kansalaisluottamusta 17.11.1923, nro 1109/902. R-4/4, KA & Helsingin poliisilaitoksen 
vastaus Helsingin kutsuntatoimistolle koskien B.Juvosen kansalaisluottamusta 22.11.1923, nro 514/S.D. 
R-4/4, MMA.  
102 Fredrikinkatu 34 oli Helsingin kaupungin omistuksessa oleva kivitalo, minkä pääasiallinen käyttäjä oli 
kaupungin omistama Helsingin Anniskeluyhtiö Oy. Tunturilaakson kansakoulu sijaitsi nykyisen 
Temppeliaukion kirkon lähettyvillä, Museokatu 12:ssa. Esim. Kertomus Helsingin kaupungin 
kunnallishallinnosta 1924, 211 & Helsingin rahatoimikamarin kirje Helsingin maistraatille 12.6.1925, nro 
549. Maistraatin pöytäkirjat 1925 Ca:399, Helsingin kaupunginarkisto.  
103 Tilasto kutsuntaan käytetystä ajasta Helsingin kutsuntapiirissä v.1928. Liite Helsingin kutsuntatoimiston 
kirjelmään PLM:n sota-asiainosastolle 12.11.1928 nro. 4501/5801. PLM-34/F:23, KA.  
104 Kutsuntatoimistojen v.t. tarkastaja Brummerin kertomus vuoden 1927 Helsingin kutsuntapiirin 
kutsunnoista puolustusministerille 21.2.1928. PLM-37/Da1, KA. 
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tuomalla julki tarkastusjärjestyksen sekä ne asevelvollisuuslaissa määrätyt 

rangaistusseuraamukset, mitkä koituvat kutsunnoista ilman laillista syytä poisjäämisestä, 

karkaamisesta tai petollisesta menettelystä. Asevelvolliset mitattiin ja punnittiin, he 

kävivät lääkärintarkastuksessa sekä keskustelivat kutsuntalautakunnan puheenjohtajan 

kanssa asepalveluksen pituudesta. Asevelvollisesta kirjattiin keskustelun päätteeksi ylös 

isän nimi, ammatti ja koulusivistys sekä määrättiin asevelvolliselle hyväksytty aselaji. 

Tarkastusten jälkeen kaikille asevelvollisille ojennettiin samanaikaisesti todistus 

kutsuntoihin osallistumisesta.  

 

Helsingin poliisilaitoksen osoite- ja tiedonanto-osaston tehtävänä oli selvittää 

kutsuntatoimiston tiedustelupyynnöstä kutsunnoista ilman laillista estettä poisjääneiden 

olinpaikka ja tavatessa kehottaa nämä osallistumaan jälkitarkastuksiin 

kutsuntatoimistolla. Tarpeen vaatiessa asevelvollisia myös otettiin kiinni ja toimitettiin 

tarkastettavaksi väkisin. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan toiminut ilman virheitä. 

Esimerkiksi marraskuussa 1923 piiripäällikkö Fleckenstein lähetti tiedonantotoimistolle 

kirjeen, missä poliisia arvosteltiin huolimattomuudesta asevelvollisen kiinniotossa sekä 

toimittamisessa jälkitarkastuksiin.105 Poliisi kun oli toimittanut kutsuntoihin jo 

kertaalleen asepalveluksensa suorittaneen reserviläisen L.Bohmin, vaikka 

etsintäkuulutettu asevelvollinen oli L.Boehm. Poliisi kirjoitti vastauksessaan joulukuussa 

1923, että huolellisten selvitystoimenpiteiden jälkeen Helsingin kaupungissa asui vain 

yksi L.Boehm niminen henkilö, jonka iäksi oli tapahtumahetkellä todettu 

papintodistuksella 4 vuotta.106 Virhe väärän asevelvollisen toimittamisessa ei vastauksen 

mukaan siis ollut poliisin, vaan tehtävänannon.  

 

Pappien ja henkikirjoittajien luettelot eivät tuoneet Helsingissä luotettavuuden 

arvioinnille tai asevelvollisten rekisteröimiselle odotettua vaikutusta. Piiripäällikkö 

Fleckensteinin puolustusministeriölle lokakuussa 1928 osoittamassa kirjeessä arvosteltiin 

luetteloita vajanaisiksi sekä suorastaan vääriä tietoja sisältäviksi rekistereiksi.107 Pappien 

sekä henkikirjoittajien lähettämät tiedot kutsuntaikäisistä asevelvollisista saattoivat pitää 

 
105 Helsingin kutsuntapiirin kutsuntatoimiston kirje Helsingin poliisilaitoksen tiedonantotoimistolle 
29.11.1923, nro. 1214/1062. R-4/4, MMA. 
106 Helsingin poliisilaitoksen vastaus Helsingin piirin kutsuntatoimistolle 3.12.1923, nro. 556/S.D. R-4/4, 
MMA. 
107 Piiripäällikkö Fleckensteinin kirje PLM:n sota-asiainosastolle 31.10.1928. Nro 4075/5405. PLM-
34/F:23, KA. 
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sisällään tietoja ulkomaiden kansalaisista, lapsista, naisista tai jopa kuolleista. 

Fleckensteinin mukaan varsinaisten asevelvollisten seulonta virheellisistä tiedoista 

aiheutti kutsuntatoimistolle sekä Helsingin poliisiviranomaisille huomattavaa 

ylimääräistä työtä ja tyytymättömyyttä ilman syytä pidätetyissä kansalaisissa 

karkuruudesta epäiltyinä etsintäkuulutettuina. Fleckensteinin vuoden 1928 lopulla 

lähettämä kirje laittoi liikkeelle puolustusministeri A.K. Cajanderin toimesta 

selvitysoperaation, missä vaadittiin tarvittavia toimenpiteitä opetus- ja sisäministeriöltä 

kirkkoherranvirastojen sekä henkikirjoittajien tarkemmaksi ohjeistamiseksi sekä 

virheiden poistamiseksi kutsuntaluetteloista. Helmikuussa 1929 opetusministeri Lauri 

Ingmanin antamassa vastauksessa ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi ohjeistaa koko 

valtakunnan kirkkoherranvirastoja huolellisemmin tehdyistä luetteloista. 

 

Kutsuntatoimisto ei ollut tyytyväinen Helsingin kutsunta-aluejakoihin 1920-luvun 

aikana. Piiripäällikkö Fleckenstein lähetti asiasta marraskuussa 1928 vastauksen 

puolustusministeriön sota-asiainosaston kiertokirjeeseen, missä tiedusteltiin voimassa 

olevien kutsunta-alueiden muutosehdotuksia.108 Fleckensteinin mukaan Helsingin 

kutsuntapiirin muut alueet tulisi siirtää Uudenmaan piirin vastuulle, sillä jo pelkän 

pääkaupungin asevelvollisvalvonta sekä 1 300:n upseerin valvonta kuormitti toimiston 

kokoonpanoa liiaksi. Lisäksi eritoten kevät- ja kesäaikana tapahtuva ylimääräisten 

todistusten jako asevelvollisille ulkomaanmatkoja varten muutti toimiston luonteen 

”passitoimistoksi”. Fleckenstein koki, että tämä kutsuntapiirin uudelleenjärjestely 

tehostaisi Helsingin sekä lähiympäristön valvontaan liittyviä toimenpiteitä. 

 
3.5 Kutsuntojen tulokset 
 

Kutsuntatoimistojen pääasiallinen tehtävä ei ollut luotettavuusarviointien laadinta, vaan 

palvelukseen määrättyjen asevelvollisten sijoittaminen puolustuslaitoksen eri joukko-

osastoihin annettujen ohjeiden mukaisesti. Helsinkiläiset nuorukaiset ohjattiin 1920-

luvulla pääosin Helsingin alueella sijaitseviin ”garnisooneihin”, kuten Uudenmaan 

rykmenttiin tai kenttä– ja rannikkotykistörykmentteihin Helsingissä, Suomenlinnassa 

sekä Tuusulassa. Vuosittain palvelukseen hyväksyttiin noin 600—700 asevelvollista, 

 
108 Helsingin kutsuntapiirin kutsuntatoimiston kirje puolustusministeriön sota-asiainosastolle 29.11.1928, 
nro 4237/6420. PLM-34/F:25, KA. 
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joista yli puolet sijoitettiin edellä mainittuihin paikkoihin.109 Puolustusministeriön 

edeltäjä sotaministeriö ohjeisti, että ne asevelvolliset, jotka eivät olleet kykeneviä 

varsinaiseen palvelukseen, määrättiin suorittamaan palvelus samoissa joukko-osastoissa 

”talous ym. toimin”. Tällä joukolla tarkoitettiin ennen vuoden 1922 asevelvollisuuslain 

voimaan astumista pääsääntöisesti epäluotettavan arvioinnin saaneita asevelvollisia, niin 

sanottuja työsotilaita, joita alettiin vuoden 1923 aikana kutsua työvelvollisiksi. 

Korkeimman sivistystason omaavia asevelvollisia sai vapauttaa palveluksesta ainoastaan 

erittäin painavista syistä. Lisäksi kutsuntalääkäreitä ohjattiin määräämään palvelukseen 

myös vapautuksenalaiset asevelvolliset; näille voitiin tehdä tarkemmat tarkastukset 

palvelukseen astumisen jälkeen. 

 

Sotaministeriön määräyksessä jaettiin myös erikoisaselajeihin vaadittavat ohjeistukset 

asevelvollisten kelpoisuudesta. Tällaisia erikoisaselajeja olivat esimerkiksi ilmailu- ja 

kenttälennätinpataljoonat sekä radiojoukot.110 Näihin aselajeihin vaadittavat kelpoisuudet 

vaihtelivat tehtäväkentän mukaan ja  vaatimukset liittyivät useimmiten  koulutustaustaan, 

ruumiinrakenteeseen tai kuulo- sekä näköaisteihin. Yhteisenä tekijänä näissä 

vaatimuksissa oli kuitenkin ehdoton luotettavuus, jota ilman palvelus erikoisaselajeissa 

ei ollut mahdollista. Erikoisaselajikoulutukseen valittavien määrä oli Helsingissä myös 

pieni; palvelukseen astuvasta asevelvollisikäluokasta noin 10 % sijoitettiin vuosittain 

kyseisiin tehtäviin.  

 

Erikoisaselajikoulutuksiin vaaditut kelpoisuudet aiheuttivat ongelmia muille 

aselajihaaroille. Suurin osa poliittisesti luotettavina pidetyistä sijoitettiin 

kutsuntatoimistojen toimesta erikoisjoukkoihin, jolloin esimerkiksi jalkaväkiosastojen 

luotettavien osuus jäi kohtuuttoman pieneksi. Jalkaväki oli aselajeista myös se osasto, 

johon suurin osa erikoisjoukkoihin kelpaamattomista etupäässä sijoitettiin.  Lisäksi 

joillain paikkakunnilla kutsuntatoimistot sijoittivat kaikki korkean sivistystason omaavat 

sekä luotettavat asevelvolliset ainoastaan erikoisaselajeihin. Vuonna 1923 

puolustusministeriö tarkensi edeltävänä vuonna antamaansa ohjeistusta siten, että 

 
109 Sotaministeriön salainen kirjelmä kaikille kutsuntatoimistoille 19.1.1922. Liite 1: Taulukko Uudenmaan 
läänin I piirin sijoituksista joukko-osastoittain. K.D. nro 22.Y.3.Sal. T-10999/1, KA. 
110 Sotaministeriön salainen kirjelmä kaikille kutsuntatoimistoille 19.1.1922. Liite 2: Ohjeita palvelukseen 
määrättävien asevelvollisten jakelusta erikoisaselajien kesken. K.D.nro 22.Y.3.Sal. T-10999/1, KA. 
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jalkaväkimuodostelmiin tuli jokaiseen sijoittaa vähintään 2% ylioppilassivistyksen 

saaneita asevelvollisia.111 

 
Suurimmalle osalle Helsingissä kutsuntoihin osallistuneista asevelvollisista 

luotettavuusmerkintää ei annettu lainkaan. Sen sijaan vähäiset tiedot epäluotettavana 

pidetyistä merkittiin vaihtelevilla käytännöillä; numeroinnilla ”3”, ”vailla 

kansalaiskuntoa”-merkinnällä tai epäluotettavan asevelvollisen nimen alleviivaamisella 

kutsuntaluetteloihin punaisella. Tarkastellessa kutsuntaluetteloita vuosien 1922–1928 

väliseltä ajalta huomio kiinnittyy ennalta tiedettyjen epäluotettavien määrän rajuun 

laskuun vuosikymmenen loppua kohden; tämä voi selittyä sillä, että sisällissotaan 

punaisten puolella osallistuneiden ja valtionpetostuomion saaneiden nuorukaisten määrä 

ymmärrettävästi väheni ajan kuluessa. Epäluotettavaksi katsottiin myös erinäisiin 

rikoksiin syyllistyneet. Niistä palvelukseen astuvista asevelvollisista, joiden poliittinen 

epäluotettavuus tiedettiin, lähetettiin kutsuntatoimistosta vuosittain luettelot 

puolustusministeriön yleiselle sota-asiainosastolle jatkotoimenpiteitä varten. Vähäisestä 

tiedonmäärästä kertoi esimerkiksi Helsingin kutsuntapiiristä vuonna 1927 lähetetty 

epäluotettavien luettelo, jossa oli nimettynä vain kaksikymmentä palvelukseen astuvaa 

asevelvollista koko piirin alueelta.112 Näistä asevelvollisista vain yksi oli kotoisin 

Helsingin kaupungista. 

 

1920-luvun aikana Helsingin kaupungista osallistui vuosittain kutsuntoihin noin 1 300–2 

000 asevelvollista, kun taas seuraavan vuoden palvelukseen hyväksyttiin noin 600–800. 

Palveluksesta poisjääneiden joukko piti suurimmaksi osaksi sisällään lykkäystä saaneita, 

nostoväkeen siirrettyjä sekä lääkinnällisistä syistä kokonaan vapautettuja.  Lykkäystä 

voitiin myöntää esimerkiksi matkustamisen, opiskelun tai sairauden perusteella, mutta 

vapautus palveluksesta kokonaan määräytyi lähes pelkästään lääkinnällisistä syistä. 

Helsingissä suurin yksittäinen syy lykkäyksen saamiselle oli juuri kouluttautuminen, 

johtuen suuresta koululaisten sekä ylioppilaiden määrästä.113 1920-luvun Helsingissä, 

kuten myös muualla Suomessa, ihmisten terveydellinen tilanne oli lähtökohtaisesti 

 
111 Puolustusministeriön kiireellinen kirjelmä kaikille kutsuntatoimistoille 19.1.1923. Liite 2: Ohjeita 
palvelukseen määrättävien asevelvollisten jakelusta erikoisaselajien kesken. K.D.nro: 12.23.Y.3.Sal. T-
10999/1, KA.  
112 Helsingin kutsuntapiiripäällikön vastaus puolustusministeriön salaiseen kirjelmään 13.1.1927. K.D.nro 
9.27.Y.3.Sal. T-10999/2, KA.  
113 Kutsuntatoimistojen v.t. tarkastajan raportti puolustusministerille Helsingin kutsuntapiirissä 
suoritetuista kutsunnoista 21.2.1928. PLM-37/Da1, KA. 
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heikohkoa. Tuberkuloosi sekä asevelvollisten ”yleinen heikkous” olivat yleisimmät syyt 

vapautuksen myöntämiselle.114 

 

Kutsuntatilastot Helsingin kaupungin kutsunta-alueella 1925 – 1928.115 

Vuosi Kutsunnassa 
Laillisen 
esteen 
nojalla 
poissa 

Ilman 
laillista 
estettä 
poissa 

Nostoväen 
II 
luokkaan 

Uudelleen 
tarkastettavat 

Lykkäystä 
saaneet 

Kokonaan 
vapautettu 

Hyväksytty 
palvelukseen 

1925 1330 3 270 238 188 189 38 677 

1926 1557 12 211 464 243 178 97 575 

1927 1802 1 257 366 266 221 111 838 

1928 1948 10 298 464 215 213 249 807 

Yhteensä 6637 26 1036 1532 912 801 495 2897 

 

Kutsunnoista ilman laillista estettä poisjääneiden joukko oli Helsingissä vuosittain 

suurehko, noin 200–300 asevelvollista. Näistä henkilöistä laadittiin yhdessä 

palveluksesta poisjääneiden sekä sotilaskarkurien kanssa puolustusministeriön toimesta 

erillinen koko valtakuntaa koskeva luettelo, Asevelvollisten Etsintäkuulutus (A.E.K.), 

johon etsintäkuulutettujen nimet kirjattiin.116 Julkaisujen tarkoituksena oli luoda poliisi- 

ja silmälläpitoviranomaisille erillinen henkilötietorekisteri vuosien saatossa 

etsintäkuulutetuista asevelvollisista, jotka oli tavatessa määrättävä lähimpään 

kutsuntatoimistoon tarkastettavaksi tai pidätettävä sotilaskarkureina. Puolustusministeriö 

myös kehotti jakamaan jokaiselle poliisikonstaapelille oman henkilökohtaisen kappaleen 

luettelosta. Vuosien 1923–1929 välisenä aikana A.E.K:sta julkaistiin neljä erillistä 

painosta, joihin päivitettiin tai poistettiin etsintäkuulutettujen henkilötietoja tarpeen 

mukaan. Huhtikuussa 1926 piiripäällikkö Fleckenstein tiedotti puolustusministeriölle 

 
114 ”Lisäohjeita lääkärintarkastusten suorittamiseen kutsuntatilaisuudessa”. Liite puolustusministeriön sota-
asiainosaston kiertokirjeeseen nro 19/27, nro Sot.1690/ 16688. PLM-34/F:19, KA. 
115 Kootut kutsuntatilastot Helsingin kaupungin kutsuntapiiristä vuosilta 1925–1928. 1920-luvun 
alkupuoliskon koottua tilastointia ei ole saatavilla. Nostoväen II luokaan siirrettävällä tarkoitettiin 
asevelvollista, joka oli vapautettu asepalveluksesta rauhan aikana. T-22752/133, KA. 
116 A.E.K. nro. 4: Puolustusministeriön julkaisema luettelo V.V. 1919–1925 kutsunnoista ja vakinaisesta 
palveluksesta esteettä poisjääneistä ja joukko-osastoista karanneista asevelvollisista.” Helsinki, 1927.   
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helsinkiläisten, vuonna 1899 syntyneiden ja sitä nuorempien, kutsunnoista poisjääneiden 

lukumääräksi 2052 kappaletta, sotilaskarkureita oli tiedonantohetkellä kateissa 32.117 

 

Järjestelmän käyttöönotto ei toteutunut ilman ongelmia. Alkuvuodesta 1923 julkaistu 

A.E.K. numero 1 piti sisällään noin 2 400 asevelvollisen tiedot, kun taas heinäkuussa 

1923 päivitetyssä toisessa numerossa etsintäkuulutettujen henkilömäärä oli  noussut jo 

lähes 19 000:teen.118 Tämä nousu johtui tiedonpuutteista sekä harhakäsityksistä 

kutsuntatoimistojen sekä puolustusministeriön välillä, joka myös puolustusministeriön 

toimesta tunnustettiin.119 Asevelvollinen saattoi esimerkiksi olla kirkonkirjoissa yhdellä 

paikkakunnalla ja oleskella toisaalla, jolloin tiedot saatettiin kirjata myös 

oleskelupaikkakunnan henkikirjoittajan luetteloihin. Puolustusministeriö pyrki 

ratkaisemaan ongelman ohjeistamalla kutsuntatoimistoja kysymään tarkastuksessa 

asevelvolliselta kirkonkirjojen sijaintia tai yksinomaan papiston luetteloista olevalta 

henkikirjoituksen sijaintia.120 Tämän jälkeen luettelossa listattujen nimien määrä alkoi 

vähetä siten, että vuonna 1929 julkaistussa viidennessä numerossa määrä oli pudonnut 

noin 15 000:nteen.121 Mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi kuitenkin jää, kuinka 

aktiivisesti eri puolilla valtakuntaa A.E.K:ta käytettiin asevelvollisten ja 

sotilaskarkureiden jäljittämiseksi.  

 
3.6 Arvio kutsuntavaiheen luotettavuusarvioinnista Helsingissä  
 

Kutsuntavaiheen poliittisen luotettavuuden arvioinnissa oli kyse ehkäisevästä 

toiminnasta, missä pyrittiin karsimaan järjestelmälle epäluotettavat puolustuslaitoksen 

ulkopuolelle. Nykypäivänä tehty tutkimus 1920-luvun Helsingin 

asevelvolliskutsunnoista ei kuitenkaan pysty tutkimusaineistolla osoittamaan, että 

puolustuslaitoksen paikallisen tason toimijat olisivat suorittaneet kaupungissa 

henkilökohtaisiin syihin nojaten poliittista luotettavuusarviointia. Arviointi henkilön 

luotettavuudesta pyrittiin tuntemattomien palvelukseen astuvien kohdalla siirtämään 

tehtäväksi myöhemmässä vaiheessa joukko-osastoissa tarpeen niin vaatiessa. Lisäksi 

 
117 Helsingin piirin kutsuntatoimiston kirje puolustusministeriön sota-asiainosastolle 24.4.1926, nro 
623/1350. PLM-34/F:16, KA. 
118 A.E.K. nrot. 1 – 2 , 1923. 
119 Puolustusministeriön yleisen sota-asiainosaston kiertokirje nro 5/26, 3.3.1926. K.d.nro. Y.4815. PLM-
34/F:16, KA. 
120 PLM:n Yleisen sota-asiainosaston kiertokirje nro 15/26 30.9.1926, nro 1526.26.Y.3. T-22752/125, KA. 
121 A.E.K. nro. 5, 1929. 541.  
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puolustusministeriöltä, sotaväen päälliköltä ja yleisesikunnalta saapuneet käskyt, 

määräykset sekä ohjeet pyrittiin Helsingissä toteuttamaan sellaisinaan ilman mainittavia 

poikkeuksia.  

