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Tiesithän, että SPJL:n jäsenenä sinä ja perheesi olette oikeutettu
pysyvästi edulliseen henki- ja tapaturmavakuutukseen. Esimerkiksi henkivakuutus 31-vuotiaalle SPJL:n jäsenelle 100 000 euron turvalla maksaa vain
7 euroa kuussa. Alennus on peräti 60 %, mikä merkitsee noin 127 euron
säästöä vuodessa. Turvaa perheesi toimeentulo, jos pahin sattuisi.
Kattavan vakuutusturvan koko perheelle saat kätevimmin osoitteesta

henkivakuutuskuntoon.ﬁ
uutus
Henkivak

60 %
EDULLISEMM

IN!

Primus on tutkitusti Suomen edullisin henkivakuutus (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn
tekemä hintavertailu 9/2016). Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

pääk ir joitus

SARI HAUKK A

Heimo on puhunut

”K

yselyjä tehdään, mutta missä palaute ja yhteenveto? Kannattaako näihin kyselyihin vastata, jos tästä ei ole mitään hyötyä tai mahdollisuutta vaikuttaa asioihin?” Tätä tiedusteli yksi
SPJL:n jäsen osallistuessaan liiton jäsentutkimukseen. Hyvä kysymys.
Maalis–huhtikuun vaihteessa kaikille jäsenille
lähetetyn sähköisen kyselyn lisäksi jäsenristeilylle
osallistuneilla yli 800 jäsenellä oli mahdollisuus vastata kyselyyn liiton toiminnasta,
viestinnästä ja nuorten aktivoinnista. Samoja teemoja pohdittiin
myös puheenjohtajapäivillä Tampereella.
Voidaan siis sanoa, että SPJL:n
”heimo” on puhunut. Mutta mitä
se sanoi ja vaikuttaako sen sanomiset?
Tämän lehden sivuilla 18–19
on yhteenveto eräistä jäsentutkimuksen keskeisimmistä tuloksista.
Liiton tekemien kyselyjen vaikutus
ei kuitenkaan rajoitu yhteen lehtijuttuun, vaan tuloksia analysoidaan moneen otteeseen ja ne vaikuttavat toimintaan eri tavoin.
Liitossa on meneillään strategiatyö, joka tähtää
lokakuun liittokokoukseen tai paremminkin sen jälkeiseen aikaan. Tässä työssä eli tulevaisuuden toimintalinjojen hakemisessa jäseniltä kerätty palaute on mukana. Tuloksia on jo käyty läpi aluetoimikuntien viestintää ja jäsenten aktivointia pohtineessa seminaarissa.
Aivan konkreettisiinkin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vastausten perusteella on ilmeistä, että monet jäsenet kaipaavat enemmän tietoa liiton tekemisistä sekä yhteistä toimintaa, myös sellaista vä-

hän rennompaa, kontakteja muihin jäseniin, oman
alueen toimijoihin ja liiton toimistoon. Tähän haasteeseen vastataan ja suunnitelmista kuullaan lisää
syksyllä.
Jäsenet antoivat liiton toiminnalle tyydyttävän
arvosanan ja kiitosta tuli uurastamisesta jäsenten
eteen sekä monille yksittäisille jäsenille annetusta
avusta. Kuitenkin vastaukset kertovat myös siitä,
että aina ei liiton toiminnasta ole onnistuttu tiedottamaan tavalla, joka tavoittaisi jäsenet. Tässä ollaan ikuisen haasteen äärellä: tiedon määrän lisääminen ei riitä, kun 43,2 % vastaajista sanoo, että ei käy juuri koskaan
liiton nettisivuilla ja 34,1 % sanoo
saaneensa sähköpostiinsa SPJL:n
uutiskirjeen, mutta ei ole siihen tutustunut.
Jos ei määrään, niin viestinnän sisältöön jäsentutkimukset kyllä vaikuttavat. Uutiskirjeeseen on jo avattu
vinkkiosio, jossa vastataan palautteissa esiin nousseisiin kysymykseen tai ongelmaan. Myös liiton
nettisivuille tullaan vastaamaan kyselyissä havaittuun tiedontarpeeseen.
Jos kuitenkin olet sitä mieltä, että
sanat eivät riitä, vaan tarvitaan enemmän toimia ja tekijöitä, joilla on
rohkeutta ottaa härkää sarvista, niin
nytpä on oiva hetki. Liittokokousvalinnat ovat vielä edessä ja syksyllä käydään luottamusmiesvaalit. Mikä voisi
olla parempi tapa vaikuttaa liiton toimintaan?

sari.haukka@spjl.fi
twitter.com/SPJL_PO
facebook.com/SPJL.PO

Katja Almgren

Monet
jäsenet
kaipaavat
enemmän
tietoa liiton
tekemisistä
sekä yhteistä
toimintaa.
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”Jäsentutkimus:
Peräti 80,7 % on havainnut
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Muistamiset sähköpostilla osoitteeseen:
toimitus@spjl.fi. Muistamisia julkaistaan
enintään 4 kuukautta tapahtuman jälkeen.
Muu toimituksellinen materiaali sähköpostilla
osoitteeseen: toimitus@spjl.fi.
Toimitus ei vastaa sille ilmoittamatta lähetetystä
materiaalista. Toimitus pidättää oikeuden muuttaa
tekstejä, valikoida ja olla julkaisematta tekstejä.
Materiaalia ei palauteta.
Lehti 3/2017 ilmestyy viikolla 39,
aineistot viimeistään 28.8.2017
Lehti 4/2017 ilmestyy viikolla 49,
aineistot viimeistään 6.11.2017
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puheenjohtajalta

KUN AIKA ON
Tämä on viimeinen kirjoitukseni tällä palstalla. Heinäkuun
alusta siirryn eläkeläisten
kasvavaan joukkoon heikentämään osaltani Suomen huoltosuhdetta. Olen siis tilastoidun
työvoiman ulkopuolista ja
samalla yhteiskunnalle kuluja
aiheuttavaa harmaata joukkoa. Huoltosuhdetta edeltänyt
termi, elatusrasitus, oli ehkä
hieman loukkaava, mutta

Katja Almgren

samalla kuvaava.
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YRJÖ SUHONEN

Katja Almgren

E

n aio tässä ryhtyä kelaamaan taaksepäin
sen enempää poliisi- kuin ammattijärjestöuraanikaan. Olen saanut viettää 43 vuotta
mielenkiintoisten ja haastavien tehtävien parissa.
On ollut ilo työskennellä hyvien työkavereiden kanssa. Yhdessä on kohdattu työelämän ilot ja murheet.
Työelämä on, ja tulee ilmeisesti aina olemaankin, jatkuvassa murroksessa. Muutos seuraa toistaan. Edellisen uudistuksen vaikutuksia ei malteta
odottaa, vaan lähdetään kiireellä tekemään seuraavaa. Kukaan ei ole perillä siitä, tuottiko remontti voittoa vai tappiota. Eikä taida ketään kiinnostaakaan, vaikka pitäisi.
Kaaosta muistuttava elämänmeno rasittaa yksittäistä työntekijää. Moni ympärillä tapahtuva
asia riistää huomiota varsinaiselta työltä. Näyttää siltä, että joillakin tahoilla on itsetarkoitus ylläpitää maksimaalista epävarmuuden tilaa. Organisaatiouudistuksilla, työpaikkojen ja tehtävien muutoksilla sekä määräaikaisuuksilla saadaan työntekijät olemaan jatkuvasti varpaillaan: missä olen
huomenna?
Henkilökohtaisesti näen ongelmana työpaikkojen koon jatkuvan kasvattamisen. Emme ole enää
aidosti yhtä ja samaa työpaikkaa ja -porukkaa. Yhteinen viraston nimi organisaatiokaaviossa ei takaa yhteenkuuluvuutta ja yhteistä näkyä työhön.
Esimerkiksi poliisilaitoksen toimipisteet ovat pahimmillaan satojen kilometrien päässä toisistaan. Yhteydenpito on pääosin tekniikan varassa. Kasvotusten tapaaminen, keinona hoitaa työpaikan asioita,
katoaa.
Tässä ajassa meidät kasvatetaan pikkulapsesta alkaen kohtaamaan kaverit somen eri vaihtoehtoisia reittejä käyttäen. Sama tapa kehittynein välinein on edessä myös työelämässä. Muutumme virtuaaliolennoiksi kaikki tyyni. Kehityksen arvostelijat

yrjo.suhonen@spjl.fi

Kaikilla
jäsenistömme
aloilla riittää
edunvalvontatyötä
jatkossakin.

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

ovat outoja muistoja menneisyydestä. Tässä aikakoneessa ei ole jarrupoljinta ollenkaan.
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton uusi elämä akavalaisessa maailmassa on päässyt vuoden aikana hyvään vauhtiin. Kaikilla meidän jäsenistömme
aloilla, poliisissa, oikeushallinnossa ja Hätäkeskuslaitoksessa riittää edunvalvontatyötä jatkossakin.
SPJL:n liittokokous tulee lokakuussa suuntaamaan
toimintaa jo seuraavan vuosikymmenen puolelle.
Kokous valitsee uusia päättäjiä ja antaa heille tavoitteita ajettaviksi.
SPJL on niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin hyvässä kunnossa. Tämä antaa hyvät lähtökohdat jäsenpalvelujen edelleen kehittämiselle. Liiton osaava henkilöstö takaa osaltaan onnistumisen
mahdollisuudet.
Eri mittaukset osoittavat, että kansalaiset luottavat jäsenistömme tekemään työhön sekä sen
edustamiin organisaatioihin ja ammatteihin. Siihen lienee vain yksi syy: jäsenkuntamme on onnistunut työssään!
Nyt on aika katkaista kynä. Kiitän teitä kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä! Kaikkea hyvää elämään ja työelämään!
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Henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten
selvitysprosentti on laskenut.
Taustalla on perussyy, että selkeästi
henkilöstön palkkaamiseen käytetyn
rahan määrä on vähentynyt
suhteessa poliisin budjettiin.

88,9
SPJL:N JÄSENTUTKIMUKSESSA 88,9 %
VASTAAJISTA PITI LIITON TARJOAMAA
OIKEUSAPUA TÄRKEÄNÄ PALVELUNA.

PUHEENJOHTAJA YRJÖ SUHONEN (SAVON SANOMAT 2.6.2017)
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Member + tarjoaa
etuja SPJL:n jäsenille

Uusi jäsenetu
vastavalmistuneille
Danske Bankista

Member+ on A-lomat ry:n omistama uusi jäsenetupalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia etuja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen.
Niinpä Member+ tuo etuja myös kaikille SPJL:n jäsenille
ja heidän perheilleen!
SPJL:n jäsenenä voit rekisteröityä Menber+ -palvelun käyttäjäksi. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Rekisteröityminen tapahtuu niin, että klikkaat itsesi
www.memberplus.fi -etusivulle, ja valitset ylhäältä Rekisteröidy-painikkeen. Täytä vaaditut tiedot ja valitse
valikosta oma jäsenliittosi, siis Suomen Poliisijärjestöjen
Liitto (SPJL). Näin saat näkyviin kaikki sinulle kuuluvat
akavalaiset jäsenedut kuten lomahuoneistot ja muut vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvät edut!
Ajankohtaista tietoa eduista saat myös Member+ Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/memberplus.fi/

Danske Bank tarjoaa etu- ja palvelukokonaisuuden viideksi vuodeksi SPJL:n jäsenelle, joka on valmistunut opinnoistaan etujen käyttöönottoa edeltävän kahden vuoden aikana. SPJL:n jäsenenä saat
huomattavat edut Danske Bankilta ilman kuukausi- ja vuosimaksuja:
• Laajat päivittäispankkipalvelut ja Mastercard Platinum -kortti
(alk. 2000 € luottokorttilimiitillä).
• Danske Investor -palvelut säästämiseen ja sijoittamiseen.
• Lainat kilpailukykyisillä hinnoilla haaveiden toteuttamiseen ja
kodinhankintaan.
• Sisäänpääsy 900 lentokenttäloungeen ympäri maailmaa ja
muita matkustamisen etuja.
• Danske Bank auttaa sinua löytämään elämäntilanteeseesi sopivan ratkaisun.
Etujen arvo on jopa yli 700 €/vuosi riippuen käyttöönotetuista
eduista. Mastercard Platinum ja Priority Pass™ -kortit edellyttävät positiivista luottopäätöstä. Lue lisää ja hyödynnä sinulle kuuluvat edut: danskebank.fi/akava
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Muuttuiko elämäntilanteesi?
Elämäntilanteet muuttuvat, mutta muutoksen keskellä kannattaa huolehtia siitä,
että SPJL:n jäsenyys pysyy kunnossa ja siten jäsenedut voimassa. Esimerkiksi
äitiyslomalle jäämisestä, kriisinhallintatehtäviin lähtemisestä, eläkkeelle siirtymisestä ja monista muista muutoksista pitää itse tehdä ilmoitus liittoon, sillä SPJL:n
jäsenrekisteri ei saa tietoa automaattisesti mistään. Työnantajalle tehty ilmoitus
ei riitä – tieto ei siirry työnantajalta liiton toimistoon. Muistathan myös, että opiskelijajäsenyys päättyy työharjoittelun alkaessa – liity silloin varsinaiseksi jäseneksi täyttämällä liittymislomake liiton nettisivuille
Muutoksista kannattaa ehdottomasti ilmoittaa, sillä vain sillä tavalla voit varmistaa, että jäsenyytesi pysyy kunnossa. SPJL:n jäsenrekisterisihteeri Anne Rakan
tavoitat sähköpostilla (anne.rakka@spjl.fi) tai puhelimitse 09 3484 2424.

FB kommentti: Vaikka nämä ”rauhalliset” juopot siirrettäisiin pois
poliisilta, jäisi ne räyhääjät edelleen hoidettavaksi eli tilat ja vartijat pitää poliisilta löytyä. Olen 100
varma, että näiden rauhallisten
juoppojen osalta lähtee myös määrärahat ja tätä kautta työvoima sille taholle, joka ne hommat hoitaa.

SPJL:n johto vaihtuu
– ehdokkaat esille!
Lokakuun 25.–26. päivä pidettävä liittokokous valitsee SPJL:lle varmuudella uuden puheenjohtajan ja katkolla ovat myös monet muut keskeiset luottamustehtävät lähtien hallitus- ja valtuustopaikoista. Syksyn ensimmäinen P&O-lehti esittelee liiton puheenjohtajaehdokkaat, poliisin pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesehdokkaat sekä aluetoimikuntien puheenjohtajaehdokkaat.
P&O 3/2017 ilmestyy 29.9. ja sen aineistopäivä on 28.8.2017. Kaiken materiaalin pitää siis olla toimituksessa 28.8. On kuitenkin hyvä muistaa, että esittelyt tapahtuvat tietyn ”kaavan” mukaisesti, joten ehdokkaiden kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteys viestintäpäällikkö Sari Haukkaan (sari.haukka@spjl.fi), joka kertoo mielellään tarvittavista materiaaleista kuten kuvista ja tekstien pituuksista.

