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Referat 
 

Betydelsen av formell utbildning ökade under årtiondena efter andra världskriget inom många yrkes-
grupper. Under denna tid genomgick den finska polisutbildningen ett flertal förändringar, av vilka de två 
viktigaste var polisskolans flytt till en ny skolbyggnad 1961 och en utbildningsreform på 1970-talet. 
Dessa förändringar förvandlade med tiden polisutbildningen från ett selektionsverktyg för poliskåren till 
ett system som planmässigt kombinerar teori och praktik för fältets behov. Polisens yrkesidentitet har 
därigenom ändrats i enlighet med den trend som forskningen kallar professionalisering, att yrkesutöva-
ren blir expert på yrkets djupare innebörd snarare än de konkreta sysslorna. I denna process spelar 
utbildning en central roll, och därför är det skäl att betrakta polisutbildningens historia ur ett professions-
perspektiv. Syftet med denna undersökning är att komma fram till hur utvecklingstrenderna inom polisut-
bildningen från vapenstilleståndet 1944 till slutet av 1970-talet påverkade poliskårens professionali-
sering. Undersökningen har gjorts i huvudsak utifrån samtida artiklar från polistidningarna Poliisimies 
och Suomen poliisilehti, Polisinstitutets terminspublikationer och intervjuer med personer som på nära 
håll upplevt eller arbetat med polisutbildningen under den behandlade perioden. 
 
Arbetet börjar med en diskussion om vad professionalisering innebär och hur begreppet kan tillämpas på 
poliskåren. Därefter ägnas tre kapitel åt de tre tidsperioder jag valt att dela in den undersökta tidsperio-
den i. Den första perioden, 1944–1960, började med att en kommitté utarbetade ett förslag till hur 
polisutbildningen borde omorganiseras. Under denna period låg Statens polisskola på Sveaborg, där 
utrymmesbrist utgjorde ett hinder för utveckling av utbildningen. I början av den andra perioden, 1961–
1969, flyttades polisskolan till en ny anläggning i Otnäs. Aspirantutbildningen, som skötts av rörliga 
polisen, centraliserades till det nya Polisinstitutet. Under 1960-talet stärkte polisutbildningen sin ställning, 
och 1969 blev aspirantutbildningen obligatorisk för alla blivande poliser. Under den tredje perioden,  
1970–1977, stod polisutbildningen inför nya utmaningar då Polisinstitutet inte var tillräckligt stort för 
utbildningsbehovet. Samtidigt uppmärksammade inrikesministeriet avsaknaden av officiella läroplaner. 
 
Undersökningen påvisar att professionaliseringen under 1940- och 1950-talet främst gällde befälet. I 
övrigt led polisutbildningen av resursbrist på grund av den trånga skolbyggnaden, och på grund av korta 
kurstider och brist på relevant samband mellan utbildning och arbete framstod polisutbildningen som ett 
selektionsverktyg snarare än en professionaliserande upplevelse. Under 1960-talet möjliggjorde ökade 
resurser och främst den nya skolbyggnaden mera omfattande utbildning. Då aspirantkursen blev obliga-
torisk och organiserad elevkårsverksamhet inleddes skapades en enhetlig början och en gemensam 
yrkesidentitet. 1960-talets reformer kom dock inte att lägga grunden för en framtida utveckling av 
polisutbildningen, dels eftersom också den nya skolbyggnaden visade sig vara för liten för specialkurser, 
dels eftersom det inte fanns något koordinerat läroplansarbete. Detta kom att åtgärdas på 1970-talet, då 
en separat kurscentral bildades och läroplansarbete inleddes. Längre kurser, ökad differentiering mellan 
tjänsteexamina, specialkurser och uppkomsten av den nuvarande arbetsplatsutbildningen omvandlade 
på ett avgörande sätt polisutbildningen och bidrog till uppkomsten av en professionell poliskår. 
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Årtal i den finska polisutbildningen historia 

1918 Finlands första polisskola grundas i Helsingfors. 

1919 Polisskolan flyttas till Sveaborg. 

1926 Manskapsutbildningen flyttas till länens respektive huvudstäder, 

Sveaborg blir centrum endast för underbefäls- och befälsutbildning. 

1933 Rörliga poliskommandot (rörliga polisen) börjar ordna aspirantkurser. 

1944 Riksdagens beslut om att utöka rörliga polisen leder till ett stort behov 

av aspirantutbildning under provisoriska arrangemang. 

1945 Länskurserna avskaffas och manskapsutbildningen övergår till Statens 

polisskola. 

1961 Statens polisskola flyttas till Otnäs från och med hösten och får ett 

nytt namn, Polisinstitutet. 

1962 Aspirantutbildningen övergår från rörliga polisen till Polisinstitutet 

från och med vårterminen. 

1962 Polisinstitutets föreståndare Olavi Jotuni avlider och efterträds av 

Viljo Eloranta. 

1969 Aspirantutbildningen blir obligatorisk för alla nyanställda konstaplar. 

1972 Valtter Petterson utnämns till landets första utbildningssekreterare för 

polisutbildningen. 

1973 En separat kurscentral grundas för att ta över en del av aspirantutbild-

ningen. 

1974 Kurscentralen flyttas från Helsingfors till Tammerfors. 

1974 Viljo Eloranta efterträds av Paavo Rautkallio. 

1977 Manskapsutbildningen flyttas helt och hållet till Tammerfors från och 

med hösten. 

1986 Kurscentralen i Tammerfors blir en självständig läroinrättning, 

Polisskolan. 

1993 Polisskolan flyttas till en ny skolbyggnad i Hervanta. 

1998 Polisinstitutet i Otnäs får ett nytt namn, Polisyrkeshögskolan. 

2008 Polisyrkeshögskolan flyttas till Hervanta och bildar tillsammans med 

Polisskolan den nuvarande Polisyrkeshögskolan. 
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1. Inledning 

1.1. Den finska polisutbildningen i förändring 

Från att ha varit en utpräglat militär ordningsman som litat på sin styrka, sin 

intelligens och sin praktiska erfarenhet har den finska polisen förvandlats till en 

yrkesutbildad tjänsteman som nått sin post genom att studera. Också under tidspe-

rioder då de allra flesta poliser saknat formell utbildning och de som gått i polis-

skolan tillbringat veckor och månader, inte år, vid skolbänken, har utbildningen 

fungerat som ett selektionsverktyg för att avgöra vem som skulle nå underbefäls- 

och befälsposterna.1 Betydelsen av formell utbildning har ökat i samhället, och 

poliskåren har följt denna trend. Till skillnad från tiden fram till slutet av 1960-

talet, då det fortfarande var möjligt att bli polis utan formell utbildning, är det i 

dagens läge obligatoriskt att avlägga en tre år lång grundutbildning på Polisyrkes-

högskolan. Konstaplarna utbildas enligt ett noggrant fastställt schema med perio-

der av klassrumsundervisning, självstudier och handledd praktik. Som en följd av 

samarbete mellan Polisyrkeshögskolan och Tammerfors universitet är det i dagens 

läge dessutom möjligt för poliserna att avlägga både magisters- och doktorsexa-

men efter avklarad befälsutbildning. Strävan att knyta polisutbildningen till 

yrkeshögskole- och universitetsväsendet har därmed blivit tydlig. 

Utbildning är ofta nära sammanknutet med begreppet professionalisering. 

En profession är ett yrke som uppfyller ett antal kriterier. Ofta fungerar utbildning 

som en certifiering som skiljer professionella yrkesutövare från icke-

professionella. Inom en profession finns dessutom värderingar, känsla av tillhö-

righet och, vilket upplevs som mycket viktigt, konkreta kunskaper som behövs 

inom yrket. Sociologen Everett C. Hughes definierar en profession som en yrkes-

grupp som hävdar ett ”brett lagligt, moraliskt och intellektuellt mandat” och 

därmed inte bara arbetar utifrån de särrättigheter som en formell certifiering ger, 

utan berättar för samhället  vad som är bäst  för det på det område som professio-

nen verkar inom.2 Tillämpad på poliskåren leder Hughes definition till tanken om 

                                                
 

1 Honkonen 1999, 9. 
2 Hughes 1959, 288. 
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att poliser från att arbeta utifrån ett slags statligt våldsmonopol genom den process 

som kallas professionalisering övergår till att vara experter på att trygga samhälls-

ordningen. Då den finska polisutbildningen fyllde 50 år 1968, stod det i ledaren 

till manskapstidningen Poliisimies att det under ryska tiden inte behövts någon 

polisutbildning eftersom det för härskaren räckt att polisen noggrant och okritiskt 

lytt order, oberoende av om de varit lagbaserade eller inte.3 1960-talets moderna 

polis var däremot en utbildad tjänsteman med den nya polislagen, inte våldsmo-

nopol, som rättesnöre. Därmed hade en demokratisk institution, lagen, tagit 

härskarens plats.4 Samtidigt hade en ökad satsning på polisutbildningen lett till att 

aspirantkursen blivit obligatorisk från och med 1969 och ingen längre kunde bli 

anställd direkt av lokala polisinrättningar. Polisen hade funnit sin plats i det 

alltmer utbildade och demokratiska samhället. Även om professionalisering 

tidigare främst förknippats med näringslivets yrken, har forskare under senare 

årtionden fäst uppmärksamhet också vid professionalisering inom den offentliga 

sektorn.5 Inom detta tema kan också polisen undersökas. 

Professionalisering har tidvis framstått som yrkesgruppers osjälviska strävan 

efter högre yrkeskunskap, tidvis som dessa gruppers strävan efter stolthet och 

privilegier. Det ena perspektivet utesluter inte det andra, men trots detta utgör de 

åtskiljbara sidor av samma fenomen då professionaliseringen påverkas av ett 

flertal aktörer med olika utgångspunkter och målsättningar. Den polis som drömt 

om professionell status under de efterkrigstida årtiondena hade som en följd av det 

rådande traditionellas synsättet av nödvändighet haft en mycket positiv syn på 

professionernas roll. I praktiken har dock professionaliseringsbegreppet och den 

teori  som  fanns  om  det  knappast  varit  en  del  av  polisens  tankevärld.  Det  som  

däremot präglat polisutbildningens utveckling har varit en strävan efter högre 

undervisningskvalitet, längre kurser och enhetlig selektion till polisyrket. 

1960-talet kom att bli en tid då polisutbildningen tack vare en ny, modern 

och framförallt större skolbyggnad i Otnäs kunde utvecklas enligt visioner som 

funnits bland lärarna sedan 1940-talet. I början av 1970-talet genomfördes ytterli-

                                                
 

3 Poliisiopetuksemme viisikymmenvuotias, Poliisimies 8/1968, 479. 
4 Kommittébetänkande 1986:16 avgivet av parlamentariska poliskommitten, 37–38. 
5 Helander 1993, 18. 
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gare en omfattande förändring inom polisutbildningen då varje kurs fick en 

fastställd läroplan och allt fler kurser flyttades från Esbo till Tammerfors för att 

råda bot på utrymmesbristen på Polisinstitutet. Sedermera har utbildningen blivit 

allt längre och mera omfattande. Under 1970-talet utvecklades polisutbildningen 

från ett selektionsverktyg i form av tjänsteexamenskurser på Polisinstitutet till ett 

mångsidigt och långt utvecklat fortbildningsverktyg för hela polisorganisationen. 

Temat för denna undersökning är den finska polisutbildningens utveckling 

under de efterkrigstida årtiondena. Nyckeln till analysen är det ovannämnda 

begreppet professionalisering, som erbjuder en intressant synvinkel för en analys 

av de förändringar som skedde inom polisutbildningen från krigsslutet fram till 

1970-talet. 

1.2. Frågeställning och mål 

Mycket hann ske inom polisutbildningen mellan andra världskriget och 1970-

talets omfattande utbildningsreform. Under denna tid ökade den formella utbild-

ningens betydelse avsevärt i samhället i allmänhet, och professionaliseringstrend-

en tedde sig tydlig redan i samtiden.6 Genom att välja ett flera årtionden långt 

perspektiv är det möjligt att lägga märke till centrala trender inom utvecklingen. 

Utifrån viktiga förändringar inom polisbildningen är det skäl att dela in perioden i 

tre skeden: 

1) Tiden mellan vapenstilleståndet 1944 och invigningen av det nya Polisin-

stitutet i Otnäs hösten 1961. Bristen på manskap hösten 1944 och statens beslut att 

utöka rörliga polisen med flera tusen man aktualiserade behovet av en fungerande 

polisutbildning. Rörliga polisens aspirantskola och Statens polisskola på Sveaborg 

tillgodosåg behovet under provisoriska förhållanden, vilket ledde till att stora 

mängder poliser gick ut i arbetslivet efter en bara några veckor lång utbildning. 

Situationen stabiliserades med tiden och utbildningen kunde återgå till det norma-

la, men Statens polisskola led ständig brist på utrymme eftersom bastion Palmsti-

erna på Sveaborg var för liten med tanke på behovet. Efter flera år av planering 

                                                
 

6 Hughes 1965, 374. 
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kom inrikesministeriet att ta itu med problemet, vilket ledde till en ny skolbygg-

nad i Otnäs. 

2) Tiden mellan flytten till Otnäs och den nya polisförordningen 1969. Den 

nya skolbyggnaden möjliggjorde längre kurser och därmed alla de visioner lärarna 

utarbetat men inte kunnat förverkliga på Sveaborg. Polisutbildningen blev med 

tiden en väletablerad del av poliskårens verksamhet, och 1969 blev aspirantkursen 

genom en ny polisförordning obligatorisk för alla som sökte till yrkeskåren. Detta 

hindrade personer som inte kunde komma igenom Polisinstitutets selektionsme-

kanism från att ta sig in i yrkeskåren. Tidigare hade många som inte uppfyllt 

aspirantutbildningens krav kunnat bli anställda genom att vända sig till en lokal 

polisinrättning. 

3) Tiden mellan polisförordningen och grundutbildningens flytt till Tammer-

fors 1977. Utrymmesbrist på Polisinstitutet ledde till att aspirantkurserna måste 

ordnas på annat håll, först vid Helsingfors polisinrättning och senare på en separat 

kurscentral, som våren 1974 flyttade till Tammerfors. Samtidigt började inrikes-

ministeriet engagera sig i polisutbildningen och genomförde en omfattande 

utbildningsreform. Reformen byggde på en detaljerad undersökning av bransch-

ens behov och följde läroplansmässigt den allmänna trenden inom yrkesutbildning 

bland annat beträffande allmänbildande ämnen. Från att i hög grad ha varit ett 

selektionsverktyg förvandlades polisutbildningen till ett fortbildningssystem som 

förde teorin närmare vardagen än någonsin tidigare. Manskapsutbildningen 

flyttades helt och hållet till Tammerfors hösten 1977, vilket gjorde Polisinstitutet 

till ett centrum för polisutbildning på hög professionell nivå och Polisens kurs-

central i Tammerfors till ett centrum för den grundläggande, men också professio-

nella, utbildningen. 

Vart och ett av de tre skedena hade sin egen särprägel. 1950-talet var en tid 

av planering inför framtiden och en förvissning om att den nya skolbyggnaden 

snart skulle lösa de problem skolan haft sedan andra världskriget. 1960-talet 

präglades av lärarkårens strävan att i den nya skolbyggnaden modernisera polisut-

bildningen och etablera aspirantutbildningen som en naturlig del av varje polis 

karriär. 1970-talet förde med sig en våg av förändringar då Polisinstitutet var för 

litet för aspirantutbildningens behov och inrikesministeriet samtidigt ville för-
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vandla polisutbildningen till en utpräglad yrkesutbildning. Denna period från 

andra världskriget till 1970-talet var en tid då ett flertal yrkesgrupper genomgick 

en  professionalisering.  Yrken  som  tidigare  närmast  kunde  klassas  som  hantverk  

kom att bygga på en allt högre formell utbildning som utgick från den senaste 

teorin inom yrkesutövningen. Syftet med denna undersökning är att urskilja detta 

professionaliseringsmönster inom den finska polisutbildningen under ifrågavaran-

de tidsperiod. I en mening kan forskningsfrågan formuleras på följande sätt: 

Vilken inverkan hade utvecklingstrenderna inom polisutbildningen un-

der perioden 1944–1977 på poliskårens professionalisering? 

Denna övergripande fråga innefattar ett flertal teman som kan skönjas utifrån 

den ovannämnda periodiseringen. Vilka förutsättningar för professionalisering 

genom utbildning fanns för poliskåren innan det nya Polisinstitutet invigdes 1961? 

Hur förverkligades polisutbildningen på 1960-talet i syfte att professionalisera den 

nya generationen poliser och vilka utmaningar för professionaliseringen stod 

utbildningen inför under detta årtionde? Hur främjade 1970-talets omfattande 

polisutbildningsreform slutligen uppkomsten av en professionell yrkeskår? 

Metoden för att besvara forskningsfrågorna är att först behandla begreppet 

professionaliserings för att komma fram till huvuddragen i den trend forskare 

inom området lagt märke till. Temat polisyrket som profession fordrar i detta 

sammanhang särskild uppmärksamhet eftersom varje yrkesgrupps professionalise-

ring är unik. Då professionsbegreppet behandlats kommer vi att betrakta de tre 

ovannämnda perioderna i detalj för att skapa en uppfattning om vilka omständig-

heter för professionalisering polisutbildningen och dess utveckling medförde. Till 

slut sammanfattas observationerna i syfte att finna en röd tråd som gör det möjligt 

att betrakta polisutbildningens historia ur ett professionaliseringsperspektiv.  

Fokus för undersökningen är professionaliseringen som process. Dess slut-

mål, en professionell yrkeskår (eller en slags semi-profession), kan däremot inte 

undersökas inom ramen för den behandlade tidsperioden eftersom professionalise-

ringen sedermera fortsatt och innehållit moment som inte bör förbises i en diskus-

sion om huruvida poliskåren nått professionell status. Syftet med undersökningen 

är snarare att undersöka polisutbildningens roll i den process som gett poliskåren 

drag som följer professionaliseringsteorierna. 
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1.3. Tidigare forskning 

En av  orsakerna  till  att  den  finska  polisutbildningens  historia  utgör  ett  intressant  

tema för denna undersökning är att den tillsvidare är så gott som outforskad. Det 

fanns tidigare en plan på att skriva en vetenskapligt framställd historik över 

polisutbildningen, men projektet förverkligades aldrig.7 Tidigare har intresset för 

polisutbildningens historia varit som störst då reformer inom polisutbildningen 

varit aktuella. Till exempel var polisskolans tid på Sveaborg intressant för dem 

som på 1960-talet ville jämföra det nya Polisinstitutet med det som varit. Läraren 

Kauko Katilas artiklar om polisutbildningens historia fram till 1960-talet är 

fortfarande de mest detaljerade framställningar som skrivits.8 

Professionsforskningen har varit omfattande och gett upphov till ett stort an-

tal verk. Esa Konttinen har behandlat både professionsforskningen som fält9 och 

professionalisering i det finska samhället10. Voitto Helander har behandlat profes-

sionernas förhållande till statsmakten.11 Susanna Fellman har i sin doktorsavhand-

ling behandlat uppkomsten av en direktörsprofession i Finland under 1900-talet 

och berör den allmänna professionaliseringstrenden inom specialutbildade yrkes-

kårer.12 Bland den klassiska professionsforskningen kan Howard S. Beckers13 och 

Everett C. Hughes14 artiklar nämnas. 

Yrkesrelaterade frågor har också behandlats specifikt för polisens fall. Risto 

Honkonen har undersökt socialisation och utbildning inom poliskåren.15 I Juha 

Oksanens doktorsavhandling behandlas professionalisering och utbildning ingå-

ende, både i allmänhet och i polisens fall.16 Timo Korander har undersökt polisyr-

ket ur ett sociologiskt perspektiv och bland annat utarbetat en teori om karaktärs-

                                                
 

7  Den preliminära forskningsplanen utarbetades vid historiska institutionen vid Tammerfors 
universitet av forskaren Marko Tikka och professor Pertti Haapala. 
8 Katila 1959/1960; 1968. 
9 Konttinen 1989. 
10 Konttinen 1991. 
11 Helander 1993. 
12 Fellman 2000. 
13 Becker 1970. 
14 Hughes 1950, 1959, 1961, 1965. 
15 Honkonen 1999. 
16 Oksanen 1999. 
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drag som kan både stöda och hindra god yrkesutövning.17 I Sverige analyserade 

Gunilla Cedermark och Hans Klette redan på 1970-talet professionaliseringsfrå-

gan inom poliskåren. 18  I anknytning till den akademiska polisforskningen kan 

också parlamentariska poliskommitténs betänkande från 1986 nämnas eftersom 

det bland annat innehåller en historisk analys av hur polisens principiella roll 

ändrades genom den nya polislagen på 1960-talet.19 

Polisutbildningen har berörts i många verk om polisens historia. Tuija Hieta-

niemi har skrivit ett antal böcker och artiklar om polisens historia, bland annat en 

undersökning av polisens roll i finsk politik fram till 194820 och en kort historik 

över polisutbildningens första årtionde21. Ilkka Levä har i sin doktorsavhandling 

analyserat förändringen i den finska poliskulturen från 1930- till 1990-talet. 22 

Lasse Laaksonen har skrivit en historik över polisens fackorganisationer som 

erbjuder en inblick i poliskåren som organiserad yrkeskår.23 Helsingfors polisin-

rättning har också varit föremål för en del forskning, vilket gett upphov till två 

omfattande verk om dess historia, det första från 197624, det andra från 200425. 

Som landets största polisinrättning kom Helsingfors att leda utvecklingen av 

polisverksamheten; både Statens polisskola och rörliga polisens aspirantutbildning 

hade sitt ursprung vid Helsingfors polisinrättning. 

1.4. Källor 

Eftersom polisutbildningen varit institutionaliserad har den gett upphov till ett 

omfattande källmaterial i form av årsberättelser och kurspublikationer. De som 

arbetat inom polisutbildningen har producerat artiklar och berättat om sitt arbete i 

diverse sammanhang. En del av dem som undervisat på Polisinstitutet, varit elever 

på Sveaborg eller varit med om att koordinera 1970-talets utbildningsreform är 

                                                
 

17 Korander 2004. 
18 Cedermark & Klette 1973. 
19 Kommittébetänkande 1986:16 avgivet av parlamentariska poliskommitten. 
20 Hietaniemi 1992. 
21 Hietaniemi 1993. 
22 Levä 2008. 
23 Laaksonen 1998. 
24 Orasmala 1976. 
25 Keskinen & Silvennoinen 2004. 
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fortfarande vid liv och utgör värdefulla muntliga källor. Denna undersökning 

bygger på följande källmaterial: 

Många artiklar som publicerats i polistidningarna Poliisimies och Suomen 

poliisilehti utgör viktiga källor för en behandling av polisutbildningens historia. 

Många som i sitt yrke behandlade frågor med anknytning till polisutbildningen 

skrev om ämnet i tidningarna, och då kom många tankar, förslag och visioner 

fram. Kompletta inbundna årgångar av båda tidningarna finns att tillgå. 

Polisinstitutets elevkår började ge ut terminspublikationen Poliisiopisto hös-

ten 1961. Varje publikation innehåller en förteckning över dem som deltagit i 

kurserna, men det intressantaste innehållet med tanke på denna undersökning är 

beskrivningarna av Polisinstitutets verksamhet under terminen. I början av publi-

kationen finns hälsningar från inrikesministern, rikspolischefen och Polisinstitu-

tets föreståndare, och dessa hälsningar utgör ett värdefullt källmaterial om de 

frågor som var aktuella inom polisutbildningen. Senare, då en del av kurserna 

flyttades till Polisens kurscentral i Tammerfors, började elevkåren där ge ut en 

motsvarande publikation, PKK. Också innan elevkåren började ge ut detaljerade 

terminspublikationer tryckte Statens polisskola en årsberättelse, varav alla finns 

på Riksarkivet. Kurspublikationerna och årsberättelserna kan betraktas som en 

inofficiell kontinuerlig historik över polisutbildningen. 

Polisskolans arkiv (1918–1965) och rörliga polisens arkiv finns på Riksarki-

vet. För denna undersökning relevant material finns bland annat i rörliga polisens 

årsberättelser och i diverse dokument som har att göra med planeringsskedet inför 

polisskolans flytt till Otnäs. 

Polismuseet i Tammerfors har sedan det grundades 2004 byggt upp en om-

fattande samling polisrelaterat material som varit till stor hjälp för denna under-

sökning. Bland materialet bör särskilt nämnas en samling intervjuer läraren Tauno 

Vuoristo producerat på 1970- och 1980-talet. Bland de intervjuade finns Kauko 

Katila (1911–1988), som under sin livstid kunde betraktas som den största exper-

ten på polisutbildningens historia eftersom han varit lärare vid rörliga polisens 

aspirantutbildning 1946–1949 samt Statens polisskola och Polisinstitutet 1949–

1974. Intervjuerna utgör ett unikt och hittills oanvänt källmaterial om polisutbild-

ningen på Sveaborg och flytten till Otnäs. 
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En genomgång av intervjubanden och ett stort antal artiklar i polistidningar-

na har väckt många följdfrågor. För att kunna genomföra undersökningen har det 

varit skäl att intervjua dem som i dagens läge vet mest om polisutbildningens 

historia. Intervjuerna med Klaus Helminen26, Arvo Koivulaakso27, Matti Launiai-

nen28, Pertti Luntiala29, Valtter Petterson30, Väinö Rantio31 och Teuvo Ruohonen32 

har gett många intressanta synpunkter på polisutbildningens utveckling. 

De gamla  polisskolorna  på  Sveaborg  och  i  Otnäs  finns  kvar  om än  i  annan  

användning än tidigare. Bastion Palmstierna har omvandlats till bostäder, Polisin-

stitutet fungerar som skolbyggnad, 2009–2011 för Soukan koulu och därefter för 

Tapiolan koulu. För att få en bild av respektive byggnader och underlätta förståel-

se av de yttre omständigheterna under den utforskade tidsperioden har jag besökt 

och fotograferat platserna i fråga. 

                                                
 

26 f. 1937, lärare på Polisinstitutet 1965–1974 och dess föreståndare 1987–1989. 
27 f. 1922, polis 1946, elev på Statens polisskola på Sveaborg, lärare på Polisinstitutet på 1960- och 
1970-talet. 
28 f. 1947, polis 1970, arbetade som polisinspektör bland annat med utbildningsfrågor på inrikes-
ministeriets polisavdelning. 
29 f. 1941, lärare på Polisinstitutet 1970–1985. 
30 f. 1939, polisutbildningssekreterare 1972–2002. 
31 f. 1923, polis 1944, elev på Statens polisskola på Sveaborg, lärare på rörliga polisens aspirant-
kurser och Polisinstitutet. 
32 f. 1922, polis 1945, elev på Statens polisskola på Sveaborg. 
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2. Polisutbildning och professionalisering 

2.1. Profession och professionalisering 

I dagligt tal kan begreppet ”profession” användas om vilken yrkesgrupp som helst, 

men termen har ofta en särskild positiv klang som inte alla yrken har. ”Professio-

nellt” arbete har hög status och kan bara utföras av ”professionella” yrkesutövare. 

Men vad innefattar begrepp som ”profession”, ”professionell” och ”professiona-

lisering”? Forskare har under ett drygt århundrade behandlat denna fråga ingående, 

och som en inledning till professionaliseringstematiken i förhållande till polisut-

bildningen är det skäl att i korthet behandla huvuddragen i den akademiska 

professionsforskningen. 

Ursprungligen betydde ordet profession i sina olika språkvarianter uttryckli-

gen bekännelse, bland annat i fråga om de löften noviser skulle avge för att bli 

fullvärdiga medlemmar i religiösa ordnar.33 Senare kom ordet att användas också i 

världslig mening – en professionell yrkesutövare skulle vara så hängiven sitt yrke 

att han skulle göra allt för att vara så skicklig som möjligt. Senare, då yrkesskick-

lighet allt oftare uppnåddes genom utbildning, skulle den professionelle i enlighet 

med sin hängivenhet enligt bästa förmåga utnyttja den teoretiska grund som fanns 

för yrkesövningen. 34  Enligt Hughes innebär de professionella yrkesutövarnas 

hängivenhet till sitt yrke att de kan hävda sig känna till sin bransch så väl att de 

har rätt att fungera som rådgivare åt sina kunder och berätta för dem vad de 

behöver. Detta är enligt Hughes det väsentliga i idén om profession; klienten kan 

inte själv bedöma kvaliteten på de tjänster de professionella yrkesutövarna erbju-

der dem, och klienten förväntas lita på yrkesutövaren.35 Professioner har enligt 

Oksanen alltid på ett eller annat sätt varit förbundna med staten och strävat efter 

att övertyga denna om att professionen behövs. Genom att samarbeta med staten 

har professioner säkrat utbildning, licenser och monopol. 36  Medan icke-

                                                
 

33 Hughes 1961, 387. Hughes noterar att profession i olika språk sedermera fått olika betydelse. I 
franskan betyder ordet vilket yrke som helst, i engelskan har termen att göra med yrken som har 
hög prestige och vars verksamhet ofta bygger på vetenskap. 
34 Helander 1993, 36. 
35 Hughes 1965, 375. 
36 Oksanen 1999, 25. 
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professionella yrkesutövare övertygat sina kunder utifrån vad kunderna tror sig 

behöva, och i många fall med hjälp av varumärken, har professionernas officiella 

certifiering talat för sig – någon annan har färdigt definierat vem som är behörig 

att utöva yrket. Becker sammanfattar en vanlig bild av professioner på följande 

sätt: Professionen ska ha monopol på ett komplicerat ämnesområde som ska vara 

nödvändigt för att upprätthålla samhället. Ett klassiskt exempel är medicin, ett 

komplicerat område som bara läkare behärskar men som hela samhället behöver.37  

Enligt Hughes uppkom under efterkrigstiden uppfattningen om att alla hade 

rätt till utbildning, hälsovård och annat som professioner var avsedda att förse 

människan med. Han konstaterar i en artikel skriven 1965 att professionerna blivit 

många och att professionell status blivit mycket eftertraktat inom alla yrkesgrup-

per.38 Enligt Hughes handlar professionalisering om att lösgöra yrkesidentiteten 

från den rent praktiska, påtagliga delen av yrkesutövningen; bibliotekarier vill se 

sig som i första hand experter på läsning, inte på att hantera fysiska böcker, 

försäkringsagenter vill se sig som experter på risk snarare än försäljning.39 Obero-

ende av om yrkesutövaren har en klar uppfattning om vad en profession är har han 

således incentiv att sträva efter en känsla av att vara professionell. Fellman noterar 

att sent industrialiserade länder, till vilka bland annat Finland hör, tenderat att 

satsa mycket på formell utbildning eftersom metoderna för att uppnå välstånd 

blivit mera avancerade än tidigare.40 Därmed har en vetenskaplig bakgrund blivit 

en del av många yrkesgruppers identitet. Finland är ett gott exempel på ett sam-

hälle som utvecklats nästan direkt från ett agrarsamhälle till ett servicesamhälle, 

och därmed har behovet av snabb professionalisering varit stort. 

På grund av sin uppenbara ideologiska prägel innefattar professionsbe-

greppet en värdeladdning som inte bör förbises vid kritisk granskning av yrkes-

gruppers utveckling. Forskare har under olika tidsperioder förhållit sig mycket 

olika till professioner. Inom den äldre professionsforskningen, som brukar kallas 

den funktionalistiska och dominerade under första hälften av 1900-talet, betrakta-

                                                
 

37 Becker 1970, 94. 
38 Hughes 1965, 374. 
39 Hughes 1965, 377–378. 
40 Fellman 2000, 137. 
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des professioner och professionalisering som något klart positivt.41 Emile Durk-

heim och en rad forskare som inspirerats av hans tankar såg professionaliseringen 

som en positiv motvikt till den råa kapitalismen och individualismen, som upp-

kommit då det traditionella landsbygdssamhället, dess medlemmars känsla av 

tillhörighet och deras etiska värderingar ersatts av det industrialiserade samhäl-

let.42 Det professionella samhället skulle bestå av yrkesutövare med professionell 

etik, vilket skulle befria samhället från å ena sidan kapitalistisk själviskhet och å 

andra sidan påtvingad kollektiv socialism.43 Inom den traditionella forskningen 

fanns det ett intresse av att lista upp kännetecken för professioner och klassificera 

yrkesgrupper utifrån dessa kriterier.44 Det var vanligt att placera alla yrken på en 

skala mellan ”fullt utvecklade professioner” och oorganiserade yrkesgrupper som 

inte uppfyllde kriterierna för vad en profession var. Läkaryrket och advokatyrket 

betraktades som idealtyper för fullt utvecklade professioner medan till exempel 

läraryrket klassades som en slags halvprofession.45 En del av icke-professionerna 

skulle med tiden utvecklas till riktiga professioner och yrkesutövarna till altruis-

tiska samhällstjänare.46 

Enligt Helander har det faktum att professionsforskningen tidigare ofta hand-

lat om att skilja professioner från icke-professioner lett till att behandlingar av 

temat profession och professionalisering varit starkt teoribundna.47 Dessutom har 

kriterierna som fungerat som utgångspunkt senare kritiserats för att begränsa 

diskussionen genom att basera sig på idealprofessioner som läkar- och advokatyr-

ket.48  I  stället  för att  definiera vad en profession är kan man också,  som Becker 

gjort, närma sig begreppet profession som en i samhället använd ärofylld sym-

                                                
 

41 Termen ”funktionalistisk” började användas om det traditionella synsättet på 1970-talet då detta 
blev föremål för kritik. Som sociologisk teori handlar funktionalismen allmänt om hur olika 
institutioner i samhället stöder varandra och fungerar tillsammans. Inom professionsforskning 
innebar detta en betoning av på vilket sätt olika aspekter av professionell yrkesutövning står i 
förhållande till varandra och vilken roll professionerna har i samhället. (Konttinen 1989, 11.) 
42 Konttinen 1989, 17. 
43 Oksanen 1999, 23. 
44 Oksanen 1999, 21. 
45 Konttinen 1989, 51. 
46 Oksanen 1999, 21. 
47 Helander 1993, 35. 
48 Konttinen 1989, 98. 
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bol.49 Termen kan således innefatta långt mer än en strikt akademisk definition då 

samhället i stort ofta inte definierar innebörden av dylika symboler. 

