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Parempi ennen kuin jälkeen
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BC kertoi 2. maaliskuuta brittipoliisista, joka
erosi virastaan ja jätti rakastamansa ammatin 13 työvuoden jälkeen. Konstaapeli
julkaisi erokirjeensä Facebookissa, koska hänelle oli
uutisen mukaan sanottu, että päällikkö tuskin tulee
näkemään kirjettä, jossa konstaapeli kertoo eronsa syyt. Ne syyt olivat kovin tutun kuuloisia: tietoisuus siitä, että ei voi resurssipulan takia tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi, heikentynyt työturvallisuus ja tunne siitä, että henkilöstöstä ei oikeasti välitetä.
Työnantajan edustajan julkinen kommentti erokirjeeseen oli
kohtelias – ja kiinnostava. Siinä
kiitetään eronnutta poliisia uskollisesta uurastamisesta, mutta huomautetaan, että poliisin
työ vaatii erityisiä taitoja ja kestävyyttä (resilience). Ja että poliisiorganisaatio kyllä tukee väkeään: ”…avustamme aina poliisimiestä, joka tarvitsee apua tai ohjausta.”
Ei tarvitse kovin paljon ponnistella havaitakseen, että esimiehen näkemyksen mukaan eronneella poliisilla ei ehkä sittenkään, lojaalisuudestaan huolimatta, ollut tehtävään tarvittavaa
sitkeyttä ja osaamista. Mutta apua olisi ollut tarjolla, jos vaan olisi sitä hakenut henkilökohtaisiin ongelmiinsa.
Uutisen perusteella on mahdotonta sanoa, oliko tässä tapauksessa kyse yhden poliisin vaikeuksista vai organisaation ongelmasta. Resurssipula lienee joka tapauksessa todellinen, sillä saman

uutisen mukaan Devonin ja Cornwallin poliisiin ollaan palkkaamassa 100 uutta poliisimiestä helpottamaan erityisesti kenttähenkilöstön paineita.
Resurssien määrää enemmän BBC:n uutisessa kuitenkin jäi mietityttämään se, miksi melkein
asiassa kuin asiassa ajaudutaan ennaltaehkäisyn
sijasta jälkihoitoon. Hyvä jos avun ja ohjauksen tarpeessa olevia autetaan, mutta eikö kannattaisi vähentää avun tarvetta poistamalla ongelmien syitä jo ennen kuin
niistä ehtii kehittyä ongelmia?
Henkilöstön kokemaa stressiä tai ylikuormitusta ei voi
kumota millään tilastolla
euroista, hälytysajoista,
tai vaikkapa suoritteiden määrästä. Jos
henkilöstö esimerkiksi kokee, että
työn kuormittavuus on ylittänyt siedettävät rajat, tehokkain
ratkaisu ei varmasti ole vertaistuki, vaan kuormitukseen puuttuminen.
Ongelmien ennaltaehkäisyn tarve
ja haasteet eivät tietenkään koske vain
henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvointia, vaan samaa tulee miettineeksi myös rikostorjuntaa koskevan keskustelun yhteydessä. Ikävä kyllä se ”pehmeä” ennaltaehkäisevä työ karsiutuu
helposti ensimmäisenä, kun leikkaustarpeita tulee.

twitter.com/SPJL_PO
facebook.com/SPJL.PO

Katja Almgren

Henkilöstön
kokemaa
stressiä ei voi
kumota millään
tilastolla.
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puheenjohtajalta

TURVALLISUUDEN
ENSIMMÄINEN
LENKKI
Viime vuonna SPJL:n
edustajat kiersivät kaikki
poliisilaitokset ja poliisin
valtakunnalliset yksiköt.
Tänä vuonna vuorossa
ovat olleet hätäkeskuksen
toimipaikat keskushallintoa lukuun ottamatta.
Ajankohtaisia asioita on
käyty läpi niin johdon
kuin henkilöstönkin

Katja Almgren

kanssa.
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YRJÖ SUHONEN

Katja Almgren

V

iime vuoden loppupuolella esille nousivat
hätäkeskuslaitoksen korkeat sairauspois
saolot. Huoli tilanteesta saatettiin myös si
säministeriön korkeimmalle virkamiesjohdolle. Kun
työpaikan sairauspoissaolot ovat kaksi kertaa val
tion keskimääräisiä korkeammalla, on syytä pysäh
tyä miettimään, mistä tilanne johtuu ja mitä sille
pitää tehdä.
Hätäkeskuslaitoksen strategioissa on nostettu
esille lukuisia toimenpiteitä, joilla voidaan kohen
taa henkilöstön työolosuhteita, hyvinvointia ja viih
tyvyyttä. Tilannetta seurataan sekä valtakunnan
että paikallistasolla. Henkilöstön osallistumista ja
vaikutusmahdollisuuksia työn yksityiskohtien suun
nitteluun ja toteuttamiseen ollaan entisestään li
säämässä.
Osassa hätäkeskuksia on sisäilmaongelmia, jot
ka ovat valitettavan tuttuja myös poliisilla. Ihmiset
oireilevat eri tavalla näihin haittoihin. Työnantajan
tulisi seurata ja korjata ongelmia herkimpien yksi
löiden mukaan, ei suinkaan odottaa, että vahvin
kin sairastuu.
Sisäisen turvallisuuden selonteossa todetaan:
hätäkeskustoiminta on yksi tärkeimmistä toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan luottamukseen
viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.
Kun lukee tämän vuoden talousarvion lukuja ja
hätäkeskuksen niukkenevia resursseja, ei voi kuin
ihmetellä tapaa, jolla Suomen valtio yrittää ylläpi
tää edellä mainittua luottamusta. Näyttää siltä, et
tä hätäkeskuslaitos jotenkin selviää tästä vuodes
ta viime vuodelta siirtyvien säästöjen avulla. Miten
käy jatkossa, onkin sitten toinen juttu. Siihen saa
daan valaistusta maan hallituksen puolivälitarkas
telun ja seuraavan kehysriihen kautta huhtikuussa.
Hätäkeskuksen tulee tuottaa palveluitaan mo
lemmilla kotimaisilla kielillä. Ruotsinkielisten hätä
keskuspäivystäjien saatavuudessa on ongelmia.
Tämä nousi esille vieraillessamme Vaasan hätä

yrjo.suhonen@spjl.fi

On tärkeää
pitää sisäisen
turvallisuuden
ketjun ensimmäinen
lenkki vahvana.

twitter.com/SPJL_PO
facebook.com/SPJL.PO

keskuksessa. SPJL on ollut yhteydessä sisäministeri
Risikkoon tilanteen korjaamiseksi. Paras vaihtoehto
olisi järjestää Vaasassa erillinen kurssi, jolla voitai
siin lisätä ruotsinkielisten hätäkeskuspäivystäjien
määrää.
Hätäkeskuslaitoksen strategian 2016–2020 ta
voitteena on muodostaa Suomeen yksi virtuaali
nen hätäkeskus, joka toimii useassa toimipistees
sä. Tämä edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, joita
ollaan rakentamassa. Tuleva malli tarkoittaa käy
tännössä sitä, että yksittäinen hätäkeskuspäivys
täjä ottaa jatkossa vastaan puhelun mistä tahan
sa Suomesta.
Tähän malliin sisältyy mahdollisuuksia ja uhkia.
Yksittäisen hätäkeskuspäivystäjän kannalta kat
soen täytyy toivoa, että vastuiden kohdentaminen
eri tilanteissa on otettu huomioon. Odotukset
suuntautuvat erityisesti perustettavan johtokes
kuksen suuntaan. Vahingon sattuessa ei ole oikein,
että hätäkeskuspäivystäjä on yksin vastaamassa
eri suunnilta tuleviin syytöksiin.
Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää pitää
sisäisen turvallisuuden ketjun ensimmäinen lenkki
vahvana. Odottava katse kääntyy, jälleen kerran,
poliittisten päättäjien suuntaan.
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Ammattiliitot eivät
huvikseen mihinkään
lakkoihin mene. He tulevat
vaatimaan nähdäkseni aika
reiluakin palkankorotusta,
joista sitten neuvotellaan.

9.4.
KUNTAVAALIT.
ENNAKKOÄÄNESTYS
KOTIMAASSA 29.3.–4.4.

TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIOLOGIAN PROFESSORI HARRI MELIN
(UUSI SUOMI 20.1.2017)

UUTTA: vapaa-ajan
tapaturmavakuutus
ja ilmainen opiskelijajäsenyys
SPJL:n hallituksen päätösten mukaisesti kaikki liiton jäsenet ovat saaneet vuoden 2017 alusta lähtien uuden
jäsenedun: vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen Ifistä. Aikaisempina vuosina muutamat yhdistykset olivat ostaneet tämän vakuutuksen jäsenilleen, mutta nyt se tulee
siis automaattisesti jäsenetuna kaikille SPJL:n jäsenille
ja opiskelijajäsenille. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 366 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Lue lisää tästä liittovakuutukseen kuuluvasta edusta ja muista jäsenten vakuutuseduista osoitteesta: www.if.fi/spjl
Hyvä uutinen on sekin, että SPJL:n opiskelijajäsenyys
on vuoden 2017 alusta lähtien ilmainen. Opiskelijajäsenyydestä löytyy lisää tietoa liiton sivuilta Jäsenyys-otsikon alta
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Pyyteettömästä toiminnasta
poliisin hopeinen ansiomitali
Poliisin perinnepäivän viettoon Helsingin poliisilaitoksella helmikuun
puolivälissä kuului jälleen eri tavoin ansioituneiden huomioiminen.
Heidän joukossaan oli Stadin skouden kunniakasta titteliä seuraavan vuoden kantava moottoripyöräpoliisi Janne Hälikkä. Kollegat
kuvaavat Hälikkää työtä pelkäämättömäksi kaveriksi, joka tulee erittäin hyvin toimeen ihmisten kanssa – mukaan lukien vaikeammatkin
asiakkaat.
Samassa tilaisuudessa poliisin hopeisen ansiomitalin sai vanhempi
konstaapeli Sami Talonpoika, joka teki uutterasti vapaaehtoista
työtä Vihdissä henkensä menettäneen poliisin omaisten ja vakavasti
loukkaantuneen virkaveljen tukemiseksi. Talonpoika oli keskeinen toimija, kun Helsingissä järjestettiin konsertti, jolla kerättiin varoja Vihdin uhrille ja omaisille. Hänen toimintansa on vahvistanut entisestään
poliisien yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta itse hän korostaa yhteistyön voimaa myös Vihdin konsertin järjestämisessä:
”Kiitos kuuluu kaikille niille henkilöille ja tahoille, jotka olivat projektissa mukana. Minun roolini oli vain punoa yhteen ne auttavat langat, jotka te minulle ojensitte. Hyvän asian puolesta... Joten nöyrä kiitos teille! Talonpoika toteaa SPJL:n Facebook-sivulla.

SPJL:n jäsen, oletko ehdolla
kuntavaaleissa?
Kuntavaaleissa ehdolla olevat SPJL:n jäsenet, jäsenyydestä eläkkeelle jääneet
entiset jäsenet sekä liiton palveluksessa olevat voivat kertoa ehdokkuudestaan
Kuntavaalit 2017 -sivuilla osoitteessa
Jos haluat ehdokkuutesi ja sanomasi lyhyesti esille liiton sivulla, lähetä osoitteeseen toimitus@spjl.fi seuraavat tiedot: nimesi, kuvasi, puolue, jonka listoilla olet
ehdolla ja kunta, jonka valtuustoon pyrit.
Voit myös lähettää esittelyn tavoitteistasi, ohjelmastasi tai sinulle kuntavaikuttajana tärkeistä asioista. Iskulauseen, sloganin tai 1–2 lauseen vaalilupauksen voimme julkaista perustietojesi yhteydessä, artikkelit kokoamme omalle sivulleen. Maksimipituus tekstille on 3 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Kun sinulla on tiedossa ehdokasnumerosi, voit täydentää tietojasi myöhemmin, lisäämme numeron esittelyysi.
Lisätietoja: viestintäsuunnittelija Katja Almgren (katja.almgren@spjl.fi) tai
viestintäpäällikkö Sari Haukka (sari.haukka@spjl.fi).

FB kommentti: Menee kyllä sanat
tomaksi. Työhyvinvointiasioissa on
joskus neuvottu, että silloin tällöin
kysyttäisiin ja kerrottaisiin: Millä
mielellä tulit töihin? Millä mielellä
lähdit? Koskaan ei varmaan ole
edes ajateltu, miten rankkaa teks
tiä voi jollain hallinnonalalla tulla
kaan.

Liittokokousvalmistelut etenevät
Valmistelut 25.–26.10 pidettävään liittokokoukseen etenevät SPJL:n toimistossa,
hallinnossa ja alueilla. Liiton nettisivuilta (www.spjl.fi/liitto/ajankohtaista/liittokokous_2017) löytyvät nyt muun muassa lomakkeet, joita tarvitaan liiton puheenjohtajaehdokkaiden, poliisin pääluottamusmiesehdokkaiden ja aluetoimikuntien
puheenjohtajaehdokkaiden nimeämiseen. Äänestys- ja vaalijärjestys sekä vaaliohjeet ovat parhaillaan hiottavana ja toimitetaan yhdistyksille maaliskuun aikana.
Uudet säännöt on jo hyväksytty Yhdistysrekisterissä. Kaikki uusi tieto liittokokoukseen liittyen tullaan julkaisemaan SPJL:n kotisivuilla Liittokokous 2017 -alasivulla.

Hanki liitolle uusi jäsen
– saat 50 € lahjakortin!

Twitteristä: Nostan hattua kor
kealle, hienoa työtä ja ansaittu
huomionosoitus. Pyyteetöntä toi
mintaa. (Kommentti Sami Talon
pojan palkitsemisesta poliisin
hopeisella ansiomerkillä hänen
toiminnastaan Vihdin traagisten
tapahtumien uhrien ja heidän
omaistensa hyväksi.)

Suosittele SPJL:n jäsenyyttä poliisissa, oikeushallinnossa, hätäkeskuksissa ja
Maahanmuuttovirastossa työskenteleville – ja kun uusi jäsen liittyy SPJL:n jäsenyhdistykseen sinun suosituksestasi, saat 50 € lahjakortin S-ketjun liikkeisiin.
Palkinnon saa siis uudesta jäsenestä, ei kuitenkaan sellaisesta, joka on eronnut
11.1.2017 jälkeen ja liittyy nyt uudelleen.
Uudessa, sähköisessä liittymislomakkeessa on kohta ”Suosittelija”; liittyvän
jäsenen pitää kirjoittaa siihen sen henkilön nimi, joka on jäsenyyttä hänelle suositellut, sekä suosittelijan jäsennumero tai tämän yhdistyksen nimi. Jos jäsen liittyy
paperilomakkeella, siihen tulee kirjoittaa samat tiedot, eli jäsenhankkijan (suosittelijan) nimi ja jäsennumero tai yhdistyksen nimi. Kampanja jatkuu 31.5.2017 asti.
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TEKSTI
Katja Almgren
KUVAT
Katja Almgren,
Pekka Mäkinen, iStockphoto

Turun hätäkeskus saa kesäisenä yönä ulkosaaristosta puhelun,
johon päivystäjä Pia Hurme vastaa. Hurme ohjeistaa soittajaa
laittamaan valoja päälle, jotta tämä näkisi tilannetta paremmin.
Luurin toisesta päästä kuuluu hämmentynyt ääni: ”Miksi
ihmeessä, ulkonahan paistaa aurinko…”
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Onnistumisen
hetket ovat työn
rikkaus.
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Se miten jatkossa ruotsinkielisen
asiakkaan puhelu valtakunnallisesti
ohjattaisiin ruotsia puhuvalle
päivystäjälle, on vielä arvoitus.