Oikeusturvavahinkoilmoitus
nyt netissä

Twitteristä: Myös suurin osa poliisin tehtävistä johtuu alkoholista ja
ihan meistä tavallisista suomalaisista. Ongelma? (@Ylikomisario Twitterissä 29.5. liittyen alkoholilain uudistuspyrkimyksiin, kommentti Kirkko ja
kaupunki -lehden kuvaan.)

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on yksi liiton tärkeimpiä jäsenetuja. Nyt oikeusturvan hakeminen on entistäkin vaivattomampaa, sillä voit täyttää oikeusturvavahinkoilmoituksen suoraan liiton nettisivuilla, kunhan kirjaudut ensin sisään jäsentunnuksillasi. Lomake ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.spjl.fi > jäsenyys >
jäsenedut > vakuutukset. Samasta paikasta löytyvät myös ohjeet lomakkeen täyttämiseen.Ruotsinkielinen lomake ja ohjeet löytyvät www.spjl.fi-sivuston På svenska -osiosta otsikolla Anmälan om rättskyddskada.
SPJL:n jäsenten ammatillisesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta on mahdollisuus saada taloudellista tukea silloin, kun jäsen joutuu syytteeseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomuksesta. Lisätietoja vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta ja matkavakuutuksesta löydät www.if.fi/spjl
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POLIISIKOIRA VAATII
OHJAAJAANSA 24/7
Nenän käyttö on poliisikoiran valtti. Koirat pelastavat
vuosittain lukuisia kadoksiin joutuneita ihmisiä ja
etsivät huumeita, räjähteitä ja rahaa. Ihmisen paras
kaveri on virkakunnan suosiossa, vaikka työ koiran
kanssa jatkuu myös vapaa-ajalla.
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TEKSTI
Katja Almgren
KUVAT
Katja Almgren
ellei toisin mainittu
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Koira tunnistaa
jopa 2000 eri
hajua.
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Pyrkimys on, että vuoden 2018
alkuun partiokoirilla olisi oma
henkilökohtainen suojaliivi.

T

ie mutkittelee tiheän kuusimetsän halki aina mäen päälle asti. Kevätauringon säteet häikäisevät tulijaa parkkipaikan hiekkakentällä, jota ympäröivät vanhat punaiset puurakennukset. Poliisikoiralaitoksen pihassa haukahdukset kilpailevat äänimaailmasta linnun laulun kanssa.
Koiranohjaajien koulutus on keskitetty
Hämeenlinnan Rinkelinmäelle, jossa järjestetään vuosittain noin 90 erilaista koulutusta ja
tapahtumaa. Peruskurssi kestää 10 lähiopintoviikkoa, lisäksi on erikoistumisjaksot, maalimieskoulutukset sekä säännöllisin väliajoin
järjestettävät tasokokeet.
– Tammikuussa alkaneelle peruskurssille oli
tulijoita enemmän kuin voimme ottaa, joten
osalla aloitus siirtyi myöhemmäksi. Maksimimäärä on 12 ohjaajaa kerrallaan, kouluttaja, vanhempi konstaapeli Helena Wallius
kertoo.

Vanhempi konstaapeli Sami Raivio ja puolivuotias Arvo suorittavat parhaillaan koiranohjaajan peruskurssia. Arvo kulkee Raivion
mukana autossa ja pääsee jaloittelemaan
työvuoron aikana yleensä 1–1,5 tuntia.
Koulutukseen on erikseen varattuna työaikaa yksi päivä per kolmiviikkoisjakso.

Toiminta jatkuu Koiramäellä
Poliisiammattikorkeakouluun kuuluvan Poliisikoiralaitoksen säilyminen Hämeenlinnassa
oli viime vuonna vaakalaudalla, kun koulutusta harkittiin siirrettäväksi huonokuntoisista tiloista toisaalle. Tilat omistava Senaattikiinteistöt ei ollut erityisen halukas tilojen täydelliseen peruskorjaukseen.
Yhtenä vahvana vaihtoehtona sijoituspaikaksi oli Polamkin tilat Tampereella. Hervannassa olisi ollut hehtaareita, mutta koulun
omien oppilaspaikkojen nosto 400:ään olisi Poliisikoiralaitoksen johtajan, ylikomisario
Pekka Kokkosen mukaan merkinnyt sitä,
ettei yhteiskäyttötiloja olisi liiennyt. Vanha
kaatopaikkapohja osittaisena maaperänä
arvelutti myös.
Poliisihallituksen, Poliisikoiralaitoksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja Senaattikiinteistöjen edustajista koostuvan työryhmän esityksestä ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen päätöksestä koirakoulutus sai jatkaa vanhalla paikallaan nimenomaan toiminnallisten syiden takia.
Vaikka Koiramäen noin 7 hehtaarin
alueesta suurin osa maa-alasta on alamäkeä
ja tontilla sijaitsee lisäksi vesilaitos, ympärillä
on paljon metsää, jonka maanomistajiin laitoksella on hyvät suhteet. Wallius miettii, että
Hervannassa asutukset olisivat olleet ehkä
turhankin lähellä ja koirien koulutuksesta aiheutuneet äänet olisivat saattaneet häiritä
asukkaita.

säksi erikoiskoirina muita hyviksi havaittuja
rotuja.
Vastuu eläinten ohjaamisesta ja hoidosta kuuluu koiranohjaajille, jotka tekevät sopimuksen poliisikoiran hoitamisesta ja kouluttamisesta Poliisikoiralaitoksen ja poliisiyksikön kanssa. Koiranohjaaja saa kuukausittaisen veronalaisen poliisikoiranohjaajan lisäpalkkion 440 € sekä verottoman ruokintarahan 109,32 €. Koiranhoitopalkkio tarkistettiin viimeksi vuonna 2009, mutta ruokintaraha on ollut jo 15 vuotta saman suuruinen.
Useille poliisikoirille perinteinen koiranruoka ei sovi ja ohjaajat joutuvat osallistumaan kustannuksiin omasta pussista, sillä
erikoisruokavalion noudattaminen on perusruokaan nähden selvästi kalliimpaa.
– Moni koiramies syöttää hoidokilleen lisäksi hammaskivenpoistoon tarkoitettuja
tuotteita, joten voi sanoa, että kaikki ennalta
ehkäisevään hoitoon tarkoitetut tuotteet ohjaaja kustantaa itse, Poliisikoirayhdistyksen
puheenjohtaja, vanhempi konstaapeli Miikka Ounila kertoo.
Yhdistyksen puheenjohtaja saa jäsenistöltä paljon yhteydenottoja ja on usein edelleen yhteydessä Kokkoseen, sillä kynnys tarttua puhelimeen on matala asiassa kuin asiassa. Ounila kokee, että Poliisikoirayhdistyksen
mielipidettä myös kuunnellaan Koiramäellä.
Kokkonen on muun muassa esittänyt Poliisihallitukselle ruokintarahan indeksikorotusta,
mutta asia on siellä kesken.

Koiran tärkein taito on nenän käyttö, sillä
se tunnistaa jopa 2000 eri hajua. Vanhempi

Korvaukset laahaavat

konstaapeli Miikka Ounila päätti hyödyntää

Poliisikoiralaitos omistaa kaikki maan 256
poliisikoiraa. Partiokoirina on saksanpaimenkoiria ja belgianpaimenkoira malinoiseja, li-

taitoa ja opettaa Jekulle mahdollisimman
monta eri hajua. (Kuva: Tina Finn)
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Taitoja ylläpidetään
vapaa-ajallakin
Koiramiehen tärkein ominaisuus on Walliuksen mielestä vastuuntunto ja huolellisuus.
POLIISI & OIKEUS
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Suuri osa poliisikoirista
elää vapaa-ajalla ohjaajansa
kotona kotikoiran elämää.
14
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Ohjaajan tulee ymmärtää, mitä merkitsee,
kun koira on hänen vastuullaan 24/7.
Suuri osa poliisikoirista elää vapaa-ajalla
ohjaajansa kotona kotikoiran elämää. Näin
elävät sekä Walliuksen saksanpaimenkoira
Apila, Ounilan parsonrusselterrieri Jekku sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhempi
konstaapeli Sami Raivion saksanpaimenkoirapentu Arvo.
Viiden kuukauden ikäinen Arvo kulkee
Raivion mukana työvuoroissa, mutta tositoimiin se pääsee vasta 2019 syksyllä läpäistyään 2,5 vuoden kestävän peruskoulutuksen tasokokeet.
Koiranohjaajan työ ei lopu vuoron päätyttyä, vaan koulutus ja harjoitukset lohkaisevat
ison osan myös vapaa-ajasta. Raiviolla menee Arvon kanssa tällä hetkellä noin viidestä kymmeneen tuntia viikossa omaa aikaa.

Kouluttaja, vanhempi konstaapeli Helena
Wallius aloitti työt Poliisikoiralaitoksella
vuonna 2003 tunnistuskoiraprojektissa.
ID-koiria ehti olla kolme, kunnes Poha päätti
lopettaa projektin 2012 sen marginaalisen
tarpeen takia. Vuonna 2015 Wallius vakinaistettiin toiseksi huumausainekoirakouluttajaksi.

Poliisikoirapentu Arvo on ohjaajansa Sami
Raivion mukaan sopivan vilkas ja Raivio
uskoo, että Arvosta tulee vielä erinomainen
poliisikoira. Moni ohjaaja ottaa pennun
kasvamaan vanhemman koiran rinnalle.

– Poliisikoirien kouluttaminen kestää koko
niiden virkauran. Parhaiten poliisikoira oppii
ensimmäisten kolmen vuoden aikana ja jos
koiraa ei kehitetä jatkuvasti tänä aikana, peli
on menetetty, Ounila sanoo.
Yhtenä tärkeänä opetustilanteena Ounila
pitää poliisikoirakisoja, joita Poliisikoirayhdistys on mukana järjestämässä ja kehittämässä. 16.–18. toukokuuta Kajaanissa järjestetyt
huumekoirien SM-kisat toivat Ounilan Jekulle
hopeamitalin, kulta meni Raivion ryhmänjohtajan koiralle Oivalle.
Koiranohjaajat käyttävät kilpailuihin valmistautumiseen lukemattomia tunteja vapaa-aikaansa. Ounila vakuuttaa, että ne
koirat, jotka pärjäävät kisoissa, ovat vahvoja myös työtilanteissa. Siksi hän kritisoi voimakkaasti sitä, että joissakin poliisilaitoksissa työantajan tuki kilpailutoiminnalle puuttuu kokonaan, eikä kisoihin ole mahdollista
saada komennusta tai keskeytyspäiviä.
– Meillä käytäntö on ollut kutakuinkin
niin, että vuodessa pääsee yksiin kisoihin, eli
on tehtävä valinta, mihin haluaisi osallistua,
Raivio kuvailee Itä-Uudenmaan tilannetta.
– Kilpailuihin osallistuvat toimivat virkaapuna myös siellä, missä kisat järjestetään.
Osa koiranohjaajista on lähtenyt kilpailupäivän päätteeksi vieraan poliisilaitoksen alueelle työtehtävälle, ja tämä on ihan normaalia
toimintaa meille. Tuntuu käsittämättömältä,
että osa poliisilaitoksista pitää kilpailuja täysin harrastetoimintana. Ei kukaan harrasta
huumekoiria, Ounila ärähtää.
Pekka Kokkonen perää kilpailutoiminnalta työelämälähtöisyyttä. Jos rastit on suunniteltu realistisiksi ja niillä on kosketuspintaa
poliisityöhön, silloin hän on Poliisikoiralaitoksen johtajana suositellut yksiköille tiettyihin
kilpailuihin osallistumista, kunhan resursseja säästyy myös operatiiviseen toimintaan eli
kaikki eivät voi lähteä kerralla.
– Poliisikoiria ei kouluteta kilpailuja, vaan
operatiivisen poliisityön tukemista varten. Poliisiyksikkö päättää osallistumisen mahdollistamisesta Poliisihallituksen asiasta antaman
ohjeen mukaisesti, Kokkonen sanoo.
Kymmenen vuoden ajan Ounila on huutanut tuuleen siitä, että kilpailut saataisiin
2 | 2 017

Miikka Ounila toivoo, että koiraryhmä hälytettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan, jotta jäljet ja etsintäpaikat
olisivat tuoreet ja puhtaat. Kokeneet koiranohjaajat osaavat arvioida heti, montako ja
millaisia koiria paikalle tarvitaan.
(Kuva: Tina Finn)

osaksi tasotarkastuksia. Hänestä tuntuu erikoiselta, että Jekku on ensin voittanut kahdet
kisat ja heti perään täytyy suorittaa tasokoe.
– Käyn tasokokeissa mielelläni, mutta
tuntuu vähän resurssien haaskaamiselta. Ja
omakohtaisen kokemuksen perusteella voin
sanoa, että kyllä kaikki kilpailut ovat olleet
vaativampia kuin tasokokeet. Eli ei siellä ainakaan helpommalla pääse.
– Poliisin Vati-ryhmällä vuosittaiset kisat
toimivat samalla tasotarkastuksena, miksei
koiranohjaajilla myös. Osa poliisikunnasta
ehkä kokee, että tässä astuttaisiin varpaille,
yhdistyksen puuhamies pohtii ääneen.

Suojaliivejä odotetaan
kuumeisesti
Poliisikoirat kiinnostavat ja koskettavat virkakunnan ohella myös kansalaisia. Viime vuoden elokuussa, kun Itä-Uudenmaan poliisiPOLIISI & OIKEUS
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256

poliisikoiraa,
joista 56 %
belgianpaimenkoira
malinoiseja ja 24 %
saksanpaimenkoiria,
20 % muita rotuja.

11 000
tehtävää yhteensä
poliisikoirilla
vuonna 2016.

laitoksen konkari, belgianpaimenkoira Börje
haavoittui hengenvaarallisesti työkeikan aikana, uutismedia, keskustelupalstat ja sosiaalinen media repesivät.
– Ihmiset tulevat edelleen huolestuneina
kysymään, miksei koiralla ole suojaliiviä, Raivio kertoo ja pohtii, olisiko liivi henkilökohtainen vai koirakohtainen, jotta se palvelisi sekä
25 kiloista malinoisia että 40 kiloista sakemannia.
Suojaliivien hankinta on Kokkosen mukaan ollut pitkä prosessi, sillä on tarvittu tarkat määritykset, millainen liivin tulisi olla.
– Selvitystyö partiokoirien suojaliivien
hankkimiseksi alkoi jo ennen Börjen tapausta, mutta tapahtuma osaltaan korosti asian

232

poliisikoiranohjaajaa
11 poliisilaitoksessa
ja Ahvenanmaalla.