Vilka kriterier som bör uppfyllas för att ett yrke ska kunna betraktas som en 

profession har varierat, men i stort följde den funktionalistiska professionsforsk-

ningen gemensamma kriterier. Becker lyfter fram Abraham Flexners sex profes-

sionskriterier från 1915 som klassiska inom den äldre professionsdiskussionen. 

Enligt Flexner skulle en profession till skillnad från ett yrke i största allmänhet 1) 

vara intellektuell, 2) bygga på inlärning snarare än rutin, 3) vara praktisk (inte rent 

akademisk  eller  teoretisk),  4)  ha  en  teknik  som  lärs  ut,  5)  vara  starkt  internt  

organiserad, 6) bygga på ett altruistiskt ideal (utövarna ska anse sig arbeta för 

något gott för samhället). Enligt Flexners kriterier var en genuin professionell 

anda,  som  främst  hade  att  göra  med  altruismvillkoret,  det  viktigaste  eftersom  

strikta kriterier inte alltid är rättvisande.50 

Det traditionella synsättet gav på 1960- och 1970-talet vika för en mera kri-

tisk hållning, den så kallade nyweberianska,  och  den  kritiska  synen  blev  ofta  

rentav negativ.51 Många kritiska forskare pekade på det faktum att professionella 

grupper inte bara har ett altruistiskt intresse, utan de facto strider för sitt monopol 

och sina privilegier.52 Till och med de klassiska exemplen på fullt utvecklade 

professioner, läkaryrket och advokatyrket, åtnjuter hög status i samhället, och den 

kritiska nya forskargenerationen trodde inte att den som får hög lön med rätta kan 

hävda sig ha rent altruistiska motiv. Enligt de nyweberianska forskarna hade 

professionella  yrkesutövare  med hjälp  av  sin  stärkta  position  börjat  kräva  mono-

pol på att definiera kundernas behov och påverka deras beteende och därmed 

kommit att dominera sin bransch snarare än att tillgodose kundernas behov.53 En 

ny utgångspunkt blev att en profession är ett yrkesmässigt monopol som en 

yrkesgrupp skapat för att uppnå privilegier på den marknad som finns för dess 

                                                
 

49 Becker 1970, 93. 
50 Becker 1970, 87–88. 
51 Benämningen ”nyweberiansk” bygger på att många av de professionskritiska forskarna hämtade 
inspiration från Max Webers (1864–1920) teori om social uteslutning som ett medel för att skapa 
monopol. Weber tog bland annat upp utbildningsbaserad officiell certifiering som en metod för att 
skilja åt experter och obehöriga. (Konttinen 1989, 118–119.) 
52 Konttinen 1989, 46; 114–115. 
53 Helander 1993, 48; Konttinen 1989, 78–79.  
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tjänster, och forskarna började undersöka på vilket sätt olika yrkesgrupper gjort 

eller försökt göra detta. Genom att skapa inträdesbarriärer med hjälp av utbildning 

och certifiering har yrkesutövare accepterat vissa och uteslutit andra ur monopo-

let. 54  Enligt Konttinen brukar professionsforskare numera i allmänhet ta upp 

utbildning, etisk kod och föreningsverksamhet som kännetecken för professioner 

medan altruismkriteriet är ovanligare.55 

Av ovanstående diskussion står det klart att den största skillnaden mellan 

den traditionella och den senare professionsforskningen är förhållandet till altru-

ismkriteriet, och detta har visat sig vara av avgörande betydelse för forskarnas syn 

på professionaliseringens inverkan på samhället och dess framtid. Enligt Kontti-

nen beror forskningens intresse för professioner på att samhällets yrken varit i 

förändring och att forskare velat förstå utvecklingen på djupet utifrån professio-

nernas särdrag. Enligt den traditionella synen skulle ett framtida ”professionellt” 

samhälle vara ett paradis präglat av professionalismens dygder, enligt en negativ 

syn har utvecklingen gått mot större byråkrati framkallad av de professionella 

yrkesutövarnas strävan efter egennytta.56 

2.2. Polisyrket som profession och polisen som professionell yr-

keskår 

Flexners klassiska professionskriterier stämmer bäst in på de klassiska professio-

nerna, men har också en klar anknytning till polisyrket: 1) Polisyrket innehåller 

mycket intellektuellt arbete, särskilt för befälet; 2) poliser arbetar utifrån det de 

lärt sig på kurser, inte utifrån det de observerat i sin vardag; 3) polisyrket är 

onekligen praktisk, inte rent akademiskt; 4) tekniken lärs ut både på kurser och 

mellan yrkesutövare; 5) polisyrket är starkt internt organiserat, både vad gäller 

hierarki och fackföreningsverksamhet; 6) polisyrket bygger på altruistiska ideal, 

inte på strävan efter egennytta.57 

                                                
 

54 Konttinen 1991, 13–14. 
55 Konttinen 1989, 48–49. 
56 Konttinen 1989, 2. 
57 Med hänvisning till Konttinens slutsats om att professionsbildningen i Finland följt ett konti-
nentalt, statsdominerat mönstret hävdar Levä att den finska polisen utvecklat ett etos grundat på en 
känsla av plikt och kallelse (Levä 2008, 146.). Enligt Konttinen föreligger det en avgörande 
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Då temat professionalisering behandlas beträffande polisen är det dock vik-

tigt att kritiskt analysera hur väl teoretiska begrepp som profession och professio-

nalisering kan tillämpas på poliskåren. Utifrån diskussionen ovan kan vi konstate-

ra att begreppet profession ofta förknippas med ett antal kriterier som den äldre 

forskningstraditionen  bidragit  med.  Vi  har  också  kommit  fram  till  att  formell  

utbildning kommit att spela en avgörande roll vid uppkomsten av professioner. 

Frågan om huruvida polisyrket är en profession är relevant, men faktum är att det 

enda sättet att besvara den är att använda en viss teori, och då skulle svaret bli i 

hög grad teoribundet. Det vore visserligen lätt att tillämpa professionskriterier 

som passar in på polisen, men då skulle man lätt glömma bort en analys av vilka 

problem som kan uppstå då vissa kriterier inte tycks passa in på polisen. Om vi till 

exempel ger formell utbildning avgörande betydelse för polisyrket bortser vi från 

det faktum att sambandet mellan polisutbildningen och det konkreta arbetet på 

fältet ofta ansetts vara löst. En hänvisning till Beckers två tidigare nämnda kriteri-

er,  nämligen  att  en  profession  ska  ha  monopol  på  ett  komplicerat  ämnesområde  

och att ämnesområdet ska vara nödvändigt för samhällets fortbestånd, illustrerar 

detta problem; polisen är onekligen viktig för ordningen i samhället och har ett 

klart monopol på sin yrkesutövning, men det är inte alls självklart att dess arbete 

bygger på konkret specialkunskap; enligt många forskare ligger polisens arbete 

närmare hantverk än professionell yrkesutövning.58 Särskilt manskapets dagliga 

yrkesutövning är rutinmässig, och sofistikerade bedömningar är ofta intuitiva och 

pragmatiskt betingade.59 Låt oss dock kort gå igenom grunderna för att tala om 

polisyrket som en profession: 

                                                                                                                                 
 

skillnad mellan den angloamerikanska och den kontinentaleuropeiska professionaliseringstrenden. 
I det kontinentala Europa har det funnits starka byråkratiska stater, vilket gjort statlig reglering av 
professioner viktig, och professionerna har ofta varit offentliga tjänster. Den angloamerikanska 
professionaliseringen har däremot byggt på fri näringsutövning på marknaden och på yrkesgrup-
pernas egen strävan (Konttinen 1991, 15–16.). Särskilt i Finland är dessutom korruption bland 
poliser betydligt ovanligare än i många andra länder, vilket enligt Korander vittnar om en starkt 
legalistiskt präglad yrkesstolthet (Korander 2004, 17.). Värt att notera är också att polisen till 
skillnad från advokater och läkare inte i egenskap av sitt yrke är höginkomsttagare, vilket också 
talar för altruism inom yrkeskåren. 
58 Korander 2004, 15. 
59 Som organisation har polisen tillgång till omfattande statistik och annan erfarenhet av brottslig-
het, vilket gör polisen till en viktig rådgivare för den lagstiftande makten (Valtter Petterson, 
intervju.). I detta avseende har polisen en särskild ställning i förhållande till en komplicerat 
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Även om ett flertal yrkesgrupper genomgått en professionalisering är endast 

vissa professioner i sig professionella grupper medan andra inte har formella 

kompetenskrav även om de följt samma professionaliseringtrend. Fellman jämför 

läkare och advokater, som utgör professionella grupper, med företagsledare. 60 

Polisen hör inom ramen för denna tudelning till yrkesgrupper som är klart avgrän-

sade, detta eftersom polisen är en statlig organisation som är öppen endast för dem 

som blivit anställda av polisorganisationen. Poliskåren har heller inte stött på 

någon egentlig konkurrens från andra yrkeskårer. Medan till exempel ingenjörer 

strävat efter att avgränsa sin yrkesgrupp sedan teknikerutbildning på lägre nivå 

etablerats61, har polisen haft ett klart monopol på sin yrkesutövning. I polisens fall 

utgjorde tidigare de högsta positionerna i hierarkin ett undantag eftersom dessa 

tjänster brukade tillfalla jurister62,  och  länge  var  det  möjligt  att  bli  anställd  som  

polis utan aspirantutbildning, men i övrigt har polisyrket varit klart avgränsat. 

Andra  som haft  att  göra  med uppgifter  som liknar  poliskårens  har  varit  soldater,  

väktare och socialarbetare, men under senare tid har soldater ingripit endast i 

undantagsfall medan väktare och socialarbetare saknat de befogenheter polisen 

har. 

För att kunna närma sig professionaliseringen av poliskåren är det skäl att 

beakta att de anställda inom polisorganisationen utgör en heterogen grupp som 

inte alltid kan analyseras som helhet. Oksanen påpekar att polisorganisationen inte 

behöver bestå av endast professionella yrkesutövare, utan liksom andra serviceor-

ganisationer kan polisen betraktas som en organisation med en del professionella 

                                                                                                                                 
 

ämnesområde, men kunskapen bygger snarare på ackumulerat statistiskt data än på de enskilda 
polisernas erfarenhet. 
60 Fellman 2000, 44. 
61 Fellman 2000, 97. 
62 Oksanen 1999, 33. Då Polisinstitutet omvandlades till Polisyrkeshögskolan på 1990-talet blev 
det möjligt för polisbefälet att avlägga magistersexamen vid Åbo eller Tammerfors universitet, och 
en sådan examen skulle räcka till att nå de positioner som dittills nåtts främst av jurister. Många 
jurister motsatte sig detta med motiveringen att polisorganisationen skulle vända sig inåt, men 
enligt Valtter Petterson var detta ett uttryck för revirtänkande snarare än ett sakargument. Även om 
rättsexamen varit ett formellt krav har poliser i höga positioner under de senaste årtiondena dock 
också i praktiken fått polisutbildning. (Valtter Petterson, intervju.) I detta avseende har poliskåren 
professionaliserats ytterligare då polisvetenskapen blivit akademisk och polisutbildning blivit ett 
viktigt inslag också inom ledningen, men under den i denna undersökning behandlade tidsperioden 
var polisutbildningen främst en blandning av tillämpad juridik och grundläggande yrkesutövnings-
teori. 
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och en stor mängd icke-professionella medlemmar. Inom polisorganisationen 

kommer detta enligt Oksanen fram i hur de anställda delas in i egentliga poliser 

och specialiserad civilpersonal.63 Enligt en del forskare kan också poliserna delas 

in i professionella och icke-professionella eftersom befälets arbetsuppgifter ligger 

nära forskningens definitioner av professionellt arbete medan manskapets arbete 

snarare kan klassas som hantverk.64 Ju högre rang en polis har, desto större del av 

hans eller hennes arbetstid går åt till annat än rutinuppdrag, och dessa uppdrag 

kräver större förmåga att göra egna, professionella bedömningar av icke-mekanisk 

karaktär.65 Här kan man alltså skilja mellan ett mera professionellt och ett mindre 

professionellt skikt inom poliskåren. I Finland har tudelningen kommit till uttryck 

bland annat genom att befälet och manskapet traditionellt haft separata yrkestid-

ningar – Poliisimies för manskapet, Suomen poliisilehti för befälet. Helander 

skiljer mellan två typer av professionalisering; individen professionaliseras genom 

att skaffa sig det som behövs för att utöva professionen, kollektivet professionali-

seras genom att yrket omvandlas i riktning mot professionell status.66 Också i 

polisutbildningens historia kan detta mönster skönjas då det föreligger en klar 

skillnad mellan manskapets och befälets professionalisering. Manskapets brokiga 

utbildningsbakgrund bör också beaktas eftersom aspirantutbildningen förenhetli-

gades först på 1960-talet. 

Också inom manskapets yrkesutövning är det möjligt att skilja mellan pro-

fessionella och icke-professionella uppgifter. Cedermark och Klette delar in 

polisens arbetsuppgifter i enkla rutinuppdrag, som att dirigera trafiken eller dela ut 

parkeringsböter, och komplicerade uppgifter som fordrar lika stor om inte större 

förmåga än en forskares, domares eller åklagares uppgifter. Polisen måste till 

skillnad från de nämnda yrkesutövarna ibland under svåra omständigheter fatta 

beslut som kan ha stora konsekvenser, och sådana bedömningar är sällan meka-

niska.67 Cedermarks och Klettes definition av professionellt arbete innefattar ett 

krav på att arbetet ska kräva speciell kunskap, och enligt detta resonemang kan 

                                                
 

63 Oksanen 1999, 43. 
64 Korander 2004, 15, 20. 
65 Cedermark & Klette 1973, 68. 
66 Helander 1993, 53. 
67 Cedermark & Klette 1973, 68. 
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åtminstone de komplicerade bedömningar poliser måste göra klassas som profes-

sionellt arbete. Enligt Korander bygger polisens yrkesstolthet på färdigheten att på 

ett gott och pragmatiskt sätt kunna använda sin lagstiftade rätt att enligt bästa 

förmåga  bedöma  vad  som  är  bäst  att  göra  i  en  situation  då  det  inte  finns  tid  att  

tänka.68 Detta har också lyfts fram i utbildningen. När Teuvo Ruohonen föreläste 

på Polisens kurscentral, lärde han konstaplarna följande minnesregel: ”Prövnings-

rätt är inte detsamma som godtycke”69.  Polisen  har  rätt  att  handla  enligt  vad  

situationen kräver, men måste alltid utan undantag kunna motivera sitt handlande 

efteråt.70 Enligt Helander har förhållandet mellan en professionell yrkesutövare 

och dennes kund varit att den professionelle har en stark position och tillgång till 

verktyg att påverka kundens beteende.71 Detta stämmer in på polisen, som i sin 

yrkesutövning är en auktoritet åt sina kunder. Polisens verksamhet kan endast 

regleras på parlamentarisk väg, i vardagen kan enskilda medborgare inte påverka 

polisens handlingsutrymme. 

Professioner kännetecknas också av att deras yrkeskunskap har en veten-

skaplig grund. Enligt Oksanen är det dock komplicerat att definiera ”polisveten-

skap”, vilket i polisens fall gör det svårt att bygga professionaliseringen på att 

grunden för yrkesutövningen når vetenskaplig status. 72  Polisutbildningen har 

bestått av juridik, som i sig är en vetenskap, och ett flertal ämnen som innefattar 

det poliserna behöver i sitt yrke. Kunskaperna hämtas från ett brett fält. Läroboks-

produktionen, som kan betraktas som ett sätt att lyfta upp polisutbildningen till en 

högre vetenskaplig nivå, har kommit igång först på 1990-talet.73 Sättet att kombi-

nera juridik, sociala vetenskaper och annat som polisen behöver har blivit en 

polisvetenskap. Efter avklarad befälsutbildning kan poliser avlägga förvaltnings-

magisterexamen vid Tammerfors universitet. Förvaltningsvetenskap ligger således 

nära den högre polisutbildningen som forskningsfält, vilket vittnar om den ökande 

betoningen av ledarskapsutbildning för de högre polistjänsterna. 

                                                
 

68 Korander 2004, 15. 
69 ”Harkintavalta ei ole mielivaltaa.” 
70 Teuvo Ruohonen, intervju. 
71 Helander 1993, 48. 
72 Oksanen 1999, 40. 
73 Toivanen 2001, 16. 
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Hur teori och praktik kan kombineras på ett professionellt sätt går att illustre-

ra med den trend som sedan 1970-talet omvandlat polisen från en brottsbekämpa-

re till en brottsförebyggare. Närpolisverksamheten, som inleddes på 1970-talet, 

bygger på att polisen arbetar på lokal nivå och åtgärdar och förebygger sociala 

problem ur ett helhetsperspektiv i stället för att endast ingripa vid lagbrott. Detta 

har  gett  poliserna  större  frihet  att  utveckla  sina  arbetsmetoder  i  enlighet  med  

professionaliseringens ideal, att tillämpa det senaste inom teorin för yrkesövning-

en för att tjäna kunden på bästa möjliga sätt. Närpolisverksamheten skiljer sig på 

ett principiellt plan från den traditionella polisverksamhet som byggde på att 

upprätthålla ordningen och lämna de sociala problemen åt andra myndigheter.74 

Utifrån Malcolm Sparrows jämförelse mellan den traditionella, ”kontrollori-

enterade”, polisen och närpolisen utifrån ett antal frågor75 kan vi dra paralleller till 

den allmänna poliskulturella utvecklingen. Polisens grundläggande identitet är 

enligt den ”traditionella” synen en av staten utnämnd tjänsteman med ett definie-

rat ansvarsområde, nämligen att trygga medborgarnas säkerhet och samhällsfriden. 

Enligt närpolissynsättet är skillnaden mellan medborgare och polis inte lika strikt, 

utan polisen finns till för att åtgärda samhällets problem, inte endast brottsligheten. 

På frågan om vilka polisens arbetsuppgifter är svarar det traditionella synsättet 

bekämpning av brott och andra typer av incidenter, närpolissynsättet svarar att det 

är medborgarnas problem som står i  centrum. Beträffande vad som är viktigt  för 

polisen att kunna, talar det traditionella synsättet om brottsexpertis, det vill säga 

kunskap om brott och hur de kan undersökas. Närpolissynsättet talar däremot om 

brottslighetsexpertis, det vill säga kunskap om varför individer och grupper 

handlar brottsligt. Den kunskap och yrkesmässiga inställning det traditionella 

synsättet fordrar skiljer sig från den professionella inställning närpolisen förväntas 

ha. Detta följer Hughes exempel ovan: Liksom en professionell bibliotekarie ska 

vara expert på läsning snarare än på att hantera böcker och en professionell 

försäkringsagent ska vara expert på risk snarare än försäljning, ska en professio-

nell polis vara expert på brottslighet snarare än brott. 

                                                
 

74 Laitinen 1999, 31. 
75 Laitinen 1999, 27. 



 

 

20

2.3. Polisutbildningens roll i professionaliseringen 

Polisutbildningen har alltid klart betraktats som en yrkesutbildning med ett be-

stämt mål, polisyrket. Det nuvarande stora antalet studiepoäng är dock något 

förhållandevis nytt. Särskilt tidigare var polisutbildningen i hög grad ett selek-

tionsverktyg snarare än en yrkesutbildning, och kurserna räckte i allmänhet 

veckor eller månader, inte år. Enligt Michael Spences klassiska analys av utbild-

ningens roll på arbetsmarknaden är varje anställningsbeslut riskfyllt eftersom den 

sökandes produktivitet inte kan fastslås genast, och då blir lösningen för arbetsgi-

vare att använda utbildning som ett kriterium, detta oberoende av om utbildningen 

är relevant för yrkesutövningen.76 Trenden har dock varit att polisutbildningen i 

allt högre grad utrustat poliserna för deras arbetsuppgifter. Ett av de klassiska 

kriterierna för vad som kännetecknar en profession är att yrkesutövningen bygger 

på inlärning snarare än rutin. 77  Korander definierar ett professionellt sätt att 

förhålla sig till polisarbetet som att kombinera teori och praktik i rätta proportio-

ner.78 Med rätta kan utbildningens roll i professionaliseringen betraktas som ett 

försök att främja dylik professionell yrkesutövning. Enligt Hughes handlar profes-

sionalisering om att lösgöra yrkesutövningen från rutin och knyta den till teori79, 

och i denna process är formell utbildning av avgörande betydelse. Detta har i 

poliskårens fall följt den efterkrigstida trend som lett till ökad betoning av formell 

utbildning på områden där utbildningen tidigare varit mindre omfattande. 

Enligt professionaliseringens ideal skulle den teoretiska grund som fanns för 

yrkesutövningen utnyttjas. Vi har redan konstaterat att en professionell yrkesut-

övare  bör  vara  så  kunnig  inom  sitt  område  att  han  eller  hon  kan  bestämma  vad  

kunden behöver, vilket i polisens fall innebär att yrkesutövaren ska kunna vara en 

rådgivare i fråga om rätt och fel. Detta ansåg bland annat Fjalar Jarva, rikspolis-

chef 1957–1973; polisen skulle inte bara få folket att följa tvingande rättsregler, 

                                                
 

76 Spence 1973, 356. 
77 Becker 1970, 87–88. 
78 Korander 2004, 20. 
79 Hughes 1965, 377–378. 
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utan också fungera som uppfostrare för att ge människor insikt om moraliskt rätt 

och fel.80 

Cedermark och Klette lägger fram en ökad akademisk inriktning, det vill 

säga utbildning på universitets- eller högskolenivå, och en omdefinierad yrkesroll 

som nyckeln till professionalisering av poliskåren. För att bli professionell behö-

ver poliskåren enligt författarnas resonemang en teoretisk och praktisk yrkeskin-

riktning som liknar till exempel socialarbetarnas, och dessutom behövs ett klart 

definierat ansvarsområde som frigör yrkesutövarna från ett alltför brett ansvars-

område. Cedermark och Klette har också understrukit betydelsen av hög formell 

och allmän utbildning för polisyrkets professionalisering och för ökad prestige, 

status och förtroende för polisen i samhället.81 

Ovan har vi lagt märke till att poliskåren som heterogen grupp inte alltid kan 

analyseras som helhet i professionsdiskussionen. Manskapet och befälet utgör 

poliskårens två huvudkategorier, av vilka endast den senare ofta betraktas som en 

profession. En allmän uppfattning är att professionalisering som grundar sig på 

vetenskapsbaserad utbildning främst rör befälet och att manskapet kan professio-

naliseras endast genom befälets åtgärder. Enligt Oksanen har i Finland främst 

befälsutbildningen nått vetenskaplig nivå.82 Ovan har vi likaså noterat att befälets 

arbetsuppgifter i mycket skiljer sig från manskapets. För att kunna behandla 

polisen som professionell grupp är det därför skäl att ta upp skillnaderna mellan 

de två skiktens professionaliseringsförutsättningar. 

Konttinen delar in professioner i autonoma och underordnade professioner; 

läkaryrket är en autonom profession, sjukskötaryrket en underordnad.83 Detta kan 

jämföras med poliskåren, där befälet och manskapet kan betraktas som två huvud-

skikt i hierarkin.84 Befälet är högre utbildat och utvalt med polisutbildningen som 

                                                
 

80 Jarva 1959, 571–572. Detta var ett ideal som delvis byggde på Jarvas konservativa syn på 
samhället; Jarva beundrade den i Förenta staterna rådande traditionella syn på samhälle och 
uppfostran av ungdomen som förespråkades av FBI:s chef J. Edgar Hoover. 
81 Cedermark & Klette 1973, 69–70. 
82 Oksanen 1999, 42. 
83 Konttinen 1989, 92–93. 
84 Polisyrkets hierarkiska prägel ter sig olik beroende på situation. Väinö Rantio jämför poliskåren 
med romarna; under fredstid behövs senaten, under krigstid en diktator (Väinö Rantio, intervju.). 
Även om manskapet under normala förhållanden har en utpräglat autonom ställning i sin yrkesut-
övning är det i situationer som kräver att någon tar stort ansvar starkt underordnat befälet. 
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selektionsverktyg medan manskapet fått en standardiserad utbildning och sedan 

inte deltagit i ytterligare utbildning. Fram till 1970-talet var det ovanligt med 

fortbildning utöver tjänsteexamina.85 

Polisutbildningens målsättning kan ses som att skapa goda förutsättningar 

för korrekt yrkesutövning. Detta kan ske genom att lära polisen att använda sina 

psykologiska verktyg för yrkesutövningen på rätt sätt. Korander har lyft fram 

följande nio drag inom polisens yrkesidentitet som hjälper poliser att utföra sina 

arbetsuppgifter: kallelse, iver att handla, cynism, konservatism, misstänksamhet, 

maskulinitet86, inbördes solidaritet, pragmatism och legalism. Om dessa drag är 

för framträdande blir yrkesutövningen sämre, och om de saknas, är det lika illa. 

Till exempel brist på kallelse gör arbetsuppgifterna föga motiverande, för mycket 

kallelse leder till att den lagbundna ordningen inte räcker för en extrem världsför-

bättrare.87 Professionalisering genom polisutbildning borde således bygga på att 

skapa en yrkeskår som på ett sunt sätt kombinerar teori och praktik för att förstå 

sitt uppdrag och i sin yrkesutövning handla utifrån samhällets intressen. 

Att polisutbildningen inte endast har en professionaliserande funktion står 

dock klart eftersom utbildningen utgör vägen till högre poster. Honkonen skiljer 

mellan ”vertikal” utbildning, som leder till att den utbildade stiger i rang, 

och ”horisontell” utbildning, som utvidgar den utbildades yrkeskunskap utan att 

leda till befordran. Horisontell utbildning kan fungera som en ”cooling out”-

mekanism för den som vid sidan av sitt arbete får studera sådant som känns 

meningsfullt och specialiserar en på ett område inom yrket man är särskilt intres-

                                                
 

85  Enligt Pertti Luntiala kännetecknas den finska poliskåren av en stark enhetskultur där den 
sociala polariseringen mellan manskapet och befälet är betydligt mindre än till exempel i Frankrike. 
Luntiala ser detta som en klar fördel för det finska polisväsendet (Pertti Luntiala, intervju.). Även 
om polisutbildningen varit en nyckel till högre positioner, har det sociala symbolvärdet i höjd 
status således varit lägre än i många andra länder. 
86  Polisyrket har traditionellt dominerats av män, vilket gett poliskåren och i synnerhet man-
skapskulturen en starkt maskulin prägel (Korander 2004, 12–14.). Enligt en del forskning försva-
gar kvinnors inträde i yrkeskårer yrkets professionella status (Konttinen 1989, 131.), vilket särskilt 
gällt inom poliskåren, där maskulinitet, både fysisk maskulinitet bland manskapet och intellektuell, 
aristokratisk maskulinitet på befälsnivå, format yrkesidentieten (Honkonen 1999; Korander 2004.). 
Enligt Arvo Koivulaakso var det på 1960-talet svårt för manliga poliser att bete sig normalt om det 
under kurserna på Polisinstitutet fanns kvinnliga poliser i klassen; grupper med kvinnor fick sämre 
medeltal än andra eftersom de manliga eleverna inte vågade vara aktiva och ivriga att lära sig 
(Arvo Koivulaakso, intervju.). 
87 Korander 2004, 7–15. 
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serad av även om det inte finns möjligheter att klättra uppåt på karriärstegen. 

Begränsade möjligheter att komma upp i hierarkin kan dock också skapa det som 

Honkonen kallar ”totalvägrare”, poliser som inte vill ta del av någon utbildning 

alls och endast söker mening i den egna manskapskulturen. 88  Honkonen har 

kommit fram till att poliser i allmänhet ser polisutbildningen främst som en 

urvalsmekanism, och inställningen är ofta att en ”riktig man” inte underkastar sig 

klassrumsundervisning utan ett konkret mål i sikte, i detta fall högre rang. 89 

Poliser anser ofta att polisutbildningen inte handlar om att utöka elevernas yrkes-

kunskap (kvalificera dem), utan om att komma fram till vem som hör till vilken 

position i polisorganisationen.90 

Professionalisering har dock inte endast med utbildning att göra, utan en pro-

fessionell anda kan uppstå också lägre ner i hierarkin. Hughes lade år 1950 märke 

till att också mindre uppskattade yrkesgrupper i sitt arbete skapade en professio-

nell identitet och yrkesstolthet. En vanlig inställning var att yrkesgruppen räddade 

dem som har mera uppskattad kunskap, mera prestige och mera makt från deras 

egna misstag.91 Detta har också gällt bland polismanskapet, som finner sin yrkes-

stolthet i sitt arbete på fältet och anser polisutbildningen vara föga relevant för det 

riktiga polisarbetet. Denna uppfattning har inte varit rådande endast bland poliser, 

utan också inom andra yrkeskårer, bland annat affärsmän; teoretisk utbildning har 

enligt vissa till och med varit ett hinder för den blivande affärsmannens verklig-

hetsbild och gjort honom högmodig.92 

Skillnaden mellan manskapskultur och aristokrati inom poliskåren har bestått, 

men under den tidsperiod denna undersökning handlar om var inte ens manskapet 

en homogen grupp vad gällde utbildningsbakgrund. En del av dem hade efter 

andra världskriget utbildats på kurser som bara varat några veckor, yngre poliser 

hade deltagit i utbildning på Polisinstitutet, många hade blivit direkt anställda av 

lokala länsmän utan att ha fått någon grundutbildning. Under 1960- och 1970-talet 

kunde sociologer lägga märke till att professionalisering ledde till en konflikt 

                                                
 

88 Honkonen 1999, 9–10. 
89 Honkonen 1999, 179. 
90 Honkonen 1999, 192–193. 
91 Hughes 1950, 340–341. 
92 Fellman 2000, 9. 
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mellan dem som under en längre tid lärt sig yrket genom praktiskt arbete och unga 

yrkesutövare som fått utbildning och ville nå högre social status genom den. En 

nackdel med detta är att äldre yrkesutövare rentav motsätter sig professiona-

liseringen samtidigt som hög yrkesstatus ställer höga krav på effektivitet, objekti-

va normer och självständigt tänkande. 93  För polisen skapar kraven problem 

eftersom effektivitet är svårt att mäta, de objektiva normerna är mer eller mindre 

lagbundna och självständigt tänkande ofta väger lättare än gedigen praktisk 

erfarenhet. De som inom polisen motsatt sig professionalisering genom utbildning 

har ofta betonat just betydelsen av praktisk erfarenhet och hävdat att polisutbild-

ningen har föga betydelse för praktisk yrkesutövning. Att polisutbildningen inte är 

relevant för yrkesutövningen är dock ingen självklarhet. Våren 1975 konstaterade 

Polisens kurscentrals föreståndare Esa Meronen i skolans terminsutgåva att ett 

sådant utbildningskritiskt synsätt inte bygger på en enda undersökning utan mera 

sannolikt är ett påstående från poliser som klarat sig dåligt på kurserna.94 I själva 

verket kom polisutbildningen på ett avgörande sätt att inverka på poliskårens 

professionalisering, vilket denna undersökning i det följande kommer att påvisa. 

 

                                                
 

93 Cedermark & Klette 1973, 66, 69. 
94 PKK v1975, 7. 
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3. I väntan på planerad förnyelse: 1944–1960 

3.1. Bakgrund: Den finska polisutbildningen fram till 1944 

Den första finska polisskolan grundades på Helsingfors polismästare Ilmari 

Helenius initiativ. Helenius föreslog i juni 1918 för senaten att landet skulle få en 

nationell polisskola för att lättare kunna omorganisera poliskåren i situationen 

efter inbördeskriget. Senaten gick med på detta under sensommaren, och i sep-

tember inledde skolan sin verksamhet i en av Helsingfors polisinrättnings bygg-

nader på Fredriksgatan 54.95 

I  sitt  tidigaste  skede  hade  polisskolan  främst  i  uppgift  att  välja  ut  lämpliga  

aspiranter, försäkra sig om att de var pålitliga och till slut stärka deras allmänbild-

ning och förmåga att uttrycka sig skriftligt i enkla mål.96 Undervisningen innefat-

tade bland annat uppsatsskrivning (två veckotimmar), Finlands historia (två 

veckotimmar), militära övningar (sex veckotimmar), gymnastik (sex veckotim-

mar), lagparagrafer i polishandboken (sex veckotimmar) och skötsel av hästar och 

hundar (en veckotimme per djur).97 Betoningen av militära övningar och gymnas-

tik vittnar om tidens ideal, en stark och disciplinerad polis som kunde upprätthålla 

ordningen och dessutom sköta grundläggande tankearbete i enlighet med lagen. 