H

ätäkeskuspäivystäjä Pia Hurme
naurahtaa, että todellisuus ulko
maailmasta joskus katoaa salissa,
jossa ei ikkunoita ole. Eräässä koulutukses
sa työpaikalla vieraillut ensihoitajakoulutta
jakin kummasteli suureen ääneen, miten sa
lissa voi olla, kun ei sieltä edes näe ulos.
Turun hätäkeskuksessa työskentelee sata
kunta henkeä hallinto mukaan lukien. Hurme
itse on kuulunut kalustoon opintojen päät
tymisestä eli vuodesta 2010 lähtien. Viime
vuonna Hurme päätti kokeilla jotain muuta ja
lähti yksityiseen hälytyskeskukseen. Työ ei kui
tenkaan ollut sitä, mitä Hurme halusi, ja hän
palasi kiireesti takaisin entiseen työhönsä.
Turussa on käytössä niin sanottu Porin
malli eli 12 tunnin työvuorot. Työvuoron pi
tuus puhututtaa henkilöstöä Hurmeen mu
kaan jatkuvasti. Suomen Hätäkeskusvirkaili
jat SHV ry:n pääluottamusmies Kai Vettenranta kertoo, että Kuopiossa henkilöstö ää

Onnen hyökyaalto pyyhkäisee Pia Hurmeen
yli, kun hän keskustelee sisäisen turvallisuuden asioista samanhenkisten opiskelukavereidensa kanssa Laurean Turvallisuusalan
tradenomi -koulutuksessa.
Pääluottamusmies Kai Vettenranta on huolissaan Hätäkeskuslaitoksen resursseista. Hän
otti asian puheeksi viimeisimmässä yt-toimikunnan kokouksessa varmistaakseen, etteivät varat ole lopussa ja yt-neuvottelut edessä Erikan sisäänajon jälkeen 2019. Työnantajapuoli vakuutteli, ettei näin meneteltäisi.

nesti vuoden alussa mahdollisesta siirtymi
sestä 10 tunnin malliin, mutta kaksitoistatun
tinen vei nipin napin voiton.
– Työvuoroista keskustelu on lisääntynyt
vuoden 2014 yhdistymisistä lähtien. Pitkät
työvuorot eivät ole hyväksi ihmisille, varsin
kin kun päälle tulevat vielä matkat kotoa töi
hin ja takaisin. Pitkänmatkalaisena ymmär
rän asian hyvin, Kangasalla vakituisesti asu
va Hurme kertoo.
Työnantaja on perustellut 10tuntisen
vuoron heikkoutta sillä, että viikossa lähtöjä
tulisi enemmän. Hurme itse on kuitenkin sitä
mieltä, että lisätunnit päivässä kotosalla lisäi
sivät hyvinvointia. Hurme onkin hankkinut Tu
run keskustasta kämpän, jotta työmatkoihin
ei kuluisi mahdottomia.

Tehtävänseurannassa kuuden tunnin rupea
ma tuntuu kirjaimellisesti nahoissa, kun kuu
lokkeet painavat päätäni niin että sattuu.
Turussa on työn tauottamisessa siirrytty
lappumalliin. Käytännössä vuoromestari te
kee päivystäjien tauoista listan, joka heijas
tetaan salin kankaalle. Kukin vuorollaan käy
lyhyellä tauolla ja tauon päätyttyä vie lapun
listassa seuraavalle. Hurme ei uudistuksesta
perusta.
– Nyt lyhyitä taukoja saattaa toki tulla
joka tunti, mutta itselleni sopi se, että pidin
vuoron aikana muutaman pidemmän tauon.
Nyt käyn välillä pienellä kävelylenkillä, mut
ta toisinaan saatan sanoa lapun tuojalle, et
tä vie vain seuraavalle.

Henkilökohtaista ergonomiaa
voisi kehittää edelleen

SPJL on nostanut useaan otteeseen esiin Hä
täkeskuslaitoksen tilastot runsaista sairaus
poissaoloista. Turku on listan häntäpäässä,
mutta esimerkiksi Kai Vettenrannan työpaik
ka Kuopio loistaa kakkosena.
Vettenranta toteaa, että sairauspoissa
olojen määrää ollaan kuitenkin saatu hie
man vähennettyä ja suunta on laskeva. Sisä
ilmaongelmat rasittavat henkilöstöä Kuopi
ossa, jossa 2014 rakenneuudistuksen myö
tä neljä eri hätäkeskusta yhdistyivät yhdek
si. Kuopion tilojen ilmanvaihtoa kuormittaa
nyt reippaasti suurempi joukko kuin ennen. Il
manvaihtokoneisto ei yksinkertaisesti kykene
tuottamaan riittävästi raitista ilmaa.
Työ hätäkeskuksessa on jo itsessään kuor
mittavaa ja Hurme on usein hieman peläten
kin odotellut yövuoron kello kolmen ja viiden
väliä.

Työhyvinvointia Hätäkeskuslaitoksessa pyri
tään edistämään tunnin viikkoliikunnalla se
kä erilaisilla ergonomisilla ratkaisuilla. On
sähköpöydät, erilaisia tuoleja, jalkatukia, hii
riä, jumppanauhoja ja mattoja, yövuorossa
voi kääriytyä vilttiin.
Työpaikkavierailulla Meripelastuskeskuk
sessa Turussa Hurme yllättyi, miten pitkäl
le henkilökohtainen ergonomia, valaistusta
myöten, voidaan viedä. Työ sinällään on sa
mankaltaista eli päivystämistä pöydän ää
rellä.
– Päivystäjän pöydännurkalla oli radio.
Kun pöydän ääreltä siirtyi askeleenkin toi
saalle, radio lakkasi kuulumasta. Meillä
meluneristämisestä on keskusteltu ja etenkin
langalliset kuulokkeet ovat puhututtaneet.
1 | 2 017

Työn kuormittavuus korkealla

POLIISI & OIKEUS

13

– Entä jos aamuyöllä rysähtää oikein kunnolla, olenhan varmasti vireessä silloin? Hurme kysyy ja vastaa itselleen, että adrenaliini
potkii varmasti tilanteen yli ja tehtävästä selviää sittenkin.
Oma lukunsa ovat erilaiset häirikkösoitot. Luurista saattaa kuulua laulua tai joku
soittaa ja sanoo, että puhesaldo on loppu
ja 112:een sentään voi soittaa, kun se on ilmaista!
– Kuormittavaa on sekin, kun neljännenkymmenennen kerran vastaat samalle ihmiselle ja vastaukseksi saat ”Kuse kuppiin!”
Hurme hymähtää ja jatkaa, että silti virkavastuullisena pitäisi kyetä auttamaan tätäkin henkilöä, jos hänelle yhtäkkiä sitten kävisi jotain.

Yksi tapaus muistuu Hurmeen mieleen.
– Asiakas kirota päristi ja soitti useaan
otteeseen. Hän oli varma, että joku aikoo hänet tappaa. Yritin vakuuttaa, että se on vain
höpö höpöä ja lopulta päädyin ambulanssin
hälyttämiseen mielenterveydellisistä syistä.
Asiakas sai apua ja siitä tuli hyvä mieli. Onnistumisen hetket ovat työn rikkaus.

Erika odotuttaa
Erika. Uuden järjestelmän tuoma epävarmuus on nyt päällimmäisenä häkeläisten
kahvipöytäkeskusteluissa. Pääluottamusmies kertoo, että syksystä 2016 saakka on
kuopiolaisilla ollut lomakielto, koska on vain
odoteltu Erikan tuloa. Odotus johtuu Vettenrannan mukaan puhtaasti järjestelmän

toimittajasta. Oulun olisi tarkoitus toimia pilottina, toisena tulisi Kuopio ja lopulta Erika
leviäisi Turkuun, Vaasaan, Poriin ja Keravalle.
– Olen jo lakannut odottamasta. Osa suhtautuu uuteen järjestelmään innostuneesti,
osa ei. Suurin pelko on, että tänne tuodaan
jokin keskeneräinen systeemi, Hurme kertoo
Erikasta, jonka myötä puheluihin vastattaisiin
maanlaajuisesti huolimatta siitä, mistä asiakas soittaa.
Epävarmuutta aiheuttaa Vettenrannan
mukaan myös se, että oppiminen uuteen
järjestelmään on jokaisella henkilökohtaista. Osa sisäistää uutuudet nopeammin kuin
toiset.
– Työnantaja kouluttaa perussetin, mutta harkinnassa on ollut myös mahdollinen

Kuormittavaa on sekin,
kun neljännenkymmenennen
kerran vastaat samalle
ihmiselle ja vastaukseksi saat
”Kuse kuppiin!”
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täydennyskoulutus sitä tarvitseville, Vettenranta täsmentää.
Se miten jatkossa ruotsinkielisen asiakkaan puhelu valtakunnallisesti ohjattaisiin
ruotsia puhuvalle päivystäjälle, on vielä arvoitus. Vettenranta ja Hurme pohtivat molemmat, että ajantasaiset listat ruotsia puhuvista
päivystäjistä voisivat olla kullakin vuorolla tiedossa ja puhelut käännettäisiin sen mukaan.
Ruotsinkielisistä päivystäjistä on ollut pulaa erityisesti Vaasassa. Viimeisimpänä ratkaisuna on pohdittu, voisiko kursseja järjestää Vaasan seudulla Kuopion Pelastusopiston lisäksi. SPJL on aktiivisesti vienyt asiaa
eteenpäin ministeriötä myöten.

Hurme on yksi työnantajan kielitutkinnon suorittaneista, hän saa kielilisää ja on sitoutunut ottamaan ruotsinkielisten asiakkaiden puheluita vastaan. Hurme naurahtaa, että on vain ihana kielikylpy kuulla ja käyttää
työssään ruotsia.

alan tradenomin opinnot Espoon Leppävaarassa ja hän tekee nyt 70 prosenttista työaikaa. Luokalla on yhtä lukuun ottamatta kaikki
työssä olevia turvallisuusalan ammattilaisia,
kullakin haaveena hieman toisenlainen rooli
yhteiskunnan turvallisuuden parissa opintojen päätyttyä.
Hurme myöntää, että Turussa ovet heilahtelevat, kun moni työkaverikin opiskelee
parhaillaan uuteen ammattiin. Hurmeella on muutosta kerrakseen, sillä huhtikuun
alussa hän siirtyy Keravan hätäkeskuksen riveihin. Logistiikka alkoi työn, kodin ja opintojen välillä käydä Turusta käsin mahdottomaksi.

Henkilöstön vaihtuvuus
runsasta
Hätäkeskuslaitoksen päivystäjien keski-ikä
on noin 40 vuotta. Hurme viihtyy työssään
ja kehuu työilmapiiriä, mutta myöntää, että
40 tultua lasiin muutama vuosi sitten etenkin yövuorot ovat alkaneet rasittaa.
Vuoden alusta Hurme aloitti Turvallisuus-

Liitto jäsentensä luona
Vuoden alusta liiton edustajat piipahtivat
visiitille jokaiseen hätäkeskukseen. Vaihtelevalla kokoonpanolla liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen, järjestöpäällikkö Mika
Nygård, neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen, pääluottamusmies Pekka Lassila
sekä SHV:n Pekka Nieminen kävivät keskustelua päälliköiden, henkilöstön ja paikallisten luottamusmiesten kanssa jäsenistön hyväksi. SPJL:n joukko tapasi kaikki paitsi Hätäkeskuslaitoksen johdon, joka
syystä tai toisesta oli poissa pääkallopaikalta sovittuna päivänä.
Keskusteluissa esiin nostettuja asioita
olivat pääluottamusmies Pekka Lassilan
mukaan muun muassa vähenevät resurssit, työaikalain uudistus, Erika-järjestelmä
sekä eläkeuudistus.
Yksi henkilöstön kahvitilaisuuteen tullut hätäkeskuspäivystäjä kritisoi SPJL:n oikeusturvavakuutuksen ehtoja. Päivystäjä
koki hankalaksi, että SPJL vaatii vakuutukseen hakemuksen täyttämistä. Lassila perustelee vaatimusta jäsenistön edun mukaiseksi.

– Jos vakuutusta voisi käyttää kuka
vain miten vain, käytettäisiin jäsenistön
varoja mielestäni ilman harkintaa ja vastuuntuntoa. On jäsenten etu, että vakuutuksen käyttöä punnitaan. Tässä tapauksessa henkilö olisi uskoakseni saanut vakuutuksen käyttöönsä, jos olisi hakemuksen täyttänyt.

SPJL hylkäsi työntekijän
asemaa kurjistavat
ehdotukset
Työnantajapuoli palautti SPJL:n edustajille mieleen keskustelun kahden kolmeviikkoisjakson käytöstä ja liiton kielteisen kannan siihen. Vuonna 2007 oli työnantajan
ja henkilöstöjärjestöjen yhteisellä sopimuksella kahdesta kolmen viikon jaksosta
luovuttu, sillä se aiheutti jatkuvia ristiriitoja. Lassila puoltaa nykyistä kolmen viikon
jaksoa työntekijäystävällisemmäksi.
– Jos tasoitusjakso olisi kuusi viikkoa,
on mahdollista, että toisella kolmeviikkoisjaksolla tapahtuisi jotain sellaista, joka söisi ensimmäisellä jaksolla tehdyt yli-

työt. Muutoksella takaisin vanhaan olisi
sekä taloudellinen että työilmapiiriä heikentävä vaikutus.
Toinen työnantajan kritiikki koski ehdotusta HTS-arvioinnista. Työnantaja toivoi
puolikkaita pisteitä täysien rinnalle, jotta
olisi edes jotain mitä antaa, mutta ehdotus ei saanut SPJL:n tukea.
Lassila muistutti, että henkilön HTS tulisi nousta kolme täyttä pistettä, jotta sillä olisi vaikutusta palkkaan. Pahimmassa
tapauksessa työntekijä joutuisi puolikkailla pisteillä odottamaan palkankorotusta
kuusi vuotta.
– Huonoina aikoina työnantajalla on
tapana antaa kurjistavia päätöksiä. Tyhjiä
napsuja ne puolikkaat pisteet olisivat, kun
niillä ei saisi mitään. Mitä palkitsemista se
sellainen on? Näkemyksemme mukaan järjestelmää olisi tullut kehittää samalla siihen suuntaan, että jokaisella pisteellä tai
sen puolikkaalla on merkitystä palkkaukseen, Lassila kritisoi.
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t yöpaikalla
Migrin puolelta vastaanotto on
ollut hyvin myönteistä, on jäänyt kuva,
että ollaan tervetulleita porukkaan.