35–40

tärkeyttä. Hanke on tällä hetkellä Poha-vetoinen ja kilpailutus on parhaillaan menossa toimittajien kesken yhdessä poliisimiesten liivihankinnan kanssa. Pyrkimys on, että vuoden
2018 alkuun partiokoirilla olisi oma henkilökohtainen suojaliivi, Kokkonen lupaa.
Kovia kokenut Börje onneksi toipui ja palasi takaisin riviin. Kennelliitto palkitsi sen
uroteot huhtikuussa Vuoden Poliisikoira -arvonimellä.

Poliisikoiralaitos ankarassa
isännänvastuussa
Sami Raivio toimii Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen maalimiehenä. Harjoituksia on kaksi
per kolmen viikon lista. Koulutusta ei Raivion

uutta koiraa
ostetaan
vuosittain.

10

vuoden iässä
poliisikoirat jäävät
eläkkeelle.

mielestä voisi olla ikinä liikaa ja koirien suhteen hän on vaativa: koiran on tositilanteessa
toimittava sataprosenttisesti, vaikka voimankäyttötilanteisiin poliisikoirat joutuvat entistä
harvemmin. Mutta kun tilanne tulee, varaa
virheisiin ei ole.
– Suurin osa poliisikoirien tehtävistä on
nenän käyttöä. Toki samaan tilanteeseen voi
liittyä myös voimankäyttöä tai vähintäänkin
siihen varautumista, riippuen siitä ketä jäljestetään, Wallius kertoo.
Kun työtä tehdään eläimen kanssa, ei vahingoilta aina voi välttyä vapaa-ajallakaan.
Vahingonkorvausvelvollisuus on Kokkosen
mukaan periaatteessa isännällä eli valtiolla, mutta jokainen tilanne punnitaan tapaus-

Poliisikoirakoulutuksen ABC
• Poliisikoirien koulutus on keskitetty Hämeenlinnaan Poliisikoiralaitokselle, jossa järjestetään vuosittain noin 90 erilaista koulutusta ja tapahtumaa.
• Harvakseltaan vapautuvia koiranohjaajan paikkoja haetaan laitoskohtaisesti. Koiramieheksi valittaessa tulee
kaikki hakukriteerit täyttyä, mm. motivaatio, riittävän monipuolinen työkokemus, hyvä fyysinen kunto ja yleinen sopivuus. Monet koiranohjaajat ovat aiemmin toimineet vänkärinä eli koiramiehen partiokaverina.
• Poliisikoiralaitoksella työskentelee 10
henkeä, joista suurin osa on myös koiranohjaajia. Poliisikoiralaitos antaa mahdollisuuksien mukaan resurssiapua poliisiyksiköille, mm. palo- ruumis-, räjähde- ja
huumekoiratoiminnassa.

16
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• Poliisikoiralaitos on osa Poliisiammattikorkeakoulua.

jat, joilta pennut pääsääntöisesti hankitaan kaikille Suomen viranomaisille.

• Peruskoulutuksen 10 lähiopetusjaksoa
koostuvat viidestä osa-alueesta: hallittavuudesta, voimankäytöstä, jäljestämisestä, henkilöetsinnästä sekä esineja rikospaikkaetsinnästä.

• Kansainvälistä yhteistyötä Poliisikoiralaitos tekee Pohjoismaiden ja EU:n jäsenmaiden viranomaisten kanssa. Laitoksen kouluttajat osallistuvat erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin, viimeisimpänä aiheena kansainväliseen terrorismiin liittyvät torjuntakeinot. Poliisikoiralaitos on myös kouluttanut Viron poliisille koiria.

• 2,5 vuoden peruskoulutuksen jälkeen
partiokoirat erikoistuvat yhteen seuraavista: huume-, räjähde- tai ruumiinetsintä tai palosyyntutkinta. Erikoiskoiria koulutetaan lisäksi tunnistamaan
rahaa ja passeja.
• Poliisikoiralaitos toimii tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, joista
tärkeimmät ovat Tulli, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat sekä siviilipuolella Kennelliitto ja kotimaiset kasvatta-
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• Poliisikoiratoiminnan asiantuntijaryhmää johtaa Poliisihallituksessa poliisiylitarkastaja Ari Järvenpää. Päällystöedustajista koostuva ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa, mutta pitää tiivisti keskenään yhteyttä myös
kokousten ulkopuolella.

Huumeisiin erikoistunut Apila työskentelee
Poliisikoiralaitoksella yhdessä ohjaajansa
Helena Walliuksen kanssa. Ohjaajan tehtävä
on lukea koiraa ja auttaa sitä suorituksessa.
Koira tulee palkita hyvin suoritetusta tehtävästä, Apilan suosikkiherkku on nakki.

kohtaisesti. Kokkonen muistuttaa, että tahallisessa tapauksessa laitos ei ole korvausvelvollinen.
Vahingonkorvausvelvollisuuden ohella
Poliisikoiralaitos vastaa myös koirien sairastapauksista. Sillä on oma nimetty sopimuseläinlääkäri, joka ylläpitää rekisteriä koirien
terveydentilasta.

Vuosittain Koiramäelle kertyy 1 200 hoitopäivää, jolloin osa ohjaajista tuo koiransa hoitoon lomiensa ajaksi. Kokkonen kertoo, että
koiranhoitoa varten on myös tehty sopimuksia paikallisten kennelien kanssa, sillä kauempaa maakunnista ei ole järkeä lähteä etelään
asti.
Poliisikoirakoulutus sai jäädä Hämeenlinnaan, mutta uudistuksia on luvassa. Kokkosen tähtäimessä onkin Pohjolan nykyaikaisin
poliisikoiralaitos.
– Määrärahat ja työryhmä hankkeelle on
olemassa, mutta sitä milloin lapiot lyödään
Rinkelinmäellä maahan, ei voi vielä kuin arvailla. Loppukäyttäjät, kuten opettajat ja
muu henkilökunta ovat tiiviisti mukana suunnittelussa, Kokkonen lupaa.
2 | 2 017

Sankarikoirat-kirja julkaistiin toukokuussa. Kirja kertoo 12 poliisikoiran
tarinan. Jokaisen kirjan myynnistä
lahjoitetaan kaksi euroa Poliisikoirayhdistyksen toimintaan.

POLIISI & OIKEUS
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Jäsentutkimus:

Huolestuttavia lukuja
työuupumuksesta
SPJL:n ”heimo” on puhunut: maalis–huhtikuun vaihteessa tehty kysely
kertoo SPJL:n jäsenten työelämän haasteista sekä ajatuksista ja toiveista
liiton suhteen. Tulokset antavat osin huolestuttavan kuvan erityisesti
työssäjaksamisesta. Liiton toimintaa mittaavat luvut näyttävät entistä
paremmilta, mutta tiukkaa kritiikkiäkin saavat liiton toimijat sulatella.

TEKSTI
Sari Haukka

K

oko jäsenistön kattava tutkimus tehtiin edellisen kerran
vuonna 2013 eli neljä vuotta
sitten. Tällä kertaa mukaan otettiin
hieman lisää kysymyksiä, mutta kysymykset jaettiin viiteen eri ”pakettiin”,
jotta kysymyslomake ei venynyt turhan
pitkäksi. Älä siis ihmettele, jos et ole
nähnyt kaikkia kysymyksiä, jotka mainitaan tässä jutussa, sillä liikkeellä oli
viisi erilaista kyselylomaketta.

Kiirettä ja uupumusta
Ei olisi tarvittu mitään tutkimusta todistamaan, että moni jäsen kokee kiireen lisääntyneen töissä. Silti se, että
koko jäsenistöstä 79,1 % sanoo kiireellisyyden lisääntyneen viime vuosina huomattavasti tai jonkin verran,
on vakavasti otettava tieto. Hätäkeskuslaitoksessa tulos on vielä synkempi: 94,4 % kokee kiireen lisääntyneen.
Kaikista jäsenistä 43,5 % (Häkessä
55,6 %) jaksaa työssään entistä huonommin. Peräti 80,7 % on havainnut
työyhteisössään uupumista, joka näkyy varsinkin käyttäytymisen muutok18
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sina, työsuoritusten tason laskuna ja
poissaolojen lisääntymisenä. Yli puolet
vastaajista sanoo, että uupunut henkilö oli itse kertonut asiasta.
Omasta uupumuksesta puhuttaessa moni mainitsee seuraukseksi stressin, joka johtuu siitä, että työaika ei riitä annettujen tehtävien hoitamiseen
(52,6 %), unihäiriöt (44,1 %) ja työasioiden pyörimisen mielessä vapaaaikanakin (41,6 %).
Vähintään kerran viikossa uupumusta on kokenut 35,5 % vastanneista
– Häkessä luku on 53,3 %. Siis yli puolet Hätäkeskuslaitoksessa työskentelevistä jäsenistä kokee uupumusta viikottain. OM:n hallinnonalalla vastaava luku on 38,3 % ja poliisissa 33,4 %.
Kun uupumus näkyy muun muassa
muuttuneena käytöksenä, voidaan
olettaa, että sillä on vaikutusta myös
työpaikan me-henkeen. 53 % kaikista
vastanneista sanookin me-hengen vähentyneen oleellisesti tai jossain määrin. OM:n hallinnonalalla näin kokee
tasan puolet vastaajista, poliisissa
53,1 % ja Häkessä 64,23 %.

Avoimeen kysymykseen uupumuksen syistä tuli erittäin runsaasti vastauksia. Monet viittasivat yksinkertaisesti työmäärän kasvuun, osa myös
siihen, että töitä ei ehdi millään tehdä kunnolla: ”Haluaisin tehdä asiat
hyvin ja huolella, nyt vähäiset resurssit ja kiire painavat. Välillä tuntuu, että tätä työtä tehdään pelkkien tilastojen vuoksi.”
Yleisestä kiireestä huolimatta jotain positiivistakin on tapahtunut:
OM:n hallinnonalalla 49,1 % kokee
työn sisällön kehittyneen myönteisesti parin viime vuoden aikana; kielteistä kehitystä oli kokenut 24,6 %. Vaikka
organisaatiomuutokset ja työn määrän lisääntyminen toisaalta rasittavat,
niin monet näkevät vastuiden ja työn
itsenäisyyden lisääntyminen positiivisena asiana.

Palkka ja turvatut
työpaikat tärkeintä
Kuten puheenjohtaja Yrjö Suhonen
toteaa tässä lehdessä sivulla 22, liitto on muiden ammattiliittojen tapaan

joutunut käymään vuosia kestänyttä
torjuntataistelua etujen karsimiseen
pyrkivän työnantajapuolen kanssa.
Suuria palkankorotuksia ei viime vuosina ole tullut, mikä heijastuu vastauksissa kysymykseen liiton onnistumisesta jäsenistön etujen ajamisessa. Lähes
70 % jäsenistä antoi liitolle tyydyttävän kouluarvosanan (kasin antoi 39,3
% ja seiskan 30,9 %). Täyden kympin
antoi 1,5 % ja hylätyn eli nelosen 2,3 %
vastaajista.
Lähes kaikki jäsenet (97,9 %) piti
palkan ja palkkaehtojen parantamista
SPJL:n erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä tehtävänä. Tärkeiden tehtävien
listalla seuraavat työpaikkojen turvaaminen (96,3 %), muiden palvelussuhteen ehtojen parantaminen (95,9 %),
jäsenten hallinnonalojen resursseihin
vaikuttaminen (95,4 %) ja palkkausjärjestelmän kehittäminen (94,8 %). Käsitys kansainvälisen edunvalvonnan tärkeydestä jakaa jäseniä: 42,6 % pitää sitä tärkeänä, 57,4 % ei tärkeänä.
Vapaissa vastauksissa liitto sai
kiitosta kovasta puurtamisesta vaikeassa tilanteessa, mutta myös kritiikkiä siitä, että liiton koetaan antaneen liian helposti periksi neuvottelupöydissä. Samoin kuin neljä vuotta sitten, osa jäsenistä vaati kovempia otteita, puheiden sijaan konkreettisia toimia, jos tavoitteet eivät meinaa mennä läpi. Toisaalta esimerkiksi sopimusneuvottelujen vauhdittamiseen ei lakkovalmiutta juuri löydy. Eniten lakkovalmiutta (79,1 % vastaajista, vuonna
2013 vastaavasti 72,5 %) on silloin,
jos työnantaja ei noudata työelämää
koskevia lakeja ja sopimuksia. Sen sijaan esimerkiksi työttömien palkkaamisen puolesta olisi valmis lakkoilemaan vain 15,5 % (vuonna 2013 vastaavasti 16,2 %). Tosin 30-vuotiaista

tai sitä nuoremmista yli tuplamäärä eli
36,1 % olisi valmis työtaisteluun työttömien palkkaamiseksi.

Asiantunteva ja
jäseniä tukeva
Luottamusmies on tärkeä osa liiton
edunvalvontaa ja 58 % onkin tyytyväisiä oman luottamusmiehensä toimintaan. On kuitenkin huolestuttavaa, että 22,2 % ei tunne omaa luottamusmiestään. Tässä on suuria eroja hallinnonalojen välillä: OM:n puolella omaa (siis ei valtakunnallista) luottamusmiestään ei tuntenut 42,3 %
vastaajista, poliisihallinnossa luku oli
16,2 % ja Häkessä 5,6 %. Toki lienee
niinkin, että jos ei ole luottamusmiehen palveluja tarvinnut, ei tietoa luottamusmiehestä niin kaipaakaan. Joka
tapauksessa liiton viestintä on pannut
tuloksen korvan taakse ja miettii keinoja syksy luottamusmiesvaaleissa valittavien henkilöiden tunnetuksi tekemiseksi omalla työpaikallaan.
Vaikka palkkakehitykseen ja palkkausjärjestelmään ylipäätään ei ollakaan kovin tyytyväisiä, niin luottamusmiesten kuin liiton toimistonkin apu ja
tuki ovat vahvistaneet positiivista kuvaa liitosta. Tutkimuksessa esitettiin
11 erilaista määrettä ja kysyttiin, miten hyvin ne vastaavat jäsenten kuvaa
liitosta. Samoin kuin neljä vuotta sitten parhaiten liittoa kuvasivat sanat
”Asiantunteva” (91,2 %, vuonna 2013
76,5 %) ja ”Luotettava” (89,4 %, vuonna 2013 74,2 %). Sen sijaan käsitys liitosta ”Kantaa ottavana” organisaationa ei ollut juuri vahvistunut: luku oli nyt
65,7 % (63,1 % vuonna 2013). Samoin
edelleen alle puolet jäsenistä (49,1 %)
pitää liittoa vaikutusvaltaisena.
Vapaissa vastauksissa ylivoimaisesi useimmin mainittu yksityiskohtainen

vaatimus liiton suhteen eli taistelu valitun 58 vuoden eläkeiän säilyttämisen
puolesta. Asia on erittäin tärkeä niille,
joiden eläkeikä uhkaa nousta ja pääluottamusmies Pekka Lassila kertoo
tässä lehdessä lyhyesti tuon taistelun
tilanteesta Pykälän pyörteissä -palstalla. Asiasta on myös julkaistu lakimiehen artikkeli liiton nettisivuilla (www.
spjl.fi/viestintä/julkaisut/asiantuntijakirjoitukset).
Eläkeikä on esimerkki sellaisesta
asiasta, joka ei kuulu liittojen sopimisvallan piirin: eläkeiästä päätetään viimekädessä lailla. Kuitenkin tässäkin
asiassa liitto tukee jäseniään, jotka
lähtevät taistelemaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Syksyllä selviää, millaisia toimenpiteitä käytännössä tullaan tekemään.
Vastaajista 76,1 % katsoi, että ”Jäseniä tukeva” kuvaa SPJL:ää hyvin.
Nousua neljän vuoden takaiseen lukemaan oli lähes 19 prosenttiyksikköä.
Tulemme olemaan tämän luottamuksen arvoisia ensi syksynä ja tulevalla
liittokokouskaudellakin.