När polisskolan grundades 1918 var inbördeskriget i färskt minne, och ämnen som 

hästskötsel och övningar med gevär passade väl in i tidens polisutbildning.98 

Enligt Hietaniemi var den tidiga polisutbildningen främst ett selektionsverk-

tyg, inte en egentlig yrkesutbildning. Syftet med de korta kurserna, både på 

polisskolan och på vissa större polisinrättningars aspirantkurser, var att lära de nya 

konstaplarna militär disciplin. De som söp, var politiskt opålitliga eller inte lydde 

order kunde bli avskedade under utbildningen. Sträng disciplin användes medvetet 

som pedagogisk metod. Polisskolans föreståndare kapten T. A. Hämäläinen 

brukade säga att stränghet och idrott är två sätt att skapa disciplin, och mot denna 

bakgrund är det lätt att förstå varför idrott blev ett viktigt inslag i undervisningen 

                                                
 

95 Toivanen 2001, 8–9. 
96 Toivanen 2001, 8–9. 
97 Polisskolans årsberättelse 1918. Ha:1, Statens polisskolas arkiv, RA. 
98 Vuoristo 1978, 4. 
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på 1920-talet. Idrott användes också i syfte att ge polismännen en ny utstrålning; 

enligt kapten Hämäläinen var målet med idrotten på polisskolan att ge poliserna 

god hållning, snabbhet och precision.99 

Våren 1919, ett halvt år efter att polisskolan inlett sin verksamhet, skulle 

Fredriksgatan 54 på kort varsel övergå från Helsingfors polisinrättning till Ny-

lands dragonregemente, vilket innebar att polisskolan måste flytta. En före detta 

folkskola på Vasagatan 2 skulle ha varit ett alternativ, men Hämäläinen ville hitta 

en lämpligare byggnad. Staten erbjöd då Gustafssvärds fästning på Sveaborg, men 

Hämäläinen ansåg inte heller den vara lämplig. Bastion Palmstierna var däremot 

ett alternativ Hämäläinen nöjde sig med, och där fick polisskolan stanna i över 

fyrtio år.100 Att bastion Palmstierna utsetts till polisskola var alltså något av en 

lågbudgetlösning då en för ändamålet byggd anläggning inte kommit på fråga och 

få av de lediga byggnader staten hade att erbjuda i Helsingfors lämpade sig för 

ändamålet. Orsaken till att polisskolan fick ligga på Sveaborg var således inte att 

fästningen ursprungligen betraktades som särskilt lämplig, utan flytten skedde på 

kort varsel. Bastion Palmstierna renoverades dock precis innan polisskolan flytta-

des dit 1919, vilket innebar att byggnaden under sin tid ansågs motsvara polisut-

bildningens behov.101 

                                                
 

99 Hietaniemi 1993, 18, 21. 
100 Katila 1968, 489. 
101 Katila 1959, 864–865. 
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Bild 1. Bastion Palmstierna på Sveaborg (8.9.2009). Polisutbildningen ordnades i 
byggnader kring en innergård. I längden kom anläggningen att vara opraktisk 
eftersom det fanns få klassrum, bostäder och annat som ett internat kunde behöva. 
Dessutom saknades rinnande vatten. Polisskolan har sedermera byggts om till 
bostäder. 

 

Under åren efter flytten till Sveaborg blev polisutbildningen längre och innefatta-

de mera undervisning med direkt relevans för yrkesutövningen.102 Utbildningen 

delades in i två linjer 1923, en för stadspoliser och en annan för landsbygdspoliser. 

Efter grunderna följde en särskild detektivutbildning. Kurstiden var tre och en 
                                                

 
102 Katila 1959, 865. 
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halv månad, över dubbelt så lång som den varit 1918.103 I detta skede hade polis-

utbildningen börjat utvecklas från ett enkelt selektionsverktyg i riktning mot en 

yrkesutbildning. Ytterligare förändringar i polisutbildningen genomfördes utifrån 

ett förslag utarbetat av en av regeringen utsedd kommitté 1926. Kommittén hade 

kommit fram till att lokala landshövdingar betraktade utbildningen som alltför 

teoretisk och militär, inte som en egentlig polisutbildning. En vanlig uppfattning 

var att bara nyanställda konstaplar hade nytta av polisutbildningen medan de som 

hade erfarenhet av riktigt polisarbete inte lärde sig något användbart.104 I enlighet 

med kommitténs förslag flyttades manskapsutbildningen från Sveaborg till de 

olika länen 1926, vilket gjorde polisskolan till ett centrum för detektiv- och 

befälsutbildning. Snart blev det obligatoriskt för dem som skulle få titeln äldre 

konstapel att delta i en länskurs eller motsvarande utbildning. För överkonstaplar 

blev det obligatoriskt att ha gått kurser på Sveaborg. Dessutom fastställdes polis-

skolan som en bestående inrättning 1929 efter att dess verksamhet dittills beviljats 

fortsättning på årsbasis. Stadspolislinjen delades in i två linjer, en för ordningspo-

liser och en för kriminalpoliser.105 

När polisutbildningen förnyades utifrån kommitténs förslag 1926, ersattes 

kapten T. A. Hämäläinen med juristen Yrjö Virtanen som föreståndare eftersom 

kommittén ansåg att Statens polisskola måste ledas av en jurist.106 Under denna 

tid betraktades polisyrket som ett icke-akademiskt, praktiskt jobb, och därmed 

skulle poliskåren underställas de akademiska juristernas professionella expertis. 

Detta gällde också andra höga tjänster inom polisorganisationen. 

På Sveaborg ordnades främst underbefäls- och befälskurser medan aspirant-

kurser ordnades av större städers polisinrättningar och en mera omfattande grund-

utbildning vid de olika länen. Kurserna vid länen motsvarade de senare man-

skapskurserna i det att de varade tre månader och gav behörighet till tjänsten äldre 

                                                
 

103 Toivanen 2001, 9. 
104 Hietaniemi 1992, 99–100. 
105 Toivanen 2001, 9. 
106 Katila 1959, 866. Hämäläinen fortsatte som lärare på polisskolan fram till 1935. Han deltog i 
polisskolans fester ända in på 1960-talet. I samband med flytten till Otnäs hösten 1961 grundade 
Hämäläinen en stipendiefond för främjandet av polisutbildningen (Poliisiopisto h1964, 48.). 
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konstapel.107 De poliser som inte fick någon inledande utbildning skulle efter att 

ha tjänstgjort i några år delta i länskurserna. 

Rörliga poliskommandot (sedan 1945 rörliga polisen) grundades 1930. En-

heten var nära sammanknuten med Helsingfors polisinrättning, och samarbete 

med polisinrättningens utbildningsenhet ledde så småningom till att rörliga 

poliskommandot tog över aspirantutbildningen. Snart kom alla nya konstaplar in 

till Helsingforspolisen just genom rörliga poliskommandot. 108  Med tiden blev 

rörliga poliskommandots roll inom den nationella aspirantutbildningen allt större. 

3.2. Reformen planeras 1944 

Enligt Kauko Katila vaknade tanken om en ny polisskola efter fortsättningskriget. 

Många poliser hade pensionerats, avgått eller stupat, och därför behövdes ett sätt 

att utbilda nya. Eftersom Statens polisskola på Sveaborg inte kunde göra detta 

ensam, sköttes utbildningen på ett flertal olika ställen. Aspiranterna fick endast 

mycket grundläggande utbildning.109 Utan den förändring andra världskriget förde 

med sig hade behovet av en ny polisskola sannolikt aktualiserats något senare.  

Inrikesministeriet utsåg 10.10.1944 en kommitté för att utarbeta ett förslag 

till hur polisutbildningen skulle ordnas i fortsättningen.110 Regeringssekreterare 

Jussi Saarinen fungerade som ordförande, andra medlemmar var Nylands läns 

polisinspektör Eino Helanen, statspolisens t.f. biträdande chef Eero Johannes 

Manner, befattningsofficer Otto Kosonen från rörliga poliskommandot och 

länsman Niilo Eerola från Riihimäki distrikt. Äldre lärare Olavi Jotuni från 

Statens polisskola fungerade som sekreterare. För att komma fram till vad som 

behövde göras sökte kommittén råd hos experter från olika delar av polisorganisa-

tionen, besökte polisskolan på Sveaborg och två potentiella framtida polisskolor: 

Markstridsskolan i Sandhamn och den tidigare Kadettskolan i Munksnäs. 

Rapporten, ett dokument på 43 sidor, blev färdig 29.11.1944 och ger läsaren 

en detaljerad bild av polisutbildningens läge. Kommittén börjar med att samman-

fatta nuläget. Rörliga poliskommandot erbjuder en två månader lång aspirantkurs 
                                                

 
107 Orasmala 1976, 131. 
108 Hietaniemi 1992, 154. 
109 9.6.81 Katila: Suomenlinnasta Otaniemeen (intervju, Tauno Vuoristo.). 
110 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus olisi järjestettävä. 
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och vissa större städer en några veckor lång grundutbildning, men i övrigt anställs 

nya konstaplar utan någon utbildning alls. De sju veckor långa länskurserna utgör 

den egentliga grundutbildningen, men denna är obligatorisk först för dem som ska 

utnämnas till äldre konstaplar. Polisskolan på Sveaborg erbjuder fyra till fem 

månader långa kurser på två specialiseringslinjer, en för ordningspolisen, en 

annan för kriminalpolisen, för dem som skall utnämnas till överkonstaplar eller 

inspektionskonstaplar. Nästa kurs, som räcker fem till sex månader, ger behörig-

het till tjänsterna biträdande länsman och kommissarie. För det högsta polisbefälet 

finns ingen ordinarie kurs, utan endast specialkurser på omkring en vecka. För de 

högsta statliga polistjänsterna krävs avlagd högre rättsexamen.111 

Efter den korta introduktionen ställer kommittén upp en lista med tanke-

streck för att peka ut elva grundläggande brister i polisutbildningen:112 

1) Först på listan finner vi ett problem med selektion. De för polisyrket 

lämpligaste personerna söker sig inte till detta yrke. Efter andra världskriget var 

bristen  på  manskap  så  stor  att  det  var  lättare  än  någonsin  att  få  anställning  som  

polis, varav sannolikt orsaken till att selektionsproblemet tas upp först på kommit-

téns lista. Problem nummer elva, att polislönen är för låg för att locka till sig 

lämpliga sökande, har likaså att göra med selektionen. 

2) Det finns ingen självklar grundkurs för alla, utan bara för dem som rekry-

teras till rörliga poliskommandot (eller större städers polisinrättningar, vilket inte 

nämns i detta sammanhang). Enligt kommittén borde avklarad aspirantutbildning 

vara obligatorisk för alla nyanställda konstaplar. 

3) Behörighetskraven för att bli konstapel är för lösa. För att råda bot på pro-

blemet borde selektionen ske centralt och utifrån rättvisande kriterier. 

4) Polisutbildningen är ”splittrad” då den ordnas av Statens polisskola på 

Sveaborg, rörliga poliskommandot och länsstyrelserna. 

5) Polisen, statspolisen, sjöbevakningen och gränsbevakningen saknar enhet-

lig utbildning, och dessutom finns det ingen polisutbildning för kvinnor. 

6) Det saknas en ordinarie befälsutbildning. Jurister och elever från Mark-

stridsskolan som började arbeta på polisen borde enligt kommittén få polisutbild-
                                                

 
111 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus olisi järjestettävä, 2–3. 
112 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 3–4. 
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ning för att känna till branschen bättre. Senare i rapporten kommenteras också att 

underbefälsutbildningen innehåller för lite nytt jämfört med länskurserna, vilket 

har att göra med samma problematik.113  

7) Utbildningen i polisdistrikten är inte tillräckligt effektiv. 

8) De praktiska arrangemangen kring kurserna är inte optimala, och det är 

inte heller undervisningsmetoderna. 

9) Det finns inte lämpliga läroböcker att använda under kurserna. 

10) Bastion Palmstierna lämpar sig inte för polisutbildningens behov. 

11) Sist på listan nämns att lönerna är för låga för att attrahera de mest lämp-

liga. Kommittén efterlyser en lönepolitik som lockar lämpliga sökande till po-

liskåren och uppmuntrar till en ”naturlig” karriärutveckling, det vill säga att de 

mest lämpade och ambitiösa stiger i rang. Kommittén har kommit fram till att 

högre lön kan användas som tecken på uppskattning av yrkeskunskap.114 

Efter genomgången av de grundläggande problemen börjar kommittén be-

skriva selektionen, hur denna borde ändras och hur aspirantutbildningen borde 

organiseras.115 Kommittén kritiserar det dåvarande systemet, som gick ut på att 

polischefer med sinsemellan olika bedömningskriterier avgjorde vilka som nomi-

nerades till länsstyrelsernas kurser. Dessutom fylldes konstapelstjänster separat 

för varje tjänst som blev ledig så att kvaliteten på den som blev antagen berodde 

på vilka som sökt just denna tjänst, och därmed föll många lämpliga bort medan 

många olämpliga blev antagna. Lösningen till detta ser kommittén i att införa ett 

system enligt vilket det inte är möjligt att söka en viss konstapelstjänst, utan 

endast till polisyrket i allmänhet. På det sättet kunde en central instans sköta 

selektionen och se till att de bästa ur hela mängden sökande blev antagna. Detta 

kom att förverkligas först 1969, då aspirantkursen blev obligatorisk för alla. 

Frågan om skolbyggnaden tas upp betydligt mindre i rapporten från 1944 än 

i den senare diskussionen om polisutbildningens framtid. På 1960-talet verkade 

den avgörande förändringen vara just flytten till en större skolbyggnad, men 1944 

                                                
 

113 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 32. 
114 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 27–28. 
115 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 5–11. 
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behandlade kommittén frågan på en knapp sida mot slutet av rapporten.116 Kom-

mittén konstaterar att polisskolan på Sveaborg är för liten och saknar många för 

polisutbildningen viktiga egenskaper. Kommittén har besökt den gamla kadettsko-

lan  i  Munksnäs,  som en  tid  varit  ett  tilltänkt  alternativ  till  Sveaborg.  Kommittén  

anser kadettskolan vara lämpligare än Sveaborg, särskilt om den renoveras, men i 

vilket fall som helst skulle detta inte vara en perfekt lösning. Kommittén kastar i 

den sista meningen fram tanken om att bygga en helt ny byggnad för att säkert få 

en polisskola som är så praktisk som möjligt,  men detta förblir  bara ett  konstate-

rande utan någon vidare argumentation som kunnat leda till ett beslut från inri-

kesministeriets sida. Tidigare har kommittén endast konstaterat att polisskolan bör 

vara i Helsingfors eller någonstans i närheten för att elevkåren ska kunna fungera 

som Helsingfors polisreserv, ett resonemang som sannolikt har att göra med 

bristen på poliser i det av en brottsvåg drabbade efterkrigstida Helsingfors. 

3.3. Rörliga polisens efterkrigstida utbildningsverksamhet 

I kommitténs förslag till reformer inom polisutbildningen betonas rörliga polisens 

roll starkt.117 Orsaken till detta är att rörliga polisen hade en särskild ställning inte 

bara inom polisutbildningen, utan inom polisväsendet i allmänhet; enligt rörliga 

polisens kommendör Valentin Soine kunde rörliga polisen betraktas som den 

ordinarie polisens ”yngre bror”, vars uppgift var att hjälpa till där det behövdes 

och sedan ”röra sig” vidare. Denna arbetsindelning kom enligt Soine att gälla 

också polisutbildningen. Rörliga polisens uppgift var att ta sig an aspirantutbild-

ningen eftersom denna utgjorde en svag punkt i polisens verksamhet.118 Rörliga 

polisen kom därmed att ställas inför en utmaning då behovet av polisutbildning 

ökade efter vapenstilleståndet. Med tiden blev behovet mindre akut och rörliga 

polisens aspirantskola kunde utvecklas till en föregångare till den aspirantutbild-

ning som från och med 1962 skulle ordnas på Polisinstitutet. Denna centrala trend 

inom polisutbildningens historia under de efterkrigstida åren utgör en nödvändig 

bakgrund för förståelse av bakgrunden till efterkrigstidens reformsträvanden. 

                                                
 

116 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 39–40. 
117 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 8. 
118 Soine 1945, 786. 
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Under 1930-talet hade rörliga poliskommandot främst varit en insatsstyrka 

riktad mot diverse brottslighet på olika håll i landet, men efter fortsättningskriget 

förändrades dess roll. Staten behövde ett stort antal nya poliser eftersom många av 

de gamla poliserna stupat och landet samtidigt drabbades av en brottsvåg då 

frustrerade unga män, som under några års tid blivit vana vid att använda våld, 

återvände från fronten.119  Bristen på poliser upplevdes vara så stor att rörliga 

poliskommandot, som samtidigt fick namnet rörliga polisen, utvidgades från en 

styrka på några hundra till 3000 man. Riksdagens beslut att utöka rörliga polisen 

motiverades för den sovjetiska kontrollkommissionen med att brottsligheten ökat 

då soldaterna återvänt från fronten, polisen fått nya uppgifter i och med vapenstil-

leståndet och att militärpolisens uppgift att övervaka järn- och landsvägar övergått 

till polisen. Inofficiellt höll staten också på att förbereda sig inför en eventuell 

sovjetisk invasion och behövde en utökad polisstyrka för att kunna trygga reger-

ingens flykt. Denna plan hade uppstått i samband med vapengömmoaffären.120 

Enligt Levä betonade staten direkt efter vapenstilleståndet 1944 tystnad, lugn 

och nolltolerans mot minsta oordning för att kväva de stora psykologiska ladd-

ningar vapenstilleståndet lett till. Våren 1945 lyftes polisens krigstida handlande 

upp till allmän diskussion som ett led i allmänhetens strävan att dämpa sin ångest 

över förändringen. I detta tillstånd av frustration och vänsterinspirerad oordning 

hände det också flera gånger att poliser blev misshandlade av större grupper.121 

För att upprätthålla den ordning som behövdes i landet fordrades således en stark 

poliskår och därmed också en effektiv polisutbildning. Trots detta var rörliga 

polisen en betydligt mera civil organisation än tidigare; konstaplarna var till 

skillnad från sina föregångare på 1930-talet inte tungt beväpnade, och utbildning-

en innehöll inga separata militära övningar eftersom alla precis deltagit i kriget.122 

Eftersom rörliga poliskommandot en längre tid ordnat aspirantkurser för sina 

nyanställda konstaplar, ordnades ett stort antal korta kurser för att förbereda en 

stor skara sysslolösa krigsveteraner för att upprätthålla ordningen i den svåra 

                                                
 

119 Poliserna hade också precis återvänt från fronten och kände solidaritet med brottslingarna, fast 
bara med dem som enligt brottsregistret börjat begå brott först efter kriget (Väinö Rantio, intervju.). 
120 Hietaniemi 1992, 239–240. 
121 Levä 2008, 70–72, 76, 122. 
122 Hietaniemi 1992, 240. 
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situationen efter kriget. Satsningen var stor jämfört med tidigare år; under perio-

den 1944–1948 utbildades 5169 konstaplar vid rörliga polisen medan endast 1536 

fått utbildning under perioden 1930–1944. Under den åter betydligt stabilare 

perioden från 1949 till våren 1960 kom bara 1350 att gå aspirantkursen.123 

När  rörliga  polisen  till  varje  pris  skulle  få  det  fastslagna  antalet  nya  

konstaplar ut på fältet, måste kortare kurser ordnas i andra delar av Helsingfors 

eller i andra städer. Ett halvt eller ett år senare skulle de hastigt utbildade aspiran-

terna i vilket fall som helst delta i manskapsutbildning, så de korta kurserna fick 

räcka.124 Dessutom hade urvalet av nyanställda konstaplar inte lämnat utrymme 

för någon egentlig selektion då bristen på poliser varit så stor att det varit lätt för 

de flesta att bli antagna. Under massrekryteringen efter kriget kom många för 

yrket olämpliga personer in i poliskåren. Även om deras inverkan blev liten och 

kortvarig, lyfte pressen ofta fram fall där dessa poliser handlat felaktigt.125 

Våren 1945 stärkte kommunisterna sin ställning i politiken, och detta kom 

bland annat att leda till att statspolisen fick en kommunistvänlig ledning.126 Också 

rörliga polisen påverkades av denna utveckling. Dess nya ledning under Aarne 

Virta (chef 1945–1949) införde i samråd med kommunistiska partiet ett selek-

tionssystem enligt vilket sökande som rekommenderats av vissa partier och 

föreningar kunde bli direkt antagna till rörliga polisen utan att behöva söka via sin 

lokala polischef. Många av dessa kommunistiska konstaplar lämnade rörliga 

polisen i samband med minskningen i rörliga polisens manskap vid övergången 

till 1950-talet, så deras inverkan blev inte bestående.127 Att just de radikalaste inte 

kunde fortsätta berodde bland annat på att förmännen, som blivit anställda på 

1930-talet, medvetet valde bort dem. Dessutom blev det med tiden svårare att bli 

polis eftersom de formella lagstiftade behörighetskraven skärptes.128 

Rörliga polisens växande roll gjorde poliskåren mindre lokal och mera cent-

raliserad. Det var lättare för rörliga poliser att hålla ordning på landsbygden 

                                                
 

123 Kallio 1960, 136. 
124 Katila: Valkoinen Sali 11.6.1980 (intervju, Tauno Vuoristo.). 
125 Laaksonen 1998, 81. 
126 Hietaniemi 1992, 247. 
127 Hietaniemi 1992, 258; Saraste 17.7.1978 (intervju, Tauno Vuoristo.). 
128 Hietaniemi 1992, 249. 
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eftersom de till skillnad från lokalpolisen inte kände dem de bötfällde och därmed 

utan att blanda in frågor om anseende och kontakter kunde tillämpa de lagar de 

lärt sig.129 Rörliga polisen hade den iver att handla som lokalpolisen saknade och 

som enligt Timo Korander är en förutsättning för god yrkesutövning.130 I detta 

skede kan man lägga märke till en ökad professionalisering då teorier om korrekt 

yrkesutövning alltmer kom att forma polisernas handlande. 

Under 1950-talet blev aspirantutbildningen populärare än tidigare och ut-

gjorde i allt högre grad en enhetlig selektionsmekanism för poliskåren. Även om 

antalet antagna till utbildningen hölls i det närmaste konstant, var det allt fler 

sökande som visade intresse för att börja vid rörliga polisen i stället för att endast 

söka direkt anställning hos lokala länsmän (figur 1). 

 

Figur 1. Antalet sökande och antagna till rörliga polisens aspirantkurser 

1949–1961.131 

 

                                                
 

129 Arvo Koivulaakso, intervju. 
130 Korander 2004, 8. 
131 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 10. 
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Antalet sökande till rörliga polisens aspirantkurser växlade starkt under 1950-talet. 

Åren 1949 och 1950 hade bara 321 respektive 263 ansökt och en stor del av dem, 

23,7 respektive 33,8 procent, antagits. 1951 ansökte 1252 personer varav endast 

50,  det  vill  säga  4,9  procent,  blev  antagna.  Rörliga  polisen  hade  större  frihet  att  

välja de lämpligaste, och antalet sökande per år kom under 1950-talet att variera 

mellan 1037 och 2426 och andelen antagna mellan 4,6 och 12,1 procent. Under 

1961, det sista året innan aspirantutbildningen flyttades till Otnäs, steg antalet 

antagna till 216 från att ha varit i genomsnitt 134 under de fem föregående åren.132 

Att utvecklingen var gynnsam för selektionen stod klart, och rikspolischef Fjalar 

Jarva kunde 1959 glädja sig över att allt fler sökte sig till polisyrket; 1959 blev 

bara tre procent av de sökande antagna. Detta berodde enligt Jarva på att många 

unga män från landsbygden sökte jobb, och de hade en positiv bild av polisyrket. 

Antalet  sökande  till  polisyrket  var  så  högt  att  det  enligt  Jarva  i  princip  varit  

möjligt att kräva att de sökande skulle ha avlagt student- eller reservofficersexa-

men. Jarva ville dock inte höja kraven utifrån dessa villkor eftersom han ansåg att 

de inte på rätt sätt mätte de egenskaper poliser behövde. I rekryteringssituationer 

hade det nämligen visat sig att högt utbildade sökande ofta klarade sig sämre än 

de som bara gått folkskolan.133 Anmärkningsvärt är dock, vilket tabell 1 visar, att 

de antagna i regel hade militära meriter; av de sökande till rörliga polisens aspi-

rantkurser 1961 var 4,6 procent officerer, 42,9 procent underofficerer och 52,5 

procent manskap medan motsvarande andelar bland de antagna var 25,1 procent, 

62,3 procent och 12,6 procent. 1949 hade däremot 68,6 procent av de antagna haft 

endast manskapsbakgrund, vilket antyder att poliskåren med tiden kom att bestå i 

allt högre grad av personer med militära meriter. Jämnt hälften av de antagna 

1953 var underofficerer, och trenden var att detta blev den vanligaste kategorin.134 

 

 

 

 

                                                
 

132 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 10.  
133 Jarva 1959, 568. 
134 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 23–24. 
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 officerer  underofficerer manskap 

1949 3,9  27,5  68,6 

1953 13,8  50,0  36,2 

1958 30,4  59,8  9,8 

1961 25,1  62,3  12,6 

 

Tabell 1. Procentuella andelar av militär rang hos de antagna till rörliga polisens 

aspirantkurser.135 

 

Rörliga polisens utbildningsverksamhet led liksom Statens polisskola av brist på 

lämpliga lokaler, och förhållandena i de som fanns var inte bättre än på Sveaborg. 

Behovet av en aspirantskola för rörliga polisen försvann dock i slutet av 1940-

talet då rörliga polisens styrka sänktes; under åren 1945–1948 utbildades 5160 

aspiranter medan bara 1644 till utbildades fram till 1962, då aspirantutbildningen 

flyttades från rörliga polisen till det nya Polisinstitutet.136 Rörliga polisens aspi-

rantskola på Sjömansgatan i Helsingfors utbildade inför flytten mellan 112 och 

155 aspiranter per år. Skolan hade två klassrum, en gymnastik- och övningssal, 

klassrum för situationsövningar och motorfordonskunskap samt fyra sovsalar med 

utrymme för sammanlagt 60 elever. Det fanns gott om utrymme eftersom bara 

omkring trettio personer gick kursen samtidigt.137 Detta innebar dock inte att det 

inte fanns ett behov av aspirantutbildning, utan stora mängder yngre konstaplar 

anställdes på olika håll i landet utan utbildning. 

Till skillnad från lokala polisinrättningar som anställde outbildade män hade 

rörliga polisen ett långt utvecklat selektionssystem. Först skulle den sökande 

lämna in en ansökan till den lokala polischefen, som skickade ansökan vidare till 

rörliga polisens kansli tillsammans med ett utlåtande.138 Av ansökningarna förkas-

tade rörliga polisen direkt de sökande som inte uppfyllde kravet på ålder, längd, 

skolgång eller allmän lämplighet. De ansökningar som godkänts skickades till 

                                                
 

135 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 24. 
136 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 11. 
137 Kallio 1960, 136. 
138 Utlåtandet var ofta intetsägande eftersom lokalpolisen endast kände till huruvida den sökande 
begått brott (Väinö Rantio, intervju.). 
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länskommissarierna, som bjöd in alla godkända sökande i länet till en intervju och 

ett kort modersmålsprov. Länskommissarien utvärderade sökandena och skickade 

blanketterna tillbaka till rörliga polisens kansli. Kansliet kallade de lämpligaste 

(omkring 150 procent av det antal som kunde antas) till ett två dagar långt prov. 

Den första dagen gick åt till en uppsats, ett prov i allmän medborgarkunskap och 

några intelligenstest. Den andra dagen intervjuades de sökande på nytt för att 

utvärdera deras beteende och karaktärsdrag. Utifrån de skriftliga proven och 

intervjuerna valde urvalsnämnden dem som blev antagna till aspirantkursen. Om 

någon visade sig vara olämplig under själva kursen, kunde den uteslutas.139 

Att ägna sig åt sitt yrke som sitt livsverk kännetecknar professioner, och un-

der  1950-talet  började  polisyrket  framstå  som  en  karriär  för  livet  snarare  än  ett  

vanligt jobb. Enligt Pentti Kallio hade ca 4400 av de 8055 konstaplar rörliga 

polisen valt ut och utbildat fram till 1960 bytt bransch. Detta berodde främst på 

den stora mängden aspirantkurser 1945–1947, som ordnats under en tid då många 

blivit poliser bara för att snart lämna yrkeskåren i jakt på andra jobb.140 Att lämna 

polisyrket blev ovanligare med tiden. 1953 lämnade 60 personer rörliga polisen av 

andra orsaker än att de flyttade till andra delar av polisorganisationen, 1961 var 

motsvarande antal 22.141 

Enligt Åbo polismästare Teuvo Syrjälä var det problematiskt att använda rör-

liga polisen som aspirantskola eftersom detta system i längden endast skulle 

fungera om de som utbildats inom rörliga polisen frivilligt sökte sig till andra 

polistjänster och gav utrymme för nya aspiranter att komma in i rörliga polisen. 

Rörliga polisens popularitet som arbetsplats innebar att poliserna tenderade att 

vilja stanna. Med tiden drev giftermål dock de unga poliserna att söka lokala 

tjänster. Som alternativ till rörliga polisens monopol på aspirantutbildningen 

föreslog  Syrjälä  att  större  städer  liksom tidigare  skulle  ha  rätt  att  ordna  aspirant-

kurser; Åbo polisinrättning hade fått specialtillstånd till detta, och stadens aspi-

rantkurs, som räckte en månad, hade löst bristen på utbildade konstaplar. En 

fördel med att ordna kurser i städerna skulle enligt Syrjälä också vara att poliserna 

                                                
 

139 Rörliga polisens årsberättelse 1958, 16–17. 
140 Kallio 1960, 136. 
141 Rörliga polisens årsberättelse 1961, 27. 
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genast från börjat fått vänja sig vid staden de skulle arbeta i. Dessutom kunde 

städerna utbilda aspiranter för länets behov.142 Syrjäläs synsätt skiljde sig från det 

som skulle råda fem år senare då hela utbildningen centraliserades till Polisinstitu-

tet. Syrjäläs artikel pekar på alternativet, att ordna aspirantkurserna regionalt. Ett 

sådant system hade påmint om den samtida polisutbildningen i Sverige.143 

Åbo polisinrättnings sekreterare Toivo Helin ansåg 1956 att rörliga polisens 

aspirantutbildning var bra på alla sätt, men det fanns en brist, nämligen att under-

visningen var helt åtskild från Statens polisskolas verksamhet. Ett problem var 

enligt Helin att aspirantkursen vid rörliga polisen i hög grad var likadan som 

manskapskursen på Sveaborg, vilket var onödigt. Av denna orsak ”torde” det 

enligt Helin ha funnits planer på att flytta aspirantutbildningen till den planerade 

nya skolbyggnaden. Helin ansåg dock att det fanns ännu större skäl att behålla 

aspirantutbildningen inom rörliga polisen eftersom rörliga polisen gav aspiranter-

na god praktik gällande bland annat trafikövervakning och övervakning av stora 

tillställningar.144 

3.4. Statens polisskola med ena foten i framtiden 

På 1940-talet ökade både antalet poliser och den kunskap polisskolan ville lära ut, 

och  resultatet  blev  ett  behov  av  mera  utrymme  och  längre  kurstider.  Det  enda  

sättet  att  tillgodose  båda  behoven var  att  flytta  till  en  större  skolbyggnad.  Plane-

ringen för flytten inleddes 1945.145 Det kom dock att dröja fram till 1961 innan 

polisutbildningen kunde flyttas från Sveaborg till en ny polisskola. Slutet av 1940-

talet och största delen av 1950-talet kom att bli en tid då polisskolan hade i upp-

gift att förändra polisutbildningen utifrån de fastslagna behoven, men utan att de 

yttre omständigheterna förändrades avsevärt. Efter att ovan ha behandlat den 

efterkrigstida utvecklingen inom aspirantutbildningen kommer vi i det följande att 

betrakta motsvarande trend på Statens polisskola. 