Työpaikka:
• Maahanmuuttovirasto,
Tampereen toimipiste
• Esimies/päällikkö: Anitta Maali
• Henkilöstön määrä: 6 + esimies,
lisärekrytointien jälkeen kokonaisvahvuus 9 + 1.

TOIMITTANUT
Katja Almgren
KUVA
Jarkko Laine

APULAISTARKASTAJA
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APULAISTARKASTAJA

Kertoisitko työstäsi
Maahanmuuttovirastossa (Migri)?
Sanna, 34: Työskentelimme Johannan kanssa Sisä-Suomen
poliisilaitoksella Tampereen pääpoliisiasemalla ulkomaalaisluparyhmässä lupasihteereinä. Vuoden vaihteessa siirryimme Maahanmuuttovirastoon ja nimikkeenämme on nyt
apulaistarkastaja.
Toimin asiakaspalvelussa, jossa otan vastaan muun
muassa erilaisia oleskelulupahakemuksia, EU-rekisteröintejä ja Suomen kansalaisuushakemuksia. Työaikani olisi virastotyöaika eli kikyn myötä kello 8.00–16.21, mutta tällä hetkellä teen kuuden tunnin työpäivää osittaisen hoitovapaan vuoksi. Kun en ole asiakaspalvelussa, käsittelen ja
teen hakemuksiin päätöksiä. Työnkuva on aika samanlainen kuin poliisissa oli.
Johanna, 34: Työskentelen myös asiakaspalvelussa ja
työnkuvani on Sannan kanssa samanlainen. Moni asia on
kuitenkin vielä kesken ja linjauksia tehdään Helsingin päässä, joten tehtävänkuvaan voi vielä tulla pieniä muutoksia.
Meillä on liukuva työaika, mutta usein asiakaspalvelun
sujuvuuden takia olen töissä virastotyöaikana.

Oliko siirtyminen virastosta toiseen
helppoa ja vaivatonta?
Sanna: Meiltä Tampereen poliisin ulkomaalaisluparyhmästä siirtyi kaikki kuusi vakinaista henkilöä ja esimiehemme pysyi samana, joten siirtyminen Migriin oli helppoa. Hämeenlinnan poliisista siirtyi yksi henkilö. Ryhmässämme on
vielä kolmen henkilön vajaus ja kun nämä paikat saadaan
täytettyä, vahvuutemme tulee olemaan 10 henkeä.
Siirtyminen sinänsä sujui vaivatta, mutta töiden aloitus
uudessa toimistossa ja organisaatiossa on ollut hieman
haasteellista, koska esimerkiksi ensimmäisenä työpäivänä
vasta asennettiin kalusteita ja koneita, ja erilaisia asennuksia on tehty melkein päivittäin. Myös asioiden ohjeistuksessa ja tiedon kulussa on ollut parannettavaa, mutta tä-

mä on ymmärrettävää, koska muutos on ollut suuri kaikille
osapuolille.
Johanna: Siirtyminen meni mielestäni ihan hyvin. Aloitimme muuttoon liittyvät asiat loppuvuodesta ja vaikka vuoden alku oli aika sekavaa, täytyy muistaa, että tilat olivat uudet ja toimintatavat erilaiset. Olemme saaneet ohjeistuksia
sähköpostilla, infotilaisuuksissa sekä esimieheltä suoraan.

Millainen työilmapiiri ryhmässänne
vallitsee?
Sanna: Työilmapiiri on ryhmässämme loistava ja olemme
ottaneet uudet asiat hyvin vastaan. Ongelmatilanteissa on
huumori ja hyvät työkaverit auttaneet. Meidät on otettu
oikein hyvin vastaan.
Johanna: Se kyllä auttoi todella paljon, että oli tuttuja ihmisiä, joiden kanssa sai keskustella muutoksista ja jaksamisesta. Kaikki auttavat kaikkia ja hyvä yhteispeli on meillä
aina toiminut. Migrin puolelta vastaanotto on kyllä ollut hyvin myönteistä, on jäänyt sellainen kuva, että ollaan todellakin tervetulleita porukkaan.

Migriä on paljon arvosteltu julkisuudessa
viime aikoina. Miltä se on tuntunut?
Sanna: Migri on tosiaan ollut julkisuudessa viime aikoina ja usein turvapaikka-asioihin liittyen. Ehkä tämän vuoksi monet ihmiset ajattelevat, että kaikki Suomessa asuvat
ulkomaalaiset ovat turvapaikanhakijoita, vaikka näin ei tietenkään ole. Migrissä käsitellään kuitenkin paljon muitakin
kuin turvapaikanhakijoihin liittyviä asioita.
Itse käsittelen muita kuin turvapaikka-asioita, kuten
työntekijöitä, perheenjäseniä, opiskelijoita, eikä arvostelu
ole suoraan liittynyt omaan työhöni. Työpaikallamme ei ole
sinänsä käsitelty julkisuudessa olevia asioita, koska emme
ole nähneet siihen tarvetta.
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Poliisimiehen tekemäksi
epäillyn rikoksen tutkinta
Valtakunnansyyttäjänvirastossa toimii poliisirikosten käsittely-yksikkö, jonka yhtenä
tärkeänä tehtävänä on päättää tutkinnan toimittamatta jättämisestä jutuissa, joissa
se on ilman laajempaa selvitystä mahdollista. Paikallisissa syyttäjänvirastoissa
taas toimii tehtävään erikseen määrättyjä syyttäjä-tutkinnanjohtajia, jotka osana
omaa virkatyötään hoitavat myös tutkinnanjohtajan työtä itsenäisesti ja täysin
toimivaltuuksin.

TEKSTI
Laura Sairanen

P

oliisirikos käsitteenä on leimaava, mutta yrityksistä huolimatta parempaa ei tähän päivään
mennessä valitettavasti ole keksitty.
Poliisirikosten käsittely-yksikössä prosessi lähtee yleensä liikkeelle siitä, että saamme tiedon kirjatusta jutusta.
Meille on yhdentekevää, onko ilmoitus
kirjattu patjaan r- vai s-ilmoituksena,
sillä kirjaus ei kerro tulevasta tavasta käsitellä ilmoitusta. Kirjaamismuodon päättää ilmoitusten vastaanotossa työskentelevä poliisimies, jonka tulee noudattaa patjan kirjaamisohjetta.

Ilmoitukset kannattaa
kirjata huolella
Jotta pääsisimme aloittamaan prosessin jouhevasti, tulee ilmoituksesta
näkyä epäillyksi ilmoitettujen henkilöiden yhteystiedot. Patjan käyttö on tässä vaiheessa sallittua, kun tarkoituksena on tarkistaa nimitiedot, tapahtumat, niiden ajat ja paikat. Hoidamme
koko maan poliisirikosilmoitukset, joita tehdään noin 800–900 kappaletta
vuodessa, joten ”vk Virtanen” ei luon18
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nollisestikaan riitä kuvaamaan ilmoituksen kohteena olevaa poliisimiestä.
Asianosaisjulkisuuden myötä on asiallista kirjata ilmoitukseen myös kollegan työpaikan yhteystiedot. Oikeilla
yhteystiedoilla saamme päätöksen lähetettyä perille saakka.
Täydellisessä maailmassa ilmoitus
olisi ohjeen mukaisesti kirjattu jokaisessa tapauksessa, mutta jos kirjauksen kanssa on ongelmia tai kysyttävää,
niin meille voi aina soittaa! Jokaisessa
laitoksessa on myös nimetyt poliisirikosyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on
opastaa ja kouluttaa näissä asioissa.
On myös hyvä muistaa, että esitutkintaa ei ole vielä tässä vaiheessa päätetty aloittaa, joten ilmoituksen kohteena olevalla poliisimiehellä ei vielä
ole prosessuaalista asemaa.

Miksi kirjallista selvitystä
pyydetään?
Valtakunnansyyttäjänvirastossa esiselvitysvaihe käynnistyy tiedonhankinnalla. Yksikössämme työskentelevillä poliisimiehillä on käytössään po-

liisin eri rekisterit. Jos rekisteritiedoista
selviää kaikki tarvittava, voimme tehdä kahden syyttäjä-tutkinnanjohtajan
voimin päätöksen tutkinnan päättämisestä tai jutun siirtämisestä ”kentälle” syyttäjä-tutkinnanjohtajan harkittavaksi. Mikäli jotain vielä jää epäselväksi, pyydämme ilmoituksen kohteelta kirjallisen selvityksen, joka pohjautuu esitutkintalain 3 luvun 3 § 2 momenttiin.
Kirjallisen selvityksen päätarkoituksena on saada tietoomme poliisimiehen käsitys tapahtumien kulusta.
Näkemykseni mukaan tämä on poliisimiehen mahdollisuus vastata ilmoituksessa esitettyihin väitteisiin. Poliisimiehellä ei vieläkään ole prosessuaalista asemaa ja hän voi vastata selvityspyyntöön harkintansa mukaan. Kirjallinen selvitys on siis vapaaehtoinen.
Vaikka asemaa ei vielä tässä vaiheessa ole määritelty, poliisimiestä
muistutetaan hänen itsekriminointisuojastaan. On hyvä myös pitää mielessään, että kirjallinen selvitys on julkisuuslain pääsäännön mukaan asian-

osaisjulkinen. Selvityksessä ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa siihen,
katsooko olevansa syyllinen tai syytön
johonkin rikokseen. Siinä voi hyvin kuvata tehtävän, sen kulun ja havainnot
muiden henkilöiden tilasta ja käyttäytymisestä. Nämä seikat antavat meille usein päätöksen tekemiseen tarvittavan lisätiedon.
Rikosilmoitukset ovat laadultaan
hyvin erilaisia. Joskus saamme lukea
esimerkiksi että ”poliisi hakkasi ja kuristi kiinniottotilanteessa, minä en itse
tehnyt mitään, nyt on mustelmia joka
paikassa” tai ”vaalea poliisi seuraa poliisiautolla, johon on piirretty härän kuva”. Koska meidän on pakko perustella ratkaisumme, voi asiallinen ja riittävän kattava kirjallinen selvitys yhdessä muun tiedon kanssa nopeuttaa prosessia huomattavasti, eikä kenenkään
tarvitse syyttä ”roikkua löysässä hirressä”.
Vaikka saisimme haltuumme työpaikalla hallinnolliseen menettelyyn
tai eduskunnan oikeusasiamiehelle annettuja selvityksiä, emme käytä niitä ilman asianosaisien poliisimiehen suostumusta.
Jos tapauksessa jo lähtökohtaisesti on ”jutun juurta” tai korostettu
oikeussuojan tarve jommankumman
osapuolen kannalta, asia siirretään
kentälle sen arvioimiseksi, onko esitutkinta syytä aloittaa vai ei. Epäillyn
asemassa kuultavalla on enemmän oikeuksia ja esitutkinta voi antaa myös
paremmat eväät vastailmoituksen tekemiselle, jos siihen on aihetta.

Tutkinta vaatii aikaa
Sekä syyttäjät että poliisi kokevat ajan
kulumisen poliisirikosasioiden hoidos-
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saapuneiden asioiden jakautuminen
– yhteensä 802
tapausta 31.12.2016

sa usein ongelmalliseksi. Kullan arvoinen on sen syyttäjän päällikkö, joka
ymmärtää juttujen tutkinnan vievän
oman aikansa ja osaa ottaa sen huomioon muussa juttujaossa sekä sen
tutkivan poliisin ymmärtävä esimies,
jonka alaisena määrätty tutkija poliisilaitoksella on. On myös muistettava,
että syyttäjä määrää tutkintatoimenpiteistä, muttei siitä, koska ja milloin
ne kiireettömissä tilanteissa tulee suorittaa. Poliisien rikoksia tutkivan poliisimiehen esimiehen on turvattava myös
tutkintaan tarvittava aika. Myös syyttäjän muu juttumäärä ja istuntokiireet ovat omiaan hidastamaan asioiden etenemistä.
Käsittämättömiä ovat omalta paikaltani katsottuna myös ne tilanteet,
joissa tutkivan poliisimiehen kohtelu

tutkittavan poliisimiehen yksikössä on
mennyt täysin asiattomaksi.
Poliisirikosten tutkinta toimii tällä
hetkellä pääsääntöisesti hyvin. Meillä on osaavat syyttäjä-tutkinnanjohtajat ja tutkijat. Poliisimiesten antamien
kirjallisten selvitysten laatu on hyvä ja
paranee entisestään.
Valtakunnansyyttäjänvirastoon
voi poliisirikosasioissa olla yhteydessä
matalalla kynnyksellä (tutkinta.vksv@
oikeus.fi). Tulemme myös mielellämme kutsusta kertomaan lisää prosessista.

Kirjoittaja, VT, OTL Laura Sairanen on
kihlakunnansyyttäjä ja tutkinnanjohtaja Valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosten käsittely-yksikössä.
1 | 2 017

POLIISI & OIKEUS

19

Kortittomat kuskit
poliisin riesana

Kortiton kuski on poliisille tuttu. Tiedostusvälineistä voi
jatkuvasti lukea, että ajo-oikeudettomien kuljettajien
osalta tilanne on melkeinpä ryöstäytymässä käsistä.
Räikeitä tapauksia löytyy epäilemättä kaikkialta.
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Poliisin erityinen virkavastuu
toimii myös tehokkaana julkisen
vallan käytön ”rajoittimena”.

TEKSTI
Juha Leinonen
KUVA
Rodeo

O

ulun seudulla sattui herättävä tapaus: sama henkilö jäi
kiinni kulkuneuvon oikeudettomasta kuljettamisesta kolme kertaa
saman päivän aikana, kolmella eri autolla. Vastaavanlaiset tapaukset ovat
valitettavan tuttuja erityisesti kentällä
työskenteleville poliisimiehille.
Poliisipartiot puuttuvat ajo-oikeudettomien kuljettajien ajamiseen esimerkiksi kansalaisten tekemien ilmoitusten sekä oman liikennevalvonnan
perusteella, kun taas tutkinta- ja lupapuolella poliisimiesten työkalut ovat
erilaiset. Ajo-oikeudettomia kuljettajia
on kuitenkin vaikea kitkeä liikenteestä
kokonaan pois.
Toistuvissa tapauksissa poliisi
voi tietyin edellytyksin takavarikoida
asiakkaan ajoneuvon rikoksentekovälineenä. Kentällä työskentelevien poliisipartioiden työkalut ovat huomattavasti rajallisemmat erityisesti niiden kuljettajien kohdalla, joilla kulkuneuvon
kuljettamisia oikeudetta on kertynyt
tilille vasta muutama, eikä tilanteessa ole epäilyjä muista vakavimmista
rikoksista.
Poliisipartiot joutuvat punnitsemaan keinoja, joilla estää ajo-oikeudettoman kuljettajan mahdollinen uudelleen ajoon lähtö. On kuitenkin huo-

mattava, että esimerkiksi avaimien
poisottamiseen liittyy merkittäviä poliisin toimivallan rajoituksia, joihin on
oikeuskäytännössä kiinnitetty huomiota. Rajoitukset on otettava tarkasti
huomioon poliisitoiminnassa.