 

Vaikuttaa siltä, että Helsingin piirin kutsuntatoimistoon valittiin palvelukseen sellaisia 

poliittiselle järjestelmälle uskollisia sotilas- ja virkahenkilöitä, jotka toteuttivat ylhäältä 

päin annetut määräykset sekä ohjeistukset parhaimman ymmärryksenä mukaisesti. 

Jälkikäteen tarkasteltuna kutsuntapiirin päällikkö Fleckensteinin toiminnassa ei ole 

havaittavissa merkittävää voimassa olevan järjestelmän kyseenalaistamista tai omin päin 

toimimisesta. Lisätyn kutsuntatoimiston jäsenistö ei myöskään käytettävissä olevien 

aineistojen perusteella kohdannut Helsingissä arvostelua ylimmältä puolustuslaitoksen 

johdolta. Toisaalta 1920-luvun puolivälin jälkeen kutsuntatoimistojen toimintaa 

valvottiin säännöllisesti kutsuntatoimistojen tarkastajan toimesta, jolloin epäkohdat sekä 

mahdolliset ylilyönnit voitiin kitkeä.  

 

Kutsuntatoimistojen rooli poliittisen luotettavuuden arvioinnissa väheni 

puolustuslaitoksen toiminnan vakiintuessa 1920-luvun puolivälistä alkaen. Aiempi 

kutsuntalautakuntavetoinen ennaltaehkäisevä arviointimenettely siirrettiin pääosin 

suojeluskuntien tehtäväksi. Puolustuslaitoksen näkökulmasta järjestelmä otti 

kehitysaskeleita tämän seurauksen myötä; suurin vastuu asevelvollisten luokittamisesta 

siirtyi joukko-osastojen sisälle, jolloin kutsuntatoimistot ympäri Suomen kykenivät 

keskittämään käytettävissä olevat resurssit muihin toimenpiteisiin. Esimerkiksi Helsingin 

piirin kutsuntaluetteloista muodostui kunkin asevelvollisikäluokan henkilörekisteri, jota 

käytettiin muiden asiakirjojen ohella asevelvollisen myöhempien vaiheiden seuraamiseen 

sekä valvontaan. 1920-luvun Helsingin kutsuntapiirin luetteloihin kirjattiin reserviläisten 

henkilö-, paikka- ja palvelustietoja vielä talvisodankin aikana.122 

 

Kuinka monia viranomaisten toimesta varmistettu poliittinen epäluotettavuus sitten 

kosketti kutsuntavaiheessa? Helsingissä ei järin montaa. Aineistojen perusteella 

epäilyksenalaiset ohjattiin suoraan joukko-osastoihin, missä tarpeen vaatiessa suoritettiin 

laajemmat tarkastukset. Verratessa muun maan tilastointiin Helsingin kutsuntatoimiston 

osuus epäluotettavien karsimisessa näyttäytyi varsin pienenä. Tämä oli jokseenkin 

 
122 Esim. Helsingin kutsuntapiirin kutsuntaluettelot 1923, T-18695/ 4, KA. 
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odotettua; Suomen mittakaavassa Helsinki oli jo 1920-luvulla suurkaupunki, missä 

ihmisten väliset sosiaaliset suhteet erosivat olennaisesti agraariyhteisöjen vastaavista 

suhteista. Luotettavuusjärjestelmän ylläpitoon osallistuneet tahot eivät omanneet sellaisia 

keinoja, joilla jokaisen asevelvollisen poliittinen luotettavuus olisi jo kutsuntavaiheessa 

tunnettu. Helsingin suojelukuntapiiri ilmoitti omat jäsenensä vahvuusluetteloilla 

kutsuntatoimistoille, mutta ei kyennyt tekemään samaa ulkopuolisista. 

Suojeluskuntalaisten omatoimiset ilmoitukset sekä järjestyksenvalvontatehtävät 

syvensivät todennäköisesti kuilua järjestön sekä siihen kuulumattoman väestön välillä. 

 

 

 
Asevelvollisia koskevia tietoja merkitään kirjaan.123 

 

 
 

 
 

 
123 Havo Otto. Asevelvollisuusasioita: Mitä jokaisen kansalaisen niistä tulee tietää. Suomen Sotilas 1930.  
T-21402/2, KA. 
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4 Asepalvelus Helsingissä 
 

Tässä pääluvussa tarkastellaan keinoja arvioida sekä valvoa asevelvollisten poliittista 

luotettavuutta Helsingissä asepalveluksen aikana. Erilaisten esimerkkien avulla pyrin 

osoittamaan, että kirjallisessa muodossa annetut käskyt sekä ohjeet eri toimijoille eivät 

aina sellaisenaan riittäneet tuomaan selvyyttä yhtenäisistä toimintatavoista, vaan 

luotettavuuden arviointiin liittyneet ongelmat pyrittiin useissa tapauksissa ratkaisemaan 

tapauskohtaisesti vaihtelevia käytäntöjä hyödyntäen.  

 

Helsingissä toimivia varuskuntarakennuksia oli sijoitettuna eri puolille kaupunkia sekä 

myös sen lähialueille. Kantakaupungin alueella toimivia kasarmeja löytyi muun muassa 

Kampista, Kaartinkaupungista sekä Kruununhaasta ja palveluksessa oli samanaikaisesti 

satoja asevelvollisia.124 Lisäksi kaupungissa työskenteli ja asui lukuisia 

kantahenkilökuntaan kuuluvia upseereita sekä alipäällystöä. Puolustuslaitos siis näkyi ja 

kuului. Kantakaupungin ulkopuolelta löytyivät myös Santahaminan sekä Suomenlinnan 

merkittävät varuskunta-alueet, jotka yhtä lailla vastasivat pääkaupungin puolustamisesta. 

Edellä esitetyt kasarmialueet muodostivat jokainen omanlaisensa siviiliyhteiskunnalta 

eristetyn sotilasyhteisön, joissa asevelvolliset viettivät aikaansa palveluksessa sekä 

vapaa-ajalla.125  

 

Helsingissä 1920-luvulla toimivat suuret asevelvollisia kouluttavat joukko-osastot, kuten 

Suomen valkoinen kaarti sekä Uudenmaan rykmentti, kuuluivat  1. divisioonan 

alaisuuteen. 1.divisioona oli yksi puolustuslaitoksen yhtymistä. jonka määrättynä 

tehtävänä oli suorittaa Helsingin, Santahaminan sekä Suomenlinnan vartiointi.126 Se toimi 

yhdessä sotaväen päällikön, puolustusministeriön ja yleisesikunnan valvontatoimiston 

kanssa asevelvollisten luotettavuuden arvioinnin käskynantajana sekä ohjeistusten 

jakajana Helsingissä. Yksittäisissä joukko-osastoissa Helsingissä tehdyt päätökset 

luotettavuusarvioinneista, valvonnasta sekä pidätyksistä olivat seurausta pääosin näiden 

neljän eri organisaation luomasta sekä ylläpitämästä luotettavuusjärjestelmästä.  

 

 
124 Viljanen T.V. Helsinki varuskuntakaupunkina 1918–1939. Teoksessa: Rosén, Ragnar, et al. Helsingin 
kaupungin historia: 5. osa, 2, Ajanjakso 1918-1945. Helsingin kaupunki, 1965, s. 390. 
125 Leimu, Pekka. Pennalismi ja initiaatio suomalaisessa sotilaselämässä. Hki: Suomen 
muinaismuistoyhdistys, 1985, s. 30. 
126 Kronlund 1988, s.141. 
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Asepalveluksen suorittaminen Helsingissä 1920-luvun aikana ei koulutuksellisesta 

näkökulmasta eronnut muusta Suomesta. Suurimmissa joukko-osastoissa palvelukseen 

astuttiin keväisin tai syksyisin ja kesti palvelusajasta sekä -paikasta riippuen joko vuoden 

tai 15 kuukautta. Helsingin kaupungin vilkas elämäntapa toi silti omat haasteensa 

palveluksen suorittamiselle. Maanalaisten kommunististen järjestöjen, kieltolain 

aikaisten alkoholin salakuljettajien sekä sotilasvakoojien vaikutusmahdollisuudet 

asevelvollisiin sekä kantahenkilökuntaan nähden olivat kaupunkiolosuhteissa suuremmat 

verrattuna esimerkiksi Karjalan kannaksella toimiviin varuskuntiin ja tähän kiinnitettiin 

puolustuslaitoksessa erityistä huomiota. Tärkeä seikka Helsingin varuskunnissa oli myös 

muualta Suomesta palvelustaan suorittamaan saapuneet asevelvolliset. Esimerkiksi 

Suomen valkoisessa kaartissa suurin osa 1920-luvulla palvelleista oli kotoisin Suupohjan 

kutsuntapiirin alueelta, joka käsitti eteläpohjalaisilta sekä keskisuomalaisilta alueilta 

kotoisin olevia asevelvollisia..127 Asevelvollisia tarkkailtiin niin palveluksessa kuin loma-

ajallakin ja EK, poliisiviranomaiset sekä Helsingin suojeluskunta pitivät kirjaa 

asevelvollisten liikehdinnöistä tuntemattomien siviilien parissa.  

 
Yleisesikunnan valvontatoimisto  
 

Yleisesikunta (YE) oli sisällissodan jälkeen perustettu johtoesikunta, jonka tehtävänä oli 

vastata koko puolustuslaitosta koskevasta strategis-operatiivisesta toiminnasta. Vuonna 

1922 YE:n toimintaa järjestettiin uudelleen ja sen yhteyteen perustettiin valvontatoimisto 

numero VI, joka muodosti yhdessä tilasto- ja tiedustelutoimiston kanssa YE:ssa Osasto 

2:n.128 Valvontatoimiston tehtävänä oli toimia laillista yhteiskuntajärjestystä horjuttavia 

voimia vastaan sekä estää sotilassalaisuuksien päätymistä ulkopuolisten käsiin.129 

Valvontatoimiston pääkohteet olivat 1920-luvun aikana Neuvostoliiton harjoittama 

sotilasvakoilu sekä kommunistien maanalainen toiminta Suomessa. Valvontatoimisto VI 

oli myös puolustuslaitoksen keskuselin asevelvollisten sekä henkilökunnan 

silmälläpitoon liittyvissä asioissa. Korkeavuorenkatu 21:ssa sijainneen YE:n 

keskustoimiston lisäksi valvontatoimistolla oli 1920-luvun aikana erillinen alaosasto 

 
127 Leander, L., ja V. Merikoski. Puolustuslaitoksen käsikirja: 1, Kokoelma ennen maaliskuun 1 päivää 
1931 ilmestyneitä lakeja, asetuksia y.m. Helsinki: Otava, 1931, s. 298.  
128 Elfvengren 1997, s.214. 
129 Panschin, Vladimir. Diletantteja vai taitajia?: Päämajan valvontaosaston johtama valvonta ja 
vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2018, s.40. 
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Helsingissä,  muita alaosastoja sekä yksittäisiä tiedottajia löytyi esimerkiksi Viipurista, 

Tampereelta ja Sortavalasta.130 

 

Valvontatoimiston kokoonpano pysyi 1920-luvun aikana vähälukuisena. Upseerivirkoja 

olivat toimistopäällikön sekä alaosaston päällikön tehtävät, lisäksi toimistossa palveli 

sotilasvirkailijoita eri tehtävissä sekä asevelvollisia lähetteinä.131 Toimistopäällikön 

tehtäviä hoiti muutama upseeri 1920-luvun aikana, muun muassa kapteeni Elja Rihtniemi 

vuosien 1922–1924 välillä. Muita valvontatoimiston päälliköitä olivat 1920-luvun aikana 

luutnantti Holger Hongisto vuosina 1920–1922  sekä kapteeni Otto Pöysti 1924–1931.132  

 

Valvontatoimisto VI:n toimivaltuudet sotilashenkilöiden valvonnassa olivat laajat. 

Vuonna 1924 sotaväen päällikkö Wilkaman ohjeistuksissa toimisto määriteltiin 

viranomaiseksi, joka valvoo puolustuslaitoksessa tapahtuvaa yhteiskuntavastaista 

kiihotusta sekä vieraiden maiden sotilasvakoilua.133 Näiden toimintojen tehokkuuden 

edellytyksenä oli joukko-osastojen ja toimisto VI:n läheinen yhteistoiminta sekä 

vuorovaikutus. Valvontatoimiston päälliköllä oli oikeuskanslerin myöntämät valtuudet 

pidättää ja kuulustella myös siviilihenkilöitä valtio-, maan- tai sotapetokseen liittyvissä 

tapauksissa.134 EK:n sekä YE:n välistä yhteistoimintaa määrittelevän ohjesäännön 

mukaisesti EK suoritti kuitenkin puolustuslaitokseen kohdistuvan yhteiskuntavastaisen 

kiihotuksen sekä sotilasvakoilun torjumisen, mikäli tapausten pääosassa olivat 

siviilihenkilöt. Yleisesti sotilashenkilöitä koskevissa tapauksissa päävastuu oli 

valvontatoimistolla, jolle lähetettiin vuosittain kohdistettuja luotetavuustiedusteluita 

sadoista asevelvollisista sekä palkattuun henkilökuntaan kuuluvista sotilaista.135 

 

Vastavakoiluun liittyvien toimenpiteiden tehtäväjako valvontatoimiston sekä EK:n 

välillä ei toteutunut yksiselitteisesti. YE:ssa oletettiin valtioneuvoston poistaneen vuoden 

1924 valtion menoarvioista sotilaalliseen vastavakoiluun tarvittavat määrärahat, jolloin 

 
130 Elvengren 1997, s.221. 
131 Elfvengren 1997, s. 222. 
132 Elfvengren 1997, s. 269. 
133 Liite Sotaväen esikunnan kiertokirjeeseen 7.3.1924, nro 339/107/1.sal. Määräykset joukko-osastoille 
puolustuslaitoksessa tapahtuvaa yhteiskuntavastaista kiihoitusta ja vieraiden maiden hyväksi harjoitettua 
sotilasvakoilua koskevissa asioissa. R-263/8, MMA. 
134 Sotaväen Esikunnan kiertokirje 7.3.1924, nro 339/107/1.sal. Koskee: YE toimisto VI toimintavaltuuksia 
sekä määräyksiä joukko-osastoille puolustuslaitoksessa tapahtuvaa yhteiskuntavastaista kiihoitusta ja 
vieraiden maiden hyväksi harjoitettua sotilasvakoilua koskevissa asioissa. R-263/8, MMA. 
135 Esim. UR Esikunnan kirje YE toimisto VI:lle 20.10.1923, nro 8406/29, Koskee: 
Rikosrekisteriotetilauksia sekä luotettavaisuustodistuksia. R-89/18, KA. 
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valvontatoimiston tehtävät olisi voitu kokonaisuudessaan keskittää EK:lle.136 YE:n 

mielestä sotilasviranomaisten harjoittama vastavakoilu ei muutoinkaan ollut 

sisäpoliittisesti suotavaa ja se saattoi vaikuttaa haitallisesti puolustuslaitokseen asemaan 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Määrärahojen poistaminen ei kuitenkaan toteutunut ja 

valvontatoimiston toiminta jatkui vuoden 1924 jälkeenkin. Vastavakoiluun liittyvän 

tehtäväkentän sirpaleisuus 1920-luvulla synnytti kuitenkin valvontatoimiston sekä EK:n 

yhteistyölle ongelmakohtia ja henkilösuhteissa viranomaisten välillä esiintyi 

kitkaisuutta.137 

 

Helsingin suojeluskunta 

 

Suojeluskuntien lausunnot toimivat 1920-luvun alkupuolella lähteenä suorittaa 

asepalvelusta suorittavien luotettavuusarviointia Helsingissä. Palvelukseen astumisen 

aikana joukko-osastot lähettivät alokkaiden kotipaikkakunnille luotettavuustiedusteluja, 

joihin paikalliset suojeluskunnat vastasivat kykyjensä mukaan. Näin toimittiin myös 

Helsingissä, missä suojeluskuntapiirin esikunta vastasi vuosittain lukuisiin 

tiedustelupyyntöihin koskien erikoiskoulutuksiin esitettyjä asevelvollisia sekä 

kantahenkilökuntaan pyrkiviä henkilöitä. Tiedustelupyyntöjen ruuhkautumisesta johtuen 

oli myös tavallista, että erikoiskoulutusta järjestävät osastot lähettivät tiedustelupyyntöjä 

jo palvelukseen komennetuista asevelvollisista.138  

 

Suojeluskuntapiirien lähettämiin luotettavuuslausuntoihin ei kaikissa tapauksissa 

suhtauduttu kovinkaan myönteisesti. Joukko-osastot kritisoivat lausuntoja ylimalkaisiksi 

selostuksiksi, joissa perusteluiksi henkilön poliittisesta luotettavuudesta oli ainoana 

merkintänä ”poliittisesti epäluotettava”.139 Kriittisten lausuntojen seurauksena 

suojeluskuntien yliesikunta kehotti heinäkuussa 1925 paikallisia suojeluskuntia 

perustelemaan luotettavuusarvionsa mahdollisimman yksityiskohtaisilla tiedonannoilla. 

Helsingin suojeluskuntapiirin lähettämissä vastauksissa toistui kuitenkin useissa 

 
136 Elfvengren 1997, s. 222. 
137 Elfvengren, Eero. Laajasta johtoesikunnasta Mannerheimin yleisesikunnaksi: Yleisesikunnan 
organisaatio vuosina 1925-1939. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2000, s.68. 
138 Esim. Radiojoukkojen toimisto 1:n salainen kirjelmä Helsingin suojeluskunnan esikunnalle 22.6.1923,. 
Koskee: Suojeluskuntien antamia luotettavaisuustodistuksia. Nro 109/14/23.sal. SK-1003/8, KA. 
139 Suojeluskuntain Yliesikunnan salainen kirje kaikille piiripäälliköille  2.7.1925, nro 960/25/IIIa/sal. SK-
1003/9, KA. 
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tapauksissa se seikka, ettei piirillä ollut minkäänlaista tietoa asevelvollisen taustoista, 

mikäli tämä ei ollut suojeluskunnan jäsen.140 Tällöin lausuntoa poliittisesta 

luotettavuudesta ei voitu antaa. Suojeluskuntien rooli koko valtakunnan alueella oli 

tarjota järjestelmän näkökulmasta luotettavasta lähteestä saatuja paikallistason tietoja, 

joissa paikallisten suojeluskuntien jäsenet tunsivat asevelvollisten taustat. Näin tapahtui 

esimerkiksi tammikuussa 1922, kun SVK:n Lapuan pataljoonan esikunta tiedotti kolmen 

alokaskomppanian päälliköitä vastaanottaneessa 105:n alokkaan luotettavuustiedot. 

Tiedoista ilmeni neljäsosan alokkaista saaneen suojeluskunnilta luotettavuusnumeroinnin 

3.141 Lähes jokainen tarkastetuista oli kotoisin muualta kuin Helsingistä.  

 

4.1 Arviointi ja valvonta asepalveluksessa  
 
”Sotalaitoksen erikoinen tehtävä valtiossa vaatii, että sen palveluksessa olevat henkilöt 
ovat poliittisesti täysin luotettavia ja että he omaavat terveisiin siveellisiin periaatteisiin 
nojautuvan maailmankatsomuksen.”142 
 
Ylläoleva lainaus sotaväen päällikkö Wilkaman kiertokirjeestä välittyy ajatus 

puolustuslaitoksen ylimmillä tahoilla vallinneesta näkemyksestä Suomen 

maanpuolustuksen sisäisestä järjestämisestä 1920-luvun aikana. Vaikka kyseisessä 

kiertokirjeessä kohdistettiin huomio kantahenkilökuntaan pyrkivien valvontaan, oli se 

tavoite myös asevelvollisten kohdalla. Asepalvelukseen sekä kantahenkilökuntaan 

tahdottiin vain ja ainoastaan voimassaolevaa yhteiskuntajärjestystä kannattavia 

henkilöitä. Kaikki ne, jotka eivät ehtoa täyttäneet, pyrittiin puolustuslaitoksen sisällä joko 

eristämään tai jättämään maanpuolustuksen ulkopuolelle. Suurena uhkana pidettiin sitä, 

että yhteiskuntajärjestelmää vastustavat voimat onnistuisivat soluttautumaan sekä 

aiheuttamaan häiriöitä puolustuslaitoksen sisällä. Poliittisen luotettavuus oli myös 

ehdoton edellytys, mikäli asevelvollinen tahtoi puolustuslaitoksen sisällä nousta 

hierarkia-asteikossa ylöspäin. Joukko-osastoihin päätyi kuitenkin järjestelmän 

sirpaleisuudesta johtuen väistämättä puolustuslaitoksen näkökulmasta poliittisesti 

epäluotettavia henkilöitä.  