Kuinka tutkittiin?
• Kaikille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin, lähetetiin 24.3. linkki
kyselylomakkeeseen.
• Viisi erilaista kysymyspatteria: Liitto ja työolot,
Edunvalvonta, Työssä uupuminen, Viestintä, Koulutus ja eri ikäryhmille järjestettävä toiminta. Kukin jäsen sai vastattavakseen yhden kysymyspatterin.
• Kaikissa lomakeversioissa oli lopussa avoimet
kysymykset viestinnästä ja liiton toiminnasta yleisesti.
• Vastausprosentti oli keskimäärin 23.
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SPJL:n valtuusto:

Julkisen sektorin lomarahojen
leikkaamisesta pitää luopua
SPJL:n valtuuston kokoontui Helsingissä 11. toukokuuta, mutta katse oli suunnattu
jo syksyn neuvottelukierrokselle. SPJL vaatii julkisen sektorin lomarahojen
leikkaamisesta luopumista. Syksyn neuvottelukierroksilla tulee sopia paitsi
palkankorotuksista, myös nimenomaan julkisen sektorin palkansaajien tuloja
alentavasta lomarahojen leikkauksesta.

TOIMITTANUT
Sari Haukka ja
Katja Almgren
KUVAT
Katja Almgren
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V

uosityöajan 24 tunnin pidennyksen lisäksi julkinen sektori
osallistui kilpailukykytalkoisiin
myös suoranaisella palkanalennuksella. SPJL:n jäsenistö ei tätä ole unohtanut. Nyt kun talous on kääntynyt nousuun, pitää tästä ylimääräisestä leikkauksesta luopua, totesi SPJL:n valtuuston puheenjohtaja Jonne Rinne.
Hän muistutti, että ensi syksynä
käydään liittokohtaiset sopimusneuvottelut, eikä pääministeri Juha Sipilän Suomen malliksi kutsumasta vientivetoisesta sopimusmallista ole päätetty yhdessä.
– Vaikka kyseessä on liittokierros,
sopimusaloja tulee tarkastella kokonaisuutena, sillä vientisektori ei pärjää ilman muita aloja. Vakaa sisäinen
turvallisuus on vientisektorin menestyksen edellytys ja se pitää muistaa
myös sopimusneuvotteluissa.
Rinteen mukaan SPJL:n jäsenten
työn luonne on muuttunut, tehtävämäärät ovat kasvussa ja lisääntyväs-
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tä työmäärästä on selviydyttävä yhä
harvalukuisemmalla henkilöstöllä.
– SPJL:n jäsenet työskentelevät alenevien resurssien ja lisääntyvän työtaakan ristipaineessa. Tämä näkyy
konkreettisesti henkilöstön työssä jaksamisessa. Koko sisäisen turvallisuuden ketju hätäkeskuspäivystäjästä poliisiin ja oikeushallinnon henkilöstöön
pitää kyetä huolehtimaan kansalaisten turvallisuudesta nopeasti ja tehokkaasti. Henkilöstön uupuminen on vakava uhka tälle työlle.
– Kansan luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään syntyy arkisessa
työssä. Asianmukaisesti koulutettu ja
riittävin resurssein varustettu poliisi
onkin sisäisen turvallisuuden paras
tae. Tämä edellyttää rahoituksen turvaamista yli vaalikausien. Nyt tarvitaan laajapohjaista, hallituksen ja opposition rajat ylittävää konsensusta
sisäisen turvallisuuden sen tekijöiden
työn tueksi, sanoi Jonne Rinne.
Resursseista puhui myös valtuus-

ton kokouksessa vieraillut sisäministeri Paula Risikko. Kehysriihessä poliisitoimelle myönnettyä 34,5 miljoonan
euron lisärahoitusta voisi kuvailla lähinnä edessä olleiden leikkausten perumiseksi. Risikko kuitenkin muistutti,
että tämä raha joka tapauksessa mahdollistaa vähintään nykyisen henkilöstömäärän säilymisen – ilman kehysriihtä rahat olisivat riittäneet vain alle
7 000 poliisin palkkaamiseen.
Kestävämpää kehitystä ministeri
Risikko haki ennen muuta viranomaisten työnjaon kehittämisestä, priorisoinnista ja yhteistyöstä: poliisin pitää voida keskittyä ydintehtäväänsä.
Ministeri lupasi myös puuttua yhteen monia poliisien työtä haitanneeseen asiaan eli tiedonkulun ja tietosuojan haasteeseen. Risikon mukaan ei voi
olla oikein, että joissakin tapauksissa
tietosuoja estää poliisia auttamasta ihmisiä. Tämän ongelman ministeri oli päättänyt ottaa esille tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion kanssa.

KATSE ETEENPÄIN JA VÄHÄN TAAKSEKIN
Toukokuun kokous oli valtuustokauden 2013–2017 viimeinen sääntömääräinen
kokous. P&O kysyi neljältä valtuuston jäseneltä nelivuotiskauden mieleenpainuvimmista hetkistä, ay-toiminnasta ja tulevaisuuden haasteista.
Kirsi Olkkonen, OHK ry:
Valtuustokauden mieleenpainuvin tapahtuma on
vuoden 2014 Poliisimarssi, joka ei unohdu koskaan. Myös liittyminen Akavaan oli iso asia, mutta valtuustotyössä muutos ei vielä vahvasti näy.
Ketjutus eli jäsen–yhdistys–SPJL–Vakava–Juko–Akava on monelle jäsenelle vielä hyvin epäselvä, vaikkakin siitä on mielestäni tiedotettu paljon.
Olen ollut 16 vuotta järjestötoiminnassa mukana. Osallistun erilaisiin työryhmiin, opastan ja ohjaan jäseniä valtakunnallisesti esimerkiksi jäsenasioihin liittyvissä asioissa. Kentältä kritiikkiä tulee OM:n hallinnonalalla jatkuvasta muutoksesta ja epävarmuudesta, joihin jäsenistö alkaa olla todella väsynyt. Lomarahojen leikkaus hiertää kentällä paljon, ja siksi onkin hyvä, että SPJL nosti asian esille valtuuston tiedotteessa ja se sai mediajulkisuutta laajalti.
Tulevaisuuden haasteena on ehdottomasti se, koetaanko ay-liike
riittävän tärkeäksi.
Seppo Ulvila, SHV ry:
Valtuuston kokoukseen tulin toisena varajäsenenä,
jottei penkki jäänyt tyhjäksi ja saimme edustajan
kokoukseen. Kiinnostavinta valtuustotyössä ja ayaktiivina on ollut se, että kuulen tärkeät ajankohtaiset asiat tuoreeltaan. Valtuuston kokoukseen osallistuminen toi myös mukavan pienen katkoksen perusarkeen.
Ay-toimintaan tulin aikanaan 1990-luvun lopulla. Siitä lähtien olen
jakanut tietoa työpaikalla päivän polttavista asioista, mutta viimeiset
3,5 vuotta olen ollut enemmän sivussa. Toiminta on kuitenkin paljon
muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana.
Nuoret pitävät ärhäkästi omia puoliaan, mutta talkoohenki tuntuu monilta kadonneen, eikä yhteisen hyvän eteen enää nähdä vaivaa.
Toimintaa pitäisi ehkä jollain tavalla nykyaikaistaa esimerkiksi sosiaalisen median avulla, koska kokouksissa istuminen ei kiinnosta nuoria.

Maiju Kiiskinen, SPH ry:
Olen valtuustossa nyt ensimmäistä kauttani, mutta yhdistystoiminnassa olen ollut mukana jo noin
15 vuotta. Päällimmäisenä valtuustokaudesta on
jäänyt mieleen Akavaan siirtyminen, se oli niin iso
juttu viime vuonna. Mietin jopa, mitä meillä oli ennen
Akavaa?! Liiton toimisto ja hallitus tekivät mielestäni erinomaisen selvitystyön keskusjärjestöasiassa.
Ensimmäinen kausi on ollut hyvin mielenkiintoinen, kauden aikana
olen saanut entistä laajemmin tietoa liiton toiminnasta eri asioissa.
Voin lämpimästi suositella tehtävää muillekin. Tulevaisuudessa odotan entistä enemmän sitä, mitä kaikkea Akavan ja SPJL:n yhteistyö antaa jäsenille, kuten koulutustarjonta ja muut jäsenedut.
Ay-toiminnassa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Väkeä eläköityy, eikä heidän tilalleen
palkata uusia. Jatkuvan muutoksen keskellä on tärkeää huolehtia olemassa olevista resursseista niin hyvin kuin mahdollista. Vaikka ei olekaan niin modernia olla ay-aktiivi, totuus on, että vain yhdessä voimme vaikuttaa ja saamme äänemme kuuluviin.
Juha Pantsar, Rovaniemen Rikospoliisit ry:
Kulunut valtuustokausi on ollut suurten päätösten
aikaa. Etenkin marssi jäi mieleeni vahvasti. Olen
käynyt valtuuston kokouksissa varajäsenen paikalta ja liikkumiset kokouksiin Rovaniemeltä ovat aina
onnistuneet loistavasti.
Työpaikalla olen pyrkinyt välittämään tietoa tärkeimmistä asioista, mutta pohjoisessa toimii myös ahkera aluetoimikunta, joka laittaa
tietoa eteenpäin. Samoin oman yhdistyksemme puheenjohtaja Mikko
Pääkkönen on erittäin aktiivinen. Muuten aktiivisuus on selvästi laskenut paikallistasolla sen jälkeen, kun itse aloitin ay-uran 1990-luvun
alussa. Viimeisin valtuuston kokous jää työurani viimeiseksi, koska jään
eläkkeelle ensi vuoden lopulla.
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Yrjö Suhosen vuodet SPJL:n johdossa:

Torjuntataistelua laajalla rintamalla
Kun Yrjö Suhonen valittiin SPJL:n puheenjohtajaksi lokakuussa 2005, eräs jäsen
evästi häntä sanomalla, että puheenjohtajan ei tarvitse tehdä muuta kuin pitää
huolta euroista ja senteistä. Lähemmäs 12 vuotta SPJL:n johdossa kuitenkin
osoittivat, että tärkeiden eurojen ohella jäsenten etujen puolustamiseen sisältyy
paljon muutakin.

TEKSTI
Sari Haukka
KUVAT
Katja Almgren,
Kari Likonen,
SPJL:n arkistot
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Y

rjö Suhosen urakka SPJL:n puheenjohtajana päättyy eläköitymiseen kesäkuun lopussa. Läksiäishaastattelun tekeminen on
kuitenkin haasteellista, sillä Suhonen
on kasvanut ympäristössä, jossa ”laiska töitään luettelee”.
– Luterilaisessa työkulttuurissa on
perinteisesti ajateltu, että ei nyt tehdä
numeroa omista töistä saatikka saavutuksista. Varmaan olemme kuitenkin
olleet liian pidättyväisiä liiton toiminnan ja tulosten esittelyssä. Ehkä uusi
sukupolvi on enemmän kotonaan some-ajassa ja osaa rehellisesti kertoa
siitä, mitä tehdään, mitä saadaan aikaan ja missä ei ole onnistuttu, Suhonen pohtii.
SPJL:n puheenjohtajan toimenkuvan Suhonen määrittelee lyhyesti jäsenten asialla juoksemiseksi. Kilometrejä kertyy poliitikkoja, virkamiehiä ja
mediaa tavatessa, jäsenkenttää kierrettäessä ja jäsenten asioiden edistämisessä Pohjoismaiden ja koko Euroopan tasolla.
– Joitakin vuosia sitten – silloin kun
jakovaraa vielä oli – tapasin poliisiylijohdon edustajia erilaisissa kokoonpanoissa yhteensä 88 kertaa vuoden aikana. Poliittisia päättäjiä liiton puheenjohtaja tapaa ainakin kerran kuukaudessa, mutta sen lisäksi pidämme jatPOLIISI & OIKEUS
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kuvasti yhteyttä esimerkiksi sähköpostin välityksellä poliitikkoihin oppositiota unohtamatta.

raflaavilla otsikoilla ratsastaminen,
klikkausjournalismi, ei Suhosen mukaan ole ay-liikkeelle sopiva ja hyödyllinen toimintatapa.