Kommittébetänkandet från hösten 1944 ledde 1945 till en ny förordning och 

ett nytt reglemente för polisutbildningen. Enligt Katila byggde båda dessa på 
                                                

 
142 Syrjälä et al. 1956, 562. 
143 Ruotsin uusi poliisiopisto Solnassa, Poliisimies 10/1965, 384. 
144 Syrjälä et al. 1956, 592–593. 
145 Toivanen 2001, 11. 
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antagandet att polisskolan skulle flytta till en större byggnad, men eftersom 

byggnaden uteblev, kunde kommitténs förslag bara tillämpas på vissa punkter.146 

Den uteblivna flytten blev med andra ord en flaskhals för det ambitiösa reform-

programmet.  Polisutbildningen  kom  att  fortsätta  som  förr,  men  det  stod  klart  att  

behovet av förändringar förr eller senare skulle bli aktuellt på nytt. Efter kriget 

upphörde manskapsutbildningen vid länen för att hela polisutbildningen med 

undantag för aspirantkurserna skulle ordnas på ett och samma ställe, Statens 

polisskola. På Sveaborg fanns det dock inte utrymme för alla elever då manskaps-

utbildningen nu fordrade en stor del av skolans kapacitet.147 En del hade föredra-

git att manskapsutbildningen också i fortsättningen skett vid länen i stället för 

Sveaborg, dels eftersom länskurserna var mera specialiserade på lokala förhållan-

den, dels eftersom väntetiden för att få delta var längre än den varit tidigare.148 

På Statens polisskola bodde befälet i de inre rummen i fästningen och under-

befälet närmast utgången.149 Det fanns inte alltid utrymme för eleverna på polis-

skolan, så de som hade möjlighet måste tidvis bo i Helsingfors och ta färjan till 

Sveaborg varje dag.150 Att polisskolan låg på en ö innebar att eleverna under 

särskilt kalla vintrar måste ta sig över isen till fots eftersom färjan inte gick.151 Det 

fanns inga avlopp eller vattenledningar på polisskolan, och därför hade varje 

elevbostad en gemensam tvättbalja och en vattentunna vid ytterdörren. Om 

vintrarna var vattenytan ofta istäckt.152 Vattnet räckte inte till bastu, särskilt då 

antalet elever som befann sig där ökade med tiden. Som toalettpapper använde 

eleverna föråldrade kursböcker.153 Förhållandena var allmänt taget mycket enkla, 

men i början hade det inte framstått som ett problem eftersom eleverna bott vid 

fronten under flera års tid.154 Eleverna, som hade tillgång till minst bekvämlighe-

ter, hade ingen möjlighet att påverka och inte heller något större intresse av det 

eftersom de i vilket fall som helst bara befann sig på Sveaborg tillfälligt. Den som 
                                                

 
146 Katila 1960, 140. 
147 Betänkande avgivet av parlamentariska poliskommitten 1986:16, 223. 
148 Ikäheimo 1957, 852–853. 
149 Lauhakangas & Vuoristo 1991, 21. 
150 Arvo Koivulaakso, intervju. 
151 Väinö Rantio, intervju. 
152 11.7.78 Suomenlinnan Pol. koulu K. Katila Vk. Pentti Partanen (intervju, Tauno Vuoristo.).  
153 13.9.79 Kauko Katila: Suomenlinnan pol. koulu I (intervju, Tauno Vuoristo.). 
154 Rantio 1993, 33. 
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vet  att  något  bara  är  tillfälligt  kan  stå  ut  med brist  på  bekvämligheter,  för  så  var  

det  ju  ofta  till  exempel  på  olika  slag  av  läger,  för  att  inte  tala  om fronten  under  

kriget. Tröskeln för att klaga var hög också i andra frågor. Väinö Rantio, som var 

besviken på undervisningen på underbefälskursen 1948, bestämde sig för att inte 

klaga eftersom det skulle ha varit fara värt att han sedan inte kunnat bli antagen 

till befälskursen.155 Också enligt Kauko Katila hörde det inte till att klaga på 

någonting; den som klagade kunde nämligen förlora en kvällspermission.156 

Även om inrikesministeriet på ett principiellt plan fastslagit behovet av en ny 

polisskola, kom frågan inte att framstå som akut. Polisen hade redan bristfälliga, 

men fungerande utbildningsresurser. Rörliga polisen och Statens polisskola 

arbetade intensivt för att tillgodose behovet av nya poliser och kompetent befäl. 

En stor del av poliserna började arbeta utan aspirantutbildning, och enligt många 

räckte det. Under slutet av 1940-talet var polisutbildningen främst ett selektions-

verktyg, vilket innebar att också i princip bristfälliga resurser kunde användas. 

Behovet av den nya polisskola som planerats sedan 1944 aktualiserades på 1950-

talet i samband med allmän ekonomisk och utbildningsmässig utveckling i landet. 

Enligt många var det på tiden; Teuvo Syrjälä kritiserade 1956 statsmakten för att 

försumma utvecklingen av polisverksamheten fastän landet blivit allt rikare. Han 

konstaterade att orsaken till resursbristen var att det inte fanns kortsiktiga politiska 

fördelar att söka på detta område och att värdet av polisens verksamhet inte kunde 

mätas i pengar.157 Detta vittnar om hur många inom poliskåren betraktade statens 

ovilja att använda pengar på polisutbildningen. 

Problemen med den gamla skolbyggnaden kom att lyftas fram på nytt under 

1950-talet. Skolläkaren kom i sin rapport över hälsa och hygien på polisskolan 

fram  till  att  rummen  som  eleverna  bodde  i  var  för  kalla,  fuktiga  och  mörka.  

Luftkvaliteten blev lidande på grund av att elevernas kläder och skodon torkade i 

rummen. Läkaren konstaterade att toaletten, som var ohygienisk och alltför liten 

med tanke på elevantalet, knappast skulle godkännas ens i en landsbygdsskola.158 
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156 13.9.79 Kauko Katila: Suomenlinnan pol. koulu I (intervju, Tauno Vuoristo.). 
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Ett statsutskott under ledning av inrikesminister Väinö Leskinen och riksdagsle-

damot Martta Salmela-Järvinen ansåg likaså att toaletten inte ens kunde användas 

som svinstia. Statsutskottet fick också se hur takrappningen lossnade om man slog 

fast dörren i tvättstugan. Då dessa brister nu uppmärksammats utanför polisskolan, 

dröjde det inte länge innan riksdagen fattade beslut om en ny skolbyggnad.159 

Statsutskottets guide Kauko Katila hade genom att lyfta fram just tvättrummet och 

toaletten på ett effektivt sätt övertygat landets ledning om att behovet av en ny 

polisskola var akut. Det han ville säga var inte att polisskolan behövde bättre 

hygien, utan en helt ny skolbyggnad, långt borta från den gamla fästningen, som 

var trång och saknade inte bara avlopp, utan alla moderna bekvämligheter. Det var 

för övrigt inte bara polisskolan som var omodern och i behov av omfattande 

renovering, utan hela Sveaborg; under 1960-talet planerade också armén att så 

småningom flytta bort, och fästningen övergick till civilt styre 1973.160 Fram till 

polisskolans flytt till Otnäs 1961 ordnades alltså utbildningen under förhållanden 

som inte kunde betraktas som bestående lösningar. 

Det fanns dock ljuspunkter. Enligt många elever var bostäderna på Sveaborg, 

om än enkla, hemtrevliga. Eftersom polisskolan på Sveaborg bara hade hand om 

kurser på manskapsnivå och högre, var eleverna på Sveaborg betydligt mera 

skötsamma än aspiranterna på rörliga polisens kurser och tog därför väl hand om 

sina rum på fästningen. Vita salen på Alexandersgatan, där en stor del av aspiran-

terna  utbildades,  var  däremot  ett  ostädat  ställe  där  det  till  och  med  hände  att  

eleverna stal varandras saker.161 Här kan man lägga märke till en skillnad mellan 

de professionella yrkesmännen och dem som likt daglönare bara arbetade som 

poliser tillfälligt. 

Att den gamla polisskolan på Sveaborg inte motsvarade sitt syfte stod klart, 

men att hitta en annan byggnad som skulle vara bättre visade sig vara en utmaning.  

Ursprungligen var det meningen att polisskolan skulle flyttas till den tidigare 

kadettskolan i Munksnäs, men polisskolan behövde en del tilläggsbyggnader som 

kadettskolan saknade. Dessutom hade kadettskolan, även om den totalt sett hade 
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160 Zilliacus 1998, 95. 
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tillräckligt med utrymme, för få egentliga klassrum, och en omfattande ombygg-

nad hade blivit komplicerad.162 Då flytten därmed inte kunde ske omedelbart och 

utan ansträngning, stannade Statens polisskola på Sveaborg. Skyddskårens tidiga-

re befälsskola i Tusby163 var ett annat alternativ, men den var för liten och dessut-

om föremål för andra planer. Förutom att flytta skolan till en annan byggnad hade 

polisutbildningskommittén hösten 1944 lagt fram möjligheten att bygga en helt 

och hållet ny polisskola, och denna möjlighet utforskades också. Ett förslag, som 

till och med ledde till ritningar, var en tomt i Kronohagen, men omgivningen var 

redan så tätt bebyggd att det inte hade funnits möjlighet till utomhusövningar eller 

idrott. Ett annat förslag var en tomt nära Haga. Den hade annars varit lämplig, 

men detaljplanen tillät inte projektet. Ytterligare ett förslag var Sandhamn, men 

detta förverkligades inte heller.164 

Trots att polisutbildningen fortfarande ordnades i den gamla skolbyggnaden 

kom undervisningen att få mycket nytt innehåll. Kauko Katila blev under 1950-

talet en närmast legendarisk lärarfigur. Hans undervisningsmetoder framgår bland 

annat av Teuvo Ruohonens anteckningar från befälskursen våren 1959: Katilas 

undervisning i kriminaltaktik kännetecknas av att den inte var teoretiskt juridisk 

som de flesta andra ämnen, men inte heller lika avskalat praktisk som till exempel 

Voitto Vähäläs undervisning i ordningspolistjänstgöring. Katila berättade bland 

annat att razzior som ordnades i samarbete mellan ordningspolisen och kriminal-

polisen ofta ledde till goda resultat och att polisen alltid ska vara misstänksam165 

och meddela lokalpolisen om en brottsling flyttar till dess ort. Också vad gäller 

konkreta instruktioner om hur man ska undersöka en brottsplats är Katilas tips inte 

rent tekniska, utan handlar snarare om vad man ska tänka på, till exempel att den 

som misstänks för att själv ha bränt sitt hus bör hållas under uppsikt under släck-

ningsarbetet, att rester av olagligt fällda djur kan hittas vid den misstänktes 

                                                
 

162 9.6.81 Katila: Suomenlinnasta Otaniemeen (intervju, Tauno Vuoristo.). 
163 På grund av sovjetiska krav efter kriget upplöstes skyddskåren, vilket gjort dess skola ledig för 
annat bruk.  
164 Katila 1960, 140. 
165 Jämför med Koranders identifiering av misstänksamhet som en del av poliskulturen (Korander 
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hundkoja och att brottsanmälan ibland ligger närmare sanningen om den som 

anmäler brottet inte anger någon misstänkt.166 

Enligt Väinö Rantio var underbefälsutbildningen på Sveaborg främst en upp-

repning av manskapskursen och gav inte det blivande underbefälet några färdighe-

ter som arbetsledare i taktiskt krävande situationer, en färdighet som särskilt 

ordningspolisen kunde ha haft nytta av. Befälsutbildningen ansåg han dock vara 

mycket god. Befälskursen sköttes nämligen av många specialämneslärare som var 

sanna experter på rättsmedicin, -psykiatri och -psykologi.167 Av Teuvo Ruohonens 

anteckningar framgår att dessa ämnesområden innehöll teori bland annat om vad 

en  rättsläkare  får  och  inte  får  göra  inom  ramen  för  sina  befogenheter.  Olika  

sinnessjukdomar och kännetecken på dem behandlades också i detalj, liksom 

processrättsligt förfarande i domstolar.168 Utifrån anteckningarna står det klart att 

befälskursen förberedde dem som skulle ha mest ansvar inom poliskåren för 

avancerade bedömningar som krävde dylik teoretisk kunskap. Manskapet eller 

underbefälet hade till exempel inte nödvändigtvis kunnat lägga märke till en 

rättsläkares eventuella tjänstefel. Professionaliseringen främjades i detta avseende 

alltså främst på befälsnivå. 

På annat håll i polisorganisationen fanns det under denna tid många idéer om 

hur polisutbildningen borde omorganiseras. Länsman Aarne Paatero skrev i en 

artikel 1956 att polisutbildningen var för splittrad eftersom olika lärare undervisa-

de på olika kurser. Han lade fram möjligheten att centralisera också aspirantut-

bildningen till Statens polisskola, där lärarna hade mera auktoritet. 169  Paatero 

ansåg också att man inom polisutbildningen behandlade för mycket som snarare 

lämpade sig för att läras ut på fältet och för lite sådant som lärde poliserna att 

förstå sin uppgift. Paatero hävdade att en polis utan kunskaper i samhällslära och 

psykologi inte förstår sig på sin omgivning och människorna i den och därför blir 

antingen för lössläppt i sin yrkesutövning eller en person som inte kan komma 

                                                
 

166 Teuvo Ruohonens anteckningar från befälskursen våren 1959: Rikospoliisipalvelu (Katila), 1, 2, 
5, 17, 29. 
167 Väinö Rantio, intervju. 
168 Teuvo Ruohonens anteckningar från befälskursen våren 1959: Oikeuspsykatria eli oikeusmieli-
tautioppi, Rikosprosessioikeus (Okko). 
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överens med någon alls. 170  Paateros synsätt vittnar om ett professionsideal; 

polisen skulle inte bara känna till yrkets rutiner, utan verkligen förstå sin arbets-

omgivning och de människor han hade att göra med. Ovan har det kommit fram 

att denna typ av professionalisering under 1950-talet främst gällde befälskurserna, 

och ett behov av att på samma sätt professionalisera manskapet och underbefälet 

kom alltså fram i polistidningarna. 

3.5. Efterkrigstida förändringar i poliskåren utanför polisutbild-

ningen 

Medan polisutbildningen i mycket kom att förbli sig lik genomgick poliskåren 

många förändringar som bör beaktas i professionaliseringsdiskussionen. För att 

kunna placera in förändringarna i polisutbildningen i samtiden är det skäl att kort 

betrakta dessa förändringar i polisens yrkesidentitet. Särskilt uppkomsten av 

polisens fackföreningsverksamhet är intressant att diskutera i detta sammanhang. 

Också polisens identitetsförvandling från militär till civil tjänsteman med tillhö-

rande förhållande till den kritiska allmänheten bör beaktas eftersom den profes-

sionalisering polisutbildningen bidrog till påverkades av polisens förändrade 

yrkesidentitet. 

Åren efter fortsättningskriget kom inom poliskåren att föra med sig en stor 

ökning i polisens fackföreningsverksamhet, ett tema som har stark anknytning till 

de klassiska professionsdefinitionerna. Förändringar i det politiska klimatet efter 

kriget gjorde det möjligt för manskapets polisförbund SPL att driva manskapets 

intressen. SPL:s mål var i början att få in poliskåren under arbetstidslagen. Fram 

till andra världskriget hade staten och polisbefälet starkt motsatt sig detta eftersom 

det var en fördel för befälet att kunna dela ut arbetspass enligt behov. Ibland 

hände det att en konstapel bara hade några timmar ledigt mellan två arbetspass, 

vilket störde dygnsrytmen, särskilt om ett pass tog slut på natten och ett nytt 

började på morgonen. Ofta måste poliserna sköta övervakning av nöjestillställ-

ningar under sin fritid utan att få extra betalt. Direkt efter kriget ökade brottslighe-

ten och därmed polisens betydelse och arbetsbörda, vilket gav manskapet en bättre 
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förhandlingsposition då staten inte hade råd med en arbetskonflikt med poliskåren. 

Förhållandet mellan SPL och inrikesministeriets polisavdelning hade av denna 

orsak förbättrats avsevärt under kriget.171 

På 1940-talet hade många landsortspoliser eget jordbruk och fick därför läg-

re lön än stadspoliser. En del av dem hade dock polisyrket som enda levebröd 

men fick trots det samma lön som de som hade andra inkomstkällor. SPL proteste-

rade 1945 mot inrikesministeriets beslut att ge ordningspolisen och kriminalpoli-

sen vid städernas polisinrättningar en fem respektive tio procents löneförhöjning 

utan att ge kanslipersonalen och landsortspolisen någonting alls.172 Poliskåren var 

alltså inte homogen vad gällde lön och arbetsförhållanden. En del skötte polisar-

betet  vid  sidan  om  en  traditionell  jordbruksnäring,  ett  system  som  inte  hör  ihop  

med professionell yrkesutövning. Också det faktum att lönepolitiken utformades 

utifrån en indelning av poliskåren i ordningspolis, kriminalpolis, landsortspolis 

och kanslipersonal vittnar om inställningen att olika yrkesutövares arbete var olika 

värt trots att poliser från olika yrkeskategorier hade samma rang i hierarkin, till 

exempel äldre konstapel. Polisskolans examina motsvarade alltså inte till alla 

delar rangordningen ute på fältet. 

Under det första efterkrigstida årtiondet ansåg många inom SPL att politisk 

aktivitet inte lämpade sig för poliskåren.173 Bland dessa poliser fanns en vilja att 

bibehålla polisens ställning som en obunden samhällstjänare som ägnade sig åt sitt 

yrke och drev sina intressen endast i direkta förhandlingar med staten, inte som en 

del av den allmänna arbetarrörelsen. Våren 1945, kort efter att vapenstilleståndet 

trätt i kraft, ordnade SPL en omröstning om huruvida SPL skulle ansluta sig till 

FFC. 69 procent av medlemmarna använde sin rösträtt, och av dem röstade 89,8 

procent för och 9,8 procent emot ett medlemskap. De som röstat emot motiverade 

sitt val med att det inte lämpade sig för polisen, som skulle vara en neutral organi-

sation, att organisera sig tillsammans med arbetarna.174 Efter ett drygt årtionde av 
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172 Laaksonen 1998, 77. 
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medlemskap lämnade SPL dock FFC på grund av den konflikt mellan demon-

stranter och ordningsmakten som uppstått under generalstrejken 1956, en konflikt 

som en minoritet inom SPL fruktat redan 1945.175 

Efter generalstrejken 1956 begärde SPL och befälets förbund PKL löneför-

höjningar eftersom strejken visat att polisens arbete var svårt och otacksamt. 

Finansminister Mauno Jussila gick inte med på detta med motiveringen att polisen 

omfattades av det allmänna lönesystemet för statliga tjänstemän och därmed inte 

kunde få sina löner ändrade separat.176  Den självständiga förhandlingsposition 

professionella yrkeskårer har karakteriserade inte polisen i detta avseende. SPL 

hade genom att lämna FFC tagit en medveten risk eftersom SPL:s förhandlingspo-

sition gentemot staten var mycket svagare utan FFC. SPL ansökte om rätt att 

förhandla med finansministeriet självständigt utan FFC, men ansökan blev avsla-

gen. SPL fick dock denna rätt 1963, vilket gjorde SPL till en förhandlingspart 

med samma principiella rätt som fackförbundens centralorganisationer.177 

Polisens fackföreningsverksamhet vittnar om hur poliskåren strävade efter 

att bli en normal yrkesgrupp som kunde påverka sina arbetsvillkor. Detta kan 

delvis betraktas som en följd av att polisen höll på att förvandlas från en militär 

auktoritet till en civil tjänsteman, en naturlig del av det efterkrigstida samhället. 

Direkt efter krigsslutet var skillnaden mellan polis och militär liten. Polisunifor-

merna  var  i  militär  stil  fram  till  början  av  1950-talet,  då  de  byttes  ut  mot  en  ny  

uniform med slips och andra civila drag. De gamla uniformerna påminde om 

fronten och vildmarken, de nya karakteriserade en efterkrigstida, allt urbanare 

poliskår. Teuvo Ruohonen minns hur stolta poliserna var över sina nya uniformer; 

till en början gjorde en del soldater honnör när de såg poliser eftersom de trodde 

att poliserna var piloter.178 

Till polisens nya status som civil tjänsteman hörde ett nytt slags förhållande 

till allmänheten. Under åren direkt efter kriget var förhållandet spänt. Brottsvågen 

efter kriget och den ytterst korta utbildning de nya konstaplarna fick skapade 
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tillsammans en serie misslyckanden som tillfälligt drabbade polisens anseende. I 

stället för att framstå som en professionell yrkeskår framstod polisen som en 

grupp som vem som helst kunde ansluta sig till utan att vara desto mera insatt än 

gemene man i hur arbetsuppgifterna skulle skötas. Det var lätt att bli antagen och 

lätt att lämna poliskåren, vilket bidrog till att också olämpliga kunde testa yrket.179 

Även om manskapet i stort var dugligt, hände det också att tidigare officerare utan 

polisutbildning rekryterades till polisens underbefäl. 180  Att  polisen  efter  kriget  

dessutom hade otrevliga uppdrag som att lägga ner förbjudna organisationer, jaga 

krigsskyldiga och avslöja vapengömmor gjorde dessutom polisarbetet svårt att 

acceptera både för allmänheten och för polismännen som bara något år tidigare 

vid fronten stridit för något helt annat.181 

I en artikel om polisutbildningen från 1956 konstaterade Åbo polismästare 

Teuvo Syrjälä att den allmänhet polisen hade att göra med under senare tid börjat 

fästa mera uppmärksamhet vid polisens handlande; tidigare hade allmänheten 

varit negativt inställd mot polisen men inte kritiserat, senare hade den blivit mera 

positivt inställd, men bättre informerad och genuint kritisk. Syrjälä hade också 

lagt märke till pressens stigande sensationslystnad i frågor som rörde polisen, 

vilket innebar att negativ kritik lätt skulle stiga till ytan. Det nya förhållandet till 

allmänheten och pressens inverkan satte enligt Syrjälä nya krav på polisens 

förmåga  att  bete  sig  korrekt  och  sköta  sitt  jobb  på  ett  kompetent  sätt.182 Att all-

mänhetens inställning förändrades framstod som tydligt; hittills hade polisen varit 

mindre omtyckt men onödig att kritisera, nu skulle polisen bli en del av samhället, 

en omtyckt del som kunde kritiseras då dess handlande undantagsvis inte tålde 

dagsljus. Detta nya förhållande syntes bland annat i hur polisinrättningarna 

fostrade konstaplarna till att behandla allmänheten med respekt. När polisbilar 

blev vanliga på Helsingfors polisinrättning påmindes poliserna om att de måste 

stiga ut ur bilarna när de utförde sina uppdrag eftersom det var oartigt att till-

rättavisa allmänheten genom bilfönstret. Detsamma gällde användning av auktori-
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tet; i stället för att kommendera skulle poliserna klart säga varför de behövde 

ingripa.183 

Det nya förhållandet till samhället uppmärksammades också på Poliisimies 

ledarsida i juni 1956. Ledarskribenten konstaterar att allmänhetens traditionella 

bild av polisen som ett nödvändigt ont lett till att vissa poliser ser ner på sitt arbete 

eller på grund av ett sådant mindervärdeskomplex bygger upp en överlägsen 

attityd för att försvara sig mot kritikerna. Skribenten gladde sig åt att det nya 

förhållandet till allmänheten gav poliserna en sund självkänsla i sin yrkesutövning, 

en  som byggde  på  ömsesidig  respekt  och  ett  ”upplyst”  sätt  att  betrakta  sin  roll  i  

samhället. Detta berodde enligt ledaren på att samhället demokratiserats och folket 

börjat underställa sig ordningsmakten frivilligt för att främja det allmänna goda 

snarare än av påtvingad lydnad för eliten.184 

Polisyrket kom trots sin nya ställning i det civila samhället att behålla något 

av sina gamla militära rekryteringsvillkor då personliga egenskaper värdesattes 

framom formell utbildning. Enligt Syrjäläs uppfattning var polisyrket på 1950-

talet i själva verket ett av de lättare yrkena att börja utöva om man saknade annan 

yrkeskunskap. Förutom inträdeskraven talade också lönepolitiken mot polisyrket 

som professionellt arbete; det hände att fångvaktaren på polisstationer hade högre 

lön  än  polisen  på  fältet.  Detta  innebar  enligt  Syrjälä  att  det  inte  fanns  någon  

dynamisk kraft som kunde föra yrket vidare då det inte fanns incentiv att sträva 

efter mera krävande tjänster. Enligt Syrjälä hade inte ens aspirantutbildningen vid 

rörliga polisen någon officiellt stadgad betydelse inom poliskåren eftersom den 

inte var obligatorisk för alla nya konstaplar.185 

Syrjälä oroade sig också över de enligt hans mening alltför stora underbe-

fälsreserverna eftersom han ansåg att det av psykologiska skäl var nödvändigt att 

de som gick underbefälskursen kunde vara säkra på att få en underbefälstjänst.186 

Många upplevde bristen på möjligheter att få en lämplig tjänst som ett problem 

under denna tidsperiod, och detta gällde särskilt befälet, inom vilket det fanns 
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ännu färre positioner. När Arvo Koivulaakso gick befälskursen 1959 talades det 

inom elevkåren om att  det  vore en god idé att  ha en speciell  titel  för poliser som 

gått befälskursen men ännu inte fått en ledig befälstjänst, det vill säga en ny titel 

mellan överkonstapel och kommissarie, eftersom en del sådana överkonstaplar 

hann gå i pension innan det fanns en ledig kommissarietjänst för dem.187 Teuvo 

Ruohonen hade på 1940- och 1950-talet beträffande flera av sina kolleger önskat 

att de inte hade varit tvungna att vänta på att tjänster blev lediga; det var visserli-

gen bra att en del av manskapet hade underbefälsutbildning, men väntetiden var 

helt enkelt för lång. 188  I stället för att låta reserverna växa tyckte Syrjälä att 

polisskolan liksom i Sverige kunde ordna fortbildningskurser som inte ledde till 

befordran.189 Syrjälä betraktade med andra ord denna form av horisontell fortbild-

ning som en ”cooling out”-mekanism. Ifall dessa kurser ledde till önskat resultat 

skulle de utgöra en del av den ”dynamiska kraft” Syrjälä efterlyst. 

3.6. Blickarna fästs vid Otnäs 

Vart polisskolan skulle flyttas var länge oklart. Liksom Sveaborg varit tidigare, 

var också Otnäs bara ett av många alternativ. Polisskolans lärare, som var de som 

visste mest om polisutbildningen och därför hade många visioner om hur den 

kunde utvecklas, kunde på 1950-talet inte ställa sig frågan vad de skulle göra i 

Otnäs, eller ens vad de skulle göra om det var möjligt att planera skolbyggnaden 

enligt behov då det var fullt möjligt att polisskolan skulle flyttas till en byggnad 

som redan fanns. 1954 verkade det fortfarande som om polisskolan skulle flytta 

till den tidigare kadettskolan i Munksnäs, men flytten hindrades av att byggnaden 

ännu inte rustats upp för det nya ändamålet. Under 1954 började dock handels- 

och industriministeriet planera att i stället införskaffa ett markområde i Otnäs för 

den nya polisskolan. Det blev dock inrikesministeriet som kom att sköta affären 

1957. Markägaren Arne Grahn sålde 1.3.1957 den 21 100 m2 stora tomten till 

staten.190 
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I slutet av 1950-talet hade polisskolan mycket att planera inför flytten, och 

detta tog upp en så stor del av lärarnas arbetstid att två nya lärare måste kallas in. 

Planeringsarbetet ledde med tiden till en detaljerad plan över allt som behövdes i 

de olika klassrummen, laboratoriet och andra delar av den nya skolbyggnaden. 

Planeringsarbetet leddes av regeringssekreterare Jussi Saarinen, som redan 1944 

varit ordförande för kommittén som planerat förändringar i polisutbildningen.191 I 

planeringsarbetet deltog också rikspolischef Urho Kiukas samt Olavi Jotuni och 

Kauko Katila från polisskolan. Resultatet av gruppens arbete blev en plan på en 

36 000 m3 stor skola, och denna plan godkändes av riksdagen. Det enda som 

fattades var ritningarna.192 

Lärarkåren fick ge ett utlåtande om de preliminära ritningarna 6.11.1958. Lä-

rarna ansåg gården vara för liten för idrott och övningar och att föreståndarens 

arbetsrum och lärarrummet var för små.193  Dessa kommentarer vittnar om en 

rädsla för att den nya polisskolan, som lärarna så länge väntat på, skulle kännas 

trång även om den i vilket fall som helst skulle vara betydligt större än skolan på 

Sveaborg. Att just gårdsplanen, föreståndarens arbetsrum och lärarrummet togs 

upp torde inte vara en slump då det var lärarna som stod för analysen. Lärarkåren 

hade dock under planeringsskedet fått vänja sig vid att inte kunna förhandla till 

sig allt de ville; planerna måste beakta en redan fastställd ram för skolans storlek, 

vilket bland annat lett till att lärarna inte kunde få bostäder på skolan.194 

Ritningarna fick endast negativ kritik av professor Otto-Iivari Meurman vid 

Otnäs förvaltningsnämnd. Meurman liknade fasaderna vid kaserner på grund av 

den billiga rappningen och varnade för att ytan inte skulle hålla länge. Dessutom 

skulle Polisinstitutet inte passa ihop med resten av arkitekturen i det snabbt 

växande och allt mer uppmärksammade Otnäs. Enligt Meurman vore det absurt av 

staten att lägga ner 350 miljoner mark på att bygga Polisinstitutet men inte bry sig 

om att  göra  fasaden  representativ  trots  att  ett  stort  antal  inhemska  och  utländska  

                                                
 

191 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus olisi järjestettävä. 
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personer av rang skulle se den. Inte heller tekniska detaljer inomhus verkade stå 

på sin plats; delar av byggnaden skulle bli för mörka, köken för små och avstån-

den  mellan  rum och  trappor  för  långa,  bara  för  att  nämna några  exempel.195 Till 

skillnad från lärarna, som främst lagt märke till att lärarrummet och förestånda-

rens arbetsrum var för små, fäste den erfarne arkitekten Meurman uppmärksamhet 

vid ett stort antal estetiska och tekniska brister. 

Också många av de andra planerna var kortsiktiga. Polisinstitutet ville bygga 

en simbassäng eftersom trettio procent av poliserna inte kunde simma, men 

inrikesministeriet beaktade inte denna plan. Enligt Katila berodde detta i grunden 

på att besluten fattades utifrån rådande normer; en simbassäng betraktades på 

1950-talet som en lyx, även om det inte blivit dyrt att bygga en i samband med 

resten  av  nybygget,  men  senare  skulle  det  bli  något  alldeles  normalt  i  dylika  

anläggningar. Detta gällde också parkeringen utanför Polisinstitutet. Enligt ett 

första förslag om hur stor den skulle bli fanns det inte utrymme för elevbilar 

eftersom utgångspunkten var att eleverna i allmänhet inte hade bil. Denna plan 

måste ändras då Katila påpekade att bilismen med säkerhet skulle öka under de 

följande årtiondena.196 

Varken arkitektbyrån Melakari eller byggnadsstyrelsen lyckades framställa 

ritningar som alla kunde godkänna. Till slut lyckades överarkitekt Matti Hirvonen 

vid byggnadsstyrelsen, efter att i detalj ha gått igenom behoven med planerings-

gruppen, rita den blivande skolbyggnaden. Byggnadsarbetet inleddes i augusti 

1960. Samtidigt prövade lärarna på Sveaborg stolar, bänkar, madrasser och annat 

för att komma fram till vad som skulle införskaffas när byggnaden blev färdig. 

Också de nya läroplanerna togs i bruk kort före flytten.197 I  sin  historik  över  

polisutbildningens historia, skriven 1960, konstaterar Katila att Otnäs var det 

bästa  av  alla  förslag  på  vart  polisskolan  skulle  flytta.  Nu  fanns  det  hopp  om  att  

polisutbildningens ”lidandesväg” inom några år äntligen skulle vara över.198 
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Den gamla polisskolan hade så lite utrymme att kurstiderna måste hållas kor-

ta, vilket ledde till att de måste vara mycket intensiva för att kunna innehålla 

tillräckligt mycket information. Under polisskolans direktionsmöte 20.12.1956 tog 

läraren Erne Karapää upp problemet med att antalet lektioner var så många att 

eleverna inte hann göra sina läxor eller läsa till proven. Olavi Jotuni lade fram ett 

förslag om att förnya modersmålsundervisningen eftersom det fanns ett behov för 

ökad skriftlig färdighet, men hur detta skulle gå till inom ramen för det redan 

fullspäckade programmet var oklart. Rikspolischef Kiukas ville skjuta upp frågan 

tills polisskolan flyttat bort från Sveaborg eftersom hela undervisningsprogram-

met i vilket fall som helst skulle förändras. Jotuni och länsman Eerola ansåg dock 

att problemet kunde lösas snabbare genom att byta ut psykologiundervisningen 

(som på manskapskursen omfattade en veckotimme under ett tiotal veckors tid) 

mot skrivövningar.199 Direktionen godkände denna lösning och visade därmed en 

preferens för skrivövningar framom akademisk och teoretisk psykologi.200 Ökad 

modersmålsundervisning kom också i fortsättningen att vara ett viktigt mål i 

planeringsskedet inför flytten.201 Att helt ta bort ett läroämne var dock en tillfällig 

lösning, och en genomgående trend verkar ha varit att skjuta upp behandlingen av 

utbildningsfrågor. Detta skedde också vid rörliga polisen; enligt rörliga polisens 

chef Pentti Kallio var de tre månader långa aspirantkurserna visserligen för korta, 

men att förlänga dem var inte aktuellt 1960 eftersom det höll på att ske en omfat-

tande polisutbildningsreform.202 Alla väntade på den nya skolbyggnaden. 

Som polisskolans föreståndare hörde Jotuni till de mest framträdande av dem 

som uttalade sig om förändringarna polisutbildningen. Under sin tid som lärare 

hade han redan hösten 1944 fungerat som sekreterare för kommittén som utarbetat 

ett förslag till förändringar inom polisutbildningen. 203 När reformarbetet senare 

kom igång, var han skolans föreståndare och hade många visioner om vad som 

borde göras under de följande åren. I en artikel i Suomen poliisilehti 1959, skriven 

                                                
 

199  Pöytäkirja valtion poliisikoulun johtokunnan kokouksesta 20.12.1956, 4–5. Ca:2, Statens 
polisskolas arkiv, RA. 
200 Katila 1968, 498. 
201 Jotuni 1959, 3. 
202 Kallio 1960, 137. 
203 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 1. 