 

 
140 Esim. Helsingin suojeluskunnan esikunnan kirje K.T.R. 1:lle 30.11.1925, nro 458.25.II/sal., SK-1003/9, 
KA.  
141 SVK:n Lapuan pataljoonan esikunnan salainen kirje  7. , 8. & K.K. komppanian päälliköille 10.1.1922, 
nro:t 1–3/sal. R-263/7, MMA.  
142 ”Sotaväen päällikkö tiedottaa”. 1.Divisioonan Esikunnan salainen kirje Suomen Valkoiselle Kaartille 
20.2.1923, nro 110/19. R-263/8, MMA. 
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Sisällöllisesti kutsuntavaiheen sekä asepalveluksen aikana suoritettujen poliittisten 

luotettavuusarviointien välillä eivät olleet merkittäviä. Molemmissa tapauksissa 

luotettavuusnumerointi 3 tarkoitti epäluotettavan leimaa ja  pääsyn epäämistä luottamusta 

vaativiin sotilaskoulutuksiin, kuten reservi-, aliupseeri- ja korpraalikouluun. Tämä ei  

kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei epäluotettavia olisi voitu palvelukseen ottaa. 

Erikoisammattitaitoa vaativia aloja, kuten suutareita ja räätäleitä, tarvittiin myös 

puolustuslaitoksessa.143 Luotettavuusjärjestelmän kannalta nämä ammattiryhmät 

kuitenkin useasti kuuluivat ennakolta epäilyttävien piiriin, mikä aiheutti ajoittain 

ongelmallisia tilanteita. Esimerkiksi joulukuussa 1922 1.DE välitti alaisilleen joukko-

osastoille sotaväen päällikön ohjeistuksen, jonka mukaan myös joukko-osastoihin 

komennettavia hevosten kengitysseppiä tulisi arvioida poliittisen luotettavuuden suhteen 

samoin vaatimuksin kuin erikoiskomennuksiin koulutettavia asevelvollisia.144  

 

Joukko-osastoissa seurattiin tarkoin ylemmiltä tahoilta annettuja määräyksiä sekä ohjeita 

koskien asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvontaa ja niitä myös pyrittiin 

käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Ennen vuoden 1922 

asevelvollisuuslain voimaantuloa paikallisia eroavuuksia myös Helsingin sisällä esiintyi, 

sillä kutsuntavaiheessa tehdyt luotettavuusarvioinnit eivät sellaisinaan riittäneet 

epäluotettavina pidettyjen asevelvollisten seulontaan. Lisäksi joukko-osastojen sisäiset 

eroavaisuudet luotettavien sekä epäiltyjen määrissä saattoivat vaihdella 

asevelvollisikäluokan mukaan. Esimerkiksi SVK:ssa tämä epäkohta pyrittiin ratkaista 

tammikuussa 1922 määräämällä jokaiseen komppaniaan yksi ehdottomasti luotettava 

aliupseeri, jonka tehtävänä oli ottaa selvää komppaniassa harjoitetusta kommunistisesta 

toiminnasta.145 

 

Tiedonannon suhteen puolustuslaitoksen sisällä tehtiin yhteistyötä. Helsingissä 1.DE 

sekä YE:n valvontatoimisto muodostivat viestiketjuissa välittäjien aseman, joiden kautta 

informaatio luotettavuuden arvioinnista sekä valvonnasta levisi joukko-osastojen välillä. 

Tämä ei kaikissa tapauksissa tarkoittanut oikean tiedon leviämistä. Kutsuntavaiheen 

 
143 1.Divisioonan esikunnan henkilökohtainen kirje joukko-osastoille 31.1.1927, nro 8/27/henk. R-310/1, 
MMA. 
144 1. Divisioonan esikunnan salainen kirje Suomen valkoiselle kaartille 
 13.12.1922, nro 629/112.sal. Koskee: Kengitysseppien luotettavaisuuteen nähden noudatettavia 
vaatimuksia. R-258/11, MMA.  
145 Suomen valkoisen kaartin esikunta pataljoonille ja 1 Er.K.K.K::lle 21.1.1922, nro 46/Eritt.Sal.263/7, 
MMA. 
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tapaan myös puolustuslaitoksen sisäisen informaatio saattoi sisältää virheitä tai jopa 

täysin vääriä ohjeita. Tähän ketjuun liittyivät vielä ulkopuolisina toimijoina EK, 

suojeluskunnat sekä paikalliset poliisiviranomaiset, jolloin puolustuslaitoksen 

näkökulmasta pahimmassa tapauksessa tiedot epäluotettavan asevelvollisen 

palveluksesta saattoivat kadota tai ajautua tarkastettavien asioiden perimmäiseen 

osastoon. Näitä virheitä myös silloin tällöin tapahtui. Toimijat vastaanottivat joukko-

osastoilta vuosittain satoja tiedustelupyyntöjä, joihin toivottiin yleensä kiireellistä 

vastausta. Usean eri toimijan hallussa olevien henkilöstökortistojen läpikäyminen ei ollut 

nopeaa ja yksittäisen asevelvollisen kohdalla luotettavuusmerkinnän saamiseen saattoi 

kestää jopa kuukausia.  

 

Helsingin komennuskomppania (HKK) oli puolustusministeriön, sotaväen esikunnan 

sekä YE:n palvelukseen komennettujen asevelvollisten sotilasyksikkö, johon 

komennetulta vaadittiin aina todistus poliittisesta luotettavuudesta. Viivästykset 

luotettavuuslausuntojen saannissa eivät kuitenkaan sulkeneet edes HKK:ta ongelmien 

ulkopuolelle. Marraskuussa 1924 1.DE:n komentaja kenraalimajuri Åkerman lähetti 

sotaväen esikunnalle kirjeen, jossa pohdittiin luotettavuustiedustelujen tuloksia. 

Viidesosa 113:sta palveluksensa syksyllä 1924 HKK:ssa aloittaneesta asevelvollisesta oli 

saanut EK:n tarkastuksessa merkinnän epäluotettavuudesta.146 Suurin osa merkinnöistä 

koski toiminnasta punakaarteissa sisällissodan aikana ja joukossa epäiltiin EK:n mukaan 

olevan myös kommunistien salainen asiamies. Åkerman ei voinut hyväksyä 

epäluotettavien pääsyä erikoisasepalvelukseen puolustuslaitoksen keskeisimpiin 

toimielimiin ja kehotti sotaväen esikuntaa toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi. 

Åkerman myös ehdotti, että virheen korjaamiseksi kutsuntatoimistot järjestäisivät 

HKK:aan palvelukseen astuvien luotettavuuden arvioinnin jo ennen palvelukseen 

astumista vastaavien tilanteiden poissulkemiseksi. 

 

Åkermanin ehdotus jäi toteuttamatta. Syyskuussa 1927 EK ilmoitti YE:n 

valvontatoimistolle samana syksynä Helsingissä kutsuntoihin osallistuvan S.A. Salmisen 

liittyneen voimistelu- ja urheiluseura Kullervoon voidakseen äänestää Työväen 

Urheiluliiton liittokokouksessa kommunisteja edustajiksi.147 Salminen oli siis EK:n 

 
146 1. DE:n salainen kirje sotaväen esikunnalle 28.11.1924, nro 416/65.sal. Koskee: Kutsunnassa H.K.K:aan 
määrättäviä asevelvollisia. R-310/1, MMA.  
147 EK:n kirje YE valvontatoimistolle 19.9.1927, nro 13217/IV. R-310/1, MMA. 
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valvontatoimenpiteiden myötä paljastunut järjestelmän näkökulmasta poliittisesti 

epäluotettavaksi henkilöksi. Samalla EK kuitenkin ilmoitti kyseisen Salmisen veljen, 

Taisto Vapaus Salmisen, suorittavan parhaillaan asepalvelustaan HKK:ssa komennettuna 

puolustusministeriön kirjapainoon. Ilmoitus johti T.V. Salmisen komennuksen 

päättymiseen puolustusministeriössä, tosin vasta kuukauden kuluttua ilmoituksen 

saapumisesta valvontatoimistolle.148 

 

Ylläolevat kuvaukset epäluotettavina pidettyjen asevelvollisten pääsystä 

erikoiskomennustehtäviin eivät olleet ainutkertaisia muissakaan Helsinkiin sijoitetuissa 

joukko-osastoissa. Maaliskuussa 1928 YE raportoi Uudenmaan rykmentin (UR) 

komentajalle Radiopataljoonaan komennettujen miehien epäpätevyydestä suoritettaviin 

salaisiin kirjurin tehtäviin ja pyysi komentamaan uudet asevelvolliset tilalle.149 UR:n 

komentamat asevelvolliset olivat paljastuneet YE:n valvontatoimiston selvitystyössä 

epäluotettaviksi ja tämän lisäksi eivät omanneet lainkaan kirjoitustaitoa. Lisäksi oli 

paljastunut, että toinen komennetuista asevelvollisista oli vuonna 1927 toiminut 

Helsingin sosialistisen nuorisoseuran puheenjohtajana.150 UR:n vastauksessa selvitettiin 

rykmentin tilanneen asevelvollisista luotettavuustodistukset, mutta niiden toimitus ei 

ollut ehtinyt perille ennen komennusta.151 Helsingin kaupungista kotoisin oleville ei UR:n 

mukaan merkitty Helsingin kutsuntatoimistossa lainkaan luotettavuusnumeroa tai 

numerointi oli harhaanjohtava, joten tästäkään ei ollut hyötyä kyseisten asevelvollisten 

arvioinnin kannalta. Erikoistehtävän vaatimukset täyttävien uusien asevelvollisten 

komentamiseen UR esitti oman epäilevän näkemyksenä; tehtävään vaadittu 

koulusivistys, hyvä käsiala sekä luotettavuus täyttyi rykmentissä vain harvan 

asevelvollisen kohdalla. Lisäksi uusista komennettavista tulisi jälleen tilata 

luotettavuustodistukset, joten YE:n pyytämä kiireellinen uudelleenkomennus ei tullut 

kyseeseen.  

 

 

 
148 YE os.4 kirje Helsingin komennuskomppanian päällikölle 17.10.1927 nro 1274/27.henk. R-310/1, 
MMA. 
149 YE os.4 kiireellinen kirje 1. DE:lle 29.3.1928, nro 6/XII/28/henk. Koskee: Rad.P:aan YE:n käyttöä 
varten komennettuja. SArk-1285/13, MMA. 
150 YE os.2. Valvontatoimiston henkilökohtainen kirje Uudenmaan Rykmentin komentajalle 30.3.1928, 
nro 334/VI/28h. SArk-1285/13, MMA. 
151 UR:n selvitys 1.DE:lle 30.3.1928, nro 51/D.3./28. Koskee: Selitystä. SArk-1285/13, MMA. 
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Luotettavuusarviontien keruu  
 

Vuonna 1924 uusitun poliittisen luotettavuusarvioinnin suorittamisesta annetun 

ohjeistuksen mukaisesti kutsuntalautakuntien rooli asevelvollisten arvioimisessa siirtyi 

kokonaisuudessaan joukko-osastojen harkinnanvaraiseksi tehtäväksi. Tämä tarkoitti 

kuitenkin luotettavuudenarvioinnin kannalta sitä, että päävastuu tietojen kokoamisesta 

sekä valvonnasta siirtyi puolustuslaitoksen sisälle ja erityisesti YE:n valvontatoimistolle. 

Asevelvolliset myös siirtyivät sotilasrikoslain piiriin astuessaan palvelukseen.  

 
Poiketen muusta Suomesta Helsingissä sijaitsevia joukko-osastoja ohjeistettiin vuonna 

1923 valvontatoimisto VI:n toimesta olla keräämättä luotettavuustodistuksia 

palvelukseen astuvista asevelvollisista Helsingin kaupungin poliisilaitokselta. 

Valvontatoimiston päällikkö kapteeni Rihtniemen mukaan poliisilaitokselta kerätyt 

todistukset eivät sellaisenaan olleet kelpaavia luotettavuustodistuksiksi, vaan Helsingistä 

kotoisin olevista tuli tilata todistus ainoastaan EK:lta YE:n valvontatoimiston kautta.152 

Näin ollen Helsingistä kotoisin olevista tuli löytyä kolme todistusta; EK:n lausunto, 

rikosrekisteriote sekä suojeluskunnan lausunto, muilta paikkakunnilta kotoisin olevista 

tuli joukko-osastojen edelleen kerätä myös poliisiviranomaisen todistus henkilön 

luotettavuudesta.  

 

Ei ole täysin selvää, miksi Helsingin poliisilaitoksen todistukset eivät sellaisenaan 

kelvanneet luotettavuustodistuksiksi. Kyse saattoi olla valvontatoimiston 

luottamuspulasta koskien kaupungin poliisivoimia tai todistusten aiempi sisältö oli jäänyt 

liian ohueksi. Päätökseen saattoi myös vaikuttaa Helsingin poliisilaitoksen heikohko 

menestys koskien arviointien keruuta. Käskyä olla keräämättä poliisien todistuksia ei 

kuitenkaan säilyneiden arkistolähteiden perusteella täysin noudatettu. Vielä annetun 

määräyksen jälkeenkin joukko-osastot pyysivät todistuksia Helsingin poliisilaitokselta, 

jopa suoraan puhelimitse.153 

 

 

 
152 Vaasan pataljoonan esikunta SVK:lle 24.8.1924, nro 154/sal. Koskee: Kersantti Saikin lt.todistusta. R-
258/11, MMA.  
153 Helsingin poliisilaitoksen tiedonanto-osaston kirje Autopataljoonan esikunnalle 3.10,1923, nro 1634. 
SArk-1398/10, MMA.  
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Sotaväen päällikkö Aarne Sihvo tarkensi vuonna 1926 aiempaa luotettavuustietojen 

keruuta. Joukko-osastojen ei ohjeistuksen mukaan tarvinnut enää lainkaan hankkia 

poliisiviranomaisten tai suojeluskuntien lausuntoja numerolla 1 merkityistä 

erikoiskoulutuksiin määrätyistä.154 Kaikista numeroimattomista oli kuitenkin edelleen 

kerättävä edellä mainittujen tahojen lausunnot. Numerolla 3 merkityt asevelvolliset olivat 

myös edelleen kelpaamattomia  esimerkiksi reservi- ja  aliupseerikouluun sekä 

kirjureiksi.  

 

Asepalveluksessa kerätyillä luotettavuuslausunnoilla pyrittiin hankkimaan lähes kaikki 

mahdollinen saatavissa oleva tieto henkilön menneisyydestä. Asevelvollisen 

henkilötiedoilla, lähiomaisten tiedoilla sekä sisällissodan aikaisen olinpaikan 

selvittämisellä täydennettiin EK:n sekä puolustuslaitoksen vajavaisia henkilökortistoja, 

joiden pohjalta aika ajoin paljastui puolustuslaitoksen kannalta epäedullisia tietoja. Sihvo 

painotti kiertokirjeessään, että vaillinaisesti palautettujen henkilötietojen pohjalta oli 

usein vaikeaa tai jopa mahdotonta antaa luotettavuuslausuntoa, jonka lisäksi ne 

aiheuttavat ylimääräistä kirjeenvaihtoa sekä viivytystä luotettavuuslausuntoja antaville 

viranomaisille, kuten valvontatoimistolle sekä EK:lle.  

 
Paikallisella tasolla esiintyi luotettavuustietojen keruun suhteen poikkeavia 

toimintamalleja. Eräs joukko-osastojen käyttämä keino oli lähettää ote tiedusteltavan 

asevelvollisen sotilaskantakirjasta, johon oli merkittynä kaikki asevelvollisen 

perustiedot. Arviointien suorittajia pyydettiin merkitsemään luotettavuuslausunto 

perusteluineen kantakirjaotteen takasivulle, joka lähetettiin takaisin joukko-osastoihin. 

Uudenmaan rykmentin komentaja tiedusteli maaliskuussa 1929 YE:lta ohjeita 

suojeluskuntien sekä poliisiviranomaisten lähettämien lausuntojen keräämiseksi. 

Rykmenttiin komennetut asevelvolliset olivat Helsingistä kotoisin, joten suojeluskuntien 

antamat lausunnot eivät ilmaisseet juuri mitään luotettavuustietoja kerättäessä.155 

Komentajan huoli kohdistui erityisesti aliupseeri- ja korpraalikouluun komennettujen 

asevelvollisten luotettavuuden selvittämiseen, joiden keskuudesta oli paljastunut 

poliittisesti epäluotettavaksi katsottujen henkilöitä koulun parhaiden oppilaiden joukosta.  

 
154 YE osasto 4 toimisto XIIf:n kiertokirje 12.6.1926, nro 1690/26.sal. Koskee: Luotettavaisuustietojen 
hankkimista, kapitulanttien ja sotilasvirkailijoiden palvelukseen ottamista ja heistä tehtäviä ilmoituksia, 
reservi- aliupseeri ja korpraalikouluun sekä kirjureiksi komentamista ja vapaaehtoisten palvelukseen 
ottamista.  
155 Uudenmaan rykmentin komentajan henkilökohtainen kirje Yleisesikunnan toimisto XIIf:n päällikölle 
4.3.1929, nro 127/D/henk. SArk-1285/13, MMA. 
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Luotettavuusarviointien keruu alkoi 1920-luvun puolivälin jälkeen tuottaa 

valvontajärjestelmälle toivottuja tuloksia. Henkilökortistojen täydentyminen sekä 

viranomaisyhteistyön tiivistyminen tarkoitti nopeampia hakutuloksia, joiden avulla 

epäilyksenalaisia asevelvollisia asetettiin silmälläpidon kohteeksi sekä myös pidätettiin 

epäiltynä toiminnasta kommunististen järjestöjen kanssa.  

 
4.2 Asevelvollisena Helsingissä  
 

Helsingin kaupunki tarjosi joukko-osastoissa palveleville asevelvollisille monia 

mahdollisuuksia. Kasarmipalveluksen sekä kaupungin ulkopuolella suoritettavien 

harjoitusleirien ohella peruskoulutuskauden suorittaneille asevelvollisille avautui 

tilaisuus iltavapaiden sekä loman viettoon kaupunkialueella. Vapaiden aikana 

seurusteltiin, tanssittiin sekä sosialisoiduttiin kaupungin muun väestön kanssa. 

Huolimatta 1920-luvun kieltolaista alkoholia oli tarjolla riittävästi myös asevelvollisten 

tarpeisiin. Puolustuslaitoksen näkökulmasta kaupunginmenot aiheuttivat kuitenkin uhkan 

asevelvollisiin kohdistuvalle kommunistiselle kiihotustyölle, jota vallitsevien 

näkemysten mukaan viljeltiin pienimmänkin tilaisuuden tullen. 

 
Ohjeistuksia kaupungilla käyttäytymisen toteutumiseksi annettiin kaupungissa tiuhaan ja 

epäkohtiin pyrittiin järjestelmällisesti puuttumaan. Sotilaallinen käytös sekä 

pukeutuminen antoivat siviiliväestölle heti käsityksen siitä, toteutuiko sotilaallinen kuri 

joukko-osastoissa lainkaan. Esimerkiksi kaduilla liikkumisen tuli tapahduttava 

sotilaallisen reippaasti, turhaa seisoskelua oli vältettävä ja kaikenlainen äänekkäästi 

toimiminen oli ehdottomasti kielletty.156 Sotilaita myös kiellettiin asioimaista 

ravintoloissa sekä kahviloissa, joissa epäiltiin alkoholitarjoilun lisäksi harjoitettavan 

maanalaista kommunistista järjestötoimintaa. Esimerkiksi vuonna 1923 Helsingin 

kantakaupungin alueelta löytyi lähes 80 kahvilaa tai ruokalaa, joissa asiointi oli kiellettyä 

alipäällystöltä sekä miehistöltä.157 Määräyksen noudattamiseksi jokainen kielletty 

kahvila oli myös merkitty tietyn joukko-osaston silmälläpidettäväksi.  

 

Maaliskuussa 1922 1. divisioonan esikunta välitti alaisilleen joukko-osastoille sotaväen 

päällikkö Wilkaman tiedotteen, jossa todettiin kommunistisen sotilasvakoilun 

 
156 Helsingin garnisonin päiväkäsky nro 5, 10.3.1922, 3 §. SK 2497/25, KA. 
157 Esim. liite Helsngiin garnisonipäällikön päiväkäskyyn nro 5/1923. SK-2497/25, KA. 
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kehittyneen uuteen muotoon. Toimintaa ei johdettu yksiomaan Neuvosto-Venäjältä, vaan 

myös Suomessa toimivien maanalaisten järjestöjen sekä yksittäisen agenttien 

välityksellä.158  Tästä syystä upseerien oli ”tarmokkaasti valvottava” puolustuslaitoksessa 

alipäällystön sekä miehistön alkoholin- sekä rahankäyttöä epäilyttävien yhteyksien 

paljastamiseksi. Kaikki sotilasvakoiluun sekä kommunistiseen toimintaan armeijassa 

viittaavat asiat tulisi viipymättä ilmoittaa YE:n toimisto VI:lle tavallisen virkatien 

ohittamalla. 