Faktapohjalla
Suhonen muistuttaa, että poliittisia
päättäjiä ja virkamiehiä – kuten vaikkapa kansliapäällikköjä – lähestyttäessä pitää olla painavaa asiaa, tarkistettuja faktoja ja oikeita lukuja. Poliittiset päättäjät saavat jatkuvasti valtavat määrät yhteydenottoja kansalaisilta ja etujärjestöiltä, joten asian pitää
olla tarkoin tutkittua ja merkityksellistä, jotta se herättäisi kiinnostusta.
Sama koskee myös mediaa. Jos
SPJL ei näy julkisuudessa niin usein
kuin joku toivoisi, kyse ei ole siitä, että
liitto ei ymmärtäisi ”mennä mediaan”.
– Helsingin Sanomiin mennään
ostamalla etusivu. Mutta kun puhutaan uutisista ja artikkeleista, olen
huomannut, että meidän jäsenillemme tärkeät asiat eivät aina ole tärkeitä median näkökulmasta. Jokainen toimitus tekee loppujen lopuksi omat ratkaisunsa siitä, mitä julkaisee, Suhonen
muistuttaa.
Toisaalta toimittajat ovat sangen
usein tarttuneet esimerkiksi puheenjohtajan blogissaan esiin nostamiin aiheisiin tai kertoneen SPJL:n teettämien tutkimusten tuloksista. Sen sijaan

Voittoja, torjuntavoittoja
ja tappioita
Vaikka Suhonen onkin viime vuosina
tuonut liiton kantoja esiin eri kanavissa televisiosta sosiaaliseen mediaan,
suurin osa puheenjohtajan työstä on
arkista ahertamista, johon kuuluu paitsi henkilökohtaiset kontaktit päättäjiin,
myös esimerkiksi neuvottelutavoitteiden rakentaminen liiton hallituksen
kanssa ja jatkuvan neuvottelupöydän
periaatteella tapahtuva toiminta.
Mutta mitä tällä kaikella on saavutettu? Mitä hyötyä tästä kaikesta on?
– Kyllä se on myönnettävä, että viime vuosina ay-toiminta on ollut torjuntataistelua, sadan vuoden aikana saavutettujen etujen puolustamista. Työnantajapuolella on vahva halu leikata
aivan kaikkia etuja, eivätkä ne säily ilman vahvaa puolustusta. Se työ on
pitkälti porukalla tehtävää arkipäivän
puurtamista, ei suuria otsikoita.
Torjuntataistelun lisäksi joissain
asioissa on sentään menty eteenpäinkin:
– Jäsenten oikeusturvaa ja vakuutuksia on kehitetty ja näissä asioissa

Ammattiliiton on nykyään
hallittava koko työelämän kirjo,
pelkästään palkkaukseen
keskittyminen ei riitä.
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Viime vuosina ay-toiminta on
ollut torjuntataistelua, sadan
vuoden aikana saavutettujen
etujen puolustamista.
kestämme varmasti vertailun ay-kentässä. Toisaalta ammatillisten eläkeikien poistuminen oli suuri tappio paitsi SPJL:lle, myös koko ay-liikkeelle. Kyse ei ollut vain poliisien ammatillisesta eläkeiästä, vaan sama asia koski esimerkiksi opettajia, Suhonen toteaa.
Lainsäätäjien jatkuva pyrkimys korottaa eläkeikää on edelleen ajankohtainen ja polttava asia. Suhonen muistuttaa, että ammattiliitoilla ei ole lainsäädäntövaltaa, joten ne eivät voineet
estää 1.1.2017 voimaan tullutta julkisten alojen eläkelakia, joka on nostamassa myös monien aikanaan 58 vuoden ammatillisen eläkeiän valinneiden
eläkeikää. Eläkeikä ei ole sopimusasia,
vaan siitä päätetään lainsäädännöllä.
SPJL ei kuitenkaan ole antanut periksi, vaan valmistautuu yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa tukemaan jäseniä tässä asiassa aina EUtuomioistuimeen asti.

Työelämän koko kirjo
Suhonen toteaa, että eläkeasiat ovat
yksi esimerkki siitä, että ammattiliiton
on nykyään hallittava koko työelämän
kirjo, pelkästään palkkaukseen keskittyminen ei riitä.
– Olemme tehneet paljon työtä poliisien resurssien turvaamiseksi, vaikka
resursseista huolehtiminen ei kaikkien
mielestä olekaan ammattiliiton perustehtävä. Riittämättömät resurssit
vaikuttavat kuitenkin sekä työllisyystilanteeseen että työssä jaksamiseen
ja työturvallisuuteenkin. Kyllä nämä
24
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jäsentemme työhyvinvointiin olennaisesti liittyvät asiat ovat mielestäni tärkeä osa myös SPJL:n tehtäväkenttää.
Suhonen painottaa, että vaikka nimenomaan poliisin resurssit ovat viime aikoina olleet esillä julkisuudessa,
samanlaisia tarpeita ja huolta on myös
OM:n hallinnonalalla ja Hätäkeskuslaitoksessa. OM:n hallinnonalan organisaatiomuutokset rasittavat henkilöstöä monin tavoin ja SPJL sekä OM:n
hallinnonalalla toimivat luottamusmiehet tekevät koko ajan töitä jäsenten tukemiseksi muutosprosesseissa.
Hätäkeskusten huolestuttavan korkeat sairauspoissaolot taas tulivat julkisuuteen pitkälti puheenjohtaja Suhosen esiin nostamina.
– Meidän on kyettävä näkemään
koko jäsenistön tehtäväkenttä ja siihen
vaikuttavat seikat. Esimerkiksi haalarikamera-asia on toisaalta operatiivinen eli ei ay-asia, mutta sillä on myös
poliisin oikeusturvaan liittyvä ulottuvuus ja siksi liiton pitää olla hereillä,
vaikuttaa ja puolustaa jäseniään tässäkin asiassa.
Haalarikamerat ovat esimerkki hyvin konkreettisesta työhön liittyvästä
asiasta, mutta SPJL vaikuttaa myös
paljon laajemmilla ja ehkä äkkiseltään
kaukaisiltakin näyttävillä foorumeilla:
liitto osallistuu poliisijärjestöjen kansainväliseen toimintaan pohjoismaisen NPF:n (Nordiska Polisförbundet)
kautta; Euroopan tasolla ollaan mukana EuroCOP:n toiminnassa. Suhonen
toteaa, että kansainvälinen toiminta
on tärkeä osa jäsenten edunvalvontaa.
– Kansainvälisen yhteistyön kautta
vaikutamme lainsäädäntöön, joka vaikuttaa jäsentemme työhön ja työoloihin. Jos me emme ole mukana näillä
foorumeilla, ei siellä kukaan muu puhu

suomalaisten puolesta. Toisaalta ayliikkeen ei pidä unohtaa solidaarisuutta, vaan meidän on syytä tukea uudemmissa demokratioissa työskenteleviä virkaveljiämme. Esimerkiksi poliisin lakko-oikeus on asia, josta meiltä
kysytään neuvoa aika usein.

Uusi aika
Pian liitolla on uusi edustaja niin näillä kansainvälisillä kentillä kuin yhteistyössä kotimaan poliittisten päättäjien
sekä SM:n ja OM:n hallinnonalojen virkamiesten kanssa. Suhonen uskoo, että hänen seuraajansa tulee saamaan
vahvan tuen työlleen kaikilla rintamilla niin liiton sisältä kuin akavalaisesta
ay-kentästäkin.
– Keskusjärjestön vaihtaminen eli
SPJL:n siirtyminen STTK:laisesta Pardiasta Akavaan keväällä 2016 oli iso
askel. Akavan jäsenyys on meille taloudellisesti huomattavasti edullisempi
vaihtoehto, ja ensimmäinen vuosi uudessa keskusjärjestössä näyttää muutenkin lupaavalta. Toki vasta aika näyttää, miten hyvin SPJL:n jäsenten asiat
etenevät akavalaisessa maailmassa,
mutta tähän mennessä olemme saaneet erinomaisen hyvin tukea uudelta keskusjärjestöltämme erityisesti
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa,
Suhonen sanoo.
Yrjö Suhosen seuraaja valitaan liittokokouksessa 25.–26.10., eikä Suhonen halua lähteä seuraajansa neuvomaan, sillä hän uskoo uuden puheenjohtajan olevan uuden ajan ihminen,
joka tuo raikkaita ajatuksia ja tämän
vuosituhannen ajattelua ja toimintamalleja liiton työhön. Yhden neuvon
Suhonen kuitenkin seuraajalleen antaa:
– Muista jäsen.

TI
RT
KO
N
E
JÄS

-2,5

snt/l

Kesä- ja heinäkuun
ajan jäsenkortilla
tavallista suurempi alennus*!

*Alennus koskee bensiiniä ja dieselöljyä 1.6.–31.7.2017. Edun saa kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia. Lisätietoa kampanjasta ja jäseneduista osoitteesta www.teboil.ﬁ/liitto
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HAALARIKAMERA
on uuden ajan muistikirja

Poliisihallituksen asetettaman työryhmän selvitys haalarikameroiden käyttöönoton
edellytyksistä ja käytön vaikuttavuudesta on aiheuttanut paljon keskustelua niin
julkisuudessa kuin poliisimiesten keskuudessakin. Väärinkäsityksiltäkään ei ole
vältytty. Mistä siis on oikeasti kysymys, kun puhutaan haalarikamerasta ja sen
tallenteiden käytöstä?
TEKSTI
Sami Hätönen ja
Mika Nygård
KUVA
Katja Almgren

H

aalarikameratyöryhmän toimeksianto kattoi kameroiden
käyttöön, kuvaamiseen ja tallenteiden käsittelyyn liittyvät normit
mahdollisine muutostarpeineen, poliisimiehen ja kuvaamisen kohteiden oikeusturvakysymykset, toiminnan edellyttämän ohjeistuksen, tarvittavat järjestelmähankinnat ja niiden arvioidut
kustannukset sekä mahdollisen käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet ja
aikataulun.
Alusta asti oli selvää, että asia herättää mielenkiintoa sekä yleisesti että
erityisesti poliisin henkilöstön keskuudessa. Lähtökohtana haalarikameroiden käyttöönoton selvittämiselle oli
kuitenkin puhtaasti poliisityön tukeminen ja kehittäminen, ei henkilöstön kyttääminen.
Viime vuoden lokakuussa asetettuun työryhmään nimettiin 12 henki-

löä poliisihallinnon eri tehtävistä ja yksiköistä sekä järjestöpäällikkö Mika
Nygård SPJL:stä.
Työryhmä perehtyi haalarikameroiden käyttöön kokonaisvaltaisesti,
lainsäädännöstä teknisiin yksityiskohtiin saakka. Apuna työssä käytettiin Eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslian ja tietosuojavaltuutetun toimiston osaamista. Lisäksi tutustuttiin
aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja tietysti käytännön kokemuksiin.
Työn edetessä kävi selväksi, että
haalarikameroiden hyödyt ovat kiistattomat. Työryhmä pyrki kuitenkin
käsittelemään asiaa mahdollisimman
objektiivisesti, selvittäen toimintaan
mahdollisesti liittyvät heikkoudet ja
uhat. Loppuraportin liitteenä olevasta SWOT-analyysistä ilmeneekin selkeästi, ettei kyseessä ole helppo tai
yksinkertainen asia.

Hyötyjä työturvallisuudelle
ja tutkinnalle
TAUSTAA
Poliisihallitus asetti 31.10.2016 työryhmän selvittämään haalarikameroiden käyttöönoton edellytyksiä ja arvioimaan käytön vaikuttavuutta. Työryhmän loppuraportti luovutettiin poliisiylijohtaja
Seppo Kolehmaiselle 11.4.2017.
Haalarikamerat ovat olleet koekäytössä Helsingin poliisilaitoksella joulukuusta 2015 lähtien.
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Helsingin poliisilaitoksella tapahtuneessa haalarikameroiden koekäytössä on hyödyiksi havaittu esimerkiksi
työturvallisuuden ja tutkinnan toimintaedellytysten paraneminen. Väkivaltaisten vastustamisten määrä on laskenut ja ylipäätänsä ihmiset käyttäytyvät paremmin, kun havaitsevat, että heitä kuvataan. Tutkinta puolestaan

on saanut arvokasta kuvamateriaalia
tehtäväpaikoilta heti tehtävän alusta
lähtien.
Kuvamateriaalilla voidaan säästää
aikaa ja vaivaa, kun esimerkiksi perättömien kanteluiden tutkinta voidaan lopettaa heti alkuunsa, jos kamerakuvasta voidaan todeta tapahtumien kulku.
Lisäksi tulevaisuudessa kameran
mahdollisesti lähettämällä livekuvalla voidaan resursseja uudelleenohjata tehtävän aikana.

Ohjeistusta ja
koulutusta tarvitaan
Työryhmän keskeisenä johtopäätöksenä oli, että lähtökohdat haalarikameroiden käyttöönotolle ovat Suomessa hyvät ja haalarikameroiden käyttöä voitaisiin laajentaa jo nykylainsäädännön nojalla. Toiminnan laillisuuden ja yhdenmukaisten toimintamallien varmistamiseksi tulisi haalarikameroiden käyttö kuitenkin ohjeistaa mahdollisimman tarkasti. Samoin
tulisi menetellä Helsingin poliisilaitoksella edelleen käynnissä olevan koekäytön osalta.
Sekä poliisin että kuvaamisen kohteiksi päätyvien ihmisten oikeusturvan
kannalta pitäisi poliisilla olla osaamista prosessin jokaisessa vaiheessa.
Osaamisen varmistaminen edellyttäisi lisäkoulutusta yleisesti kuvaamises-

Lainsäädäntö
mahdollistaa tai on
mahdollistamatta
kuvauksen, mutta
lopullisen päätöksen
kameran käytöstä tekee
yksittäinen partiomies.
ta ja tallenteiden käsittelystä sekä erityisesti
haalarikameroiden käytöstä. Yksittäisellä poliisimiehellä ei ole kiireellisellä hälytystehtävällä mahdollisuutta pohtia kuvaamiseen liittyviä toimivaltakysymyksiä.
Hyvällä koulutuksella huolehditaan kaikkien osapuolten – niin käyttäjien kuin asiakkaidenkin – oikeusturvasta. Kamerasta on
hyötyä vain silloin kun sillä kuvataan tehtäväpaikoilla. Lainsäädäntö mahdollistaa tai on
mahdollistamatta kuvauksen, mutta lopullisen päätöksen kameran käytöstä tekee yksittäinen partiomies. Kameran käytön ohjeistuksen tulee olla yksinkertainen ja selkeä.
Koekäytössä oleva toimintamalli, jossa
konstaapeli päättää kameran käytöstä ja
hallinnoi kameran tallenteita, on todettu toimivaksi. Järjestelmän tulee olla selkeä ja nopeakäyttöinen, jotta kuvatallenteiden hallinnointi ja kuvaaminen eivät tunnu työläältä ja
hankalalta, vaan päivittäistä työtä tukevalta.

