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toimielimenä Venäjällä maaliskuussa 1917 tapahtuneen vallankumouksen jälkeisenä aikana, 

ja siihen kuului Helsingin kaupunginvaltuuston ja Helsingin työväenjärjestöjen eduskunnan 
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1. Johdanto  

 

Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan Helsingissä vuosien 1917-1918 aikana toiminutta 

järjestystoimikuntaa. Tutkielman ensimmäinen luku on johdanto, jonka ensimmäisessä 

alaluvussa 1.1 kerrotaan tutkimuskohteen taustoja. Alaluvussa 1.2 käydään läpi tutkimuksen 

punaisena lankana toimivat tutkimuskysymykset, sekä aiheen rajaukset perusteluineen. 

Alaluvussa 1.3 käydään läpi tutkimuksessa käytettävät lähdemateriaalit ja metodi, sekä 

avataan tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet. Alaluku 1.4 käy läpi aiheesta tehtyä ja sitä 

sivuavaa aikaisempaa tutkimusta. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Tämän maisterintutkielman aiheena on vuosina 1917-1918 Helsingissä toiminut 

järjestystoimikunta. Venäjän keisarikunnassa maaliskuussa 1917 tapahtuneen 

vallankumouksen seurauksena Suomen pääkaupunki oli sekaannuksen tilassa. Helsingin 

vakinainen poliisivoima hävisi maaliskuun lopulla katukuvasta. Järjestystä ylläpitämään 

perustettiin työväenjärjestöjen eduskunnan ja kaupunginvaltuuston yhteinen 

järjestystoimikunta, joka toimi järjestyslaitoksen ylimpänä toimielimenä. Uusittuun 

järjestyslaitokseen otettiin miehistöä pääasiassa järjestyneen työväen joukosta, mutta myös 

osa vanhasta poliisikunnasta säilytti virkansa. Lisäksi huomattava joukko ylioppilaita astui 

laitoksen palvelukseen. Uusittua laitosta alettiin kutsua miliisiksi. Helsingin miliisilaitoksen 

järjestäminen liittyi osaltaan sosiaalidemokraattien pyrkimykseen ottaa järjestyksenpito 

haltuunsa Suomessa, ja miliisipohjaisia järjestyslaitoksia perustettiinkin kaikissa Suomen 

suurissa kaupungeissa.1 

 Järjestystoimikunnan jäsenet asetti kaupunginvaltuusto ja työväenjärjestöjen 

eduskunta. Kunnallisvalta Suomessa vuonna 1917 perustui edelleen vuoden 1873 lakiin, 

jonka mukaan äänivalta jakautui maksettujen tuloverojen mukaan. Äänioikeuteen oli lisäksi 

muitakin rajoituksia; esimerkiksi äänioikeus puuttui kokonaan kaikilta, jotka olivat "toisen 

isäntävallan alaisia". Tästä syystä kaupunginvaltuusto muodostuikin yksinomaan 

porvarillisista ryhmittymistä, jotka jakautuivat poliittisesti lähinnä kielikysymyksessä sekä 

venäläistämistoimiin suhtautumisessa. Kaupunginvaltuutetut kuuluivat suurimmaksi osaksi 

 
1 Autio 1971, 21-22; Keskinen 2004, 93-95; Upton 1980, 60-61. 
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Suomen pieneen eliitin joukkoon. Suuri osa oli esimerkiksi myös kansanedustajia, korkeita 

virkamiehiä tai elinkeinoelämän vaikuttajia. Tämän epätasa-arvoisen järjestelmän vuoksi 

työväestön edustajat järjestyivätkin pääkaupungissa yhteisen kattojärjestön, 

työväenjärjestöjen eduskunnan, alle. Työväenjärjestöjen eduskunta muodostettiin 

edistämään työväenjärjestöjen yhteistoimintaa ja edunvalvontaa, ja siihen kuului 96 

paikallista järjestöä. Laskennallisesti eduskunta edusti noin kolmannesta Helsingin 

aikuisväestöstä. Helsingissä muodostuikin niin sanottu kaksoisvalta, kilpailutilanne, jossa 

työväenjärjestöt haastoivat kunnallisen hallintojärjestelmän. Työväenjärjestöjen eduskuntaa 

ei koskaan muodollisesti liitetty sosiaalidemokraattisen puolueen osaksi, ja se monin paikoin 

ohitti päätöksillään virallisen puoluejohdon. Työväenjärjestöjen eduskunta edusti linjaltaan 

sosiaalidemokraattien radikaalia sisäistä oppositiota.2 

 Helsingin poliisilaitos oli ennen vallankumousta järjestetty vuonna 1897 annetun 

asetuksen mukaisesti neljään osastoon, joita olivat järjestys- eli piiripoliisi, tiedusteleva eli 

etsivä poliisi, keskus- eli opetuspoliisi ja prostituutio- eli siveyspoliisi. Poliisilaitosta johti 

poliisimestari, ja vuonna 1903 tehtyjen muutosten jälkeen poliisimestarin lähimpinä alaisina 

toimivat poliisimestarin vanhempi ja nuorempi apulainen. Järjestyspoliisi oli jaettu piireihin, ja 

nimensä mukaisesti sen tehtävänä oli järjestyksen ylläpito piiriensä alueilla. Etsivän osaston 

tehtävänä oli törkeimpien rikosten selvittäminen, irtolaisten kiinniottaminen ja rikoksiin 

taipuvaisten ihmisten tarkkailu. Keskus- eli opetuspoliisin tehtäviin kuului paitsi uusien 

konstaapelien koulutus, myös muun muassa liikenteen valvomista sekä järjestyksenpitoa 

yleisissä tilaisuuksissa. Siveyspoliisi puolestaan valvoi irtolaisia ja ehkäisi 

siveellisyysrikoksia. Kaikkien osastojen ja eri piirien johdossa oli komisariot, joiden nimitys 

kuului läänin kuvernöörille. Poliisimestarin ja tämän apulaiset nimitti puolestaan 

kenraalikuvernööri. Vuonna 1907 poliisilaitokseen perustettiin myös tiedonantotoimisto, jonka 

tehtävänä oli muun muassa pitää yllä osoiterekisteriä kaupungin asukkaista ja näiden 

asuinpaikoista. Järjestystoimikunnan ollessa toiminnassa se toimi nimellisesti poliisimestarille 

neuvoa antavana elimenä, mutta käytännössä monin paikoin myös tämän sijaisena, kun 

virallista poliisimestaria ei ollut.3 

 Pääkaupungin järjestysvaltaan vaikutti olennaisesti myös ajan muut tapahtumat ja 

vallitsevat olotilat. Ensimmäinen maailmansota oli yhä käynnissä vuoden 1917 keväällä, ja 

poikkeusaikaa oli eletty jo useampi vuosi. Elintarvikkeista oli pulaa, ja niiden kauppaa 

rajoitettiin muun muassa rajahintoja määräämällä. Venäjän valtion teettämien sota-ajan 

töiden, esimerkiksi linnoitustöiden, lakkauttaminen vuosien 1916-1917 aikana jätti suuret 

määrät ihmisiä työttömiksi. Lakkoilu oli sota-aikana ollut kielletty, mutta maaliskuun 

 
2 Nyström 2013, 37, 130-131; Piilonen 1982, 15-16; Upton 1980, 62-63. 
3 Keskinen 2004, 62-67, 92-93. 
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vallankumouksen jälkeen tilanne muuttui. Vallankumouksen jälkeen nimitettyyn 

sosiaalidemokraatti Oskari Tokoin johtamaan senaattiin kuului edustajia kaikista puolueista 

sekä porvarilliselta puolelta että sosiaalidemokraateista. Senaatin sisällä vaikuttaneet 

erimielisyydet näkyivät myös järjestysvaltapolitiikassa. Samaan aikaan myös Suomen 

valtiollisesta asemasta kamppailtiin; 28. heinäkuuta sosiaalidemokraattienemmistöinen 

Suomen eduskunta hyväksyi valtalain, jolla eduskunta päätti ottaa korkeimman vallan 

itselleen. Venäjän väliaikainen hallitus kuitenkin hajotti eduskunnan, ja lokakuussa pidetyissä 

vaaleissa sosiaalidemokraatit menettivät eduskuntaenemmistönsä. Myös Suomen 

itsenäistyminen joulukuussa 1917 sijoittuu ajallisesti tutkimuksen käsittelemään 

ajanjaksoon.4 

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

 

Järjestystoimikunta on tutkimusaiheena erityisen mielenkiintoinen, koska sen kautta 

päästään tarkastelemaan käytännön tasolla paitsi vuoden 1917 yhteiskunnallista 

levottomuutta, myös järjestysvallan hallinnasta käytyä kamppailua. Tämän tutkielman 

tarkoituksena onkin vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Mitä Helsingin 

järjestystoimikunta teki, ja minkälaisia haasteita se kohtasi? Miten eri poliittisten osapuolten 

näkemykset ja ajan yleinen kamppailu järjestysvallasta näkyi järjestystoimikunnassa ja miten 

ne vaikuttivat sen toimintaan? Tutkielman tarkoituksena on rakentaa kattava kuva tämän 

alunperin eri osapuolten yhteistoimintaan perustuneen toimielimen vaiheista levottomina 

vallankumousaikoina.  

 Järjestystoimikunta aloitti toimintansa pian vallankumouksen jälkeen, maaliskuussa 

1917. Ajallisesti tämä tutkielma on rajattu käsittelemään ajanjaksoa toimikunnan 

ensimmäisestä kokouksesta 20.3.1917 toimikunnan viimeiseen kokoukseen 2.3.1918. 

Toimikunta oli nimellisesti toiminnassa vielä sisällissodan aikana punaisen Helsingin 

järjestyslaitosta ohjaavana elimenä, mutta käytännössä toimikunta piti sodan aikana ennen 

lakkauttamistaan vain yhden kokouksen. Täten sisällisodan aikojen käsittely jää tämän 

tutkimuksen puitteissa suhteellisesti vähemmälle huomiolle. 

 Aiheen puolesta rajaus on täsmällisesti nimenomaan järjestystoimikunnan 

toiminnassa itsessään; tutkielmassa ei käsitellä esimerkiksi järjestysvallan yleistä tilaa tai 

mitään tiettyjä järjestysvaltaa koskeneita rikostapauksia kuin niiltä osin, joilta toimikunta joutui 

 
4 Haapala 1995, 155, 165, 234-236; Hietaniemi 1992, 43; Nyström 2013, 151-152. 
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niihin puuttumaan. Tämä johtuu siitä, että järjestysvallan toimintaa ja kehitystä 

vallankumousaikana on kuvattu aikaisemmassa tutkimuksessa hyvinkin kattavasti, ja ei liene 

tarpeellista toistaa näitä tuloksia muutoin kuin se on järjestystoimikunnan toiminnan ja 

toimintaympäristön ymmärtämisen kannalta tarpeellista. 

 Tutkimuksessa käsitellään jonkin verran yksittäisiin henkilöihin liittyviä tietoja. Kaikki 

tutkimuksessa nimeltä mainitut henkilöt ovat sellaisia, joiden tiedot ovat olleet myös jo omana 

aikanaan julkisuudessa, kuten esimerkiksi järjestystoimikunnan jäsenet tai järjestyslaitoksen 

päällystö. Sen sijaan esimerkiksi yksittäisten kurinpitotoimien kohteeksi joutuneiden 

järjestysmiesten nimiä ei tutkimuksessa mainita, koska nimien mainitseminen ei ensinnäkään 

toisi mitään lisäarvoa tutkimukselle, ja toiseksi, on teoriassa mahdollista että heidän 

jälkeläisiään on yhä elossa. 

 

 

1.3 Lähteet, metodit ja keskeiset käsitteet 

 

Järjestystoimikunnan toimintaa tutkittaessa tärkeimpänä lähteenä on toimikunnan kokousten 

pöytäkirjat liitteineen. Ne löytyvät Kansallisarkistosta, Helsingin poliisilaitoksen kanslian 

arkistosta, nimikkeiden toimikunnan kirjeenvaihtoaineisto ja kirjekonseptit alta. 

Järjestystoimikunnan eri osapuolten taustavaikuttimien selvittämiseksi tarkastellaan 

Helsingin kaupunginarkistosta löytyviä kaupunginvaltuuston pöytäkirjoja, sekä Kansan 

Arkistosta löytyviä Helsingin työväenjärjestöjen eduskunnan kokousten pöytäkirjoja. 

Sanomalehtiaineistoa käytetään täydentämään julkisuudessa näkynyttä kuvaa 

järjestystoimikunnasta ja eri poliittisten osapuolien suhtautumisesta siihen; tarkasteltaviksi 

lehdiksi on valikoitunut Helsingin Sanomat, Uusi Suometar sekä Työmies, jotka kaikki paitsi 

edustavat eri poliittisia näkökantoja, olivat aikansa luetuimpia lehtiä. Sanomalehtiä ei 

läpikäydä perusteellisesti lukien kaikki järjestystoimikunnasta kirjoitetut lehtijutut, vaan niitä 

käytetään enemmänkin täydentävänä tietolähteenä silloin kun on tarpeen. Metodina 

käytetään laadullista aineiston tutkimusta, eli käytännössä luetaan alkuperäislähteitä ja 

niiden perusteella rakennetaan kokonaiskuvaa järjestystoimikunnan toiminnasta ja 

olemuksesta. 

 Järjestystoimikunnan pöytäkirjat on kirjoitettu toimikunnan toiminnan virallista 

dokumentointia varten, joten niissä esitetyt keskustelut, päätökset, ja toimenpiteet 

todennäköisesti pitävät täsmällisesti paikkansa. Toimikunta myös luonnollisesti tarkasti aina 

edellisten kokousten pöytäkirjat, ja tarkastajien edustaessa eri poliittisia näkökulmia, 
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lähdemateriaalin totuudenmukaisuus on niin uskottavalla pohjalla kuin 

historiantutkimuksessa ylipäätään on mahdollista. Sama pätee oletettavasti myös 

kaupunginvaltuuston sekä työväenjärjestöjen eduskunnan materiaaleihin. Näin ollen kovin 

suurta lähdekritiikillistä kyseenalaistamista ei tarvinne harjoittaa tutkimuksen 

lähdemateriaalia analysoitaessa. Sanomalehdet puolestaan ovat jo luonteeltaan 

poliittisempia tekstiaineistoja, joten niitä tarkastellessa saataneen esiin eri poliittisten 

kantojen suhtautumisia käsiteltäviin asioihin. 

 Tutkielmassa ei käytetä varsinaisesti mitään erityissanastoa. Keskeiseksi käsitteeksi 

muodostuu kuitenkin itse järjestyslaitoksen nimi, joka itsessään oli osana vuoden 1917 

järjestysvaltakamppailua. Tuon ajan viranomaiset suosivat termejä "poliisi" ja "poliisilaitos", 

jota käytti myös porvarillinen lehdistö. Porvarillisissa piireissä "miliisi" ja "miilisilaitos" -sanoja 

käytettiin yleensä negatiivisissa yhteyksissä. Sosiaalidemokraatit käyttivät sekaisin 

molempia.  "Järjestysmies" ja "järjestyslaitos" taas olivat erityisesti miehistön käyttämiä. 

Tässä tutkielmassa käytetään pääsääntöisesti termejä "järjestysmies" ja "järjestyslaitos" 

niiden neutraalimman luonteen vuoksi. "Miliisi" ja "miliisilaitos" termejä käytetään näiden 

synonyymeina, kun halutaan korostaa eroa vanhaan poliisilaitokseen. "Poliisi" ja "poliisilaitos" 

termejä käytetään puhuttaessa vanhan vallankumousta edeltäneen laitoksen ja miehistön 

tapaan järjestetystä laitoksesta. Samalla tavalla termillä "poliisimestari" viitataan 

kenraalikuvernöörin virallisesti nimittämään laitoksen päällikköön, ja "järjestyspäälliköllä" taas 

yleisemmin samaa virkaa käytännössä hoitaneisiin henkilöihin.5 

 

 

1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Vuoden 1917 järjestyskysymystä käsittelevää tutkimusta on tehty paljon. 

Järjestystoimikuntaa itsessään ei ole kuitenkaan tarkasteltu yksityiskohtaisesti, ja sen 

käsittely on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt sivurooliin, irtonaisten yksityskohtien 

tasolle. Kattavin esitys lienee Eero Aution pro gradu -tutkielmassa Järjestyksenpitokysymys 

maamme kaupungeissa maaliskuun vallankumouksen ja vuoden 1918 sodan välisenä 

aikana (1971), jossa käsitellään järjestystoimikuntaa osana Helsingin järjestysvallan 

kehitystä. Turo Mannisen teksti Järjestysvalta järkkyy (teoksessa Itsenäistymisen vuodet 

1917-1920 osa 1. Irti Venäjästä, 1992) käsittelee samoja teemoja laajemmin. Kimmo 

Keskisen ja Oula Silvennoisen Helsingin poliisilaitoksen historia 1826-2001 (2004) kertoo 

paitsi vuosien 1917-18 tapahtumista, myös tärkeää taustatietoa Helsingin poliisilaitoksen 

 
5 Autio 1971, 67; Manninen 1992, 280. 
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organisaatiosta. Tuija Hietaniemen Lain vartiossa: poliisi Suomen politiikassa 1917-1948 

(1992) käy läpi erityisesti järjestyvaltakamppailun taustalla vaikuttaneita poliittisia 

ulottuvuuksia. 

 Lisäksi järjestysvaltaa vuonna 1917 ja tämänkin työn aihetta käsitteleviä teoksia ovat 

Maiju Wuokon artikkeli Miliisi Helsingissä vuonna 1917 maaliskuun vallankumouksesta 

Pörssitalon mellakkaan (2009) ja pro gradu -tutkielma Täydellinen itsenäisyys ulospäin. - Ja 

järjellinen järjestys sisäänpäin: Ylioppilaat ja järjestyksenpitokysymys vuonna 1917 (2007). 

Wuokon pro gradu -tutkielma käsittelee järjestyslaitosta erityisesti siihen keväällä 1917 

liittyneiden ylioppilasmiliisien näkökulmasta. Wuokon artikkeli puolestaan valottaa 

miliisimiehistön näkökulmaa tapahtumiin muun muassa miliisien muistelmien kautta. Wuokon 

mukaan vuoden 1917 järjestyskysymyksessä ongelmana ei ollut järjestysvallan puute, vaan 

se, että järjestysvalta pirstoutui ja jakautui useille keskenään kamppaileville ryhmille sekä 

päätöksenteon että käytännön tasolla.6 Maininnan ansaitsee myös Heikki Taskisen 

oikeushistoriallinen kandidaatin tutkielma Järjestyskysymys 1917 (1986), joka tosin tuo 

melko vähän uutta edellä mainittuihin teoksiin. 

 Kaikki edellä mainitut teokset kertovat myös järjestystoimikunnan osasta vuoden 

1917 järjestysvaltakamppailussa; niiden varsinainen fokus on kuitenkin jossain muussa kuin 

itse järjestystoimikunnassa tai sen toiminnassa, joten tämän tutkimuksen perinpohjainen 

katsaus toimikuntaan on perusteltavissa. Lisäksi mainituissa teoksissa on lukuisia epäselviä 

kohtia joita tässä tutkimuksessa pyritään järjestystoimikunnan osalta tarkentamaan. 

 Lisäksi tässä tutkimelmassa käytetään Samu Nyströmin väitöskirjaa Poikkeusajan 

kaupunkielämäkerta: Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914-1918 (2013) 

taustoittamaan pääkaupungin tapahtumia tutkimuksen käsittelemältä ajalta. Tutkielmassa 

hyödynnetään myös Juhani Piilosen väitöskirjaa Vallankumous kunnallishallinnossa (1982). 

Piilosen teos valottaa, miten punaisten vallankumous Suomessa vuonna 1918 eteni 

kunnallishallinnon tasolla. Järjestysvallan osalta Piilonen muun muassa kertoo, kuinka 

sosiaalidemokraattinen puolue hankki vahvan jalansijan kaupunkien järjestyslaitoksissa 

vuoden 1917 aikana, mikä mahdollisti niiden täydellisen haltuunoton.7 Tämä kehitys 

heijastunee myös järjestystoimikunnan vaiheissa. Anthony Uptonin teokset Vallankumous 

Suomessa 1917-1918: I osa (1980) ja Vallankumous Suomessa 1917-1918: II osa (1981) 

sekä Pertti Haapalan Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914-1920 (1995) antavat myös 

tarpeellista lisätietoa vuosien 1917-18 vaiheista. 

 
6 Wuokko 2009, 403. 
7 Piilonen 1982, 217, 351-352. 
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 Lisätietoa tutkielmassa käsiteltävistä aiheista antaa myös Sami Suodenjoen artikkeli 

Santarmiyhteyksien stigmatisoimat: Ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen 

suuriruhtinaskunnassa 1899–1917 (2019). Kansallisbiografian artikkelit sekä eduskunnan 

verkkosivuilta löytyvät tiedot entisistä kansanedustajista antavat lisätietoa 

järjestystoimikunnassa vaikuttaneista henkilöistä; tähän tarkoitukseen on käytetty myös 

Marja-Leena Salkolan teosta Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi 1917-18 ennen 

kansalaissotaa 1. (1985) ja Martti Favorinin tekstiä  P. J. Hynninen (1883-1960) (teoksessa 

Suomalainen diplomaatti: Muotokuvia muistista ja arkistojen kätköistä, 2003). 
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2. Järjestysvalta järjestystoimikunnalle 

 

Tässä luvussa käydään läpi järjestystoimikunnan alkuvaiheet sen perustamisesta 

maaliskuussa 1917 kesän miliisilakkoon asti. Alaluku 2.1 kertoo toimikunnan perustamisesta 

ja sen taustoista. Alaluku 2.2 keskittyy kertomaan järjestystoimikunnan järjestyslaitoksella 

tekemistä vanhan laitoksen puhdistustoimista. Alaluvussa 2.3 käsitellään Suomen senaatin 

pyrkimyksiä järjestyslaitoksen palauttamiseen normaalitilaan loppukeväällä ja alkukesästä 

1917, erityisesti järjestystoimikunnan näkökulmasta. Alaluvussa 2.4 avataan miliisilakkoon 

johtaneita kehityskulkuja erityisesti järjestyslaitoksen rahoituksen ja miliisimiehistön palkkojen 

kautta. 

 

 

2.1 Järjestystoimikunnan perustaminen ja alkuvaiheet 

 

Helsingin järjestystilanne oli heikentynyt jo ennen vallankumousta. Lakossa olleet venäläiset 

matruusit olivat avanneet tulen tilannetta rauhoittamaan tulleita poliiseja kohti, ja 

poliisimestari Walmqvist oli haavoittunut lievästi poliisin joutuessa perääntymään. Tilanne 

paheni entisestään vallankumousuutisten saapuessa Venäjältä. Venäläissotilaiden kuri 

romahti ja nämä alkoivat ampua omia upseereitaan. Poliisimestari Walmqvist painui maan 

alle, ja vakituinen poliisi hävisi katukuvasta. Maaliskuun 16:sta päivästä alkaen järjestystä 

ylläpitivät venäläiset sotilasjärjestöt. Sotilaat kuitenkin halusivat nopeasti jättää järjestyksen 

ylläpidon järjestyneen työväestön käsiin. Sotaväen edustajat olivat "kyllästyneitä rasittavaan 

vahtipalvelukseen", ja uhkasivat asettaa kaupunkiin iltaisin ulkonaliikkumiskiellon mikäli 

työväki ei ota järjestyksenvalvontaa hoitaakseen. Sosiaalidemokraattien puolueneuvosto 

antoi paikallisille puoluejärjestöille päätöksen, jonka mukaan järjestyksenvalvonta tulisi ottaa 

työväen käsiin alueilla, joissa tähän oli mahdollisuus, ja joiden poliisilaitokset olivat työväen 

keskuudessa huonossa maineessa. Kaupungit ja kunnat oli vaadittava kustannusten 

suorittajiksi.8 

 Helsingissä sotilaiden ja järjestyneen työväen edustajat esittivät asian 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Alfred Norrménille, joka tämän johdosta kutsui 

valtuuston koolle asiaa käsittelemään 20.3. Äänestettävänä oli ehdotus, jonka mukaan 

kaupunginvaltuusto asettaisi "valtuuskunnan työväenneuvoston ja sotaväen toimeenpanevan 

komitean edustajain sekä järjestyneen työväen kunnallisjärjestön kanssa neuvottelemaan ja 

 
8 Helsingin Sanomat 24.4.1917; Autio 1971, 8; Keskinen 2004, 93-94; Manninen 1992, 276-277. 
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päättämään toimenpiteistä, jotka voivat olla tarpeellisia järjestyksen voimassapitämiseksi 

kaupungissa, kunnes vakinainen poliisiviranomainen voi ryhtyä toimimaan". Lisäksi 

ehdotuksessa valtuutettiin tämä valtuuskunta tilaamaan ja käyttämään kaupunginkassasta 

tarkoitusta varten tarvittavat varat. Valtuuskunnan jäseniksi ehdotettiin kaupungin puolelta 

asetettavaksi senaattori Kaarlo Castrén, K.A. Paloheimo, sekä O. Rosenqvist.9 

 Järjestysvallan aseman käsittely kaupunginvaltuustossa herätti kysymyksiä osassa 

edustajia; lain mukaan poliisiviranomaisen valtaa käytti poliisimestari ja läänin kuvernööri, 

sekä näiden ohessa maistraatti, joka oli laissa velvoitettu ja oikeutettu edustamaan 

järjestysvaltaa. Näin ollen joidenkin valtuutettujen mielestä kaupunginvaltuusto ylittäisi omat 

lailliset valtuutensa järjestyskysymystä käsitellessään. Eräs valtuutettu piti työväestön 

päästämistä järjestysvallan käsittelyyn arveluttavana, muiden kansanryhmien jäädessä 

osattomiksi. Puheenjohtaja Norrmén kuitenkin painotti, että valtuuskunta tulisi olemaan 

ainoastaan väliaikainen, ja tarkoituksena oli ajan sekavassa tilanteessa ehkäistä selkkauksia, 

minkä uskottiin saavutettavan järjestämällä järjestysvalta, joka herättäisi luottamusta kaikissa 

yhteiskuntaryhmissä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen valtuuskunnan asettamisesta 

äänin 36 puolesta ja 10 vastaan, lisäyksellä, että valtuuskunnan täytyy toimia 

nimenomaisesti maistraatin kanssa yhteistyössä. Uusi Suometar kuittasi asiaan kriittisesti 

suhtautuneet valtuutetut "äärimmäisen ruotsinmielisiksi".10 

 Kaupunginvaltuuston päätöstä ja sen taustoja tarkastelemalla voitaneen todeta, että 

valtuusto oli järjestyskysymyksen kanssa tietyssä mielessä pakkoraossa; vakinainen, laillinen 

poliisilaitos ei ollut kykenevä järjestyksenvalvontaan, ja venäläinen sotaväki ei ollut siihen 

halukas. Järjestynyt työväki puolestaan oli valmis järjestystä ylläpitämään, joten 

kaupunginvaltuustolla ei juuri näytä olleen asiassa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Sotaväen oli 

määrä lopettaa partiointi jo seuraavana päivänä, joten valtuuston oli tehtävä päätös nopeasti. 