Poliisin toimivallan tulee
perustua lakiin
Poliisimiehillä on virkatehtävillään käytössä eri laeissa säädetyt laajat toimivaltuudet, mutta nekään eivät ole rajattomat. Poliisin erityinen virkavastuu
toimii myös tehokkaana julkisen vallan
käytön rajoittimena. Poliisi virkamiehenä vastaa aina virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Jos poliisimiehen julkisen
vallan käyttö ei ole lainmukaista, virkamiesoikeudellinen, rikosoikeudellinen
tai vahingonkorvausoikeudellinen vastuu voi olla huomattava.
On muistettava, että poliisimiehen
on aina noudatettava tarkoin lakia –
myös tilanteissa, joissa poliisipartio joko harkitsee ottavansa tai on jo ottanut ajo-oikeudettomalta kuljettajalta
ajoneuvon avaimet pois.
Poliisin toimivallan käyttöä on
ajoittain pyritty perustelemaan poliisilaissa säädetyn poliisin tehtävämäärittelyn avulla. Avaimien poisottamista ei kuitenkaan voi perustella
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tehtävämäärittelyssä mainitulla rikoksien ennalta estämisen perusteella.
Miksi ei? Syy liittyy siihen, ettei poliisin tehtävämäärittely ole toimivaltasäännös. Tehtävämäärittely määrittelee vain, mitkä tehtävät kuuluvat poliisin hoidettavaksi. Tämän vuoksi se ei
muodosta poliisille mitään toimivaltaa
ryhtyä toimenpiteisiin ajo-oikeudettoman kuljettajan ajoneuvon avaimien
poisottamiseksi.

Rikoksilta ja häiriöiltä
suojaaminen
Poliisilaissa säädettyjen edellytysten
täyttyessä poliisimiehellä on oikeus
poistaa henkilö paikalta ja jopa ottaa
henkilö kiinni, jos paikalta poistaminen on todennäköisesti riittämätön
toimenpide, eikä rikosta voida muuten
estää taikka häiriötä tai vaaraa muuten poistaa. Poliisilaista, eikä muistakaan laeista löydy nimenomaista toimivaltasäännöstä ajo-oikeudettoman
kuljettajan ajoneuvon avaimien poisottamiseksi.
Ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin pyytämien
kanteluratkaisujen selvityksissä on esitetty näkemys: samalla kun poliisi voi
poliisilain perusteella ottaa henkilön
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Virkatehtävä tai toimenpide, joka alusta
pitäen suoritetaan laillisin edellytyksin sekä
asianmukaisesti menetellen on aina lainmukainen.

kiinni ja tilapäisesti pitää hänet säilössä, poliisi voisi lievempää keinoa käyttäen estää uuden rikoksen, esimerkiksi epäillyn rattijuopumuksen, ottamalla kuljettajan avaimet väliaikaisesti
haltuun, kunnes asianomainen henkilö osoittaa ajoneuvolleen selvän kuljettajan.
Silti, jos avaimien poisottamistilanteessa ei ole epäiltävissä vakavampaa
rikosta, toimintaa ei voida perustella
vain poliisilaissa säädetyn rikoksilta ja
häiriöltä suojaamisen avulla. On kuitenkin arvioitava, millaiseen rikokseen
ajo-oikeudeton kuljettaja mahdollisesti syyllistyisi tai millaista vaaraa hän
aiheuttaisi, jos hän lähtisi uudelleen
ajoon.
On selvää, että tilanne on toinen,
jos kuljettajaa epäillään myös rattijuopumuksesta. Kaikki toimenpiteet tulee
kuitenkin aina harkita erikseen huolellisen kokonaisarvion kautta. Lisäksi poliisin tulee kaikessa poliisitoiminnassa
ottaa huomioon poliisilaissa säädetyt
yleiset periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea poliisin tehtävien hoitoa ja toimivaltuuksien käyttöä.
Poliisitoiminnan yleisten periaatteiden mukaan poliisin kaikki toimenpiteet on suoritettava siten, etteivät ne
aiheuta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän
suorittamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä,
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ettei poliisi saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää, kuin poliisin tehtävän suorittamiseksi on tarpeen. Poliisilla on siis myös merkittävä rooli ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien suojelijana.

Onko ”työkalupakki”
riittämätön?
Näissä tilanteissa poliisin työkalupakin riittämättömyys voi tuntua ongelmalliselta, ja se voi aiheuttaa kriittistäkin keskustelua. Kysymykseen siitä, onko poliisin ”työkalupakki” nykyään riittämätön ajo-oikeudettomien kuljettajien ajamisen hillitsemiseksi, ei ole
helppo vastata.
Onko poliisin toimivaltuuksia syytä laajentaa niin, että avaimien poisottaminen ajo-oikeudettomalta kuljettajalta olisi tulevaisuudessa aina
mahdollista? Kuinka tämä olisi perusoikeusnäkökulmasta perusteltavissa?
Asia on monisyinen, joten liian hätäisiä johtopäätöksiä ei pidä tehdä. Kuitenkin jo uskottavan poliisitoiminnan
sekä liikenneturvallisuuden näkökulmasta tätä seikkaa olisi syytä tutkia
esimerkiksi lainsäädäntöuudistuksissa tarkemmin.
Poliisin toimivalta ei voi suomalaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa enää 2000-luvulla perustua epämääräisesti yleisvaltuutukseen, tavan-

omaiseen oikeuteen tai yleisklausuuleihin, vaan ainoastaan voimassa olevan
lain toimivaltasäännöksiin. Se, että poliisi on ”aina tehnyt näin”, tai ”asian
luonne edellyttää, jonkin toimenpiteen
suorittamista” tai ”tietyn poliisin toimenpiteen suorittamiseen täytyy olla
oikeus, koska tämä toimenpide on tarpeen tehtävän suorittamiseksi”, eivät
ole hyväksyttäviä perusteluja.
Virkatehtävä tai toimenpide, joka
alusta pitäen suoritetaan laillisin edellytyksin sekä asianmukaisesti menetellen on aina lainmukainen. On erittäin tärkeää, että poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuvat henkilöt pystyvät luottamaan tähän täysin.

Lähteet:
Hovioikeus, Itä-Suomen HO 22.6.2006
t. 757 (I-SHO 2006:11).
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset,
AOA 1877/4/99 (26.1.2001): Apulaisoikeusasiamiehen päätös 26.1.2001 kanteluun
poliisin oikeudesta ottaa haltuunsa auton
avaimet kortittomalta.
Valtioneuvoston oikeuskanslerin päätökset,
AOKA 10/1/06 (20.11.2007): Apulaisoikeuskanslerin päätös 20.11.2007 kanteluun poliisin menettelystä liikennevalvonnassa.
Yle Uutiset: ”Kortiton kuski on usein poliisille tuttu – näitä löytyy joka kylästä”
(23.1.2016).

Terveellisempien elämäntapojen
tavoittelusta on tullut monelle
suomalaiselle uusi harrastus.
Suurin osa ihmisistä yrittää
kohottaa kuntoaan ja pudottaa
painoaan jossain vaiheessa
elämäänsä.

TEKSTI
Saila Lindgren,
Jaakko Lindgren
KUVAT
iStockphoto

L

ähes jokainen haaveilee olevansa vielä joskus paremmassa kunnossa. Silti Suomessa kaksi kolmesta työikäisestä miehestä ja puolet naisista ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vähintään
ylipainoisia. Olemme Pohjoismaiden
lihavinta kansaa ja lihavuus aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain arviolta
330 miljoonan euron kustannukset.
Miksi emme onnistu tavoitteissamme?
Hyvinvointimarkkinat käyvät kuumana ja tiede terveyden sekä hyvinvoinnin saralla kehittyy kovaa vauh-

tia. Tieto lisääntyy, mutta samaan aikaan loittonemme yhä kauemmas perusasioista esimerkiksi ravitsemuksen
suhteen.
Pikaruoat ovat tulleet osaksi normaalia elämää ja ruoanvalmistus alkaa olla katoava taito. Työelämän ja
muun arjen paineet koetaan liian kovana ja ruoanvalmistamiseen ei koeta
olevan aikaa. Toisaalta vuonna 2016
suomalaiset katsoivat televisiota keskimäärin 2 tuntia 52 minuuttia päivässä. Ihmisten ravintotottumusten
muuttuminen on tapahtunut hiljal1 | 2 017

leen, mutta alkaa nyt näkyä hyvinvointitilastoissamme lihavuuslukujen
kasvuna.

Ota vastuu itsestäsi
Kehomme on jokaisen oma henkilökohtainen hyvinvointivaltio, josta olemme lopulta itse vastuussa. Voidaan sanoa, että olet tällä hetkellä oman kuntosi peili. Omilla valinnoillasi vaikutat
siihen, voitko hyvin tai jopa paremmin
myös kymmenen vuoden päästä.
Kehossamme tapahtuu paljon
asioita. Joka päivä tapahtuvaa muu-
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tosta ei itsessään huomaa, vaikka sitä
tapahtuukin jatkuvasti. Kukaan ei herää aamulla ja huomaa, että hänelle
on kasvanut lihakset, hän on laihtunut 10 kiloa ja tuntee itsensä nuoremmaksi kuin koskaan. Kukaan ei myöskään aamulla herää ja huomaa, että
on lihonut 10 kiloa ja yleisvointi heikentynyt.
Vasta kun ymmärrämme, että kehomme on ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten ja elämätapojemme
summa, voimme löytää pitkälle kantavan motivaation ja innostuksen oman
hyvinvointimme parantamiseksi. Yksinkertaisesti ajatellen voidaan olettaa,
että kipeytynyt polvi on seurausta elämäntavoistamme, ylipainosta ja siitä
aiheutuneesta liiallisen rasituksen tuomasta kulumasta polvessa. Loppujen
lopuksi olemme itse vastuussa itsestämme, ja siitä miten voimme. Asialle
voidaan siis tehdä jotain!
Muuttamalla ravintoa terveellisemmäksi kehonkoostumus paranee
ja paino kevenee. Polveen ei enää
kohdistu niin suurta kuormaa ja rasitusta. Voimme myös itse vahvistaa lihaksiamme ja niveliämme, jotka antavat tukea jäsenillemme. Itse omilla
valinnoillamme ja teoillamme voimme vaikuttaa siihen, että vaiva voi
helpottaa tai jopa kadota.
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Unohda pikadieetit
Vuosien mittaan hankituista kiloista
tai vaivoista ei pääse eroon muutamassa viikossa. Kiireisessä maailmassa halutaan kuitenkin nopeita tuloksia. Viimeistään joulun jälkeen päätetään alkaa elämäntaparemontti. Hankitaan kuntopyörä, hulahulavanne ja
Maca-jauhetta tai ostetaan cross fitjäsenyys ja kasa proteiinipatukoita.
Unohdetaan, että kalenteri on jo valmiiksi täysi, mutta silti sitkeästi ajatellaan, että selviydytään yhtäkkiä viidestä treenistä viikossa.
”Kesäkuntoon” nopeasti haluavat
ihmiset ostavat superdieettiohjelmien
tarjoaman 6–12 viikon painonpudotusdieetin. Tahdonvoimalla ihminen
pystyy noudattamaan tiukkoja dieettejä noin 2–4 kuukautta kärvistellen
mielihalujansa vastaan. Dieetillä
on kuitenkin aina alku ja loppu.
Dieettien tarkoitus on pudottaa
painoa, ei opettaa syömään oikein hyvinvointia ja terveyttä
edistäen.
Dieetin aikana voi helposti käydä niin, että suurimmak-

si osaksi menetetään nestettä ja lihasta, mutta suhteellisesti vähän rasvaa.
Dieetin johdosta aineenvaihdunta hidastuu ja keho tulee toimeen pienemmällä energialla kuin ennen dieettiä.
Laihdutuskuurin päätyttyä ollaan iloisia keventyneestä vartalosta ja palkitaan itseä hyvällä ruoalla ja juomalla.
Menetetyn lihasmassan vuoksi kehonkoostumus on entistä huonompi ja jatkossa painonpudotus hankalampaa.
On tilastollinen tosiasia, että yli 95
prosenttia dieeteistä ei johda pitkällä
aikavälillä kantaviin tuloksiin.

Ravitse kehosi
Useimmat haluavat voida hyvin ja
moni yrittääkin kovasti. Monet kokevat syövänsä terveellisesti ja silti

lihovansa. Toiset taas syövät mielestään aika vähän ja terveellisesti, mutta silti lihovat. Suurin osa tällaisista ihmisistä on totuttanut kehonsa toimimaan liian pienellä energiamäärällä.
Pitkään aliravittu keho ei pysty toimimaan normaalilla tavalla. Onneksi
tilanne on mahdollista korjata ajan
kanssa muuttamalla ruokavaliota ravintorikkaaksi ja energiamäärältään
sopivaksi. Liian pitkään, liian pienellä
energiamäärällä kituuttanut ihminen
saattaa huomata ravinnon korjaamisen myötä elimistön käynnistyvän uudelleen. Moni huomaa, että kynnet sekä hiukset vahvistuvat ja ihon väri paranee. Salilla tai lenkkipolulla hiki virtaa paremmin ja nälän tunne palaa.
Mieliala kohenee ja lopulta myös painonhallinta helpottuu.
Suurimmalla osalla ihmisistä on
puutteellinen käsitys siitä, mikä ravinto itselle sopii ja yleensä parannettavaa on perusravinnossa. Unohda dieetit ja mieti miten voisit parantaa päivittäistä ravintoasi. Ala valmistaa mahdollisimman paljon ruokia itse, niin tiedät mitä suuhusi laitat.
Se millaista polttoainetta eli ravintoa kehomme tarvitsee ja missä suhteessa, on yksilöllistä. Täytyisi myös
löytää itselle sopivat harjoittelumuodot ja suhteuttaa harjoittelun määrä muuhun elämään sopivaksi. Nykypäivän dieettien ja harjoitusohjelmien
villissä viidakossa moni hyötyisikin ulkopuolisesta avusta. Itseensä panostaminen kannattaa ja palkitsee pidemmällä aikavälillä.

Löydä oma
hyvinvointisi
Monet haaveilevat urheilijan
vartalosta. Harrastamalla ak-

Älä mieti miten pääset
nopeasti kuntoon vaan mieti,
miten pääset lopullisesti
hyvään kuntoon.

tiivisesti liikuntaa et saavuta urheilijan tuloksia, etkä todennäköisesti ulkonäköäkään. Erona urheilijan ja harrastajan välillä on se, että urheilijan
päivä kulkee urheilun ehdoilla. Syö, lepää ja harjoittele ovat urheilijan prioriteetteja.
Harrastajan päivärytmin puolestaan määrittävät liikunnan lisäksi työja kotiaskareet. Jokainen voi kuitenkin
löytää oman hyvinvointinsa ja parantaa terveyttään. Optimaalinen hyvinvointi ei ole suoraan riippuvainen rasvaprosentista. Tärkeintä on tavoitella
itselle parasta olotilaa.
Älä mieti miten pääset nopeasti
kuntoon vaan mieti, miten pääset lopullisesti hyvään kuntoon. Usein se
tarkoittaa yhden muutoksen tekemistä kerrallaan. Jokainen muutos tarvitsee tietoista tekemistä ja jatkuvaa harjoittelua. Uuden tavan oppiminen vie
aikaa noin kuusi kuukautta ennen kuin
siitä tulee rutiinia. Sitä ennen on helppoa lipsua ja palata vanhoihin tottumuksiin.
Mitä suurempi elämäntapamuutos tarvitaan, sitä hitaammin kannattaa edetä. Ei ole realistista ajatella, että 20 vuoden ajan samalla ruokavaliolla elänyt pystyisi heti vaihtamaan
sipsit ja lihapiirakat kanasalaattiin.
Tai liikuntaan tottumaton alkaisi kerta
heitolla urheilla viisi kertaa viikossa.