Lainsäädäntöä tulee kehittää
Poliisin suorittamaa kuvaamista, tallenteiden käsittelyä ja säilyttämistä koskevaa lain-

säädäntöä tulisi kehittää. Lainsäädäntö ei nimittäin tunnu pysyvän nopeasti kehittyvän
teknologian ja poliisin nopeasti muuttuvan
toimintaympäristön perässä. Poliisi tarvitsee
entistä selkeämmät toimivaltaperusteet kaikkeen dokumentointiin, julkisella paikalla tapahtuvasta yleisvalvonnasta kotirauhan suojaamalla alueella tapahtuvaan kuvaamiseen.
Uudistuksia tarvitaan myös tallenteiden käsittelyä ja säilyttämistä koskevaan normistoon.
Lainsäädännön kehittäminen voi pahimmillaan viedä vuosia, mutta jo nykylainsäädännön puitteissa voitaisiin tilannetta selkeyttää hallinnon sisäisillä normeilla. Työryhmä päätyi esimerkiksi esittämään 96 tunnin
säilytysaikaa esikäsittelyvaiheessa olevalle
muistiotyyppiselle tiedolle. 96 tunnin aikaikkunassa tehtäisiin tiedon tunnistaminen ja päätös kuvatun materiaalin säilyttämisestä. Tarpeettomaksi todettu materiaali poistuisi automaattisesti 96 tunnin kuluttua sen siirtämisestä käsittelyportaaliin.
Työryhmän loppuraportin julkistamisen
jälkeen uutisoitiin asiasta näkyvästi useissa
tiedotusvälineissä. Julkisuus tuntui saavan

jopa suhteettomat mittasuhteet, sillä onhan
poliisi aina dokumentoinut työssään. Haalarikamerat ovat viime kädessä vain yksi uusi
työkalu poliisin työkalupakkiin. Työryhmän
mukaan kameratallenne rinnastettaisiin
muistikirjaan, joten on käyttäjästä kiinni, tekeekö hän muistiinpanon kirjallisesti muistikirjaan vai tallenteen kameraan.
Haalarikameroilla ei ole tarkoitus kuvata hallitsemattomasti koko työvuoron ajan,
vaan poliisimies tekee aina erikseen päätöksen kuvauksen aloittamisesta ja lopettamisesta, samoin kuin hän tekee päätöksen merkinnän tekemisestä muistikirjaansa. Näin olleen on juridisestikin samantekevää, onko
kamera kiinnitettynä virkapukuun, miehittämättömään ilma-alukseen vai pidetäänkö
sitä kädessä.
Nyt tehty työ luo vahvan pohjan asian jatkokehitykselle. Raportin luovutustilaisuudessa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen totesikin, että asiaa edistetään Poliisihallituksessa.
Haalarikamera saattaa siten olla yksi poliisin perustyökalu jo lähitulevaisuudessa.
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Laaja-alainen edunvalvonta
vaatii tutkittua tietoa
Laaja-alainen edunvalvonta vaatii tuekseen faktaa – ei tunteisiin perustuvaa
fiktiota. Edunvalvonnan vaikuttavuus on kiinni pitkälti uskottavuudesta.
On kyettävä hankkimaan sekä tuottamaan tietoa, joka vaikuttaa päättäjien
ja kansalaisten mielipiteisiin.

TOIMITTANUT
Auno Mäkinen
KUVAT
iStockphoto

K

evään aikana SPJL on valmistautunut vaikuttamaan muun
muassa Sipilän hallituksen
puolivälitarkasteluun teettämällä kaksi eri tutkimusta. Taloustutkimus selvitti kansalaisten ja yrityspäättäjien näkemyksiä Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Palkansaajien tutkimuslaitos puolestaan teki laajan selvityksen
sisäministeriön ja poliisin resurssien
kehityksestä aikasarjoin, jolloin kehityssuunnat näyttäytyvät selvempinä
kuin esimerkiksi vain edelliseen vuoteen verrattaessa. Lisäksi samalla kartoitettiin muutoksia poliisitoimen palvelun laadun tasosta ja kehityksestä.

Poliisitoiminta näyttää
siirtyneen rikosten
ennaltaehkäisystä rikosten
jälkihoitoon.

Taloustutkimus:
Kansalaiset huolissaan
sisäisestä turvallisuudesta
TUTKIMUKSESSA selvisi, että selvä enemmistö suomalaisista

kokee Suomen sisäisen turvallisuuden heikentyneen. 64 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sisäinen turvallisuus on
merkittävästi tai jonkin verran heikompaa kuin kymmenen vuotta sitten. Lisäksi puolet vastaajista uskoo tilanteen huononevan
entisestään seuraavien 10 vuoden aikana.
Suurin osa suomalaisista on tietoisia poliisien määrärahojen negatiivisesta kehityksestä Sipilän hallituksen aikana ja yleisemminkin 2010-luvulla. Kansalaiset katsovat tämän kehityksen uhkaavan maan sisäistä turvallisuutta.
Alle 40 prosenttia suomalaisista katsoo poliisin pystyvän
turvaamaan kansalaisten arkielämää eri puolilla Suomea melko hyvin. 50 prosenttia arvioi, että poliisi kykenee siihen nykyisillä määrärahoilla ja resursseilla enintään tyydyttävästi. Lähes
joka kymmenes kansalainen ei luota poliisin mahdollisuuksiin
taata arjen turvallisuus nykyresursseilla juuri lainkaan.
Vain 12 prosenttia yrityspäättäjistä katsoo, että yksityisen
turva-alan roolia tulisi lisätä suhteessa poliisiin. Valtaosa eli
62 prosenttia pitää nykyistä jakoa sopivana. Yrityspäättäjistä vain 7 prosenttia kokee sisäisen turvallisuuden olevan jonkin verran tai merkittävästi parempi kuin kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuoden kuluttua vain 9 prosenttia ennustaa sisäisen turvallisuuden tulevan olemaan jonkin verran tai merkittävästi parempi.
Taloustutkimus: Kansalaisten ja yrityspäättäjien
näkemykset Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta.
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Palkansaajien tutkimuslaitos:
Poliisin resurssit ovat heikentyneet
POLIISIN henkilöstön määrä kasvoi vuo-

desta 1999 vuoteen 2005, jonka jälkeen
luku kääntyi laskuun. Vuonna 2015 poliisin henkilötyövuosien määrä oli 10 007
ja tänä vuonna määrän arvioidaan laskevan 9 862 henkilötyövuoteen.
Valvontaan liittyviin tehtäviin käytetyt työvuodet ovat pudonneet, kun
taas hälytystoimintaan liittyvät tehtävät ovat kasvaneet. Poliisitoiminta
näyttää siten siirtyneen rikosten ennaltaehkäisystä rikosten jälkihoitoon.
Kansainvälisessä vertailussa Suomen sisäministeriön ja poliisitoimen resurssit näyttäytyvät pieninä: poliisitoimen reaaliset menot ovat 2000-luvulla olleet Suomessa asukasta kohden
laskettuna matalammat kuin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Saksassa.
Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on vähän poliiseja asukasta kohden
laskettuna ja resurssien leikkaaminen
heikentää tilannetta ennestään.
Sisäministeriön kokonaismenot olivat pitkään melko tasaisessa kasvussa, kunnes vuonna 2015 alkanut pakolaiskriisi aiheutti niihin valtavan kasvupiikin. Pakolaiskriisiä edeltänyt tasainen kasvu selittynee suurelta osin ansiotason kasvulla eikä todellisten resurssien lisäämisellä.
Kaikkien rikosten selvitysaste oli
viime vuonna 56,5 prosenttia. Suurimmista rikoslajeista omaisuusrikosten selvitysaste on kehittynyt melko tasaisesti, kun taas henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten ja muiden rikosten selvitysaste on ollut selvässä laskussa.

Rikoslajeista etenkin muiden rikosten sekä henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten selvitysaste
on ollut laskussa. Rikosten selviämisessä on myös alueellista vaihtelua:
kaikkien rikosten selvitysaste oli viime vuonna heikoin Helsingissä ja ItäUudellamaalla ja paras Pohjanmaalla. Kaikkien rikosten selvitysaste on yhteydessä poliisien määrään per rikos.
Rikoslajeista yhteys kuitenkin havaittiin vain omaisuusrikosten osalta.
Ilmirikollisuuden määrässä on suuria alueellisia eroja. Asukaslukuun suhteutettuna kaikkia rikoksia tuli viime
vuonna selvästi eniten poliisin tietoon
Helsingin poliisilaitoksella ja vähiten
Pohjanmaalla. Myös hälytystehtävien
määrä asukasta kohden on Helsingissä suurin, joskin ero muihin alueisiin
on selvästi pienempi kuin rikoksissa.
Poliisin toimintavalmiusajat riippuvat voimakkaasti kunnan väkiluvusta.
Pienissä kunnissa toimintavalmiusajat
ovat pahimmillaan tunnista yli puoleentoista tuntiin, kun ne suurimmissa kaupungeissa ovat alle 20 minuuttia. Myös toimintavalmiusaikojen vaihtelu on suurinta pienillä paikkakunnilla. Vuoden 2010 jälkeen pienten kuntien keskimääräiset toimintavalmiusajat ovat kuitenkin pysyneet vakaina,
kun suuremmissa kunnissa ne ovat olleet hienoisessa kasvussa.
Vuonna 2016 lakkautettiin 11 poliisiasemaa. Muutos ei kuitenkaan näytä
heikentäneen kyseisten kuntien toimintavalmiusaikoja ensimmäisten lakkautuksen jälkeisten kuukausien aikana.

Tutkimuksessa selvisi myös, että
yksityiset turvallisuuspalvelut ovat olleet huomattavassa kasvussa. Yksityisten turvallisuuspalveluiden kasvu
näkyy alan työllistämien henkilöiden
lukumäärässä, alan yritysten yhteenlasketussa liikevaihdossa, vartijoiksi
hyväksyttyjen henkilöiden määrässä
sekä järjestyksenvalvojakortin haltijoiden määrässä. Yritysten henkilöstön
määrä on jo kasvanut poliisimiesten
määrää suuremmaksi.
Poliisin henkilöstön pieneneminen
ja yksityisen turvallisuusalan kasvu herättää huolta turvallisuuden tasa-arvoisesta saatavuudesta. Laki määrittää yksityisten turvapalveluiden tehtäviä ja tällä hetkellä yksityiset turvallisuuspalvelut voivat korvata poliisin tehtävistä lähinnä valvontaa, mutta myös osittain järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja rikosten torjuntaan liittyviä tehtäviä.
Vuonna 2015 poliisitoimen henkilöstön keskimääräinen ansiotaso
oli suomalaisten palkansaajien keskimääräisiä ansioita suurempi, mutta
hieman valtion palkansaajien keskimääräisiä ansioita pienempi. Poliisin
reaaliset ansiot ovat pysyneet melko
vakaana vuoden 2009 jälkeen useissa virkanimikkeissä, joskin rikosylikomisarioiden ja ylikomisarioiden reaaliset ansiot ovat kasvaneet.
Palkansaajien tutkimuslaitos:
Tarkastelu sisäministeriön ja poliisin
resurssien ja poliisitoimen palvelun
laadun tasosta ja kehityksestä.
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Lupahallinto
muutosaallossa
Poliisin lupahallintostrategia vuosille 2017–2021 julkaistiin tammikuussa.
Painopisteinä edellisessä strategiassa olivat Sipilän hallitusohjelman
tavoitteet muun muassa digitalisaatiosta ja hallinnon keventämisestä.
Nykyisessä strategiassa kehitetään edelleen sähköistä asiointia.

TEKSTI
Sari Viitasalo

U

usi strategia lähtee siitä, että
prosesseja sujuvoitetaan ja
asiakaspalvelua parannetaan. Maksullisen lupahallinnon prosessien kehittämisen jälkeen painopiste on siirtymässä maksuttoman lupavalvonnan (esim. ajokieltoasioiden käsittely ja ampuma-aseiden valvonta)
kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen.
Lupahallinnon uusi resurssimalli julkaistiin viime kesänä, jossa oli
huomioitu 1.1.2016 tapahtunut ajokorttiasioiden käsittelyn siirtyminen

TÄSTÄ ON KYSE
Lupahallinnon sähköistyminen on vähentänyt lupa-asioiden käsittelyyn käytettävää
työaikaa. Yli 60 % matkustusasiakirjahakemuksista tehdään nykyisin sähköisesti ja
näistä yli puolet ns. kevennetyllä menettelyllä, jolloin asiakkaan ei tarvitse ollenkaan
käydä poliisin lupapisteessä täydentämässä hakemustaan.
Henkilökortti- ja yksityistä turva-alaa
koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vastaamaan nykytarpeita.
Ampuma-aseita koskevaa lainsäädäntöä
muutetaan vastaamaan nykytarpeita ja lain
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Trafiin sekä turvallisuusselvitysten
siirtyminen Suojelupoliisille, samoin
kuin ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirto Maahanmuuttovirastolle
1.1.2017 lukien.
Uusi henkilökorttilaki astui voimaan vuoden 2017 alusta. Passin ja
henkilökortin yhteismyöntö sekä henkilökorttien suoratoimitus valmistajalta otettiin käyttöön huhtikuun alusta.
Käytännössä sähköinen asiointi, kotipaikkasidonnaisuudesta luopuminen,
käyntiasioinnin väheneminen ja menettelyjen yksinkertaistaminen on jo

olisi tarkoitus astua voimaan vuonna 2018.
Turvapaikka- ja oleskelulupa-asioita siirtyi poliisilta ja Rajavartiolaitokselta maahanmuuttovirastolle. Poliisilta siirtyivät mm.
ensimmäiset oleskeluluvat, jatkoluvat ja EUkansalaisten rekisteröinti.
Sähköistäminen on helpottanut käsittelyä, mutta se ei ole poistanut työtä, joka on
vain siirtynyt sähköiseen toimintaympäristöön. Lupahallinnossa on edelleen paljon
maksullista toimintaa, vaikka jokaisella poliisilaitoksella on tehty lupahallinnon resurssimallin mukaisia henkilöstövähennyksiä.
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vuosia ollut osana lupahallinnon kehittämistoimia.
Tehtävät, jotka eivät edellytä erityisosaamista, esimerkkinä valmiiden
asiakirjojen postitus asiakkaalle, on ulkoistettu. Yksinkertaiset työt ovat vähentyneet, joten työn luonne on muuttunut enemmän ja enemmän asiantuntijuutta vaativaksi. Lupasihteerit tekevät ratkaisut itsenäisesti useimmissa
myönteisissä lupa-asioissa. Myös työprosessit ovat muuttuneet viimeisen
viiden vuoden aikana ratkaisevasti. Käsittelyajoissa pysyminen tuo paineita.
Esimerkiksi sähköiset työjonot tulee olla käsiteltynä heti hakemuksen saavuttua työjonoihin.
Valtakunnallinen neuvontapuhelin,
”Ylväs-hanke”, käynnistyi tammikuussa 2017. Neuvontapuhelimen ideana
oli lievittää valtakunnallisesti poliisin
tavoitettavuusongelmaa. Helsingin
poliisilaitos hoitaa keskitetysti poliisin
lupaneuvontaa, jonka toiminnan kustannuksiin muut poliisilaitokset ovat
osallistuneet.