Vaikka järjestyksenvalvonta ei järjestystoimikunnan aloittamisen jälkeen ollut enää 

venäläisen sotaväen vastuulla, se oli kuitenkin vuoden aikana merkittävää voimatekijä, joka 

saattoi puuttua järjestyksenpitoon milloin tahtoi. Toisaalta venäläinen sotaväki aiheutti myös 

merkittäviä järjestyshäiriöitä syyllistymällä lukuisiin rikoksiin, kuten varkauksiin ja 

pahoinpitelyihin.11 

 Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen valtuuston valitsemat kolme edustajaa 

kokoontuivat sosiaalidemokraattisen kunnallistoimikunnan valitsemien edustajien kanssa 

 
9 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 
liitteineen 20.3.1917; Helsingin Sanomat 21.3.1917. 
10 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 
liitteineen 20.3.1917; Uusi Suometar 25.3.1917. 
11 Työmies 21.3.1917; Autio 1971, 144; Manninen 1992, 265-266; Nyström 2013, 133. 
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keskustelemaan järjestyksenpidon suuntalinjoista. Työväen edustajiksi oli valittu 

lakitieteenkandidaatti Lauri af Heurlin, toimittaja Yrjö Sirola, toimittaja J. Lumivuokko, 

piirisihteeri H. Hurmevaara, kirvesmies O.Rantala, kipsityömies K.Talvio, sekä 

hovioikeudenauskultantti J.O Arjanne. Sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton sihteeri J. Railo 

oli myös valittu työväen edustajaksi, mutta ei ollut paikalla. Myöhemmin paikalle saapui myös 

kaksi venäläisen sotaväen edustajaa.12 Sekä kaupungin että työväen edustajat 

toimikunnassa vaihtuivat useaan otteeseen vuoden kuluessa; kokonaisvaltaisen kuvan 

saamiseksi järjestystoimikunnan jäseniä ja kokoonpanoa tarkastellaankin tarkemmin vielä 

luvussa 4.1, järjestystoimikunnan yleisten vaiheiden jälkeen. 

 Työväen edustajilla oli valmiina seuraavanlainen ehdotuslista järjestyksenvalvonnan 

järjestämiseksi:  

"1) Sotilaspatrulleja pidetään edelleen liikkeellä ja varalla tarpeen mukaan; 

2) Otetaan järjestysmiehiä etupäässä järjestyneen työväen keskuudesta; 

3) Poliisilaitoksen entisestä henkilökunnasta otetaan järjestyskuntaan harkinnan mukaan; 

4) Etsivä osasto toimii edelleen uudestaan järjestettynä, kohdistaen toimintansa yksinomaan 

rikosasioihin, ollen sen johto järjestystoimen ylijohdon alainen; 

5) Järjestyskunnan esimiehistöön valitsee Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta 8 ja 

Helsingin kaupunginvaltuusto 3 jäsentä ja tarjotaan sotilaiden ja työväen keskuskomitealle 

tilaisuus valita siihen kaksi jäsentä; 

6) Esimiehistö asettaa päällystön."13 

Kaupungin edustajat hyväksyivät ehdotukset selitettyään että kohtaan 2) sisältyy 

järjestysmiesten ottaminen eri kansalaispiireistä, vaikka työväki haluaisi siinä suhteessa 

etusijaa. Myös venäläisten sotilaiden edustajat hyväksyivät toimikunnan ehdot tulkkina 

toimineen metallityömies Kustaa Rovion välityksellä. Järjestystoimikunnan puheenjohtajaksi 

valittiin af Heurlin. Paloheimo vielä korostaa kaupungin suostuvan järjestelyyn, kunnes 

"varsinainen poliisiviranomainen voi ryhtyä toimimaan". Kokouksessa hyväksyttiin, että 

poliisimestarin valtuuksia käyttää vastedes järjestystoimikunta, mutta käytännön johtajaksi 

 
12 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 20.3.1917; Helsingin Sanomat 21.3.1917; Keskinen 
2004, 94. 
13 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 20.3.1917; Työmies 21.3.1917. 
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valitaan järjestyspäällikkö. Seuraavana päivänä järjestystoimikunta lähetti maistraatille 

tiedon, että se on ottanut järjestysvallan johdon haltuunsa.14 

 Järjestystoimikunta alkoi uudelleenorganisoida vanhaa poliisilaitosta. 

Järjestyspäälliköksi valittiin kapteeni Knut Fogelholm, ja järjestyspäällikön apulaiseksi 

työväen edustaja Yrjö Sirola. Toimikunta perusti laitokselle heti maaliskuussa uusia osastoja; 

naispuolisista järjestyksenvalvojista koottiin oma osastonsa, ja alkoholin käyttöä ja myyntiä 

valvomaan järjestettiin erityinen "raittiuden valvojien" osasto. Elintarvikekysymyksiä 

selvittämään perustettiin erityinen järjestyslaitoksen elintarvikekomitea. Merkittävin uudistus 

koski järjestyslaitoksen miehistöä. Vanhaa tsaarinaikaista poliisilaitosta pidettiin liian 

venäläismielisenä, ja järjestystoimikunnan ottaessa vallan se alkoikin puhdistaa miehistöä 

epätoivotusta aineksesta. Huhtikuun alussa toimikunta päätti erottaa koko vanhan miehistön; 

kuitenkin siten, että hakemuksesta soveliaiksi katsotut vanhat työntekijät otettiin takaisin 

töihin. Irtisanotun miehistön tilalle otettiin uusia työntekijöitä pääasiassa työväen 

keskuudesta, mutta myös monia ylioppilaita ilmoittautui palvelukseen. Ylioppilaiden 

innokuuden taustalla vaikutti ylioppilaiden itsenäisyyspoliittinen delegaatio. Uusittua 

järjestyslaitosta alettiin kutsua miliisiksi.15 

 Wuokon mukaan porvarillisen kaupunginvaltuuston ja työväenjärjestöjen yhteistyö 

järjestysasiassa oli yksi esimerkki keväällä 1917 vallinneesta yhteistyölinjasta, jossa vanhan 

vallan aikaiset epäkohdat pyrittäisiin korjaamaan eri poliittisten osapuolten yhteistoiminnalla. 

Toinen Wuokon mainitsema esimerkki oli Tokoin johtama senaatti, johon kuului sekä 

sosiaalidemokraatteja että porvareita. Myös ylioppilaiden hakeutuminen järjestyslaitoksen 

palvelukseen kuvasti hänen mukaansa kevään toiveikasta mielialaa. Wuokon mukaan 

miliisipohjaisen järjestyslaitoksen saama vastaanotto oli porvarillisellakin puolella aluksi 

varovaisen myönteinen; Helsingin Sanomat esimerkiksi esitti varautuneen toiveen, että uusi 

laitos oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti suojelisi kansalaisten vapautta ja rauhaa. Uusi 

Suometar puolestaan oli avoimemmin positiivinen osapuolten yhteistyöstä, erityisesti 

ylioppilaiden osalta. Uudessa Suomettaressa nimimerkki Matti tulkitsi miliisien tunnuksena 

toimineen H-kirjaimen tarkoittaneen Helsingin sijaan "Hyvä! Hyvä!" Toisaalta samassa 

artikkelissa nähdään jo ristiriitojen merkkejä, kun Matti esittää vastakritiikkiä Työmies -lehden 

 
14 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 20.3.1917 ja 21.3.1917; Helsingin Sanomat 
21.3.1917; Työmies 21.3.1917. 
15 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokoukssta 21.3.1917, 22.3.1917, 23.3.1917, 24.3.1917, 
26.3.1917 ja 2.4.1917; Helsingin Sanomat 29.3.1917; Uusi Suometar 23.3.1917; Hietaniemi 1992, 39; 
Keskinen 2004, 94-95; Wuokko 2009, 404-405. 
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ylioppilaisiin kohdistamaan kritiikkiin. Työmiehen mielestä ylioppilaat eivät olleet tukeneet 

työväen vapaustaistelua, ollen kiinnostuneempia vain juhlimisesta.16 

 Järjestystoimikunnan johtama järjestyslaitos oli alunperin työväestönkin puolelta 

ajateltu vain väliaikaiseksi ratkaisuksi. Kun Uusi Suometar tiedusteli maaliskuussa Sirolalta 

uuden järjestysvallan pysyväisyyttä, tämä vastasi "katsovansa sen toimintaa täysin 

väliaikaisena toimenpiteenä. Nykyinen järjestely tulee olemaan voimassa niin kauan kuin 

laillinen poliisilaitos saadaan aikaan."17 Maaliskuun lopulla eri osapuolilla oli siis vielä hyvin 

samankaltainen kuva järjestystoimikunnan ohjaaman järjestyslaitoksen tulevaisuudesta; se 

lakkautetaan kunhan uusi poliisilaitos saadaan järjestettyä lainmukaisesti. 

 Työväestön asenne kuitenkin alkoi vähitellen muuttua, eikä se mitä ilmeisimmin ollut 

kovin halukas luopumaan saamastaan vallasta järjestyslaitoksessa. Maalis- huhtikuun 

vaihteessa työväki alkoi jo ennakoida poliisilaitoksen oletettua vakinaistamista, joka 

tapahtuisi uuden poliisimestarin nimittämisen myötä. Työväen näkemys oli, että 

järjestyslaitos oli virallisestikin kunnallisen vallan alainen, mutta koska kunnallisella tasolla ei 

ollut yleistä äänioikeutta, poliisia koskevia säädöksiä pitäisi pyrkiä muuttamaan valtiollista 

tietä, eduskunnan ja hallituksen kautta. Työväenjärjestöjen eduskunnan kokouksessa 

30.3.1917 Sirola esitti ajatuksia, että poliisilaitoksessa aloitetut uudistukset pitäisi saada 

jäämään pysyviksi järjestyslaitoksen siirtyessä vakinaiselle kannalle. Ainakin uudet osastot, 

kuten raittiuden valvojat ja naisjärjestyksenvalvojat, olisi pidettävä toiminnassa vakituisen 

poliisin aloittaessa toimintansa. Työväenjärjestöjen eduskunta hyväksyi Sirolan ehdotukset 

yksimielisesti. Myös järjestystoimikunnan olemassaoloa pidettiin tärkeänä, jotta se voisi olla 

mukana valitsemassa "minkälaisia aineksia poliisikuntaan ei ainakaan pitäisi ottaa".18  

 

  

2.2 Vanhan poliisilaitoksen puhdistus 

 

Vanha tsaarinaikainen poliisilaitos oli jo ennen vallankumousta kaikkien poliittisten 

osapuolten epäsuosiossa; sitä pidettiin muun muassa liian virkaintoisena sortopolitiikan 

välikappaleena. Poliisi oli muun muassa avustanut santarmilaitosta19 urkintatyössä ja 

pyrkinyt hillitsemään suomalaisten kansallisia isänmaallisuuden osoituksia. Poliisihallinto oli 

 
16 Uusi Suometar 25.3.1917; Wuokko 2009, 406. 
17 Uusi Suometar 23.3.1917. 
18 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja 
eduskunnan kokouksesta 30.3.1917; Työmies 1.4.1917. 
19 Entisen kenraalikuvernööri Bobrikovin järjestämä laitos, jonka tehtävänä oli vallankumouksellisten 
salahankkeiden ehkäiseminen; Manninen 1992, 246. 
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käytännön tasolla keisarinvallan suora edustaja, joten poliiseja pidettiin luontaisesti 

vallankumouksen vihollisina. Niinpä järjestystoimikunta alkoi heti suorittaa muutoksia 

järjestyslaitoksen miehistön kokoonpanoon. Toimikunta otti vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita 

järjestyneen työväen edustajia ja ylioppilaita laitoksen palvelukseen. Alkuvaiheessa työväkeä 

oli noin 300, entisiä poliiseja noin 200 ja ylioppilaita 85 henkeä. Vuoden kuluessa suuri osa 

ylioppilaista tosin lopetti, ja työväestön osuus miehistöstä kasvoi. Poliisilaitoksen johtoa 

uusittiin siten, että jokaisen osaston ja piirin johtoon otettiin yksi entinen poliisi, yksi ylioppilas 

ja kaksi työväen edustajaa. Etsivä osasto määrättiin tutkimaan yksinomaan rikosasioita; 

epäiltyjen tarkkailu siis poistettiin sen toimenkuvasta. Järjestystoimikunta päätti myös 

takavarikoida ja tarkistaa poliisilaitoksen arkistot. Työväenjärjestöjen eduskunnassa kuitenkin 

epäiltiin huhtikuussa, että järjestystoimikunta ei ollut toiminut asiassa tarpeeksi ripeästi, ja 

tärkeimmät asiakirjat oli jo kenties menetetty. Tarkistuksen tavoitteena oli selvittää 

poliisilaitoksessa mahdollisesti tapahtuneita väärinkäytöksiä.20 

 Maaliskuun lopulla Helsingin Sanomat uutisoi poliisilaitoksen uudistuksista otsikolla 

"puhdistus aloitettu". Lyhyessä uutisessa kerrottiin vanhan poliisikunnan toimesta 

pidättämisestä ja vapaaehtoisilla järjestysmiehillä korvaamisesta. Lehdessä myös 

huomautettiin että useat toimistaan pidätetyistä ovat "sellaisia, että heitä ei enää voida ottaa 

takaisin toimiinsa". Esimerkiksi etsivän osaston poliisimiehistöstä oli löytynyt "santarmikätyri," 

joka oli toiminut poliisityönsä ohessa santarmien apurina palkkiota vastaan. Santarmeja 

avustaneiden henkilöiden etsiminen oli yksi osa laitoksen puhdistustoimia. Esimerkiksi myös 

ratsupoliisista löytyi ilmiantoihin syyllistynyt henkilö. Järjestystoimikunta myös päätti 

lakkauttaa laitoksen tiedonantotoimiston ja siirtää sen toimet muihin osastoihin, koska 

toimikunnan mukaan tiedonantotoimiston tehtävät olivat suureksi osaksi joko tarpeettomia tai 

"vähemmän hyväksyttyjä". Tiedonantotoimisto oli nimittäin toiminut muiden tehtäviensä 

ohella santarmilaitoksen apuna välittäen näille ihmisten henkilötietoja ja osoitteita. 

Myöhemmin todetun tilan puutteen vuoksi toimikunta joutui kuitenkin pitämään 

tiedonantotoimiston erillisenä osastonaan.21 

 Santarmeja avustaneiden henkilöiden etsintä järjestyslaitoksella oli osa lajempaa 

vallankumouksen jälkeistä kansalaisliikehdintää. Artikkelissaan Santarmiyhteyksien 

stigmatisoimat: ilmiantajat venäläisen virkavallan avustajina Suomen suuriruhtinaskunnassa 

 
20 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 21.3.1917, 22.3.1917 ja 26.3.1917; Kansan arkisto, 
Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan 
kokouksesta 3.4.1917; Helsingin Sanomat 23.3.1917; Autio 1971, 4, 11; Nyström 2013, 134; Wuokko 
2007, 2, 21-22. 
21 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 3.4.1917, 23.4.1917, 26.4.1917 ja 10.5.1917; 
Helsingin Sanomat 29.3.1917. 
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1899-1917 Sami Suodenjoki kirjoittaa venäläisviranomaisten suomalaisiin vapaaehtoisiin 

perustuneesta urkintajärjestelmästä. Suodenjoen mukaan Venäjän sisäministeriön alainen 

santarmihallinto käytti ilmiantajien palveluksia esimerkiksi tukemaan tiettyihin kansalaisiin 

kohdistamiaan epäilyjä. Ilmiantajia motivoitiin muun muassa rahapalkkioin, mutta ilmiantoja 

saatettiin käyttää myös oman sosiaalisen statuksen nostatukseen tai kiusantekoon 

vihamiehille. Suodenjoen mukaan vallankumous käynnisti Suomessa ilmiantajajahdin, jossa 

pyrittiin selvittämään santarmeja avustaneita suomalaisia santarmiarkistoja tutkimalla. 

Santarmikätyreiksi epäiltyjen nimilistoja julkistettiin sekä työväen että porvariston 

sanomalehdissä.22 

 Järjestystoimikuntaan santarmiarkistojen tarkastus liittyy siten, että Helsingissä 

arkistojen tarkastuslautakunnan nimesi Suodenjoen mukaan järjestystoimikunta ja yliopiston 

osakunnat. Siinä oli sekä porvarillisia että sosiaalidemokraattisia edustajia. 

Järjestystoimikunnan kokousten pöytäkirjoista nähdään, että toimikunta muun muassa 

valtuutti santarmiarkiston tutkijat palkkaamaan apulaisia. Toimikunta myös päätti pyytää 

prokuraattorinvirastoa tutkimaan santarmiarkistoista löytyneitä ilmiantajia. Heinäkuussa 

santarmiarkiston tutkijat pyysivät järjestystoimikunnalta rahoitusta tutkimuksen 

loppuunsaattamiseen; toimikunta kääntyi asiassa ensin kaupungin puoleen, ja tämän 

hylättyä rahoituspyynnön se esitti asian senaatille. Senaatti kuitenkin hylkäsi lokakuussa 

rahoitusanomuksen sillä perusteella, että tarkistus ei ollut valtion viranomaisen 

toimeenpanema. Vallankumouksen aiheuttamista vanhan hallinnon väärinkäytösten 

tutkimisesta voi tässä yhteydessä mainita myös, että prokuraattorinvirasto oli maaliskuun 

lopulla toimeenpannut kenraalikuvernöörin arkiston tarkistuksen, ja halunnut myös 

järjestyslaitoksen edustajan mukaan. Järjestystoimikunta valitsi ratsumestari G. Ahrenbergin 

edustamaan laitosta kyseisessä tarkastuksessa.23 

 Huhtikuun alussa järjestystoimikunta päätti irtisanoa kaiken poliisilaitoksen miehistön 

kuun loppuun mennessä, tarkoituksenaan valmistella järjestyslaitoksen saattamista lailliselle 

kannalle. Irtisanomisella myös pyrittiin selkeyttämään miehistön tilannetta; toimikunnan 

kokouksessa esimerkiksi mainittiin, kuinka "täällä päivittäin juoksee vanhoja konstaapeleja 

tiedustelemassa, miten heidän suhteensa tullaan menettelemään". Tarkoituksena oli, että 

järjestystoimikunta valitsisi uuden miehistön hakemusten perusteella. Näin ollen se pystyisi 

seuloa vanhasta poliisikunnasta sopimattomat yksilöt pois. Poliisikunnan seulominen oli 

 
22 Suodenjoki 2019, 1, 11-13. 
23 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.3.1917, 20.4.1917 ja 26.4.1917; 
Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, 
pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 10.7.1917 ja 31.7.1917; Helsingin Sanomat 4.10.1917; 
Suodenjoki 2019, 12; Wuokko 2007, 72. 
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toimikunnan työväen edustajien agendalla. Työväenjärjestöjen eduskunnassa oli esimerkiksi 

vaadittu "perinpohjaista entisen poliisimiehistön karsintaa". Työväenjärjestöjen eduskunta 

katsoi toimikunnan toimenpiteiden olevan riittäviä asian edistämiseen. Järjestystoimikunta 

asetti erityisen tutkijatoimikunnan tarkastamaan laitokseen pyrkivät henkilöt, jotta toimeen 

saataisiin vain "puhdasmaineisia" järjestysmiehiä ja naisia. Myös poliisilaitosten arkistojen ja 

tilien tarkastus kuului tutkijatoimikunnan vastuulle.24 

 Laitoksen miehistön irtisanominen herätti huhtikuussa keskustelua 

järjestystoimikunnan sisällä. Kaupungin edustajana tuolloin istunut G. Salingre syytti työväen 

edustajia, että nämä halusivat irtisanoa vanhaa miehistöä ottaakseen tilalle 

sosiaalidemokraattisen puolueen jäseniä. Työväen edustajat kuitenkin ilmoittivat, että heidän 

osaltaan miehistöä valittaessa ei ole kiinnitetty huomiota puoluekantaan. Todisteeksi työväen 

edustajat mainitsevat sen seikan, että suuri osa vanhaa miehistöä kuitenkin pysyi 

palveluksessa. Toisaalta työväki myös vielä ilmoitti, että palvelukseen otettiin mieluummin 

järjestöissä toiminutta väkeä, koska "tällainen väki on aina kehittyneempää ja tottuneempaa 

sekä järjestykseen että sen ylläpitoon".25 

 Joukkoirtisanomiset kohtasivat myös julkista kritiikkiä. Esimerkiksi Helsingin 

raastuvanoikeuden jäsenet julkaisivat irtisanomisia kritisoivan mielipidekirjoituksen, ja 

tuomitsivat ne laittomiksi. Toimikunnassa kaupungin edustajana toiminut senaattori Castrén 

kuitenkin puolusti irtisanomisten laillisuutta Helsingin Sanomien haastattelussa. Castrén 

vetosi vanhoihin ruotsinaikaisiin lakipykäliin, joiden mukaan kaupunginhallinnoilla oli 

määräysvalta poliisitoimeen nähden, sekä ajan poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Myös miehistö 

itse teki läänin kuvernöörille valituksia irtisanomisistaan, ja kuvernööri vaati 

järjestystoimikunnalta asioiden selvitystä. Toimikunta totesi vastauksessaan kuvernöörille, 

että kansan etu oli vaatinut vanhan vallan aikaisten, epäluotettaviksi katsottujen poliisien 

irtisanomista; lisäksi toimikunta katsoi vanhojen poliisien hyväksyneen erottamistoimenpiteet, 

koska nämä olivat anoneet uudelleen virkojansa toimikunnalta. Toimikunta joutui 

perustelemaan toimivaltaansa ja irtisanomisia myös prokuraattorinvirastolle, osan entisestä 

miehistöstä tehtyä kanteluita myös sinne. Perusteluina toimikunta käytti muun muassa 

 
24 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 26.3.1917, 2.4.1917, 13.4.1917, 19.4.1917, 
24.4.1917, 26.4.1917 ja 2.5.1917; Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, 
Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista 3.4.1917 ja 23.4.1917; Työmies 
27.5.1917; Keskinen 2004, 94. 
25 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 30.4.1917. 
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kaupunginvaltuuston päätöksiä ottaa osaa toimikunnan järjestämiseen työväen kanssa, sekä 

maistraatin pöytäkirjaa 24.3, jossa toimet järjestystoimikunnan järjestämiseksi hyväksyttiin.26 

 

 

2.3 Lailliselle kannalle? 

 

Vuoden 1917 järjestysvaltakysymys oli esillä paitsi kunnallisella tasolla, myös Suomen 

eduskunnassa ja erityisesti senaatissa. Huhtikuussa senaatti asetti kaksi komiteaa, joista 

toisen oli tarkoitus laatia ehdotus kaupunkien poliisilaitosten uudelleen järjestämiseksi, ja 

toisen valmistella kiirellisempiä käytännön toimenpiteitä kaupunkien poliisitoimen 

väliaikaiseksi järjestämiseksi. Molemmat komiteat muodostuivat lopulta 

sosialistienemmistöisiksi muun muassa edustajien poisjääntien takia. Kummankin komitean 

mietinnössä päädyttiin lopulta suosittamaan kunnalliselle pohjalle rakennettujen 

järjestystoimikuntien kehittämistä, sillä niiden mielestä vastuun järjestyksen ylläpidosta tulisi 

kuulua paikallisille elimille. Paikallisiin asukkaisiin ja erityisesti järjestyneeseen työväkeen 

nojaavan järjestysvallan uskottiin omaavan eniten vaikutusvaltaa järjestyksen ylläpitämiseksi. 