Yksi muutos voi jollekin tarkoittaa yhden kasvisannoksen lisäämistä
päivän ruokailuihin tai päätöstä jäädä
bussista pois yhtä pysäkkiä aikaisemmin ja kävellä loppumatkan. Tärkeintä
on säilyttää hallinnan tunne. Jos liian
monta asiaa muutetaan yhdellä kerralla, aiheuttaa se usein epävarmuuden tunteen ja epäonnistuminen jossain asiassa saattaa romuttaa koko
homman.
Pysyvä hyvinvointiin ja terveyteen
tähtäävä elämäntapamuutos on pitkä prosessi ja sen onnistumiseksi tarvitaan syvä motivaation lähde ja sitoutuminen. Tarve näyttää hyvältä bikineissä tai speedoissa saattaa motivoida dieetin ajan, mutta ei välttämättä kanna sen pidemmälle.
Halu olla esimerkkinä lapsilleen
tai lastenlapsilleen, tahto jaksaa ja
kyetä tekemään yhdessä asioita heidän kanssaan tai pelkästään huoli
omasta terveydestä ja suorituskyvystä ovat esimerkkejä kestävistä motivaation lähteistä. Pitkälle aikavälille asetettu tavoite moninkertaistaa
mahdollisuuden onnistua!

Kirjoittajat Saila ja Jaakko Lindgren
toimivat hyvinvointivalmentajina ja
Personal Trainereina yrityksessä Fit
Attitude.
1 | 2 017
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Lapset näkyviin
poliisin työssä
Kun poliisi selvittelee työssään enimmäkseen aikuisten
asioita, lapset saattavat jäädä sivustakatsojiksi. Miten
pitäisi toimia, jotta lasten ääni kuuluisi myös poliisille?

M

annerheimin Lastensuojeluliiton lasten- ja nuorten puhelimessa ja netissä on vuosia
kerätty tietoa siitä, millaisia kokemuksia
lapsilla ja nuorilla on ammattilaisista.
Sen pohjalta MLL ja lapsiasiavaltuutetun toimisto ovat tehneet ammattilaisille muistilistan siitä, miten lapset ja nuoret voitaisiin paremmin huomioida ja
kohtaamiset järjestää niin, etteivät ne
aiheuttaisi enempää ahdistusta.
– Myös poliisin työssä lapsi tai nuori pitäisi pystyä kohtaamaan yksilönä ja
omalta ikätasoltaan lähtien. Lapselta ei
pidä odottaa aikuismaista toimintaa,
toteaa MLL:n auttavien puhelinten
päällikkö Tatjana Pajamäki.
Esimerkiksi kriisitilanteissa lapsen
psyykkiset reaktiot voivat olla hyvin erilaisia kuin aikuisella.

TEKSTI
Elina Rikkilä
KUVITUS
iStockphoto
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– Kuka minut nyt vie treeneihin, totesi
10-vuotias poika, kun kuuli poliisilta isän
menehtyneen auto-onnettomuudessa.
Lasta puhuttavan poliisin pitäisi pystyä asettumaan kymmenvuotiaan lapsen tai esimerkiksi näpistelystä kiinnijääneen viisitoistavuotiaan asemaan ja
yrittää saada kiinni hänen kokemuksestaan. Kun lapsi tai nuori joutuu tekemisiin poliisin kanssa esimerkiksi kotihälytystilanteissa tai tehtyään itse jotain
lainvastaista, tilanne on jo sinänsä kuormittava.

Läpinäkyvää työtä
Ahdistusta lisää usein se, että lapsilla
ja nuorilla harvoin on selkeää käsitystä
poliisin työnkuvasta ja siitä, miten asiat
viranomaisten puututtua tilanteeseen
etenevät.

Pienten lasten kohdalla on hyvä
käyttää lapselle tuttuja sanoja.

”Mitä tarkoittaa, jos poliisi tekee
minusta lastensuojeluilmoituksen? Mitä perheelle tapahtuu, jos poliisi käy
rauhoittelemassa vanhempien välienselvittelyä? Joudunko vankilaan tai
nuorisokotiin, jos jään kiinni näpistelystä? ”Jos asioita ei lapselle selvennetä, hän voi ahdistuneena miettiä asiaa
päiväkausia.
– Oma työ pitäisi sen takia tehdä
lapselle läpinäkyväksi. Lapselle pitää
kertoa ikätason mukaisesti, miksi poliisi on paikalla, miksi hän haluaa myös
lasta jututtaa ja mitä seuraavaksi tapahtuu, toteaa yliopettaja Jaakko
Kauppila Poliisiammattikorkeakoulusta.
Varsinkin pienten lasten kohdalla
on hyvä käyttää helppoja ja lapselle
entuudestaan tuttuja, konkreettisia
sanoja.
– Esimerkiksi kotihälytystilanteissa
lasta tulee kuitenkin suojella aikuisten
asioilta. Usein on parempi kertoa hänelle vain välttämätön, Kauppila neuvoo.
Aikuisten välisiä ristiriitoja ei kannata lähteä lapselle liikaa avaamaan.
Lapselle voidaan esimerkiksi kertoa,

että ”isä on nyt niin vihainen, että poliisi vie hänet vähäksi aikaa rauhoittumaan. Teillä ja äidillä ei ole mitään hätää. Pyydetään tänne vaikka äidin sisar yön ajaksi.” Useimmiten lapsiperheiden kotihälytyksiin tulee mukaan
myös sosiaalipäivystys.
– Joko poliisin tai sosiaalityöntekijän pitäisi muistaa kertoa lapselle, kuka aikuinen on häneen jatkossa yhteydessä ja kenelle hän voi soittaa. Lasta
ei saa jättää yksin akuutin tilanteen
jälkeen, Pajamäki toteaa.

Oikeudelliset termit
lapselle outoja
Lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa
asemassa senkin takia, että heillä on
harvoin riittävästi tietoa omasta oikeusturvastaan. Oikeudelliset periaatteet esimerkiksi asianomistajan asemaan liittyen ovat heille vieraita ja termit outoja.
– Ne pitäisi kertoa lapselle ja nuorelle hyvin tarkasti, ikätason mukaisesti, ja myös varmistaa, että hän on ne
ymmärtänyt, Kauppila neuvoo.
Jos lapsi on poliisin jututettavana
oman toimintansa takia, kuulemis-

paikka kannattaa valita niin, että
myös yksityisyys säilyy, eikä lapsi joudu noloon asemaan. Rauhallisissa tunnelmissa tehdyt koulu- ja päiväkotivierailut ovat tilanteita, joissa poliisi voi
kertoa lasten ja nuorten kielellä omasta toiminnastaan ja selventää toimintaperiaatteitaan.
Kun resurssit ovat tiukilla, ennalta
ehkäisevään toimintaan on kuitenkin
entistä vähemmän aikaa.
Kauppilan mukaan poliiseilla on
nykyään jo koulutuksen puolesta hyvät
valmiudet kohdata lapsia ja nuoria.
Kun lapsi on rikoksessa asianomistajana, kuulemisen hoitavat erikoiskoulutuksen saaneet ammattilaiset. Kuulustelut videoitaan ja tehdään oikeaoppisesti ja turvallisesti.
– Parantamisen varaa voi olla tilanteissa, joissa poliisi kohtaa lapsia
yllättäen, esimerkiksi kotihälytyksissä
tai muissa päivystystehtävissä. Yksilöiden kyvyssä ja halussa virittäytyä lapsen aaltopituudelle on eroja, Kauppila toteaa.
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Kuulustelijan on nollattava omat oletuksensa
Ylikonstaapeli Merja Riikilä tutkii lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaali- ja väkivaltarikosepäilyjä Seinäjoella.
Lapsen ja nuoren kohtaamista kuulustelutilanteessa on
Riikilän työyksikössä mietitty paljonkin ja toimintamalleja
muutettu lapsiystävällisimmiksi.
Kuulusteluhuone on sisustettu tavanomaista kodikkaammaksi ja huoneen nurkassa on lapsen korkuinen nalle, jota nuorimmat kuulusteltavat käyvät mielellään taputtelemassa. Muita leluja ei huoneessa ole, koska ne veisivät helposti mielenkiinnon toisaalle.
Videokamerat on sijoitettu huoneeseen niin, ettei lapsi kiinnitä niihin liikaa huomiota. Pöydällä voi olla kynä ja
paperia, koska joidenkin lasten on helpompi kertoa asioistaan kirjoittamalla tai piirtämällä.
– Aluksi kerron lapselle mitä työhöni kuuluu ja selitän,
miksi olemme täällä ja mitä seuraavaksi tapahtuu.
Kerron myös, että tässä huoneessa täytyy puhua totta. Nuorempien lasten kohdalla teen yleensä ennen
varsinaista kuulustelua harjoitushaastattelun, jotta lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan, Riikilä kertoo.
– Joskus täytyy hyväksyä sekin, että lapsi ei
halua puhua tapahtuneesta, Riikilä
myöntää ja jatkaa,
että lasta rohkaistaan puhumaan vapaalla
kerronnalla. Yhtä lailla lapselle on
selvennettävä, että halutessaan hänellä on oikeus olla kertomatta asiasta. Jos lapsi ei tiedä tai ymmärrä asiaa, sen
voi kertoa kuulustelijalle. Vastauksia ei saa keksiä.
– Lapselle on myös kerrottava, että hän voi aina halutessaan keskeyttää kuulustelijan, tarkentaa tai oikaista aikuista, jos tuntee tulleensa väärin ymmärretyksi, Riikilä
toteaa.

On turha odottaa, että monikaan lapsi
kertoisi asioista jäsennellysti ja loogisesti.
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Kuulustelu vaatii luottamuksen
Ennen varsinaista kuulustelua on tärkeä luoda luottamuksellinen kontakti lapseen juttelemalla muista asioista. Riikilän mukaan nuorempien lasten kohdalla tarvitaan joskus useampia tapaamiskertoja, jotta lapsi pystyisi puhumaan tapahtuneesta. Varsinkin nuorempien
lasten kuulusteluissa käytetään NICHD-haastattelurunkoa (National Institute of Child Health and Human Development).
Riikilä on käynyt Poliisiammattikorkeakoulun järjestämän Lapsi seksuaalirikostutkinnassa -kurssin sekä Poliisihallituksen järjestämän lasten haastattelukoulutuksen.
Hän toimii tällä hetkellä kollegansa, rikosylikonstaapeli
Kari Korhosen kanssa haastattelukoulutuksen johtajana rikoskomisario Mia Tuomisen virkavapauden ajan.
Riikilän mukaan on turha odottaa, että monikaan lapsi kertoisi asioista jäsennellysti ja loogisesti.
– Joskus lapset kertovat avoimesti vapaalla kerronnalla paljonkin tapahtuneesta. Toisinaan taas puhetta tulee
todella niukasti. Tarkentavilla kysymyksillä pyritään saamaan mahdollisimman laaja näkemys tapahtuneesta.
Kuulustelijan pitäisi käyttää avoimia kysymyksiä, jotka
pohjautuvat lapsen aiempaan kertomukseen. Johdattelevia kysymyksiä ei pidä käyttää ja kuulustelijan on osattava nollata omat olettamuksensa.
– Seksuaali- ja väkivaltarikosepäilyissä poliisin tärkein
tehtävä on kuulusteluissa selvittää, mitä todella on tapahtunut. Työhöni kuuluu myös ohjata lasta tai nuorta avun
lähteille tai ottamaan yhteyttä esimerkiksi rikosuhripäivystykseen, Riikilä kertoo.
– Iso apu on usein ollut myös siitä, kun kenttäpartio
on kotihälytystilanteessa ammattitaitoisesti puhuttanut
lasta ja puhutus on tallennettuna sanelukoneelle, hän toteaa.
Vuoden poliisiksi 2013 valittu Riikilä myöntää, että joskus kuulustelut täytyy lopettaa, koska asiasta puhuminen
on lapselle henkisesti liian rankkaa. Asia voi jäädä selvittämättä, koska lapsi ei vain halua puhua asiasta. Tai on
mahdollista, että epäiltyä rikosta ei ole koskaan tapahtunutkaan.

Ranskassa virkavallan
itsepuolustusoikeus laajenee
Poliiseihin kohdistuneiden väkivallantekojen raju lisääntyminen sai Ranskan poliisit
barrikadeille. Eri puolilla maata järjestetyt siviilipukuisten, kasvonsa peittäneiden
poliisien rauhanomaiset mielenosoitukset tuottivat tulosta. Senaatti hyväksyi
tammikuun lopussa lakialoitteen, jolla ammattikunnan oikeutta itsepuolustukseen
laajennetaan.

TEKSTI JA KUVAT
Virpi Latva

V

iime vuosi oli poliisivoimille
rankka paitsi Ranskan maaperällä tehtyjen terrori-iskujen, myös virkavallan edustajiin kohdistuneen väkivallan vuoksi. Vaikka
ammattikunnan oikeus mielenilmai-

suihin on rajoitettua, on eri puolilla
Ranskaa nähty siviilipukuisten poliisien
kulkueita.
Ammattiliitto Alliancen pääsihteeri Jean-Claude Delage on huolissaan lähiönuorten radikalisoitumi1 | 2 017

sesta ja väkivaltaistumisesta. Samalla hän harmittelee ennaltaehkäisevän
työn resurssipulaa.
– Lähiöiden radikalisoituneiden
perheiden nuoret pitäisi ottaa tarkempaan lastensuojeluviranomaisten seu-
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Ranskan poliisit
voivat vastaisuudessa ottaa
aseen esiin odottamatta, että
heitä ensin
ammutaan.

rantaan. Esimerkiksi Syyriasta palanneista ala-ikäisistä vain 21 on tällä
hetkellä jonkinlaisessa seurannassa.
Paitsi ennaltaehkäisyä, poliisien
ammattiliitto toivoo ”poliisin tappajille” riittävän kovia rangaistuksia.
– Viimeaikaiset tapaukset osoittavat, että nykyiset rangaistukset eivät
pelota poliisien kimppuun tappoaikeissa hyökkääviä alaikäisiä.