Henkilöstön koulutus
avainasemassa
Tavoite on, että poliisin lupahallinto
on vuoteen 2021 mennessä asiakaslähtöisesti ydintehtäviinsä keskittyvä

ja tehokas asiantuntijaorganisaatio, joka tukee hyvin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutumista lupaharkinnan ja lupavalvonnan keinoin.
Strategian mukaan poliisin lupahallinnon
henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu, henkilöstö voi hyvin ja kokee pärjäävänsä työssään. Henkilöstön koulutus on oikeaaikaista ja se vastaa osaamistarpeita.
Vastuu omasta työstä ja ammattitaidon
ylläpitämisestä korostuu entisestään.
Tavoite on hyvä, mutta toteuttamisessa
on vielä parannettavaa. Esimerkkinä lupahallinnon erikoistumisopinnot -koulutus, joka
jouduttiin lopettamaan erinomaisen alun jälkeen, syynä osallistujien liian vähäinen määrä. Koulutus sai hyvää palautetta, mutta osallistujien vähäisyyteen vaikutti varmasti käyn-

nissä olevat suuret muutokset ja toimivaltasiirrot. Nyt tarvitaan motivoiva ja urakehityksen mahdollistava koulutuspolku, jossa on parempi mahdollisuus täsmäkoulutuksiin.
Lupahallinto on ollut suurien muutosten
keskellä. Silti palkkausjärjestelmä laahaa auttamattomasti perässä, vaikka soveltamisohje
olisi kaivannut päivitystä jo vuosia sitten. Vaativuustasojen niukkuus ei jätä esimiehille juurikaan pelivaraa. Työnantajan tulisikin pikimmiten huolehtia palkkausjärjestelmä nykyisiä
toimenkuvia vastaavaksi.
Lakimuutokset, järjestelmämuutokset,
työnkuormittavuus ja vaatimukset tuottavuuden parantamisesta ovat arkipäivää. Työnantajan tulee varmistaa, että henkilöstölle
varataan aikaa oppia uudet asiat, perehdyttää ja sisäistää muutokset. Epävarmuus pal-

velussuhteen pysyvyydestä ja mahdollisesta
työn siirtymisestä muille toimijoille vaikuttaa
työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Epävarmuus on merkittävä työhyvinvointia heikentävä tekijä.
Avoin keskustelu, asioista tiedottaminen
ja hyvä perehdyttäminen lieventävät muutospelkoa. Myös esimiestyö, jolla huolehditaan
henkilöstön työhyvinvoinnista ja kunnollisesta
kouluttamisesta, lisää motivaatiota niin, ettei
oppiminen kuormita työntekijää entisestään
pakkotahtisessa työssä. Varsinkin lähiesimiestyön merkitys korostuu jokapäiväisessä
henkilöstön työhyvinvoinnissa.
Jokaisen osapuolen olisi hyvä muistaa,
että hyvinvointi syntyy yhteistyössä ja vaatii kaikkien sitoutumisen organisaation työhyvinvointitavoitteisiin ja toimintatapoihin.

Pohjoismaiden suurin turvallisuusalan tapahtuma
26.–27.9.2017 Messukeskus Helsinki

Varmista paikkasi tapahtumassa!
Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää: myyntipäällikkö Virpi Jokitalo,
p. 050 376 0836, virpi.jokitalo@messukeskus.com

ﬁnnsec.ﬁ

Lataa Messukeskus-sovellus!
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pykälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, poliisihallinto

TUIJA HEINO
pääluottamusmies, oikeusministeriö

Olen aikanaan valinnut 58 vuoden ammatillisen eläkeiän. Valinnan ilmoitettiin olevan sitova. Nyt Kevan
”Omat eläketietoni” -sivusto ilmoittaa, että eläkeikäni on 58 vuotta 3 kuukautta. Valitsemaani eläkeikää on nostettu kolmella kuukaudella. Onko tilanteeseen mahdollista reagoida?
Julkisten alojen eläkelaki tuli voimaan 1.1.2017. Laki
vaikutti myös kaikkiin ammatillisiin eläkeikiin siten,
että vuodesta 2018 alkaen eläkeikä nousee 3 kuukautta per
vuosi. Maksimissaan ammatillinen eläkeikä voi nousta
kahdella vuodella. Olet ilmeisesti syntynyt vuonna 1960,
koska sinun eläkeikäsi on noussut kolmella kuukaudella.
Vuonna 1967 ja sen jälkeen syntyneillä ammatillinen eläkeikä nousee täydet kaksi vuotta. Keva on omissa laskelmissaan ja laskureissaan ottanut huomioon lain tuomat muutokset eläkeikiin.
Lain valmistelun yhteydessä henkilöstöjärjestöt vastustivat ammatillisten eläkeikien nostamista. Näin kuitenkin
tapahtui, minkä seurauksena ryhdyttiin etsimään keinoja,
miten lainsäädännön kautta tehtyyn etujen heikentämiseen
voitaisiin reagoida. SPJL on tehnyt tätä työtä yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa.
Väliaikatietoja asian edistymisestä löydät SPJL:n verkkosivulta Rita Ridanpään asiantuntijakirjoituksesta (www.
spjl.fi /Viestintä/Asiantuntijakirjoitukset/3.1.2017 ”Eläkeuudistuksen vaikutus ammatillisiin eläkkeisiin”).
PL
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Olen siirtynyt viime syksynä osa-aikatyöhön. Pidettyäni viikon lomaa huomasin, että kuukausipalkastani oli vähennetty seitsemän kalenteripäivän palkka ja vastaavasti sain loma-ajan palkkaa vain viideltä päivältä. Kun jäin osa-aikaiselle, minulle sanottiin
henkilöstöhallinnosta, että muutoksella ei ole vaikutusta etuihini. Onko palkanmaksussani tapahtunut
virhe?
Todennäköisesti virhettä ei ole tapahtunut. Kun olet
viime syksynä siirtynyt osa-aikaiseksi, niin silloin ko.
lomanmääräytymiskauden lomia pidettäessä loma-ajan
palkka lasketaan ja maksetaan perussäännöstä poikkeavasti – kyse on prosenttiperusteisesta vuosilomapalkasta.
Lomanmääräytymiskaudella 1.4.2016–31.3.2017 ansaitun loman palkka lasketaan siten, että sen aikana virassa- ja työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (hätätyö- ja ylityöansioita ei
huomioida) lasketaan vuosiloman pituudesta riippuen joko 9, 11,5 tai 14,5 %. Tämä summa jaetaan ansaittujen
lomapäivien määrällä ja näin saatua päiväkohtaista summaa maksetaan ko. lomanmääräytymisvuonna ansaittua
lomaa pidettäessä jokaiselta lomaa kuluttavalta arkipäivältä.
Kun lomaa ottaa viikon kaikki arkipäivät, katsotaan loma viikon mittaiseksi ja se kuluttaa viisi lomapäivää. Kuukausipalkasta vähennetään seitsemän kalenteripäivän
PL

Henkilöstöjärjestöt
vastustivat ammatillisten
eläkeikien nostamista.

palkka ja tilalle tulee loma-ajan palkka, jota maksetaan viideltä lomaa kuluttavalta arkipäivältä.
Tällaiseen tilanteeseen kannattaa erityisesti varautua
silloin, kun lomaviikko sisältää arkipyhän. Silloin kuukausipalkkaa pidätetään edelleen seitsemältä kalenteripäivältä,
mutta vastaavasti loma-ajan palkkaa saat vain neljän lomaa kuluttavan päivän osalta. Arkipyhän vaikutuksesta loma-ajan palkkaan on olemassa tuore työtuomioistuimen
ratkaisu TT 2017/53, jossa palkanmaksumenettely katsottiin oikeaksi.

Työpaikallamme on paljon vaihtuvuutta ja kaipaisin
tietoa, millaisin perustein virka nimetään määräajaksi ja kuinka kauan määräaikaisuus voi kestää?
Määräaikaisuudet ovat yleensä noin 2–3 kuukautta
sairauslomatapauksissa (lääkärit antavat yleensä lyhyitä sairauslomia). Muissa tilanteissa määräaikaisuudet
ovat kuudesta kuukaudesta vuoteen kerrallaan, yleensä
enintään viraston budjettikauden. Lisäksi hallinnossa on erilaisia projekteja, jolloin henkilö palkataan määräaikaiseksi
koko projektin keston ajaksi.
Määräaikaisia tarvitaan yleensä sairaslomasijaisuuteen, vuorotteluvapaan ajaksi, virkavapauksiin, projekteihin, avoimen viran hoitoon ja ruuhkahuippuihin.
Työhön opastus ja koulutus järjestetään yleensä ”vieriTH

hoitona”, jolloin yksi henkilö opastaa uutta henkilöä. Vierihoito on saatettu myös jakaa useammalle henkilölle eri ohjelmien ja tehtävien mukaan. Joissakin virastoissa onkin
laadittu perehdytyskansio, josta ilmenee mitä uudelle henkilölle tulee vähintään opettaa.
Perehdyttäminen on haastavaa ja aikaa vievää, koska
opastetaan oman työn ohella ja varsinkin, jos opastettavat
vaihtuvat usein. Tunne siitä, että heti kun uusi henkilö on
oppinut tehtävän, hän lähtee ja tilalle tulee jälleen uusi
opastettava.
Työyhteisöistä saadun palautteen perusteella uusista
henkilöistä saadaan uutta tietotaitoa, mutta toisaalta jatkuva vaihtuvuus tuo levottomuutta yhteisöön. Toisaalta uusilta saadaan hyviä ideoita ja uusia työtapoja.
Esimerkiksi joissakin virastoissa on vuosia kestäviä
määräaikaisuuksia ja kun asia otetaan esille tulosneuvotteluissa, käy usein niin, ettei määräaikaisia virkoja vakinaisteta, vaan ministeriö myöntää määrärahat vain määräaikaisiin tehtäviin. Määräaikaisuuksia tarkastellaan niiden
määrien ja pituuksien osalta hallinnonalan yt-kokouksissa
pari kertaa vuodessa.
Oikeusministeriön hallinnonalalla on edelleen tuottavuusohjelman mukaisia velvoitteita vähentää henkilöstöä,
jolloin avoimeksi tulleisiin virkoihin ei saada täyttölupia,
vaan määrärahat myönnetään määräaikaisiin virkoihin tai
vedotaan tuleviin organisaatiomuutoksiin, jolloin ei vielä tiedetä tulevaa henkilöstörakennetta.
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Pahuuden ruumiinavaus
– Kilven kirja vie mennessään
TEKSTI
Jussi-Pekka Lämsä

T

aisipa joku kriitikko osuvasti
käyttää otsikon ilmaisua kirjoittaessaan Marko Kilven uusimmasta Undertaker-sarjan kirjasta
Kuolemantuomio. Kuopiolainen vanhempi konstaapeli tulee vahvasti takaisin neljän vuoden julkaisupaussilta.
Teos alkaa räväkällä kiinniottokuvauksella, missä täräytetään helikopterilla laivan kannelle ja tapellaan ahtaissa hyteissä sekä käytävillä. Konstaapeli haavoittuu tulitaistelussa ja
puolihullu rikollinen otetaan kiinni.
Mutta otetaanko oikea mies? Hautaustoimistossa työskentelevä Jarmo Kivi
matkustelee samalla laivalla omilla
reissuillaan ja sotkeutuu tarinaan.
Valmiusyksikön johtavan ylikonstaapelin kokema lisääntynyt pelko,
syyllisyys ja ahdistus johtavat pahimpaan mahdolliseen lopputulokseen.
Tutkinnassa työskentelevä aviovaimo
menettää ainakin tilapäisesti otteensa elämään. Perheen pieni tyttö ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tilannetta tarkkailee lähes iholla Jarmo Kivi. Nykyistä läheisempi kytkentä poliisikuntaan
pitäisi saada. Olisiko tässä koukun virittämisen paikka.
Mustapukuisen, vakaan ja kohteliaan perheenisä Kiven toimia ei osaa
epäillä kukaan. Tosiasiassa hän touhuaa mukana kovassa kansainvälisessä rikollisuudessa mitään keinoja kaih-

Kilpi lienee ottanut kirjaansa
joitakin yksityiskohtia Aarniooikeudenkäyntiä seuratessaan.
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tamatta erinomaisesti valitsemassaan
työpaikassa, mistä pääsee poliisin tutkimille henkirikospaikoille ja muille
epäselville kuolemille tuoreeltaan.
Tutkijat eivät ymmärrä varoa puheitaan, joten Kivi saa omassa toiminnassaan tähdellistä tietoa ja kykenee
näin varautumaan ennakolta sopivilla
puolustuskeinoilla. Pikkurikollisia tapetaan tässäkin kirjassa melko löyhillä
perusteilla.
Kivi järjestelee asioita omien kilpimiestensä kanssa kovin ottein. Ruumisvankkureissa kulkee mittava asearsenaali piilossa ja sattumaratsioista
pääsee läpi lähinnä kädenviittauksella. Rikospaikoille voi ajella vapaasti. Lipun liehuessa konepellin päällä matka
poispäin sujuu vielä vapaammin.
Kiltti opiskelijapoika Tuomas ajautuu täydelliseen ahdinkoon. Masennusta poteva avopuoliso lisää yhteistä
syöksykierrettä. Pariskunta putoaa yhteiskunnan kyydistä ennen kuin on ennättänyt rattaille kunnolla kiivetä. Hyville ihmisille alkaa tapahtua entistä
pahempia asioita, eikä ulospääsyä tilanteesta näy.
Armoton tarina kietoo lukijansa
mukaan ahdistukseen. Kivi näkee luottomiehensä petettyä tilaisuuden puolittain sattumalta. Hän tekeytyy konkreettiseksi hyväntekijäksi. Tässä kohdassa kilpenä toimii hautaustoimistomiehen pappisvaimo, jonka kautta järjestyy ensin taloudellista kriisiapua.
Parin päästyä jollakin tavalla jaloilleen, tarjotaan työtä vainajien käsittelyssä. Syntyy kiitollisuudenvelka. Liekanaru nuorukaisen jalassa kiristyy.

Luin ennen tätä kirjaa Keisari Aarnion. Marko Kilpi lienee ottanut kirjaansa joitakin juonenkäänteitä ja yksityiskohtia käräjillä käsitellyistä julkisista esitutkintapöytäkirjoista Aarniooikeudenkäyntiä seuratessaan. Nyt
tuo pahin poliisi löytyy Saksasta. Toki
Kuolemantuomiossakin tutkinnanjohtaja jonkin verran oikoo tulkitessaan
salaisten pakkokeinojen käyttöä. Kuulustelu- ja tiedustelumenetelmät harhautuvat välillä hämärän puolelle tai
ainakin rajalle. Aarnion aloitteesta kehitettiin anonyymisaattoria, millä kännyköiden tunnistetiedot pyrittiin häivyttämään. Onnistuttiinko siinä, se jäi
epäselväksi.
Kirjassa kone toimii moitteettomasti. Prepaid-liittymien käyttö vain
yhteen soittoon lienee rosvojen joukossa jo käytäntöä, kun epäillään poliisin
roikkuvan samoilla langoilla. Toisen lavastaminen syylliseksi onnistuu samoin helposti.
Kirjailija Kilpi tunnetaan myös lahjakkaana elokuvamiehenä. Lukiessa on
helppo nähdä mielessään tapahtumat
kuin filmiltä. Normaaliin poliisi- ja rosvoelämään verrattuna vauhdikkaita ja
hengenvaarallisia otoksia toki piisaa
hyvin paljon enemmän. Kukapa sitä
passinpolkijan tai myymälänäpistäjän
urapolkua kovin kauan jaksaisi seurata.
Erinomaisesti kirjoitettu koukuttava tarina jää täysin levälleen. Uutta lukua ei voikaan enää aloittaa, kun sivut
loppuvat. Paha jää voimallisesti eloon.
Jos joku sulkee tämän kirjan hyvällä ja
levollisella mielellä, hänen pitää kiireesti hakeutua hoitoon.