Keskisen & Silvennoisen mukaan tässä asiassa näkyi "karkeasti ottaen" myös vasemmiston 

ja oikeiston ero järjestysvaltakysymykseen suhtautumisessa; vasemmisto oli yleisesti 

kunnallisen, desentralisoidun järjestysvallan kannalla, kun taas oikeisto kannatti keskitettyä 

valtion kontrolloimaa järjestyslaitosta.27 

 Komiteoiden ehdottamat mallit jäivät kuitenkin suurelta osin toteuttamatta. Senaatissa 

järjestysvalta-asiat kuuluivat siviilitoimituskunnan päällikön, Suomalaisen puolueen Allan 

Serlachiuksen, vastuulle, ja tämä ohjasi järjestysvallan kehitystä päinvastaiseen suuntaan. 

Serlachius piti tärkeänä laillisen ja puolueettoman järjestysvallan aikaansaamista. 

Helsingissä tämä tarkoitti käytännössä järjestystoimikunnan ja sen valtuuksien 

lakkauttamista. Serlachius oli mukana järjestystoimikunnan kokouksessa 4. huhtikuuta 

tarkoituksenaan neuvotella poliisilaitoksen tulevista järjestelyistä; tosiasiassa Serlachius pyrki 

kuitenkin tunnustelemaan mahdollisuuksia miliisijärjestelmästä luopumiseksi. 

Työväenjärjestöjen eduskunnan edellisenä päivänä pidetyssä kokouksessa äänenpainot 

olivat kuitenkin muuttuneet. Työväki oli järjestyskysymyksestä keskustellessaan esittänyt, 

 
26 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 9.6.1917 ja 14.6.1917; Helsingin Sanomat 
17.4.1917 ja 24.4.1917. 
27 Hietaniemi 1992, 39-42; Keskinen 2004, 96. 
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että järjestyslaitos on pidettävä työväen käsissä ja valvonnan alaisena, kunnes Suomen 

eduskunta on päättänyt asiasta lailla.28 

 Senaattori Serlachiuksen ja järjestystoimikunnan välisissä neuvotteluissa 

ydinkysymykseksi nousi se, kenellä on valtuudet poliisilaitoksen miehistön valitsemiseen. 

Järjestystoimikunta oli pari päivää aiemmin päättänyt irtisanoa kaiken poliisilaitoksen 

miehistön lailliselle kannalle järjestelyä varten. Toimikunnan puheenjohtajan af Heurlinin 

mukaan yleinen käsitys oli, että kun poliisilaitoksen miehistöä aletaan järjestämään 

uudelleen, järjestystoimikunta olisi mukana päättämässä keitä siihen otetaan. Serlachius 

halusi nimittää uuden virkaa tekevän poliisimestarin laitokselle, jonka kanssa toimikunta 

valitsisi henkilökunnan. Työväen edustajat kuitenkin kyseenalaistivat ratkaisun sillä 

perusteella, että mikäli valittaisiin laillisin oikeuksin varustettu poliisimestari, 

järjestystoimikunta menettäisi valtansa; työväen edustajat eivät voisi tähän suostua. Työväen 

edustaja Rantala lausuikin, että nykyisestä järjestelystä "on vaikea luopua ennen kuin uusi 

laki on saatu aikaan". Serlachius kuitenkin huomautti, että uutta lakia "ei aikaansaada 

kädenkäänteessä, joten poliisilaitoksen järjestämistä ei voida panna siitä riippuvaksi". 

Kaupungin edustaja Paloheimo muistutti myös, että valtaa kaupungissa piti vielä toistaiseksi 

venäläinen sotaväki, ja asiasta ei voida päättää ennen kuin sen kanta tiedetään. 

Neuvotteluissa kannatusta sekä kaupungin että työväen edustajilta sai ajatus, että valittaisiin 

poliisimestari, jonka valtuuksia rajattaisiin siten, että myös järjestystoimikunnalla olisi valtaa 

päättää henkilökunnan valinnoista. Serlachiukselle tämä ei kuitenkaan ollut mieleen, joten 

hän totesi että toistaiseksi on pidettävä yllä laitoksen nykytila. Keskustelun päätteeksi tämä 

sai laajan kannatuksen myös järjestystoimikunnan jäseniltä.29 

 Järjestyspäällikkö Fogelholm erosi toimestaan huhtikuussa. Pian tämän jälkeen, 

21.4.1917, hänet nimitettiin Uudenmaan virkaa tekeväksi kuvernööriksi. Järjestyspäällikön 

tointa alkoi tälloin hoitaa Kustaa Rovio, ja järjestyspäällikön apulaiseksi tuli vähän aiemmin 

etsivän osaston päälliköksi nimitetty varatuomari Carl Voss-Schrader. Toukokuussa alkoi 

usealla taholla liikehdintä järjestyslaitoksen vakinaistamista varten; ensinnäkin Fogelholm oli 

kuvernöörinä läsnä järjestystoimikunnan kokouksessa 5.5, jolloin hän ilmoitti senaatista 

tulleen kehotuksen täyttää avoinna olevat poliisipäällystön virat. Poliisimestariksi Fogelholm 

ehdotti Voss-Schraderia. Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.5 puolestaan käytiin 

senaattori Castrénin järjestystoimikunnan eroanomuksen johdosta pitkä keskustelu koskien 

järjestyslaitoksen silloista tilaa. Castrénin ero jäi tuolloin vielä myöntämättä, mutta valtuusto 

 
28 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja 
eduskunnan kokouksesta 3.4.1917; Hietaniemi 1992, 42; Keskinen 2004, 96.  
29 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 2.4.1917 ja 4.4.1917. 
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päätti antaa valmistusvaliokunnalle harkittavaksi, eikö olisi syytä tehdä asianomaiselle 

viranomaiselle esitys poliisilaitoksen toiminnan ja aseman järjestämisestä. Työmies kirjoitti 

kokouksesta pilkalliseen sävyyn, muun muassa mainitessaan osan valtuutetuista 

haukkuneen järjestysmiehiä huonosta järjestyksenpidosta. Lehti päätti artikkelinsa ivalliseen 

toteamukseen: "Kiire olisi siis herroilla saada poliisilaitos vakinaiselle kannalle!" 15. päivä 

pitämässään kokouksessa valtuusto päätti pyytää senaattia ryhtymään kiireellisiin 

toimenpiteisiin "luokkajärjestöistä riippumattoman järjestysvallan järjestämiseksi maamme 

kaupungeissa".30 

 Järjestystoimikunnan näkökulmasta laitoksen vakinaistaminen oli jo kuitenkin 

tapahtumassa 15.5. Tuolloin oli määrä virallisesti astua palvelukseen järjestystoimikunnan 

valitsemista ja hyväksymistä järjestysmiehistä koottu järjestyslaitos. Samoihin aikoihin, 19.5, 

Serlachius kuitenkin antoi läänien kuvernööreille ohjeistuksen lopettaa miliisilaitokset ja 

saattaa laitokset lailliselle kannalle. Serlachiuksen "laillinen kanta" tarkoitti käytännössä sitä, 

että laitosten toiminta oli saatettava vuoden 1916 menosääntöjen tasolle. Serlachiuksen ja 

senaatin antamassa ohjeistuksessa miilisijärjestyksestä poissiirtyminen tapahtuisi 

järjestystoimikunnan kanssa yhdessä neuvotellen, mutta kuitenkin siten, että kuvernööri ja 

poliisimestari lain mukaisesti itsenäisesti päättävät ketä poliisipalvelukseen otetaan. 

Helsingissä poliisilaitoksen nimitysvalta siirtyisi siten järjestystoimikunnalta kuvernööri 

Fogelholmille ja senaatin vastikään nimittämälle poliisimestari Voss-Schraderille. 

Työmiehessä senaatin laillistamismääräykset tuomittiin nopeasti, todeten poliisilaitosten 

päätösvallan siirtyvän näin poliisimestarien ja kuvernöörien mielivallan alle. 

Työväenjärjestöjen eduskunta puolestaan vaati senaattia perumaan julistuksen, vaatien 

järjestystoimikunnan vallan säilyttämistä siihen asti kunnes asiasta on säädetty uudella lailla. 

Useimmissa muissa Suomen kaupungeista miliisilaitokset onnistuttiin palauttamaan entiseen 

tilaansa senaatin määräämällä tavalla.31 

 15.5 tapahtuneen järjestyslaitoksen vakinaistamisen jälkeen laitoksen miehistöön 

kuului noin 800 henkilöä. Noin kolmasosa oli vanhaa miehistöä ja kuudennes ylioppilaita, 

loput työväkeä. Ennen vallankumousta poliisilaitoksen miehistöön oli kuulunut noin 600 

henkeä. Senaatin määräys saattaa poliisilaitos vuoden 1916 menosäännön mukaiseksi 

 
30 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjat liitteineen 8.5.1917 ja 15.5.1917; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston 
esityslistat Cd:5, Kaupunginvaltuuston päätökset 8.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen 
kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan 
kokouksista 13.4.1917, 24.4.1917 ja 5.5.1917; Helsingin Sanomat 22.4.1917; Työmies 9.5.1917. 
31 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 
liitteineen 8.5.1917; Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat 
CA, pöytäkirja eduskunnan kokouksesta 29.5.1917; Työmies 22.5.1917; Uusi Suometar 22.5.1917; 
Autio 1971, 46; Hietaniemi 1992, 42-43; Keskinen 2004, 96. 
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tarkoitti siis sitä, että miehistön lukumäärää täytyisi vähentää kahdellasadalla, mikä oli lopulta 

yksi syy kesällä alkaneeseen miliisien lakkoon. Vakinaistamisen yhteydessä myös 

järjestystoimikunnan kokoonpanoa muutettiin. Työväen edustajien määrä vähennettiin; 

kaupungin edustajat ymmärrettävästi toivoivat myös työväelle vain kolmea paikkaa, mutta 

työväen äänillä hyväksyttiin paikkamääräksi neljä. Järjestystoimikunnan jäsenten palkkioksi 

määrättiin 400 mrk/kk niille, jotka olivat laitoksella vakinaisessa toimessa, ja 200 mrk/kk niille, 

jotka kävivät vain kokouksissa.32 

 

 

2.4 Palkat ja rahoitus 

 

Helsingin kaupunginvaltuusto oli järjestystoimikunnan toimintaan osallistumisesta 

päättäessään valtuuttanut toimikunnan tilaamaan ja käyttämään kaupunginkassasta 

järjestyksenpitoon vaadittavat varat. Toimikunnalla oli siis periaatteessa vapaat kädet 

määrätä miliisin palkoista, mutta vain kaupungin myöntämien varojen raameissa. Toimikunta 

tekikin päätöksiä palkka-asioissa eri osastojen henkilöstön anomuksista; joitan yksittäisiä 

anomuksia hyväksyttiin, joitain ei. Huhtikuun lopulla miliisimiehistö kuitenkin alkoi vaatia 

päiväpalkkansa korottamista toimikunnan asettamasta 10 markasta 15:een. Toimikunta ei 

tässä vaiheessa halunnut tehdä päätöstä asiasta, koska se odotti vielä tuolloin senaatin 

toimenpiteitä järjestysvallan suhteen. Kaupungin myöntämät varat eivät korotukseen 

riittäneet. Myös työväenjärjestöjen eduskunta ajoi palkankorotusvaadetta, ja esittikin sen 

kaupunginvaltuustolle. Valtuusto kuitenkin totesi, että palkoista päättäminen kuuluu 

järjestystoimikunnalle, eikä tehnyt asiasta päätöksiä.33 

 Toukokuun alussa toimikunta päätti väliaikaisen miliisin lakkauttamisen jälkeen 15.5 

alkaa maksaa miehistölle kuukausipalkkaa. Palkka nostettiin 325:een markkaan 

kuukaudessa. Yllättäen asiasta äänestettäessä äänestyslinjat eivät jakautuneet poliittisten 

taustojen mukaan; korotuksia kannatti kaksi kolmesta kaupungin edustajasta ja neljä 

kahdeksasta työväen edustajasta. Vastaan äänestäneet työväen edustajat tosin olisivat 

 
32 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 15.5.1917; Hietaniemi 1992, 43; Keskinen 2004, 
94-95; Wuokko 2007, 22. 
33 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjat liitteineen 20.3.1917 ja 8.5.1917; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston 
esityslistat Cd:5, Kaupunginvaltuuston päätökset 20.3.1917 ja 8.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin 
poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat 
järjestystoimikunnan kokouksista 4.4.1917, 11.4.1917, 12.4.1917, 16.4.1917, 24.4.1917 ja 26.4.1917; 
Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat 
eduskunnan kokouksista 23.4.1917 ja 27.4.1917. 
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halunneet nostaa palkkoja vielä enemmän, 350 markkaan kuukaudessa. Tässä vaiheessa 

tehty palkankorotuspäätös ei kuitenkaan ilmeisesti totetutunut, sillä työväenjärjestöjen 

eduskunta ja miliisimiehistö vaativat samaa palkankorotusta vielä kesäkuussakin. Miehistö 

alkoi vaatia myös erityistä kalliinajan34 lisäystä.35 

 Kesäkuun alussa kaupunginvaltuusto päätti senaatin ryhdyttyä toimiin 

järjestysvoiman vakinaistamiseksi myöntää järjestyslaitokselle varoja vain 15.6 asti. Tämän 

jälkeen laitoksen rahoitus palaisi valtion huoleksi, ja järjestystoimikunta ryhtyi asian johdosta 

käsittelemään laitoksen väliaikaista menosääntöä. Tässä yhteydessä toimikunnan kaupungin 

edustajat vaativat jälleen työväen edustajien vähentämistä samalle tasolle kuin kaupungin; 

työväen edustajat äänestivät ehdotuksen kumoon enemmistöllään. Työväki perusteli valta-

asemansa säilyttämistä senaatin aiemmin antamalla ohjeistuksella järjestystoimikunnista. 

Menosäännössä toimikunta muun muassa määritteli eri osastojen miehistövahvuudet ja 

näille maksettavat palkat. Kaupungin edustajat ehdottivat useaan kertaan pienempiä 

palkkoja kuin mitä työläisedustajat lopulta enemmistöllään äänestivät läpi. Kaupungin 

edustajana tuolloin toiminut P.J. Hynninen ilmoitti samassa kokouksessa suostuvansa ottaa 

osaa järjestystoimikunnan toimintaan vain sillä ehdolla, että se toimii poliisimestarille neuvoa 

antavana laitoksena; muut kaupungin edustajat V. Takanen ja E. Udd kannattivat Hynnisen 

lausumaa.36 

 Miliisipohjaisen järjestyslaitoksen kulut herättivät huolta Helsingin 

kaupunginvaltuustossa. Valtio maksoi normaalisti kaupungille apumaksua poliisilaitoksen 

ylläpitoon, mutta kevään 1917 aikana apumaksu kului yksinomaan vanhojen, virastaan 

pidätettyjen poliisien palkanmaksuun. Näin ollen kaikki miliisilaitoksen kulut lankesivat 

yksinomaan kaupungin harteille, ja rahatoimikamari tekikin huomautuksen kohonneista 

kuluista valtuustolle. Rahatoimikamari huomautti myös miliisissä esiintyneestä "puuttuvasta 

kyvystä antaa kaupunginhallinnolle virka-apua", joka oli esiintynyt esimerkiksi palolaitoksen 

lakon ja sairaaloiden polttoainehankintojen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto päätti 

 
34 Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama elinkustannusten nousu sai aikaan inflaatiokierteen, 
jonka vuoksi palkoissa alettiin maksaa erityisiä kalliinajan lisiä; Nyström 2013, 74-77. 
35 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 10.5.1917 ja 11.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin 
poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja 
järjestystoimikunnan kokouksesta 9.6.1917; Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, 
Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan kokouksesta 5.6.1917. 
36 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjat liitteineen 19.5.1917 ja 5.6.1917; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston 
esityslistat Cd:5, Kaupunginvaltuuston päätökset 19.5.1917 ja 5.6.1917; Kansallisarkisto, Helsingin 
poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirjat 
järjestystoimikunnan kokouksista 6.6.1917 ja 7.6.1917. 
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kokouksessaan 12.6, että se anoo hallitukselta lisäavustusta järjestystoimikunnan johtaman 

järjestyslaitoksen kuluihin 15.6 asti.37  

 14. kesäkuuta järjestyspäällikkö Voss-Schrader ilmoitti toimikunnalle senaatilta 

tulleen päätöksen, jonka mukaan miehistön määrä laitoksessa on vähennettävä 22.6.1916 

vahvistetun menosäännön mukaiselle tasolle. Samaan aikaan kaupunginvaltuuston edustajat 

Udd ja Takanen olivat päättäneet luopua järjestystoimikunnan jäsenyydestä. 

Kaupunginvaltuusto ei asettanut heidän tilalleen uusia jäseniä, koska laitoksen 

poliisipäällystö oli nyt virallisesti nimitetty, ja valtuusto katsoi järjestystoimikunnan lakkaavan 

toimimasta 15.6, kun kaupungin myöntämä rahoitus loppuu. Niinpä Hynninen on ainut 

kaupungin edustaja 16.6 alkaen; tuolloin jatkettiin keskustelua senaatin vaatimista miehistön 

irtisanomisista. Työväen edustaja J. Suomisen valmistelemassa ehdotuksessa laitoksen 

osastoja olisi järjestelty uudelleen, ja vähennyksiä tehty sekä uusista että vanhoista 

järjestysmiehistä. Hynninen ei hyväksynyt tätä, ja ehdotti erotettavaksi vain uutta 

henkilökuntaa. Työväen edustajat kuitenkin olivat yhtenä rintamana, ja päättivät toimia 

Suomisen ehdotuksen mukaan. Hynninen tosin kirjautti pöytäkirjaan vastalauseensa vanhan 

miehistön irtisanomiselle.38 

 Kokoukseen osallistunut Voss-Schrader antoi päätöksen kuultuaan ankaran 

lausunnon, jossa hän tuomitsi toimikunnan työväen edustajat. Hän katsoi, että vanhalla 

miehistöllä oli suurempi oikeutus virkaansa, ja sosiaalidemokraatit pyrkivät ajamaan 

puoluepolitiikkaansa vanhaa miehistöä vähentämällä. Lisäksi Voss-Schrader huomautti, että 

kaikki tuolloin laitoksella työskennelleet vanhat poliisit olivat jo järjestystoimikunnan 

hyväksymiä, joten irtisanomisten toimittaminen yksinomaan uudesta miehistöstä ei edes 

rajoittaisi järjestystoimikunnan toimivaltaa miehistön valintaan. Voss-Schrader julisti 

aikovansa irtisanoa vain uutta miehistöä; niinpä hän ehdotti järjestystoimikunnalle 

harkittavaksi pitäisikö toimikunnan pyytää kuvernöörinvirastoa pidättämään itsensä 

virantoimituksesta, mikäli toimikunta haluaa estää Voss-Schraderia toimeenpanemasta 

asiaa. Toimikunta harkitsi järjestyspäällikön ehdotusta itsensä viralta pidättämisestä mutta ei 

 
37 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 
liitteineen 12.6.1917; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston esityslistat Cd:5, 
Kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.1917. 
38 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 14.6.1917 ja 16.6.1917; Helsingin 
kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat liitteineen 
12.6.1917 ja 19.6.1917; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston esityslistat Cd:5, 
Kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.1917 ja 19.6.1917. 
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katsonut omien valtuuksiensa siihen riittävän. Näin ollen Voss-Schrader irtisanoi laitoksen 

palveluksesta 213 uutta järjestysmiestä.39 

 Työväenjärjestöjen eduskunta tuki vahvasti järjestystoimikunnan työväen edustajien 

kantaa irtisanomisasiassa. Kesäkuun lopulla työväenjärjestöjen eduskunnan kokouksessa 

käytiin kiihkeätunnelmaista keskustelua asiasta. Esimerkiksi erään esitetyn mielipiteen 

mukaan oli "hallituksen määräämä poliisimestari, syrjäyttäen järjestystoimikunnan, anastanut 

käsiinsä määräysvallan mm. miehistön vähentämisasiasta". Senaatti ei myöskään ollut 

myöntänyt varoja järjestystoimikuntaa varten, ja sen toiminta tulisi lakkaamaan heinäkuun 1. 

päivä. Moitteensa sai osaksi myös kuvernöörinvirasto, joka ei ollut joitain tiettyjä 

"sortojärjestelmän" aikaisia komisarioita erottanut, vaikka toimikunta ei ollut näitä hyväksynyt. 

18. kesäkuuta senaatti oli päättänyt Helsingin poliisille myönnettävistä kalliinajan lisäyksistä; 

senaatti myönsi 700 markan vuotuisen kalliinajan lisäyksen vuoden 1916 menosäännön 

mukaan palveleville 646:lle poliisilaitoksen työntekijälle, mutta tämäkin korotus oli pienempi 

kuin miehistön ja työväen vaatimukset. Työväenjärjestöjen eduskunta katsoikin, että se ei 

voisi osallistua järjestyksenpitoon asioiden ollessa tällä mallilla. Eduskunta päätti "kehoittaa 

niitä järjestyslaitokseen kuuluvia henkilöitä, jotka hyväksyvät työväenjärjestöjen kannan, 

lopettamaan työskentelynsä järjestyslaitoksessa". Helsingin miliisilakko alkoi 30. kesäkuuta.40 

 

 

  

 
39 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 16.6.1917; Helsingin Sanomat 19.6.1917. 
40 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat 
eduskunnan kokouksista 19.6.1917, 21.6.1917, 29.6.1917 ja 1.7.1917; Helsingin Sanomat 19.6.1917 
ja 11.8.1917; Keskinen 2004, 97. 
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3. Järjestystoimikunta ongelmissa 

 

Tässä luvussa käydään läpi järjestystoimikunnan vaiheet kesän 1917 miliisilakosta 

järjestystoimikunnan viimeiseen kokoukseen 2.3.1918 asti. Ensimmäinen alaluku 3.1 

käsittelee miliisilakon aikaisia tapahtumia ja sen päättänyttä Tokoin sopimusta. Alaluku 3.2 

käsittelee loppukesästä 1917 alkaneita väkijoukkojen mellakointiin johtaneita levottomuuksia. 

Alaluvussa 3.3 käydään läpi senaatin pyrkimykset palauttaa järjestyslaitos lailliselle kannalle 

syksyllä 1917. Alaluku 3.4 käsittelee järjestystoimikunnan loppuvaiheet ja järjestysvallan 

lipsumisen järjestyskaartien käsiin. 

 

 

3.1 Miliisilakko ja Tokoin sopimus 

 

Miliisien lakkoa ajoi paitsi työväenjärjestöjen eduskunta, myös järjestysmiesten omat 

järjestöt. Miehistö esitti seuraavanlaisen vaatimuslistan lakon lopettamisen edellytykseksi: 

"1. Itsemääräävän poliisimestarin toimi on lakkautettava. 

2. Työväenjärjestöjen eduskunta saa valita järjestystoimikunnan jäsenet, joista tähän asti 

valtuusto on valinnut 3 ja työväki 4. Järjestysmiehistö oikeutetaan myös valitsemaan 

edustajansa järjestystoimikuntaan. 

3. Järjestystoimikunta valitsee puheenjohtajan, joka toimii järjestyspäällikkönä. 

4. Järjestystoimikunnalla on täysi päätösvalta kaikissa järjestyslaitosta koskevissa asioissa. 

5. Toukokuun 1. päivästä toimestaan pidätettyjen komisarioiden palkanmaksu on 

lakkautettava heinäkuun 1. päivästä alkaen - komisariot ovat nimittäin kantaneet palkkaansa, 

vaikka eivät olekaan hoitaneet virkatehtäviään, kun heitä koskeva tutkimus ei ole vielä 

suoritettu loppuun. 