 

 

54

under en tid då den nya skolbyggnaden inom en överskådlig framtid skulle bli 

verklighet, tog han upp enligt hans mening centrala förnyelser.204 Alla de idéer 

han behandlar i början av artikeln har att göra med flytten till den nya byggnaden; 

orsaken till att kurserna kunde göras längre var att flera elever skulle rymmas i 

den nya byggnaden än i den gamla; orsaken till att man nu skulle kunna ha flera 

praktiska övningar var att kurserna skulle bli längre och att redskapen som behöv-

des nu skulle få plats i den nya byggnaden. Därefter nämner Jotuni idéer om att 

möjliggöra självstudier på underbefälsnivå 205  och att ge forskningsprojekt åt 

lärarna för att utöka deras kunskaper, men i artikeln ligger fokus tydligt på föränd-

ringar  som  direkt  hade  att  göra  med  den  nya  skolbyggnaden.  Detta  påvisar  att  

många av förändringarna inom polisutbildningen i början av 1960-talet främst 

hade att göra med att den nya byggnaden möjliggjorde sådant som man redan en 

längre tid haft planer på att förverkliga men i praktiken inte kunnat göra på Svea-

borg. 

Inför flytten till Otnäs förberedde sig lärarna på att ändra sina undervis-

ningsmetoder, och Jotuni skrev i samma artikel också om detta. Enligt Jotuni hade 

undervisningen tidigare dominerats av föreläsningar eftersom det tar längre tid att 

åskådliggöra innehållet än att föreläsa om det.206 Den nya skolbyggnaden skulle 

göra kurstiderna längre och därmed möjliggöra andra undervisningsformer, vilket 

avsevärt skulle höja kvaliteten på undervisningen. Den nya byggnaden skulle tack 

vare sina specialklassrum möjliggöra ökad undervisning i kriminalteknik då det 

äntligen skulle finnas utrymme för diverse bilder, tabeller, exempel på spår och 

verktyg som använts av brottslingar. Dessutom skulle den nya skolans närhet till 

trafiken möjliggöra praktiska trafikövervakningsövningar. Jotuni, som var inspire-

rad av universitetsstudier, lade också fram tanken om att poliser skulle kunna 
                                                

 
204 Jotuni 1959, 3. 
205 Självstudier som inlärningsmetod hade diskuterats inom polisutbildningen också tidigare. 1950 
vaknade i Poliisimies en diskussion om korrespondenskurser som ett sätt att lösa polisutbildning-
ens resursproblem. Genom att ersätta vissa delar av polisutbildningen med denna undervisnings-
form skulle utbildningen göras effektivare. Detta hade bland annat gjorts i Sverige med goda 
resultat och skulle enligt Poliisimies ledarskribent ha blivit en billig och effektiv lösning om bara 
polisorganisationen visade öppenhet gentemot nyheten. (Poliisimies 7/1950, 167–168.) 
206  I början av 1960-talet uppmärksammades också i Sverige att polisutbildningen varit för 
teoretisk och att den borde bli mera praktisk (Holgersson 2005, 256.). Detta följde 1960-talets 
professionaliseringstrend, där praktisk kunskapsorientering vävdes samman med det senaste inom 
teoretisk kunskap. 
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avlägga frivilliga, men meriterande, självstudier och tentamina vid Polisinstitutet. 

Jotuni planerade också att genom förhandlingar med universitet göra det möjligt 

för överkonstaplar att avlägga lägre rättsexamen, detta eftersom han märkt att 

vissa aktiva poliser på eget initiativ studerade juridik för att meritera sig.207 Att 

erbjuda andra sätt att meritera sig genom utbildning än de traditionella kurser som 

automatiskt ledde till behörighet till tjänster skulle fungera som en ”cooling out”-

mekanism både för dem som skulle stanna på en viss nivå i hierarkin och för dem 

som siktade högt genom att studera juridik. 

För att organisera elevernas gemensamma verksamhet grundade Kauko Kati-

la en elevkår för Statens polisskola 1955. Det hade redan funnits elevkårsverk-

samhet i slutet av 1940-talet, men dess betydelse hade varit marginell då bara 

politiskt engagerade velat delta och andra starkt motsatt sig idén.208 Bland Katilas 

initiativ före flytten till Otnäs kan nämnas elevkårens stipendiefond (1958), 

kursringarna (befälskursen från 1959, underbefäls- och manskapskurserna från 

1961) och elevkårens bibliotek (1960).209 Allt detta förebådade en starkt organise-

rad elevkårsverksamhet, som skulle ta fart i och med flytten till Otnäs. 

 

                                                
 

207 Jotuni 1959, 3–4. 
208 Kauko Katila muistelee mm Opettaja Vähälää (intervju, Tauno Vuoristo.). 
209 Poliisiopisto v1971, 16–19. 
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4. Nya förutsättningar för professionalisering: 1961–1969 

4.1. Den nya skolbyggnaden 

Polisskolans flytt från Sveaborg till Otnäs kom att bli en vändpunkt i den finska 

polisutbildningens historia. Statens polisskola var nu mycket större och modernare 

och fick ett nytt namn, Polisinstitutet. Anläggningen bestod av tre flyglar: en sex 

våningar hög inkvarteringsflygel, en tre våningar hög undervisningsflygel och en 

envåningsbyggnad med en polisstation och två garage. Huvudingången låg mellan 

inkvarterings- och undervisningsflyglarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Polisinstitutet i Otnäs (1.7.2011). 
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Som ovan diskuterats, var den viktigaste förnyelsen i samband med flytten att 

skolan nu kunde inkvartera ett större antal elever och kurserna därmed kunde 

göras längre. I övrigt var inkvarteringsflygeln inte toppmodern eller på annat sätt 

nyskapande, utan en vanlig kasernliknande byggnad. Undervisningsflygeln var 

däremot utrustad med det allra senaste i branschen: ett kriminaltekniskt laborato-

rium, ett museirum med föremål från brottsplatser, ett maskinskrivningsklassrum, 

ett rum för motorfordonsundervisning, ett mörkrum för bildframkallning, elevkå-

rens bibliotek och ett rum med en bildbandsprojektor. Ett specialklassrum som 

betraktades som särskilt modernt var ett där elever kunde öva på att undersöka 

brottsplatser medan andra elever betraktade övningen uppifrån en läktare. Förut-

om nyheterna innehöll undervisningsflygeln också en skjutbana och en fest- och 

gymnastiksal. På gården fanns en övningsstuga där eleverna fick öva på att 

undersöka spår av inbrott på dörrar och fönster.210 

Otnäs var ett helt annorlunda landskap än Sveaborg. På den gamla polissko-

lan hade poliserna hållit sig för sig själva. Det hade visserligen funnits soldater på 

Sveaborg eftersom det varit en militärbas, men inte på polisskolans område. 

Eleverna hade sällan gått till de andra öarna på fästningen eller till Restaurang 

Walhalla. Polisinstitutet i Otnäs låg däremot nära Hagalund och teknologbyn, och 

därmed hade poliserna att göra med betydligt fler människor än tidigare.211 Flytten 

innebar att polisskolan från att ha varit en isolerad enhet mitt i en militärbas blivit 

en integrerad del av en växande och dynamisk stadsdel. Poliserna bodde inte 

längre granne med armén, utan med teknologistudenter. Teknologerna angrep 

ibland lekfullt poliserna med diverse upptåg, bland annat genom att barrikadera 

bron mellan Lövö och Otnäs i samband med polisskolans flytt.212 

Eftersom Polisinstitutet hade gott om utrymme flyttade också Sjöbevak-

ningsskolan dit, vilket innebar att en våning i inkvarteringsflygeln, några förråd 

och  en  del  klassrum  användes  av  denna.  Polisstationen  upptog  å  sin  sida  endast  

den låga flygeln med garagen. 

                                                
 

210 Matti Launiainen, intervju. 
211 Arvo Koivulaakso, intervju. 
212 Poliisimies 15–16/1961, 519–520.  
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Äldre elever berättade om hurdana elevbostäderna varit på Sveaborg, och de 

yngre kunde känna sig tacksamma över den nya byggnaden. 213  Den tidigare 

nämnda identitetsutvecklingen inom poliskåren kom nu fram också i utbildningen; 

från att ha utbildats under förhållanden som i mycket påminde om ett militärläger 

skulle poliseleverna från och med hösten 1961 få gå i en modern polisskola som 

påminde mer om ett civilt internat än en barack. Poliserna höll på att bli en del av 

det civila samhället och fick leka med teknologer i stället för att skymta soldater 

bakom bastion Palmstiernas tjocka murar. Samtidigt öppnades möjligheter för nya 

former av undervisning, vilket skulle bidra till professionaliseringen genom att 

praktiska ämnen fick större betydelse i kursprogrammet. 

4.2. Flaskhalsen försvinner och en ny uppstår 

Utrymmesbristen hade varit en flaskhals för utvecklingen av polisutbildningen, 

och i samband med flytten till Otnäs försvann problemet genast. Manskapskursen 

kunde nu förlängas från tre månader till fem och en halv månad. De längre kur-

serna gjorde det möjligt att införa nya ämnen som civilrätt, fotografi och maskin-

skrivning.214 Också antalet lärare utökades, vilket gjorde det lättare att organisera 

undervisningen.215 Lättnaden kom dock att bli kortvarig eftersom en avgörande 

faktor, aspirantutbildningen, inte beaktats i planeringsarbetet. 

Rörliga polisen hade inte längre resurser att ta hand om hela landets aspi-

rantutbildning, och eftersom det nu fanns en ny, rymlig polisskola i Otnäs, flytta-

des aspirantutbildningen dit från och med vårterminen 1962, ett halvår efter att 

Polisinstitutet invigts.216 Beslutet om att flytta aspirantutbildningen till Polisinsti-

tutet kom dock oförutsett och plötsligt.217 Tidigare hade det uttryckligen ansetts 

vara bäst att rörliga polisen haft hand om aspirantutbildningen. Hösten 1944 hade 

kommittén som utarbetat förbättringsförslaget för polisutbildningen poängterat att 

aspirantutbildningen inte hörde hemma på Statens polisskola eftersom den till sin 

                                                
 

213 Klaus Helminen, intervju. 
214 Eloranta 1964, 343. 
215 Poliisiopisto h1964, 46–47. 
216 Toivanen 2001, 11. 
217 Eloranta 1968a, 484. 
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natur skiljde sig från den utbildning som skolan var avsedd för.218 Enligt Teuvo 

Ruohonen var aspirantutbildningen till exempel vid Helsingfors polisinrättning 

inte på något sätt sämre än den i Otnäs eftersom lärarna i Helsingfors var noggrant 

utvalda, erfarna poliser. Att aspirantutbildningen flyttades till Otnäs berodde 

enligt Ruohonen snarare på ett allmänt centraliseringsideal.219 

Enligt Olavi Jotuni var orsaken till att aspirantutbildningen flyttades till Po-

lisinstitutet att det var bäst att alla kurser ordnades på samma ställe. På detta sätt 

kunde manskapskursen kopplas till aspirantkursen på ett ändamålsenligare sätt än 

tidigare eftersom samma lärare nu kunde undervisa på båda kurserna.220 Jotunis 

konstaterande var alltigenom positivt, men i själva verket fanns det problem som 

förr eller senare skulle behöva åtgärdas. Polisinstitutet hade inte byggts till aspi-

rantskola, utan anläggningen hade planerats för att rymma endast manskapsut-

bildningen och de högre kurserna. Jotuni dog plötsligt 1962 och efterträddes av 

sin kollega Viljo Eloranta. Det är möjligt att Jotuni fram till sin död utgick från att 

Polisinstitutet skulle utvidgas för att möta det behov som nu fanns, men detta kom 

inte att ske. Det var Eloranta som skulle få ta itu med den nya utmaningen. 

Från och med höstterminen 1963 förkortades aspirantkursen från fem till tre 

månader för att flera kurser skulle kunna ordnas per år. Aspirantkursen var nu lika 

lång som den varit vid rörliga polisen. Samtidigt inkvarterades en extra elev i 

varje aspirant- och manskapsrum, vilket ledde till att man kunde ha 300 elever per 

termin i stället för 240.221 Det hade också varit möjligt att frigöra utrymme genom 

att förkorta manskapskursen på liknande sätt som aspirantkurserna förkortats, från 

fem och en halv månad till tre och en halv månad, men ett sådant alternativ förhöll 

sig Eloranta mera tveksamt till eftersom han ansåg manskapsutbildningen utgöra 

                                                
 

218 Mietintö niistä periaatteista, joiden mukaan poliisikoulutus oli järjestettävä, 10. 
219 Teuvo Ruohonen, intervju. I Finland rådde under 1960-talet inom polisutbildningen ett centra-
listiskt tänkande, vilket skiljde den finska polisutbildningen bland annat från den svenska. I 
Sverige skötte den nya polisskolan i Solna utanför Stockholm endast om de högre kurserna medan 
grundutbildningen sköttes av lokala skolor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Karlstad, 
Gävle och Luleå. (Ruotsin uusi poliisiopisto Solnassa, Poliisimies 10/1965, 384.) Inte ens då 
grundutbildningen flyttades till Tammerfors på 1970-talet bröts det centralistiska synsättet 
eftersom kurscentralen, inte till exempel enskilda län, hade hand om grundkurserna. 
220 Jotuni 1962, 315. 
221 Eloranta 1968a, 484. 
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den viktigaste delen av polisutbildningen.222 Också antalet elever per klassrum 

måste utökas från det ursprungliga 18 till 34–36.223 Polisinstitutet kom alltså att 

präglas av liknande problem som Statens polisskola på Sveaborg – korta kurstider 

och få klassrum. En ny flaskhals hade uppstått. Statens polisskola hade blivit för 

liten 1945 då staten i sin strävan efter centralisering flyttat manskapsutbildningen 

från länen till Sveaborg, och nu stod Polisinstitutet på samma sätt inför två alter-

nativ – att antingen förkorta kurstiderna eller låta eleverna köa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Antalet konstaplar utan manskapsutbildning 1.4.1962–1.4.1973.224 

 

Av figur 2 framgår hur Polisinstitutet fram till dess att aspirantutbildning flyttades 

till en separat kurscentral 1973 ständigt hade problem med att ordna tillräckligt 

många manskapskurser. 1962, då aspirantutbildningen flyttades till Polisinstitutet, 

växte behovet av manskapsutbildning snabbt då Polisinstitutet skulle se till att 

                                                
 

222 Poliisiopisto h1965, 10. 
223 Poliisiopisto v1964, 6–7. 
224 Polisiopisto 1962–1973. 
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tillräckligt många aspiranter utbildades och samtidigt ordna manskapskurser för 

det växande antalet utbildade aspiranter. Dessa två målsättningar var svåra att nå 

samtidigt eftersom Polisinstitutet på grund av utrymmesbrist måste välja mellan 

många aspirantkurser och få manskapskurser eller vice versa. Mellan 1964 och 

1970 lyckades Polisinstitutet genom kortare kurstider och flera elever per klass- 

och sovrum få ner antalet konstaplar som väntade på manskapskursen till en lägre 

nivå, men därefter började behovet växa igen tills det 1973 nådde ungefär samma 

nivå som 1964. Hösten 1973 hade antalet stigit till 783.225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antalet elever på aspirant- och manskapskurser per år 1961–1967. 

 

Figur 3 visar hur drastiskt manskapsutbildningen måste skäras ner för att aspirant-

kurserna skulle kunna ordnas på Polisinstitutet. Det stod klart att aspirantutbild-

ningen belastade Polisinstitutet mer än väntat, och enligt vissa borde rörliga 

polisen ha börjat ordna aspirantkurser på nytt.226 

                                                
 

225 Poliisiopisto 1962–1973. 
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I genomsnitt utbildades 387 elever per år på manskaps-, underbefäls- och be-

fälskurserna och 211 aspiranter per år under perioden hösten 1961 – våren 1968. 

Denna siffra kan jämföras med data från 1960, då Sveaborg och rörliga polisen 

utbildade sammanlagt 495. Under 1962, det första hela året i Otnäs, hade Polisin-

stitutet sammanlagt 521 elever, vilket översteg siffran från 1960 med endast 26 

elever.227 Ursprungligen hade man räknat med att det sammanlagda antalet kurs-

deltagare på Polisinstitutet per år skulle vara omkring 480, men aspirantutbild-

ningen fordrade ensam 250 till 300 platser. Lösningen blev att skära ner på man-

skapsutbildningen från 480 under 1961 till 171 och 250 åren 1962 och 1963 för att 

få plats för 248 respektive 184 aspiranter under dessa år. I slutändan hade den nya 

byggnaden i Otnäs för manskaps-, underbefäls- och befälsutbildningens del blivit 

trängre än den gamla skolan på Sveaborg. Bastion Palmstiernas kapacitet hade 

varit 360 elever per år, vilket var mindre än Polisinstitutets 480, men mycket med 

tanke på att aspirantutbildningen ordnats av rörliga polisen. Förutom aspirantut-

bildningen upptog också Sjöbevakningsskolan en våning i inkvarteringsflygeln, 

det vill säga 50 sovplatser per termin, och en del klassrum. Enligt den ursprungli-

ga planen skulle Sjöbevakningsskolans undervisning ske under perioden oktober–

april, och resten av året skulle det därmed finnas utrymme för polisens specialkur-

ser. Liksom Polisinstitutet ville dock också Sjöbevakningsskolan förlänga sina 

kurser, vilket ledde till att Polisinstitutet inte kunde ordna specialkurser. Ett 

mindre, men nämnvärt problem var också att polisens motorfordonsundervisning 

flyttats till Polisinstitutet; nu fanns det plats för endast två av skolans åtta bilar i 

garaget.228 

Elorantas slutsats var att det bara fanns en lösning, nämligen att hitta på ett 

nytt sätt att ordna aspirantutbildningen. Att flytta bort Sjöbevakningsskolan skulle 

inte räcka i längden, för det skulle bara ha frigjort 100 platser per år. För att lösa 

problemet så billigt som möjligt föreslog Eloranta för inrikesministeriet att Polis-

institutet skulle få köpa tomten invid för att kunna bygga en aspirantskola. Förde-

len med att ha den alldeles invid Polisinstitutet skulle vara att aspirantskolan inte 

skulle behöva ha egen matsal, gymnastiksal, skjutbana, egna laboratorier eller 
                                                

 
227 Eloranta 1968a, 483. 
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specialklassrum.229 Eloranta försökte flera gånger övertala inrikesministeriet att ge 

Polisinstitutet tillgång till tomten invid. Detta misslyckades 1964, och 1966 

försökte Eloranta på nytt. Enligt förslaget skulle granntomten användas till en ny 

aspirantskola och verksamhetsbyggnad för rörliga polisen. Enligt väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen skulle granntomten dock eventuellt användas vid ett framtida 

vägbygge. Eloranta betraktade detta som ett ytterst vagt skäl för att inte ta Polisin-

stitutets förslag på allvar. Han betraktade sin idé som realistisk eftersom grann-

tomten var tom och en ny aspirantskola skulle bli billig eftersom mycket av det 

som behövdes förutom klassrum och sovsalar redan fanns.230 

Eloranta måste hitta på andra sätt att lösa utrymmesfrågan. 1966 omvandla-

des Polisinstitutets radioklassrum till ett vanligt klassrum. Då hade skolan nio 

klassrum i stället för åtta och 24 sittplatser till. Polisinstitutet kunde nu ha 328 

elever på en gång, 88 fler än det ursprungligen avsedda 240. Polisskolans sam-

manlagda årliga kapacitet var således 252 aspiranter, sammanlagt 426 på man-

skaps-, underbefäls- och befälskurserna, 72 på specialkurser för kriminal- och 

ordningspolisen och 224 på motorfordonskurser.231 

Under perioden hösten 1961 – våren 1968 utbildades 308 poliser per år på 

manskapskurserna och 211 aspiranter per år. 232  Denna utveckling hade klart 

minskat på antalet aspiranter utan manskapsutbildning om det inte vore för det 

stora antal konstaplar som anställdes utan aspirantutbildning (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

229 Eloranta 1964, 346. 
230 Eloranta 1968a, 485. 
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Figur 4. Antalet konstaplar utan aspirantutbildning under de fem sista åren innan 

aspirantutbildningen blev obligatorisk 1969.233 

 

Denna kapplöpning mellan polisutbildningen och anställning av outbildade 

konstaplar fortsatte fram till mars 1969, då en ny polisförordning trädde i kraft. 

Förordningen gjorde det omöjligt att utnämna någon utan aspirantutbildning till 

konstapel.234  Under 1960-talet innebar kapplöpningen dock en reell utmaning; 

1967 anställdes 98 outbildade konstaplar, och de 246 aspiranterna som utbildats 

på Polisinstitutet var därmed fler än de som behövdes detta år. För att finna en 

balans skar Polisinstitutet ner på aspirantutbildningen för våren 1968 och antog 

endast 95 i stället för det planerade antalet 108. Av dessa utexaminerades 92, 

vilket var klart mindre än föregående termin, men trots det kunde alla inte få 

polistjänst genast; lokala länsmän hade nämligen anställt outbildade män, och 

inrikesministeriet måste genom specialarrangemang sysselsätta en del av de 

utexaminerade trots att det bara några månader tidigare hade funnits tillräckligt 
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många tjänster att fylla. 235  Eloranta förargade sig över denna utveckling, dels 

eftersom en del av de outbildade konstaplarna inte uppfyllde Polisinstitutets 

urvalskriterier, dels eftersom polischefernas preferenser gjorde det svårt att hitta 

jobb åt de ”dyrt utbildade” aspiranterna.236 Under Elorantas kritik mot den rådan-

de situationen ligger en frustration över hur lite de lokala polischeferna, och 

dessutom de lagstiftare som inte tagit steget att förbjuda dylik rekrytering, värde-

satt den utbildning som Polisinstitutet stått för under 1960-talet. 

4.3. Undervisningen och selektionen utvecklas och likriktas 

Enligt Arvo Koivulaakso genomförde Eloranta efter Jotunis död 1962 en egen 

utbildningsreform. Hans undervisningsmetoder i straffrätt var mera teoretisk än 

Jotunis, som legat nära vardagen. Enligt Koivulaakso var Eloranta en universi-

tetsman som lade stor vikt vid juridik.237 Eloranta, som var juris licentiat (1954) 

och vicehäradshövding (1956) hade blivit lärare på Statens polisskola 1960, 

endast två år tidigare, efter att ha arbetat inom rättsväsendet och vid juridiska 

fakulteten vid Helsingfors universitet. Som polis hade han arbetat endast under ett 

års tid innan han deltagit i vinter- och fortsättningskriget.238 I allmänhet brydde 

sig de praktiskt inriktade eleverna på Polisinstitutet mindre om juridik än om hur 

de skulle gå tillväga för att fånga lagbrytare. Poliserna betraktade inte till exempel 

att fastslå huruvida ett brott mot liv varit ett dråp eller ett mord som relevant 

eftersom denna uppgift hörde till domstolen.239 

Att betona juridik var dock inget självändamål. Även om ett pragmatiskt sätt 

att förhålla sig till yrkesutövningen är ett önskvärt drag då poliser måste kunna 

fatta snabba beslut i komplicerade situationer, leder övertro på intuitivt handlande 

enligt Korander till att polisen inte klarar av att hålla ett sunt intellektuellt avstånd 

till sin yrkesutövning, något som kännetecknar professionellt tänkande inom 

moderna yrken.240 Genom att betona juridik och andra teoretiska aspekter kunde 
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Polisinstitutet få poliserna, särskilt aspiranter utan erfarenhet, att inte vara för 

självsäkra ute på fältet. Utbildningen i Otnäs var starkt juridisk, vilket kunde 

kännas abstrakt med tanke på yrkesutövningen, men de nya poliserna lärde sig ett 

lagbaserat sätt att betrakta det de såg i sin yrkesutövning. 

Under 1960-talet förvandlades polisutbildningen till en allmän utbildning för 

hela yrkeskåren. Tidigare hade det funnits diverse linjefördelningar. På Sveaborg 

hade det länge funnits separata linjer för stads- och landsortspoliser, och stadspo-

lislinjen hade dessutom varit indelad i en kriminalpolislinje och en ordningspolis-

linje. Också efter att linjeindelningen avskaffats 1945 hade polisutbildningen inte 

haft en standardiserad roll eftersom aspirantkursen inte varit obligatorisk och de 

aspirantkurser som funnits ordnats på olika ställen. Enligt Klaus Helminen ändra-

des tänkesättet med tiden. Tidigare hade man velat specialisera konstaplarna 

genast från början, senare skulle poliserna utbildas till allmänna poliser. En 

eventuell specialisering skulle med rätta först ske senare under karriären, enligt 

Helminen främst på underbefälsnivå. Eftersom det inte förelåg någon juridisk 

skillnad mellan ordnings- och kriminalpolisen, utan de två funktionerna var rent 

organisatoriska, skulle polisutbildningen helst följa den officiella avsaknaden av 

indelning. Helminen jämför polisutbildningen med juristutbildningen eftersom 

båda i hög grad är allmänna och specialisering sker sent.241 Detta stämmer också 

väl in på andra klassiska professioner. Att polisutbildningen blev allmän och 

standardiserad ökade dess betydelse för polisens enhetskultur. 

Förutom innehållsmässigt kom polisutbildningen under 1960-talet att föränd-

ras i fråga om selektionen. Eftersom all utbildning centraliserats till Polisinstitutet 

kunde selektionen ske utifrån enhetliga kriterier. Detta kom att få ökad betydelse 

för selektionen till polisyrket då Polisinstitutet under 1960-talet stärkte sin ställ-

ning inom polisutbildningen och till slut 1969 fick ensamrätt att bestämma vem 

som kunde utnämnas till yngre konstapel. 

Enligt Klaus Helminen har antalet sökande till polisutbildningen traditionellt 

varit så stort att det varit möjligt för Polisinstitutet att göra en lyckad selektion.242 

Detta gällde särskilt 1960-talets senare hälft, då de stora åldersklasser som fötts 
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efter andra världskriget höll på att gå ut i arbetslivet.243 Urvalsprovet för aspirant-

utbildningen bestod av några fysiska test, uppsatsskrivning och en intervju. En 

grupp lärare hade i uppgift att intervjua sökande till aspirantkursen. En vanlig 

fråga var varför den intervjuade ville bli polis, och ett lika vanligt svar var att han 

ville förbättra världen genom att minska på brottsligheten. Frågan och svaret var i 

det närmaste standardiserade, och avvikelser var sällsynta.244 Altruismidealet var 

således starkt representerat i polisens yrkesidentitet, vilket vittnar om poliskårens 

tendens att se sin yrkesgrupp ur ett traditionellt funktionalistiskt perspektiv. 

Denna observation stämmer överens med Koranders identifiering av karaktärsdra-

get kallelse som ett önskat drag hos poliser; om den sökande svarat något annat än 

att han ville bekämpa brottsligheten för att skapa ett bättre samhälle, hade hans 

svar stuckit ut bland skaran av sökande, men om han varit mera specifik och 

betonat sitt hat mot brottslingar, hade urvalsnämnden knappast godkänt honom. 

Enligt Korander hotar en sådan inställning till polisarbetet den lagbundna ord-

ningen då polisens uppdrag inte är att agera domstol och brottspåföljdsmyndig-

het.245 En sådan polis skulle också ha svårt att klara av att stå ut med den cynism 

som drabbar poliser som inser att deras åtgärder inte löser samhällets problem.246  

Urvalsnämnden brukade också ställa följande fråga till sökande som klarat 

sig dåligt i det skriftliga provet: Berodde det dåliga resultatet på lättja eller enfald? 

Ingen svarade enfald eftersom alla antog att en polis förväntades vara intelli-

gent.247 Frågorna urvalsnämnden ställde var i det närmaste standardiserade, och 

intervjun tog i allmänhet bara några minuter.248 

Inträdesprovet var inte det enda gallringsverktyget. Det hände ibland att 

aspiranter skickades hem om de klarade sig dåligt i mellanförhören eller annars av 

                                                
 

243 Antalet potentiella poliser kom dock att minska med tiden. Enligt Esa Meronen, föreståndare på 
Polisens kurscentral, ändrades förutsättningarna för en lyckad rekrytering eftersom årskullarna 
blivit allt mindre; i slutet av 1970-talet kom 80 000 personer in på arbetsmarknaden, fram till 
medlet av 1980-talet skulle antalet minska till 60 000. (PKK h1977, 5–6.) 
244 Arvo Koivulaakso, intervju. 
245 Korander 2004, 8. 
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lärarna bedömdes var olämpliga för polisyrket.249 Också på manskapskurserna var 

det möjligt att skicka hem elever; de som anställts direkt utan aspirantutbildning 

kunde senare skickas till Polisinstitutet för att delta i manskapsutbildningen, men i 

många fall stötte de där på den selektionsmekanism de tidigare kommit undan. Av 

de fyrtio dylika polismännen som kom till manskapskursen i Otnäs våren 1969 

skickades tio genast tillbaka eftersom de inte uppfyllde selektionsvillkoren i fråga 

om färgsyn och fullgjord läroplikt. 250  Dessa  konstaplars  rätt  att  fortsätta  som  

poliser ifrågasattes dock aldrig. De som skickades hem utan att ha klarat av kursen 

avråddes från att återvända, förutom om personen i fråga varit tvungen att avbryta 

kursen på grund av sjukdom eller annan dylik orsak.251 

Elorantas  vision  var  att  ha  ett  så  stor  underbefäls-  och  befälsreserv  att  alla  

lediga tjänster skulle kunna fyllas genast.252 Konkurrensen om platser på underbe-

fälskurserna var trots detta stor, särskilt eftersom Polisinstitutet ofta måste priori-

tera aspirant- och manskapsutbildningen. Alla sökande kunde inte bli antagna till 

underbefälsutbildningen, men också de som inte blev antagna lärde sig mycket 

genom att läsa till urvalsprovet. Litteraturen var omfattande, och enligt Koivula-

akso nådde poliserna en så hög kunskapsnivå inför provet att de ifall de blev 

antagna till underbefälskursen inte skulle lära sig mycket nytt utöver det de redan 

lärt sig. Enligt Koivulaakso måste lärarna hålla undervisningen på en lägre nivå 

eftersom de som med nöd blivit antagna måste kunna följa med undervisningen. 

Slutresultatet blev att en del av eleverna inte lärde sig mycket nytt.253 För de bästa 

elevernas del framstod kurserna således främst som ett selektionsverktyg. 

Urvalsmekanismen för underbefäls- och befälskurserna kan betraktas utifrån 

skillnaden mellan vertikal och horisontell utbildning.254 Fastän de sökandes mål 

var att stiga i hierarkin genom vertikal utbildning, utvidgade de sina yrkeskunska-

per genom att läsa till inträdesförhöret, och denna utbildning kom därmed att vara 

horisontell. För poliskåren var det en fördel att många ville bli antagna eftersom 
                                                

 
249  Se till exempel lärarkårens beslut om aspirant Eero Olavi Laurila: Pöytäkirja 
pol.op.opett.kunnan kokouksesta 21.11.1962. Ca:2, Statens polisskolas arkiv, RA. 
250 Poliisiopisto v1969, 7. 
251 Arvo Koivulaakso, intervju. 
252 Eloranta 1968a, 486. 
253 Arvo Koivulaakso, intervju. 
254 Honkonen 1999, 9–10. 
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mångdubbelt fler ansträngde sig för att nå detta mål än de som sedan skulle stiga i 

hierarkin. Detta ledde till att en stor del av de äldre konstaplarna kände till lag-

stiftningen väl.255 I detta fall fungerade den horisontella utbildningen dock inte 

som en ”cooling out”-mekanism för dem som såg utbildningen som ett rent 

selektionsverktyg då ett villkor för ”cooling out” är att den som deltar i utbild-

ningen upplever den vara meningsfull även om den inte leder till högre rang. 

Eftersom poliser i allmänhet betraktar utbildningen som ett selektionsverktyg256, 

måste dylik horisontell utbildning ha varit föga uppskattad och inte haft nå-

gon ”cooling out”-funktion. Polisutbildningen hade ännu inte förvandlats från ett 

selektionsverktyg till genuin fortbildning för hela yrkeskåren. 

4.4. Mot en gemensam yrkesidentitet 

Polisinstitutet kom för första gången någonsin att samla hela den finska polisut-

bildningen till en anläggning. Denna centralisering hade både för- och nackdelar 

eftersom den å ena sidan ledde till skalfördelar men å andra sidan till utrymmes-

brist. En av de viktigaste förändringarna sett ur ett professionaliseringsperspektiv 

var att alla nya poliser skulle få en gemensam grundutbildning på ett och samma 

ställe och dessutom dela skola med elever på andra poliskurser. Polisutbildningen 

i Otnäs skulle således bli en gemensam erfarenhet för en hel generation poliser. 