 

Tansseissa käyminen oli suosittu vapaa-ajanviete myös asevelvollisten keskuudessa, 

mutta sisälsi kuitenkin myös valvontaviranomaisten mukaan vaaran altistua 

kommunistiselle toiminnalle. Helsingin komendanttivirasto raportoi elokuussa 1922 

Suomen valkoisen kaartin esikunnalle, että Helsingin poliisilaitos oli tavannut Helsingin 

varuskuntaan kuuluneita sotilaita kommunistien järjestämissä tanssiaisissa 

Mustikkamaalla.159 Joukko-osastoja vaadittiin suorittamaan tehokkaampaa valvontaa 

asevelvollisten liikehdinnöistä Helsingin kaupungissa ja sen lähi-alueilla. Tämä koski 

myös Santahaminassa sekä kaupungissa palvelevan miehistön lomille pääsyä. Lomille 

päästämisen tuli tapahtua mahdollisimman pienissä ryhmissä epäilyttävän toiminnan 

ehkäisemiseksi ja ainoastaan komppanian päällikön myöntämällä luvalla.160 

 

Kasarmiolot ja koulutus 

 
Alokkaan astuessa palvelukseen tuli hänen ensimmäisen kuukauden aikana osata 

yleisimmät kiväärinkäsittelytaidot sekä osallistua ampuma- ja 

sulkeisjärjestyskoulutukseen.161 Ulkopalvelukseen liittyvien koulutusten lisäksi alokkaat 

osallistuivat oppitunneille, joiden sisältö vaihteli sotilaallisesta käyttäytymisestä 

sotalaitoksen tarkoitukseen sekä Suomen historiaan. Asevelvollisten yleissivistävä 

kansalaiskasvatus oli yksi puolustuslaitoksen keskeisimmistä tehtävistä 

maanpuolustukseen liittyvän koulutuksen ohella. Yleissivistävä koulutus sekä 

erikoiskoulutuksiin siirtyville kirjoitus- ja lukutaidon kehittäminen olivat jo vanhassa 

 
158 1.Divisioonan Esikunnan erittäin salainen kirje joukko-osastoille 11.3.1922, nro 391/160/11.er.sal. 
Koskee: Sotilasvakoilua ja sen käsittelyä rykmenteissä. R-263/7, MMA. 
159 Helsingin komendanttiviraston salainen kirje SVK:n esikunnalle 3.8.1922, nro 1484/660/II/sal. 
Koskee: Kiihoitusta. R-263/7, MMA.  
160 SVK:n esikunta salainen kirje pataljoonille, 1.Er. K.K.K:lle ja aliupseerikoululle 21.7.1922. Nro 
165/sal. R-258/11, MMA. 
161 Kronlund 1988, s.235. 
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Suomen sotaväessä olleet keskeisissä roolissa ja tätä tehtävä jatketiin myös 

puolustuslaitoksessa. On huomioitava, että 1920-luvulla asepalveluksensa suorittaneita, 

1900-luvun alussa syntyneitä nuorukaisia ei oppivelvollisuuslaki ollut vielä velvoittanut 

käymään koulua. Tällöin asepalvelus saattoi tarjota mahdollisuuden jonkinasteisen 

yleissivistävän koulutuksen saamiseen. Uusien asevelvollisikäluokkien astuessa 

palvelukseen selvitettiin heidän luku- ja kirjoitustaitonsa sekä sivistystasonsa joukko-

osastoissa. Esimerkiksi lokakuussa 1922 SVK:n Vaasan pataljoonan komentaja ilmoitti 

206.n palveluksensa aloittaneen asevelvollisen joukossa olevan 26 luku-ja 

kirjoitustaidotonta.162 Lisäksi 67 alokasta osasi lukea sekä kirjoittaa, mutta eivät olleet 

käyneet lainkaan koulua. Ylioppilaita tai suuremman sivistysmäärän omaavia löytyi 

alokkaiden joukosta 6. 

 

Yleinen haaste 1920-luvun maanpuolustusta kehitettäessä oli joukko-osastojen käyttämät 

vanhan sotaväen aikaiset kasarmirakennukset, joiden heikot asuinolot aiheuttivat 

asevelvollisissa maanpuolustushenkeä alentavia mielialoja. Puolustuslaitoksen 

määrärahojen puutteen johdosta käytettävissä olleet varat sijoitettiin pääosin 

puolustustarvikkeisiin ja kasarmit jäivät kunnostamatta. Kasarmiolojen yleinen kunto 

yhdistettynä palkatun henkilökunnan, asevelvollisista kootun alipäällystön sekä 

miehistön huonoon keskinäiseen kohteluun koulutuksissa lisäsivät kriittisiä ajatuksia 

asepalveluksesta.. Ne  avasivat myös hedelmällisen kasvualustan puolustuslaitoksen 

vastaiselle toiminnalle armeijan sisällä.  

 

Huonot olosuhteet eivät jääneet puolustuslaitoksen johdolta huomioimatta. Sotaväen 

esikunta tiedotti joukko-osastoja joulukuussa 1924, että seuraavan vuoden 

maanpuolustusbudjettia laadittaessa useat kansanedustajat olivat esittäneet raskaita 

syytöksiä armeijan  kasarmiolojen puutteellisuuksista sekä miehistön huonosta 

kohtelusta. Syytökset perustuivat kansanedustajien tietoon kylmistä ja vetoisista 

asuinhuoneista, korjaamattomista ikkunoista sekä varusteiden olemattomista 

kuivausmahdollisuuksista.163 Nämä puutteet aiheuttivat sairauksia sekä vilustumista, 

jotka yhdistettynä huonoon kohteluun heikensivät asevelvollisen palvelusmoraalia. 

Kasarminhoitojärjestelmän kehittäminen puolustuslaitoksessa oli kuitenkin aloitettu jo 

 
162 Vaasan pataljoonan v.a. komentajan salainen kirje SVK:lle 14.11.1922, nro 165/sal. Koskee: 
Alokkaiden sivistystasoa. R-258/11, MMA.  
163 SE:n kiertokirje 29.12.1924, nro 746/1b.sal. R-263/8, MMA. 
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1920-luvun alussa. Puolustusministeriö asetti erillisen komitean suunnittelemaan 

puolustuslaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden kunnossapitoa ja komitean 

ehdottaman suunnitelman pohjalta julkaistiin asetus toukokuussa 1925.164 Vuonna 1926 

voimaan astunut kasarmiohjesääntö jakoi Suomen 30 kasarmihoitoalueeseen ja vastuu 

kasarmien, maa-alueiden sekä laitteiden hoitamisesta siirtyi uudelle viranomaistaholle. 

Vuosikorjausmäärärahojen pysyessä ennestään vähäisinä perusteellisia korjauksia ei 

kuitenkaan onnistuttu kasarmeilla tekemään.  

 

YE:n päällikkö Oscar Enckell lähetti tammikuussa 1924 sotaväen päällikkö Wilkamalle 

EK:n tilannekatsauksen, jossa lainattiin erään palvelustaan suorittaneen asevelvollisen 

arviota palveluksen suorittamisesta:  

 

”Asevelvollisista joukko-osastoissa yleisesti sopimattoman ja järjettömän kohtelun 

kautta tehdään punikkeja.”165 

 

Enckellin mielestä tämä maanpuolustushengen rakoilu ei johtunut ”isänmaallisen 

mielen” puutteesta, vaan syyt olivat puolustuslaitoksen olosuhteissa. Myös Enckell epäili 

mielialojen vajoamisen syyksi heikkoja olosuhteita asepalveluksessa ja korosti miehistön 

koulutuksen oikeaa järjestämistapaa. Enckellin kritisoimissa koulutuksissa käytettiin 

puolustuslaitoksen arvoille sopimattomia rankaisumuotoja, kuten sotilaiden 

komentamista puhelinpylväisiin tai kuoppaan ja käskystä huutamaan itseään halventavia 

ilmaisuja.  

 

Suuri merkitys heikosti järjestettyyn koulutukseen, esimiesasemassa toteutettuun vallan 

väärinkäyttöön sekä asevelvollisten halventamiseen oli etenkin 1920-luvun 

alkupuoliskolla pätevien kouluttajien puute ja yleinen henkilökuntapula huonosti 

palkatuissa koulutustehtävissä.166 Epäpätevät kouluttajat yhdistettynä epävirallisiin 

koulutuskäytäntöihin muovasivat asevelvollisten sekä ympäröivän yhteiskunnan 

käsitystä asepalveluksen suorittamisesta. Epäviralliset asevelvollisten ”koulutuskeinot” 

eivät rajoittuneet ainoastaan palkatun sotilashenkilökunnan harjoittamiksi, vaan myös 

 
164 Kronlund 1988, s.319.  
165 YE toimisto VI salainen kirje sotaväen päällikölle 30.1.1924, nro 371/VI/24.sal. R-310/1, MMA.  
166 Leimu 1985, s.166. 
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asevelvollisten keskuudessa esiintyi vertaisiin kohdistuvaa pennalismia.167 

Ilmenemismuotoja oli monia, mutta yleisimmin ne liittyivät uusiin alokkaisiin 

kohdistuneisiin halventaviin nimityksiin, huudattamiseen tai järjettömiin 

tehtävänantoihin.  

 
Sotaväen päällikkö Aarne Sihvo suhtautui innokkaasti asepalveluksen kehittämiseen. 

Vuodesta 1927 alkaen asepalveluksen luonnetta vakiinnutettiin uusilla 

palvelusohjesäännöillä, ja samana vuonna ilmestyneet kenttäohjesäännöt painottivat 

taistelukoulutuksen, kenttäpalveluksen sekä ampumaopetuksen lisäämistä 

asepalveluksessa.168 Asevelvollisten viihtyisyyttä lisättiin sotilaskotitoiminnan 

laajentamisella ja myönteistä kuvaa yhteiskunnalle pyrittiin levittämään 

puolustuslaitoksen radioilloilla, joissa Sihvo myös itse esiintyi. 
 

Työvelvolliset Helsingissä 

 
Asevelvollisuuslakiin perustuvan työvelvollisten eristämisen ratkaisemiseksi etsittiin 

puolustuslaitoksessa 1920-luvun aikana erilaisia toteuttamiskeinoja. Helsinkiin pyrittiin 

luomaan 1920-luvun alussa kaikista Suomen joukko-osastoista koottu 

työsotilaiskomppania. Sotaväen päällikkö Wilkaman maaliskuussa 1920 lähettämässä 

kiertokirjeessä määrättiin siirtämään noin 150 työsotilasta sekä kurinpitokykyisiä 

aliupseereita Helsingin työkomppaniaan määrävahvuuksien täyttämiseksi.169 Wilkama 

esitti kiertokirjeen lopussa tarkentavan ohjeistuksen:  

 

”Kehoitan joukko-osastojen komentajia tarkasti valvomaan, että siirretyiksi tulevat 

punaisimmat ja joukko-osastoissa pahennusta herättävät miehet”. 

 

Asevelvollisuuslain 61 §:n vaatimus työsotilaiden eristämisestä ei toteutunut, sillä 

Helsingin työkomppania olemassaolo jäi lyhytikäiseksi. Työkomppania lakkautettiin 

joulukuussa 1920 ja komppaniaan komennetut työsotilaat siirrettiin takaisin alkuperäisiin 

 
167 Pennalismilla tarkoitetaan sotilasyhteisössä tapahtuvaa vallan väärinkäyttöä vertaisiin nähden, eli 
toverisortoa. Useimmiten kohdistui alokkaisiin vanhempien varusmiesten suorittamina puheina ja 
tekoina. Leimu 1985, s.14.   
168 Saarikoski, Vesa. Keskustajääkäri Aarne Sihvo : Näkökulma aseellisen voiman ja yhteiskunnan 
vuorovaikutukseen itsenäistymisen murroksesta paasikiviläiseen toiseen tasavaltaan. Helsinki: Suomen 
historiallinen seura, 1997, s.183–185.  
169 Sotaväen esikunnan salainen kiertokirje 17.3.1920, nro 222/138.Sal. R-310/1, MMA. 
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joukko-osastoihin.170 Kesäkuussa 1922 juuri ennen varsinaisen asevelvollisuuslain 

voimaantuloa keskustelua erillisen työkomennuskuntien perustamisesta kuitenkin 

jatkettiin. Sotaväen päällikkö Wilkaman mielestä tarvetta työsotilaiden eristämiselle ei 

edelleenkään ollut, vaan joukko-osastot kykenivät tyydyttävällä tasolla erottamaan heidät 

muista asevelvollisista aseettomilla tehtävillä, kuten käsityöläisinä, keittiömiehinä sekä 

hevosmiehinä.171 Wilkama arvioi järjestelyn toimivuutta seuraavasti: 

 

”Tällä tavoin tulevat asevelvollisuuslain sovelluttamisasetuksen 3 luvun 4 §:ssä mainitut 

asevelvolliset erotetuiksi asepalvelusta suorittavista tavalla,  joka ei huomiota 

herättävällä tavalla etukäteen aseta heitä halveksittavaan asemaan, vaan antaa 

asianomaiselle päällystölle mahdollisuuksia vaikuttamaan heihin siihen suuntaan, että 

ainakin osa palaa oikealle tielle ja tulee kunnon kansalaisiksi.” 

 

Marraskuussa 1926 Helsinkiin sijoitetuilta joukko-osastoilta tiedusteltiin lausuntoa 

erillisen työkomennuskunnan perustamisesta niiden yhteyteen. Joukko-osastot eri 

puolilta Suomea olivat tiedustelleet yleisesikunnalta asevelvollisuuslain 61 §:n mukaisen 

erityisen työkomennuskunnan perustamista, jonne työvelvolliset sijoitettaisiin erilleen 

muista asevelvollisista.172 Divisioonan esikunnan tiedustelulla kartoitettiin joukko-

osastojen tarvetta työvoiman käytölle sekä sopivien majoitustilojen löytymiseen 30–

50:lle työvelvolliselle ja 4–6:lle naimattomalle aliupseerille.  Majoitustilojen tuli sijaita 

erillään muista joukko-osaston majoitustiloista yhteydenpidon ehkäisemiseksi, mutta sen 

oli vaikeuksitta oltava yhteydessä muuhun joukko-osastoon varustuksen sekä 

muonituksen suhteen. Tiedustelun yhteydessä joukko-osastojen tuli ehdottaa 

komennuskomppanian päälliköksi sopivaa upseeria sekä työkomennuskuntaan sopivia 

”tarmokkaita” aliupseereita.  

 

Työkomennuskunnan perustaminen Helsinkiin ei myöskään vielä vuonna 1926 

toteutunut. Helsingin komennuskomppania ilmoitti vastauksessaan divisioonan 

esikunnalle, ettei se voinut ottaa vastaan lainkaan työvelvollisia. Komppanian miehistö 

työskenteli pääosin komennustehtävissä yleisesikunnassa sekä puolustusministeriössä, 

 
170 Kosunen 1996, s.45. 
171 Sotaväen esikunnan salainen kiertokirje 3.6.1922, nro 679/479/11.sal. Koskee: II luokan työsotilaita. 
R-258/11, MMA. 
172 1.Divisioonan Esikunnan salainen kirje joukko-osastoille 9.11.1926, nro 164/26/sal. Koskee: 
Työkomennuskuntaa. R-310/1, MMA. 
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joten työvelvollisten sijoittaminen komppaniaan ei tullut kysymykseen.173 Komppanialla 

ei myöskään ollut tarkoitukseen soveltuvia majoitusrakennuksia käytössään.  

 
4.3 Valistustoiminta  
 
 
Koulutuksen ohella hengellisellä työllä sekä yleisellä valistuksella oli sijansa 

asepalveluksessa. Sisällissodassa aikana aloitettu valkoisen puolen sotilaiden kristillinen 

valistustyö siirrettiin muutostöiden jälkeen myös puolustuslaitokseen ja toukokuussa 

1924 julkaistu sotilaspappien ohjesääntö muovasi tämän tehtäväkentän.174 Ohjesäännön 

myötä uskonnollisen ja siveellisen maailmakatsomuksen lisäksi sotilaspappien tehtäviin 

kuului isänmaallisen ilmapiirin luomisen sekä ylläpitäminen sotaväessä. Isänmaallisen 

ilmapiirin ylläpitäminen kuului myös upseeriston tehtäviin ja asevelvollisille järjestettiin 

erityisiä valistustilaisuuksia siveellisisistä elämäntavoista sekä yhteiskuntavastaisen 

toiminnan tunnistamisesta asepalveluksessa.  Esimerkiksi  joulukuussa 1926 SVK:n 

esikunta ilmoitti alaisilleen komppanioille vastaanottaneensa raportteja, joissa 

asevelvolliset olivat kaupungilla ja kasarmioloissa juopottelulla sekä tappeluilla 

aiheuttaneet häiriöitä. Vastaavien tapauksien ehkäisemiseksi komppanioita määrättiin 

järjestämään aiheeseen keskittyvä erillinen valistusluento, jossa asevelvollisia tulisi 

varoittaa ottamasta vastaan alkoholijuomia, sillä niitä tarjonneet tuntemattomat 

siviilihenkilöt olivat ”todennäköisesti” kommunistien asiamiehiä.175 Vastaavista aiheista, 

kuten kommunististen julkaisujen levittämisestä armeijan sisällä, järjestettiin myös 

erillisiä valistusluentoja säännöllisesti 1920-luvun aikana.176  

 

Katajanokan upseerikasinolla Helsingissä järjestettiin sotaväen päällikön määräyksestä 

sekä YE:n toimesta  joulukuussa 1925 poliittisten luentojen sarja, joissa 

puolustuslaitoksen oikeusupseereita koulutettiin sekä valistettiin torjumaan 

yhteiskuntavastaisen toiminnan erilaisia ilmenemismuotoja. Arkistolähteenä säilyneessä 

tapahtuman luentojärjestyksestä ilmenee luentojen keskittyneen niin rikollisuuden 

torjuntaan, yleiseen suhtautumiseen kommunismiin sekä kommunistiseen toimintaan 

 
173  HKK:n vastaus 1.Divisioonan esikunnalle 15.11.1926, nro 27/sal. R-310/1, MMA. 
174  Kronlund 1988, s.258.  
175 SVK Esikunnan salainen kirje komppaniaoille 11.12.1926, nro 120/sal. Koskee: Viimeaikaisia 
juopumus- ja tappelutapauksia. R-263/13, MMA. 
176 Esim. HKK:n vastaus 1.DE:lle 30.11.1926, nro 20/26.sal. Koskee: Kiihoituskirjallisuutta. R-310/1, 
MMA. 
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armeijan sisällä.177 Luentosarjaan johtavassa luennossa YE:n valvontatoimiston v.a. 

päällikkö kapteeni Pöysti avasi tilaisuuksien järjestämisen olleen perua puutteellisesta 

yhteistoiminnasta joukko-osastojen ja valvontatoimiston välillä koskien kommunistisen 

kiihotustyön vastustamista sekä yleisestä välinpitämättömyydestä koskien 

kommunistisen liikkeen toimintaa Suomessa.178 

 

Kapteeni O. Pöystin pitämässä luennossa kritisoitiin vuoteen 1925 mennessä joukko-

osastoissa tehtyjen valvontatoimenpiteiden tehokkuutta. Pöystin mukaan useammassa 

joukko-osastossa pelkkä asevelvollisen kunnollinen käytös ja hyvin suoritetut 

palvelusvelvollisuudet olivat riittäneet poliittisen luotettavuustodistuksen saamiseksi.179 

Tästä toimintavasta oli seurannut myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi alipäällystöön 

ylennetyn asevelvollisen paljastuminen kommunistien sotilasvakoilijaksi. Edellä kuvattu 

tapaus ei Pöystin mukaan ollut kovinkaan harvinaista Suomessa ja vastaavaa 

soluttautumistoimintaa oli ilmennyt myös muiden maiden armeijoissa, kuten Virossa.  

 

Luentosarjan tarkoituksena oli kehittää yhteistoiminta ja vuorovaikutusta joukko-

osastojen sekä YE:n valvontatoimiston välillä. Tarkoituksena oli myös saada aikaan 

joukko-osastoissa kiinnostusta maanalaisesti harjoitetun kommunistista toiminnan 

ennaltaehkäisemiseksi. Tarkoitusta varten oli sotaväen päällikön ja YE:n mielestä paras 

tutustuttaa puolustuslaitoksen upseereita kommunistisen liikkeen toimintaan Suomessa ja  

ulkomailla, jakaa toimenpiteisiin kohdistuvia neuvoja sekä harjoituttaa tunnistamaan 

armeija sisällä tapahtuvaa yhteiskuntavastaista toimintaa.180 Ennen kaikkea luentojen 

tehtävänä oli havainnollistaa upseeristolle luentosarjan kasvatuksellinen merkitys. 