6. Toimestaan on heti irtisanottava ja viranhoidosta pidätettävä poliisikamarin sihteeri K.A. 

Hellmann, kassanhoitajatar E. Nordman, toisen piirin komisario O.Friskberg, neljännen piirin 

komisario J.G. Vasenius ja siveysosaston komisario E. Dahlman. 

213 järjestysmiehen irtisanominen on peruutettava. Järjestysmiehistön pohjapalkaksi on 

määrättävä 325 mk, johon tulee lisäksi kalliinajan lisäystä 125 mk, joten siis palkka 

kuukaudessa tekee 450 mk." 
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Työväenjärjestöjen eduskunta oli järjestysmiesten kanssa pitkälti samoilla linjoilla lakon 

lopettamisen ehdoista palkka-asioissa ja vanhan miehistön erottamisessa; eduskunta 

kuitenkin korosti vaatimusta järjestystoimikunnan valta-aseman säilyttämisestä 

järjestyslaitoksessa. Työväenjärjestöjen eduskunta myös vaati Helsingin järjestyslaitosta 

koskevia kysymyksiä välittömästi Suomen eduskunnan käsiteltäviksi.41  

 Miliisilakosta neuvoteltiin senaatissa; osallistujina olivat mm. Serlachius ja Voss-

Schrader, sekä järjestysmiesten valitsemat edustajat. Neuvotteluissa ei kuitenkaan aluksi 

tapahtunut edistystä, ja Serlachiuskin ehti kertaalleen jättää eroanomuksensa, perusteena 

se, ettei hän ollut saanut maahan järjestystä. Senaatti yritti lopettaa lakkoa tekemällä 

myönnytyksiä, esimerkiksi korottamalla palkkoja jonkin verran, ja lupaamalla rahoituksen 

järjestystoimikunnan säilymiselle. Sen valtuuksia tosin ei olisi lisätty. 10. heinäkuuta lakko 

saatiin jo väliaikaisesti lopetettua. Miehistö suostui senaatin tekemiin korotuksiin, ja Suomen 

eduskunta kokoontui 13. päivä käsittelemään järjestysasiasta tehtyä välikysymystä. 

Järjestystoimikuntakin piti normaalisti kokouksia järjestyslaitoksen päivittäisistä asioista.42 

 Suomen eduskunta kuitenkin antoi äänin 94 vastaan 92 luottamuslauseen senaatille 

ja Serlachiuksen ajamalle politiikalle, päättäen näin siirtyä normaaliin päiväjärjestykseen ja 

jättää järjestyskysymyksen käsittely sikseen. Muutama miliisiin tyytymätön 

sosiaalidemokraatti äänesti porvariston mukana. Järjestystoimikunnan työväen edustajat 

ilmoittivat 14. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa, että koska eduskunta oli hylännyt 

välikysymyksen ja jättänyt järjestysasian epämääräiseksi, he eivät enää voi ottaa osaa 

järjestystoimikunnan toimintaan. Järjestyspäällikkö Voss-Schrader puolestaan totesi, että oli 

ottanut virkansa vastaan sillä edellytyksellä että järjestystoimikunta on toimessa, eikä voinut 

työväen edustajien erottua enää jatkaa laitoksen palveluksessa. Järjestyspäällikön vanhempi 

apulainen Rovio ja lainopillinen apulainen Orraeus irtisanoutuivat myös. Hynninen katsoi 

toimikunnan toiminnan käyneen mahdottomaksi työväen edustajien ilmoitusten johdosta, ja 

toimikunta päätti ilmoittaa asiasta senaatille ja työväenjärjestöjen eduskunnalle. 

Miliisimiehistön lakkotoimikunta päätti jatkaa lakkoa 14. päivä alkaen, ja työväenjärjestöjen 

eduskunnassa alettiin vaatia jyrkempiä toimenpiteitä.43 

 
41 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja 
eduskunnan kokouksesta 1.7.1917; Helsingin Sanomat 11.8.1917. 
42 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 10.7.1917 ja 13.7.1917; Helsingin Sanomat 
11.8.1917. 
43 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 14.7.1917; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan kokouksesta 
15.7.1917; Helsingin Sanomat 11.8.1917; Työmies 15.7.1917; Manninen 1992, 281; Upton 1980, 124. 
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 25. heinäkuuta Suomen eduskunta hyväksyi lopulta valtiovarainvaliokunnan 

ehdotuksen toimenpiteistä miliisilakon lopettamiseksi. Suomen eduskunta kehotti hallitusta 

pikaisiin toimiin ja myönsi 300 000 markan arviomäärärahan vuoden 1917 menosääntöön 

järjestystoimikunnan ja järjestyslaitoksen kulujen kattamiseksi. Tämän johdosta senaatin 

talousosaston varapuheenjohtaja Oskari Tokoi allekirjoitti hallituksen puolesta 

järjestysmiesten edustajien kanssa sopimuksen, jossa suostuttiin kaikkiin lakkolaisten 

keskeisiin vaatimuksiin. Palkaksi tuli 450 mk/kk, järjestystoimikunta jäisi edelleen toimeensa, 

ja kaikki erotettavaksi vaaditut vanhat työntekijät erotettaisiin. Järjestyspäällikkönä jatkaisi 

Voss-Schrader; tämä ei kuitenkaan palannut enää toimeensa, joten järjestyspäällikön virkaa 

alkoi hoitaa tämän vanhempi apulainen Rovio. Lakko päättyi heinäkuun 27. päivän 

vastaisena yönä. Järjestystoimikuntakin palasi toimeensa samana päivänä, ja alkoi 

pikapuoliin jatkaa toimia miehistön vähentämiseksi vuoden 1916 menosäännön tasolle.44 

 Tokoin sopimusta kuitenkin kritisoitiin ankarasti; porvarillisten senaattoreiden mielestä 

sopimus oli sekä laiton että sisällöltään mahdoton hyväksyä. Tokoin katsottiin ylittäneen 

neuvotteluvaltuutensa. Tokoin sopimus merkitsi Serlachiuksen ajamien laillistamistoimien 

epäonnistumista. Serlachius totesikin, että olisi ollut parempi antaa lakon jatkua, kuin tehdä 

sopimus, joka merkitsi hallituksen perääntymistä miehistön edessä ja täten kantoi jo 

itsessään "anarkian siementä". Tokoin sopimus kuitenkin hyväksyttiin sekä senaatissa että 

eduskunnassa sosialistien äänillä. Vasemmisto käytti vuoden 1917 aikana miliisilakkoja 

painostuskeinona myös muissa Suomen kaupungeissa, joissa oli siirrytty työväentaustaiseen 

miliisilaitokseen.45 

 Helsinki oli miliisilakon aikana ilman järjestysvaltaa lähes kuukauden. Työmiehen 

mukaan elämä Helsingissä oli käynyt tuona aikana "turvattomaksi ja sietämättömäksi". 

Lehdessä valitettiin, että kaupungissa vallinnut epäjärjestys oli vasta alkusoittoa, ja tilanne 

pahenisi entisestään mikäli lakkoa ei saataisi heti loppumaan. Mannisen mukaan kaupungin 

järjestys romahti, ja varkaudet sekä pahoinpitelyt lisääntyivät. Toisaalta Uptonin mukaan 

kaupungin turvallisuustilanne ei olennaisesti heikentynyt tuona aikana. Hänen mukaansa 

lakko näkyi lähinnä pikkurikosten, huliganismin, naisten ahdistelun ja kortinpeluusta 

aiheutuneiden tappeluiden määrän kasvuna. Aution mukaan venäläisen sotaväen läsnäolo 

esti pahempien järjestyshäiriöiden synnyn, ja Taskisen mukaan sotilaat esimerkiksi pidättivät 

joitain varkauksiin syyllistyneitä. Nyström asettuu Uptonin kannalle todeten, että 

turvallisuustilanne ei suuresti muuttunut, koska kaupungilla oli esiintynyt levottomuuksia yhtä 

 
44 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 26.7.1917,27.7.1917, 30.7.1917, 31.7.1917 ja 
3.8.1917; Helsingin Sanomat 11.8.1917; Työmies 26.7.1917; Keskinen 2004, 97. 
45 Autio 1971, 54-55; Hietaniemi 1992, 43; Keskinen 2004, 97; Piilonen 1982, 66-67. 



26 
 

lailla jo ennen lakkoakin. Suurin vaikutus lakolla olikin kaupunkilaisten turvallisuuden 

tunteeseen. Lakon aikana esimerkiksi perustettiin liikelaitosten tuella erityinen 

Yövartijayhdistys, jonka oli tarkoitus suojella jäsentensä henkeä ja omaisuutta ryöstöjä, 

murtovarkauksia, ja muita väkivallan tekoja vastaan. Käytännössä Yövartijayhdistys suoritti 

vartiointitehtäviä korvausta vastaan, ja vartijoina toimi Helsingin poliisilaitoksen entistä 

miehistöä.46 

 

 

3.2 Mellakkaviikot 

 

Järjestystoimikunta kokoontui lakon jälkeen ensimmäistä kertaa täysilukuisena 3. päivä 

elokuuta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin J. Suominen. Kaupungin järjestystilanne alkoi 

kuitenkin loppukesästä lipsua yhä enenevissä määrin järjestystoimikunnan johtaman 

järjestyslaitoksen käsistä. Elintarvikkeiden ja töiden puute alkoi saada aikaan levottomuuksia 

tyytymättömässä väestössä. Järjestystoimikunta keskusteli 6. ja 7. elokuuta 

rahatoimikamarin päätöksestä, jonka mukaan kaupunki järjestäisi hätäaputöitä vain 

perheellisille, kaksi vuotta kaupungissa asuneille henkilöille. Toimikunta oli pelännyt 

päätöksen aiheuttavan vakavia levottomuuksia, ja lähettänyt rahatoimikamarille ehdotuksen 

järjestää töitä myös perheettömille. Toimikunnan ehdotukset eivät kuitenkaan toteutuneet, ja 

Nyströmin mellakkaviikoiksi nimeämä levottumuuksien sarja alkoi elokuun 9. päivä. Tuolloin 

suuri väkijoukko kerääntyi kaupungin rahatoimikamarin ulkopuolelle vaatimaan toimia 

työttömyyden helpottamiseksi. Miliisi onnistui estämään väkijoukon tunkeutumisen 

kokoustilaan ja sai lopulta joukon hajaantumaan, mutta rahatoimikamarin päättäjät joutuivat 

vaikeassa tilanteessa lupaamaan hätäaputöitä kaikille työttömille.47 

 Järjestystoimikunnan korviin oli niin ikään 6. elokuuta kantautunut huhuja, että 

osuusliike Valiolla olisi suuret määrät voita piilotetuissa varastoissa. Väkijoukot olivat 

yrittäneet näitä omavaltaisesti tarkastaa, mutta tuolloin järjestysmiehet olivat vielä sen 

onnistuneet estämään. Toimikunta päätti kiihtynyttä mielialaa rauhoittaakseen laittaa etsivän 

osaston tutkimaan ja tarkastamaan väitetyt varastot. Järjestystoimikunnan toimet kuitenkaan 

eivät onnistuneet rauhoittamaan yleistä mielialaa. 10. elokuuta Helsinkiin alkoi tulla tietoja 

Turussa sattuneista voimellakoista.48 Senaatintorille alkoi seuraavana päivänä kerääntyä 

 
46 Helsingin Sanomat 11.8.1917; Työmies 22.7.1917; Autio 1971, 143; Keskinen 2004, 98; Manninen 
1992, 281; Nyström 2013, 142; Taskinen 1986, 50; Upton 1980, 124. 
47 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 3.8.1917, 6.8.1917 ja 7.8.1917; Nyström 2013, 163. 
48 Turun voimellakoista katso esim. Manninen 1992, 282. 
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tuhansia mielenosoittajia, jotka vaativat rajahintojen kohtuullistamista ja voin jakelua yleisölle. 

Mielenosoittajat valitsivat toimikuntia, joiden johdolla he alkoivat omavaltaisesti tarkastaa 

voiliikkeiden varastoja. Voita ja juustoa löytyikin huomattavia määriä; varastoja ei kuitenkaan 

ryöstetty, vaan mielenosoittajien valitsemat edustajat antoivat takavarikoimansa varastot 

jaettavaksi sovitulla rajahinnalla voikorttia vastaan. Spontaanien väkijoukkojen aloittamat 

elintarvikelevottomuudet jatkuivat vielä seuraavina päivinä ja laajenivat lopulta 

työväenjärjestöjen johtamaan kaksipäiväiseen kunnallislakkoon. Voimellakoiden 

seurauksena myös Tokoin senaatti tuli tiensä päähän, ja senaatti jatkoi vain porvarillisten 

edustajien voimin E.N. Setälän johdolla.49 

 17. elokuuta mellakkaviikot huipentuivat pörssitalon mellakkaan. Helsingin 

kaupunginvaltuusto oli kokoontunut pörssitalolle valtuuston kokoukseen; jo aiemmin päivällä 

lähialueille oli alkanut kokoontua suuria mielenosoittajien joukkoja. Tilanne riistäytyi 

järjestystä valvoneiden miliisien käsistä. Väkijoukko piiritti talon, eikä suostunut päästää 

valtuutettuja ulos ennen kuin nämä ovat tehneet väkijoukkoja miellyttäviä päätöksiä. 

Vaatimuksiin kuului esimerkiksi palkanmaksu kunnan työntekijöille kunnallislakon ajalta. 

Paikalle saapui myös 150 venäläisen sotilaan joukko, joka tuki muun väkijoukon vaatimuksia. 

Mielenosoittajia tunkeutui istuntosaliin, ja väkijoukon painostamina valtuutetut aloittivat 

kokouksensa uudelleen. Osa kaupunginvaltuutetuista vastusti taipumista väkijoukon 

vaateisiin ja osa olisi halunnut tehdä myönnytyksiä. Sotilaat poistuivat paikalta, kun heille 

saatiin vakuutettua, että kokous ei ollut minkään työväenjärjestön järjestämä. Tämän jälkeen 

mielenosoitus saatiin lopulta hajotettua. Mellakkaa taltuttamassa oli järjestyslaitoksen 

miehistöä sekä järjestyslaitoksen patukoilla varustettuja porvarillisia vapaaehtoisia, joihin 

kuului muun muassa entisiä poliiseja, ylioppilaita sekä urheilijoita. Valtuuston piiritys ei ollut 

ainoa laatuaan valtakunnan tasolla; kesästä 1917 alkaen Suomessa koettiin useita 

valtuustojen piirityksiä, joissa väkijoukot pyrkivät painostamaan kaupungin- tai 

kunnanvaltuutettuja tekemään mieleisiään päätöksiä.50 

 Pörssitalon mellakan hajoittamisessa harjoitettu päättäväinen poliisitoiminta sekä 

työväenlehdistön mellakoinnin tuomitsevat kirjoitukset saivat mellakkaviikot lopulta 

laantumaan. Miliisin toimintaa kehuttiin yli puolurajojen. Työväenjärjestöjen eduskunta 

kuitenkin asetti toimikunnan tutkimaan järjestyspäällikkö Rovion toimia mellakan 

taltuttamisessa; Rovio sai moitteet siitä, että oli ottanut tuntemattomia avustajia 

järjestysmiesten avuksi ja jopa aseistanut nämä järjestyslaitoksen välineillä. 

 
49 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 6.8.1917 ja 7.8.1917; Manninen 1992, 283; 
Nyström 2013, 163-165, 180. 
50 Hietaniemi 1992, 46-47; Keskinen 2004, 98-99, Nyström 2013, 166-168; Piilonen 1982, 59. 
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Työväenjärjestöjen eduskunta kuitenkin totesi, että väkijoukkoon oli kuulunut monia 

"vastuuttomia huligaaneja", ja totesti Rovion edelleen nauttivan työväen luottamusta. 

Järjestystoimikunnan tasolla mellakka näkyi ainoastaan siten, että toimikunta joutui 

lähettämään mellakan talttuttamisessa mukana olleille vapaaehtoisille kirjeitse pyyntöjä 

palauttaa poliisilaitoksen patukat.51 

 Järjestystoimikunta vaikuttaa olleen loppukesästä vielä hyvin kartalla levottomuuksia 

aiheuttavien tilanteiden vaarasta. Toimikunnalla ei kuitenkaan näytä olleen tarpeeksi keinoja 

puuttua työttömyys- tai elintarvikeasioiden aiheuttamaan epäjärjestykseen 

ennaltaehkäisevästi. Tilanteen eskaloiduttua väkijoukkojen mellakoinniksi järjestyslaitoksen 

kyky rauhoittaa tilanne taas oli heikko. Näin ollen järjestystoimikuntakin joutui huonoon 

valoon, vaikka sinällään tekikin kaiken mitä pystyi vaikeassa tilanteessa. 

 Wuokon mukaan pörssitalon mellakka oli lopullinen niitti, joka lopetti jo miliisilakon 

aikana hiipuneen yhteistyölinjan porvariston ja työväen välillä. Osapuolten näkemykset 

järjestyskysymyksessä alkoivatkin ajatua yhä vahvemmin erilleen. Helsingin 

kaupunginvaltuusto oli piirityksen yhteydessä asettanut komitean miettimään keinoja 

järjestysvallan saamiseksi kuntoon. Entinen senaattori Kaarlo Castrén pyysi lopulta 

kaupungin puolesta everstiluutnantti Bruno Jalanderia luomaan järjestysvaltaelimen 

kaupunkiin. Hänen avukseen tuli Ilmari Helenius, ja he alkoivat kouluttaa miehistöä Helsingin 

Kaivohuoneella. Syyskuussa Jalander taas oli muodostamassa senaatin aloitteesta 

ratsastavaa poliisiosastoa. Osaston johtajana oli ratsumestari Gaston Ahrenberg, ja 

miehistöä alettiin kouluttaa Porvoon lähellä sijainneessa Saksanniemen kartanossa. 

Molemmissa järjestysyksiköissä miehistön koulutuksesta ja värväämisestä oli vastuussa 

Helsingin poliisilaitoksen entisiä päällysmiehiä. Miliisilakon aikaan perustetun 

Yövartijayhdistyksen konttoria käytettiin värväystoimistona. Koulutuksen tarkoituksena oli 

valmistaa miehistö poliisitoimen lailliselle kannalle saattamiseen, sekä muodostaa 

poliisireservi työväen aiheuttamien levottomuuksien varalle.52 

 Järjestystoimikunta jatkoi mellakkaviikkojen jälkeen järjestyslaitoksen päivittäisten 

asioiden hoitoa normaaliin tapaan. Elokuun lopulla toimikunta pyysi Hynnistä esittämään 

kaupunginvaltuustolle, että nämä täyttäisivät puuttuvat kaksi paikkaansa toimikunnassa; 

kaupunki kuitenkin liikkui järjestyskysymyksessä jo omaan suuntaansa eikä esitys tuottanut 

tulosta. Järjestystoimikunnalle tuli myös ilmoituksia, että kaupungilla oli alkanut liikkua 

"suojeluskaarttilaisia" järjestyksenpitotehtävissä. Hynnisen mielestä suojeluskaartilaiset 

 
51 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 27.8.1917; Hietaniemi 1992, 46-47; Wuokko 2009, 
411-412. 
52 Autio, 1971, 101; Keskinen 2004, 99; Wuokko 2009, 411-412. 
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voisivat ottaa osaa järjestyksenpitoon, kunhan ne noudattavat järjestyslaitoksen ohjeistuksia. 

Toimikunnan työläisjäsenet kuitenkin olivat sitä mieltä, että järjestyksenpito kuului vain 

laitoksen omille järjestysmiehille, eikä sivullisten sekaantumista tulisi sallia. Työväen 

hallitseman miliisilaitoksen ote järjestysvallasta oli kuitenkin alkanut livetä eri osapuolten 

järjestyskaarteille. Pörssitalon mellakkaa taltuttamassa olleet porvarilliset vapaaehtoiset 

perustivat mellakan jälkeisenä päivänä Helsingin Suojeluskunnan.53 

 

 

3.3 Toinen laillistamisyritys 

 

Lokakuun lopulla alkoi valtiovallan toinen yritys järjestysvallan saattamiseksi lailliselle 

kannalle. Senaatti nimitti Uudenmaan läänin kuvernööriksi Bruno Jalanderin, ja tämän 

ehdotuksesta Helsingin poliisimestariksi nimitettiin Ilmari Helenius. Jalander myös lakkautti 

senaatin kehotuksesta järjestystoimikunnan valtuudet laitoksen miehistön valintaan, jolloin ne 

lain mukaan olisivat taas kuvernöörin ja poliisimestarin vastuulla. Jalander oikeutettiin 

kasvattamaan poliisilaitoksen kokoa viidellä sadalla miehellä; miehistöksi oli tarkoitus ottaa 

porvarillisissa poliisikouluissa palvelleita, ja päällystöksi vallankumousta edeltänyttä 

poliisipäällystöä.54 

 Työväenjärjestöjen eduskunnan kokouksessa 28.10 toimet aiheuttivat suurta 

tyytymättömyyttä. Eduskunnan mukaan porvaristo aikoi syrjäyttää sekä "työväenjärjestöjen 

päätökset että omatkin sopimuksensa". Osa työväenjärjestöjen eduskunnan jäsenistä oli sitä 

mieltä, että "parhaana toimenpiteenä poliisilaitoksen valtaamista vastaan on pidettävä 

lakkoa". Eduskunnan enemmistö kuitenkin katsoi, että parempi keino olisi pysyä laitoksessa 

ja kieltäytyä "kuuntelemasta senaatin laittomia määräyksiä ja laittomasti nimitettyä 

poliisimestaria". Tämä kanta voitti äänin 70 vastaan 20, ja eduskunta päätti lähettää yhdessä 

järjestystoimikunnan kanssa kirjelmän senaatille sopimuksen loukkaamisesta. Lopullinen 

päätös oli, että järjestystoimikuntaa ja miliisimiehistöä kiellettiin kuuntelemasta ja 

tunnustamasta Tokoin sopimuksen vastaisia määräyksiä, ja määrättiin estämään 

"tuntemattoman aineksen" tunkeutuminen laitokseen. Jos laitos uhattaisiin vallata väkivalloin, 

järjestynyt työväestö tarjoaisi miliisille apuaan. Kyseisen kokouksen pöytäkirjan mukaan sekä 

 
53 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 27.8.1917 ja 29.8.1917; Manninen 1992, 305; 
Nyström 2013, 167-168. 
54 Helsingin Sanomat 28.10.1917.; Keskinen 2004, 100. 
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Hietaniemen että Keskisen & Silvennoisen esittämä väite, että työväenjärjestöt suosittelivat 

miliisilakkoa, on siis virheellinen.55 

 Seuraavana päivänä järjestystoimikunnan kokouksessa edustaja E. Nyqvist esitti 

työväenjärjestöjen eduskunnan kannan toimikunnalle; senaatti oli tehnyt 

sopimusrikkomuksen, ja työväentaustainen miliisimiehistö oli määrätty olemaan laitoksella 

niin kauan, kunnes Suomen eduskunta on järjestysasian lainsäädäntötoimin järjestänyt. 

Myös Heleniuksen nimitystä järjestyspäälliköksi kysymättä järjestystoimikunnan mielipidettä 

kritisoitiin. Nyqvist julisti, että mikäli senaatin määräyksiin alistutaan, seurauksena olisi 

"sellaisia levottomuuksia kaupungissa, joita ei mikään järjestysvalta pysty lopettamaan". 

Hynninen esitti mielipiteenään, että vaikka senaatin toimet rikkoivat Tokoin sopimusta, 

sopimuksen laillisuutta vastaan oli tehty päteviä kyseenalaistuksia; ja koska hän itse oli 

myöntynyt toimikunnassa työskentelemään vain sillä edellytyksellä, että toimikunta toimii 

poliisimestarille neuvoa antavana elimenä, senaatin päätöksiä tulisi noudattaa ja ainoaksi 

toimenpiteeksi tulisi todeta toimien merkitsevän toimikunnan valtuuksien rajoittamista. 

Työväen edustajat äänestivät kuitenkin jälleen yksimielisesti, ja toimikunnan päätökseksi tuli 

olla noudattamatta senaatin määräyksiä.56 

 Samana päivänä kuvernööri Jalander oli kutsunut luokseen poliisimestariksi 

nimeämänsä Heleniuksen ja ne poliisilaitoksen komisariot, jotka oli pidätetty viroistaan 

järjestystoimikunnan otettua vallan. Jalander määräsi erotetut komisariot palaamaan 

virkoihinsa ja ohjeisti työnjaosta. Järjestystoimikunnan alaisessa järjestyslaitoksessa 

työskennelleiden komisarioiden näkemykset laillistamistoimista jakautuivat rajusti; noin 

puolet olisi hyväksynyt Heleniuksen nimityksen ja jatkanut tämän alaisuudessa, ja toinen 

puoli vastusti toimia ja asettui järjestystoimikunnan ja työväen kannalle. Miliisimiehistö puolsi 

työväen näkemyksiä. Keskusaseman komisario kieltäytyi monistuttamasta poliisimestari 

Heleniuksen laatimaa päiväkäskyä, jossa miehistölle tiedotettiin uudesta poliisimestarista. 