Enligt Arvo Koivulaakso umgicks deltagare på olika kurser i allmänhet inte 

sinsemellan.257  Detta skedde naturligt eftersom de hade separata lektioner och 

deltagarna på underbefälskursen var betydligt äldre och av högre rang än de som 

studerade på aspirant- och manskapsnivå. De bodde också i olika rum i inkvarte-

ringsflygeln. Elevkårsverksamheten förde dock samman eleverna eftersom den 

omfattade elever från alla kurser och därmed byggde broar inom hierarkin. Enligt 

Pertti Luntiala ville lärarna uttryckligen att elever på olika kurser skulle ha så 

mycket med varandra att göra som möjligt.258 Luntiala anser att det är bra för den 
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finska polisens starka enhetskultur att elever på olika kurser lär känna varandra 

och inte bara bildar grupper utifrån rang och ålder – befälseleverna var ofta i 35-

årsåldern medan aspiranterna var i tjugoårsåldern.259 

Någon elevkårsverksamhet hade inte funnits på rörliga polisens aspirantkur-

ser260, men på Polisinstitutet blev den mycket omfattande genast från början då 

alla kurser omfattades av den. Kauko Katila hade varit elevkårens kurator sedan 

1955, då han inlett den på nytt. Då Katila inledde elevkårsverksamheten hade den 

bara omfattat befälskursen, men 1958 utvidgades verksamheten till underbefäls-

kursen och följande år till manskapskursen.261 När nu också aspiranterna flyttades 

till Otnäs och började delta i elevkårsverksamheten omfattade elevkåren hela 

polisutbildningen. 

Katila lade stor vikt vid elevkårens uppgift att förmedla traditioner.262 En-

skilda traditioner förmedlades genom specialiserade elevkårskommittéer. Det 

fanns tio kommittéer att välja mellan: schackkommittén (Viljo Eloranta donerade 

ett pris att tävla om), fotograferingskommittén (eleverna fick framkalla bilder i 

Polisinstitutets fotolabb), musikkommittén (allsångskvällar varje vecka och en 

elevkör), underhållningskommittén (ordnade bland annat en bal), filmkommittén 

(gratis film på tisdagar), idrottskommittén (ordnade tävlingar), skyttekommittén 

(skjutövningar), publikationskommittén (kurspublikationen och en månatlig 

kurstidning, POKU), bibliotekskommittén (tog hand om elevkårens bibliotek) och 

kursringskommittén.263 

Elevkårsverksamheten kom att prägla Polisinstitutets vardag. På Katilas ini-

tiativ lät elevkåren måla porträtt av alla föreståndare för polisskolan från T.A. 

Hämäläinen till Viljo Eloranta. Från och med flytten till Otnäs trycktes elevkårens 

terminspublikationer, som redan funnits på Sveaborg, i bokform, vilket gav varje 

elev ett bestående minne från kurserna. På Katilas initiativ fick elevkåren dessut-

                                                                                                                                 
 

aspiranterna kunde se att de äldre poliserna till exempel tyckte att utbildningen inte var viktig med 
tanke på yrkesutövningen, skulle aspiranterna påverkas av detta och gå på lektionerna med denna 
inställning. 
259 Pertti Luntiala, intervju. 
260 Matti Ajaste 14.7.1978: LP:n Pol. koulutus (intervju, Tauno Vuoristo.). 
261 Poliisiopisto v1971, 17. 
262 Klaus Helminen, intervju. 
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om en flagga och ett baner 1964.264 Katila kom 1965 på idén om att i Polisinstitu-

tets aula ha minnesplattor över alla poliser som dött i tjänst, vilket påminde 

eleverna om dem som offrat sig för samhällets bästa. Att se ett hundratal minnes-

plattor på väggen påminde om poliskårens kollektiva uppoffringar. Enligt Levä 

råder inom manskapskulturen ett slags riddar- eller munkbroderetos, där grupp-

tillhörighet är ett starkt inslag; poliserna har ofta varit tvungna att bygga upp en 

inbördes solidaritet på grund av deras tidvis spända förhållande till det omgivande 

samhället.265 Detta etos skapades dock inte endast tyst inom manskapskulturen, 

utan på flera sätt under polisernas vistelser på Polisinstitutet. Särskilt elevkårens 

kollektiva inslag fungerade som en enande kraft inom den stora yrkeskåren. Detta 

stod i skarp kontrast till den tidigare situationen, då det inte funnits någon organi-

serad elevkårsverksamhet inom polisutbildningen, särskilt under åren efter fort-

sättningskriget; enligt Anssi Kuiri hade ingen gruppanda hunnit uppstå på rörliga 

polisens kurser eftersom kurserna varit korta och eleverna bott på olika ställen. 

Att många aspiranter avbrutit kursen för att arbeta med annat hade heller inte 

bidragit till någon gemenskapskänsla.266 Nu var stämningen mera positiv. 

Ett av Katilas synligaste elevkårsinitiativ var kedjestenen utanför Polisinsti-

tutets huvudingång. Stenen höggs ut från en klippa på Polisinstitutets tomt. Den 

försågs med en kedja och texten ”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”.267 

Hela elevkåren var med om att flytta stenen till huvudingången.268 Kedjestenen 

blev för otaliga yngre konstaplar – och för ännu fler sökande till aspirantkurserna 

– det första de såg av Polisinstitutet, och ingen polis kan ha undvikit att reagera på 

dess  budskap;  poliskåren  är  ett  lag,  och  den  som  inte  sköter  sig  är  en  börda  för  

hela yrkeskåren.269 

Kedjestenen förebådade en attitydförändring bland polismännen. Ilkka Levä 

har i sin forskning lagt märke till en fortfarande på 1960-talet allmän praxis att 
                                                

 
264 Poliisiopisto v1971, 16–19. 
265 Levä 2008, 18. 
266 Anssi Kuiri: LP:n koulutustoimisto (intervju, Tauno Vuoristo.). 
267 ”Ketju on niin vahva kuin sen heikoin rengas.” I svenskan uttrycks ordspråket i allmänhet som i 
texten. 
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269 Kedjestenen har sedermera flyttats till den nya Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, men fått 
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och Polismuseet. 



 

 

72

enskilda polismän skötte sina uppdrag på egen hand eller tillsammans med högst 

en kamrat. Att klara sig ensam var enligt Levä en norm inom den dåvarande 

poliskulturen. 270  Denna arbetsmetod står i kontrast till senare tänkande, där 

polisen ska se till helheten. Enligt Matti Launiainen är kedjestenens budskap att 

poliserna ska kunna lita på varandra. Till exempel patrullerar konstaplar inte 

längre ensamma, utan i par. Den som inte sköter sig kan utsätta sina arbetskamra-

ter för livsfara.271 Fortfarande i början av 1960-talet rådde dock en mentalitet där 

fysisk styrka och användning av den var ett framträdande element i polisarbetet.272 

Enligt Levä skedde en förändring i den tidigare betoningen av individuell insats i 

slutet av 1960- och början av 1970-talet. 273  Genom  att  skapa  en  atmosfär  av  

försiktighet och samarbete dämpade poliskåren det som Korander identifierar som 

överdriven maskulinitet; en polis ska vara stark och modig, men inte överdriva.274 

Enligt Väinö Rantio lyckades psykologiundervisningen i Otnäs åtgärda ett 

problem som lett till många dödsfall inom poliskåren, nämligen att poliser lekte 

hjältar och tog onödiga risker. Poliserna började inse att de inte kunde gå in i 

vilken situation som helst oförberedda och att de måste börja betrakta farliga 

situationer ur en mera taktisk synvinkel. Med tiden har polisutbildningen enligt 

Rantio gjort poliserna betydligt skickligare på att hantera farorna.275 Att möta 

brottslingar ensam ledde ofta till allvarligare sammandrabbningar än om poliser 

bildade lag. Enligt Korander är dylik våldsam legalism, där tvångsmedel är ett 

rutinmässigt inslag, ett uttryck för manskapets fysiska maskulinitet, ett psykolo-

giskt verktyg som inte får överdrivas. Denna typ av legalism står enligt Korander i 

skarp kontrast till den roll som fredsbevarare polisen sedermera fått.276 Det tradi-

tionella läroämnet boxning byttes ut mot judo inför flytten till Otnäs277, vilket 
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också vittnar om att poliserna härefter skulle övermanna brottslingarna på ett 

sofistikerat sätt utan att använda för mycket maskulint våld.278 

Kedjestenens budskap handlar också om ett annat element inom poliskåren, 

nämligen isolering och solidaritet. Det är en fördel för poliskåren att polismännen 

ser sig som en gemenskap och kan lita på varandra. Liksom fysisk maskulinitet är 

isolering och solidaritet element som varken får saknas eller överdrivas eftersom 

för lite leder till brist på laganda och tillit, för mycket till att poliserna blir för 

okritiska gentemot sina kollegers misstag.279 För att lära aspiranterna och man-

skapet ”för polismän nödvändiga karaktärsegenskaper” 280  hade Polisinstitutet 

dessutom infört uppträdande som ett nytt läroämne. Enligt Olavi Jotuni hade det 

på de korta kurserna på Sveaborg inte funnits tid för att bland eleverna utveckla 

dessa karaktärsegenskaper, bland annat allvarligt, värdigt och rakryggat uppträ-

dande. Syftet med denna undervisning var enligt Jotuni att lära poliserna hur de 

skulle handla i sitt arbete och hur de skulle förhålla sig till allmänheten för att 

poliskårens anseende inte skulle äventyras.281 

4.5. Polisinstitutets professionella dominans och autonomi 

Innan en utbildningssekreterartjänst vid inrikesministeriet inrättades i början av 

1970-talet var polisstyrelsen inte särskilt insatt i undervisningen på Polisinstitutet, 

och därmed hade inrikesministeriet under 1960-talet en passiv roll inom polisut-

bildningen.282 De få läroböcker som fanns godkändes visserligen av ministeriet, 

men i praktiken kompletterade lärarna böckerna med en stor mängd material de 

själva producerat.283 Polisutbildningen dominerades alltså av Polisinstitutet, som 

hade omfattande autonomi i fråga om undervisningen. Fastän Polisinstitutet var 

underställt inrikesministeriet var det Polisinstitutets föreståndare Viljo Eloranta 

som kontrollerade polisutbildningen. Enligt Klaus Helminen höll Eloranta stän-

digt vakt om Polisinstitutets och dess lärarkårs intressen. Om något som rörde 
                                                

 
278 Det japanska ordet j  ( ) betyder ”den milda vägen”. Kampsporten bygger på grepp, inte 
på skadande slag. 
279 Korander 2004, 14–15. 
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polisutbildningen enligt Eloranta inte stod rätt till, stormade han in på inrikesmini-

steriets polisavdelning för att kritisera, och detta blev han med tiden ökänd för på 

ministeriet.284 Enligt Helminen hade Eloranta en bestämd syn på hur polisutbild-

ningen skulle skötas och gillade inte att inrikesministeriet lade sig i.285 Eloranta 

var själv jurist, inte polis, och till sin profil betydligt mera akademisk än till 

exempel sin föregångare Olavi Jotuni286 ,  men  trots  detta  står  det  närmare  till  

hands att identifiera honom med poliskåren än med någon annan instans eftersom 

Polisinstitutet, inte inrikesministeriet, var hans närmaste referensram. En pro-

fessionell expert har en stark position i förhållande till kunden och verktyg att 

påverka dennes beteende287, och Eloranta behandlade i enlighet med detta inri-

kesministeriet som en kund som inte var medveten om sina behov. 

När Klaus Helminen blev lärare i juridiska ämnen vid Polisinstitutet våren 

1965 upptäckte han att det inte fanns någon läroplan att följa. Han frågade Eloran-

ta vad kurserna skulle innehålla. Föreståndaren klappade Helminen på axeln och 

sade ”Nå, straff- och processrätt, nog vet du ju…”.288 Också Arvo Koivulaakso 

fick utforma en egen läroplan. Eftersom hans ämne kriminalteknik var ett nytt 

läroämne på Polisinstitutet kunde han inte bygga undervisningen på tidigare 

kursers innehåll. Under flera år som kriminalpolis vid Helsingfors polisinrättning 

hade Koivulaakso fått en gedigen erfarenhet av kriminalteknik, förutom i fråga 

om klassificering av fingeravtryck, en uppgift som inte hört till Helsingforspolisen. 

Utifrån sin praktiska erfarenhet av vad polisen behövde veta om kriminalteknik 

utformade Koivulaakso ett helt nytt läroämne.289 Eloranta fäste trots sina bestäm-

de åsikter om polisutbildningen ingen uppmärksamhet vid läroplaner. Här kan 

man lägga märke till Elorantas starka tro på de professionella lärarnas frihet att 

forma sin undervisning utan påtvingade direktiv. I detta avseende gav han sina 
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medarbetare det handlingsutrymme som professionella yrkesutövare behöver och 

trivs med.290 

 Helminen ansåg till skillnad från Eloranta att det behövdes läroplaner, och 

med honom som en av initiativtagarna började lärarkåren på egen hand utarbeta 

inofficiella läroplaner för de olika kurserna. Läroplansutkasten gavs till represen-

tanter för elevkåren för att kommenteras, och sedan diskuterades de ytterligare av 

lärarna. Helminen anser att läroplansarbetet därmed hade fått en god grund att 

bygga vidare på. 291  Läroplansdiskussionerna lärarna emellan utgjorde enligt 

Helminen dock främst en officiell välsignelse av innehållet, och själva utforman-

det av läroplanerna sköttes av de enskilda lärarna. Informationsflödet mellan 

lärarna fungerade väl eftersom lärarna var få och samlades i lärarrummet under 

rasterna. Undervisningen var ett vanligt diskussionstema i lärarrummet. Lärarna 

frågade varandra om de olika ämnena och vad de andra lärde ut för att kunna 

beakta det i sin undervisning, bland annat genom att ta upp teman som hade att 

göra med det eleverna lärt sig på andra lärares lektioner. Även om det inte fanns 

någon organiserad koordination av undervisningen i form av läroplanskonferenser 

eller dylikt, ledde denna form av informationsutbyte till att lärarna kände till 

kursprogrammet som helhet.292 

Att Polisinstitutet ensamt dominerade polisutbildningen ledde till att utbild-

ningen och arbetslivet fjärmades från varandra. Enligt Koivulaakso låg arbetslivet 

och polisutbildningen långt från varandra under 1960-talet. Det fanns inget 

responssystem, och eleverna var i allmänhet inte intresserade av att komma med 

förbättringsförslag. Koivulaaksos observation var att eleverna bara var intressera-

de av sin egen kurs, och om de fått ändra något hade de bara velat göra det lättare 

för sig, inte höja kvaliteten på undervisningen. Många polisinrättningar var lika 

ointresserade. En gång skickade Koivulaakso en enkät med eleverna som återvän-

de till sina polisinrättningar under påsklovet. Han frågade hur mycket polisinrätt-

ningarna använde diverse tekniker vid brottsundersökningar. De flesta svarade på 

enkäten, men många svarade att de inte ville svara honom, utan endast svarade på 
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frågor från inrikesministeriet. Enligt Koivulaakso hade fältet legat närmare aspi-

ranterna då aspirantkurserna organiserats av rörliga polisen.293 Kontakten mellan 

lärare och elever var visserligen levande under själva kurserna, men därefter var 

det till skillnad från dagens läge inte lika lätt att ta kontakt med lärarna för att 

ställa frågor som uppstått på fältet.294 

Helt dominerade var Polisinstitutet dock inte. Helsingfors polisinrättning 

hade före centraliseringen haft en betydande roll inom aspirantutbildningen. 

Under 1960-talet ordnade Helsingforspolisen korta kurser för de nyutbildade 

eftersom arbetsuppgifterna i staden var annorlunda än i största delen av landet och 

aspirantkursen i Otnäs var mycket allmän till sitt innehåll. Många av dessa nyut-

bildade aspiranter kom från landsbygden. 295  Helsingfors hade länge haft en 

regelbundet utbildad poliskår eftersom rörliga polisens högkvarter (som också 

fungerat som aspirantskola) sedan enheten grundats 1931 legat i staden. Också 

vad gällde övrig specialiseringsutbildning, till exempel den som ordnades av den 

lokala kriminalavdelningen, kunde Helsingfors vidareutveckla yrkeskunskaperna 

hos specialiserade yrkesmän.296 

Att Polisinstitutet hade en förhållandevis självständig ställning innebar att 

det ofta måste ta initiativ i frågor som inrikesministeriet inte befattade sig med. Ett 

exempel på detta var Elorantas strävan att skaffa resurser att täcka kostnaderna för 

att skicka lärarna ut på fältet för att observera praktiskt polisarbete eller utomlands 

för att bekanta sig med polisutbildningen i andra länder. Eloranta hade i början av 

1960-talet lagt märke till att de årliga budgetmedel staten reserverat för ändamålet 

inte ökat sedan de införts i budgeten 1946 fastän antalet ordinarie lärare stigit från 

fem till tretton. Slutresultatet hade blivit att lärarna måste sköta dessa arbetsupp-

gifter under sin semester och på egen bekostnad. Våren 1964 förhandlade Eloranta 

med elevkåren om att grunda en fond för främjandet av polisutbildningen i syfte 

att tillgodose lärarnas behov och dessutom stöda poliser som ville vidareutbilda 

sig inom yrket. Fonden grundades 1965, och Eloranta blev dess ordförande. 1967 
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fogades Olavi Jotunis minnesfond och T. A. Hämäläinens stipendiefond till den 

nya fondens mandat, vilket avsevärt bidrog till dess framgång. Elorantas vision 

var att i framtiden bilda en stor kulturfond för poliskåren för att främja polisens 

strävan på alla plan. 297  Eloranta fick i samband med polisutbildningens 50-

årsjubileum 1968 beröm för att genom fonden ha möjliggjort stora stipendier.298 

4.6. Aspirantutbildningen vinner terräng 

Eftersom aspirantutbildningen ännu inte var obligatorisk präglades 1960-talet av 

en kapplöpning mellan Polisinstitutet och landsbygdens länsmän, som ofta an-

ställde personer som inte deltagit i aspirantutbildningen. Då det nu fanns möjlig-

het för alla nya konstaplar att gå aspirantkursen, skulle det i längden ha varit 

problematiskt att godkänna att vissa inte skulle behöva delta i kursen.299 Detta 

resonemang  kan  granskas  utifrån  ett  tankeexperiment  i  syfte  att  hitta  möjliga  

orsaker till att en nybliven polis inte skulle anse sig behöva aspirantkursen: 

– Det är enklare att börja arbeta på min hemort genast än att flytta till Otnäs 

för några månader. Denna uppoffring är för stor även om jag kommer att vara 

polis till pensionsåldern. 

– Det är enklare att börja arbeta på min hemort genast än att flytta till Otnäs 

för några månader. Denna uppoffring är för stor eftersom jag inte kommer att 

arbeta som polis särskilt länge. 

– Utbildningen är inte nödvändig för yrkesutövningen utan kan hoppas över. 

– Utbildningen är visserligen nödvändig, men inte för just mig eftersom jag 

nog duger som jag är. 

– Polisinstitutets gallringsprocess är för sträng, och därför är det bäst att 

undvika att utsätta mig för den och i stället lita på goda personliga kontakter till 

den lokala polischefen. 

Listan kunde göras längre, men gemensamt för alla orsaker är att man inte 

vill underkasta sig de selektions- och förädlingsmetoder statsmakten fastställt. Om 

någon av de ovannämnda orsakerna hade godtagits, hade staten onekligen sänt ut 
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svårtolkade signaler både till dem som funderade på huruvida de skulle söka till 

aspirantkursen och till dem som bemödat sig att delta i den för att lära sig sitt nya 

yrke. Att handla utifrån dylika orsaker är förståeligt eftersom forskningen kommit 

fram till att folk i allmänhet inte vill ta till sig information genom att läsa manua-

ler, utan föredrar att experimentera och undersöka för att lära sig praktiskt.300 

Polisen har dock inte råd att låta nya konstaplar lära sig sitt yrke genom att expe-

rimentera, för frukterna av det hade varit sämre lagkunskap, flera misstag och 

flera dödsfall. Att Polisinstitutet, som var en skola utanför fältet, började diktera 

villkoren för vad fältpoliserna förväntades kunna bröt det som Korander kallar 

polismännens isolering och solidaritet.301 Då aspirantutbildningen blev obligato-

risk blev det polisutbildningen, inte den pragmatiska manskapskulturen ute på 

fältet, som blev den primära gemensamma erfarenheten för nyblivna konstaplar. 

Poliskulturen kom att genast från början formas av utbildning och organiserad 

elevkårsverksamhet. 

Under 1960-talet deltog många som anställts utan aspirantutbildning i man-

skapskursen  i  Otnäs.  De  som  varit  poliser  utan  att  ha  gått  aspirantkursen  hade  

praktisk erfarenhet som i viss mån motsvarade de insikter helt nya poliser som 

precis gått aspirantkursen hade. Enligt Helminen var de outbildade polisernas 

praktiska kunskap dock snäv. 302  De som gått aspirantkursen hade en bredare 

teoretisk bas som förberedde dem också för andra uppgifter än de vanligaste 

rutinuppdragen på landsbygden, där de outbildade konstaplarna i allmänhet 

arbetade. Vad gällde praktisk erfarenhet var poliser som arbetat i Helsingfors ofta 

betydligt  mera  erfarna  än  de  som arbetade  på  annat  håll  eftersom uppdragen  var  

mångsidigare i städerna än på landsbygden. 303  Genom utbildning kunde alla 

poliser åtminstone få en teoretisk bas för att hantera alla typer av uppdrag även 

om de kanske aldrig blev aktuella för en del av poliserna. Detta är en egenskap 

som karakteriserar professionella yrkesutövare. Enligt Karl-Erik Sveiby är icke-

professionella yrkesutövares kompetenser bundna till en specifik fysisk omgiv-
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ning, till exempel till en viss fabrik i industriarbetares fall, medan professionella 

yrkesutövare hör till ett fristående nätverk där kompetenserna inte är bundna till 

en särskild arbetsplats eller organisation.304 I den aspirantutbildade polisens fall 

var kompetensen således densamma även om polismannen flyttades till en annan 

del av landet.305 

Att en del av eleverna på manskapskursen inte gått aspirantkursen ledde till 

att skillnaden mellan aspirantkursen och manskapskursen måste vara mindre än 

lärarna önskat. Eftersom lärarna inte kunde utgå från att eleverna på manskaps-

kursen hade en gemensam bakgrund, var det svårt att skapa en manskapsutbild-

ning som inte började från grunderna.306 Enligt Matti Launiainen hade manskaps-

kursen en kompletterande funktion, men den skiljde sig inte mycket från aspirant-

kursen. 307  Skillnaden mellan aspirant- och manskapsutbildning var att lärarna 

kunde utgå från att eleverna kände till grunderna och därför inte behövde lika 

många förklaringar som aspiranterna.308 Till och med underbefälskursen var i hög 

grad en repetition av tidigare kursers innehåll.309 Befälskursen innehöll dock en 

obduktionsexkursion och några andra rättsmedicinska teman som inte behandla-

des på andra kurser. En av de viktigaste skillnaderna mellan de olika kurserna var 

således att eleverna hade mer erfarenhet ju längre de kom.310 Manskapselever 

hade tillräcklig praktisk kunskap för att kunna ställa frågor. 311  Tiden mellan 

aspirant- och manskapskursen var i allmänhet två år, vilket gav de nyutbildade 

aspiranterna en slags inofficiell praktikperiod.312 

Enligt Kouvola länsman Antero Huhtinen var de yngre konstaplar som sak-

nade aspirantutbildning bra på sitt arbete, men eftersom allt var nytt för dem då de 
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senare deltog i manskapskursen på Polisinstitutet var det svårt för dem att få 

tillräckligt goda vitsord för att senare kunna bli antagna till underbefälskursen.313 

Aspirantkursen och manskapskursen var som känt innehållsmässigt liknande, 

vilket innebar att förberedelsen inför slutproven var repetition för dem som gått 

aspirantutbildningen och nytt för dem som anställts utan utbildning. 

I en artikel i Poliisimies 1968, året innan aspirantkursen blev obligatorisk för 

alla, konstaterar Eloranta att de som deltog i manskapsutbildningen utan att först 

ha gått aspirantkursen klarade sig sämre än andra.314  Eloranta motsatte sig därför 

att lokala länsmän anställde outbildade män och tog i varje kurspublikation upp 

statistik över antalet utbildade och outbildade för att fästa uppmärksamhet vid 

detta. Han ville genom statistiken presentera utbildningsbehovet och resultatet av 

Polisinstitutets verksamhet för att övertyga läsarna om de utmaningar polisutbild-

ningen stod inför.315 Det faktum att aspirantutbildningen inte varit obligatorisk 

hade uppmärksammats länge. I en artikel i Suomen Poliisilehti från 1956 hade 

Teuvo Syrjälä hävdat att polisyrket saknade en ”dynamisk kraft” som kunde föra 

yrket framåt, bland annat i fråga om det faktum att aspirantutbildningen inte var 

obligatorisk.316 När hela utbildningen centraliserats till det nya Polisinstitutet såg 

Eloranta som sin uppgift att förenhetliga den utbildning varje polis skulle få, och 

denna strävan innefattade att göra det omöjligt för outbildade personer att ta sig in 

i poliskåren. 

Det största hindret för Polisinstitutet var att länsmännen hade befogenhet att 

utnämna vem som helst till polis. Polisinstitutet ville hindra länsmännen från att 

anställa poliser utan aspirantutbildning genom att erbjuda dem utbildade aspiran-

ter, och när aspiranterna fått sin utbildning skulle Polisinstitutet se till att de inte 

skulle behöva vänta för länge på manskapskursen. Behovet av nya poliser var på 

1960-talet ca 280–300 per år (aspiranter och outbildade tillsammans), vilket 

innebar att man skulle behöva utbilda 300–320 manskapselever per år för att 

mängden konstaplar utan manskapsutbildning inte skulle öka. I början av april 
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1968 väntade 642 aspiranter på manskapsutbildning, och detta antal ville Eloranta 

få ner till ca 400–500.317 Som ovan konstaterats, innebar utrymmesbristen i Otnäs 

att det var svårt att komma ner till sådana siffror. 

Elorantas önskan uppfylldes 1969 då den nya polisförordningen gjorde den 

av Polisinstitutet ordnade aspirantkursen obligatorisk.318 Härefter skulle det vara 

möjligt att anpassa utbildningen enligt behovet utan att outbildade konstaplar 

kunde ta sig in genom bakdörren. 

4.7. Polislagen träder i kraft 

Polislagen, som trädde i kraft 1.1.1967, reglerade för första gången i lag polisens 

verksamhet. Denna förnyelse utanför polisutbildningen kom att påverka po-

liskårens professionalisering då dess innehåll måste beaktas i polisutbildningen, 

som nu höll på att bli obligatorisk också för de yngsta konstaplarna. Levä betrak-

tar slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som en vändpunkt i polisens 

manskapskultur bland annat eftersom polislagen fordrade reflektion över polisens 

arbetspraxis och en ökad betoning av lagarbete.319 

Innan polislagen stiftades byggde reglerna för yrkesutövningen på författ-

ningar av förordningskaraktär eller på sedvanerätt. I den svenska lagen, som den 

finska sedan gammalt byggde på, hade bestämmelser som gällde den allmänna 

ordningen stiftats av härskaren medan andra lagar stiftades av riksdagens ständer. 

En följd av detta system var att polisens verksamhet i Finland fram till 1960-talet 

inte byggde på lagstiftning, utan på förordningen om polisväsendet i Finland 

(57/25) från 1925. I princip hörde reglering av polisens verksamhet alltså inte till 

folkrepresentationens mandat. 

Enligt parlamentariska poliskommitténs analys var ett av syftena med 

polislagen att öka medborgarnas rättsskydd och polisens känsla av ansvar genom 

att i lag definiera när polisen hade rätt att använda tvångsmedel. Polisens rätt att 

använda de medel som behövdes lösgjordes således från polisens allmänna upp-
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drag, att upprätthålla ordningen, och bands till den allmänna lagstiftningen.320 Att 

polisverksamheten reglerades i lag gav samtidigt poliskåren en ställning som 

modern profession; dess etiska kod var inte längre att till varje pris upprätthålla 

ordningen, utan att tjäna samhället genom att i enlighet med ett kontrakt, polisla-

gen, utöva sitt yrke på det sätt kunden, folket, valt utifrån de professionella poli-

sernas råd. Enligt Konttinen vill professionella yrkeskårer övertyga dem som 

använder tjänsten och dem som reglerar yrkets professionella status om tjänstens 

värde. Ett annat mål är autonomi bland annat gällande frihet i yrkesutövningen.321 

Polislagen kom för poliskårens del att främja dessa två mål genom att utgöra ett 

kontrakt mellan poliskåren och folket. Lagstiftning förutsatte ömsesidig respekt 

genom att den definierade båda parternas handlingsutrymme. Alternativt kunde 

man säga att polislagen minskade på polisens professionella status eftersom 

polisens handlingsutrymme och frihet att bedöma behovet av tvångsmedel enligt 

bästa  förstånd  inskränktes,  men detta  resonemang skulle  bortse  från  den  tidigare  

avsaknaden av kundförhållande. Den nya lagen gjorde för första gången folket till 

den professionella polisens kund; tidigare hade polisen varit en del av härskarens 

tvångsapparat och därmed haft ett kontraktförhållande med folket endast via 

härskaren. Denna utveckling passar väl in i poliskårens professionalisering. Enligt 

Konttinen har en av förändringarna som lett till moderna professioner varit att den 

ställning professioner haft med stöd av traditionella maktstrukturer ersatts med en 

ställning som bygger på hur högt de som anlitar yrkesgruppen värderar dess 

tjänster.322 Detta skedde då polisens verksamhet kom in under en demokratisk, 

parlamentarisk lagstiftning. 
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5. Mot en yrkesutbildad profession: 1970–1977 

5.1. Polisens kurscentral löser utrymmesbristen 

Polisinstitutet lyckades trots utrymmesbristen både minska antalet konstaplar som 

saknade utbildning från 283 våren 1964 till 138 1970 och förkorta perioden 

mellan aspirant- och manskapskursen från ca 2 år i slutet av 1960-talet till mindre 

än ett år 1970.323 Denna gynnsamma utveckling berodde i hög grad på att skolan 

överskridit den ursprungliga kapacitet den byggts för. Inkvarteringsflygeln hade 

varit avsedd för 240 elever per termin, men genom att inkvartera en person extra i 

en del av rummen hade Polisinstitutet kunnat utbilda 328 elever per termin.324 

Eftersom det inte fanns utrymme för hela aspirantutbildningen i Otnäs, delegera-

des en del av aspirantkurserna till Helsingfors polisinrättning för att Polisinstitutet 

skulle kunna koncentrera sig på underbefäls-, befäls- och specialkurser, som blivit 

lidande på grund av den belastning aspirantkurserna medfört. 325  Helsingfors 

polisinrättnings kurser motsvarade kurserna i Otnäs eftersom många av lärarna 

undervisade på båda ställena.326 Syftet med kurserna i Helsingfors var att lösa 

Helsingfors polisbrist genom att de som i framtiden skulle arbeta i Helsingfors 

blev antagna till polisinrättningens kurser.327 Polisinstitutet hade drabbats av en 

akut utrymmesbrist som inte längre gick att lösa med provisoriska arrangemang. 

På 1970-talet vaknade inrikesministeriets intresse för polisutbildningen. Ti-

digare hade frågor som hade att göra med polisutbildningen skötts som ett av de 

många uppdrag chefen för tekniska byrån hade, men 1972 inrättade inrikesmini-

steriet på polisöverdirektör Erkki J. Korhonens initiativ en ny tjänst för polisut-

bildningsfrågor. Valtter Petterson blev därmed landets första polisutbildningssek-

reterare.  En  av  Pettersons  första  uppgifter  blev  att  hitta  på  ett  sätt  att  möta  det  

växande behovet av polisutbildning trots att Polisinstitutet var alltför litet. Det 

fanns många som anställts utan aspirantutbildning och väntade på manskapskur-
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sen.328 Eftersom  den  stora  mängd  poliser  som  anställts  direkt  efter  andra  världs-

kriget höll på att gå i pension, behövdes så många nya aspiranter att behovet 

överskred Polisinstitutets årliga kapacitet på ca 1000 platser med 500–600 platser. 

Detta problem skulle enligt beräkningarna vara länge eftersom den äldre genera-

tionen skulle fortsätta att gå i pension i stora skaror fram till 1981.329  I början av 

1970-talet ökade behovet av aspirantutbildning också eftersom en ändring i 

polisernas pensionsålder och allt fler sjukpensioneringar skapade polisbrist, 

särskilt i Helsingfors.330 Samtidigt förkortades polisernas lagstadgade arbetstid, 

vilket ytterligare bidrog till bristen.331 

 Viljo Eloranta hade stora planer för Polisinstitutets framtid. Han ville utvidga 

skolan till en närliggande tomt och få rörliga polisen och centralkriminalpolisen 

att flytta till Otnäs.332 Att polisinstitutets tomt med nöd rymde de ursprungliga 

byggnaderna innebar dock att tilläggsbyggnader hade krävt en större tomt, och 

med tiden hade de omgivande tomterna fyllts med andra byggnader. Det rådde 

bland annat stor brist på parkeringsplatser på Polisinstitutets tomt, och något 

utrymme för motorfordonsövningar eller idrott fanns heller inte. Polisinstitutet 

hade inget auditorium och måste ibland låna Brandinstitutets.333 Enligt Petterson 

hade det visserligen varit möjligt att utvidga skolbyggnaden i Otnäs i viss mån, 

men det skulle ha begränsat förnyelsearbetet av flera orsaker. Då polisinstitutet 

byggts i början av 1960-talet hade det avsetts att vara en bestående lösning, men 

det ökande elevantalet och behovet av längre kurstider för att undervisningen 

skulle kunna utvecklas innebar att Polisinstitutet helt enkelt blivit för litet och 

gammalmodigt.334 På 1970-talet föreföll Polisinstitutet i Otnäs vara en gammal 

byggnad. Även om Polisinstitutets klassrum och specialrum varit moderna då de 

byggts och fortfarande i stort sett motsvarade 1970-talets standard, framstod 

elevbostadsflygeln som en stram kasern. Det som varit modernt på 1950-talet var 

fortfarande gångbart på 1970-talet, men det som varit standard på 1950-talet 
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motsvarade på 1970-talet inte längre tidens ideal.335  Några större klassrum där 

massföreläsningar kunde hållas gemensamt för flera grupper fanns heller inte, 

vilket inte motsvarade de förväntningar man kunde ha på en modern skolbyggnad. 