Upseeristo ei saanut tuntea välinpitämättömyyttä asepalvelustaan suorittaviin nähden, 

vaan heidän oli tunnettava alaisensa. Asevelvollisia ei saanut kohdella vain yhtenä 

suurena joukkona ja erityistä huomiota oli annettava niille, jotka olivat saaneet ”nurjan 

kuvan” maanpuolustuksen merkityksestä ajan vallitsevista yhteiskuntaoloista. Näille 

asevelvollisille oli osoitettava, että suoritettava palvelus tapahtui ”isänmaan puolesta” ja 

että he olivat tasavertaisessa asemassa muihin palvelustovereihinsa nähden. 

 
177 ”Luentojärjestys. Upseerikasinolla Katajanokalla oikeusupseereille pidettäviä luentoja varten ajalla 
8.12–31.12.1925.” SArk-1398/9, MMA. 
178 Yleisesikunta 8.12.1925. ”Luentosarjaan johtava luento.” Kapteeni Pöysti. SArk-1398/9, MMA. 
179 Yleisesikunta 8.12.1925. ”Luentosarjaan johtava luento.” Kapteeni Pöysti,  s.5. SArk-1398/9, MMA. 
Kapteeni Pöysti toimi YE:n valvontatoimiston väliaikaisena päällikkönä ainakin vuosein 1927–1928 
välisenä aikana. 
180 Yleisesikunta 8.12.1925. ”Luentosarjaan johtava luento.” Kapteeni Pöysti,  s.10. SArk-1398/9, MMA. 
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4.4 Upseeristo ja poliittinen luotettavuus 
 

Poliittiseen valistukseen keskittyvä luentosarja oli yksittäinen tapahtuma kuvaamaan 

puolustuslaitoksen upseeriston suhtautumista koulutettaviin asevelvollisiin. Esiin nousee 

kuitenkin kysymys siitä, miten upseeristo suhtautui poliittiseen luotettavuuteen 1920-

luvun aikana. 

 

Puolustuslaitoksen upseeriston näkökanta työväestön läsnäoloon armeijassa oli läpi 

1920-luvun lähtökohtaisesti kielteinen ja sisällissodassa puhjenneet ristiriitaisuudet 

yhteiskunnassa heijastuivat myös armeijan sisäisiin käytäntöihin. Ylimmän päällystön 

keskuudessa armeija haluttiin pitää täysin luotettavien ainesten käsissä.181 Uhkana 

pidettiin, että epäluotettavina pidetyt asevelvolliset omaksuisivat 

erikoisaselajikoulutuksissa sellaisia sotilastaitoja, joita voisi käyttää armeijaa vastaan. 

Lisäksi sotilasvakoilua sekä maanalaisten kommunistien aiheuttamia häiriöitä armeijan 

toiminnalle pidettiin uhkana. Toisaalta osa upseeristosta näki 1920-luvun edetessä 

pidemmälle mahdollisuuden kouluttaa työväestöstä armeijan sisäisillä 

kasvatusperiaatteilla luotettavia sekä Suomen etuja puolustavia kansalaisia.182 Armeija 

myös tarvitsi kaikki saatavilla olevat voimavarat riittävän asevahvuuden säilyttämiseksi 

ja arviointijärjestelmän näkökulmasta myös epäluotettavina pidettyjä asevelvollisia 

hyväksyttiin palvelukseen.  

 

Upseeriston suhde kommunismiin ja erityisesti Neuvostoliittoon oli muutoinkin viileä. 

Asennoituminen käy ilmi esimerkiksi syyskuun 10:n päivän 1923 tapahtumista, jolloin 

Suomen valkoisen kaartin komentaja kieltäytyi asettamasta kunniakomppaniaa tai 

Kaartin lippua yleisen tavan mukaisesti viralliselle vastaanotolle Neuvostoliiton 

ensimmäisen Suomen lähettilään saapuessa esittämään valtakirjansa presidentti K.J. 

Ståhlbergille.183 Uudenmaan rykmentin ollessa kokonaisuudessaan edeltävästä yöstä 

lähtien improvisoidulla marssilla kaupungin pohjoispuolella tarkoitti tilanne sitä, ettei 

Helsingin varuskunnan kunniakomppaniaa saatu tilaisuuteen järjestettyä lainkaan. 

Diplomaattisen selkkauksen välttämiseksi selostettiin, että kunniakomppanian 

 
181 Kosunen 1996, s.39. 
182 Kosunen 1996, s.41. 
183 Viljanen 1965, s.412. 
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asettamisesta tällaisiin tilaisuuksiin oli luovuttu kokonaan. Tämä järjestely ulkomaisten 

lähettiläiden vastaanotoissa oli voimassa aina vuoteen 1945 saakka.  

 

Yleisesikuntaupseerien keskuudessa totuttautuminen poliittiseen vaikuttamiseen ei-

parlamentaarisia keinoja käyttäen oli alkanut jo 1920-luvun alkuvuosina 

suojelukuntaselkkauksen, heimosotien sekä upseerikapinan muodossa. 1920-luvun 

jälkivuosina näissä upseeripiireissä heräsi laajempaa mielenkiintoa ”isänmaan 

pelastamiseksi” valkoisen Suomen ryhtiliikkeenä tai jonkinasteisten 

sotilasvallankaappauksen muodossa.184 Kehitys yleisesikuntaupseerien keskuudessa 

kohti radikaalimpaa oikeistoa kärjistyi vuoden 1930 lokakuussa, jolloin osa 

yleisesikuntaupseerien kytköksistä radikaaleihin oikeistolaisiin paljastui Lapuanliikkeen 

suorittaman presidentti Ståhlbergin kyydityksen yhteydessä. Kyydityksen seurauksena 

YE:n päällikkö, K.M.Wallenius, ajautui oikeussyytteeseen osallisuudestaan presidentin 

kyydityksen järjestämiseen.185 Kyydityksestä seurasi myös YE valvontatoimiston 

päällikön viralta pidättäminen marraskuussa 1930 tutkimusten ajaksi.186 Päällikkö 

kuitenkin palasi päällikön tehtäviin toukokuussa 1931. 

 
Puolustuslaitoksen ylimmässä johdossa sotaväen päälliköillä oli keskeinen virka 

luotettavuusjärjestelmää  kehittämistä arvioitaessa. 1920-luvulla pitkäaikaisimmat 

päälliköt, K.F. Wilkama ja A.Sihvo, edustivat upseerikoulutukseltaan vastakkaisia 

puolia, mutta osallistuivat kumpikin luotettavuusjärjestelmän kehittämiseen, 

vähintäänkin allekirjoittamalla alemmilla portailla valmistellut käskyt, määräykset sekä 

ohjeet. Etenkin Wilkaman kohdalla tyytymättömyys epäluotettavien läsnäoloon 

puolustuslaitoksen sisällä on tunnistettavissa arkistolähteinä säilyneissä asiakirjoissa. 

Wilkama oli erittäin velvollisuuden- ja kunniantuntoinen sotilas, mutta luonteeltaan 

hankala etenkin sotilas- ja valtiojohtoon liittyvässä yhteistyössä.187 

 

Aarne Sihvon toimiessa sotaväen päällikkönä vuodesta 1926 alkaen puolustuslaitoksen 

toiminnan sekä rakenteiden vakinaistamisprosessi otti suuria kehitysaskeleita. 

Puolustuslaitoksen sekä puolustusministeriön viroista sekä toimista koskevat lait 

hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 1927 lopulla ja vuonna 1928 annettiin asetukset näitä 

 
184 Siltala, Juha. Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Helsingissä: Otava, 1985, s.187. 
185 Siltala 1985, s. 189–190. 
186 Elfvengren 2000, s.199. 
187 Virkkunen, Sakari. Relander: Hymyilevä presidentti. 4. p. Helsingissä: Otava, 1982, s.113–115. 
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määrittävistä kokoonpanoista.188 Sihvon kauteen sotaväen päällikkönä ajoittui myös 

sosialidemokraattisen Väinö Tannerin johtaman vähemmistöhallituksen kausi, jonka 

aikana välit sotaväen päällikön sekä Suomen hallituksen kesken osoittautuivat 

korrekteiksi.189 Sotaväen ylimmästä johdossa Sihvo kuului siihen joukkoon, joka suosi 

eheyttämispolitiikkaa vasemmiston sekä oikeiston välillä. Tämä ei kaikkia upseereita 

miellyttänyt.  

 

Suomalaisen upseeriston sisäinen välienselvittely jääkäriupseerien sekä 

”tsaarinupseerien” välillä heijastuu myös kantahenkilökuntaan sekä asevelvollisia 

koskevaan luotettavuusjärjestelmän kehitykseen. 1920-luvun upseerikiistat olivat 

luonteeltaan sisä- ja sotilaspoliittisia. On mahdollista, että sisällissodan aikana aloitettu 

luotettavuuden arviointi oli perua Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikana saaneilta 

jääkäriupseereilta, mutta tosiasiallisesti siihen osallistuivat myös vanhan sotaväen 

upseerit Suomessa. Suurinta ääntä siitä pitivät kuitenkin jääkärikoulutuksen saaneet, 

suojeluskuntaupseerit sekä radikaalimpaa oikeistoa edustavat siviilihenkilöt. Jälkikäteen 

on kuitenkin vaikeaa arvioida tai tehdä selkeää pesäeroa jääkärikoulutuksen sekä 

tsaarinupseerien välillä siitä, ajoiko kumpikaan osapuoli erityisesti poliittisen 

luotettavuusjärjestelmän kehittämistä puolustuslaitoksen toiminnassa.  

 

Helsinkiläisiin joukko-osastoihin sijoitettujen upseerien suhde poliittisesti epäluotettaviin 

asevelvollisin oli ylemmän päällystötason tavoin yleisesti kielteinen. Säilyneisiin 

asiakirjoihin kielteistä suhdetta ei kirjallisesti purettu, mutta käytetystä kirjallisesta 

kielestä voidaan tulkita ennakkoasenteita upseereille ennestään tuntemattomia 

asevelvollisia kohtaan. Samaten asevelvollisten koulutuksessa käytetyt harjoitus- ja 

rankaisumetodit kertovat omaa kieltään samoista ennakkoasenteista.  

 
4.5 Arvio poliittisen luotettavuuden valvonnasta asepalveluksen aikana 
 
Arvioitaessa asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvontaa 1920-luvun 

asepalveluksessa syntyy ajatus siitä, että järjestelmä haki läpi vuosikymmenen 

oikeanlaisia toteuttamiskeinoja edellä mainittujen toimintojen kehittämiseksi 

Helsingissä. Ne toimet, jotka muualla Suomessa olivat kenties riittäneet 

 
188 Saarikoski 1997, s.178. 
189 Saarikoski 1997, s.194. 
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asevelvollisjoukon seulontaan eivät sellaisenaan olleet sovellettavissa helsinkiläisissä 

joukko-osastoissa. Järjestelmä tarvitsi lukuisia erilaisia kehitysaskeleita päästääkseen 

puolustushallintoa tyydyttävään muotoon lähestyttäessä 1920-luvun loppua. Tässä 

kappaleessa esimerkein kuvatut tapaukset kuitenkin osoittavat, että kehitystyöhön 

ohjattiin Helsingissä aikaa sekä resursseja eri keinoin ja ohjeistuksen mukainen 

puolustuslaitoksen sisäinen valvonta levittäytyi myös muille yhteiskunnallisille 

toimijoille.  

 

Puolustuslaitoksen näkökulmasta luotettavuustietojen keruun siirto vuonna 1924 

kutsuntatoimistoilta joukko-osastoille vakiinnutti tiedonkeruun keskukseksi YE 

valvontatoimiston. Tiedusteluista pyrittiin kokoamaan asevelvollisia koskeva 

henkilökortisto, jonka avulla tiedusteluja suorittavat valvontaviranomaiset kykenivät 

arvioimaan luotettavuusarvioinnin kohteena olevia asevelvollisia. Mikäli asevelvollista 

koskevia epäedullisia tietoja löytyi, välitettiin ne joukko-osastojen käyttöön 

päätöksentekoa varten. Useissa tapauksissa järjestelmä ei kuitenkaan tuottanut 

helsinkiläisten kohdalla toivottua lopputulosta ja luotettavuusmerkintä jäi antamatta. 

Satojen tiedustelupyyntöjen virratessa YE valvontatoimiston käsiteltäväksi lausuntojen 

käsittely ruuhkautui, jolloin yksittäistä asevelvollista koskevien luotettavuustietojen 

toimittaminen viivästyi pahimmillaan kuukausiksi. Vaillinaisesti täytetyt tiedot saattoivat 

pahimmassa tapauksessa olla myös täysin vääriä. Tietojenkeruussa esiintyneet 

ongelmallisuudet vaikuttivat hyvin todennäköisesti asepalvelustaan suorittaneen 

mahdollisuuksin siirtyä toivomaansa erikoiskoulutukseen.  

 

Heikot kasarmi- ja koulutusolosuhteet alensivat asepalvelustaan suorittavien 

palvelusmoraalia 1920-luvun puolustuslaitoksessa. Puolustushallinnossa koetut 

ongelmakohdat pääosin tiedostettiin, mutta materiaalisten sekä taloudellisten resurssien 

ollessa rajallisia niihin puuttuminen oli etenkin vuosikymmenen alkupuoliskolla 

haasteellista. Koulutus- ja valistustilaisuuksissa asevelvollisille järjestettiin 

maanpuolustustahtoa nostattavia harjoituksia sekä luentoja, mutta ne eivät sellaisenaan 

riittäneet korvaamaan resurssipuutteista syntynyttä kuvaa puolustuslaitoksesta muualla 

yhteiskunnassa. Tämä altisti tyytymättömyydelle sekä kohonneelle uhalle  

kommunistiseen maanalaiseen toimintaan puolustuslaitoksen sisällä.  
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Maanpuolustustahdon kohottaminen asevelvollisten keskuudessa oli yksi keskeisimmistä 

puolustuslaitoksen johdon tavoitteista kamppailussa sisäisiä ja ulkoisia uhkakuvia 

vastaan. Luotettavuustietojen keräämisen siirtäminen joukko-osastojen 

harkinnanvaraiseksi tehtäväksi mahdollisti vuosittaisten määrävahvuuksien täyttymisen 

ja ohjasi kustakin asevelvollisikäluokasta käytettävissä olet voimavarat 

maanpuolustuksen piiriin. Tällöin myös avautui tilaisuus mahdollisimman monen 

asevelvollisen maanpuolustustahdon kohottamiselle puolustuslaitoksen toimesta. 

Asepalveluksen tarkoituksena oli myös tehdä yksittäisistä asevelvollisista osa suurempaa 

maanpuolustustahdon omaavaa joukkoa, jossa joukon tarkoitus meni yksilön edelle. 

 

Puolustuslaitoksen päällystön rooli esikunnissa sekä joukko-osastoissa oli poliittisen 

luotettavuuden kannalta merkittävä. Kielteinen suhtautuminen vasemmistolaisuuteen 

ohjasi monen upseerin ajattelutapaa asepalvelukseen saapuvista nuorukaisista. 

Työläistaustaisuuden ollessa Helsingistä kotoisin oleville yleistä oli osalle upseeristosta 

tärkeää kouluttaa heistä oikeilla kasvatusperiaatteilla luotettavia sekä 

maanpuolustustahdon omaavia Suomen kansalaisia. Sen sijaan voimassa olleen 

luotettavuusarvioinnin edessä todistetuille epäluotettaville ei useinkaan löytynyt 

ymmärrystä. Yhdistettynä kovaan kuriin sekä järjestykseen todennäköisesti sisällissotaan 

osallistuneen upseerin kohtaaminen asepalveluksen aikana ei ollut työläistaustan 

omaavalle nuorelle helppo paikka. 

 

Oliko asepalveluksen aika kansallista eheyttämistä edistävää aikaa asevelvollisten 

elämässä? Yhtäältä suurin osa asevelvollisikäluokasta haluttiin ottaa palvelukseen ja 

omien kykyjensä mukaan osoittaa olevansa poliittisesti luotettava henkilö. 

Asepalveluksessa vietetty aika saattoi myös tuoda yhteen erilaiset 

yhteiskuntaluokkataustat omaavat henkilöt, jotka eivät asepalveluksen ulkopuolella 

muutoin olisi tekemisissä keskenään. Toisaalta asevelvollisten jaottelu tapahtui 

puolustuslaitoksen sisällä varhaisessa vaiheessa ja erityiskoulutukseen jaetut paikat 

jaettiin ainoastaan poliittisesti luotettaville henkilöille. Ne henkilöt, joista ei ollut 

saatavilla tietoja, eivät olleet kelpuutettuja luottamusta vaativiin tehtäviin. Tässä 

pääluvussa esitetyt tapaukset kuitenkin osoittavat, että käskyt sekä ohjeet eivät aina 

sellaisinaan käytännön tasolla toteutuneet.  
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5 Kommunistien maanalainen toiminta ja torjuntatoimenpiteet 
Helsingissä  
 

Tässä pääluvussa tarkastellaan niitä sisäisiä sekä ulkoisia uhkia, joiden vuoksi 

asevelvollisten poliittista luotettavuutta valvottiin puolustuslaitoksessa 1920-luvun 

aikana. Maanalaisesti toimineiden kommunistien asiamiesten raportointi joukko-

osastoista tarjoaa yksittäisen komppanian tasolla liikkuvia kuvauksia asevelvollisten 

kohtaamista tapahtumista puolustuslaitoksessa. Kirjoitukset ovat mitä todennäköisimmin 

liioiteltuja sekä vahvasti väritettyjä propagandatarkoituksessa, mutta ne antavat 

mahdollisuuden tarkastella niitä keinoja, joita maanalaisessa toiminnassa koettiin 

toimivaksi ratkaisuksi maanpuolustustahdon alentamiseksi puolustuslaitoksessa. 

 

5.1 Kommunistien suhde puolustuslaitokseen  
 
Suomessa maanalaisesti toimineiden sekä Neuvosto-Venäjälle siirtyneiden suomalaisten 

kommunistien suhtautuminen puolustuslaitokseen oli 1920-luvulla kaksijakoinen. 

Itsenäisen Suomen armeija nähtiin suorana jatkumona sisällissodan aikaiselle valkoiselle 

armeijalle, johon työläisnuoria ei haluttu lähettää oikeiston koulutettaviksi. Toisaalta 

Neuvosto-Venäjältä operoineen Suomen kommunistisen puolueen (SKP) johdossa 

armeija koettiin vallankumouksen tärkeäksi voimaaksi sekä sotilastaitoja kehittäväksi 

laitokseksi.190 Tämä käsitys juontui sotilaiden näkyvästä roolista Venäjän 

vallankumouksen aikana ja etenkin Neuvosto-Venäjälle paenneet entiset Suomen 

sisällissodan aikaiset punakaartien johtajat olivat tämän ajattelutavan kannalla. SKP 

lähetti suomalaisia myös Pietariin punaupseerikouluun ensisijaisesti Neuvosto-Venäjän 

puolustamiseksi, mutta toisaalta uuden Suomessa puhkeavan vallankumousaallon 

syntymisen toivossa. 

 

Välittömän vallankumousajatuksen hälvetessä 1920-luvun alkuvuosien jälkeen SKP:n 

johto muutti suunnitelmiaan. Tavoitteeksi asetettiin opettaa Suomen puolelle periaate 

armeijan potentiaalisesta vallankumouksellisuudesta, jossa joukko-osastoihin eri puolille 

Suomea istutettaisiin ajatus luokkataistelusta työväen ja porvariston välillä. 

Asepalveluksessa olevat työläiset nousisivat aseelliseen kapinaan armeijan upseeristoa 

 
190 Saarela, Tauno. Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923-1930. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 2008, s. 478–479. 
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vastaan, samalla kun työväki nousisi taistelemaan vallasta muualla yhteiskunnassa.191 

Tämä suunnitelma pohjautui siihen, että asepalvelustaan suorittava työläisnuoriso ei 

kääntäisi aseita työväestöä vastaan vallankumouksen käynnistyessä. SKP:n mielestä 

armeijaan välttely ei ollut soveliasta ja se johtaisi armeijan puhdistumiseen 

työläisnuorista, estäisi sotilaskoulutuksen saamisen sekä antaisi armeijan 

”vastavallankumouksellisiin” käsiin.192 

 

SKP:n sisälle oli jo vuonna 1918 perustettu erillinen sotilasjärjestö, jonka yhtenä 

tehtävänä oli toimittaa operatiivisia ohjeita maanalaisesti Suomessa toimiville 

jäsenilleen.193 Sotilasorganisaatio jakautui Suomen armeijan sisällä sekä sen ulkopuolella 

toimiviin soluihin sekä yhteyshenkilöihin, joille annettiin tehtäväksi harjoittaa armeijan 

sisällä agitaatiota, suorittaa sotilasvakoilua sekä aiheuttaa yleistä häiriötä 

puolustuslaitoksessa. Toimintaan osallistui asepalveluksessa olevia asevelvollisia, 

palveluksen suorittaneita reserviläisiä sekä muutoin luotettaviksi katsottuja 

kommunisteja.194 SKP:lle maanalaisen sotilasjärjestön toiminta puolustuslaitoksessa oli 

tärkeää. Poiketen yleisestä puolueen korostamasta ”alhaalta ylöspäin”- 

organisoitumismallista sotilasjärjestön perusti puolueen johto.195 

 
Maanalainen toiminta Suomessa ei ollut ainoastaan SKP:n etujen mukaista toimintaa, 

vaan se palveli myös Neuvostoliiton ulkopoliittista strategiaa. Neuvostoliiton 

turvallisuuspoliittisen  toimintavyöhykkeen nähtiin ulottuvan myös maan reunavaltioiden 

alueelle, joissa sijaitsivat sen uloimmat puolustuslinjat.196 Käytännön tasolla ratkaisuksi 

tähän toimintatapaan käytettiin maanalaista toimintaa Neuvostoliiton länsinaapureissa, 

kuten esimerkiksi Suomessa.  