Oikeus ennakointiin
Työolojen koventuessa ammattiliitto
Alliance otti puheeksi poliisien itsepuolustusoikeuden laajentamisen. Usei-

den tiukkojen neuvottelujen jälkeen
hallitus taipui lakimuutokseen.
– Poliisin itsepuolustusoikeus on ollut sama mikä kaikilla kansalaisilla, eli
itseään tai toista ihmistä voi ryhtyä
puolustamaan vasta kun joku on hyökännyt päälle. Santarmit sen sijaan
ovat sotilaita ja heillä on oikeus ottaa
aseensa esiin jo siinä vaiheessa, kun
hyökkäyksen uhka on todellinen.
– Senaatin juuri hyväksymä lakialoite tarkoittaa sitä, että myös poliiseilla on vastaisuudessa oikeus ennakointiin. Heidän ei enää tarvitse odottaa,
että heitä ensin ammutaan, selittää

Jean-Claude Delage. Hänen mukaansa toimintaohjeiden yhdenmukaistaminen myös helpottaa tilanteita, joissa on mukana sekä poliiseja että santarmeja.
Lakiremontti alkoi Ranskaan kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen, koska poliisivoimat saivat kritiikkiä liian hitaista operaatioista. Jean-Claude Delagen mukaan uuden lain itsepuolustuksesta on joka tapauksessa pysyttävä korkeimman oikeuden ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen määrittelemissä kehyksissä.

Kaksi kauhun päivää

V

iime vuonna Ranskassa menehtyi viran toimituksessa 26 poliisia ja 16 000 loukkaantui. Kaksi päivämäärää painuivat kuitenkin ikuisesti ammattikunnan edustajien mieleen,
koska kyseessä oli harkittu tappo tai
tappoyritys.

Kolmastoista kesäkuuta
Jalkapallon EM-kisojen kansainvälinen
yleisö ihmetteli viime kesänä Pariisissa miksi 15. kesäkuuta pelattuja otteluita edelsi hiljainen hetki. Se oli kunnianosoitus kahdelle poliisille, jotka is30

POLIISI & OIKEUS

1 | 2 017

lamistit olivat kaksi päivää aiemmin
tappaneet.
25-vuotiaan ranskalaisen marokkolaistaustaisen Larossi Abballan
veriteon kohteeksi joutunut poliisipariskunta asui Pariisin eteläpuolella sijaitsevassa lähiössä. Pariskunta työskenteli samalla poliisilaitoksella, JeanBaptiste Salvaing, 42, poliisikomentajana ja avovaimo Jessica Schneider, 36, sihteerinä. Terroristi vaani talon pihassa siviilivaatteissa kotiin palannutta Jean-Babtiste Salvaingia ja
puukotti tämän hengiltä kotiovelle. La-

rossi Abballa tunkeutui sen jälkeen sisälle taloon ja puukotti kuoliaaksi Jessica Schneiderin. Pariskunnan kolmivuotias poika seurasi vierestä tapahtumia.
Sohvalla istuva lapsi näkyy myös terroristin Facebookissa julkaisemalla videolla, jossa veritekojen tekijä uhoaa ”En
tiedä vielä mitä tuolle teen”. Lapsi pelastui poliisin RAID-erikoisyksikön hyökätessä taloon ja ampuessa terroristin.

Kahdeksas lokakuuta
Pariisin eteläpuoleisen Vitry-Chatillonin kunnan pahamaineisen lä-

hiön valvontakamerat oli taas kerran hakattu rikki. Erityisesti risteykseen sijoitettu kamera haittasi tässä 12 000 asukkaan lähiössä valtaa
pitävien huumediilereiden bisneksiä.
Kameroiden korjausoperaatioon lähetettiin kaksi kahden poliisin partiota, kumpikin autolla.
Poliisiautojen saapuessa paikalle
niiden kimppuun hyökkäsi rautatangoin aseistautunut parinkymmenen lähiönuoren porukka. Hyökkääjät heitte-

livät autoja kivillä ja molotovin cocktaileilla. Nuoret onnistuivat sujauttamaan
yhden polttopulloista poliisiauton ikkunasta sisään ja telkeämään auton ovet
ulkopuolelta niin, että poliisit jäivät
loukkuun. Toisessa autossa olleet poliisit onnistuivat pelastautumaan paikalta. 29-vuotias poliisiharjottelija selvisi
lievin vammoin, mutta 38-vuotias työpari sai palovammoja käsiinsä ja sirpalevammoja jalkoihinsa.
Palavaan autoon jääneet kaksi po-

ASIANAJOTOIMISTO
MARKKU JAKOBSSON OY
Asemanaukio 3, Kerava
Puh. 010-322 8040
Matkapuhelin 0400-450 547
Sähköposti jur@jakobsson.fi
postiosoite PL 117, 01301 Vantaa

liisia vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa. Heistä nuorempi, 28-vuotias poliisimies on vieläkin sairaalahoidossa
saatuaan vakavat 30 prosentin palovammat kasvoihinsa, käsiinsä ja keuhkoihinsa. Hänen parinsa, 39-vuotias
naispoliisi sai 15 prosentin palovammat ja pitkän sairasloman.
Poliisipartion kimppuun hyökänneiden 15–19-vuotiaiden lähiönuorten oikeudenkäynnistä uhkaa tulla pitkä ja
mutkikas.

Terrori-iskuista
lähtien tiesulut
ja tilapäisesti
autoliikenteeltä
eristetyt korttelit
ovat olleet tuttu
näky Pariisissa.

ASIANAJOTOIMISTO
Johanna Karkia Oy

WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3
puh. 09-321 8821, fax 09-4129 299
www.johannakarkia.com
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py kälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, sisäministeriö

TUIJA HEINO
pääluottamusmies, oikeusministeriö

Lähiesimies on aikeissa alentaa vuosittaisen tulosja kehityskeskustelujen yhteydessä henkilökohtaisen suoritustasoni pisteytystä. Onko alentaminen
mahdollista ja mitä minun on huomioitava tässä
yhteydessä?
Suorituspisteiden alentaminen on mahdollista. Tästä
on oma sopimusmääräys poliisin palkkausjärjestelmäsopimuksen 4 §:n 5 momentissa. Suoritusosaa ei kuitenkaan välittömästi alenneta, vaan suoritustaso arvioidaan
uudelleen kuuden kuukauden kuluttua. Jos henkilön suoritustaso ei ole siihen mennessä parantunut, suoritusosa tarkistetaan vastaamaan jälkimmäisen arvioinnin tulosta.
Kehityskeskustelussa, jossa suorituksen alentuminen ensimmäisen kerran todetaan, on lähiesimiehen tuotava myös
esille ne toimenpiteet, joihin ryhdytään suoritustason palauttamiseksi. Arvioinnin yhteydessä esimiehen on esitettävä sinulle ne asiat ja tapahtumat, joihin arviointi perustuu.
Perustelut tulee esittää kirjallisesti ja ne tulee käydä läpi tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä.
Sinulla itselläsi on myös mahdollisuus arvioida sanallisesti oma suoriutumisesi. Jos oma näkemyksesi suoritustasosta poikkeaa esimiehen näkemyksestä, voit käynnistää
arvioinnista erimielisyysmenettelyn tekemällä muutosvaatimuksen. Sen pohjalta järjestetään neuvottelu, johon osallistuvat sinun lisäksesi esimiehesi sekä päätöksen tehnyt esimies. Voit tarvittaessa ottaa luottamusmiehen mukaan
neuvotteluun. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia ei
palkkausjärjestelmän mukaisena erimielisyysasiana voi vie-

dä oman viraston tai poliisin ylijohdon palkkatyöryhmään.
Lopuksi voisi todeta, että toivottavasti esimiehet ohjaavat alaistensa suoritusta heti, kun toteavat suorituksessa
olevan toivomisen varaa. Silloin ei ehkä jouduttaisi lainkaan
tilanteeseen, jossa tällaisen tulosvaroituksen antaminen on
tarpeen.

PL
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Otin yhteyttä liittoon, kun tarvitsin oikeusturvavakuutuksen kautta oikeusapua virkatehtäviini liittyvässä tapauksessa. En saanut heti vastausta siihen,
myönnetäänkö vakuutusturvaa vai ei. Kannanotto
luvattiin antaa vasta oikeusturvavahinkoilmoituksen tehtyäni. Miksi tietoa vakuutusturvan saamisesta ei saa heti?
Liitto on ottanut jäsenilleen Ifistä ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vakuutusmaksut hoidetaan jäsenmaksuilla ja harkinta vakuutusturvan käyttöön
liittyen tarkoittaa myös jäsenmaksuvarojen vastuullista
käyttöä.
Me, jotka liitossa käsittelemme vastuu- ja oikeusturvahakemuksia, joudumme varmistamaan, että tapaukset ovat
sellaisia, jotka kuuluvat Ifin kanssa tehdyn sopimuksen piiriin. Joissain tapauksissa pystymme kysyjälle suoraan sanomaan käsityksemme mahdollisuudesta saada vakuutusturvaa. Kaikki tapaukset eivät ole kuitenkaan selkeitä ja ne
vaativat hakemuksen tietojen pohjalta harkintaa ja sopimusehtojen tulkintaa. Joka tapauksessa vakuutusturvan
PL

Helmikuussa 2013 tehdyllä
lakimuutoksella poistettiin poliisin
erityiset eroamisiät.

saaminen edellyttää oikeusturvahakemuksen tekemistä ja
lopulliset päätökset niihin tehdään Ifissä.
Ifin verkkosivuilla www.if.fi/spjl on yleistä tietoa vakuutuksesta ja toimintaohje, jos vahinko sattuu. Lisätietoja ja
neuvoja voit kysyä myös omalta luottamusmieheltäsi tai
suoraan liitosta.

Olen vuonna 1957 syntynyt vanhempi konstaapeli.
Olen olettanut, että olen oikeutettu jäämään eläkkeelle tänä vuonna 60 vuotta täytettyäni, mutta Kevan Omat eläketietosi -palvelusta saamieni tietojen
mukaan eläkeikäni on 63 vuotta 9 kuukautta. Milloin minulla on oikeus jäädä eläkkeelle?
Helmikuussa 2013 tehdyllä lakimuutoksella poistettiin poliisin erityiset eroamisiät, jotka olivat miehistölle ja alipäällystölle 60 vuotta ja päällystölle 63 vuotta.
Virkanimikkeeseen sidotun eroamisiän säilyttivät vielä
vuonna 1959 ja sitä ennen syntyneet poliisit.
Koska olet syntynyt vuonna 1957 ja olet poliisin miehistön
virassa, sinulla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden eroamisiässä. Voit myös halutessasi jatkaa palvelusta aina 68 ikävuoteen saakka. Keva ei ole tallentanut tiedostoihinsa eroamisikääsi, joten sen takia siellä tehdyt laskelmat eläkeiästäsi ja
kertyvästä eläkkeestä perustuvat yleisen eläkelain säännöksiin.
Siinä vaiheessa, kun haet eläkettä, virka-asemasi poliisissa huomioidaan eläkepäätöstä tehtäessä ja eläkkeelle
pääseminen on mahdollista täytettyäsi 60 vuotta.
PL

Mitä vaikutuksia Kiky-sopimuksella on pidennetyn
työajan ja osittaisen hoitovapaan palkkaukseen?
Mikä on osittainen hoitovapaa?
VM:n määräys 4.10.2016 vaikuttaa palkkaukseen
6.2.2017 alkaen. Samalla yksilöllisestä työajan pidentämisestä johtuvat kuukausipalkkausten korotukset pienenevät. Jos esimerkiksi on sovittu 40 viikkotunnin korotukseksi 10,34 %, työajan pidentyessä korotus alenee 8,84 prosenttiin.
Osittaisen hoitovapaan 30 tuntia per viikko työaikaa
vastaava palkkaus laskee 82,63 prosenttiin kokoaikaisen
työajasta ja palkkauksesta.
Voit saada Kelan maksamaa osittaista hoitorahaa, kun
teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten
sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Kela ei päätä työaikasi ehdoista.
Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään kuusituntista
työpäivää tai noin nelipäiväistä työviikkoa.
TH
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Tuttu poliisikolmikko
viihdytti katsojia lavalla
TEKSTI
Kari Huhta
KUVA
Helsingin
Kaupunginteatteri

34

M

ika Waltarin luoma komisario Palmu sekä hänen
apulaisensa Virta ja Kokki
saatiin viime syksynä teatterin lavalle,
kun Komisario Palmun erehdys veti kansaa Helsingin Kaupunginteatteriin.
Matti Kassilan 1960-luvulla ohjaamien elokuvien myötä poliisikolmikko
tuli suomalaisille tutuksi samaan tapaan kuin Tuntemattoman sotilaan
hahmot.
Näyttämön poliisiasema oli realistisen askeettinen ja toi mieleen Pikku Roban tutkinnan päivystyksen 1980-luvun
alusta. Pääosaa esittänyt Mikko Kivinen piti näytelmän dialogiin sijoitettuja Palmu-filmien nimiä kunnianosoituksena Kassilan filmejä kohtaan.
– Olin lukenut Waltarin Palmu-kirjat ja nähnyt Kassilan elokuvat moneen kertaan, joten ne olivat minulle
tuttuja. Hidastettuna näytetty myrkytyskohtaus säikäytti minut skidinä. Kokin rooli kasvoi filmien myötä ja hänestä kehittyi eniten kulttihahmo.
– Tietyssä mielessä Palmu on rooli
muiden joukossa, mutta oli kunnia tehdä nimirooli Palmun ensi-esiintymisessä näyttämöllä. Waltari kirjoitti Palmun
sisään siihen malliin, että ei sitä voi
muuttaa miten tahtoo. Poliisien vaatteisiin tehtiin joitakin muutoksia. Ajattelimme, että kyllä Palmun knallin pitää
olla mukana, mutta muistaakseni joku
näyttelijöistä ehdotti, että otan toisen
hatun, kuten tein. Risto Kaskilahti halusi Kokille nahkatakin, Kivinen kertoo.
Myös Virran roolissa nähty Iikka
Forss kertoi nähneensä joitakin Palmu-filmejä kauan sitten, mutta myönsi etteivät ne olleet hänelle kovinkaan
tuttuja. Forss pohtii, että vaikka ohjaaPOLIISI & OIKEUS
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jalla on aina jokin visio, silti näyttelijä
voi itse tuoda rooliin jotain omaa. Virran rooli näyttämöllä oli kuitenkin vähäisempi kuin elokuvissa.
– Yleisön reaktioissa oli huikeita
eroja eri iltoina. Joku yleisö oli tullut
katsomaan hauskaa kotimaista dekkaria, toinen taas suomalaiskansallista
pyhäinjäännöstä. Meillä oli Riston
kanssa tapana jakaa yleisö perjantaija lauantaiyleisöihin. Lauantaiyleisö
reagoi ja eli mukana, perjantaiyleisö
ei. Esimerkiksi dialogiin sijoitetut neljän Palmu-elokuvan nimet eivät saaneet joiltakin yleisöiltä mitään reaktioita, mutta elävämpi yleisö huomasi
ne, Forss kuvailee.