Några enskilda arbetsrum hade inte funnits för lärarna på 1960-talet, utan alla 

hade delat på ett lärarrum.336 Hur  man  än  gjorde  skulle  det  ha  varit  omöjligt  att  

finna plats för tusen elever till inom ramen för Polisinstitutet, så Petterson ansåg 

det vara mera praktiskt att flytta ut en del av kurserna.337 

Höstterminen  1973  inrättades  en  separat  kurscentral  som  administrativt  var  

en del av Polisinstitutet men fysiskt låg i Helsingfors, där polisinrättningen redan 

tagit över en del av aspirantutbildningen 1971. Höstterminen 1973 användes 

Finska arbetarinstitutet i Berghäll som skolbyggnad, men detta var bara en tillfäl-

lig lösning. 338  Tammerfors polischef Paavo Koskela fick höra om Pettersons 

strävan att hitta en lämplig byggnad för kurscentralen och tipsade honom om en 

tom fabrik, Haarla pappersfabrik på Pohjolankatu i Tammerfors. Tammerfors stad 

var villig att rusta upp den gamla fabriken för kurscentralens behov. Staden erbjöd 

dessutom kurscentralen en stor tomt i stadsdelen Hervanta, vilket skulle möjliggö-

ra elevbostäder och i framtiden också en ny skolbyggnad. Flytten till Tammerfors 

innebar att aspirantutbildningen måste ordnas under provisoriska förhållanden då 

fabriken endast kunde betraktas som en tillfällig lösning. Fabriken var inte byggd 

för ändamålet och saknade därför specialklassrum, och dessutom saknade kurs-

centralen  det  stora  antal  elevbostäder  som behövdes.  Man räknade  dock  med att  

dessa praktiska problem skulle gå att lösa med tiden.339 

Under 1973 kunde bara 276 av 585 aspiranter utbildas på Polisinstitutet, res-

ten utbildades vid Helsingfors polisinrättning och Polisens kurscentral.340 1974 

var kurscentralens årliga kapacitet 540 elever. Genom att överlåta en avsevärd del 

av polisutbildningen till Polisens kurscentral ville Petterson göra det möjligt att 

uppfylla behovet av utbildade aspiranter så att alla tjänster skulle vara fyllda i 
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början av 1975. Förutom aspirantutbildningen kunde kurscentralen dessutom lätta 

på Polisinstitutets börda genom att ordna en del av manskapskurserna.341 Eftersom 

aspirantkursen blivit obligatorisk 1969, fanns det ingen risk för att outbildade 

skulle bli poliser även om det skulle ta tid att utbilda tillräckligt många. 

5.2. Ny utbildningsreform 

Polisorganisationen som helhet började genomgå strukturella förändringar i mitten 

av 1960-talet, och att Petterson utnämndes till utbildningssekreterare var ett steg i 

denna process. 1970-talet kom att präglas av en omfattande polisutbildningsre-

form. Samtidigt pågick en allmän reform av utbildning på andra stadiet, vilket 

innebar att mängden allmänbildande undervisning i bland annat språk, matematik, 

informationsbehandling och modersmål skulle utökas vid diverse läroinrättningar, 

och detta kom också att påverka läroplansarbetet för Polisinstitutets kurser.342 

Petterson ansåg att utrymmesbristen på Polisinstitutet inte var det enda pro-

blemet för polisutbildningens framtid och att det fanns mycket som kunde göras 

för att få utbildningen att motsvara aktuella behov. Den nya kurscentralen i 

Tammerfors  löste  problemet  med  utrymmesbristen  och  gjorde  det  möjligt  att  

fördubbla längden på både aspirant- och manskapsutbildningen, vilket utgjorde ett 

villkor för att polisutbildningen skulle kunna utvecklas. 343  Därmed uppstod 

möjligheterna att pröva nya sätt att organisera utbildningen. I en artikel i Poliisi-

mies 1974 presenterade Petterson sin vision för vad som behövde göras:344 

Enligt Petterson hade polisens verksamhet och förvaltning genomgått en 

snabb utveckling under de senaste åren. Större och mera komplicerade verksam-

hetsenheter ställde krav på effektiv arbetsledning, och denna del av polisarbetet 

beaktades inte i tillräcklig grad på Polisinstitutet. För att råda bot på problemet 

ordnades på inrikesministeriet ett omfattande fortbildnings- och specialiserings-

program om ämnet, men enligt Petterson kunde man inte i längden lappa ihop 

kunskaperna med hjälp av endast specialkurser. Ny teknik, bland annat ADB, 

informationssystem, nya hjälpmedel och dylikt ställde särskilt inom kriminalpo-
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lisarbetet krav på specialiseringsutbildning som inte fanns att tillgå. Det fanns inte 

heller någon klart definierad kriminalpoliskurs vid Polisinstitutet, en brist som 

många experter inom området noterat. Språkundervisning fattades också fastän 

polisarbetet höll på att bli allt internationellare345 och allt fler utlänningar reste till 

Finland. Dessutom saknades en egentlig polischefskurs.346 

Ett problem Petterson lade märke till var bristen på läroplaner. Som ovan 

konstaterats hade lärarna haft frihet att utarbeta sina egna läroplaner, men det hade 

inte funnits någon specialiserad planeringsgrupp. Enligt Pertti Luntiala hade 

undervisningen tidigare främst byggt på vad lärarna själva ansett vara relevant. 

När han börjat som lärare 1970 hade han endast haft läroböckerna som stöd för sin 

undervisning.347 En lärobok i sig ger endast en bild av vad ämnesområdet som 

helhet innefattar och ger som sådan ingen information om vad föreläsningarna ska 

innehålla. Målet med 1970-talets läroplaner var således att ge kurserna en klar 

struktur som lärarna skulle följa snarare än konstruera. Avsaknaden av ett koordi-

nerat läroplansarbete kom bland annat till uttryck i att ämnesområden gick in i 

varandra. Som exempel nämner Luntiala att undervisningen i straffrätt och trafik-

rätt inte gick ihop. Eftersom trafikrätten tidigare varit en del av allmän straffrätt 

uppstod ibland överlappningar som inte alltid var pedagogiskt konstruktiva. Ett 

exempel på förvirring var hur man skulle göra upp en ritning över trafikolycks-

platser då olika lärare presenterade olika metoder. 348  Tidigare hade dessutom 

undervisningen på de olika kurserna som känt haft i stort sett samma innehåll, och 

den största skillnaden hade varit att kunskaperna fördjupats. De nya läroplanerna 

byggde på en annan princip, nämligen att samma sak inte skulle behandlas flera 

gånger utan kurserna skulle bli mera avancerade ju högre upp man kom.349 

Enligt Petterson hade den juridiska undervisningen traditionellt stått i cent-

rum  eftersom  polisens  uppgift  allmänt  ansågs  vara  att  se  till  att  lagarna  följdes.  

Med tiden  har  syftet  med utbildningen  blivit  att  förbereda  poliserna  för  att  möta  
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också de samhällsproblem som inte kan lösas med hjälp av den skrivna lagen.350 

Betoningen av juridik hörde således samman med en stark betoning av det polis-

kulturella drag Korander identifierar som legalism; det räckte för polisen att känna 

till den lag den skulle handla utifrån, men en ensidig betoning av lagen kunde leda 

till för hårda tag som leder till orättvisa på fältet.351 Den juridiska undervisningen 

på Polisinstitutet hade visserligen varit god, men enligt inrikesministeriets arbets-

grupp hade det funnits för lite undervisning i polistaktik. Enligt Petterson hade 

Kauko Katila och Arvo Koivulaakso visserligen lyckats väl i att utveckla de nya 

ämnena polistaktik och kriminalteknik, men i undervisningsprogrammet hade 

dessa ämnen haft mindre betydelse än de traditionella juridiska ämnena.352 

Enligt Väinö Rantio hade undervisningen traditionellt innehållit mycket som 

inte  varit  väsentligt  med tanke  på  polisens  arbete  medan viktiga  saker  inte  tagits  

upp. På Sveaborg hade släckning av skogsbränder, ett tema som åtminstone för 

stadspoliserna var oväsentligt eftersom brandkåren hade hand om denna uppgift, 

behandlats i detalj medan poliserna inte fått lära sig hur man skulle blockera en 

brottslings potentiella flyktvägar vid en uttryckning.353 Enligt Teuvo Ruohonen 

nämndes ledningstaktik på befälskursen, men någon undervisning om ämnet blev 

det inte.354 I Ruohonens anteckningar från befälskursen finns just ingen anknyt-

ning till ledarskap förutom Voitto Vähäläs detaljerade instruktioner om hur 

polisen skulle gå tillväga för att skingra en folkmassa.355 Det fanns således ett 

behov av att ta reda på vad poliserna behövde för att utbildningen skulle kunna 

utvecklas planmässigt. 

För att kunna utarbeta nya läroplaner för polisutbildningen bildade Petterson 

arbetsgrupper som bestod av poliser i nyckelpositioner på fältet. Utbildningsre-

formen skulle bygga på att fältet bestämde vad som var relevant. Arbetsgrupperna 

gjorde anteckningar om utbildningsbehovet på stora plakat. Behovet kartlades 

genom att experterna för varje polisuppdrag kartlade vilka kunskaper och färdig-
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heter manskapet, underbefälet och befälet behövde.356 Väinö Rantio, som hade en 

aktiv roll i reformarbetet, betonade betydelsen av att göra en klar skillnad mellan 

manskaps- och underbefälsutbildningen för att underbefälskursen inte skulle vara 

en upprepning av manskapskursen utan öka underbefälets förmåga att leda man-

skapet i situationer som fordrade taktiskt tänkande.357 På 1970-talet kom fältet på 

många sätt närmare utbildningen. Enligt Teuvo Ruohonen hade fältet och polisut-

bildningen haft ytterst lite kontakt före 1970-talet, men därefter kom kontakten att 

vara omfattande. Ruohonen hade bland annat mycket kontakt med Pertti Luntia-

la.358 På 1970-talet ville polisens högsta ledning att lärarna skulle delta i praktiskt 

polisarbete. Luntiala följde därför vissa kvällar, nätter och veckoslut med polispa-

truller, vilket gav honom omfattande praktisk erfarenhet av teman han undervisa-

de om.359 Ett av reformens centrala syften var att knyta teorin närmare praktiken. 

Till exempel psykologin, som länge varit ett undervisningsämne, hade tidigare 

behandlats separat, men från och med 1970-talet kopplades den samman med 

ämnet polistaktik. Också den juridiska undervisningen skulle knytas till yrkesäm-

nen som kriminalteknik, allmän polislära och trafik.360 Rantio, som under utbild-

ningsreformen ledde gruppen för utveckling av ämnet kriminaltaktik, införde för 

att råda bot på bristen på ledningsförmåga bland befälet gruppledarskap som en 

del av underbefäls- och befälsutbildningen.361 

Genom de ovannämnda förändringarna kom polisutbildningen att få en mera 

praktisk prägel. Polisämnena kom i högre grad än tidigare att utgöra en professio-

nell utbildning som gav eleverna en gedigen teoretisk-praktisk färdighet. Detta 

gällde till och med det högsta befälet; en av de nya kurserna på 1970-talet var en 

särskild polischefskurs. Den viktigaste orsaken till att denna behövdes var att 

många polischefer var jurister, inte yrkesutbildade poliser, och därmed saknade 
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egentlig polisutbildning.362 Detta var ett behov som uppmärksammats redan 1944 

men inte åtgärdats före 1970-talet.363 

Förutom allmänbildande ämnen, som ökade på Polisinstitutet i samband med 

den allmänna utbildningsreformen på andra stadiet, skulle också ämnen med 

anknytning till polisyrket förändras och arbetspraktik integreras i utbildningen. 

Aspirant- och manskapsutbildningen med praktikavsnittet medräknat kom därmed 

att räcka två år. För att skärpa selektionen höjdes inträdeskraven så att sökande till 

polisutbildningen måste ha yrkesutbildning eller studentexamen. 364  Antalet 

studenter bland poliserna ökade med tiden; 1974 var 15,8 procent av aspiranterna 

studenter, i början av 1980-talet hade andelen stigit till 68,6 %.365 

Enligt Pertti Luntiala kändes det i början ovant att grundutbildningen flyttat 

till Tammerfors, men trots att utbildningen nu var decentraliserad följde aspirant- 

och manskapskurserna samma läroplaner som tidigare, vilket innebar att det också 

i fortsättningen fanns en naturlig övergång mellan kurserna.366 Även om en del av 

utbildningen flyttats bort från Polisinstitutet var situationen alltså mycket olik den 

som rått på 1950-talet, då rörliga polisen och Helsingfors polisinrättning haft hand 

om aspirantutbildningen. I och med att aspirant- och manskapsutbildningen 

flyttade till Tammerfors måste grundutbildningen och befälsutbildningen till 

skillnad från tidigare dock ha separata uppsättningar lärare.367 Denna förändring 

ledde till att de olika kurserna började få specialiserade lärarkårer. Genom kurser 

på Statens utbildningscentral i Munksnäs fick lärare som skulle utbilda poliser 

ökad pedagogisk färdighet.368 Den pedagogiska kvaliteten tilldelades därmed ökad 

uppmärksamhet. Enligt Väinö Rantio ledde detta till att alla lärare inom polisut-

bildningen sedermera varit lämpliga för sin uppgift; tidigare hade det funnits både 

bättre och sämre lärare då dessa i första hand varit jurister, inte pedagoger.369 
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Även om läroboksproduktionen kom igång först på 1990-talet, kom lärarna 

på Polisinstitutet under 1970-talet att producera en hel del eget läromaterial som 

kan  betraktas  som  ett  förstadium  till  läroböcker.  Väinö  Rantio  sammanställde  

utifrån en noggrann genomläsning av en lärobok i rättsmedicin ett kompendium i 

vilket han lyfte fram de för polisen relevanta delarna. Denna kombination av 

allmän rättsmedicin och lång arbetserfarenhet inom Helsingfors kriminalpolis har 

använts inom polisutbildningen under flera årtionden. Inrikesministeriet gav också 

Rantio i uppgift att sammanställa kompendier om ungdomspolisverksamhet – ett 

nytt område inom polisverksamheten – och farliga brott.370 Kompendiearbetet på 

Polisinstitutet utgjorde således en början till en för en professionaliserad yrkeskår 

skapad kurslitteratur. 

De som undervisade poliserna hade mer än tidigare kontakt med andra aktö-

rer i samhället. Rantio undervisade läkare och sjukskötare om samarbetet med 

polisen i rättsmedicinska undersökningar. På 1960-talet hade läkare och sjukskö-

tare på grund av sin tystnadsplikt varit motvilliga att dela med sig av information 

till polisen även om informationen kunde vara viktig med tanke på patientens 

rättsskydd. Denna undervisningsverksamhet har med tiden lett till att samarbetet 

inom rättsmedicin underlättats.371  För Pertti Luntiala, som hade i uppdrag att 

undervisa i vägtrafikrätt, blev en viktig del av undervisningen likaså att lära 

poliserna hur deras arbete kunde förenas med andra aktörers verksamhet för att 

förbättra trafiksäkerheten. Luntialas princip var att polisen inte kunde göra allt på 

egen hand. Han kallade in gästföreläsare från samarbetspartnerna (Meteorologiska 

institutet, radio, tv, Vägverket). Detta samarbete betonades särskilt inom befälsut-

bildningen, vars mål var att upplysa det blivande polisbefälet om betydelsen av att 

integrera polisverksamheten i andra myndigheters och organisationers gemen-

samma verksamhet. Bland exempel på samarbetspartner polisen borde känna till 

nämner Luntiala åklagarämbetet, justitieförvaltningen och socialmyndigheterna. 

Även om samarbetet med diverse myndigheter och organisationer på 1970-talet 
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fortfarande i hög grad byggde på enskilda polisers initiativ kom temat fram i 

undervisningen.372 

I början av 1970-talet dog mångdubbelt fler personer per år i trafiken än i 

dagens läge, och trafikrätt var på grund av den dystra statistiken ett aktuellt 

tema.373 Luntiala såg som en viktig del av sin undervisning att få eleverna att ta 

trafikbrott på allvar. I elevernas medvetande fanns det ”riktiga” brott och trafik-

brott, och en utmaning var att få dem att inse att trafikbrott kunde vara lika ödes-

digra som till exempel våldsbrott. Med tiden blev det lättare att få eleverna att inse 

detta. Liksom i fråga om trafikbrott förhöll sig eleverna till en början skeptiskt till 

det nya tänkesätt som byggde på brottsförebyggande verksamhet vid sidan av 

traditionell brottsbekämpning. 374  Teorin om att brottsförebyggande verksamhet 

var effektivare än traditionell brottsbekämpning var inte ny, och bland annat 

Kauko Katila hade i Poliisimies argumenterat för dess användbarhet375,  men  det  

var först på 1970-talet som förebyggande arbete började bli en naturlig del av 

polisyrket. 1970-talet var i flera dylika avseenden en tid av förändring vad gällde 

polisens förhållande till brottsligheten. Polisen började i allt högre grad se sin 

uppgift inte bara ur ett rent praktiskt perspektiv, utan ur ett funktionellt. 

Polisutbildningsreformen gällde inte bara Polisinstitutets verksamhet, utan 

hela polisorganisationen. Pettersons arbetsgrupp hade i uppgift att utveckla 

polisverksamheten, inte endast polisutbildningen, som bara var ett verktyg.376 Nya 

former av brott, bland annat ekonomiska brott, miljöbrott, familjevåld och interna-

tionell narkotikahandel, var allt svårare för polisen att handskas med. Inte minst 

den teknologiska utvecklingen och den brottslighet den möjliggjorde förde med 

sig många utmaningar.377 Det fanns ett behov av att ständigt uppdatera polisernas 

kunskaper för att hela organisationen skulle kunna följa med utvecklingen, och 

enligt Petterson var arbetsplatsutbildning det effektivaste och billigaste sättet att 
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göra detta på kontinuerlig basis. Till exempel ansvaret att ta del av ny lagstiftning 

kunde inte lämnas åt individen.378 Arbetsplatsutbildning sparar arbetstid eftersom 

den sker lokalt och utbildarna och eleverna därmed inte förlorar lika mycket 

arbetstid som om de reste till Tammerfors eller Esbo. Enligt Launiainen vore 

idealet att alla som gått befälskursen skulle ha färdigheter att undervisa sitt lokala 

manskap.379 För att kunna uppdatera poliskårens kunskaper om ny teknologi och 

andra förändringar började en fortbildnings- och specialiseringsutbildning organi-

seras från och med 1973. 1976 avgav polisens högsta ledning direktiv om hur 

arbetsplatsutbildningen skulle organiseras i hela polisförvaltningen. Direktivet 

innehöll detaljerade instruktioner om hur arbetsplatsutbildningen skulle organise-

ras i länen, specialenheterna och polisdistrikten. Varje enhet skulle ha en kontakt-

person som hade i uppgift att kartlägga enhetens utbildningsbehov, organisera 

utbildning för enheten och förmedla information om utbildningsbehov till länen, 

som i sin tur skulle ge det till polisens högsta ledning för att omsättas i följande 

års läroplan. Läroplanen och undervisningshelheter planerades centralt. Arbets-

platsutbildningen kom att göra det enklare för poliskåren att fortbilda sig närhelst 

nya förändringar blev aktuella. På detta sätt fanns det alltid information och 

material om ny lagstiftning, nya informationssystem och annat som präglade ett 

samhälle i snabb förändring.380 

Den nya polisutbildningen på 1970-talet uppmuntrade mer än tidigare till ho-

risontell utbildning också utöver kurserna på Polisinstitutet och Polisens kurscen-

tral. Esa Meronen uppmanade i en kurspublikation från 1978 de nyutbildade 

konstaplarna att inte bara vänta på att polisorganisationen skulle ordna utbildning 

åt dem, utan aktivt ägna sig åt självstudier. Enligt Meronen skulle arbetet på detta 

sätt bli mera meningsfullt och framgången i karriären större. 381  Bakom detta 

resonemang  fanns  en  vision  om  en  professionell  polisman  som  inte  bara  ser  

utbildning som ett sätt att stiga i hierarkin, utan som nyckeln till mening och 

framgång i vardagen. Tidigare hade det visserligen också funnits möjligheter för 
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dem som var ambitiösa att till exempel studera juridik vid sidan om polisarbetet, 

men för det stora flertalet poliser räckte grundutbildningen. Meronens uppmaning 

påminner om Olavi Jotunis vision från tjugo år tidigare om att erbjuda poliserna 

möjlighet till självständiga studier även om Jotunis idéer byggde på meritering 

snarare än horisontell ”cooling out”. På 1970-talet kom innovationer som special-

kurser och arbetsplatsutbildning att utgöra horisontell utbildning som inte kunde 

betraktas som selektionsverktyg, utan som kurser som lärde deltagarna något som 

var meningsfullt med tanke på arbetet och därmed uppfyllde ”cooling out”-

villkoret. 

På 1970-talet övergick polisen från det så kallade bypolissystemet till samar-

betsområden för att intensifiera samverkan mellan olika polisdistrikt, och verk-

samheten blev mera planerad än tidigare. Betydelsen av brottsförebyggande arbete, 

arbete bland ungdomar och samarbete med skolor och andra organisationer som 

har med ungdomar att göra fick ökad betydelse i planeringen. Polisen erbjöd 

också företag och hem ökad säkerhetsrådgivning och anpassade sin verksamhet 

till enskilda kvarter och områden. Denna mångsidiga samhällsnära verksamhet 

kom att utvecklas till dagens närpolisarbete.382 

Polisens uppgifter var i synnerhet tidigare starkt bundna till klart definierade 

uppgifter, och någon professionell frihet att se till helheten och åtgärda sociala 

problem och inte bara lagbrott fanns inte. Beträffande närpolisstrategin har for-

skare hävdat att en modell som bygger på att lösa samhällets problem framom att 

bara fånga brottslingarna är nära sammanknutet med det moderna välfärdssamhäl-

lets sociala hjälpmekanismer. 383  Uppkomsten av närpolissynsättet går lätt att 

placera in i den av Levä identifierade utveckling som lett till att polisen förvand-

lats från en kall, distanserad domare till en samhällets problemlösare. 384  Den 

efterkrigstida finska poliskulturen har utvecklats under en tid då välfärdssamhäl-

lets ideal sakta men säkert vuxit fram. Närpolisarbetet i Finland påbörjades 

officiellt först 1979385, men tankarna bakom närpolisstrategin bygger snarare på 
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allmänt välfärdstänkande än på något som upptäcktes direkt innan närpolisstrate-

gin började tillämpas. Ett dylikt närpolissynsätt motarbetar det problem som Timo 

Korander kallar överdriven poliskonservatism. 386  Ett legalistiskt synsätt, enligt 

vilket polisen inte ska blanda sig i frågor som inte direkt har att göra med lagbrott, 

leder till att poliser i konservativ anda föraktar personer med sociala problem och 

därmed inte vill blanda sig i deras angelägenheter förutom då lagen kräver det. 

Genom ett närpolissynsätt skapas bland poliser förståelse för samhällets problem 

och en vilja att lösa dem. Ett problemcentrerat tillvägagångssätt i brottsbekämp-

ning kännetecknar polisen som professionell yrkeskår. 

5.3. Reformen bryter Polisinstitutets dominans och autonomi 

I Polisinstitutets kurspublikation hösten 1972 såg Viljo Elorantas hälsning till 

elevkåren helt annorlunda ut än tidigare. Vanligtvis hade han tagit upp statistik 

om polisutbildningsbehovet, den här gången ägnade han hela texten, som var 

kortare än annars, till att kritisera inrikesministeriet för att ha berövat honom 

uppgiften att undervisa i straffrätt. Inrikesministeriet hade ansett att han hade för 

många administrativa uppgifter att ta hand om för att dessutom kunna undervi-

sa.387 Den serie av förändringar som inrikesministeriet genomförde i början av 

1970-talet skulle bryta Polisinstitutets dominerande ställning inom polisutbild-

ningen, och Eloranta kom i enlighet med sin vana att försvara Polisinstitutets 

autonomi att protestera mot förändringarna. 

Enligt Eloranta hade inrikesministeriet visserligen gett Polisinstitutet ett nytt 

reglemente och officiella läroplaner, men i själva verket hade innehållet i både 

reglementet och läroplanerna tillämpats inofficiellt i över ett årtionde, alltsedan 

polisutbildningen flyttats till Otnäs. Inrikesministeriet hade enligt Elorantas 

uppfattning helt enkelt fastslagit redan befintlig praxis, och de ändringar som 

ministeriet gjort var negativa. Eloranta skriver att han genom att nämna detta i 

kurspublikationen vill låta ”hela poliskåren” veta hur inrikesministeriet genom 

att ”skrota” Elorantas ”livsverk”, undervisningen, försämrat undervisningen i 
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straffrätt,  en  försämring  som  varit  reell  under  höstterminen.388 Elorantas kritik 

vittnar om spänningarna mellan Eloranta, som betraktade Polisinstitutet som sitt 

livsverk, och inrikesministeriet, som utifrån ville ändra på polisutbildningen trots 

att det inte velat genomföra de förändringar Eloranta tidigare föreslagit. För 

Eloranta föreföll det vara oklokt att lösgöra honom från undervisningen med 

motiveringen att han borde koncentrera sig på annat. Här kan man finna en paral-

lell till Sveibys teori om professionell expertis och administrativ expertis.389 En 

ledare i en professionell kunskapsorganisation tenderar att betrakta sina admini-

strativa uppgifter som ett komplement till sin egentliga professionella roll. 390 

Eloranta höll på att tvingas in i en position som administrativ ledare fastän han 

betraktat undervisningen som sin huvudsakliga uppgift. Dessutom hade inrikes-

ministeriet antytt att lärarna och han själv inte var kapabla att följa med sin tid i 

fråga om undervisningen utan behövde nya övergripande strategier att följa. Detta 

torde enligt Eloranta ha rimmat illa med den likgiltighet han stött på då han 

försökt övertala inrikesministeriet om behovet av en ny aspirantskola i Otnäs. 

I följande kurspublikation våren 1973 återkom Eloranta med nya argument 

mot inrikesministeriets beslut. Han hävdade att Polisinstitutet varit för litet alltse-

dan hösten 1961 (märk väl att aspirantutbildningen flyttades till Otnäs först 

följande år) och att Polisinstitutet för att klara av att utbilda tillräckligt många 

aspiranter för det växande behovet i början av 1970-talet varit tvunget att överlåta 

en del av aspirantutbildningen till Helsingfors polisinrättning. Därmed hade 

Polisinstitutet tvingats avstå från den goda vanan att ordna all utbildning på ett 

och samma ställe. Eloranta var besviken över att inrikesministeriet trots alla 

förslag från hans sida inte velat lösa utrymmesfrågan, utan bara gjort ändringar 

beträffande löner och dylikt, och då endast på ett sätt som varit negativt med tanke 

på polisutbildningen. Samtidigt hade Polisinstitutets granne Statens brandskola, en 
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till elevantalet betydligt mindre anläggning, nog beviljats en tilläggsbyggnad som 

gjort skolan nästan lika stor som Polisinstitutet.391 

På hösten, då Elorantas planer på att utvidga Polisinstitutet slutgiltigt förkas-

tats i och med att inrikesministeriet inrättat en separat kurscentral, fortsatte Elo-

ranta på samma forum att kritisera inrikesministeriet i allt starkare ordalag. Han 

kritiserade ministeriet för att ge pressen och allmänheten missvisande information 

om Polisinstitutets tidigare och kommande verksamhet. Inrikesministeriet hade i 

sina utlåtanden talat om hur polisutbildningen behövde förnyas för att bättre 

motsvara samhällets behov, men detta höll Eloranta inte med om. Han påminde 

kurspublikationens  läsare  om  att  han  i  ett  årtionde  ständigt  betonat  att  den  enda  

förändring polisutbildningen behövde var en ny aspirantskola i Otnäs. Eloranta 

förargade sig över att inrikesministeriet talade om att förnya polisutbildningen 

utan  att  ens  nämna  att  Polisinstitutet  redan  fyra  gånger  lämnat  in  förslag  om  att  

bygga en ny aspirantskola. Att flytta aspirantutbildningen till Tammerfors skulle 

enligt Eloranta också vara oklokt eftersom denna flytt skulle innebära att utbild-

ningen förlorade den centralisering den haft i Otnäs då Polisinstitutets lärarkår på 

aspirantnivå ersattes av lärare från andra håll i polisorganisationen. Någon billig 

lösning blev det enligt Eloranta inte heller eftersom den nya kurscentralen behöv-

de lokaler, eleverna bostäder och lärarna på grund av sina provisoriska arbetsför-

hållanden högre lön än sina kolleger i Otnäs. I stället för att flytta aspirantkurserna 

till Tammerfors kunde man enligt Eloranta ha byggt en ny aspirantskola bredvid 

huvudbyggnaden eftersom en av sidobyggnaderna stått tom sedan ett år tillbaka. 

Antalet poliser utan manskapsutbildning hade sjunkit från 795 till 448 under 

perioden 1964–1970, men hösten 1973 hade antalet åter stigit till 783. År 1970 

behövde nyutbildade aspiranter bara vänta mellan ett halvt och ett och ett halvt år 

på manskapskursen, 1973 måste de vänta tre till sex år. Eloranta beskyllde inri-

kesministeriet för att ha försummat manskapsutbildningen och satsat allt på den 

nya aspirantutbildningen i Tammerfors; antalet poliser utan manskapsutbildning 

skulle bara stiga ännu mer då allt fler aspiranter utbildades i Tammerfors medan 
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Polisinstitutet i Otnäs fortfarande behövde en ny sidobyggnad för att sedan ordna 

manskapskurser åt de nyutbildade aspiranterna.392 

Polisinstitutets dominans bröts också i fråga om selektionen. Polisens kurs-

central  hade  egna  selektionsmedel  och  kom  att  välja  alla  medlemmar  av  den  

framtida polisgenerationen. De som av polisinrättningarna rekommenderades till 

underbefälsutbildningen i Otnäs var däremot redan kända vid polisinrättningarna, 

vilket gav fältet en större roll i selektionen än vad gällde aspiranterna.393 Den 

grundläggande selektionen hade alltså delegerats till kurscentralen, även om 

denna administrativt var en del av Polisinstitutet. 

5.4. En känsla av lyckad förändring 

Elorantas protester mot 1970-talets reformer kom att bli de enda i sitt slag. Se-

dermera har 1960-talets polisutbildning betraktats som läroplans- och metodmäs-

sigt efterbliven, ensidigt juridikbetonad och otillräcklig som yrkesutbildning. 

Innehållet på de olika kurserna hade varit i stort sett lika, vilket inneburit att det 

inte funnits klara nivåer inom utbildningen.394 Den nya skolbyggnaden i Otnäs 

hade möjliggjort lärarnas visioner från 1950-talet, men därefter hade utvecklingen 

varit långsam. 

I sin hälsning till elevkåren hösten 1977 noterade Elorantas efterträdare Paa-

vo Rautkallio för ”historieskrivningen” att Polisinstitutet i Otnäs denna höst inte 

längre ordnat manskapskurser. I stället hade skolan ordnat specialkurser i motor-

fordonslära, brottsutredning, narkotikabrott, brandorsaksutredning och ledarskap, 

en utbildarkurs och seminarier om utbildningsplanering och -koordina-tion. För 

1978 planerade Polisinstitutet att ordna kurser om ekonomiska brott, passkontroll, 

ungdomspolisverksamhet, väktararbete, en fortsättningskurs i ledarskap och en 

åtta veckor lång fortsättningskurs för ordningspoliser.395  Polisinstitutet i Otnäs 

förvandlades således från och med 1977 till en skola endast för underbefäls-, 

befäls- och specialkurser. Den tidigare så livliga, lekfulla och tidvis våldsamma 

samverkan mellan poliserna och teknologerna blev marginell då åldersskillnaden 
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mellan teknologerna och underbefälet var för stor.396 Om underbefälet och befälet 

kan betraktas som de högsta professionella skikten inom poliskåren, förvandlades 

Polisinstitutet i Otnäs till en plats för just denna elit. 