 
5.2 Soluttautuminen  
 

Puolustuslaitoksen sisälle soluttautumista varten sotilasjärjestöllä oli useampia eri 

suunnitelmia 1920-luvun aikana. Organisaatio pyrki 1920-luvun aikana järjestäytymään 

 
191 Saarela 2008, s. 479. 
192 Saarela 2008, s.480. 
193 Hirvelä, Jesse. Kahden sisällissodan vallankumoukselliset: Suomalaisen kommunistisen puolueen 
sotilasjärjestö Neuvosto-Venäjällä 1918–1920. Helsingin yliopisto, 2017, s. 20.  
194 Salomaa, Markku. Punaupseerit: SKP:n ja puna-armeijan sotilaallinen yhteistoiminta  kansalaissodasta 
talvisotaan 1918-1940. Porvoo: Werner Söderström, 1992, s.235. 
195 Saarela 2008, s.485.  
196 Salomaa 1992, s.214. 
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puolustuslaitoksen divisioonajaon mukaisesti, jolloin I divisioonaan kuuluneet 

helsinkiläiset joukko-osastot kuuluivat I divisioonan organisaattorille.197 Divisioonatason 

organisaattorit olivat usein nuoria miehiä, jotka olivat suorittaneet asepalveluksen hieman 

ennen nimittämistään tehtävään ja olivat tavallisesti itse suoraan yhteydessä joukko-

osastoissa oleviin asevelvollisiin. Sotilasjärjestön toimintaa Suomessa johti 

yleisorganisaattori, joka oli saanut jonkin verran sotilaskoulutusta Pietarissa. 

 

Säännöllisen yhteydenpitoväylän löytäminen eri joukko-osastoissa palveleviin 

asevelvollisiin osoittautui haasteelliseksi tehtäväksi. Ratkaisu keksittiin vuonna 1926, 

jolloin paikalliselle tasolle perustettiin muutamista henkilöistä koostuvia 

sotilaskomiteoita organisaattorien tueksi. Tavoitteeksi asetettiin sotilaskomitean 

perustaminen jokaiselle armeijan joukko-osaston käsittävälle paikkakunnalle ja samalla 

yhdistää maanalainen sotilastoiminta muuhun poliittisen työhön paikallisen yhteistyön 

kasvattamiseksi.198  Yhteistyötoiminnassa tukeuduttiin esimerkiksi vasemmistolaisen 

nuorisoliiton jäsenistöön, joille annettiin tehtäväksi asevelvollisten valmentaminen 

armeijaa varten. Paikallisten sotilaskomiteoiden jäsenet olivat toiminnan 

käynnistymisvaiheessa usein juuri nuorisoliittolaisia. Sotilaskomiteoiden perustaminen 

eri paikkakunnille ei sellaisenaan ratkaissut ongelmaa pysyvän yhteydenpitokanavan 

löytämisestä armeijan sisälle ja alueelliset erot komiteoiden järjestäytymisessä sekä 

aktiivisuudessa vaihtelivat. Niiden tarkoituksena ei kuitenkaan ollut toimia pääasiallisena 

tahona sotilasasioiden järjestämisessä eri paikkakunnilla, vaan luoda vaikutuskanava 

sotilaallisten sekä poliittisten ryhmittymien välille koskien asevelvollisten kouluttamista 

ennen astumista varsinaiseen palvelukseen.   

 

Vuodesta 1923 alkaen sotilasjärjestön sisällä käytettiin nimitystä solu puolustuslaitoksen 

sisällä ja sen ulkopuolella toimivista järjestön ryhmittymistä.199 Varhaisimmissa järjestön 

suunnitelmissa oli sijoittaa joukko-osastojen jokaiseen komppaniaan vähintään yksi solu, 

mutta tämä osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi toteuttaa.200 Solun kokoonpano pyrittiin 

pitämään mahdollisimman tiiviinä, sillä liian suuri solu saattoi paljastaa agitoinnin tai 

sotilasvakoiluaikeet vastapuolelle. Sen sijaan ulkopuolelle jääneitä houkuteltiin ns. 

 
197 Saarela 2008, s.485–486. 
198 Saarela 2008, s.487.  
199 Saarela 2008, s.488 
200 Salomaa 1992, s.235.  
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”käsivarsiksi”, joita voitiin käyttää esimerkiksi kommunistisen kirjallisuuden ja 

lentolehtisten levittämiseen sekä tarvittavan koulutuksen jälkeen käyttää solujen 

lisätäydentämiseen.201 Asepalveluksen tullessa päätökseen oli reserviin siirtyvien solujen 

jäsenten tehtävänä myös kouluttaa nuoremman ikäluokan asevelvollisista uusia jäseniä 

soluihin.  

 

Sotilasjaoston maanalaisella toiminnalla oli myös yhteinen nimittäjä puolustuslaitoksen 

toimintamallin kanssa, sillä molemmat osapuolet vaativat jäseniltään poliittista 

luotettavuutta. Kuka tahansa ei voinut osallistua maanalaiseen toimintaan armeijan 

sisällä, vaan keskeisimmille paikoille pääsy vaati henkilön yleistä tuntemusta 

kommunistien piirissä.202 Jos sisäpiiriin pyrkijää ei tunnettu, oli vaarana tulokkaan 

myöhempi paljastuminen vastapuolen vakoojaksi. Oli myös tärkeää, että soluihin sisään 

tulevat olivat komppanioiden toimeliaimpia sekä tarmokkaimpia asepalvelustaan 

suorittavia, vähemmän aktiiviset jäsenet saattaisivat muuttaa solun toiminnan 

tehottomaksi. 

 

Sotilasjärjestön soluttautuminen ja erillisen järjestäytyneen organisaation perustaminen 

puolustuslaitoksen sisälle ei suunnitelmista huolimatta toteutunut toivotulla tavalla. 

Toimivia soluja löytyi komppanioista satunnaisesti ja olivat olemassa useasti vain 

sotilasjärjestön omissa asiapapereissa. Lisäksi yhteydenpitomahdollisuudet maanalaista 

toimintaa harjoittaneiden henkilöiden kesken vaihtelivat liiaksi tai katkesivat ajoittain 

kokonaan.203 Yhteydenpidon heikentymiseen vaikutti muun muassa alokkaiden 

eristäminen heti palveluksen alkamisen yhteydessä, joukko-osastojen siirtyminen 

harjoitusleireille sekä tarvittavien kontaktien puuttuminen yhteyshenkilöiden välillä 

asevelvollisikäluokkien vaihtuessa. Sotilasjärjestön johto näki heikentyneiden 

mahdollisuuksien olleen seurausta puolueen sekä vasemmistolaisen nuorisoliiton 

osoittamasta riittämättömästä tuesta maanalaiselle toiminnalle armeijan sisällä.204 

 

 

 
201 Punasotilas, lokakuu 1926. Liite YE valvontatoimiston kirjelmään Uudenmaan rykmentin 
komentajalle 25.2.1927, nro 310/VI/27/h. SArk-1285/13, MMA 
202 Punasotilas, lokakuu 1926. Liite YE valvontatoimiston kirjelmään Uudenmaan rykmentin 
komentajalle 25.2.1927, nro 310/VI/27/h. SArk-1285/13, MMA. 
203 Saarela 2008, s.488–490.  
204 Saarela 2008, s.490.  
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5.3 Toiminta Helsingissä 
 
Hatarista toimintamahdollisuuksista huolimatta Helsingissä päämajaansa pitänyt SKP:n 

sotilasjärjestö onnistui luomaan paikallisesti toimivia soluja ja välittämään informaatiota 

puolustuslaitoksen sisällä sekä myös sen ulkopuolelle. Yhteydenpito sekä toiminnan 

harjoittaminen onnistuivat parhaiten sellaisissa jalkaväkikoulutusta harjoittavissa joukko-

osastoissa, missä asepalvelustaan suorittaneiden joukossa oli runsaasti työläisperheistä 

kotoisin olevia sekä aiemmin vasemmistolaiseen nuorisoliikkeeseen kuuluneita 

asevelvollisia.205 Helsingissä sijaitsevista joukko-osastoista nämä edellytykset 

maanalaiselle toiminnalle täyttyivät parhaiten Uudenmaan rykmentissä sekä Suomen 

valkoinen kaartissa. Joukko-osastot ilmoittivat esiin nousseista maanalaisen toiminnan 

muodoista eteenpäin, mutta epäiltyjen kiinnisaanti ei kaikissa tapauksissa tapahtunut 

helposti.  

 

Joukko-osastojen tietoisuuteen nousseet ja eteenpäin raportoidut tapaukset maanalaisesta 

toiminnasta olivat sisällöltään kirjavia. Raportteja kommunistien toiminnasta sekä 

vaikutuspyrkimyksistä kirjattiin kasarmeilta sekä niiden ulkopuolelta. Useimmiten 

tapaukset liittyivät kasarmialueilta sekä sotilastuvista löytyneisiin kirjoihin tai 

lentolehtisiin, mutta myös suullisia puhetilaisuuksia pidettiin. Esimerkiksi syyskuussa 

1922 julkistetussa EK:n tilannekatsauksessa kirjoitettiin Helsingin Kauppatorilla 

harjoitetusta valistustyöstä, jossa sotilaille oli jaettu suuria määriä lentolehtisiä sekä 

kutsuttu erillisiin kommunistisiin valistustilaisuuksiin.206  
 

Sotilasvakoilua varten sotilasjärjestön asiamiesten tavoitteena oli saada käsiinsä joukko-

osastojen esikuntien asiakirjoja tavalla tai toisella. Erilaiset määrävahvuusilmoitukset, 

päiväkäskyt sekä liikekannallepanosuunnitelmat pitivät sisällään sellaisia tietoja, joita 

SKP:n puoluejohto saattoi tarvittaessa omassa toiminnassaan hyödyntää.207 Lisäksi 

sotilastietojen lähettäminen rajan yli SKP:n puoluejohdolle tarkoitti niiden osittaista 

päätymistä myös Neuvostoliiton johdon tietoisuuteen.  

 

 
205 Saarela 2008, s.488. 
206 Sotaväen esikunnan kirje Helsingin garnisonipäällikölle 30.9.1922, nro 17553/17.sal. R-263/7, MMA. 
207 Saarela 2008, s.505. 
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Puolustuslaitoksen toimintaan liittyviä asiakirjoja pyrittiin hankkimaan myös Helsingistä 

ja osa tavoitelluista asiakirjoista sisälsi tietoja ajankohtaisista tapahtumista muualla 

yhteiskunnassa. Yleisesikunnan päällikkö O.Enckell raportoi sotaväen päällikölle 

alkuvuodesta 1922 kommunistien kiinnittävän erityisen suurta huomioita 

puolustuslaitoksen tärkeimpiin liikekannallepanosuunnitelmiin sekä Karjalan 

kysymykseen koskeviin asiapapereihin.208 Enckellin mukaan kommunistien salaiset 

asiamiehet olivat tarjonneet eräälle Helsingissä palvelevalle upseerille moninkertaisen 

rahallisen korvauksen upseerin kuukausiansioihin verrattuna asiapapereista tai niiden 

jäljennöksistä, jotka todistaisivat Suomen hallituksen sekä puolustuslaitoksen tukevan 

Karjalan kansannousua. Tarjoukseen esittäminen jäi mitä ilmeisimmin yrityksen tasolle, 

mutta Enckell kehotti sotaväen päällikköä huomauttamaan joukko-osastoja tärkeiden 

asiapapereiden säilyttämisestä asiallisesti lukituissa olosuhteissa vastaavien tilanteiden 

välttämiseksi.  

 

Punasotilas 
 

Yksittäisistä viestintäkanavista kenties tärkein kommunististen näkemysten levittäjä  

asevelvollisten keskuuteen oli Punasotilas-lehti, joka ilmestyi lähes kuukausittain 1920-

luvun aikana.209 Vaatimattomasta ulkoasustaan huolimatta lehdessä kerrottiin laaja-

alaisesti erilaisista tapahtumista sekä toiminnasta puolustuslaitoksen sisältä, ja tätä 

tarkoitusta varten lehdestä löytyi erillinen ”Mitä kasarmeista kuuluu” – osasto. 

Yksittäisten komppanioiden tasolle syventyneiden kirjoitusten lisäksi lehdessä käsiteltiin 

myös yleisempiä aiheita, kuten aseista riisuntaa, suomalaista maanpuolustustahtoa sekä 

puna-armeijan toimintaa Neuvostoliitossa. SKP:n johto arvioi 1920-luvun puolivälissä 

noin 800–1300 suomalaisen sotilaan lukevan lehteä säännöllisesti ja yhdellä fyysisellä  

lehdellä olleen noin 3–5 lukijaa.210  

 

Punasotilas-lehden sisällöstä Mitä kasarmeista kuuluu-osaston kirjoitukset tarjosivat 

kuvauksen siitä, minkälaisista asioista Helsingissä asepalvelustaan suorittavat 

 
208 YE osasto VI salainen kirje sotaväen päällikölle 1922, nro 10/VI/sal. Koskee: Kommunistien vakoilua. 
R-258/11, MMA. Karjalan kansannousulla tarkoitettiin vuosien 1921–1922 aikana puhjennutta Itä-
Karjalan kansannousua Neuvosto-Venäjällä, johon osallistui myös suomalaisia sotilaita itäkarjalaisten 
puolella. Kts. Volanen, Risto. Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918-1922. Helsinki: Otava, 2019, 
s.398. 
209 Saarela 2008, s.490–491. 
210 Saarela 2008, s.491. 



 

 76 

kommunistisen sotilasjärjestön jäsenet sekä asiamiehet raportoivat. Huonot 

kasarmiolosuhteet, upseeriston sekä alipäällystön käytös sekä syömäkelvottomaksi 

koettu armeijaruoka olivat useissa kirjoituksissa arvostelun kohteina. Yhdistettynä osalle 

asevelvollisista palveluksen suorittamisesta syntyvään kielteiseen mielialaan oli usein 

liioitellut sekä väritetyt kertomukset kasarmipalveluksesta oivallinen keino 

maanpuolustustahdon alentamiseen sekä kommunististen näkemysten levittämiseen 

armeijan sisällä.  

 

Helsingistä kotoisin oleville asevelvollisille palveluspaikaksi valikoitui useasti 1920-

luvulla Santahaminassa sekä Suomenlinnassa sijainnut Uudenmaan rykmentti. Palvelus 

UR:ssä keräsi myös värikkäitä kirjoituksia sekä kannanottoja Punasotilaan sivuille, joista 

lehteä seurannut YE:n valvontatoimisto raportoi niiden julki tullessa rykmentin 

komentajalle. Toukokuussa 1927 YE valvontatoimiston väliaikainen päällikkö O.Pöysti 

kirjoitti toimintaohjeista koskien Helsingissä palvelevien kommunistien kiinnisaantia.211 

Pöystin mukaan julkinen selvitystyö kommunistien paljastamiseksi ei useinkaan johtanut 

toivottuihin lopputuloksiin, vaan tehokkain tapa oli toimia  huomiota herättämättä 

varovaisia tiedustelutoimenpiteitä käyttäen kirjoittajien henkilöllisyyden selvittämiseksi. 

Pöystin ohjeistus oli varustettu maaliskuun 1927 Punasotilaassa julkaistulla 

kirjoituksella, jossa arvosteltiin UR:n I ja II pataljoonan sotilaille tarjottua ”matoista 

leipää” sekä muonituksesta vastuussa ollutta vääpeliä. Nimimerkillä ”Nuori mies 

U.R:stä” varustettu kirjoitus päätti vääpeliin kohdistuneen kavallussyytteensä 

seuraavasti: 

 

”…Näyttää siltä, että ´Herra Vääpelin´ rötökset peitetään villaisella ja vajaukset 

täytetään miehistön kustannuksella. Porvarillisessa armeijassa ja yhteiskunnassa on se 

kyllä niin tavallista, mutta sotilaille se antaa ajattelemista, opettaa heille mitä heidän 

oikeastaan on aseillaan tehtävä, minkä puolesta henkensä uhrattava.” 212 

 

Kevät ja erityisesti vapun aika tarjosivat joukko-osastoihin soluttautuneille 

kommunisteille sekä muualla yhteiskunnassa toimiville siviiliasiamiehille 

 
211 YE valvontatoimisto henkilökohtainen kirje Uudenmaan Rykmentin komentajalle 6.5.1927, nro 
662/VI/27h. SArk-1285/13, MMA. 
212 ”Nuori mies U.R:stä”. Punasotilas, maaliskuu 1927. Liite YE valvontatoimiston henkilökohtaiseen 
kirjeeseen Uudenmaan Rykmentin komentajalle 6.5.1927, nro 662/VI/27h. SArk-1285/13, MMA. 
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mahdollisuuden vappujulistusten sekä lentolehtisten levittämiselle asevelvollisten 

keskuuteen, mistä YE tiedotti joukko-osastoja vuosittain 1920-luvun aikana. Työväen 

juhlan esiintuominen asevelvollisille oli myös yksi SKP:n sotilasjärjestön tavoitteista.213 

Esimerkiksi huhtikuussa 1927 YE tiedotti kiertokirjeessään joukko-osastoja erityisesti 

sotilaille laadittujen lentolehtisten levityksen käynnistymisestä jo muutamaa päivää 

ennen vappua ja päästessä levittäjien jäljille oli heidät otettava kiinni ja kuulusteltava.214 

YE:n valvontatoimisto oli myös saanut selville, että vappujulistusten jakaminen alkaisi 

joukko-osastoissa eri puolilla Suomea samanaikaisesti huhtikuun 29. ja 30. päivän 

välisenä yönä.215 

 

Vapuksi kiristynyt asevelvollisten valvonta huomioitiin myös Punasotilaassa. 

Nimimerkki ”Solttupoika U.R:stä” raportoi lehden kesäkuun 1927 numerossa 

tapahtumista seuraavasti:  

 

”Vappu U.R:ssä. Kasarmialueilla yöllä kierteli vankat patrullit, jotka silmälläpitivät 

kaikkea yöllä tapahtuvaa liikettä, koettivat ehkäistä kaiken yhteistyön kasarmien välillä. 

Tämän lisäksi oli muutamien komppanioiden ovet vahvasti suletut. Mutta huolimatta 

kaikesta oli tapahtunut jotakin erikoista, koska päivystävän upseerin piti kysellä, kuka oli 

käynyt ulkona. Mitä se sitte oli löytänyt, ei hän ilmoittanut, mutta jotakin voi arvata 

tapahtuneen. Sellainen ilme oli hänen kasvoillaan, josta syystä poikain suut vetäytyivät 

hieman hymyyn.” 216 

 

Punasotilaalla, lentolehtisillä sekä muun puolustuslaitoksessa tapahtuneen maanalaisen 

toiminnan tarkoituksena oli estää työläistaustaisia nuoria ajautumasta oikeistolaisen 

Suomen ohjattaviksi. Tavoitteena oli sirpaloittaa voimassa olleen yhteiskuntajärjestyksen 

armeija sisältä käsin.217 Punasotilaassa esitettyjen kirjotusten tarkoituksena oli aiheuttaa 

yleistä närkästyneisyyttä puolustuslaitoksen harjoittamia rappiollisia toimintatapoja 

kohtaan. Kurittomuuteen lehden aiheet sen sijaan eivät kannustaneet, vaikka kirjoitukset 

 
213 Saarela 2008, s.501. 
214 YE os.2 kiertokirje joukko-osastoille 22.4.1927, nro 560/VI/27.h. SArk-1285/13, MMA. 
215 Liite YE:n kiertokirjeeseen 22.4.1927, nro 560/VI/27.h. SArk1285/13,MMA. 
216 Nimimerkki ”Solttupoika U.R:stä”. Punasotilas-lehti, kesäkuu 1927. Liite YE valvontatoimiston 
henkilökohtaiseen kirjeeseen Uudenmaan Rykmentin komentajalle 14.7.1927, nro 935/VI/27h. SArk-
1285/13, MMA. 
217 Saarela 2008, s.493. 
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saattoivatkin ajoittain kehottaa työläisiä joukkona nousemaan porvarillisia voimia 

vastaan.218 

 
5.4 Maanalaisen toiminnan torjunta  
 

SKP:n sotilasjaoston maanalainen toiminta ei jäänyt Suomen tiedustelu- ja 

valvontaviranomaisilta huomioimatta ja toimenpiteitä sotilasvakoilun, agitaation sekä 

kommunistisen kirjallisuuden leviämisen estämiseksi puolustuslaitoksessa tehtiin läpi 

1920-luvun. Yleisesikunnan valvontatoimisto oli asevelvollisvalvonnan tapaan 

puolustuslaitoksessa tapahtuvan yhteiskuntavastaisen toiminnan keskuselin, EK:n 

vastuulla oli tiedustelutoiminnan sekä kiinniottojen suorittaminen muualla 

yhteiskunnassa. Valvontatoimenpiteitä myös tehtiin ja esimerkiksi vuosien 1923–1927 

välisenä aikana jaettiin yhteensä 625:lle henkilölle tuomioita valtio- ja maanpetoksista 

maanalaisesta kommunistisesta toiminnasta yhteiskunnassa.219 

 

Suojeluskuntajärjestö otti myös osaa maanalaisen toiminnan torjumiseen. 