Vastakkainasettelu eri osapuolten välillä oli kiristymässä. Helsingin Sanomissa kritisoitiin 

sekä senaattia Tokoin sopimuksen rikkomisesta, mutta myös erityisesti työväestöä, jonka 

kehotukset jättää senaatin määräykset noudattamatta saattaisi johtaa sekasortoon ja 

arvaamattomaan vaaraan.57 

 Kunnallisen suurlakon ja entistä suurempien levottomuuksien uhka sai kuitenkin 

lopulta kuvernööri Jalanderin perääntymään suunnitelmistaan. Myös venäläisen sotaväen 

 
55 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja 
eduskunnan kokouksesta 28.10.1917; Helsingin Sanomat 30.10.1917; Hietaniemi 1992, 50-51; 
Keskinen 2004, 100-101. 
56 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 29.10.1917; Helsingin Sanomat 31.10.1917. 
57 Helsingin Sanomat 30.10.1917, 31.10.1917 ja 1.11.1917; Uusi Suometar 2.11.1917. 
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tuki työväen vaatimuksille vaikutti taustalla58, vaikka Työmies yrittikin jälkikäteen kieltää 

sotaväen osallisuuden. Marraskuun alussa Jalander ilmoitti senaatin siviilitoimituskunnan 

päällikölle ja kenraalikuvernöörille päätöksestään keskeyttää poliisilaitoksen saattaminen 

lailliselle kannalle. Senaatin laillistamistoimien epäonnistuttua jälleen porvarillisen puolen 

huomio järjestysasiassa alkoi kiinnittyä yhä enemmän sotilaallisten valmiuksien 

kehittämiseen; jo lokakuun lopussa Jalander antoi nimismiehille määräyksen perustaa 

paikkakunnilleen suojeluskuntia, joiden tehtävänä olisi viranomaisten avustaminen 

järjestyksenpidossa. Perustellessaan laitoksen lailliselle kannalle saattamisesta luopumista 

lehdistölle Jalander ennakoi jo järjestysvaltakamppailun tulevia vaiheita. Jalander julisti, että 

sitten kun nykyinen porvarienemmistöinen eduskunta on määrännyt kantansa 

järjestysasiassa, "silloin emme enää pysähdy, maksakoon mitä maksaa. Silloin ryhdymme 

kaikkiin toimenpiteisiin pannaksemme täytäntöön kansaneduskunnan tahdon." 

Järjestystoimikunta puolestaan palasi normaaliin päiväjärjestykseen.59 

 

 

3.4 Punakaartit ja järjestystoimikunnan loppuvaiheet 

 

Marraskuussa 1917 bolševikit kaappasivat vallan Venäjällä. Suomessa työväenjärjestöjen 

eduskuntakin alkoi suunnitella vallankumousta; niinpä työväenjärjestöt julistivat suurlakon. 

Sen aikana punakaartien toiminta kuitenkin riistäytyi työväenliikken johdon käsistä. 14. 

marraskuuta paikalla olleet järjestystoimikunnan jäsenet sekä järjestyspäällikkö Rovio ja 

tämän lainopillinen apulainen Orraeus kirjasivat pöytäkirjaan, kuinka työväen järjestyskaartin 

ja sen johtavan toimikunnan valtuuttama ylivalvoja O. Rantala esitti järjestystoimikunnalle 

vaatimuksen luovuttaa laitos ja sen johto työväen järjestyskaartin haltuun. Toimikunnan 

puheenjohtaja Suominen katsoi tilanteen olevan sellainen, että nykymuotoisen 

järjestyslaitoksen on mahdotonta toimia, ja työväen edustajana hän olisi velvollinen 

seuraamaan työväen päätöksiä. Näin ollen järjestyslaitos siirtyi siis punakaartien haltuun, ja 

 
58 Sekä Hietaniemi että Keskinen & Silvennoinen väittävät omissa teoksissaan, että 
järjestystoimikunnan jäsenet yhdessä työväenjärjestöjen edustajien kanssa olisivat tapahtumien 
yhteydessä ottaneet yhteyttä venäläisen sotaväen edustajiin ja pyytäneet aseellista tukea kannalleen, 
ja sotaväki olisi tähän myöntynyt. Hietaniemen ja Keskisen & Silvennoisen mukaan järjestystoimikunta 
olisi myös pyytänyt sotaväkeä tekemään yllätystarkastuksia porvarillisten järjestysyksiköiden tiloihin. 
Keskisen ja Silvennoisen lähteeksi ilmoittamat toimikunnan pöytäkirjat eivät kuitenkaan mainitse 
järjestystoimikunnan tai sen jäsenten osallisuutta tällaiseen toimintaan; Hietaniemi ei lähteytä 
väitöstään ollenkaan; Hietaniemi 1992, 51; Keskinen 2004, 100-101. 
59 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 1.11.1917; Helsingin Sanomat 1.11.1917; Työmies 
31.10.1917; Autio 1971, 106; Manninen 1992, 289; Keskinen 2004, 101. 
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laitoksen normaali työ joutui pysähdyksiin. Järjestyslaitoksen vallannutta punakaartia 

johtanut Rantala oli vielä keväällä itse ollut järjestystoimikunnan jäsen.60 

 Suurlakon aikana punakaartit valtasivat myös muun muassa Säätytalon, senaatin ja 

lääninhallituksen. Katukuvaan ilmestyi kahden miehen ryhmissä punaisilla päähineen ympäri 

kiedotuilla nauhoilla varustettuja järjestyksenvalvojia. Kaivohuoneen poliisikoulun toiminta 

lopetettiin. Punakaartit saivat käsiinsä miehistöluettelon ja pidättivät sen toimintaan 

osallistuneita. Saksanniemen poliisikoululla oli samanlainen kohtalo. Osa poliisikouluissa 

palvelleista osallistui myöhemmin suojeluskuntatoimintaan ja sisällissotaan valkoisen 

armeijan riveissä. Järjestyslaitoksella punakaarti painosti joitain työntekijöitä eroamaan 

viroistaan. Punakaartit myös toteuttivat kotietsintöjä ja vangitsemisia. Muun muassa 

kuvernööri Jalander, senaattori Serlachius, sekä Helsingin poliisilaitoksen entisiä poliiseja oli 

yhteensä jopa kahdensadan vangitun henkilön joukossa.61 

 Suurlakon jälkeen punakaarti vetäytyi laitokselta ja järjestystoimikunta palasi 

toimeensa. 23.11 pidetyssä kokouksessa toimikunta toteaa kaikkien sivullisten poistuneen 

laitokselta, joten toimikunta ja järjestyslaitoksen eri osastot voisivat palata normaaleihin 

töihinsä. Valtauksen ajalta jäi kuitenkin jälkipyykkiä toimikunnalle käsiteltäväksi. 

Painostettuina eronneet miehistön jäsenet katsottiin oikeutetuiksi jatkamaan töitänsä mikäli 

ilmoittautuvat toimeensa määräajassa. Ongelmia järjestystoimikunnalle aiheutti myös 

esimerkiksi se, että punakaartilaiset olivat tuoneet laitoksen talliin Saksanniemen 

poliisikoulusta takavarikoituja hevosia. Muualla Suomessa työväen suurlakon aikaiset 

valtaustoimet johtivat useissa kaupungeissa Helsingin kaltaisen miliisilaitoksen 

pystyttämiseen. Työväenjärjestöjen eduskunta puolestaan vaikuttaa suurlakon aikana 

siirtyneen jyrkemmälle kannalle; muun muassa Piilosen mainitsemat esimerkit 

työväenjärjestöjen eduskunnan "radikaalista mielenlaadusta", eli suurlakon aikainen 

vaatimus punaisen senaatin muodostamisesta ja myöhempi joulukuinen uhkaus Helsingin 

kaupunginvaltuuston viraltapanosta puhuvat tämän puolesta.62 

 
60 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 14.11.1917; Kansallisarkisto, 
Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja 
järjestystoimikunnan kokouksesta 23.11.1917; Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen 
eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista marraskuulta 1917; 
Keskinen 2004, 101. 
61 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 23.11.1917; Hietaniemi 1992, 51-52; Keskinen 
2004, 102; Nyström 2013, 197. 
62 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 23.11.1917 ja 26.11.1917; Piilonen 1982, 67-69, 
89. 
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 Joulukuussa 1917 järjestystoimikunnan senaatin kanssa käymien keskustelujen 

yhteydessä senaatti oli antanut ymmärtää, että järjestyslaitoksen menosääntöä ei 

vastaisuudessa vahvisteta kuin kolmeksi tai neljäksi kuukaudeksi kerrallaan epävarmojen 

aikojen johdosta. Järjestystoimikunta jätti tuolloin vuoden 1918 menosääntöehdotuksen 

käsittelyn myöhempään ajankohtaan, mutta valmisteltuun ehdotukseen olisi sisältynyt muun 

muassa miehistön peruspalkan nosto 550 markkaan kuukaudessa; taustalla oli epäilemättä 

edelleen kiihtynyt inflaatio63. Samaan aikaan järjestystoimikunta sai tietoonsa senaatin 

päätöksen nostaa Helsingin järjestysmiesten määrän jopa 1100 henkilöön. Toimikunnan 

työväen edustajat kysyivät työväenjärjestöjen eduskunnan mielipidettä asiaan. Eduskunta oli 

kuitenkin asiassa ristiriitainen, eikä ottanut selvää kantaa miehistön lisäykseen.64 Näyttää 

siltä, että ainakin osa työväenjärjestöjen eduskunnasta oli kääntymässä järjestyskysymyksen 

tiimoilta ennemminkin punakaartien johtaman järjestyksenvalvonnan puoleen 

järjestyslaitoksen sijaan. 

 Tammikuussa 1918 Suomen senaatissa ehdittin vielä valmistella lakiehdotus 

poliisitoimesta, johon olisi sisältynyt ajatus järjestystoimikunnista, joiden oikeudet oli rajattu 

pelkkään lausuntojen antamiseen. Lisäksi Suomen eduskunta antoi 9.1.1918 

siviilitoimituskunnan päällikölle Arthur Castrénille varat ja valtuudet suojeluskuntiin 

pohjautuvan järjestysvallan luomiseksi. Maan järjestystilanne oli jo kuitenkin hyvin 

sekasortoinen, ja senaatin ja eduskunnan toimet jäivät toteutumatta. Järjestystoimikunnan 

voimattomuus punakaartin edessä alkoi näyttää selvältä; 8.1 punakaarti valtasi entisen 

kenraalikuvernöörin talon65, aikomuksenaan muuttaa se kansliakseen. Punakaarti myös 

muun muassa vaati kuvernööri Jalanderin karkotusta. Senaatti määräsi miilisiä estämään 

valtauksen. Järjestyspäällikkö Rovio kuitenkin katsoi, että järjestyslaitos ei pystyisi väkivalloin 

valtaajia häätämään. Rovio yritti kuitenkin käydä selostamassa valtaajille toimenpiteen 

sopimattomuutta, tosin tuloksetta.66 

 Järjestystoimikunta piti aiheen tiimoilta kokouksen, jossa puheenjohtaja Suominen 

ilmoitti toimikunnan työläisjäsenten kääntyneen työväenjärjestöjen eduskunnan puoleen 

vaatimuksella, että se ryhtyisi toimenpiteisiin järjestyksen palauttamiseen rauhallisilla 

keinoilla, sekä ehkäistäkseen vastaavat tapahtumat. Toimikunnan työläisjäsenetkin katsoivat 

punakaartin käyttämien voimakeinojen olleen tarkoitustaan vastaamattomia ja saattoivat 

aiheuttaa vielä vakavampia järjestyshäiriöitä. Toimikunnan työläisjäsenet ja järjestyspäällikkö 

 
63 Nyström 2013, 174-175. 
64 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 15.12.1917; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista 
22.12.1917 ja 26.12.1917. 
65 Kenraalikuvernöörin talo sai nykyisen nimensä Smolna näinä aikoina. 
66 Helsingin Sanomat 9.1.1918; Hietaniemi 1992, 53. 
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Rovio olivatkin työväenjärjestöjen eduskunnassa vaatineet painokkaasti eduskuntaa 

puuttumaan punakaartin toimiin, ilmoittaen joutuvansa eroamaan järjestyslaitoksen 

palveluksesta mikäli näin ei tapahdu. Punakaarti ei ollut yksiselitteisesti enää 

työväenjärjestöjen eduskunnan määräysvallassa, ja järjestystoimikunnan edustajat 

vaativatkin punakaartin ja eduskunnan välisen suhteen selvittämistä.67 

 Samaan aikaan punakaartilaisia oli hyökännyt myös järjestyslaitoksen etsivään 

osastoon. Tapahtuma sai alkunsa, kun kaksi kaartilaista oli yrittänyt omavaltaisesti pidättää 

erään autonkuljettajan, ja paikalle apuun tulleet miliisit olivat vieneet koko joukon etsivän 

osaston toimistoon asiaa selvittämään. Etsivien kuulustellessa kaartilaisia ja autonkuljettajaa 

laitokselle hyökkäsi kymmenen kivääreillä aseistettua punakaartilaista, jotka julistivat 

autonkuljettajan vangikseen. Etsivän toimiston viisi paikalla ollutta miliisiä asettuivat 

vastarintaan ja pyrkivät selittämään, että punakaarti ei ole oikeutettu kyseiseen 

toimenpiteeseen. Miliisit eivät kuitenkaan kyenneet lopulta estämään autonkuljettajan 

vangitsemista; punakaartilaiset yrittivät jopa vangita pari miliisiä vastustelemisen takia, mutta 

tämän miliisit saivat estetyksi. Viimeisessä sisällissotaa edeltävässä kokouksessaan 15.1 

järjestystoimikunta keskusteli, mitä tehdä suurlakon aikaisesta varkauksesta epäiltynä 

pidätetyn punakaartilaisen suhteen. Punakaartilaiset vaativat tämän vapauttamista. 

Toimikunta päätti neuvotella asiasta senaatin kanssa asian järjestämiseksi ilman ikäviä 

selkkauksia. Punakaarti onnistui kuitenkin vapauttamaan pidätetyn toverinsa 

uhkavaatimuksia esittämällä.68 

 Sisällisodan alettua tammikuun 1918 lopussa järjestystoimikunta ehti muilta kiireiltään 

pitää ensimmäisen ja ainoan kokouksensa vasta maaliskuussa; kaupungin edustaja 

Hynninen ei luonnollisestikaan enää ottanut osaa. Punaisen Suomen hallituksena toiminut 

kansanvaltuuskunta oli hyväksynyt lain, jossa järjestystoimikunnat määrättiin toimimaan 

järjestyslaitosten johtavana elimenä. Helsingin järjestyslaitoksen miehistöstä noin 80% oli 

vallankumouksen kannalla, ja jatkoi laitoksen palveluksessa sisällissodan ajan. 

Edellisvuoden puhdistuksista säästynyt porvarismielinen henkilöstö joko erosi tai erotettiin. 

Helsingin miliisilaitoksen ja punakaartien välillä oli jännitteitä vielä sisällisodan aikaankin, sillä 

miehistöä siirtyi miliisistä punakaartiin varmemman palkan toivossa. Sodan loppupuolella 

kansanvaltuuskunta joutui lähettämään 250 Helsingin miliisimiestä rintamalle, ja viimeisinä 

epätoivoisina päivinä ehdotettin miliisin korvaamista kokonaan naisilla. Sodan jälkeen 

 
67 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 9.1.1918; Kansan arkisto, 
Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan 
kokouksesta 8.1.1918; Helsingin Sanomat 10.1.1918. 
68 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 15.1.1918; Helsingin Sanomat 
10.1.1918 ja 17.1.1918. 
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kapinallisiin liittyneet miehistön jäsenet vangittiin ja saatettiin valtiorikosoikeuden 

tuomittaviksi. Laitoksen palvelukseen jääneet ei-vallankumoukselliset poliisit erotettiin 

toimestaan. Sisällissodan aikana järjestystilanne Helsingissä heikkeni, ja esimerkiksi 

ryöstöjen määrä kasvoi.69 

 

 

  

 
69 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 2.3.1918; Hietaniemi 1992, 53, 63; Piilonen 1982, 
219; Upton 1981, 177-179; Helsingin järjestysvallasta sisällissodan aikaan katso esim. Honka 2019. 
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4. Järjestystoimikunnan käytännön toiminta ja haasteet 

 

Tässä luvussa käydään läpi järjestystoimikunnan käytännön toimintaa ja sen kohtaamia 

haasteita. Ensimmäinen alaluku 4.1 käsittelee tarkemmin järjestystoimikunnan kokoonpanoa 

ja siihen osallistuneiden edustajien taustoja. Alaluku 4.2 käsittelee järjestystoimikunnan 

alkoholipolitiikkaa, kertoen samalla tarkemmin myös toimikunnan asettamasta raittiuden 

valvojien osastosta. Alaluku 4.3 puolestaan käy vastaavasti läpi toimikunnan asettamien 

naisjärjestyksenvalvojien osaston taustaa ja toimintaa. Alaluvussa 4.4 käydään läpi 

tarkemmin järjestystoimikunnan toimia elintarvikeasioiden suhteen. Alaluvussa 4.5 kerrotaan 

järjestystoimikunnan toimista itse järjestyslaitoksen ja sen miehistön järjestämisen ja 

hallinnoinnin suhteen. Myös miehistön aiheuttamia ongelmatilanteita käydään läpi. Viimeinen 

alaluku 4.6 keskittyy järjestystoimikunnan suorittamaan käytännön tason järjestyksenpidon 

hallintoon, ja siinä esiintyneisiin haasteisiin ja ongelmakohtiin. 

 

 

4.1 Järjestystoimikunnan kokoonpano 

 

Järjestystoimikunnan aloittaessa toimintansa maaliskuussa sen jäseninä olivat kaupungin 

puolelta senaattori K. Castrén (1860-1938)70, tohtori K.A. Paloheimo (1862-1949)71 sekä 

tohtori O. Rosenqvist (1881-1918)72. Työväen edustajina oli lakitieteen kandidaatti Lauri af 

Heurlin (1875-1958)73, toimittaja Yrjö Sirola (1876-1936)74, toimittaja J. Lumivuokko (1884-

1938)75, piirisihteeri H. Hurmevaara (1886-1938)76, kirvesmies O. Rantala, kipsityömies K. 

Talvio, hovioikeudenauskultantti J.O. Arjanne (1888-1962)77, sekä sosiaalidemokraattisen 

 
70 Toimikunnan jäsenten elinvuodet on ilmoitettu niiltä osin kun ne ovat olleet löydettävissä; Vares 
1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000728. 
71 Ahvenainen 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001590. 
72 Helsingin Sanomat 25.4.1918. 
73 Helsingin Sanomat 10.7.1958. 
74 Sainio 1997c, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002216. 
75 Takala 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004776. 
76 Eduskunta, "Kansanedustajat", https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910531.aspx 
(viitattu 15.4.2022). 
77 Keravuori 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007654. 

http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000728
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001590
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002216
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004776
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910531.aspx
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007654
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nuorisoliiton sihteeri J. Railo (1887-1920)78. Lisäksi kaksi paikkaa oli varattu venäläisen 

sotaväen edustajille, joiden nimiksi on toimikunnan pöytäkirjoissa mainittu vänrikki Ostrovskij 

ja nuorempi aliupseeri Koritshnikoff. Venäläisen sotaväen edustus toimikunnassa on sikäli 

mielenkiintoista, että aiempi tutkimuskirjallisuus jättää tiedon lähes kokonaan huomiotta. 

Autio ja Taskinen mainitsevat heidät todeten, että nämä eivät koskaan olisi käyneet 

kokouksissa. Todellisuudessa sotaväen edustajat olivat pöytäkirjojen mukaan paikalla 

muutamissa kokouksissa maaliskuun lopulla. He eivät tosin tehneet kokouksissa mitään 

pöytäkirjaan kirjaamisen arvoista, joten sotaväen merkitys järjestystoimikunnassa jääkin 

mitättömäksi. Toukokuun lopulta alkaen heitä ei enää lueta pöytäkirjoissa toimikunnan 

jäseniksi.79 

 Keskisen ja Silvennoisen mukaan järjestystoimikunnan kaupungin edustajat "pyysivät 

alituiseen vapautusta tehtävästä, joka näytti vallitsevassa tilanteessa toivottomalta". 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat tukevat Keskisen ja Silvennoisen havaintoa. Rosenqvistin 

tilalle valittiin jo maaliskuun 27. päivä apteekkari G. Salingre (1873-1943)80. Castrén 

puolestaan yritti erota toukokuun alussa, mutta valtuusto ei hyväksynyt anomusta, koska 

tämä ei ollut ilmoittanut mitään syytä pyynnölleen. Valtuustossa asian tiimoilta käydyssä 

keskustelussa tulee kuitenkin ilmi kaupunginvaltuutettujen näkemys toimikunnan 

jäsenyydestä; valtuutetut kuvailevat tehtävää muun muassa äärimmäisen kiittämättömäksi ja 

ikäväksi tehtäväksi. Salingre vaihdettiin 15.5 rakennusmestari E. Uddiin. Kesäkuun 6. päivä 

valtuusto vapautti Castrénin ja Paloheimon jäsenyydestä ja asetti tilalle toimittaja P.J. 

Hynnisen ja varatuomari V. Takasen. 19. kesäkuuta oli Uddin ja Takasen vuoro anoa eroa, ja 

tällöin kaupunginvaltuusto ei enää nimennyt tilalle uusia jäseniä, koska katsoi 

järjestystoimikunnan kohta lakkautettavan senaatin laillistamistoimien johdosta. 

Toimikunnassa ehti vajaan kolmen kuukauden aikana istua siis peräti seitsemän eri 

edustajaa kaupungin puolelta. Uudessa Suomettaressa nimimerkki Tonttu kritisoi satiirisesti 

toukokuussa sekä eroavia kaupungin edustajia että koko työväenvaltaista toimikuntaa 

seuraavanlaisesti: "mitäpä ne porvarit siellä koristuksena tekevätkään", sillä "sosialistit kyllä 

pitävät järjestystä!"81 

 
78 Eduskunta, "Kansanedustajat", https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/911316.aspx 
(viitattu 16.4.2022). 
79 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 20.3.1917-25.5.1917; Autio 1971, 11; Taskinen 
1986, 4. 
80 Kuorelahti 2008, Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-tev-000713. 
81 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjat liitteineen 27.3.1917, 8.5.1917, 15.5.1917, 5.6.1917 ja 19.6.1917; Helsingin 
kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston esityslistat Cd:5, Kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.1917, 
8.5.1917, 15.5.1917, 5.6.1917 ja 19.6.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I 
arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/911316.aspx
http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-tev-000713
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 Uuden Suomettaren päätoimittajana vuonna 1917 toiminut ja loppusyksystä Luotto-

pankin toimitusjohtajaksi siirtynyt P.J. Hynninen (1883-1960) on kesäkuusta alkaen ainut 

kaupungin edustaja toimikunnassa. Muiden kaupungin edustajien erottua järjestyslaitos oli 

entistä selvemmin työväen hallussa. Toimikunnan tai kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista ei 

löydy mitään vihjeitä siitä, miksi Hynninen sitkeästi jaksoi istua kokouksissa yksinäisenä 

porvarillisena edustajana. Hynnisen elämäkerrassa tiedetään kertoa, että hän toimi 

muutamaa vuotta aiemmin aktiivisesti opiskelijajärjestöissä, esimerkiksi ylioppilaskunnan 

puheenjohtajana. Hynninen oli osallistunut innokkaasti myös jääkäriliikkeen organisointiin. 

Kevään 1917 vallankumouksen jälkeen hän julkaisi Uudessa Suomettaressa Suomen 

itsenäisyyttä tukevia kannanottoja. Itsenäisyysliikkeen tukeminen on nähtävästi mahdollinen 

motiivi Hynnisen järjestystoimikunnassa mukana olemiseen, samalla tavalla kuin miliisiin 

liittyneillä ylioppilailla. Myöhempinä vuosinaan Hynninen teki pitkän uran diplomaattina.82 

 Myös toimikunnan työläisjäsenet vaihtuivat usein. Huhtikuun alussa Lumivuokko, 

Sirola ja Railo erosivat ja työväenjärjestöjen eduskunta nimitti tilalle metallityöntekijä K. 

Rovion (1887-1938)83, toimittaja V. Viitasen (1863-1918)84 ja taloudenhoitaja E.J. 

Hämäläisen. Vähän myöhemmin eronneen Hurmevaaran tilalle asetettiin J. Suominen. 