Ei kangistavia
muotomääräyksiä
Waltari julkaisi Komisario Palmun
erehdyksen vuonna 1940. Kirjan tarinassa liikuttiin 1930-luvun tunnelmissa. Kassilan elokuva tehtiin 1960 ja siinä tapahtumat oli sijoitettu sujuvasti
samaan aikakauteen. Onneksi Waltari ja Kassila saivat tehdä teoksensa
noina ajankohtina, jolloin nykyiset
muotomääräykset eivät vielä kahlin-

neet poliisin mahdollisuuksia puhua
ihmisten kanssa rikostutkinnassa.
Palmun poliisihahmoja löytyy nykypäivänä kaikkialta Suomesta. Siinä
mielessä he edustavat myös tätä päivää, vaikka nykypäivän Palmut, Virrat
ja Kokit ovat nääntymässä työtaakan
alle.
Näytelmäversion tapahtumat on
sijoitettu 1930-luvulle, joten näyttämöllä Kivinen ja kumppanit voivat vielä puhua ihmisten kanssa luontevasti,
ilman keskustelua jäykistäviä nykyisiä
muotomääräyksiä. Miltä sekin tuntuisi, jos Palmu joutuisi näyttämöllä muistuttamaan henkilöitä siitä, että näiden
ei tarvitse sanoa mitään sellaista, joka saattaisi heidät itsensä tai sukulaisensa syytteen vaaraan? Tarinassa
murhatun upporikkaan ja omalaatuisen Bruno Rygseckin suvun jäsenille
niitä saisi hokea koko ajan.
Komisario Palmun ensiesiintyminen näyttämöllä sai yleisöltä ja kriitikoilta hyvin myönteisen vastaanoton.
Lisää on luvassa, sillä kesällä 2017
nähdään Tampereella ”Kaasua, komisario Palmu”, jossa roolin tulkitsee
Esko Roine.

kolumni

ILARI KULMANEN

• Poliisi on palveluammatissa ja
ihmistä varten, muistuttaa
Eino Ahlstedt.

VAIKUTA JA KÄYTÄ
ÄÄNTÄSI
TÄNÄ VUONNA valitaan liittomme ja poliisilaitosten tehtäviin uu-

sia henkilöitä huolehtimaan ja valvomaan jäsenistön etuja. Laitostasolla luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kaudet
ovat katkolla, lisäksi yhdistysten toimihenkilöt valitaan yleensä
vuosittain. Ammattiliittomme puheenjohtaja vaihtuu ja hallitus
uusiutuu valtuuston ohella.
Nyt olisi syytä käyttää ehkä hetki aikaa ja vilkaista ympärilleen, keitä nuo pestit saattaisivat kiinnostaa, kuka olisi motivoitunut ja miten he pyrkisivät kehittämään nykymenoa edunvalvonnassa aiempaan verrattuna.
Mitkä ovat ammattiyhdistysaktiivin ja -ehdokkaan motiivit?
Tarvitsemme ehdolle henkilöitä, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon jäsenten hyväksi. Niitä joilla on realistista näkemystä nykytilanteesta, siitä mihin suuntaan kannattaisi mennä, miten ja millä ehdoilla. Kiinnostusta perehtyä ja vaikuttaa
maksavan jäsenen hyväksi.
Vastassa ovat uudet sopimuskierrokset, liiton kehittäminen
jäsenkunnan muuttuessa sekä julkisen puolen vaikuttamistyö,
mielellään eri alojen yhteistyöllä. Paikallisen neuvottelutoiminnankin merkitys todennäköisesti kasvaa jatkossa, sen toimintaedellytykset on varmistettava ja alueellista yhteistyötä edelleen
vahvistettava.
Miten kannustetaan ja sitoutetaan uusia voimia kehiin, miten
turvataan kehäraakkien jatko, entä terve kriittisyys leipäpappeja
kohtaan? Milloin on oikea aika antaa muille mahdollisuus?
Poliisin virkasuhteen edunvalvonnasta (palkkaus, palvelussuhteen ehdot) ei toistaiseksi vastaa parhaiten kukaan tai mikään
muu kuin ammattiyhdistysliike. Vain vahvalla järjestäytymisellä, aktiivisilla toimihenkilöillä ja terävällä neuvottelutoiminnalla meillä on yhdessä voimaa suhteessa valtiotyönantajaan.

Katja Almgren

Katso kuka sinun etuasi ajaa, vaikuta ja käytä ääntäsi.

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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POLIISIPARTIO: HUURUA ILMASSA
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V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2016

Olisipa suojatie
nimensä veroinen!
Ylikonstaapeli Simo Savioja pysäyttelee autoja viimeisiä kertoja marraskuisessa
liikenteessä. Katsotaan ajokorttia ja rekisteriotetta. Samalla tarkastetaan ajovaloja.

TEKSTI JA KUVAT
Minna Rosvall / Yle

S

avioja on ottanut kantaa uransa aikana muun muassa suojatieturvallisuuden puolesta.
Hän aloitti poliisin uransa vuonna
1979 Helsingissä. Porissa hän työskenteli viitisen vuotta. Siirtyminen Turkuun tapahtui vuonna 1989.
– Mikään päivä ei ole ollut toisensa kaltainen, Savioja pohtii.
Uran aikana liikennemäärät ovat lisääntyneet ja ajoneuvokalusto on
muuttunut. Sulavasanainen Savioja on

KUKA?
• Ylikonstaapeli Simo Savioja jäi eläkkeelle
30.11.2016
• On työskennellyt Helsingissä, Porissa ja Turussa
• On tullut tunnetuksi hyvänä liikenneasioiden selventäjänä.
• Savioja on ollut pitkäaikainen ay-aktiivi ja toiminut muun muassa Turun Poliisien Yhdistyksen
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä
SPJL:n valtuuston puheenjohtajana.

ottanut kantaa muun muassa suojatieturvallisuuden puolesta. Yksi vitsaus liikenteessä on ollut kännyköiden käyttö
ajon aikana.
– Ehkä siihen hommaan olisi tarvinnut alkuaikoina ottaa napakampi
ote. Olisi pitänyt mieltää, että siitä tulee tulevaisuudessa aikamoinen ongelma liikenteeseen, Savioja mietiskelee.

Voisiko oppia ilman
rankaisua?
Rattijuopot ja hurjastelijat vaativat poliisilta työtä jatkossakin, mutta pimeiden pyöräilijöiden valistamisessa ylikonstaapeli Simo Savioja kokee onnistuneensa.
– Valoja käytetään paljon työmatkaliikenteessä. Sakkolappuja on kyllä
kirjoiteltu satoja ja satoja. Onko se ainoa tie, että rankaistaan ja opitaan?
Voisiko joskus ennen rankaisuakin oppia käyttämään valoa, Savioja pohtii.
Parhaita muistoja uralta ovat ne
hetket, kun hän on pystynyt auttamaan kansalaisia.
– Olen analysoinut tilastoja ja huomannut, että poliisin tietoon tulleiden
onnettomuuksien määrä on vähentynyt. Se on tuntunut hyvältä.

Lisää poliiseja
katukuvaan ja yhteispeliä
Simo Savioja aloitti uransa Helsingin
katupartioissa. 1980-luvulla poliisin
1 | 2 017

Voisiko joskus
ennen rankaisuakin
oppia käyttämään
valoa?
katupartiointi oli yleistä. Savioja on
huolissaan poliisien resurssien riittävyydestä. Poliisin näkyminen kadulla
hillitsee hänen mielestään rötöstelyä.
– Aika harva lähtee poliisin näköpiirissä tappelemaan tai tekemään jotain muita rötöksiä, Savioja sanoo.
Tärkeintä liikenteessä ja suojatiellä on kuitenkin yhteispeli.
– Mennään sillä hengellä, että
olemme yhdessä liikenteessä. Ei niin,
että minä olen liikenteessä. On vielä
pitkä tie, että suojatiestä tulisi nimensä veroinen. Suojatierikkomuksista on
käytössä laajat sanktiot, joten aika
usein autoilija on menettänyt valvonnassa ajokorttinsa. Onneksi ei enää
niin usein kuin ennen, kertoo Savioja.
Ylikonstaapeli Simo Savioja jäi
eläkkeelle viime vuoden lopulla.

Kirjoitus julkaistiin ensimmäisen kerran Ylen sivuilla 30.11.2016 nimellä
”Eläköityvän liikennepoliisin toive:
Olisipa suojatie nimensä veroinen!”
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Me turvaamme selustasi
UUTTA: Liikkuvuusavustus

T

yöttömyyskassat alkoivat maksaa vuoden 2017 alusta
lukien liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin, kun henkilö vastaanottaa kokoaikatyön, jonka päivittäisen työmatkan
edestakainen kesto on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka
päivittäisen työmatkan kesto on yli kaksi tuntia.
Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ilman
korotusosaa tai lapsikorotusta ja sitä maksetaan enintään
viideltä päivältä viikossa. Peruspäivärahan suuruus vuonna
2017 on 32,40 euroa päivässä.
Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että:
•

•
•
•

•

Helpotusta
pitkämatkalaisten
työmatkakuluihin.
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henkilö saa työsuhteen alkaessa työttömyysetuutta tai hänen etuutensa on evätty omavastuuajan, korvauksettoman
määräajan (ns. karenssin), työssäolovelvoitteen tai alle
25-vuotiaiden ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen vuoksi,
työaika on vähintään 18 tuntia viikossa,
työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta,
työmatka on kokoaikatyössä yhteensä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työmatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa huomioidaan keskimääräinen aika asuinpaikasta työpaikan osoitteeseen normaalitilanteessa. Matka-ajassa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen.
liikkuvuusavustusta on haettu ennen työsuhteen alkua.

Avustuksen kesto
•

30 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö
ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn.
• 45 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö
ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn.
• 60 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö
ottaa vastaan vähintään neljä kuukautta kestävän työn.
Lisätietoja liikkuvuusavustuksesta www.statia.fi -sivulta.

Meitä on

11000 jäsentä

http://www.spjl.fi

Näin säilytät jäsenetusi

E

lämäntilanteet muuttuvat,
mutta muutoksen keskellä
kannattaa huolehtia siitä, että
SPJL:n jäsenyys pysy kunnossa ja
siten jäsenedut voimassa. Se ei aina tapahdu ihan itsestään, koska
liiton jäsenrekisteri tarvitsee monessa tapauksessa jäseneltä itseltään ilmoituksen muuttuneesta
elämäntilanteesta.
Poikkeus on osoitteen- ja nimenmuutos, sillä nuo tiedot päivittyvät automaattisesti Postin tietokannoista.
Esimerkiksi äitiyslomalle jäämisestä, eläkkeelle siirtymisestä

sekä YK- tai EU-komennukselle
lähtemisestä ja monista muista
muutoksista pitää itse tehdä ilmoitus liittoon. Noita tietoja
SPJL:n jäsenrekisteri ei siis saa automaattisesti mistään. Työnantajalle tehty ilmoitus ei riitä – tieto
ei siirry työnantajalta liiton toimistoon.
Muutoksista kannattaa ehdottomasti ilmoittaa, sillä vain siten
voit varmistaa, että jäsenyytesi
pysyy kunnossa. SPJL:n jäsenrekisterisihteeri Anne Rakan tavoitat
sähköpostilla (anne.rakka@spjl.fi)
tai puhelimitse 09 3484 2424.

Muutoksista
ilmoittamalla jäsenyys
pysyy kunnossa.

Mitä odotat liitolta?

O
Vastaa SPJL:n
jäsenkyselyyn ja
vaikuta!

letko jo saanut sähköpostiisi SPJL:n jäsenkyselyn? Kaikki jäsenet, jotka
ovat antaneet jäsenrekisteriin
toimivan, voimassa olevan
sähköpostiosoitteen, saavat
maaliskuun aikana kyselyn tähän osoitteeseen. Kyselyssä
kartoitetaan jäsenten toiveita
ja terveisiä liitolle niin edunvalvonnan kuin esimerkiksi
viestinnänkin suhteen. On tärkeää, että mahdollisimman
moni jäsen vastaa kyselyyn,
sillä sen perusteella suunnitel-
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laan liiton uutta strategiaa ja
toimintalinjoja. Todellinen vaikuttamisen paikka siis!
Muistathan, että linkki kyselylomakkeeseen on henkilökohtainen, joten useampi
henkilö ei voi vastata saman
linkin kautta. Lisätietoja tutkimuksesta voit kysyä neuvottelupäällikkö Auno Mäkiseltä
(auno.makinen@spjl.fi).
Kaikkien vastanneiden
kesken arvotaan kolme mukavaa palkintoa!
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Meille on tärkeää,
että perheenjäsenet
viettävät aikaa

yhdessä.

Tuhannet perheet ovat löytäneet yhdessäolon ja liikunnan riemun perhejaksoillamme.
Perheesi voisi olla tänä vuonna yksi heistä.
Perheiden 1.askel-hyvinvointijaksojen ohjelmasisältöihin ja ajankohtiin
tutustumalla löydät perheellesi mieluisimmat vaihtoehdot.

Tutustu ja hae jaksoille osoitteessa pht.fi

Lait kaikille teille
VUODEN 2017 PAINOS. Tieliikennelait 2017 sisältää Suomessa
voimassa olevan tieliikennelainsäädännön siihen läheisesti liittyvine
säädöksineen ajantasaisena. Vuoden 2017 painoksessa on mukana uusi
liikennevakuutuslaki ja uusi laki rikesakkorikkomuksista. Muutoksia on
tehty muun muassa ajokorttilakiin, maantielakiin ja autoverolakiin.
TIELIIKENNELAIT 2017
2016, sh. 110 €

shop.almatalent.fi

s venska – debatar tikel

BLÅST PÅ POLISFORSKNING I SVERIGE
Framtidens poliser utlovas forskning som inte existerar
Tillsammans har vi arbetat med och följt utvecklingen inom den svenska polisutbildningen
under många år. Polisutbildningen har akademiserats men till vilken nytta?