Suojeluskuntiin kuuluvien omatoimisia suorituksia levottomuuksien hallintaan 

viranomaistoiminnan rinnalla ei kuitenkaan sisäpoliittista syistä haluttu tapahtuvan ja 

tällaiset pyrkimykset kiellettiin.220 Sen sijaan omissa valistustilaisuuksissaan 

suojeluskunnat saivat vapaat mahdollisuudet harjoittaa kommunismin vastaista toimintaa 

ja kuten jo aiemmin on todettu, suojeluskuntien lausuntoja käytettiin asevelvollisten 

luotettavuutta arvioitaessa niin kutsuntavaiheessa kuin varsinaisessa asepalveluksessa. 

 

Julkisen kommunistisen puoluetoiminnan lakkauttaminen vuonna 1924 sai maanalaista 

toimintaa valvovat viranomaiset valmiustilaan. Huhtikuun lopulla vuonna 1924 

sisäasiainministeriö tiedotti kaikkia Suomen maaherroja armeijan lippujuhlaan 16.5.1924 

kohdistetuista ulkoisista uhista.221 Ministeriön tietoisuuteen oli päätynyt terrorististen 

toimeenpanojen valmisteluja, kuten murhien, ammusvarastojen räjäyttämisten sekä 

rautatiesiltojen rikkomisten suunnitteluja ja kehotti määräämään poliisiviranomaiset, 

 
218 Saarela 2008, s.494. 
219 Lackman Matti. Teoksessa: Simola, Matti (Toim.), Ratakatu 12 : Suojelupoliisi 1949-2009 Helsinki: 
WSOY, 2009, s.223.  
220 Selén 2001, s.314. 
221 Liite 1 DE:n erittäin salaiseen kirjeeseen joukko-osastojen komentajille  6.5.1924 ,nro 219/eritt. sal. 
Koskee: kommunistien toimintaa. R-310/1, MMA. 
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suojeluskunnat sekä armeijan joukko-osastot erityiseen valmiuteen. Lisäksi määrättiin 

pitämään silmällä kaikkia kommunistisia sekä muita epäilyttäviä aineksia, huomiota 

herättämättä. Suojeluskuntalaisia oli kehotettu pukeutumaan virkavaltaa avustavia 

valvontatehtäviä varten siviiliasuihin ja varustautumaan ainoastaan taskuasein.222 

Pelättyjä toukokuun 16. päivän terroritekoja ei koskaan toteutettu, mutta suurten 

miehistöresurssien ohjaaminen kiireellisiin valvontatoimenpiteisiin oli osoitus 

valvontajärjestelmän kokemasta uhasta sekä torjumisen tarpeellisuudesta .  

 

Syksyllä 1927 maanalaista toimintaa valvovat elimet, EK ja YE:n valvontatoimisto, 

onnistuivat pääsemään Helsingissä operoivien  SKP:n sotilasjaoston jäsenien jäljille. 

EK:n suorittamassa takavarikossa sotilasjaostolta oli YE:n valvontatoimiston päällikön 

mukaan löydetty täydellinen luettelo toimihenkilömääristä, jotka olivat armeijassa 

harjoittaneet sotilasvakoilua sekä kommunistista kiihotustyötä.223 Luettelossa oli 

merkitty UR:n kohdalle vuoden 1927 heinä-syyskuun ajalle 3 erillistä solua, joissa oli 13 

jäsentä sekä 5 käsivartta. Käsivarrella tarkoitettiin sellaisia palveluksessa olleita sotilaita, 

jotka kokosivat sotilasvakoilua koskevia tietoja ja levittivät Punasotilasta asevelvollisten 

keskuuteen. UR:n ulkopuolella oli Helsingin piirissä lisäksi 5 siviiliasiamiestä sekä 1 

käsivarsi, jotka johtivat toimintaa kaikkiin piiriin kuuluviin joukko-osastoihin. 

 

Syksyn 1927 takavarikko Helsingissä liittyi mitä ilmeisimmin ns. suureen 

kommunistijuttuun, jossa EK onnistui pidättämään useita maanalaisesti Suomessa 

toimivia SKP:n jäseniä. Pidätysten sarja käynnistyi SKP:n yleisorganisaattori Jalmari 

Rasin kiinniotolla, jonka ilmiantojen perusteella SKP:n toimijoita pidätettiin 

maaliskuussa 1928.224 Maanalaisen kommunismin kukistaminen yhteiskunnassa laillisin 

keinoja käyttäen oli kuitenkin hidasta ja toiminta jatkui eri muodoissa. 1920-luvun 

loppupuolen pidätyksistä johtuen kommunistit organisoivat voimakkaita kannanottoja 

kaikkialla yhteiskunnassa oman olemassaolonsa säilyttämiseksi. Matti Lackmanin 

mukaan kommunistien aggressiivinen esiintulo käynnisti osaltaan suomalaisen 

kommunistivastaisen kansannousun 1920-luvun lopulla, joka konkretisoitui 

äärioikeistolaisen lapuanliikkeen toiminnan käynnistymisenä. 

 
222 Selén 2001, s.315. 
223 YE valvontatoimiston henkilökohtainen kirje Uudenmaan rykmentin komentajalle 15.11.1927, nro 
1239/VI/27h. SArk-1285/13, MMA. 
224 Lackman 2009, s.223. 
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Vuosien 1928–1929 taitteessa Uudenmaan rykmentin I pataljoonassa Santahaminassa 

paljastui useammasta henkilöstä koostuva sotilasjärjestön solu, johon osallistuneita 

asevelvollisia YE:n valvontatoimisto oli pitänyt silmällä syksystä 1928 lähtien. Solun 

yhteyshenkilönä toimineesta A.Nuorasesta valvontatoimisto välitti tiedot pataljoonan 

komentajalle palvelukseen astumisen yhteydessä syyskuussa 1928. Tietojen perusteella 

Nuoranen oli Helsingin kommunistisen nuorisoseuran jäsen.225 Silmälläpidon tuloksena 

Nuorasen ympäriltä paljastui useampi asepalvelustaan suorittava henkilö, joiden 

taustatietoja selvitettäessä paljastui yhteyksiä kommunistisiin järjestöihin Suomessa. 

Näin kävi muun muassa asepalvelustaan samassa pataljoonassa suorittaneelle Ontro 

Virtaselle, joka toimi siviilissä valvontatoimiston selvitysten perusteella Työväen 

Urheilulehden toimittajana.226 Solun toiminnan seuraaminen kesti helmikuuhun 1929 

saakka, jolloin Nuoranen, Virtanen sekä solun loput jäsenet pidätettiin ja toimitettiin 

EK:n Helsingin tutkintavankilaan.227 Solun toiminnan paljastamiseksi Uudenmaan 

rykmentin komentaja sekä valvontatoimiston päällikkö Pöysti olivat sopineet suullisesti 

varovaisesti etenevistä toimenpiteistä, joilla solua tarkkailtiin. Suunnitelmaan sisältyi 

samassa komppaniassa palvelevan asevelvollisen käyttäminen ”luottomiehenä” 

maanalaisesta toiminnasta raportoimiseksi.228 Sotaylioikeuden maalikuussa 1929 

antamassa tuomiossa solun jäsenet tuomittiin kommunistisen kirjallisuuden 

levittämisestä ja valtiopetoksen valmistelusta erimittaisiin vankeusrangaistuksiin sekä 

kansalaisluottamuksen menettämiseen.229 Samalla solun jäsenet julistettiin 

kelpaamattomiksi puolustuslaitoksen palvelukseen.  

 

Silmälläpitoa 

 

Etsivän keskuspoliisin henkilömappien kautta avautuu mahdollisuus tarkastella 

yksittäisten asepalvelustaan suorittavien vaiheita puolustuslaitoksessa 1920-luvun 

aikana. Ne voivat parhaimmillaan avata pitkäaikaisen sekä yksityiskohtaisen kuvauksen 

 
225 Uudenmaan rykmentin esikunnan henkilökohtainen kirje I pataljoonan komentajalle 14.9.1928, nro 
241/D.4/28/henk. SArk-1285/13, MMA. 
226 Yleisesikunta osasto 2 valvontatoimiston henkilökohtainen kirje Uudenmaan rykmentin komentajalle 
30.11.1928, nro 2593/VI/28h. SArk-1285/13, MMA. 
227 Yleisesikunnan valvontatoimiston kuulustelupöytäkirja nro 3. Liite Yleiskunnan valvontatoimiston 
henkilökohtaiseen kirjelmään Uudenmaan rykmentin komentajalle 21.2.1929, nro 222/VI/29h. SArk-
1285/13. 
228 Uudenmaan rykmentin komentajan henkilökohtainen kirje YE valvontatoimiston päällikölle 1.2.1929, 
nro 77/F. Koskee: Kiihotuslehtistä. SArk-1285/13, MMA. 
229 Sotaylioikeuden päätös, annettu Helsingissä 14.3.1929. SArk-1285/13, MMA. 
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yksilön liikehdinnöistä siviilistä asepalvelukseen sekä palveluksen jälkeiseen aikaan.  

Toisaalta raportoituja yksityiskohtia saatettiin myös liioitella tai värittää tehostamaan 

seurannan vaikuttavauutta.230 Henkilömappeihin kerätyt aineistot oli useimmiten kerätty 

erilaisten EK:n varjostustoimenpiteiden avulla ja tietoja silmälläpidettävistä pyrittiin 

yhdistämään myös muihin tutkinnan alla oleviin seurattaviin mahdollisten 

kommunististen verkostojen paljastamiseksi.  

 

Asepalvelustaan syksyllä 1925 Uudenmaan rykmenttiin suorittamaan lähtenyt 

helsinkiläinen T.Vainio oli ollut EK:n varjostajien seurattavana edellisestä talvesta 

lähtien. Vainio mainittiin EK:n aineistoissa ensimmäisen kerran tammikuussa 1925 

Helsingin työväentalolla järjestetyssä Sörnäisten sosialistisen nuoriso-osaston 

järjestämässä juhlassa, jossa EK:n tiedottaja ”O.3” oli saanut selville Vainion astuvan 

sotaväkeen seuraavana syksynä.231 Nuoriso-osaston kirjallisuus- ja 

taloudellisammatilliseen jaostoon kuulunut Vainio päätyi tästä tammikuisesta juhlasta 

lähtien erillisen EK:n tiedonantajan silmälläpidettäväksi, joka oli onnistunut 

soluttautumaan sosialistisen nuoriso-osaston jäseneksi. Koodinimellä ”T.116” operoinut 

tiedonantaja seurasi Vainion toimintaa kevään sekä kesän 1925 aikana ja pääsi 

seurantajakson puitteissa tietoiseksi Vainion ja hänen lähimmän tuttavapiirinsä aikeista 

koskien nuoriso-osaston toimintaa sekä asepalveluksen suorittamista 

puolustuslaitoksessa.  

 

T.116 raportoi huhtikuussa 1925 keskustelleensa ensimmäisen kerran Vainion kanssa 

seuraavana syksynä koittavasta asepalveluksesta. Vastoin ennakko-odotuksia Vainio oli 

kertonut  tiedonantajalle, että hänen tavoitteensa olikin lähteä seuraavana syksynä 

punaupseerikouluun Pietariin asepalveluksen sijaan.232 Toukokuun 3. päivänä T.116 

jatkoi keskustelua asiasta Vainion kanssa matkalla kohti Malmin hautausmaata, jonne 

kymmenhenkinen sosialistisen nuoriso-osaston seurue oli menossa kunnostamaan 

sisällissodassa menehtyneiden punaisten hautoja. Keskustelun aikana T.116 tarjoutui 

lähtemään Vainion mukaan Pietariin, johon tämä oli suostunut.233 He myös sopivat 

keskenään aloittavansa venäjän kielen opinnot erään puna-armeijasta Suomeen palanneen 

 
230 Nevalainen, Pekka: Etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin aineisto henkilöhistorian lähteenä. 
Teoksessa: Genos: Suomen sukututkimusseuran aikakauskirja 68, 1997:4, s. 148.  
231 Ilmoitus nro 87. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA.  
232 T.116 ilmoittaa 24.4.1925. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA.  
233 T.116 ilmoittaa 4.5.1925. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA.  
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nuoriso-osaston jäsenen opeissa tullakseen paremmin toimeen vieraassa maassa. 

Keskustelua jatkettiin jälleen 13.5. Helsingin työväentalolla, jolloin Vainio kertoi 

tiedonantajalle, että hänen olisi pitänyt ilmoittaa aikeistaan punaupseerikouluun 

lähtemisestä Uuno Laurikaiselle, jonka kanssa oli keskustellut. Laurikainen oli T.116:n 

keräämien tietojen mukaan se henkilö sosialistisesta nuoriso-osasosta, jonka tehtävänä 

oli valmistaa ja toimia Vainion neuvonantajana puolustuslaitoksessa suoritettavia 

vakoilutoimenpiteitä varten.234 Laurikainen oli myös toiminut vuonna 1924 Sörnäisten 

sosialistisen nuoriso-osaston johtokunnan puheenjohtajana ja oli suorittanut jo aiemmin 

asepalveluksensa. Tiedon punaupseerikouluun lähdöstä oli kuitenkin Vainio pitänyt vielä 

tässä vaiheessa itsellään. Laurikainen toimi luultavasti juuri kesällä 1925 SKP:n 

sotilasjaoston divisioonaorganisaattorina.235 

 

Edellä kuvattujen tapahtumien jälkeen Vainion silmälläpito siirtyi järjestelmällisempään 

suuntaan ja kesän 1925 aikana Etsivä Keskuspoliisi hyödynsi myös muita tiedonantajia 

Vainion aikeiden selvittämiseksi. Kesäkuun lopulla EK:n osasto VIII raportoi Vainioon 

kohdistuneen huomion kasvaneen myös maanalaista toimintaa armeijan sisällä 

harjoittavien henkilöiden keskuudessa ja ”valistustyö” asepalveluksen suorittamiseksi oli 

alkanut.236 Vainion tehtävänä oli heti asepalveluksen käynnistyttyä päästävä 

mahdollisimman nopeasti hyviin väleihin päällystön kanssa parhaiden 

harjoitusmahdollisuuksien ja niistä seuraavien ylennysten saamiseksi.237 Tämän 

toimintaohjeen noudattaminen tietäisi parempia mahdollisuuksia sotilasvakoilulle 

tavallisen sotamiesaseman sijaan. Lisäksi Vainion tuli myös harjoittaa agitointityötä sekä 

saada selville tietoa siitä, kuinka moni sotilas ryhtyisi mukaan taisteluun Neuvosto-

Venäjää vastaan tapauksessa, missä Neuvostoliiton sekä Suomen välille syttyisi sotatila. 

Todellisuudessa tämänkaltainen nopea eteneminen puolustuslaitoksen sisäisessä 

hierarkiassa Vainion suhteen tuskin olisi sellaisenaan ollut edes mahdollinen, sillä hänelle 

ei oltu annettu lainkaan poliittista luotettavuusnumerointia syksyllä 1924 järjestetyissä 

asevelvolliskutsunnoissa.238 Mitä luultavammin Vainion ohjeistamisesta vastanneet 

maanalaiset toimijat eivät kuitenkaan tästä tienneet. 

 
234 T.116 ilmoittaa 14.5.1925. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA.  
235 Saarela 2008, s.486. 
236 VII. Ilm.Nro 219, 27.6.1925. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA. 
237 VII Ilm. Nro 230, 3.7.25, Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA. 
238 Kutsuntaluettelojäljennökset 1924. Helsingin kutsuntapiiri, kutsuntatoimisto. R-736/50, KA. 
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Etsivän keskuspoliisin kesällä 1925 keräämistä valvontatiedoista huolimatta Vainion 

astumista asepalvelukseen ei pyritty estämään ja hän aloitti palveluksen Uudenmaan 

rykmentissä syyskuussa 1925.239 EK:n seurantaraportit alkoivat tämän jälkeen vähentyä. 

Syksyn 1925 hiljaiselon päätti kuitenkin 5.12.1925, jolloin Vainio määrättiin 

osallistumaan todistajana EK:n kuulusteluihin.240 Kuulusteluiden aikana Vainio kertoi 

kuuluneensa kahden Sörnäisten sosialistisen nuoriso-osaston jäsenen kanssa kesän 1925 

aikana ns. ”Puna-Vartioon”, jonka kiisti liittyvän millään tavalla sotilaalliseen 

toimintaan.241 Sen sijaan Vainio myönsi vastaanottaneensa kommunistista kirjallisuutta, 

ml.. Punasotilas-lehteä, Uuno Laurikaiselta ja kertoi Laurikaisen ohjeistaneen häntä 

sotaväessä toimimisen suhteen. Kuulusteluiden jälkeen Vainio päästettiin takaisin 

suorittamaan asepalvelustaan joukko-osastoonsa, josta hän karkasi viikkoa 

myöhemmin.242 Sotilaskarkuruutta kesti aina maaliskuuhun 1926 saakka, jolloin Vainio 

otettiin kiinni ja sijoitettiin Ilmajoen varavankilaan suorittamaan kolmen kuukauden 

vankeusrangaistusta sotilaskarkuruudesta.243 

 

Kuvaus helsinkiläisen T.Vainion asepalveluksesta sekä sitä edeltävästä ajasta kertoo 

omaa kieltään poliittisen luotettavuusarvioinnin ongelmakohdista. Etsivän keskuspoliisin 

jo tammikuussa 1925 käynnistyneiden valvontatoimenpiteiden seurauksena olisi Vainion 

asepalvelus voimassaolevan luotettavuusarvioinnin näkökulmasta täytynyt joko eristää 

tai evätä kokonaan ja hänet olisi pitänyt merkitä poliittisesti epäluotettavaksi. Näin ei 

kuitenkaan käynyt, vaan Vainio onnistui aloittamaan palveluksensa suunnitellusti. 

Tapaus osoittaa puolustuslaitoksen sekä muiden valvontaviranomaisten välisen 

tietojenvaihdon vähäisyyden. Olemassa oleva epäilys asevelvollisten yhteyksistä 

maanalaiseen kommunististen toimintaan jäi EK henkilökortistoihin eikä tieto ei siirtynyt 

joukko-osastoille. Tämä yksittäisen asevelvollisen tarkastelu ei kerro koko totuutta 

järjestelmän toimivuudesta, mutta se luo pohdinnan aiheen siitä, kuinka moni 

todellisuudessa poliittisen luotettavuusjärjestelmän kannalta epäluotettavaksi katsottu 

suoritti asepalveluksensa puolustuslaitoksessa 1920-luvulla.  

 
239 Ote sotamies Vainion sotilaskantakirjasta. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA. 
240 EK:n kirje Uudenmaan rykmentin komentajalle 5.12.1925, nro 8716. Henkilömappi 19, Valtiollisen 
poliisin I arkisto, KA. 
241 EK:n kuulustelupöytäkirja, nro 114/25. Henkilömappi 19, Valtiollisen poliisin I arkisto, KA. 
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5.5 Arvio maanalaisesta toiminnasta  
 
Tarkastellessa maanalaisen kommunistisen toiminnan tavoitteita sekä keinoja niiden 

toteuttamiseksi puolustuslaitoksessa herää kysymys siitä, oliko niiden tosiasiallinen 

toteutuminen lainkaan mahdollista. Todennäköisesti ei. Valvontaviranomaisten sekä 

puolustushallinnon rajalliset, mutta suhteutettuna maanalaiseen toimintaan ylivoimaiset 

resurssit eri puolilla valtakuntaa estivät tehokkaasti suunniteltujen iskujen sekä 

värväysten laajamittaisen toteuttamisen. SKP:n sotilasjärjestön kuvittelemat 

jäsenvahvuudet puolustuslaitoksen sisällä olivat myös useimmissa tapauksissa täysin 

liioiteltuja  yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta.  