Sedan största delen av utbildningen flyttats till Tammerfors kunde Polisinsti-

tutets huvudanläggning i Otnäs användas på ett annorlunda sätt än tidigare. Med 

tiden kunde elever på befälskurserna få ett eget rum för att få arbetsro, och en del 

av de gamla elevbostäderna gjordes till arbetsrum för lärarna, som dittills bara 

haft ett gemensamt lärarrum.397 Även om Polisinstitutet visat sig vara ett olämp-

ligt ställe för polisutbildningen som helhet, var det fortsättningsvis lämpligt för 

underbefäls-, befäls- och specialkurserna eftersom specialföreläsarna i allmänhet 

bodde i Helsingfors med omnejd.398 

Petterson konstaterade i en artikel 1980 att grundtanken bakom de förnyelser 

som planerats för 1980-talet var att det skulle vara möjligt för alla poliser, obero-

ende av övrig utbildningsbakgrund, att nå upp till de högsta polistjänsterna genom 

att delta i polisens egna kurser.399 Detta tänkesätt stod i kontrast till tidigare praxis 

enligt vilken universitetsutbildade jurister lätt kunde gå förbi poliser i tävlan om 

höga poster inom poliskåren. Polischefsutbildningen var det första steget i denna 

process som sedermera lett till en professionaliserad poliskår där det högsta 

skiktet inte är en separat ”överordnad” profession400 ,  utan  en  del  av  samma  

yrkeskår som manskapet. 

En av de viktigaste förändringarna reformarbetet lett till var att kurstiderna 

förlängts avsevärt. Sett ur 1970-talets synvinkel betraktades den nationella polis-

utbildningen som alltför kort för att motsvara bland annat Helsingfors behov401, 

och i detta avseende förändrades utbildningen på ett tillfredställande sätt. Polisin-

stitutets, och särskilt den nya kurscentralens, erfarenhet kom att visa att förlängd 

kurstid och tillräckligt stora utbildningslokaler var det effektivaste sättet att 

utveckla utbildningen. Esa Meronen berättar i en av kurscentralens terminspubli-
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kationer om hur lärare inom utbildningssektorn i stort tidigare trott att ökad 

åskådliggöring med hjälp av diverse specialstudior, filmer och dylikt skulle göra 

utbildningen effektivare. Senare upptäckte lärarna att svarta tavlan trots allt är 

effektivare som undervisningsverktyg. Meronen varnar för att ständigt jaga de 

nyaste trenderna och samtidigt glömma att enkla grundförutsättningar som för-

längd kurstid är långt viktigare.402 

Polisöverdirektör Erkki J. Korhonen sammanfattade i slutet av 1970-talet 

skillnaden mellan tidigare polisutbildning (läs: före 1970-talet) och nuläget. Enligt 

Korhonen innefattade polisutbildningen tidigare främst enskilda kurser (aspirant-, 

manskaps-, underbefäls-, och befälskurser) vilkas funktion var att kvalificera 

eleverna för högre tjänster. Sedermera hade utbildningen kommit att innebära en 

fortgående utvecklingsverksamhet som omfattade inte bara dem som skulle nå en 

högre tjänst, utan hela poliskåren och alla dem som arbetade inom polisorganisa-

tionen med andra uppgifter än polisuppdrag. Utbildningen hade tidigare skötts 

helt och hållet av lärarna på Polisinstitutet, nu hörde utbildningsfrågorna också till 

förmän i polisenheter på olika nivåer i organisationen. Korhonen lyfte särskilt 

fram arbetsplatsutbildningen, som utvecklats fortgående.403 

I slutet av 1970-talet kunde Valtter Petterson se tillbaka på det gångna årti-

ondet som en tid då budgeten för polisutbildningen femdubblats, läroplanerna 

förnyats och systemet för planering och styrning av polisutbildningen vuxit fram. 

Förutsättningarna för att förverkliga utbildningen hade allmänt taget förbättrats.404 

Polisutbildningen behövde inte kämpa med den resursbrist som varit ett stort 

problem före flytten till Otnäs och som i viss mån också satt sin prägel på det nya 

Polisinstitutets möjligheter att förverkliga den planerade utbildningen. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Sammanfattning 

Förändringarna inom den finska polisutbildningen under de efterkrigstida årtion-

dena  kan  betraktas  som  ett  parallellt  fenomen  till  den  professionalisering  po-

liskåren samtidigt genomgick. Den sociologiska professionsdiskussionen erbjuder 

ett  intressant  teoretiskt  hjälpmedel  för  en  analys  av  tidsperioden.  Efter  att  i  dess  

ljus ha betraktat de centrala utvecklingstrenderna inom polisutbildningen från 

vapenstilleståndet till slutet av 1970-talet ska vi i det följande sammanfatta obser-

vatio-nerna från de ovanstående kapitlen i syfte att sammanknyta det teoretiska 

perspektivet med utvecklingen under tidsperioden. 

Polisutbildningens historia fram till 1944 utgör en nödvändig bakgrund för 

att förstå de utvecklingssträvanden som uppkom efter andra världskriget. Den 

formella utbildningens roll har allmänt taget inom polisyrket varit mindre än i de 

klassiska professionerna i fråga om praktisk kunskap. Den finska polisutbildning-

en började därför som ett selektionsverktyg men fick med tiden, särskilt i och med 

1920-talets reformer, större betydelse för yrkesutövningen. Under 1920-talet 

utvecklades Statens polisskola på Sveaborg till en skola för högre kurser medan 

manskapsutbildningen ordnades vid länen och aspirantutbildningen vid större 

städers polisinrättningar. Rörliga poliskommandot kom att få en allt större roll 

inom aspirantutbildningen. Polisutbildning var således på grund av yttre omstän-

digheter utspridd och långt ifrån heltäckande eftersom aspirantutbildningen inte 

var obligatorisk. Någon enhetlig selektionsmekanism för dem som skulle bli 

poliser fanns heller inte trots att utbildningen i övrigt hade en väsentlig roll som 

selektionsverktyg. Samtliga kurser var betydligt kortare än i dagens läge men gav 

formell kompetens för olika polistjänster. De allra högsta tjänsterna tillföll dock 

jurister utan polisbakgrund eftersom juristyrket fungerade som en autonom 

profession och polisyrket som en underordnad. 

Förslaget till förändringar inom polisutbildningen från hösten 1944 präglas 

av de utmaningar som uppstod direkt efter fortsättningskriget. Att omorganisera 

poliskåren efter kriget krävde nya selektionsmekanismer, och det oenhetliga 

polisutbildningssystem som vuxit fram under mellankrigstiden framstod för 
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planeringsgruppen som ohållbart i längden. Medlemmarna i kommittén represen-

terade främst nationella enheter (rörliga polisen, statspolisen, polisskolan) och 

huvudstaden med näromgivning (Nyland, Riihimäki) och ville genom ett omfat-

tande program leda utvecklingen mot en enhetlig och centralt organiserad polisut-

bildning för hela landet. Frågan om skolbyggnaden tilldelades inte mycket upp-

märksamhet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att den alltför lilla skolan i 

ytterligare ett drygt årtionde skulle utgöra en flaskhals för hur polisutbildningen 

organiserades. I den situation som rådde 1944 verkar lokalfrågan således ha varit 

mindre central än selektionsfrågan. Skolbyggnaden på Sveaborg var inte planerad 

för  ändamålet  och  hade  blivit  vald  till  polisskola  som ett  av  många  alternativ  då  

någon lämplig byggnad inte funnits att tillgå. Trots detta kom en stor del av 

polisutbildningen att ordnas där i drygt fyrtio år, vilket innebar att polisutbild-

ningen kunde förändras endast inom de ramar två villkor ställde; utbildningen 

måste ordnas i en olämplig byggnad eftersom det inte fanns något annat alternativ, 

och utbildningen kunde inte decentraliseras eftersom statsmakten bestämt att alla 

kurser utom aspirantkunderna skulle ordnas på ett och samma ställe. 

Eftersom den ordinarie polisens utbildningsverksamhet inte räckte till för att 

tillgodose det akuta behovet av nyutbildade konstaplar efter vapenstilleståndet, 

fick rörliga polisen i uppgift att ta itu med utmaningen. Detta kom att göra polis-

utbildningen mera centraliserad än tidigare eftersom rörliga polisens verksam-

hetsprincip till skillnad från lokalpolisens var att röra sig från plats till plats enligt 

behov. Situationen efter andra världskriget utsatte de dåvarande polisutbildnings-

mekanismerna för ett eldprov, och det visade sig att det varken fanns tid eller 

pengar för att ge poliserna den utbildning de under normala omständigheter skulle 

ha fått. Att polisen tvingades söka nödlösningar för att kunna utbilda tillräckligt 

många konstaplar aktualiserade på ett konkret sätt behovet av den omorganisering 

polisutbildningskommittén efterlyst hösten 1944. Det var i detta skede polisen 

som en följd av praktisk erfarenhet insåg betydelsen av noggrann selektion och 

effektiv utbildning, med andra ord en professionaliserande utbildningsverksamhet 

för poliskåren. Även om det i den efterkrigstida situationen fanns en vilja bland 

kommunisterna att dominera polisverksamheten, kom polisens icke-politiska, 
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oberoende professionella ställning inte att rubbas, vilket bland annat Hietaniemis 

forskning påvisat. 

När det akuta behovet av aspirantutbildning avtog och rörliga polisen kunde 

återgå till sin normala utbildningsverksamhet hade dess ställning som riksomfat-

tande aspirantutbildningsenhet stärkts. Allt fler sökte in till dess kurser i stället för 

att endast söka direkt anställning hos lokala länsmän. Detta kom att lägga grunden 

till en enhetlig aspirantutbildning; rörliga polisens roll inom aspirantutbildningen 

kom att förbli stor ända tills den nya polisskolan i Otnäs tog över hela polisutbild-

ningen 1962. Även om rörliga polisens roll som aspirantutbildare var starkt 

etablerad fanns det kritiska röster som anklagade rörliga polisens aspirantutbild-

ning för att leda till en förvriden selektion till lokala tjänster och för att inte passa 

in i Statens polisskolas program. Viljan att centralisera hela polisutbildningen till 

en enda skola var således tydlig redan före flytten till det nya Polisinstitutet. 

Rörliga polisens chef Valentin Soines konstaterande från 1945 kom att stämma 

överens med hur aspirantutbildningen 1962 kom att fogas till den ordinarie 

polisens utbildningsverksamhet; eftersom polisutbildningen inte längre utgjorde 

en svag punkt i polisens verksamhet, kunde polisens ”yngre bror” avsluta sin 

aspirantutbildning och ”röra sig” vidare.  

Även om det på 1950-talet inte fanns resurser att förverkliga alla planer som 

fanns, kom undervisningen att få mycket nytt innehåll eftersom lärarkåren på 

Statens polisskola var medveten om behovet av förändring. Särskilt befälskursen 

kom att skilja sig från den övriga polisutbildningen i det att den delvis sköttes av 

gästföreläsare  som visste  mer  än  de  ordinarie  lärarna  om rättsmedicin  och  andra  

specialämnen. Denna professionaliserande utbildning kom dock att gälla endast 

befälet, för den övriga utbildningen hade traditionellt innehåll eftersom kurstider-

na på grund av utrymmesbristen måste hållas korta. På fältet innebar under denna 

tid polisens fackföreningsverksamhet och yrkeskårens övergång från det militära 

till det civila en förändring i polisens yrkesidentitet, vilket bland annat Laaksonen 

lyft fram i sin forskning. Sett ur det professionaliseringsperspektiv som presente-

rats i denna undersökning står det klart att denna utveckling medförde ett behov 

av professionalisering för att legitimera poliskårens ställning i det civila samhället.  

Värt att notera är att de som blev antagna till rörliga polisens aspirantkurser i allt 
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högre grad hade militära meriter, vilket antyder att den aristokratiska maskulinitet 

som kom till uttryck i det militära höll på att övergå i ett tjänstemannabeteende i 

det civila samhället. Fackföreningsverksamhet och ett nytt förhållande till allmän-

heten förändrade poliskårens sociala ställning, och i ett allt högre utbildat samhäl-

le skulle denna civila roll av nödvändighet främjas genom polisutbildning. Trots 

behovet av att ytterligare upphöja poliskåren till socialt tjänstemannastatus kom 

polisutbildningen ännu under 1950-talet dock inte att förädla yrkeskåren i en 

professionell riktning. Samtida observatörer inom polisen lade märke till en brist 

på ”dynamisk kraft”, incentiv som kunde uppmuntra till polisstudier och fokuse-

ring på polisens centrala uppgifter. 

Polisskolans föreståndare Olavi Jotuni planerade att i samband med flytten 

till Otnäs göra undervisningen mindre föreläsningsdominerad och mera åskådlig-

görande. Polisutbildningen skulle alltså i allt högre grad bli en praktisk yrkesut-

bildning, men samtidigt ville Jotuni uppmuntra till meriterande självstudier vid 

polisskolan och universitetsstudier i juridik. Idealet skulle vara en professiona-

liserad poliskår med hög praktisk kunskap i kombination med en stark akademisk 

bas som öppnade vägen för alla intresserade att söka sig till toppjobben inom 

poliskåren. Samtidigt som undervisningsmetoderna ändrades kom undervisningen 

på Polisinstitutet att lyftas till en högre akademisk nivå. Den överskådlighet och 

mångsidighet lärarna planerat inför flytten kombinerades med en ny betoning av 

ren juridik.  

Flytten  till  Otnäs  innebar  att  utrymmesbristen  som utgjort  ett  hinder  för  ut-

vecklingen av polisutbildningen försvann, men eftersom aspirantutbildningen inte 

tagits i betraktande i planeringsskedet kom även den nya polisskolan att vara för 

liten. Statens strävan att centralisera polisutbildningen genom att flytta aspirantut-

bildningen från rörliga polisen och Helsingfors polisinrättning till Polisinstitutet 

liknar dess beslut att flytta manskapsutbildningen från länen till Sveaborg 1945. 

Eftersom Polisinstitutet på grund av den oförutsedda centraliseringen inte hade 

möjlighet att ordna både tillräckligt många aspirantkurser och tillräckligt många 

manskapskurser uppstod å ena sidan köer till manskapsutbildningen och å andra 

sidan ett behov vid lokala länsmannadistrikt att anställa personer som saknade 

aspirantutbildning. Detta ökade ytterligare behovet av manskapsutbildning efter-
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som manskapskursen till skillnad från aspirantkursen var obligatorisk. Polisinsti-

tutet hade på grund av ovanstående utmaningar förlorat den viktigaste fördel den 

nya skolbyggnaden medfört 1961, nämligen utrymme att ordna långa och mångsi-

diga  kurser.  Detta  kom i  viss  mån att  störa  poliskårens  professionalisering  efter-

som den mest grundläggande utbildningen, aspirantkursen, inte kunde innehålla 

allt det lärarna önskat. Liksom situationen varit före flytten till Otnäs, tvingade 

utrymmesbristen Polisinstitutet att noggrant planera undervisningen för att så 

effektivt som möjligt förmedla den kunskap poliserna behövde inom den kurstid 

som fanns att tillgå.  

Även om Polisinstitutet var tvunget att skära ner på aspirantutbildningen 

kom manskapsutbildningen att behålla sin längd eftersom den i samtiden betrak-

tades som en långt viktigare utbildning än aspirantkursen i konstaplarnas utveck-

lingsprocess. Detta vittnar om uppfattningen om att praktisk erfarenhet utgjorde 

en nödvändig grund även för den grundläggande polisutbildningen som en del av 

konstaplarnas yrkesmässiga utveckling. Ett viktigt mål med aspirantkursen var 

således att fostra de framtida poliserna till sin nya yrkesidentitet för att de skulle 

närma sig erfarenheterna på fältet analytiskt och sedan vara öppna för manskaps-

utbildningen, som skulle göra dem till självständiga, professionella yrkesutövare. 

De som gått aspirantkursen hade en teoretisk bas för inlärning på fältet medan de 

som börjat arbeta utan utbildning inte kunde se arbetet utifrån annat än praxis. 

Under 1960-talet stärkte Polisinstitutet sin ställning inom selektionen.  På ett 

symboliskt plan står professionell yrkesutövning som känt för tillämpning av 

gedigen, utbildningsbaserad kunskap som endast en viss yrkesgrupp har kompe-

tens och licens att ha monopol på. Polisinstitutets urvalskriterier byggde på fysisk 

styrka, skriftlig färdighet och en lämplig kallelse till yrket. Det var möjligt att av 

vägande skäl underkänna aspiranter efter denna gallringsprocess, men manskaps-

elever kunde endast skickas hem, inte avskedas, eftersom det fortfarande var 

möjligt att bli anställd utan att genomgå Polisinstitutets selektion; Polisinstitutet 

hade ännu inte fått en ställning som gemensam polisskola. 

Även om aspirantutbildningen vann terräng under 1960-talet, måste Polisin-

stitutet konkurrera med lokala polischefer i fråga om selektionen till polisyrket. 

Trenden var dock en ökad insikt om att de som anställdes utan utbildning klarade 
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sig sämre på manskapskursen än de som gått aspirantkursen, vilket gjorde de 

outbildade till en slags andra klassens polismän. Eftersom det fanns en ny polis-

skola att utbilda alla blivande poliser på fanns det inte heller några logiska argu-

ment för att inte göra aspirantutbildningen obligatorisk, vilket den blev 1969. I 

detta skede hade polisorganisationen således infört ett utbildningssystem som 

innebar att samma skola skötte om selektionen och gallringen av sökande till 

grund-, underbefäls- och befälsutbildningen ända från början av varje konstapels 

karriär. Då undervisningen likriktades blev den grundläggande utbildningen 

därmed en gemensam, teoretisk och professionaliserande utbildning för hela 

poliskåren. Här kan man lägga märke till en konflikt mellan det gamla synsättet, 

enligt vilket polisyrket är praktiskt och inte fordrar formell utbildning, och det nya 

synsättet, enligt vilket varje polis ska delta i aspirantutbildningen. I enlighet med 

den funktionalistiska professionaliseringssynen höjdes polisens yrkeskunskap, i 

enlighet med den nyweberianska uteslöts vissa som i praktiken kunde klara sig bra 

men som saknade formell utbildning. Detsamma gällde selektionen till de högre, 

professionella skikten i hierarkin; inträdesprovet till underbefäls- och befälskur-

serna hade två funktioner; att välja ut de lämpligaste till utbildningen och att höja 

kunskapsnivån hos resten av de sökande. Utbildningen var dock renodlat vertikal 

eftersom det bara fanns få specialkurser och konkurrensen om platser på underbe-

fäls- och befälskurserna endast handlade om selektion till ledarposter. 

Polislagen, som trädde i kraft 1967, reglerade för första gången polisens 

verksamhet på parlamentarisk grund, vilket bildade ett kundförhållande mellan 

polisen och allmänheten. Polisens verksamhet kom därmed att bygga på ett utbyte 

av certifiering och tjänster snarare än ett våldsmonopol. Polisutbildningen i Otnäs 

fostrade samtidigt den nya generationen poliser till en gemensam yrkesidentitet 

som byggde på kollektivt och taktiskt handlande framom individuell maskulinitet. 

Den gemenskap poliserna byggde upp genom elevkårsverksamhet och genom att 

betrakta gemensamma symboler som kedjestenen och minnesplattorna över 

poliser som dött i tjänst ledde till att polisyrket blev säkrare; under 1960-talet dog 

betydligt färre poliser i tjänst än under tidigare årtionden, och denna trend har 

fortsatt ända till i dag. Kedjan som inte fick brista stärktes genom den yrkeskunni-

ga, professionella poliskår som växte fram under Polisinstitutets lektioner, elevkå-
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rens aktiviteter och på dagliga promenader förbi kedjestenen och minnesplattorna 

vid huvudingången. Levä har identifierat en spontan och aggressiv manskapskul-

tur som rådde fram till 1960-talet. Sett ur ett professionaliseringsperspektiv står 

det klart att polisutbildningen under 1960-talet starkt bidrog till att denna traditio-

nella manskapskultur med tiden övergick i försiktigare arbetspraxis präglad av 

lagarbete och taktiskt tänkande. Denna undersökning påvisar att polisutbildningen 

hade en påtaglig roll i den poliskulturella förändringsprocess bland annat Laakso-

nen och Levä berört i sina undersökningar. Detta är ett faktum som före denna 

undersökning inte behandlats inom forskningen. Utvecklingen under 1960-talet 

främjade allmänt taget uppkomsten av en poliskultur där manskapets psykologis-

ka hjälpmedel, som Korander identifierat i sin forskning, kunde användas till 

yrkeskårens fördel, vilket bland annat ledde till färre dödsfall bland poliser. 

Polisinstitutet kom att dominera polisutbildningen och ensamt besluta om 

hurdan undervisningen skulle vara. Inrikesministeriets och fältets roll var margi-

nell. Föreståndare Viljo Elorantas strävan var att upprätthålla Polisinstitutets 

autonomi, och han gav lärarna omfattande frihet att utforma undervisningen på 

egen hand. Eftersom lärarna var få och träffades flera gånger per dag, fungerade 

informationsflödet gällande undervisningen så väl att det fanns ett kontinuerligt 

läroplansarbete. När den nye polisutbildningssekreteraren Valtter Petterson 

bildade arbetsgrupper av erfarna poliser för att förnya polisutbildningen fick 

poliserna för första gången en chans att genomdriva förändringar oberoende av 

rådande praxis på Polisinstitutet, och detta kom att leda till en förändringsvåg som 

på ett avgörande sätt moderniserade polisutbildningen. 

1970-talets utbildningsreform, som gick ut på att anpassa utbildningen till 

arbetslivets realiteter, innebar i ännu högre grad än 1960-talets reformer att 

polisens yrkesutövning i enlighet med professionaliseringens ideal lösgjordes från 

legalism och rutin och knöts till samhällets allmänna strävan efter långsiktiga 

sociala lösningar. Särskilt då polisen i enlighet med närpolistänkandet omvandlats 

från brottsbekämpare till brottsförebyggare har analytiskt, professionellt tänkande 

blivit allt viktigare. Samtidigt som mängden allmänbildande undervisning ökade 

inom polisutbildningen, bejakades genom en ökad betoning av yrkesrelaterad 

undervisning implicit det faktum som den sociologiska professionsforskningen 
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sedermera kommit fram till; även om manskapet också har uppgifter som fordrar 

förmåga att göra sofistikerade bedömningar, ägnar det sig främst åt arbete som 

bör klassas som erfarenhetsbaserat hantverk snarare än professionellt arbete. 

Också befälets särdrag beaktades i reformen; i fråga om de klassiska professions-

kriterierna ligger befälets uppgifter närmare professionell yrkesutövning än 

manskapets eftersom befälet har ansvar för mera sofistikerade bedömningar. 

Befälets behov av undervisning för att utvecklas i sin yrkesutövning tillfredställ-

des genom ökad betoning av ledarskap och samarbete med andra aktörer i samhäl-

let och genom en specialiserad utbildning för polischefer. I enlighet med profes-

sionaliseringens ideal kom den teoretiska grunden för yrkesutövningen således att 

få en allt större roll. Då underbefäls- och befälsutbildningen i allt högre grad 

skiljdes åt från grundutbildningen och polischeferna fick en separat utbildning, 

började polisyrket med tiden frångå sin tidigare position som underordnad profes-

sion i förhållande till juristyrket. Eftersom samarbete med andra aktörer i samhäl-

let betonades i polisens ledarskapsutbildning förvandlades polisen till en själv-

ständig aktör som utan ständig ledning av inrikesministeriet eller andra överord-

nade myndigheter kunde koordinera brottsförebyggande arbete också utanför sitt 

primära verksamhetsfält. 

Eftersom professionalisering handlar om att kombinera teori och praktik i 

yrkesutövningen borde professionaliserande utbildning vara en yrkesutbildning 

med hög relevans för yrkesutövningen. Polisutbildningen kom länge att vara 

främst ett selektionsverktyg eftersom kurserna var korta och utbildningen var 

uteslutande vertikal, inte horisontell. Poliser betraktade i allmänhet polisutbild-

ningen som ett selektionsverktyg. De mest ambitiösa såg den som ett sätt att stiga 

i rang medan många inte såg den som relevant för den praktiska yrkesutövningen. 

Tidigare hade utbildningen i enlighet med Michael Spences klassiska analys av 

dess roll på arbetsmarknaden betraktas som ett rent selektionsverktyg vars inne-

håll inte behövde vara relevant för arbetsuppgifterna, men med tiden kom innehål-

let i utbildningen att föras närmare yrkesutövningen, bland annat genom en ökad 

betoning av horisontell arbetsplatsutbildning. Detta har med tiden lett till att 

poliser uppmuntras till att specialisera sig inom det grundläggande polisarbetet 

snarare än att konkurrera om högre rang på den traditionella manskap-underbefäl-
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befäl-skalan. Polisutbildningen kom således med tiden att fungera som horison-

tell ”cooling out” och motarbetade därmed uppkomsten av ”totalvägrare”, det vill 

säga poliser som inte vill delta i utbildning om den inte leder till högre status. 

Detta bör i enlighet med Honkonens forskning betraktas som en klar fördel för 

yrkeskårens utveckling och därmed, vilket denna undersökning påvisar, dess 

professionalisering. Att polisutbildningen inte längre kunde betraktas som ett rent 

selektionsverktyg stöddes också av 1970-talets polisutbildningsreform eftersom 

skillnaden mellan aspirant- och manskapsutbildningen, som tidigare varit otydlig, 

blev klart definierad. 

Bildandet av en separat kurscentral för grundutbildningen utgjorde ett viktigt 

led i 1970-talets polisutbildningsreform. I samtiden var det en stor förändring då 

ingen ett drygt årtionde tidigare kunnat ana att den prisade och för sitt ändamål 

planerade nya skolbyggnaden i Otnäs snart skulle bli för liten. När aspirant- och 

manskapskurserna flyttades till Tammerfors, frigjordes Polisinstitutets kapacitet 

för den professionella utbildningen; aspiranterna och manskapet, som utgjorde 

den underordnade professionen i poliskåren, utbildades i Tammerfors medan 

underbefälet och befälet, det professionella skiktet, utbildades i Esbo. Till Polisin-

stitutet hörde också specialiseringskurserna, som kan betraktas som en viktig del 

av polisens horisontella, men professionaliserande utbildning. 

6.2. Slutsatser 

Syftet med denna undersökning har varit att komma fram till vilken inverkan 

utvecklingstrenderna inom polisutbildningen under perioden 1944–1977 hade på 

poliskårens professionalisering. I anknytning till forskningsfrågan ska vi avslut-

ningsvis i korthet betrakta de tre perioderna arbetet är uppdelat i för att skönja den 

allmänna utvecklingstrenden. 

Polisutbildningen under tiden mellan fortsättningskriget 1944 och flytten till 

det nya Polisinstitutet 1961 präglades av resursbrist och provisoriska lösningar. 

Eftersom kurstiderna måste hållas korta förmedlades kunskapen genom traditio-

nella, juridikbetonade föreläsningar trots att lärarna hade många idéer om hur 

utbildningen skulle kunna göras mera ändamålsenlig med tanke på den praktiska 

yrkesutövningen. Aspirantutbildningen vid rörliga polisen och Helsingfors polis-
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inrättning låg dock nära fältet. Generellt sett var polisutbildningen ett selektions-

verktyg eftersom kurserna var korta och selektionen byggde på resultat i skriftliga 

prov i juridiska ämnen. Det var fortfarande vanligt att helt outbildade personer 

anställdes som poliser eftersom det inte fanns någon enhetlig selektionsmekanism. 

I poliskårens professionalisering kan tidsperioden betraktas som en tid då pro-

fessionaliseringen främst gällde befälskursen medan resten av poliskåren prägla-

des av en fysiskt maskulin manskapskultur. 

Under 1960-talet förverkligades många av de planer på förbättrad undervis-

ning lärarna länge haft, och nya praktiskt inriktade läroämnen infördes vid sidan 

av den utpräglat juridiska undervisningen. Undervisningen var professionellare än 

tidigare då den kombinerade praktiska ämnen med juridik för att poliserna skulle 

kunna utforma sin praktiska yrkesutövning utifrån gediget teoretiskt kunnande. 

Lärarna hade stor frihet att utforma undervisningen då det inte fanns officiella 

läroplaner eller något intresse från inrikesministeriets sida att påverka, vilket 

ledde till att Polisinstitutet dominerade den professionaliserande utbildningen, 

särskilt då selektionen till polisyrket förenhetligades i slutet av 1960-talet. Viktigt 

är dock att notera att utbildningen liksom tidigare i hög grad fungerade som ett 

selektionsverktyg då undervisningen var i stort sett densamma på olika nivåer i 

polisutbildningen. Detta berodde dels på att manskapsutbildningen måste anpassas 

enligt de helt outbildade konstaplarnas nivå, dels på att det inte funnits ett offici-

ellt koordinerat läroplansarbete för att skapa en klar skillnad mellan manskaps- 

och underbefälsundervisningen. Poliskårens professionalisering främjades av de 

ökade resurser och de många nya idéer lärarna hade samtidigt som organiserad 

elevkårsverksamhet skapade en gemensam yrkesidentitet som bidragit till den 

starka enhetskultur som kännetecknar den finska poliskåren. Professionaliseringen 

hindrades dock av bristen på visioner för utveckling av det professionella skiktet 

inom hierarkin samt av avsaknad av horisontell utbildning i form av specialkurser 

och arbetsplatsutbildning. Polisinstitutet hade med andra ord åtgärdat brister som 

funnits på 1950-talet men inte genomfört något mera omfattande reformarbete 

med tanke på poliskårens framtida professionalisering. 

Medan flytten till den nya skolbyggnaden varit den största enskilda föränd-

ring som möjliggjort utvecklingen av polisutbildningen på 1960-talet, kom 1970-
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talets utbildningsreform att vad gällde undervisningen bli en betydligt större 

omvandling än den som skedde på 1960-talet. Kursinnehållet kom att baseras på 

utomstående arbetsgruppers arbete, vilket förde fältet närmare Polisinstitutets 

verksamhet och därmed bidrog till en professionaliserande kombination av teori 

och praktik. Läroplanerna styrde nu undervisningen, vilket gav fältet, inte lärarna, 

ansvaret för att erbjuda poliserna den mest relevanta informationen. Att läropla-

nerna definierade innehållet på kurser på olika nivå ledde till att innehållet på de 

olika kurserna inte upprepades, utan efter grunderna skulle undervisningen klart 

leda till ökat djup och därmed ökad professionalisering. Detta gällde särskilt 

ledarskapsutbildningen, som med tiden lett till att poliser jämställts med jurister i 

konkurrensen om de högsta posterna inom polisorganisationen. De förlängda 

kurstiderna och grundandet av en separat kurscentral för grundutbildningen 

möjliggjorde både mångsidigare innehåll och ett bredd utbud av specialiserings-

kurser, något som saknats på 1960-talet. 1970-talet blev en tid då professionalise-

ringen på allvar integrerades i polisutbildningen på alla nivåer, som ett nytt inslag 

inom grundutbildningen och ett ökat på befälsnivå. Att selektionen till polisyrket 

var enhetlig sedan 1969 möjliggjorde uppkomsten av en gemensam professionell 

identitet. I enlighet med polislagen från 1967, som bildat ett kundförhållande 

mellan folket och polisen, integrerades polisutbildningen i statens allmänna 

strävan  efter  en  professionell  tjänstemannakår,  en  närpolis  som  skulle  lösa  sam-

hällets problem snarare än att legalistiskt ingripa mot yttre oordning. 

Forskningsresultaten gör det möjligt att betrakta den finska polisutbildning-

ens historia ur ett professionaliseringsperspektiv. Bakom Statens polisskolas, 

rörliga polisens, Polisinstitutets och inrikesministeriets strävan efter att erbjuda 

poliskåren utbildning av hög kvalitet döljer sig centrala drag i utvecklingen som 

vittnar om den allmänna professionaliseringstrend i samhället tidigare forskning 

identifierat. 

Eftersom denna undersökning av polisutbildningens historia är den första i 

sitt slag finns det gott om utrymme för fortsatt forskning. Tiden före 1944 har 

endast behandlats i korthet, och professionaliseringen efter 1970-talet har inte 

behandlats inom ramen för undersökningen. En fördel för fortsatt forskning om 

polisutbildningens historia sedan 1970-talet är att källmaterialet är mera omfat-
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tande än för tidigare perioder, och många av de centrala aktörerna är fortfarande 

tillgängliga för intervjuer. Beträffande tidigare perioder är det dags att handla så 

tidigt som möjligt eftersom de som fått sin polisutbildning på Sveaborg och på 

rörliga polisens aspirantkurser börjar vara till åren; i brist på skriftligt källmaterial 

är de muntliga källorna av avgörande betydelse för fortsatt forskning. Detta insåg 

Tauno Vuoristo på 1970- och 1980-talet, och i likhet med honom har jag genom 

intervjuer samlat in ett omfattande material som behandlar också annat än det som 

kommit upp ovan och därmed kan utgöra givande källmaterial för framtida 

forskare.405 Det professionaliseringsperspektiv på polisutbildningen denna under-

sökning öppnat väcker vid en betraktelse av polisutbildningen av nödvändighet 

många följdfrågor då bland annat det konkreta kursinnehållet samt faktorer 

utanför polisutbildningen som påverkade poliskårens professionalisering ännu inte 

kartlagts i detalj. Då jag härmed avslutar denna behandling kan jag konstatera att 

det rika källmaterialet, och inte minst de luckor i det som bara kan fyllas genom 

noggranna efterforskningar och intervjuer, erbjuder goda förutsättningar för 

fortsatt forskning inom ett för polisforskningen aktuellt och ur både historiskt och 

sociologiskt perspektiv intressant ämnesområde. 

 

                                                
 

405 Intervjuerna finns att tillgå i elektronisk form på Polismuseet. 
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