Toukokuussa työläisjäsenten määrä vähennettiin neljään, ja työväenjärjestöjen eduskunta 

valitsi vaaleilla edustajiksi Arjanteen, Suomisen, Talvion, sekä J. Viitasaaren. Tuohon asti 

puheenjohtajana toiminut af Heurlin ei jatkanut enää toimikunnassa, joten uudeksi 

puheenjohtajaksi valittiin Arjanne. Arjanne erosi toimikunnasta 14.6, ja työväenjärjestöjen 

eduskunta asetti hänen tilalleen maisteri E. Pekkalan (1887-1956)85, joka toimi ryhtyi myös 

toimikunnan puheenjohtajaksi. Heinäkuussa Pekkala lopetti ja hänen tilallaan alkoi toimia E. 

Nyqvist. Miliisilakon jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Suominen, jonka puheenjohtajan pesti 

kesti järjestystoimikunnan viimeiseen kokoukseen, maaliskuuhun 1918 asti.86 

 
28.3.1917 ja 18.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, 
Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 6.6.1917; Uusi 
Suometar 23.5.1917.  
82 Favorin 2003, 152-154; Seppinen 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001698. 
83 Salomaa 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444. 
84 Eduskunta, "Kansanedustajat", https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/911736.aspx 
(viitattu 16.4.2022). 
85 Hanski 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000785. 
86 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 4.4.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen 
kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan 
kokouksista 14.6.1917, 26.7.1917, 27.7.1917, 3.8.1917 ja 2.3.1918; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista 
3.4.1917, 14.4.1917, 18.5.1917 ja 12.6.1917. 

http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001698
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/911736.aspx
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000785
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 Toimikunnan työläisjäseniin kuului sekä henkilöitä, jotka sisällissodan jälkeen 

pakenivat Venäjälle, kuten esimerkiksi Sirola, Lumivuokko, Hurmevaara ja Rovio, kuin myös 

Suomeen jääneitä, sosiaalidemokraattien parissa myöhemminkin vaikuttaneita henkilöitä, 

esimerkiksi af Heurlin ja Pekkala. Kansanvaltuuskuntaan maltillisena jäsenenä kuulunut 

Arjanne puolestaan pakeni ensin Venäjälle, mutta palasi 1930-luvulla Suomeen ja sai 

armahduksen lyhyen vankeustuomion jälkeen. Järjestystoimikunnan työväen edustajien 

näkökannoissa oli siis jonkinasteisia jyrkkyyseroja, jotka tulivat hyvin ilmi esimerkiksi 

marraskuun suurlakon aikana ja myöhemmin punakaartien vallatessa kenraalikuvernöörin 

talon. Punakaartin johtoon siirtynyt O. Rantala esimerkiksi oli selvästi radikaalimpien toimien 

kannattaja kuin syksyllä järjestystoimikunnassa vielä toimineet edustajat, jotka julkisestikin 

kritisoivat punakaartin toimia laittomiksi. Rantala tosin erosi lakon jälkeen kaartin johtajan 

paikalta miehistön omavaltaisten toimien takia; hän kuoli sisällissodan aikana.87 

 Järjestystoimikunnan kokouksiin otti osaa myös järjestyspäällikkö ja tämän apulaiset. 

Senaatin keväällä 1917 nimittämä järjestyspäällikkö Carl Voss-Schrader (1880-1955) erosi 

miliisilakon aikana. Sisällissodan aikana Voss-Schrader toimi Helsingissä kaupunkiin 

muodostetun salaisen valkokaartin johtajana. Myös syksyn laillistamisyrityksen aikaan 

poliisimestariksi nimetty Ilmari Helenius kuului kyseisen kaartin esikuntaan. Voss-Schraderin 

erottua kesällä 1917 järjestyspäällikön virkaa alkoi hoitaa tämän apulainen Kustaa Rovio, 

joka kuului työväenliikkeen radikaalimpaan siipeen. Järjestyspäällikkönä toimiessaan hän 

esimerkiksi piilotteli elo-syyskuun aikana V.I. Leniniä asunnossaan Hakaniemessä. 

Lokakuussa 1917 Rovio oli porvarillisen lehdistön hampaissa tämän pidettyä venäläisten 

sotilasjärjestöjen kokouksessa Helsingissä puheen, jossa hän oli väitetysti pyytänyt sotaväen 

sekaantumista Suomen sisäisiin asioihin, toivoen apua luokkataisteluun porvaristoa vastaan. 

Sisällissodan aikana järjestyspäällikkönä toimi Edvard Nyqvist, ja sodan jälkeen 

poliisimestariksi palasi Helenius.88 

 
87 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 14.11.1917; Helsingin 
Sanomat 9.1.1918 ja 10.7.1958; Eduskunta, "Kansanedustajat", 
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910531.aspx (viitattu 16.4.2022); Hanski 1997, 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-
000785; Keravuori 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007654; Sainio 1997c, Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002216; Salomaa 
1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444; Takala 1997, Kansallisbiografia-
verkkojulkaisu (viitattu 16.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004776; Salkola 
1985, 101-102. 
88 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 2.3.1918; Helsingin Sanomat 10.10.1917 ja 
16.10.1917; Uusi Suometar 17.10.1917; Salomaa 1997, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 
16.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444; Uola 1997, Kansallisbiografia-

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910531.aspx
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-000785
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http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007654
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002216
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004776
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-007444
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4.2 Raittiuden valvojat ja alkoholipolitiikka 

 

Vuonna 1917 Helsingissä oli edelleen voimassa ensimmäisen maailmansodan alettua 

annettu kielto kaikenlaisten alkoholijuomien myynnille ja anniskelulle. Alkoholin tarjoilu oli 

sallittu ainoastaan ravintoloissa ruokailun yhteydessä. Rajoitukset kuitenkin olivat luoneet 

kysynnän pimeille alkoholimarkkinoille; kaupunkiin syntyi salakapakoita, ja alkoholia hankittiin 

muun muassa lääkärien, apteekkarien, ja trokareiden kautta. Terveysviranomaisten mukaan 

alkoholimyrkytykset lisääntyivät selvästi. Jopa hajuvesiä käytettiin juopumistarkoituksessa. 

Tsaarinaikaisen poliisilaitoksen aikaan poliisiputkat kuuleman mukaan tuoksuivatkin 

aamuisin "hyvin hyviltä".89 

 Alkoholipolitiikka vaikutti siis vahvasti kaupungin järjestykseen ja täten näkyi myös 

järjestystoimikunnan toiminnassa. Jo ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan 20.3 

toimikunta päätti ryhtyä toimenpiteisiin "mahdollisimman tarkan väkijuomain kiellon 

ylläpitämiseksi niin tarjoiluun ja myyntiin kuin tuontiinkin nähden". Sotilaiden edustajien 

pyynnöstä kaupunkilaisille esitettiin pyyntö, että alkoholijuomia ei myytäisi tai tarjottaisi 

sotilaille julkisesti. Alkoholimääräyksiä valvomaan järjestystoimikunta perusti erityisen 

raittiuden valvojien osaston, johon asetettiin alussa 20 järjestysmiestä ja 5 tarkastajaa. 

Valvojien tunnuksena oli pyöreä punainen merkki, jossa oli sininen H-kirjain. Myöhemmin 

kesäkuussa menosäännön käsittelyn yhteydessä toimikunnan kaupungin edustajat olisivat 

halunneet vähentää raittiuden valvojien osaston henkilökuntaa 10 järjestysmieheen ja 

osaston johtajaan; työväen edustajat eivät kuitenkaan tähän suostuneet.90 

 Venäjän Itämeren laivaston päällikkö vara-amiraali Maksimov antoi 26.3.1917 

määräyksiä alkoholin rajoituksista: "Kokonaan kielletään kaikkien alkoholi- ja väkijuomien 

sekä kaikenlaisen oluen, tavallisen ja miedon, anniskelu ja vähittäismyynti; miedon oluen 

myyntiin aiotaan lähimmässä tulevaisuudessa antaa lupa yksissä neuvoin Suomen 

viranomaisten kanssa." Denaturoidun väkiviinan myynti asetettiin miliisin myöntämien lupien 

varaan. Puhtaan väkiviinan myynti sallittiin ainoastaan apteekeille sekä laitoksille ja 

henkilöille, jotka toiminta-alansa perusteella tarvitsivat sitä, ja joilla oli kuvernöörin myöntämä 

lupa. Alkoholin myynti sotilashenkilöille vaati joukko-osastojen päällikön antaman todistuksen 

miliisin tai kuvernöörin luvan ohella. Alkoholipitoisten hajuvesien myynti sallittiin ainoastaan 

 
verkkojulkaisu, (viitattu 16.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001002; Keskinen 
2004, 103; Upton 1981, 177-179. 
89 Helsingin Sanomat 29.3.1917; Nyström 2013, 47, 58. 
90 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 20.3.1917 ja 22.3.1917; Kansallisarkisto, Helsingin 
poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja 
järjestystoimikunnan kokouksesta 7.6.1917; Helsingin Sanomat 21.3.1917 ja 25.3.1917. 

http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-001002
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apteekeista ja rohdoskaupoista 100 grammaa kerrallaan. Määräysten mukaan 

"noudatettavaksi jää nykyään voimassaoleva järjestelmä, minkä mukaan rangaistaan ja 

saatetaan syytteeseen ei ainoastaan tämän kansalaisille annetun kehoituksen rikkojia, vaan 

myöskin kaikkia niitä paha-aikeisia henkilöitä, jotka valmistavat ja kauppaavat alkoholi- ja 

väkijuomien sekä oluen sijakkeita." Määräysten vaatimien lupatodistusten jako jäi Suomen 

viranomaisten päätettäväksi. Järjestystoimikunta alkoi näillä perusteilla myöntää ja valvoa 

lupia alkoholituotteiden myyntiin.91  

 Sotilasvalta olisi alunperin halunnut rajoitukset vieläkin tiukemmiksi, mutta 

järjestystoimikunta sai neuvoteltua denaturoitujen aineiden kaupan sallituksi, kunhan sitä 

valvotaan hyvin tarkasti. Huhtikuun alussa järjestystoimikunta myös esitti asiasta päättäville 

tahoille, Itämeren laivaston päällikölle ja kenraalikuvernöörille, mietojen mallasjuomien 

myyntiin lievennyksiä. Mietojen mallasjuomien myynti sallittiinkin tuolloin ravintoloissa 

ruokatarjoilun yhteydessä ilman erillistä lupaa, ja muissa ravintoloissa järjestyslaitoksen 

myöntämän luvan perusteella. Väärinkäytösten sattuessa miliisi saattoi ottaa ravintolalta 

luvat pois. Järjestystoimikunta myös määräsi raittiuden valvojat väärinkäytösten sattuessa 

tarkastamaan ja sinetöimään ravintoloista, klubeista ynnä muista vastaavista paikoista 

löytyviä alkoholivarastoja.92 

 Nämäkää toimenpiteet eivät kuitenkaan ehkäisseet salaista alkoholikauppaa. 

Toimikunnalle tuli huhtikuussa tietoja kaupungissa olevista väkijuomavarastoista, joista 

salakauppaa harjoitettiin. Järjestystoimikunta pyrki tämän johdosta pyytämään läänin 

kuvernööriä määräämään tarkemman kiellon kaikelle alkoholijuomien kaupalle ja 

anniskelulle. Voimassa olevien asetusten mukaan kuvernöörillä oli oikeus tällainen kielto 

asettaa, ja tällöin järjestysvalta pystyisi puuttua salakauppaan paremmin juomavarastoja 

takavarikoimalla.93 

 Järjestystoimikunnan toimista riippumatta kieltolakiasia eteni samaan aikaan myös 

valtion tasolla. 29.5.1917 Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti Suomen eduskunnan jo 

vuonna 1909 hyväksymän kieltolain. Kieltolaki kuitenkin asetettiin astuvaksi voimaan vasta 

kahden vuoden kuluttua, kesäkuussa 1919, joten senaatti määräsi voimaan väliaikaisen 

kieltolain. Sillä ei ilmeisesti vielä saavutettu järjestyksenvalvonnan kannalta haluttuja tuloksia, 

sillä järjestystoimikunta joutui vielä heinäkuussa vetoamaan senaattiin, jotta tämä ryhtyisi 

 
91 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 23.3.1917, 24.3.1917 ja 31.3.1917; Helsingin 
Sanomat 27.3.1917. 
92 Helsingin Sanomat 29.3.1917, 1.4.1917, 3.4.1917, 8.4.1917 ja 12.4.1917. 
93 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 16.4.1917, 18.4.1917 ja 19.4.1917; Helsingin 
Sanomat 20.4.1917. 
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toimenpiteisiin väkijuomakaupan lakkauttamiseksi. Syyskuussa senaatti määräsikin 

takavarikoitavaksi kaikki maassa olevat alkoholivarastot, ja kuvernöörit estämään alkoholin 

salakauppaa "kaikin laillisin keinoin". Järjestystoimikunta alkoi toteuttaa määräyksiä, ja 

syksyn aikana se esimerkiksi määräsi useita alkoholin salakauppaa harjoittaneita kahviloita 

suljettaviksi.94 

 Järjestystoimikunnan pöytäkirjoista saa kaiken kaikkiaan kuvan, että alkoholiin liittyvät 

asiat ja erityisesti kieltolain edistäminen oli vahvasti toimikunnan asialistalla. Osittain tämä 

selittyy sillä, että alkoholin käyttö aiheutti järjestyshäiriöitä; Wuokon mukaan jopa 40 

prosenttia miliisin vuoden 1917 ilmoituspäiväkirjoista käsittelee alkoholin vaikutuksen alaisina 

olleita henkilöitä. Autio kuitenkin esittelee tutkielmassaan näkemyksen, että miliisilaitoksen 

tehokas puuttuminen alkoholiasioihin johtuisi työväenliikkeelle tärkeästä raittiusasiasta. 

Wuokko tosin tutkimustensa perusteella tyrmää Aution näkemyksen turhan yksioikoiseksi.95 

 Järjestystoimikunnan toimissa on kuitenkin selkeästi nähtävissä painotusta raittiuden 

edistämiseen, etenkin kun ottaa huomioon, että sen toimintaan osalllistui monia 

raittiusliikkeeseen kytkeytyneitä henkilöitä. Esimerkiksi raittiusliikkeen johtohahmoihin 

kuulunut Matti Helenius-Seppälä (1870-1920) oli mukana omasta aloitteestaan toimikunnan 

valtuuttamana perustamassa ja järjestämässä raittiuden valvojien osastoa.96 Myös 

toimikunnan puheenjohtajana keväällä 1917 toiminut af Heurlin kuului Raittiuden ystäviin, ja 

oli Helenius-Seppälän ohella mukana kieltolakia valmistelleessa komiteassa vuosikymmen 

aikaisemmin. Järjestystoimikunnan kanta alkoholipolitiikkaan tullee selkeiten ilmi toukokuun 

12. päivä pidetyssä kokouksessa, jonka pöytäkirjaan on kirjattu toteamus "nykyoloissa mitä 

tehokkaimmin on taisteltava rikollista väkijuomaliikettä vastaan", keskusteltaessa raittiuden 

valvojien osaston säilyttämisestä. Myös työväenjärjestöjen eduskunta pyrki vahvasti 

edistämään kieltolakia. Sosiaalidemokraattien piirissä esitettiin myös ehdotuksia, että 

järjestyslaitoksiin ympäri maata olisi asetettava Helsingin tyyliin raittiuden valvojia 

alkoholinkäyttöä valvomaan.97 Tutkimusaineiston mukaan raittiusaatteen vaikutus näkyi siis 

 
94 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.7.1917, 4.9.1917, 27.9.1917 ja 12.11.1917; 
Helsingin Sanomat 31.5.1917, 14.6.1917 ja 4.10.1917. 
95 Autio 1971, 62; Wuokko 2007, 25; Wuokko 2009, 406-407. 
96 Sainio 1997b, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (viitattu 15.4.2022) 
http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-006050. 
97 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 12.5.1917; Kansallisarkisto, 
Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirja 
järjestystoimikunnan kokouksesta 22.3.1917; Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, 
Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista 3.4.1917 ja 6.4.1917; Helsingin 
Sanomat 27.1.1906; Työmies 2.8.1917. 
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ainakin miliisilaitosta johtaneessa järjestystoimikunnassa, mikä tukee varsin selvästi Aution 

näkemystä Wuokon sijaan.  

 

 

4.3 Naisjärjestyksenvalvojat 

 

Toinen merkittävä järjestystoimikunnan aikaansaama henkilökunnan uudistus oli 

naispuolisten järjestyksenvalvojien palkkaaminen laitokselle. Vanhastaan poliisilaitoksella oli 

ollut töissä kaksi naispoliisia siveysosastolla. Naisjärjestyksenvalvojat otettiin palvelukseen 

alunperin naisasia-aktivisti Tilma Hainarin (1861-1940) ehdotuksesta maaliskuussa 1917. 

Puoluekannaltaan porvarillinen Hainari oli tunnettu naisten oikeuksien ajamisen ohella muun 

muassa naispoliisien ja siveysasioiden puolestapuhujana, ja hänen kädenjälkensä näkyikin 

vahvasti järjestystoimikunnan alaisen järjestyslaitoksen naisjärjestyksenvalvojien 

toiminnassa. Naisjärjestyksenvalvojia palkattiin aluksi 25, joista 8 edusti porvarillisia 

puolueita ja loput 17 sosiaalidemokraatteja. Vaikka ehdotus naisjärjestyksenvalvojista oli 

alunperin porvarillisen tahon tuotos, myös työväki oli vahvasti sen kannalla.98 Näin ollen 

naisjärjestyksenvalvojat voidaankin nähdä yhtenä esimerkkinä järjestystoimikunnan 

alkuaikoina vallinneesta yhteistyölinjasta. 

 Naisjärjestyksenvalvojien työt oli jaettu muihin poliisilaitoksen osastoihin. 

Siveysosastolla ja lasten osastolla palveli kummassakin kolme naisvalvojaa, etsivässä 

osastossa kuusi. Yksitoista naisvalvojaa partioi ulkotehtävissä. Näiden tehtävänä oli 

huolehtia lapsista ja naisista kaduilla, kahviloissa, elävissä kuvissa, sekä yleisillä urheilu- ja 

leikkipaikoilla. Etsivän osaston naisvalvojien tehtäviin kuului hoitaa pidätettyjen naisten 

asioita. Valvojat esimerkiksi tarkastivat pidätetyt ja olivat läsnä kuulusteluissa, pitivät huolta 

pidätettyjen kotiinjääneistä omaisista, erityisesti lapsista, sekä muulla tavoin huolehtivat 

näiden asioista. Siveysosaston naisvalvojien työn kerrottiin tuottavan eniten vaikeuksia; 

"hairahtuneille" naisille piti tarjota siveellistä tukea eri tavoin.99 

 Toukokuussa järjestystoimikunta kuitenkin päätti kohonneiden palkkakulujen takia 

vähentää naisvalvojien määrän kahdeksaan. Työväenjärjestöjen eduskunnan pöytäkirjoista 

ilmenee, että tämä päätös ei ollut työväen mieleen, vaan naisvalvojia olisi heidän mielestään 

 
98 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 22.3.1917; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirjat eduskunnan kokouksista 
30.3.1917 ja 22.5.1917; Helsingin Sanomat 8.4.1917; Sainio 1997a, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu 
(viitattu 22.4.2022) http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-006035. 
99 Helsingin Sanomat 29.3.1917 ja 8.4.1917. 
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pitänyt ennemminkin lisätä. Työväenjärjestöjen eduskunta myös ajoi 

naisjärjestyksenvalvojille yhtä suurta palkkaa kuin miespuolisille kollegoilleen; 

järjestystoimikunta kuitenkin asetti kesäkuun menosäännössä naisvalvojien palkaksi vain 

225 markkaa kuukaudessa. Samalla toimikunta kuitenkin asetti naisvalvojien määrän lopulta 

10 henkeen, joten siltä osin työväen vaatimuksiin vastattiin jossain määrin.100 

 

 

4.4 Järjestystoimikunta ja elintarvikeongelmat 

 

Haapalan mukaan elintarvikekysymys oli merkittävä syy vuoden 1917 luokkavastakohdat 

kärjistäneeseen levottomaan ilmapiiriin. Ensimmäinen maailmansota oli saanut aikaan 

elintarvikepulan. Tästä syystä elintarvikkeiden myyntiä oli alettu säännöstellä rajahinnoilla, eli 

käytännössä valtio oli määrittänyt ylimmän sallitun hinnan tuotteille, joista oli puutetta. 

Rajahintapolitiikka ei kuitenkaan toiminut suunnitellulla tavalla, ja sen seurauksena myytävä 

tavara katosi virallisesta kaupasta ja hinnat tosiasiassa nousivat. Kauppiaat myivät 

tuotteitaan tiskin alta ja tuottajat suoraan asiakkaille, salaa rajahintoja kiertäen.101 

Elintarvikkeisiin liittyvät ongelmat vaikuttivat merkittävästi myös järjestysvaltaan, ja täten 

myös järjestystoimikunta joutui niihin puuttumaan. 

 Jo maaliskuussa 1917 järjestystoimikunta asetti erityisen kuusihenkisen 

elintarvikekomitean valvomaan elintarvikkeisiin liittyviä asioita. Kaupungin edustajat olisivat 

halunneet ratkaista asian kaupungin muonituslautakunnan102 kautta, mutta työväen edustajat 

eivät tähän suostuneet, koska työväen luotto lautakuntaan oli olematonta. Elintarvikekomitea 

löysikin heti huhtikuun alussa kauppiaita, jotka keinottelivat elintarvikkeilla ja myivät niitä vain 

varakkaimmille, ja pyysi toimikunnalta valtuuksia takavarikoida näiden varastot. Asiasta 

syntyi järjestystoimikunnan kokouksessa 7.4. vilkas keskustelu; puheenjohtaja af Heurlin ja 

kaupungin edustaja Paloheimo epäilivät, että takavarikoinnit saattaisivat pelottaa 

elintarvikkeiden tuojia ja nämä lakkaisivat tuomasta tavaraa kaupunkiin. Työväen edustaja 

Viitanen ja elintarvikekomitean johtaja Järvisalo huomauttivat kuitenkin työväestön 

mielialasta, joka saattaisi aiheuttaa järjestyshäiriöitä mikäli elintarviketilanne ei parane. 

Lopulta pitkän keskustelun jälkeen toimikunta päätti antaa elintarvikekomitealle oikeuden 

 
100 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 6.6.1917 ja 7.6.1917; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan kokouksesta 
22.5.1917. 
101 Haapala 1995, 203-207. 
102 Helsingin kaupungin muonituslautakunta oli perustettu vuonna 1915 turvaamaan kaupungin 
elintarvikehuoltoa mahdollisen piirityksen varalta; Nyström 2013, 113. 
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ryhtyä selvittämään keinottelutarkoituksessa kerättyjä sokeri-, voi-, liha-, ryyni-, ja 

tulitikkuvarastoja, ja kieltää niiden omistajia myymästä niitä muutoin kuin kaupungin 

muonituslautakunnan luvalla. Toimenpidettä kannatti toimikunnan jäsenten lisäksi myös 

järjestyspäällikkö Fogelhom. Puheenjohtaja af Heurlin tosin ilmoitti pöytäkirjaan eriävän 

mielipiteensä lihatavaran takavarikointeihin.103 

 Elintarvikekomitea ryhtyi toimeen, ja alkoi tarkastaa elintarvikevarastoja ja määrätä 

niiden omistajia myymään tuotteensa rajahinnoilla. Muutama päivä myöhemmin 

elintarvikeongelmista keskusteltaessa järjestystoimikunnan kaupungin edustajat yrittivät 

ehdottaa, että järjestystoimikunta välittäisi kaupungin muonituslautakunnalle pyynnön, että se 

ottaisi myös työväen edustajia joukkoonsa. Työväen edustajat eivät kuitenkaan innostuneet 

asiasta, koska muonituslautukunta oli heidän mielestään epäonnistunut toimessaan ja tulisi 

ennemminkin uusia kokonaan; esitys ei aiheuttanut toimenpiteitä. Samassa kokouksessa 

kiellettiin järjestysmiesten omavaltaiset elintarviketarkastukset. Myöhemmin huhtikuussa 

järjestyspäällikkö Fogelholmin ehdotuksesta toimikunta määräsi elintarvikevarastojen 

omistajat kirjaamaan ylös miten paljon ja kenelle tuotteitaan myyvät. Toukokuussa 

elintarvikekomitea muun muassa takavarikoi voivarastoja, ja toimikunta valtuutti komitean 

myymään voin rajahinnoilla, mikäli omistajat suostuivat; muussa tapauksessa varastot 

luovutettiin Valiolle.104 

 Toimikunta käsitteli pitkin kevättä elintarvikekomitean tekemiä ilmoituksia 

elintarvikkeiden tarkastuksista ja takavarikoista. Huhtikuussa lehdistössä kerrottiin 

valetarkastajista, jotka olivat tarkastaneet yksityisten ihmisten koteja väittäen olevansa 

elintarvikekomiteasta. Järjestystoimikunnan elintarvikekomitea ilmoitti tämän johdosta 

lehdissä, että tarkastajilla tulee olla aina järjestyslaitoksen virallinen kortti mukanaan, ja että 

elintarviketarkastajat eivät pääsääntöisesti edes tarkasta yksityisasuntoja, ellei niissä epäillä 

säilytettävän suurempia keinotteluvarastoja. Toukokuussa toimikunta vähensi komitean 

henkilöstön kolmeen henkilöön. Kesän aikana valtiovalta loi uuden säännöstelyjärjestelmän, 

jossa paikallisen tason vastuu asetettiin kunnallisille elintarvikelautakunnille. Helsingin 

elintarvikelautakunnan eri alatoimikuntiin osallistui myös työväenjärjestöjen jäseniä.105 

 
103 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 26.3.1917 ja 7.4.1917. 
104 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 10.4.1917, 11.4.1917 ja 7.5.1917; Helsingin 
Sanomat 13.4.1917. 
105 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 13.4.1917, 16.4.1917, 18.4.1917, 19.4.1917, 
23.4.1917, 2.5.1917 ja 7.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, 
Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 1.6.1917; 
Helsingin Sanomat 25.4.1917; Nyström 2013, 157-160. 
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  Miliisilakon jälkeen elintarvikekomitean jäsenet ilmoittivat toimikunnalle siirtyneensä 

muihin toimiin, ja toimikunta katsoi elintarvikekomitean toiminnan tällöin lakanneeksi. 