 

Valvontaviranomaisten menettelyä arvioitaessa vaikuttavat toteutetut toimenpiteet varsin 

laajamittaisilta suhteutettuna kommunististen toiminnan muotoihin. Yhteiskunnallinen 

ilmapiiri Suomessa antoi tälle kuitenkin oikeutuksen. Kielteinen suhtautuminen 

kommunismiin ja Neuvosto-Venäjään toivat tarvittavat resurssit valvontaviranomaisten 

käytettäväksi ja niiden käyttöä ohjattiin tehokkaasti maanalaisen toiminnan torjuntaan. 

Valvontaviranomaisten henkilökunnan kiivas kommunisminvastaisuus lisäsi myös intoa 

tukahduttaa sotilasjärjestön toiminta armeijan sisällä.  

 
SKP:n sotilasjärjestön maanalainen toiminta Helsinkiin sijoitetuissa joukko-osastoissa 

onnistui ajoittain aiheuttamaan puolustuslaitoksessa toimenpiteitä solujen sekä 

asiamiesten paljastamiseksi. Parhaiten toiminta onnistui niissä aselajeissa, joissa valtaosa 

asepalvelustansa suorittavista oli kotoisin työläisperheistä. Tässä luvussa esitetyt 

arkistolähteet kertovat siitä, että sotilasjärjestö myös silloin tällöin pääsi tavoitteeseensa 

aiheuttamalla häiriötä yksittäisten komppanioiden tasolla. Samalla ne kuitenkin söivät 

edellytykset laajemmalle toiminnalle armeijan sisällä sotilasvakoilun tai agitaation 

paljastuttua viranomaisille.  

 

Kokonaisuudessaan SKP:n sotilasjärjestön toimet sekä vaikutusmahdollisuudet olivat 

puolustuslaitoksen sisällä 1920-luvun aikana tehottomia, mutta yksittäisiä tapauksia 

tarkastelemalla voidaan havaita toiminnan monipuoliset ilmenemismuodot. On kuitenkin 

todennäköistä, että paljastuneet verkostot olivat osaltaan vaikuttamassa 

luotettavuusarvioinnin kehittämiseen sekä laajentumiseen 1920-luvun aikana ja ne loivat 

myös perusteet arvioinnin jatkamiselle puolustuslaitoksessa.  
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6 Päätäntä  
 
On aika esittää päätelmiä tutkimukseni sisällöstä. Olen pyrkinyt esittämään jokaisen 

pääluvun kohdalla lyhyehkön arvioin kustakin käsitellystä teemasta ja tässä 

päätäntäkappaleessa punon nämä arvioinnit yhteen. Kutsunnat, asepalvelus ja 

maanalaisen kommunistisen toiminnan valvonta sekä torjunta olivat jokainen hyvin 

merkittävässä asemassa tarkastellessa asevelvollisten poliittisen luotettavuuden 

valvontaa sekä 1920-luvun aikana, ja tästä syystä valitsin juuri nämä kolme päälukua 

tähän tutkimukseen. Olen jakanut päätäntä-kappaleen kolmeen osaan, joista kaksi 

ensimmäistä keskittyy tutkimuskysymysteni läpikäyntiin ja kolmas aiheen mahdolliseen 

jatkotutkimukseen. 

 
6.1 Miksi asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonta suoritettiin?  
 
Ensimmäistä tutkimuskysymystäni arvioitaessa ei pelkkä Helsingin kaupunkiin 

keskittyvä tutkimus tuo toivottua lopputulosta. Syyt miksi-kysymykselle on löydettävissä 

koko suomalaista sekä myös eurooppalaista yhteiskunnallista kehitystä sivuavista 

teemoista tutkimallani ajanjaksolla. Tämä oli myös perusta sille, miksi tutkimukseni 

toteuttaminen pelkästään Helsinkiä koskevilla aineistoilla olisi ollut hyvin haastavaa 

toteuttaa.  

 

Viimeistään sisällissodan aikana tapahtunut kahtiajakautuminen vasemmistoon sekä 

oikeistoon jätti jälkeensä pitkät arvet suomalaiseen yhteiskuntaan. Sodan voittaneen 

osapuolen luottamus hävinneeseen oli kortilla lähes kaikilla eri yhteiskunnan osa-alueilla 

ja tämä näkyi myös maanpuolustukseen liittyvissä asioissa. Oikeistolle puolustuslaitos 

merkitsi voimassa olleen yhteiskuntajärjestyksen turvaa sekä perustaa, johon koko 

poliittinen järjestelmä tukeutui. ”Sotalaitoksen erikoista tehtävää valtiossa” varjeltiin 

sisäisiltä sekä ulkoisilta uhilta kaikin mahdollisin keinoin ja epäluottamusta aiheuttaneet 

ainekset haluttiin sulkea maanpuolustusjärjestelmän ulkopuolelle. Tätä tehtävää tuettiin 

poliittisesti ja sille myönnettiin valtiohallinnon toimesta taloudellisia resursseja 

järjestelmän ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi. Puolustuslaitoksen sisäisen 

järjestäminen jätti kuitenkin varjoonsa ne yksilöt sekä ryhmät, joilla ei välttämättä ollut 

lainkaan roolia ajan keskeisten uhkakuvien maalaajien näkemyksissä. Näin ollen ajatus 
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kansallisvaltion sekä kansakunnan etu ajoi yksilön etujen ohitse poliittista luotettavuutta 

arvioitaessa. 

 

Poliittisen luotettavuusjärjestelmän olemassaolosta, kehittämisestä sekä ylläpitämisestä 

pääosin vastuussa olleet henkilöt puolustuslaitoksessa sekä valtiohallinnossa sijoittuvat 

1920-luvulla pääosin niihin ryhmittymiin, joiden mielestä luotettavuuden valvontaa 

tarvittiin maanpuolustuksen järjestämisen tueksi. Näissä ryhmittymissä vallitsi ajalle 

tyypillinen näkemys suomalaisen yhteiskunnan suunnasta sisällissodan perinnön 

ylläpitäjänä, jota edistääkseen oli tarpeellista karsia ja eristää epäluotettavat asevelvolliset 

pois varsinaisesta asepalveluksesta. Vastakkaisia näkemyksiä myös esiintyi ja osa 

sotilashenkilöistä piti puolustuslaitoksen sisäistä koulutusta parhaimpana keinona 

yhteiskuntajärjestystä vastustavien ajatusten kitkemiseksi sekä maanpuolustustahdon 

kohottamiseksi. Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla suoritetut sisäiset 

tarkastukset veivät järjestelmää lähemmäs kansallista eheytymistä edistäviä näkökulmia.  

 

Poliittisen luotettavuusjärjestelmän kehittäminen niin valtiohallinnossa kuin paikallisilla 

tasoilla 1920-luvun osalta oli osoitus sellaisista vaikuttavuuden kanavista, jotka eivät 

kaikissa tapauksissa noudattaneet parlamentaarisen demokratian toimintamalleja. Ei-

parlamentaarisiin keinoihin totuttautuneet siviili- ja sotilashenkilöt käyttivät sellaista 

valtaa, mikä ei julki tullessaan olisi kaikissa tapauksissa näyttäytynyt puolustuslaitokselle 

edullisena. Järjestelmän olemassaolon salaamispyrkimykset ulkopuolisilta olivat keinoja, 

jolla estettiin poliittisen luotettavuusarvioinnin luisuminen epätoivottuun suuntaan.  

 

Luotettavuusarviointien kerääminen antoi valvontaa harjoittaneille viranomaiselle 

valmiudet ylläpitää tietoja suomalaisista miespuolisista henkilöistä erilaisten kortistojen 

sekä luetteloiden avulla. Keruutyön ansiosta valvontaviranomaisille muodostui laajoja 

asevelvollisrekistereitä, joita hyödyntäen kyettiin seuraamaan asevelvollisten sekä 

mahdollisesti myös heidän perheenjäsentensä liikehdintöjä Suomessa. Tämä oli 

maanpuolustusta järjestäneille viranomaisille arvokasta tietoa, etenkin jos siviilipuolen 

rekisterit eivät esimerkiksi laiminlyötyjen muuttoilmoitusten johdosta olleet ajantasaisia. 

Tässä tutkimuksessa on esitetty viitteitä siitä, että esimerkiksi kutsuntaluetteloihin aika 

ajoin tehdyt päivitykset asevelvollisten tiedoista mahdollistivat yksittäisen henkilön 

seurannan aina talvisodan syttymiseen saakka. Tietojen oikeellisuudesta voi kuitenkin 

esittää eriäviä näkemyksiä, joita olen pyrkinyt myös osoittamaan.  
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Suomen puolustuskysymyksen kannalta maan rajojen sekä voimassa olleen 

yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen edellyttivät toimenpiteitä sisäisen sekä ulkoisten 

uhkakuvien torjumiseksi. Pohdinta siitä, oliko poliittisen luotettavuuden laaja-alainen 

valvonta tarpeellista on kuitenkin aiheellinen. Valvonta ei rajoittunut ainoastaan 

maanpuolustuksen piirissä tapahtuneeksi, vaan sitä harjoitettiin myös muualla 

yhteiskunnassa. Poliisilaitos, valtion rautatiet sekä muut yhteiskuntajärjestyksen kannalta 

keskeiset tahot olivat puolustuslaitoksen lisäksi valvontaviranomaisten silmälläpidon 

kohteina. Suomessa sekä sen rajojen ulkopuolella esiintyi sellaisia voimia, jotka halusivat 

aiheuttaa mahdollisimman paljon häiriötä vallitsevalle järjestykselle. Tosiasiallisesti 

nämä voimat eivät kuitenkaan olleet riittävän suuria aiheuttamaan järjestelmällistä 

vahinkoa tai nostattamaan joukkomieltä poliittista järjestelmään vastaan. Ne olivat 

eräänlaisia haamuja, joiden pelkkä olemassaolo riitti virittämään yhteiskunnan jatkuvaan 

varautuneisuuden sekä torjuntavalmiuden tilaan. Poliittinen ilmapiiri Suomessa antoi 

myös näille torjuntatoimenpiteille valtuutuksensa.  

 

Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvonnassa oli kyse nuoren parlamentaarisen 

demokratian pyrkimyksistä vakiinnuttaa oma poliittinen järjestelmänsä ja estää sen 

luisuminen kommunismiin tai sotilasdiktatuuriin. Katsaus muun Euroopan kehitykseen 

samaisella vuosikymmenellä antaa kuvauksen siitä, että jommankumman tai kenties 

molempien toteutuminen olisi Suomessakin ollut mahdollista. 1920-luvun viimeisten 

vuosien sekä 1930-luvun alun oikeistoradikalismin nousu lapuanliikkeen muodossa ovat 

osoitus poliittisen järjestelmän kokemista myöhemmistä koetuksista. 

 
6.2 Miten poliittista luotettavuusjärjestelmää kehitettiin, ohjattiin ja 
sovellettiin Helsingissä 1920-luvulla? 
 
Asevelvollisten poliittisen luotettavuuden valvontaa koskevan tutkimuksen kannalta 

Helsinki ja sen asema Suomen pääkaupunkina muodostaa kiehtovan asetelman. 

Kaupunki, jossa sijaitsi tasavallan keskeisimmät instituutiot sekä poliittinen 

päätäntävalta, toimi eräänlaisena näköalapaikkana luotettavuusvalvonnan käytännön 

toteutumiselle. Päättävässä asemassa olleet viranomaiset saattoivat omin silmin nähdä, 

kuinka järjestelmä todellisuudessa toimi tai millaisia haasteita sen toteuttaminen aiheutti. 
Toteutuakseen toivotulla tavalla poliittisen luotettavuuden valvonta edellytti 

valvontakoneiston sekä paikallistason toimijoiden yhteistyötä tietojen antamisessa ja 
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välittämisessä sekä annettujen ohjeistusten noudattamisessa. Järjestelmän kannalta 

paikallisten viranomaisten sekä suojeluskuntien tiedot asevelvollisten taustoista olivat 

ehdottoman tärkeitä luotettavuusarviointien suorittamiseksi. Maaseutuyhteisöjen tiiviit 

sosiaaliset verkostot olivat oivallinen keino saada mahdollisimman paljon tietoa 

kutsuntoihin sekä myöhemmin asepalvelukseen suuntaavien nuorukaisten taustoista. 

Esiinnousseet tiedot saattoivat pitkälti määrittää asevelvollisen mahdollisuudet edetä 

puolustuslaitoksen sisällä ja joissain tapauksissa evätä asepalveluksen suorittamisen 

kokonaan. Tässä tutkimuksessa on esitetty, että Helsingissä suuri väestömäärä ja sen 

jatkuva liikehdintä tekivät maaseutuyhteistöissä toimivaksi todetun 

luotettavuusarvioinnin vaikeaksi toteuttaa. Samankaltaisia haasteita esiintyi mitä 

todennäköisimmin myös muissa suomalaisissa kaupungeissa.  

 

1920-luvun alkupuoliskolla kutsuntatoimistoille annettiin valtuudet hyväksyä tai evätä 

asevelvollisen sijoittaminen asepalvelukseen. Helsingissä kutsuntatoimisto keräsi 

luotettavuusvalvonnan parissa toimineilta viranomaisilta sekä avustavilta tahoilta 

sellaisia tietoja, joilla pystyttiin määrittämään asevelvollisen luotettavuus 

numeroarvioinnilla tai muulla vastaavalla keinolla. Jatkuva tiedonpuute tai virheelliset 

tiedonannot tekivät asepalvelusta edeltävästä luotettavuudenarvioinnista kuitenkin aikaa 

vievää, harhaanjohtavaa sekä tehotonta. Epäonnistuneet kokemukset tietojenkeruusta 

sekä paine puolustuslaitoksen määrävahvuuksien täyttämisestä ajoi 

luotettavuusarvioinnin joukko-osastojen harkinnanvaraiseksi tehtäväksi, jolloin 

kutsuntatoimistoille avautui mahdollisuus muiden työtehtävien suorittamiseen.  

 

Joukko-osastojen tehtäväksi siirretty luotettavuudenarviointi mahdollisti aiempaa 

laajemman asevelvollisikäluokan sijoittamisen asepalvelukseen, mutta toi mukanaan 

myös huomattavasti kohonneen soluttautumisriskin puolustuslaitoksen sisälle. Tästä 

syystä ennestään tuntemattomat asevelvolliset pyrittiin ohjaamaan sellaisiin aselajeihin, 

joihin ehdotonta luotettavuutta ei edellytetty. Puolustuslaitoksen sisäistä valvontaa 

ohjannut YE valvontatoimisto tutki ja arvioi satojen erikoisaselajeissa asepalvelustaan 

suorittaneiden poliittista luotettavuutta ja aika ajoin onnistui paljastamaan epäedullisia 

tietoja tehtäviin määrätyistä. Tietojenkeruun hitaus, päällekkäisyys sekä vajavaiset 

luotettavuuslausunnot aiheuttivat kuitenkin järjestelmän ruuhkautumisen, jolloin joukko-

osastot joutuivat odottamaan pyytämiään arviointeja jopa kuukausia. Etenkin ylimmän 

puolustushallinnon alaisuuteen Helsinkiin komennettujen varusmiesten kohdalla 
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kuukausien odotus saattoi johtaa puolustuslaitoksen kannalta katastrofaalisiin 

paljastuksiin maanalaisesta kommunistisesta toiminnasta.  

 

Puolustuslaitoksessa suoritettiin mittavia toimenpiteitä maanpuolustushengen 

kohottamiseksi sekä epäluotettavien eristämiseksi asepalveluksen ulkopuolelle. 

Koulutus, valistus sekä tarvittavat rankaisumenettelyt olivat keinoja, joilla 

asevelvollisista haluttiin kasvattaa poliittiselle järjestelmälle uskollisia sekä 

puolustuslaitoksen näkökulmasta luotettavia kansalaisia. Majoitustilojen kunto, ravinnon 

laatu sekä kouluttajien heikko koulutustaso aiheuttivat kuitenkin asepalvelustaan 

suorittaneissa yleistä tyytymättömyyttä puolustuslaitoksen toimintaa kohtaan. 

Palveluksen kehnot olosuhteet altistivat myös valvontaviranomaisten selvitysten 

perusteella asevelvolliset maanalaisten toimijoiden propagandatyön kohteeksi.  

 

Maanalaisille kommunistisille toimijoille tyytymättömyys asepalvelukseen mahdollisti 

omien tavoitteiden edistämistä. Suomen rajojen ulkopuolelta ohjattu SKP:n 

sotilasjärjestö toimitti ohjeita, resursseja sekä koulutettua väestöä puolustuslaitoksen 

sisäisen järjestyksen häiritsemiseksi sekä sotilastietojen varastamiseksi järjestön omiin 

tarpeisiin. Toiminta tuotti myös ajoittain toivottuja tuloksia ja Helsingissä 

valvontaviranomaiset joutuivat suorittamaan selvitystöitä maanalaisten verkostojen 

paljastamiseksi. Sotilasjärjestön toiminta oli kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin 

hajanaista eikä se todellisuudessa yltänyt sellaisiin lopputuloksiin, joilta siltä odotettiin. 

Puolustuslaitokselle propagandatyö aiheutti kuitenkin merkittäviä resurssien menetyksiä 

sekä torjuntatoimenpiteitä.  

 

Tutkimus Helsingin kaupungissa suoritetusta asevelvollisten poliittisen luotettavuuden 

valvonnasta osoittaa, että puolustushallinnon ylimmillä tasoilla suunnitellut sekä 

määrätyt käskyt ja ohjeet eivät sellaisinaan riittäneet tuottamaan toivotun kaltaista 

lopputulosta puolustuslaitokselle. Paikallisella tasolla suoritetuilla soveltavilla 

toimenpiteillä onnistuttiin yksittäisissä tapauksissa estämään epäluotettavan ajautuminen 

maanpuolustuksen kannalta merkittäviin tehtäviin, mutta suuremmassa kuvassa nämä 

keinot eivät olleet riittäviä. Lisäksi valvontaviranomaisten keskinäiset erimielisyydet 

työnjaosta aiheuttivat luotettavuusjärjestelmän ylläpitämiselle patoutuneita haasteita.  

Ongelmat eivät kuitenkaan estäneet asevelvollisten poliittisen luotettavuusvalvonnan 

jatkamista, vaan myös Helsingissä järjestelmä jatkoi olemassaoloaan myös 1920-luvun 



 

 90 

päättymisen jälkeenkin. Mielenkiintoinen ajatus on kuitenkin siinä, ajoiko tässä 

tutkimuksessa esitetyt toimet tosiasiallisesti kansakunnan sekä kansallisvaltion etua vai 

eivät. 

 
6.3 Aiheen jatkotutkimuksesta 
 
Tätä tutkimusta kirjoittaessa ajatukseni päätyivät usein pohdintoihin siitä, missä määrin 

poliittisen luotettavuuden valvontaa asevelvollisten keskuudessa tai muualla 

suomalaisessa yhteiskunnassa olisi havaittavissa vielä valitsemani ajanjakson jälkeisinä 

vuosikymmeninä. Yhteys 1930- ja 1940-luvuille on nähtävissä muissa aihetta 

käsittelevissä tutkimuksissa, mutta kuinka on asian laita lähestyttäessä nykypäivää? 

Pohdintani päätyivät useasti kahteen erilliseen ajanjaksoon. Mitä todennäköisimmin 

1960- ja 1970-lukujen aikana Suomen puolustusvoimissa seurattiin tarkoin määrällisesti 

suuren nuorisoväestön ryntäystä akateemiseen yhteisöön, missä etenkin 

vasemmistolainen opiskelijaliikehdintä vei erilaiset taustat omaavia opiskelijoita 

kauemmaksi omien vanhempiensa sekä esivanhempiensa maailmankatsomuksesta. 

Joukosta saattoi kenties löytyä myös puolustusvoimissa palvelleiden upseerien lapsia, 

joiden kuuluminen vasemmistolaispiireihin olisi ollut ennenkuulumatonta aiempina 

vuosikymmeninä. Laajempi perehtymien ajanjaksoon voisi tuoda tähän vastauksia.  

 

Miten on nykypäivän laita? Voisiko asevelvollisten poliittista luotettavuutta tai siihen 

verrattavaa ilmiötä tutkia esimerkiksi 2010-luvun osalta? Uhkakuvat, pelot sekä 

kansallisen turvallisuuden kannalta keskeiset tekijät ovat aikain saatossa muuttaneet 

muotoaan, mutta ne eivät ole kadonneet. Asevelvollisten poliittista luotettavuutta ei 

kenties enää mitata heidän suhteellaan Neuvostoliittoon tai kommunismiin, mutta 

toisenlaiset tekijät ovat edelleen läsnä. Esimerkiksi internetin tai sosiaalisen median 

välityksellä tapahtuvan sotilasvakoilun tai ääriliikehdinnän kasvaneen suosion myötä 

myös Suomi on altis sisäisille sekä ulkoisille yhteiskunnallista turvattomuutta 

aiheuttaville tekijöille. Kaksoiskansalaisten rooli ja heidän sijoittamisen Suomen 

maanpuolustukselliseen kenttään on myös herättänyt ajoittaista julkista keskustelua siitä, 

ketkä ovat kykeneväisiä palvelukseen ja ketkä eivät. Nykypäivään keskittyvä tutkimus on 

kuitenkin jätettävä tulevaisuuden tutkijoille.  
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