S

verige behöver tusentals poliser
de närmaste åren och de lockas
till utbildningen med att den är
forskningsförberedande. Är det så och
varför satsas det inte på högkvalificerad
tvärvetenskaplig forskning för att leva
upp till den högre utbildningen av poliser
idag? Varför tillhör polisprogrammet
överhuvudtaget universitet och högskolor
om det ändå inte satsas på forskning? Vi
menar att det pågår ett forskningspolitiskt spel där studenterna är förlorarna.
Det kan inte vara rätt mot dagens
unga studenter som har sökt sig till Polisprogrammet att inte öppet förklara och
debattera om den eftersatthet som finns
av forskning inom polisvetenskap och polisiärt arbete sedan många år tillbaka.
Dagens studenter utlovas att utbildningen ska vara forskningsförberedande samtidigt som någon livaktig forskning eller
forskarutbildning i ämnet knappast bedrivs i landet i någon större grad. Seniora forskare måste också ta mer plats i utbildningen än vad som är fallet idag.
Vi som skriver denna debattartikel
har lång erfarenhet av undervisning vid
polisutbildning respektive skadeforskning. På nära håll har vi följt utvecklingen
av den högre utbildningen men även bristen på forskning och forskningsaktivitet.
Därför ställer vi nu tre frågor: 1) vad har
utbildningsorterna gjort och vad har de
för några planer för att närma sig ambitionerna att införa och upprätthålla fors-

karutbildning och senior forskning i polisvetenskap och tvärvetenskap, 2) vad finns
det för förklaringar till att forskarutbildning i polisvetenskap inte har kommit
längre sedan polisprogrammet introducerades för sexton år sedan (år 2001) och
3) vad händer om man inte når målet att
realisera polisforskningen och den tvärvetenskapliga forskningen och koppla
den till den etablerade men också nya polisutbildningen i landet?
Vi menar att dessa tre frågor måste
få ett svar. Om inte ansvariga öppet kan
svara på frågorna och sätta in åtgärder
finns det en uppenbar risk att kvalitén på
framtidens polisutbildning kommer att
minska drastiskt. Studenterna får därmed
inte det deklarerade innehållet i utbildningen som de blivit utlovade när de sökte den. Förutom forskningsanknytning
borde det finnas seniora forskare som
kunde möta studenterna som förebilder
och samtalspartners för ny forskning.
Vi menar att polisforskningen behöver fokusera på säkerhets- och riskforskning. Exempel på sådan forskning skulle
enligt vår mening kunna bestå av mer
forskning om vad som händer med polispersonal i yttre tjänst och deras inblandning i skador och olyckor. Hur mycket utrymme ges en polis idag åt trafiksäkerhetsarbete i sin yrkesvardag och vilka
konsekvenser får arbetsskadorna på kort
respektive lång sikt? Polispersonalens arbetsvillkor borde kunna uppmärksammas

och bli föremål för forskning om det fanns
intresse för detta. Likaså betydelsen av
hastighetskontroller och beteendeövervakning i vägtrafiken för att ge något exempel.
Inom kommande år ska tusentals
unga studenter rekryteras till polisprogrammen. De kommer att behövas på gatorna för ökad trygghet och säkerhet.
Men det behövs även en nysatsning av
forskarutbildning. Om inte detta sker så
befarar vi dessvärre att kvalitén på den
högre utbildningen riskeras samtidigt
som internationell forskning ges ytterligare försprång.
Polisen måste leda arbetet med trafiksäkerhetsreformen Nollvisionen som i år
fyller 20 år. Därtill behövs en skade- och
riskforskning för att vi ska kunna hävda
oss som forskningsnation och att kunskap
kan ges tillbaka i samhället som därmed
förbättra yrkesvardagen för tusentals poliser som arbetar i yttre tjänst. Det handlar om en demokratifråga i högsta grad.
Anders Sandberg
Polislärare, Polisprogrammet,
Södertörns Högskola
Tidigare erfarenhet som ordningspolis
i 20 år, trafikpolis och yttre befäl
Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin, Umeå universitet
Docent i socialt arbete, Göteborgs
universitet
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s venska

UNDERSÖKNING AV ETT
BROTT SOM EN POLISMAN
MISSTÄNKS HA BEGÅTT
Vid Riksåklagarämbetet verkar enheten för polisbrottsärenden, och en av enhetens
viktiga uppgifter är att besluta om att inte genomföra en undersökning i ärenden där
det är möjligt utan någon mer omfattande utredning. Vid de lokala åklagarämbetena
verkar i sin tur separat tillsatta åklagar-undersökningsledare som i sitt tjänstearbete
även självständigt sköter arbetet som undersökningsledare och med fullständiga
befogenheter.

TEXT
Laura Sairanen

S

om begrepp är ett polisbrott
stämplande, men trots försök
har man tills vidare inte kommit på något bättre. Vid enheten för
polisbrottsärenden börjar processen i
allmänhet med att vi får information
om ett fall som har registrerats. För
oss är det irrelevant om anmälan har
registrerats som en r- eller s-anmälan
i patja, eftersom registreringen inte
ger någon antydan om hur anmälan
ska behandlas. Den polisman som tar
emot anmälningarna beslutar hur de
ska registreras och ska följa anvisningarna om registreringar i patja.

Det lönar sig att
registrera anmälningarna
omsorgsfullt
För att vi ska få en smidig början på
processen ska kontaktuppgifterna för
42
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personerna som anmälts som misstänkta framgå av anmälan. I detta
skede är det tillåtet att använda patja
då syftet är att kontrollera namnuppgifterna och händelserna samt tidpunkterna och platserna för dessa. Vi
sköter hela landets anmälningar om
polisbrott vilkas antal uppgår till cirka
800–900 per år, och därför räcker naturligtvis inte ”äk Karlsson” för att beskriva den polisman som anmälan gäller. I och med partsoffentligheten är
det påkallat att i anmälan även registrera kontaktuppgifterna för kollegans
arbetsplats. Med rätta kontaktuppgifter når beslutet ända fram.
I en perfekt värld skulle anmälan
ha registrerats i enlighet med anvisningarna i samtliga fall, men om det
uppstår problem eller dyker upp frågor i registreringen så kan ni alltid

ringa till oss! Vid varje verk har också
kontaktpersoner utnämnts, och deras
uppgift är att ge handledning och utbildning i dessa ärenden.
Det är också bra att observera att
man ännu inte i detta skede beslutat
att påbörja en förundersökning, och
därför har den polisman som anmälan gäller tills vidare inte någon processuell ställning.

Varför begärs en skriftlig
utredning?
Vid Riksåklagarämbetet påbörjas förutredningsskedet genom att inhämta
information. Polisens olika register
står till förfogande för polismännen
som arbetar vid vår enhet. Om allt det
nödvändiga framgår av registeruppgifterna, kan vi med två åklagar-undersökningsledare fatta ett beslut om

Huvudsyftet med den skriftliga
utredningen är få polismannens
uppfattning om händelseförloppet.
att lägga ner undersökningen eller
överföra ärendet till ”fältet” för prövning av åklagar-undersökningsledaren. Om något fortfarande är oklart,
begär vi av personen som anmälan
gäller en skriftlig utredning som avses
i 3 kap. 3 § 2 mom. i förunderökningslagen.
Huvudsyftet med den skriftliga utredningen är få polismannens uppfattning om händelseförloppet. Enligt min
uppfattning är detta polismannens
möjlighet att svara på påståendena
som läggs fram i anmälan. Polismannen har inte ännu heller en processuell ställning och kan svara på begäran
om utredningen enligt sitt eget övervägande. Den skriftliga utredningen
är således frivillig.
Även om ställningen inte ännu i
detta skede har fastställts, påpekar
man för polismannen om hans självinkrimineringsskydd. Det är också bra
att observera att den skriftliga utredningen enligt huvudregeln i offentlighetslagen är partsoffentlig. I utredningen behöver man inte nödvändigtvis ta ställning till huruvida man anser
sig vara skyldig eller oskyldig till något
brott. I denna kan man bra beskriva
uppgiften, förloppet och observationerna gällande de övriga personernas
tillstånd och beteende. Dessa omständigheter ger oss ofta de tilläggsuppgifter vi behöver för beslutet.
Till sin karaktär är brottsanmälningarna mycket olika. Ibland får vi till
exempel läsa att ”polisen slog och tog

struptag vid gripandet, jag själv gjorde ingenting, men har blåmärken överallt” eller ”en ljushårig polis följer efter
i en polisbil på vilken en tjur målats”.
Vi måste motivera vårt avgörande,
och därför kan en saklig och tillräckligt omfattande skriftlig utredning i
kombination med övriga uppgifter påskynda processen väsentligt, och ingen behöver utan orsak sväva i ovisshet.
Även om vi får utredningar som på
arbetsplatsen lämnats in för ett förvaltningsförfarande eller getts till riksdagens justitieombudsman, så använder vi inte dessa utan samtycke från
den delaktiga polismannen.
Om det i fallet redan principiellt
finns något att ta fasta på eller ett accentuerat behov av rättsskydd för någondera parten, överförs ärendet till
fältet för en bedömning av om det
finns skäl att påbörja en förundersökning eller inte. Den som hörs i ställningen som misstänkt har mera rättigheter, och en förundersökning kan också ge bättre förutsättningar för att
lämna en motanmälan, om det finns
anledning till det.

Undersökningen kräver
tid
Både åklagarna och polisen upplever
ofta tidens gång som problematiskt i
skötseln av polisbrottsärenden. Den
som är guld värd är den åklagares
chef som förstår att utredningen av
ärendena tar sin tid och kan beakta

detta i den övriga uppgiftsfördelningen samt den undersökande polismans
förstående chef vars underställda den
utsedda undersökaren är vid polisinrättningen. Det bör också observeras
att åklagaren bestämmer om undersökningsåtgärderna, men inte om när
och i vilken fas dessa ska utföras i
icke-brådskande situationer. Chefen
för den polisman som undersöker polisbrott ska också se till att den behövliga tiden reserveras för undersökningen. Också det antal andra fall och den
brådska med sammanträden som
åklagaren har bidrar till att skötseln
av ärendena blir långsammare.
Det som för mig är obegripligt är
också de situationer där bemötandet
av den undersökande polismannen blivit fullständigt osakligt vid enheten
där polismannen som är föremål för
undersökningen arbetar.
I dag fungerar undersökningen av
polisbrott i regel bra. Vi har kunniga
åklagar-undersökningsledare och undersökare. Kvaliteten på de skriftliga
utredningarna som lämnas av polismännen är bra och blir allt bättre.
Tröskeln för att kontakta Riksåklagarämbetet i polisbrottsärenden är
låg (tutkinta.vksv@oikeus.fi). På begäran besöker vi er också gärna för att
berätta mer om processen.
Författaren, VHH, JL Laura Sairanen,
är riksåklagare och undersökningsledare vid enheten för polisbrottsärenden hos Riksåklagarämbetet.
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muis tamiset
ELÄKKEELLE
Muistamiset-palstalla julkaistaan
kuvia: merkkipäivistä, eläköitymisestä, häistä, lapsen syntymästä
tai kollegan poismenosta.
Tapahtumasta saa olla kulunut
korkeintaan neljä kuukautta.

Simo Savioja, ylikonstaapeli
Lounais-Suomen poliisilaitos,
eläkkeelle 1.12.2016

POLIISIEN JA
PALOMIESTEN
KRISTILLISET
VIRKISTYSPÄIVÄT
7.–9.7.2017

facebook.com/SPJL.PO
twitter.com/SPJL_PO

WWW.FACEBOOK.COM/USKOVAISETPOLIISITJAPALOMIEHET

PÄTEVÖIDY JURIDIIKAN ERITYISALOJEN ASIANTUNTIJAKSI!
Opiskele Hämeenlinnassa Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston oikeustieteen (HTK/HTM)
tutkintotavoitteisia opintoja. Opintoja on mahdollisuus suorittaa joustavasti töiden ohella!
Tule kuulemaan opinnoista infotilaisuuteen Tapio Määtän (Itä-Suomen yliopisto) johdolla Hämeenlinnan
Verkatehtaalle (radiotalo) ma 19.6.2017 klo 18.00.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hameenkesayliopisto.fi

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
Puh. 050 5502170,
kesayliopisto@hame.fi
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Yrjö Suhonen
puheenjohtaja
09 3484 2420

Tuija Heino
pääluottamusmies/OM
09 3484 2427

Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433

Tarja Heinonen
puheenjohtajan sihteeri
09 3484 2421

Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428

Asta Jakobsson
jäsenpalvelusihteeri
09 3484 2426

Sari Haukka
viestintäpäällikkö
040 734 8691

Pekka Lassila
pääluottamusmies/SM
p. 09 3484 2430

Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422

Auno Mäkinen
neuvottelupäällikkö
09 3484 2431
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Anu Pitkänen
koulutus- ja edunvalvontasihteeri
09 3484 2434
Anne Rakka
jäsenrekisterisihteeri
09 3484 2424

Toimiston puhelin
09 3484 2400,
puhelinpäivystys
ma–to klo 9–14,
kesäajalla ja pe 9–12
spjl@spjl.fi
Asemamiehenkatu 2,
00520 Helsinki

Rita Ridanpää
lakimies
09 3484 2425
Jaana Tynjälä
talousassistentti
09 3484 2423

Muistathan ilmoittaa
myös sähköpostiosoitteesi ja
puhelinnumerosi yhdistyksesi
jäsenasioiden hoitajalle tai
liiton jäsenrekisteriin!

Oden oodi

Jos rikos tapahtuu, sen on
paras tapahtua läppärillä,
ei haja-asutusalueella.

Koeta nyt vaan pärjätä ittekses!
KANNOIN LIITERISTÄ puita uunille ja meinasin vetäis-

set parhaiten kotisohvalta skypen kautta. Jos et hyväl-

tä lipat säkkeineni peilikirkkaalla polulla. Valitin kiin-

lä usko, varaudu matkustamaan. Älä tule autolla, kun

teistön omistajalle piha-alueen kunnossapidosta. Herra

parkkipaikkoja ei ole edes maksusta lähimailla. Äläkä

Maansiirtoliike osoitti rukkasellaan pihan perällä ole-

tuo ainuttakaan paperia, kaiken pitää olla sähköisessä

vaa sorakasaa ja murahti Senkus levität tosta, jos siltä

muodossa. Jos välttämättä haluat istuntokäsittelyn,

tuntuu!

muista päätelasit – kaikki tapahtuu näyttöpäätteiden

Tähän on tultu. Ei ole itsestään selvää, että maansiirtoliikkeen oma piha olisi hiekoitettu tai että paikkakun-

kautta. Saleissa onkin sen verran lämpöä luovuttavaa
laitteistoa, että älä tule villapaidassa. Tulee hiki.

nalla iän kaiken ollut poliisiasema miehitetty. Jos rikos

Ja jos talousasioittesi hoidossa ulosotto osoittaa

tapahtuu, sen on paras tapahtua läppärillä, ei haja-asu-

kiinnostusta, yritä pitää asuinsijaa edes kaverin ko-

tusalueella. Nettipoliisi voi edes yrittää pysyä ”ängry-

neen lähellä, jos oman koneen linjaa ollaan lyömässä

pöörts”-meuhkaajien perässä, mutta kaiken maailman

kiinni. Niin, olihan Sinulla kone? Ei sielläkään kontto-

kivenpyörittäjät saavat temmeltää rauhassa kylätanhu-

rille mennä turisemaan, vaan rahaa tilille tai sähköis-

villa, kun vähäväkiset partiot rahtaavat itsensä kiinni-

tä selvitystä tilapäisistä muuttujista. Jos kuitenkin

otetuksi tupeksinutta satojen kilometrien päähän kai-

välttämättä haluat kilauttaa virkailijalle, älä ihmettele,

konneille käräjätaloille. Jos siis asut Keimolan huolta-

jos murrealue ei tunnu tutulta. Puhelusi saattaa pian-

mon napapiirin puoleisella osalla ja et halua ottaa loma-

kin ohjautua seuraavalle vapautuvalle virkailijalle, jo-

päiviä käräjäreissua varten, elä siivosti, älä riitaannu

ka voi olla toisella puolen Suomea.

kenenkään kanssa ja hyväksy konstaapelin räväyttämät
sakot suosiolla. Pääset helpommalla. Oikeasti!

Poliisi, poliisin ja oikeushallinnon toimistohenkilöstö... Saimaannorppako muka uhanalainen laji?

Jos sinua kuitenkin hieman kaivertaa turpiin saannin jäljiltä irronneen hampaan hoitokustannusten

Maksava jäsen

maksaja, pesäpallomailalla avitetun perintäkäynnin
laillisuus tai lautasten tasajaon periaate, pidä huoli, et-

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

tä kotona kompuutterissa on tehoa ja kamera sekä mok-

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

kulassa virtaa. Julkisen oikeusavustajan pakeille pää-

valtuuston varapuheenjohtaja.
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HYÖDYNNÄ ETUSI
JÄSENKORTILLA:
-2,1 snt/l bensiinistä*
-2,1 snt/l dieselistä*
LISÄKSI:
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.
** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.
www.teboil.fi/liitto