Elokuussa elintarvikemellakoiden aikaan järjestystoimikunnalla ei ollut siis enää 

elintarvikkeista vastaavaa erillistä osastoa. Järjestystoimikunnan toimet jäivätkin ennen 

tilanteen kärjistymistä melko vaatimattomiksi, vaikka toimikunnalla oli tullut etukäteen tietoja 

tuolloin selvinneistä elintarvikekeinotteluista.106 Elintarvikekeinottelun ehkäisyyn keskittyvä 

erillinen osasto olisi kenties pystynyt näkyvämpiin toimiin, mikä olisi saattanut paremmin 

rauhoittaa yleistä mielentilaa. 

 

 

4.5 Järjestyslaitos ja miehistö 

 

Olemassa olonsa aikana järjestystoimikunta vastasi järjestyslaitoksen henkilöstöön ja näiden 

varustukseen liittyvistä asioista. Miliisipohjaisen järjestyslaitoksen sisäinen toimintakulttuuri 

oli kuitenkin hyvin erilainen kuin vanhan tsaarinaikaisen laitoksen. Miehistö piti osastoittain 

kokouksia, joissa otettiin kantaa laitoksen asioihin, kuten päällystön ja miehistön 

irtisanomisiin. Toimikunta käytti järjestysmiehiä palkatessaan käytännössä aiemmin 

poliisimestarille kuulunutta valtaa. Toimikunnan valtuudet ylettyivät kuitenkin vain alempaan 

miehistöön; piirejä ja osastoja johtavat komisariot sekä poliisilaitoksen sihteerin nimitti 

edelleen läänin kuvernööri. Niinpä järjestystoimikunta ei pystynyt suoraan määräämään 

komisarioiden palkkauksista tai irtisanomisista. Kesän 1917 miliisilakossa yksi miehistön 

vaatimuksista olikin, että sen sopimattomaksi katsomat laitoksen ylemmät virkamiehet pitää 

erottaa. Erotettaviksi vaadittaviin kuuluivat muun muassa poliisikamarin sihteeri K.A. 

Hellmann, toisen piirin komisario O.Friskberg, neljännen piirin komisario J.G. Vasenius ja 

siveysosaston komisario E. Dahlman.107 

 Jo maaliskuun lopulla järjestystoimikunnalle esitettiin tietoja, joiden mukaan komisario 

Vasenius ja tämän kollega komisario Mattson olisivat käyttäytyneet sopimattomasti 

ylioppilaskunnan laulajia kohtaan. Komisariot olivat väitetysti väkivallalla uhaten kieltäneet 

laulajia esittämästä porilaisten marssia. Komisariot kuitenkin perustelivat käytöstään sillä, 

että olivat vain noudattaneet entisen poliisimestari Walmqvistin antamaa, tosin ilmeisen 

laitonta, määräystä. Tällöin järjestystoimikunnan kokouksessa työväen edustaja Lumivuokko 

 
106 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 27.7.1917, 6.8.1917 ja 7.8.1917. 
107 Kansan arkisto, Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja 
eduskunnan kokouksesta 1.7.1917; Helsingin Sanomat 11.8.1917; Keskinen 2004, 95. 
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vielä kehui Vaseniusta, todeten tämän jopa olevan "niin hyvä mies kuin ihminen yleensä olla 

voi". Komisariot saivatkin vielä jatkaa palvelustaan, mutta toimikunnan työväen edustajat 

halusivat pitää silmällä, kuinka innokkaasti "poliisimiehet ovat täyttäneet heille annettuja 

laittomia määräyksiä".108 

 Toukokuussa järjestystoimikunnan asettama tutkijatoimikunta ilmoitti eräiden 

komisarioiden toimista löytämistään epäkohdista. Komisariot Vasenius ja Friskberg olivat 

selvitysten mukaan olleet lakkopaikoilla ajamassa työnantajien etuja, ja käyttäytyneet tuolloin 

ja myös muissa yhteyksissä väkivaltaisesti. Siveysosastoa johtanut komisario Dahlman ei 

puolestaan omannut tarpeeksi hyvää suomenkielen taitoa virkaansa hoitaakseen. 

Tutkijatoimikunta ehdotti komisarioita erotettavaksi; Dahlmanin eroa järjestystoimikunta päätti 

"ilman muuta" esittää, Vaseniukselle ja Friskbergille annettiin vielä mahdollisuus selvittää 

tekojaan, koska kaupungin edustajien mukaan lakkopaikalla oleminen komennettuna ei ollut 

itsessään pätevä irtisanomisen syy. Kuvernöörin taholta irtisanomisia ei kuitenkaan vielä 

tässä vaiheessa tapahtunut, vaan heidät erottiin vasta miliisilakon jälkeen osana Tokoin 

sopimusta.109 

 Lakon jälkeen erotetut Vasenius, Friskberg, ja laitoksen sihteeri Hellman tekivät 

syyskuussa irtisanomisistaan kantelut prokuraattorille. Järjestystoimikunta ilmoitti tuolloin 

prokuraattorille antamassaan selvityksessä irtisanomisten tapahtuneen senaatin ja 

työväenjärjestöjen välisen sopimuksen perusteella, ei järjestystoimikunnan toimesta; näin 

ollen ne olivat järjestystoimikunnan näkökulmasta laillisia. Myös muu laitoksesta lakon 

jälkeen erotettu miehistö oli tehnyt samankaltaisia kanteluita prokuraattorille. Lokakuun 

lopulla kuvernööri Jalanderin laillistamispyrkimysten yhteydessä Jalander pyrki palauttamaan 

erotetut komisariot virkoihinsa. Edellä käsitellyn mukaisesti Jalander kuitenkin lopulta luopui 

aikeistaan. Laulujupakassa mukana ollut komisario Mattson puolestaan jatkoi 

järjestyslaitoksessa työskentelyään, mutta ei ilman ongelmia järjestystoimikunnan kanssa. 

Vuoden vaihteessa toimikunta päätti ehdottaa Mattsonin erottamista tämän loma-anomuksen 

yhteydessä. Toimikunta katsoi Mattsonin ja erään toisen komisarion jatkuvilla loma-

anomuksilla ja haluttomuudella tehdä töitään vaikeuttaneen järjestyslaitoksen toimintaa. 

Myös miehistö osoitti epäluottamusta kyseisiä komisarioita kohtaan.110 

 
108 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.3.1917 ja 2.4.1917. 
109 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 11.5.1917; Helsingin Sanomat 11.8.1917. 
110 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 4.9.1917, 11.9.1917 ja 15.12.1917; 
Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjeenvaihtoaineisto 
Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 9.1.1918; Helsingin Sanomat 31.10.1917. 
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 Järjestystoimikunnan vanhan laitoksen aikaisten asioiden selvittely toi myös esiin 

selkeitä epäkohtia; laitokselta esimerkiksi löytyi maaliskuussa kolme henkilöä, joiden palkat 

oli aina nostettu valtakirjoilla ilman, että heitä oli kukaan nähnyt töissä. Valtakirjoista tai 

palkan nostaneista valtuusmiehistä ei ollut myöskään jäänyt mitään tietoja poliisille. Entinen 

poliisimestari Walmqvist kuitenkin väitti, että henkilöt eivät ole olemattomia, vaan nämä ovat 

olleet tilapäisen urkkijakunnan palveluksessa salanimillä. Myöhemmin selvisi, että ainakin 

yksi näistä henkilöistä oli laitoksen tiedonantotoimiston johtajan K.G. Holmbergin palkkaama, 

ja Holmberg itse oli nostanut tämän palkat valtakirjalla noin parin vuoden ajan. Kyseinen 

henkilö kielsi kuulustelussa saaneensa rahoja itselleen. Tämän johdosta toimikunta pyysi 

läänin kuvernööriä erottamaan Holmbergin ja pidätti tämän virantoimituksesta. 

Järjestystoimikunnan tietoon tuli myöhemmin myös muita tapauksia palkanmaksusta 

palveluksessa olemattomille henkilöille, ja toimikunta pyysikin prokuraattorin virastoa 

suorittamaan tutkimusta asian tiimoilta.111 

 Järjestystoimikunta myös päätti järjestysmiehistön varustuksesta. Järjestysmiesten 

tunnuksena oli punainen käsivarsinauha, johon oli ommeltu valkoinen H-kirjain; päällystön ja 

esimiesten tunnuksessa värit olivat toisinpäin. Lisäksi järjestysmiehillä oli kolmikielinen 

järjestyslaitoksen kortti. Varsinaista virkapukua ei ollut, ja järjestysmiehet palvelivat 

siviiliasuissaan. Järjestystoimikunta teki kesäkuussa ehdotuksen läänin kuvernöörille 

järjestysmiesten virkapuvusta yhdessä poliisimestari Voss-Schraderin kanssa, mutta yritys 

kariutui miliisilakkoon. Pukuasiaan liittyi myös poliittinen näkökulma; viranomaiset eivät 

halunneet virallistaa miliisipohjaista järjestyslaitosta virkapuvut määrittämällä. Joulukuussa 

järjestystoimikunnan puheenjohtaja Suominen neuvotteli virkapuvuista senaatin kanssa, ja 

ilmoitti senaatinkin kannan olleen tuolloin hankkeelle myötämielinen. Pukuasia ei kuitenkaan 

ehtinyt edetä mihinkään ennen sisällissodan alkua.112 

 Järjestystoimikunta myös jakoi järjestysmiehille raitiovaunulippuja. Toimikunta pyrki 

neuvottelemaan järjestysmiehille oikeuden ajaa raitiovaunuissa ilmaiseksi kolme 

järjestysmiestä kerrallaan; raitiotie-osakeyhtiö kuitenkin suostui vain kahden järjestysmiehen 

ilmaiskuljetukseen per vaunu. Järjestysmiehille pyrittiin järjestämään myös koulutusta, 

ensimmäisen kerran jo toukokuussa. Syyskuussa hyväksytyn järjestysmieskoulun ohjelman 

mukaan lukujärjestyksessä olisi ollut esimerkiksi voimistelua ja luentoja rikoslaista ja poliisin 

 
111 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.3.1917, 3.4.1917, 23.4.1917, 26.4.1917 ja 
10.5.1917; Helsingin Sanomat 2.4.1917, 4.4.1917 ja 28.4.1917. 
112 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 20.3.1917; Kansallisarkisto, Helsingin 
poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja 
järjestystoimikunnan kokouksesta 15.12.1917; Helsingin Sanomat 23.3.1917 ja 22.6.1917; Autio 1971, 
61; Wuokko 2009, 406-407. 
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käytännön toimista. Koulutus olisi kestänyt kokonaisuudessaan kolme viikkoa. Toimikunta 

teki päätöksen voimistelusalin vuokraamisesta koulun tarpeisiin lokakuussa, mutta 

toimikunnan pöytäkirjojen perusteella jää kuitenkin epäselväksi missä mittakaavassa aiottua 

koulutusta tosiasiassa järjestettiin. Wuokko esittää tutkimuksissaan saman epäilyn miliisien 

koulutuksen järjestämisestä; tosin hän kertoo myös erään miliisimiehen muistelmista, joiden 

mukaan koulutusta olisi järjestetty ainakin jonkin verran. Toukokuussa toimikunta päätti 

myöntää laitoksen alemmalle miehistölle kahden viikon kesäloman.113 

 Aluksi järjestysmiehet oli varustettu puisilla puupatukoilla, mutta jo 22. maaliskuuta 

toimikunta päätti aseistaa miehistön revolvereilla. Vanhalta poliisilaitoksen miehistöltä aseet 

kerättiin pois. Päätöksen taustalla oli järjestysmiesten turvallisuuden lisäksi poliittisia syitä. 

Työväenjärjestöjen eduskunnan kokouksessa esitettiin jopa seuraavanlainen näkemys: 

"Vanhaa poliisimiehistöä ei ole riisuttu aseista joka voi käydä vaaralliseksi kriitillisen hetken 

tullessa, koska nykyinen miliisimiehistö on aseistamaton." Työväen osalta 

aseistuskysymyksen tiimoilla voisikin selkeästi sanoa näkyneen jo mahdollisuuksia 

yhteistyölinjaa jyrkempiin kehityskulkuihin. Huhtikuussa järjestysmiehille päätettiin tilata 

vihellyspillejä, joilla pystyi tarpeen vaatiessa kutsua apuvoimia paikalle.114 

 Järjestysmiesten aseistus aiheutti järjestystoimikunnalle lukuisia ongelmia. 

Järjestysmiesten syystä tai toisesta hukkaamat revolverit olivat toimikunnan jatkuvana 

riesana. Ensimmäisen kerran revolvereita oli kadonnut huhtikuussa. Tuolloin hukkuneista 

aseista toimikunta päätti periä ne hukanneilta järjestysmiehiltä 150 markkaa per revolveri, ja 

vastaisuudessa korvaussumma olisi 250mrk/ase. Aseita hukkui tasaiseen tahtiin, ja 

syyskuussa toimikunta nosti aseista perittävän korvauksen 400 markkaan. Lisäksi päätettiin 

erottaa aseet kadottaneet järjestysmiehet, mikäli aseen hävitys tapahtui vilpillisesti. 

Korvausten korotus ei tuonut toivottua lopputulosta, ja joulukuussa korvaussumma nostettiin 

vielä 450 markkaan. Järjestysmiehet hukkasivat aseita paitsi huolimattomuuttaan, myös 

ryöstöjen seurauksena. Osa luovutti aseita vapaaehtoisesti ulkopuolisille henkilöille. Eräs 

järjestysmies esimerkiksi erotettiin, koska tämä oli luovuttanut aseensa pantiksi 100 markan 

velkaa vastaan, ja kyseistä asetta käytettiin myöhemmin rikoksen apuvälineenä. 

Järjestystoimikunnalle aiheutti hankaluuksia myös se, että osa sen erottamista henkilöistä ei 

luovuttanut laitoksen aseita ja raitiovaunulippuja takaisin. Lokakuussa Helsingin Sanomat 

 
113 KA, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat 
järjestystoimikunnan kokouksista 21.5.1917, 22.3.1917, 2.5.1917 ja 4.5.1917; Järjestystoimikunnan 
kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.5.1917, 3.8.1917, 11.9.1917, 
14.9.1917 ja 1.10.1917; Wuokko 2007, 23; Wuokko 2009, 406. 
114 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 22.3.1917, 19.4.1917 ja 2.5.1917; Kansan arkisto, 
Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan 
kokouksesta 3.4.1917; Keskinen 2004, 94; Wuokko 2009, 407. 
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kirjoitti, että laitoksen aseita oli "kuittia vastaan annettu sinne tänne ympäri maata", jopa 

henkilöille jotka eivät toimineet minkään järjestyslaitoksen palveluksessa.115 

Järjestystoimikunnan pöytäkirjoissa ei ole merkintöjä aseiden luovutuksesta ulkopuolisille, 

joten se on tapahtunut mitä ilmeisimmin salaa, joko järjestystoimikunnalta tai ainakin 

julkisuudelta. 

 Suurilta osin kokemattomista amatöörijärjestyksenvalvojista koottu järjestysmiehistö 

aiheutti aseiden hävittämisen lisäksi myös monia muunlaisia ongelmia, joihin 

järjestystoimikunta joutui puuttumaan. Huhtikuussa järjestystoimikunta esimerkiksi selvitteli 

tapausta, jossa järjestysmiehet olivat hätyyttäneet partiolaistyttöjä ja -poikia, ja riistäneet 

näiden partiolaismerkit. Kesäkuussa järjestysmies irtisanottiin tämän estettyä lakossa olleen 

pesulan asiakkaita saamasta sieltä vaatteitaan. Juopuneina esiintyneitä järjestysmiehiä 

erotettiin pitkin vuotta. Eräs järjestysmies oli lokakuussa jopa lainannut laitoksen autoa 

humalapäissään ja rikkonut sen. Joulukuussa järjestyslaitos joutui kiusalliseen tilanteeseen, 

kun etsivän osaston päällikkö Orraeus, joka oli aiemmin osallistunut järjestystoimikunnan 

kokouksiin järjestyspäällikön lainopillisena apulaisena toimiessaan, oli kahden alaisensa 

kanssa joutunut järjestysmiesten poistamaksi nautittuaan alkoholijuomia kahvilassa. 

Järjestystoimikunta päätti tuolloin "päiväkäskyllä teroittaa laitoksen toimihenkilöille annettujen 

määräysten noudattamista". Tammikuussa 1918 toimikunta käsitteli laitoksessa kirjurina 

toimineen henkilön tilannetta tämän ammuskeltua humalapäissään oven läpi yrittäessään 

periä valheellista velkaa; kirjuri sai tempauksestaan kuitenkin ainoastaan ankaran 

varoituksen.116 

 Toukokuun 1917 lopulla järjestystoimikunta käsitteli tapausta, jossa kaupunginvouti 

oli pyytänyt miliisiltä virka-apua häätääkseen järjestysmiehenä työskennelleen henkilön 

maksamattomien vuokrien takia. Virka-apua antamaan käsketyt järjestysmiehet suhtautuivat 

häätöön epäilevästi, ja häädettävä henkilö itse oli uhannut pyytää venäläisen sotaväen apua 

mikäli häätö toteutetaan. Häädettävä järjestysmies kuitenkin muutti pois ennen tilanteen 
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eskaloitumista, ja järjestystoimikunta päätti antaa tälle ankaran varoituksen. Järjestysmiesten 

kielteinen suhtautuminen häädöissä avustamiseen kuitenkin jatkui. Järjestysmiesten 

kokouksessa kesäkuussa päätettiin, että he kieltäytyvät häätöjen toimeenpanemisesta ilman 

järjestystoimikunnan erillisiä kirjallisia määräyksiä. Toimikunta ei kuitenkaan tähän 

myöntynyt, vaan ilmoitti toimivansa vuokralautakunnista117 annetun asetuksen mukaisesti 

eikä anna häädöistä erillisiä lausuntoja.118 

 Kaupunginvoudin pyynnöstä järjestystoimikunta antoi vielä heinäkuussa päiväkäskyn, 

jossa selitettiin miehistön velvollisuutta antaa ulosottomiehelle virka-apua häätötuomioiden 

toimeenpanoissa. Työväenjärjestöjen eduskunta tuki järjestystoimikunnan näkemystä 

häätöasioissa todeten, että koska talonomistajilla ei ole oikeutta häätää asukkaita ilman 

vuokralautakunnan tarkastusta, lautakunnan päätösten mukaiset häädöt ovat laillisia. 

Miliisimiehistön kieltäytyminen häädöissä avustamisesta sai aikaan kritiikkiä Uudessa 

Suomettaressa, jossa asiasta kertova uutinen otsikolla "Järjestysvallan vallattomuus" väittää, 

että itse järjestystoimikunta ei ollut suostunut antamaan apua häädöissä eikä myöskään 

kunnallisverojen ulosmittauksessa. Lehti toteaa, että järjestystoimikunnan kieltäytyminen 

laillisten päätösten toimeenpanossa tietää "epäilemättä mitä vaikeimpia seurauksia". 

Wuokon mukaan yleisö oli suhtautunut alunperinkin epäilevästi työväentaustaisiin 

järjestyksenvalvojiin. Nyströmin mukaan miliisimiesten kieltäytyminen virka-avun annosta 

vähensi entisestään porvarillisten kaupunkilaisten luottamusta miliisipohjaiseen 

järjestysvaltaan, riippumatta siitä missä laajuudessa sitä tosiasiassa oli tapahtunut.119 

Häätöasia näyttää toteen myös sen seikan, että järjestystoimikunnalla oli toisinaan 

vaikeuksia hallita omavaltaisia päätöksiä tehnyttä miehistöään. 

 Järjestystoimikunnan alaisen järjestyslaitoksen miehistö koostui sekä vanhoista 

tsaarinaikaisessa laitoksessa palvelleista että uusista, pääasiassa työväentaustaisista 

henkilöistä. Tämä aiheutti jonkin verran henkilökunnan sisäisiä ristiriitoja, joihin 

järjestystoimikunta joutui puuttumaan. Esimerkiksi elokuussa, toimikunnan jatkettua 

miehistön vähentämistä vuoden 1916 tasolle, se joutui ratkomaan etsivässä osastossa 

ilmennyttä eripuraa vanhan ja uuden miehistön välillä. Syynä oli epäilys, että vanhaa 

miehistöä edelleen irtisanottaisiin uuden kustannuksella. Marraskuussa taas 

 
117 Helmikuussa 1917 Helsingin kaupunginvaltuusto perusti vuokralautakunnan valvomaan 
vuokraolojen säännöstelyä; Nyström 2013, 155. 
118 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 31.5.1917, 1.6.1917, 6.6.1917, 21.6.1917 ja 
23.6.1917; Helsingin Sanomat 2.6.1917. 
119 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 26.7.1917; Kansan arkisto, Helsingin 
työväenjärjestöjen eduskunta, Eduskunnan pöytäkirjat CA, pöytäkirja eduskunnan kokouksesta 
31.7.1917; Uusi Suometar 23.5.1917; Nyström 2013, 142; Wuokko 2009, 408. 
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järjestystoimikunta joutui asettamaan toimikunnan jäsen Talvion selvittämään 2. piirin 

miehistössä esiintynyttä epämääräistä suhtautumista järjestystoimikuntaan ja annettuihin 

päiväkäskyihin.120 Kaikki miehistön jäsenet eivät selvästikään olleet kovin suopeita 

järjestystoimikunnan valta-asemaa kohtaan. 

 Myös siveysosaston henkilöstö aiheutti toimikunnalle ongelmia. Toimikunta sai 

elokuun lopulla ja vielä syyskuussakin sen miehistöltä valituksia, että siveysosastolla 

käytettiin yksinomaan ruotsinkieltä; osaston entinen johtaja komisario Dahlmanhan oli Tokoin 

sopimuksen perusteella samanlaisesta syystä jo erotettu. Lokakuussa toimikunta teroitti 

päiväkäskyllä, että "kaikessa laitoksen asiain hoidossa on käytettävä suomenkieltä", paitsi 

jos asiakkaan äidinkieli on ruotsi. Marraskuussa siveysosaston esimiehenä kesästä asti 

toiminut ylioppilas erotettiin toimestaan. Syynä oli se, että hän oli muun muassa jättänyt 

noudattamatta päiväkäskyjen määräyksiä ja esiintynyt "melkeinpä rikollisesti" pitäessään 

järjestystoimikunnan irtisanomia henkilöitä palveluksessaan vielä irtisanomisajan 

päätyttyäkin, vastustaen näin järjestystoimikunnan toimia.121 

 Miehistön toiminta näyttää järjestystoimikunnan pöytäkirjojen valossa muuttuneen 

koko ajan vaikeammin hallittavaksi syksyn kuluessa. Syyskuussa toimikunta käsitteli vielä 

suhteellisen vähäpätöiseltä tuntuvaa asiaa, kun se pyysi etsivää toimistoa tutkimaan 

Uudessa Suomettaressa esitettyä väitettä, että 1. piirin päivystäjä olisi antanut asiakkaalle 

"röyhkeän" puhelinvastauksen. Joulukuussa 1917 toimikunta joutui käsittelemään etsivän 

osaston henkilökunnan tekemiä selkeitä rikkomuksia. Yksi vastikään palkattu etsivä 

erotettiin, koska tätä epäiltiin ryöstöyrityksestä. Kaksi muuta etsivän toimiston miestä olivat 

pahoinpidelleet osastolla pidätettyjä henkilöitä. Syytökset jyrkästi kiistänyt etsivä erotettiin, ja 

ne myöntänyt toinen etsivä sai vakavan varoituksen.122 

 

 

4.6 Käytännön järjestyksenpito 

 

Järjestystoimikunta joutui luonnollisesti käsittelemään myös järjestyksenpidon käytännön 

tason asioita. Toimikunta joutui ottaa kantaa monenlaisiin kysymyksiin; joukkoon mahtui 

muun muassa ulkotapahtumien tai muiden huvitilaisuuksien järjestämistä, kauppojen 

 
120 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 7.8.1917 ja 26.11.1917. 
121 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 27.8.1917, 20.9.1917, 24.10.1917 ja 12.11.1917. 
122 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 11.9.1917 ja 15.12.1917. 
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aukioloaikoja, sähkölaitoksen polttopuuvarastojen vartiointia, katujen kunnossapitoa sekä 

kengänkiillottajapoikien toimipaikkojen määrittelemistä ja valvontaa koskevia asioita. 

Esimerkiksi maaliskuun lopulla pidetty vallankumouksen uhrien hautajaistilaisuus oli valtava 

yleisötapahtuma, joka vaati järjestyslaitoksen valvontaa. Uhrit haudattiin Kaivopuistoon, 

jonne marssi muun muassa venäläisten sotilaiden ja työväen juhlakulkueet. 

Järjestystoimikunta velvoitti ohjeistuksessaan kulkueet valvomaan oman joukkonsa 

järjestystä. Huhtikuussa vietettyinä pääsiäisenä ja venäläisten pääsiäisenä 

järjestystoimikunta antoi lupia huvitteluiden toimeenpanemiseen. Vapunpäivänä 

järjestystoimikunta asetti 200 ylimääräistä järjestysmiestä vartiopalvelukseen ja salli 

serpentiinien viskelyn, kunhan nämä olivat yksivärisiä.123 

 Helsingissä oli vuonna 1916 ollut vesikauhuepidemia, ja kaupunki oli vielä kevään 

1917 aikana julistettu vesikauhun saastuttamaksi. Tämän johdosta järjestystoimikunta ilmoitti 

lehdistössä, että koiranomistajien on varustettava koirat kuonokopilla, sillä järjestyslaitos 

aikoo edelleen ampua irtonaisena kulkevat kuonokopattomat yksilöt. Järjestystoimikunta 

päätti myös aloittaa kaupungissa esitettävien elokuvien tarkastukset. Elokuvateatterien 

omistajat eivät aluksi halunneet suostua tähän, mutta hyväksyivät asian kun senaatin 

siviilitoimituskunta asettui tukemaan järjestystoimikunnan kantaa. Elokuussa toimikunta sai 

ilmoituksia yleisön huonosta käytöksestä puistoissa. Toimikunta antoi päiväkäskyllä 

miehistölle määräyksen valvoa järjestystä kaduilla ja puistoissa, jotta "istutuksia ei revittäisi 

eikä tallattaisi", ja että kaikenlainen "nurmikolla istuminen ja makaileminen" öisin saataisiin 

loppumaan.124 

 Ajan yleinen levoton tilanne näkyi myös järjestystoimikunnassa. Nyström kertoo, 

kuinka vallankumouksen seurauksena hierarkkiset hallintojärjestelmät romahtivat myös 

useissa työyhteisöissä. Yksi esimerkki oli sotilaallisessa kurissa elänyt Helsingin palokunta, 

jonka sisäiset ristiriidat nousivat pintaan heti vallankumouksen jälkeen. Miehistö vaati aluksi 

kolmen johtotehtävissä toimineen henkilön erottamista, mutta vähitellen vaatimukset 

 
123 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 30.4.1917; Kansallisarkisto, 
Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat 
järjestystoimikunnan kokouksista 28.3.1917, 29.3.1917, 31.3.1917, 2.4.1917, 3.4.1917, 10.4.1917, 
11.4.1917, 13.4.1917, 18.4.1917, 19.4.1917, 23.4.1917, 2.5.1917, 4.5.1917, 18.5.1917, 25.5.1917; 
Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, 
pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 31.7.1917; Helsingin Sanomat 30.3.1917; Nyström 2013, 
138-139. 
124 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirjat liitteineen 27.3.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, 
Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 23.3.1917, 
11.4.1917, 16.4.1917, 20.4.1917 ja 7.5.1917; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I 
arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 
3.8.1917; Helsingin Sanomat 10.5.1917. 
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laajenivat muun muassa palveluaikojen ja muiden työolojen helpottamisiin. 

Työväenjärjestöjen eduskunta tuki palomiesten vaatimuksia. Tilanne kärjistyi toukokuussa 

aluksi palokunnan osittaiseen lakkoiluun. Järjestystoimikunnan kokouksessa 11.5 

palokunnan lakosta keskustellessa osoitettiin ankaraa paheksuntaa kaupungin viranomaisten 

vitkutteluun palokuntalaisten asian tutkimisessa. Toimikunta päätti ehdottaa 

kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja palomestarille, että erotettavaksi vaaditut kolme 

henkilöä pidättäytyisivät virantoimituksesta kunnes valtuusto on tehnyt asiassa päätöksiä, ja 

toivottiin että miehistö tällöin palaisi toimeensa. Kaupunginvaltuusto kuitenkin totesi 

palomiehistön esimiehiään kohtaan esittämät syytteet perättömiksi, ja palokunta aloitti kaksi 

päivää kestäneen täydellisen lakon 16.5.125 

 Palokunnan lakon aikana palomestari soitti järjestyslaitokselle ja tiedusteli 

mahdollisuutta tuoda palokunnan kalustoa järjestyslaitoksen pihamaalle, koska tämä pelkäsi 

lakkoilevien palomiesten alkavan rikkomaan niitä. Päivystänyt järjestystoimikunnan jäsen 

Rovio ei ollut suostunut pyyntöön, koska tähän asti palomiehet olivat olleet rauhallisia, mutta 

kaluston siirto saattaisi itsessään aiheuttaa epäjärjestystä kaduilla. Tästä syystä kaupungin 

edustaja Salingre vaati järjestystoimikunnan kokouksessa selitystä huhuille, joiden mukaan 

järjestysvalta oli kieltäytynyt kaupungin palokaluston suojaamisesta. Rovion selitettyä 

tilanteen Salingre huomautti, että järjestysvallan on suojeltava kaupungin omaisuutta. Muut 

kaupungin edustajat Paloheimo ja Castrén totesivat, että mitään vaaraa kalustolle ei ollut 

otaksuttavissa, ja hyväksyivät Rovion toiminnan. Palokunnan lakko päättyi lopulta vasta, kun 

palomiehistön erotettavaksi vaatimat henkilöt erosivat itse.126 

 Järjestyslaitoksen miehistö oli palokunnan lakossa selkeästi palomiesten puolella. 

Järjestysmiesten kokouksessa oli päätetty, että palokunnan lakon aikana järjestysmiehet 

rajoittaisivat toimintansa järjestyksen ylläpitoon ja ihmishenkien pelastamiseen, ja että 

sammutustyöhön saisi osallistua vain vapaaehtoisen palokunnan merkeillä varustetut 

henkilöt; kaikkia muita sammutustyöhön osaa ottavia pidettäisiin lakkorikkureina. Toukokuun 

lopulla myös kaupungin halkokonttori oli lakossa, mikä uhkasi jättää muun muassa sairaalat 

ilman lämmitystä ja lämmintä ruokaa. Järjestystoimikuntakin joutui lakon takia tilaamaan 

laitoksen lämmityspuut muualta. Nyströmin mukaan miliisin puuttumattomuus palokunnan 

lakkoon sekä viivyttely ja voimattomuus sairaaloiden halkoasioissa aiheutti kaupungin 

 
125 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 10.5.1917, ja 11.5.1917; Helsingin Sanomat 
12.5.1917; Nyström 2013, 141-147. 
126 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 14.5.1917; Nyström 2013, 147. 
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porvariston taholla epäluuloa miliisipohjaista järjestyslaitosta kohtaan.127 Järjestystoimikunta 

kuitenkin pyrki selkeästi lopettamaan lakon mahdollisimman lyhyeen, joten miehistön 

toiminnasta aiheutunut mainehaitta oli toimikunnan osalta ansaitsematonta. On kuitenkin 

selvää, että merkkejä järjestystoimikunnan voimattomuudesta levottomuuksien edessä oli 

nähtävillä jo heti keväällä. 

 Myös muut lakot vaativat järjestystoimikunnan huomiota. Kesällä samaan aikaan 

miliisilakon kanssa oli käynnissä myös kirjatyöntekijöiden lakko, joka kesti koko heinäkuun, 

aina elokuun alkuun asti. Lakko vaikutti erityisesti porvariston sanomalehtiin, sillä niitä ei 

pystytty julkaisemaan lakon aikana lainkaan; työväen lehtiä julkaistiin normaalisti. 

Kirjatyöntekijöiden lakkolaiset olivat väitetysti häirinneet yleisöä ja estäneet lakossa 

olemattomia henkilöitä pääsemästä töihinsä. Järjestystoimikunta huomautti asiasta, ja 

lakkolaiset lupasivat käyttäytyä sopivammin. Marraskuussa käynnissä ollut 

puhtaanapitolaitoksen lakko jätti paikat epäsiisteiksi paitsi kaupungilla, myös 

järjestyslaitoksella, jossa siivouksen puute aiheutti "suurta tyytymättömyyttä pidätettyjenkin 

taholta". Järjestystoimikunta pyrki järjestämään väliaikaisen siivouksen laitokselle, ja pyysi 

puhtaanapitolaitokselta toimia laitoksen puhtauden varmistamiseksi.128 

 Suomen eduskunta oli hyväksynyt 18. heinäkuuta valtalain, jolla se julistautui 

korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Venäjän väliaikainen hallitus oli tämän seurauksena 

hajottanut sosiaalidemokraattienemmistöisen eduskunnan. Osa sosiaalidemokraateista pyrki 

kuitenkin pitämään kiinni vallastaan, ja kieltäytymään eduskunnan hajottamisesta. Elokuun 

lopulla järjestystoimikunta keskusteli mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä eduskunnan aikoessa 

kokoontua 29.8. Toimikunta päätti varata riittävän määrän järjestysmiehiä keskusasemalle 

levottomuuksien varalta, ja aidata eduskuntatalolle johtavat kadut, jotta paikalle ei pääsisi 

uteliaita katselijoita. Lehdissä toimikunta julkaisi yleisölle kehotuksen välttää väkijoukkoja. 

Venäläinen sotaväki esti kuitenkin kansanedustajien pääsyn eduskuntataloon. Uptonin 

mukaan tapaus osoittautui sosiaalidemokraattien kannalta täydeksi epäonnistumiseksi, ja 

osoitti vain näiden kyvyttömyyden uhmata Venäjän väliaikaista hallitusta.129 

 Myös yhä käynnissä ollut ensimmäinen maailmansota näkyi järjestystoimikunnassa. 

Syksyn aikana venäläisten huono sotamenestys toi sodan uhan lähemmäs, ja kaupungissa 

 
127 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:5, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 14.5.1917; Helsingin Sanomat 15.5.1917; Nyström 
2013, 141-142. 
128 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 26.7.1917, 27.7.1917 ja 12.11.1917; Helsingin 
Sanomat 9.8.1917; Nyström 2013, 199. 
129 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 29.8.1917; Helsingin Sanomat 29.8.1917; Haapala 
1995, 237-238; Upton 1980, 202-203. 
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alettin varautua taisteluihin. Lokakuussa 1917 toimikunta keskusteli sotilasviranomaisten 

varoituksen takia, mihin toimenpiteisiin järjestyslaitoksen tulisi ryhtyä, jos kaupunkia uhataan 

pommittaa. Toimikunta antoi tilanteen varalta miehistölle päiväkäskyn, jonka mukaan 

vapaalla olevien järjestysmiesten tulisi hälytyksen sattuessa kokoontua kunkin piirin 

asemalle. Yleisölle annettiin julistus, jossa kehotettiin noudattamaan aiemmin pommitusten 

varalta annettuja ohjeita. Toimikunta myös päätti sotaväen pyynnöstä toimenpiteistä, jotka 

suoritettaisiin mikäli haavoittuneita sotilaita tuodaan meritse Helsinkiin. Toimikunta päätti 

tällaisen tilanteen sattuessa eristää alueen kauppatorin rannassa ja avustaa kuljetuksissa 

hankkimalla ajoneuvoja.130 

  Aikaisemman tutkimuksen perusteella järjestysvalta toimi vuonna 1917 kaikkiaan 

kohtuullisesti. Esimerkiksi Wuokon mukaan vuosien 1917 ja 1918 aikana rikostilastoissa on 

selvä piikki, mutta rikoksia rekisteröitiin siitä huolimatta selkeästi vähemmän kuin ennen 

maailmansotaa. Väitettä tukee esimerkiksi Helsingin Sanomien uutinen, jonka mukaan 

huhtikuussa 1917 järjestysvalta pidätti 347 henkilöä; vastaava luku vuoden 1914 huhtikuussa 

oli ollut 1720. Loppuvuoden aikana järjestystilanne kaupungissa kuitenkin heikentyi. 

Esimerkiksi Nyströmin mukaan vallankumouksen jälkeinen "vapauden aika" muuttui syksyn 

1917 kuluessa ja järjestysvallan heikentyessä "anarkian ja pelon ajaksi".131 

 Järjestystoimikunnan tasolla tämä näkyi esimerkiksi siten, että se joutui syksyllä 

anomaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta uusien pidätyshuoneiden hankkimiseksi 

etsivälle osastolle. Vanhat olivat täpötäynnä, mikä aiheutti ongelmia; pidätetyt esimerkiksi 

pääsivät keskustelemaan keskenään ja antamaan toisilleen neuvoja, miten vastata 

kuulusteluissa. Tilanteeseen ei alkuun saatu parannusta, ja joulukuussa järjestystoimikunta 

keskusteli työvoiman lisäyksestä etsivään osastoon, jotta työ edes siltä osin helpottuisi. 

Etsivä osaston päällikköä puolestaan pyydettiin selvittämään tilaongelmaa kaupungin 

viranomaisten kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahan järjestyslaitoksen 

lisähuoneistoa varten lopulta tammikuun 24. päivä.132 

 Järjestystilanne kaupungissa alkoi joulukuun aikana huonontua entisestään. 15. päivä 

järjestystoimikunta päätti perustaa 50 hengen suuruisen komennuskunnan valvomaan 

kaupungin järjestystä öisin, koska esimerkiksi edustaja Nyqvistin mukaan "elämä nykyisin on 

käynyt hyvin levottomaksi". Myös Helsingin lähialueilla oli häiriöitä; joulukuun lopulla 

 
130 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit 
Hd:6, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta 24.10.1917; Nyström 2013, 172-173. 
131 Helsingin Sanomat 9.5.1917; Nyström 2013, 193-194; Wuokko 2008, 408. 
132   Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat Ca:55, Kaupunginvaltuuston 
pöytäkirja liitteineen 24.1.1918; Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunginvaltuuston esityslistat Cd:5, 
Kaupunginvaltuuston päätökset 24.1918; Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, 
Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, pöytäkirjat järjestystoimikunnan kokouksista 27.9.1917 ja 
15.12.1917. 
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Uudenmaan läänin kuvernööri määräsi Helsingin järjestyslaitoksen miehistöä Helsingin 

pitäjään, jossa oli esiintynyt lukuisia ryöstöjä ja väkivaltaisuuksia paikallisen miliisilakon 

aikana. Järjestystoimikunta ei kuitenkaan uskaltanut lähettää pyydettyä komennuskuntaa, 

koska se pelkäsi, että vieraiden joukkojen saapuminen saattaisi johtaa "verisiin 

yhteentörmäyksiin". Sen sijaan toimikunta yritti saada asiaan ratkaisua lähettämällä Rovion 

ja Nyqvistin neuvottelemaan paikallisten työväenjärjestöjen edustajien kanssa.133 

  

 
133 Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan 
kirjeenvaihtoaineisto Hd:3, pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta JTK PK 15.1.1917; 
Kansallisarkisto, Helsingin poliisilaitoksen kanslian I arkisto, Järjestystoimikunnan kirjekonseptit Hd:6, 
pöytäkirja järjestystoimikunnan kokouksesta29.12.1917; Helsingin Sanomat 30.12.1917. 



58 
 

5. Johtopäätökset 

 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli rakentaa kattava kuva Helsingissä vuosina 

1917-1918 toimineesta järjestystoimikunnasta ja sen toiminnasta. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys oli "Mitä Helsingin järjestystoimikunta teki, ja minkälaisia haasteita se 

kohtasi?" ja toinen "Miten eri poliittisten osapuolten näkemykset ja ajan yleinen kamppailu 

järjestysvallasta näkyi järjestystoimikunnassa ja miten ne vaikuttivat sen toimintaan?" Näihin 

myös saatiin vastaukset. Järjestystoimikunta toimi Helsingin järjestyslaitoksen johtavana 

toimielimenä. Suurin osa toimikunnan tekemisistä liittyi käytännön tason päätöksiin 

esimerkiksi laitoksen henkilöstöasioista sekä kaupungin järjestyksenvalvonnan 

järjestämisestä. Järjestystoimikunta "puhdisti" vanhan tsaarinaikaisen poliisilaitoksen paitsi 

erottamalla sopimattomaksi katsomaansa miehistöä, myös suorittamalla tutkimuksia sen 

väärinkäytöksistä. Taustalla vaikutti paitsi vallankumouksen jälkeinen yleinen ilmiö selvittää 

vanhan sortohallinnon tekemiä rikkomuksia, kuten esimerkiksi santarmilaitoksen tukemista, 

myös sosiaalidemokraattien halu saada jalansijaa järjestyslaitoksessa asettamalla 

erotettujen tilalle omia tukijoitaan. Järjestystoimikunnan tekemät muutokset laitoksen 

organisaatioon muun muassa naisjärjestyksenvalvojien ja raittiuden valvojien muodossa 

heijastivat naisasia- ja raittiusliikkeen nousua kansalaispiireissä. Järjestystoimikunnan 

päätösvalta miehistön valitsemiseen oli yksi työväen keskeinen tavoite kiistassa Helsingin 

järjestyslaitoksesta. 

 Järjestystoimikunta kohtasi haasteellisia tilanteita liittyen ajan yleisiin levottomuuksiin. 

Ensimmäisen maailmansodan tapahtumat pakottivat varautumaan sodan uhkaan 

kaupungissa. Ajan yleiset ongelmat, kuten työttömyys, elintarvikkeiden puute ja lakkoilu, 

aiheuttivat levottomuuksia ja järjestyslaitokselle ongelmia. Järjestyslaitoksen suurelta osin 

kokematon miehistö oli ajoittain kuriton ja toimikunta joutui tutkimaan sen rikkomuksia ja 

sopimattomia tekoja. Erotettu henkilöstö teki myös lukuisia valituksia, joita toimikunta joutui 

käsittelemään. Järjestystoimikunnan kautta välittyvä ajankuva vastaa tutkimuskirjallisuutta 

esiintyneitä näkemyksiä vuoden 1917-18 levottomista ajoista. 

 Järjestystoimikunnan haasteena oli myös se, että se menetti vuoden kuluessa 

porvarillisen kansanosan luottamuksen, ja sen asemaa alettiin kyseenalaistaa. Porvarilliset 

tahot halusivat asettaa laitoksen "lailliselle kannalle", eli vastaamaan vanhoja tsaarinaikaisia 

lakeja ja asetuksia poliisitoimesta. Alunperin toimikunnan laillisuus oli perusteltu 

yhteistoiminnalla maistraatin kanssa, jolle järjestyksenvalvonta lain mukaan kuului 

poliisiviranomaisen puuttuessa. Miliisilakon jälkeen työväen edustajat perustelivat 

toimikunnan laillisuuden Suomen eduskunnan ja senaatin hyväksymän Tokoin sopimuksen 
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pohjalta. Näin ollen kummankaan poliittisen osapuolen näkemys järjestystoimikunnan 

laillisuudesta ei yksiselitteisesti ole nähdäkseni toista oikeampi, vaan molemmilla oli 

näkökantaansa vahvoja perusteita.  

 Järjestystoimikunnan alkuvaiheessa sen työläis- ja porvaritaustaiset edustajat 

toimivat yhdessä järjestyksen ylläpitämiseksi. Eroja alkoi näkyä suhtautumisessa esimerkiksi 

miehistön palkkoihin. Kuluja maksanutta tahoa edustaneet kaupungin edustajat luonnollisesti 

pyrkivät asettamaan palkat pienemmiksi kuin työväen edustajat. Järjestysvaltakamppailun 

kiihtyessä alkukesästä toimikunnan kaupungin edustajat yhtä lukuun ottamatta erosivat ja 

toimikunta jäi pääosin työväen käsiin. Tältä osin järjestystoimikunnan kehitys noudattaa 

esimerkiksi Piilosen esittämää käsitystä järjestysvallan siirtymisestä työväen haltuun. 

Järjestystoimikunnan sisäiset ristiriidat näkyivät eritoten kaupungin edustajan ja työväen 

edustajien näkemyksissä miliisilakkoon johtaneessa irtisanomiskiistassa sekä 

suhtautumisessa syksyisiin kuvernööri Jalanderin laillistamispyrkimyksiin.   

 Työväenjärjestöjen eduskunta ohjasi vahvasti järjestystoimikunnan työväen 

edustajien näkemyksiä. Työväenjärjestöjen eduskunnassa kuitenkin esiintyi jo keväästä 

lähtien toimikunnan jäseniin verrattuna huomattavasti radikaalimpia linjanvetoja. Tämä 

heijastaa työväenliikkeen sisäisiä näkemyseroja, jotka syksyn kuluessa nousivat uusiin 

ulottuvuuksiin punakaartien alkaessa ottaa järjestysasioita omiin käsiin asettumalla toisinaan 

suoraan järjestystoimikunnan johtamaa järjestysvaltaa vastaan. 

 Järjestystoimikunta sinällään oli pääasiassa toimiensa tasalla ja siltä löytyi tahtoa 

ratkaista esimerkiksi mellakka- ja lakkotilanteita. Toimikunnan kykenemättömyys tehokkaisiin 

toimenpiteisiin ja vahvaan järjestyksenpitoon johtui kuitenkin siitä, että ensinnäkään sen 

miehistö ei ollut kykenevä tai halukas noudattamaan saamiaan määräyksiä ehdoitta, ja 

toiseksi toimikunta ei nauttinut yleisön eikä eritoten porvarillisen osapuolen luottamusta. Näin 

ollen molempien osapuolten kiihdyttäessä omien järjestyskaartiensa kehitystä 

järjestystoimikunnan johtama järjestysvalta jäi vähitellen näiden jalkoihin. Wuokon mukaan 

miliisilakko ja pörssitalon mellakka olivat käännekohdat, joissa työläisten ja porvarien 

yhteistyölinja järjestyskysymyksessä katkesi. Kaupunginvaltuuston päätös lakkauttaa 

järjestystoimikunnan rahoitus ja sen edustajien eroaminen kesällä 1917 oli kuitenkin 

nähdäkseni ratkaiseva hetki yhteistyölinjan päättymiselle, sillä näiden toimien kautta 

kaupunki pyrki omalta osaltaan irtautumaan järjestystoimikunnasta, ja sen toiminta jäi 

käytännössä työväestön käsiin. 

 Tämän tutkielman myötä kuva järjestysvaltakysymyksestä Helsingissä vuosina 1917-

1918 on entistä täydempi. Lisätutkimusmahdollisuuksia aukeaisi varmasti esimerkiksi 

järjestystoimikuntaan tai sen alaiseen järjestyslaitokseen kuuluneiden henkilöiden 
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myöhempien vaiheiden tarkastelusta. Esimerkiksi toimikunnan työläis- ja porvarijäsenten 

sisällissodan jälkeiset kohtalot erosivat toisistaan huomattavasti, ja niiden tarkasteltu tämän 

tutkielman pintapuolista katsausta tarkemmin voisi avata uusia näkemyksiä myös heidän 

vaiheisiinsa järjestystoimikunnassa. Vanhan tsaarinaikaisen poliisilaitoksen väärinkäytösten 

selvitys olisi myös hedelmällinen tutkimusongelma; tässä tutkielmassa sivuttiin joitain 

järjestystoimikunnan löytämiä vanhan poliisin rikkomuksia, mutta yleensä toimikunta siirsi 

tapaukset jonkin muun viranomaisen, esimerkiksi prokuraattorinviraston, tutkittavaksi. Näiden 

viranomaisten materiaaleja tutkimalla voitaisiin selvittää yksityiskohtaisemmin myös tässä 

tutkielmassa sivuttuja tapauksia. 
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