POLIISIPARTIO: HIKINEN ILTAPÄIVÄ

V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2017
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Me turvaamme selustasi

1 RESPO ei ole ratkaisu
JO PITKÄÄN jatkuneeseen poliisin resurs-

sipulaan haetaan yhä uudelleen apua samalta suunnalta eli täydennyspoliisista/
reservipoliisista (RESPO). SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård on mukana RESPO-työryhmässä, ja asiaa on käsitelty useamman kerran liiton hallituksessa.
SPJL:n näkemys on edelleen se, että
poliisitehtävien hoitamiseen tarvitaan
ammattitaitoisia, koulutettuja poliiseja.

2 Lisää tällaista!

Heitä on koulutettava riittävästi ja heidän
palkkaamiseensa on oltava riittävästi rahaa.
Liitossa toki ymmärretään, että kaikkeen ei aina pystytä valmistautumaan
täydellisesti ja vastaan voi tulla tilanteita,
joissa poliisivoimaa tarvitaan ennakoitua
enemmän. RESPO-konseptissa on kuitenkin edelleen vakavia puutteita, joiden takia liitto ei lämpene ajatukselle. Ensinnä-

RUNSAAT 800 SPJL:n jäsentä osallistui huhtikuun alussa
kaikkien aikojen ensimmäiselle SPJL:n jäsenristeilylle, joka suuntautui Tallinnaan. Osallistujille lähetetystä palautekyselystä tuli selväksi, että tällaiselle yhteisölliselle, kasvokkain tapahtuvalle toiminnalle on tilausta myös someaikana:
94 % nettikyselyyn vastanneista piti risteilyä onnistuneena ja toivoi siitä perinnettä. Tähän toiveeseen tullaan
vastaamaan, mutta vielä ei ole tehty päätöstä siitä, kuinka usein jäsenristeily järjestetään.
Yhdessäoloon ja hauskanpitoon keskittyneellä reissulla kysyttiin myös näkemyksiä liiton toiminnan kehittämisestä, liiton viestinnästä ja nuorten jäsenten aktivoinnista.
Näitä vastauksia on jo tähän mennessä työstetty aluetoimikuntien viestintävastaavien koulutuksessa ja palautteen
analysointi jatkuu edelleen.
Myös nämä SPJL:n pisteessä paperilla annetut vastaukset toivat vahvasti esiin yhteisöllisyyden tarpeen: jäsenet haluavat tehdä kiinnostavia juttuja yhdessä.
Toinen vahvasti esiin noussut asia oli sähköpostiviestinnän tarpeellisuus ja tähänkin puoleen panostetaan jatkossa entistä enemmän. Varmistathan siis, että sinulla on
toimiva sähköpostiosoite liiton jäsenrekisterissä, sillä liitto tulee jatkossa jakamaan paljon tärkeää tietoa nimenomaan jäsenten sähköposteihin.
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kin poliisireservin koulutus on oltava riittävällä tasolla – muutamassa viikossa ei
saada koulutettua joukkoa, josta olisi todellista hyötyä poliisille tositilanteessa.
Myös järjestelmän rahoituspohja on edelleen epäselvä, eikä liitto hyväksy sitä, että ammattipoliisin toimintaan tai kouluttamiseen tarvittavia resursseja suunnattaisiin RESPO-toimintaan.
RESPO-työryhmän työ jatkuu edelleen.

Aluetoimikuntien
3 viestintä
tehostuu
LIITON VIESTINNÄN kehittämistä pohdittiin ennennäkemättömän laajalla joukolla toukokuun alussa. SPJL:n aluetoimikuntiin vastavalittujen viestintävastaavien, liiton viestintätoimikunnan ja nuorten toimijoiden yhteisessä koulutustapahtumassa pohdittiin ennen muuta sitä, miten liiton viestintää
voidaan kehittää alueilla.
Viestintävastaavien rooliin kuuluu muun muassa liiton toimistolta tulevien viestien perillemenon tukeminen ja varmistaminen alueilla, viestien välittäminen liiton toimistoon ja hallintoon, yhteydenpito paikallisiin medioihin ja liiton ulkoisen
viestinnän tukeminen. He voivat myös auttaa aluetoimikuntien puheenjohtajia sisäisessä viestinnässä.
Seminaarin aikana pohdittiin myös jäsenten aktivointia erityisesti sellaisella tavalla, joka houkuttelisi mukaan myös nuoria ja vielä passiivisia jäseniä. Aivoriihen pohjana käytettiin jäseniltä kerättyä tietoa, sillä näiden asioiden tiimoilta on kysytty ideoita ja mielipiteitä niin jäsenristeilyn yhteydessä kuin jo
aikaisemmin keväällä toteutetussa jäsentutkimuksessa (voit
lukea lisää jäsentutkimuksesta sivuilta 18–19.)
Yhdessä tekeminen, varsinkin sellainen vapaamuotoisempi, rento yhdessä olo, kiinnostaa monia jäseniä ja jotain sellaista on varmasti luvassa tulevaisuudessa. Mitä, missä ja
milloin? Näihin kysymyksiin aletaan hakea vastauksia syksyllä.

Meitä on

11000 jäsentä

www.spjl.fi

poliisin
4 Yhteisvoimin
resurssien puolesta

1

SPJL JA AKAVA ovat talven ja kevään mittaan kam-

panjoineet yhteisvoimin poliisin resurssien turvaamisen puolesta. Puheenjohtajat Yrjö Suhonen ja Sture Fjäder ovat tavanneet asian tiimoilta eduskuntaryhmien edustajat ja tietenkin sisäministeri Paula Risikon ja vieneet heille faktatietoa siitä, missä poliisitoimessa tällä hetkellä mennään ja mitä pitäisi tehdä, että resursseissa päästäisiin edes vähän lähemmäksi pohjoismaista tasoa.
Liitto teetti Taloustutkimuksella kansalaiskyselyn
sisäisen turvallisuuden tilaan liittyvistä näkemyksistä ja 12.4. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa medialle kerrottiin muun muassa se, että 58 % suomalaisista pitää poliisien määrän vähentämistä ja määrärahojen pienentämistä vakavana uhkana Suomen sisäiselle turvallisuudelle.
SPJL teetti myös tutkimuksen poliisien resurssikehityksestä ja resurssien kohdentumisesta Palkansaajien tutkimuslaitoksella. Tästä tutkimuksesta voit
lukea lisää sivuilta 30–31.
Viesti vietiin Eduskuntaan 31.5., jolloin SPJL ja
Akava kutsuivat kaikki kansanedustajat keskustelutilaisuuteen Pikkuparlamenttiin.

2

3

4
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Taidevarkaudet eivät tunne rajoja
Taidevarkauksia ja laittomia arkeologisia kaivauksia on Italiassa
vuosi vuodelta vähemmän. Karabinieerien erikoisosasto suojelee
maan taideaarteita rikollisilta lähes 50 vuoden kokemuksella.
TEKSTI
Jenni Meronen
KUVAT
Jenni Meronen ja
Karabinieerien
arkistot

Osa karabinieerien
vuoden 2016 aikana takavarikoimista, kulttuurihistoriallisesti arvokkaista esineistä.

38

K

arabinieerien kasarmilla Roomassa käy lehdistötilaisuuden
jälkeen kuhina. Pöydillä on rivissä saviruukkuja ja -astioita, koruja,
pieniä patsaita, norsunluuta ja teräesineitä. Vieressä seisoo metrin korkuinen Johannes Kastajaa esittävä marmoriveistos, ja ikkunalaudoille on kasattu fossiileja.
Näytillä on vain pieni osa niistä yli
94 000 esineestä, jotka Italian kulttuuriperinnön suojeluun keskittynyt karabinieerien erikoisosasto takavarikoi
vuoden 2016 aikana.
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Italia on taiteen ja historian aarreaitta, ja samalla otollinen kohde taideteoksia ja arkeologisia esineitä jahtaaville rikollisille. Kun karabinieerien
Tutela Patrimonio Culturale -osasto eli
TPC perustettiin vuonna 1969, se oli
laatuaan ensimmäinen maailmassa.
— Kutsumme niitä vuosia, 1960-luvun loppua ja 1970-luvun alkua, ryöstöretkien vuosiksi. Arkeologisilta alueilta ja kulttuurihistoriallisista kohteista
vietiin lukemattomia esineitä. Siksi koettiin tarpeelliseksi luoda asiaan erikoistunut yksikkö, kertoo TPC:tä joh-

tava prikaatikenraali Fabrizio Parrulli osaston päämajassa Roomassa.
Nyt TPC on levittäytynyt 13 toimipisteeseen ympäri Italiaa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 300 ihmistä.

Valvonta vähentänyt
varkauksia
Taidevarkauksien määrä on Italiassa
laskussa. Museot ovat aina vain turvallisempia, ja varkaiden suosikkikohteisiin kuuluvat kirkotkin ovat ottaneet
käyttöön erilaisia valvontajärjestelmiä.

Karabinieerien TPC-erikoisosaston päämaja löytyy Roomasta,
Piazza Sant’Ignazio -aukiolta.

Prikaatikenraali Fabrizio Parrulli johtaa karabinieerien taidevarkauksiin erikoistunutta Tutela Patrimonio Culturale -osastoa.

Kirkot ovat myös ymmärtäneet, miten tärkeää on luetteloida kaikki omaisuus, Parrulli sanoo.
Laiton taidekauppa on lisääntyneen viranomaisvalvonnan vuoksi entistä vaikeampaa. Karabinieerit tekevät
ennaltaehkäisevää työtä valvomalla
taidemessuja, antiikkiliikkeitä ja internetin myyntisivustoja sekä tarkastamalla huutokauppakamarien luetteloita.
— Kaikki eivät tiedä ostavansa varastettua taidetta. Toisinaan ostajia
huijataan, sillä on rikollisjärjestöjä, jotka teoksia myydessään luovat niille
laillisen taustatarinan asiakirjoineen.
Siksi taidetta tai kulttuurihistoriallisia
esineitä tulee ostaa vain niistä liikkeistä ja niiltä henkilöiltä, joilla on siihen
lain mukaan oikeus ja jotka voivat todistaa esineiden laillisen alkuperän,
Parrulli sanoo.
Suurin osa Italiasta varastettavasta taiteesta viedään ulkomaille. Tärkeimmät ostajat löytyvät rikkaista länsimaista, mutta kiinnostuneita on

myös nousevissa Aasian maissa.
Kansainvälistä yhteistyötä tarvittiin esimerkiksi tapauksessa, jossa veronalaisesta museosta vuonna 2015
varastettiin 17 kallisarvoista maalausta. Moldovaan, Romaniaan ja Ukrainaan ulottuneet tutkimukset saivat
päätöksensä vuoden kuluttua, kun
teokset löydettiin Ukrainasta. Tintoretton, Rubensin ja muiden nimekkäiden
taiteilijoiden työt oli piilotettu muovipusseissa pensaisiin Odessan lähelle,
la Stampa -lehti uutisoi.

Taidetta maan
ja veden alla
Myös laittomien arkeologisten kaivausten määrä on Italiassa laskussa. Arkeologisesti kiinnostavia alueita tarkkaillaan paitsi jalan, myös helikopterien ja pienoiskopterien avulla. Osa
tarkkailtavista arkeologisista alueista
sijaitsee meressä, sillä vesi on aikojen
kuluessa peittänyt alleen rannan lähellä sijainneet muinaiset asutukset.

— Rantojen lähellä on myös paljon
roomalaisia, kreikkalaisia ja foinikialaisia aluksia täynnä amforoita ja
muuta historiallista materiaalia, Parrulli sanoo.
Rikosten selvittämisen lisäksi yksikkö on viimeisen vuoden aikana osallis-

Varkaudet romahtivat
puoleen
• Vuonna 2016 Italiassa raportoitiin 449 taidevarkautta. Vuonna 2011 tapauksia oli yli kaksinkertainen määrä, 906.
• Eniten varkauksia tapahtui yksityiskohteissa, toiseksi eniten taidetta varastettiin kirkoista. Varkaiden suosikkeja ovat veistokset ja maalaukset.
• Laittomia arkeologisia kaivauksia paljastui viime
vuonna 14, kun esimerkiksi vuonna 2014 niitä oli 59.
• Taideväärennökset keskittyvät eniten moderniin
taiteeseen.
• Vuonna 2016 Italiaan palautettiin 2 761 maasta
vietyä, kulttuurihistoriallisesti merkittävää esinettä.
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Rooman keisari Tiberiusta esittävä
marmoripatsas varastettiin museosta
vuonna 1944, ja se löydettiin Yhdysvalloista vuonna 2017. Tällä hetkellä patsas on esillä karabinieerien erikoisosaston päämajan aulassa.

Karabinieereista ja kulttuuriministeriön asiantuntijoista koostuva erikoisryhmä kantaa turvaan taideteosta
Keski-Italian maanjäristysalueella.

tunut myös Keski-Italian maanjäristysalueilla tehtävään työhön. Karabinieereistä ja kulttuuriministeriön palveluksessa olevista henkilöistä muodostettu asiantuntijaryhmä, sinisistä turvakypäristään tunnettu ”Kulttuurin siniset kypärät”, on siirtänyt järistysalueilta turvaan jo yli 17 000 taideteosta.

Harvojen ja valittujen
joukko

Norsunluuveistoksia, jotka löytyivät seinän taakse
rakennetusta salahuoneesta vuonna 2016. Tutkimusten
aikana karabinieerit löysivät myös työpajan, jossa oltiin
parhaillaan valmistamassa uutta norsunluuveistosta.
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TPC-osaston jäseneksi ei pääse kuka
tahansa, eikä siihen voi hakea suoraan. Ensin pitää valmistua karabinieeriksi ja hankkia vuosien kokemus perustyöstä kentällä. Tämän jälkeen osasto
valitsee parhaat päältä ja kouluttaa
valitut karabinieerit tehtäväänsä.
— Ennen kaikkea pitää olla hyvä karabinieeri ja hyvä etsivä. Sen lisäksi
tarvitaan intohimo kulttuuriaarteiden
alaa kohtaan, Parrulli sanoo.
Osa on selvästi haaveillut pestistä
jo karabinieeriksi ryhtyessään. Siitä
kertoo se, että heillä on taskussaan
esimerkiksi taidehistorian yliopistotutkinto. Myös IT-asiantuntijoille on
TPC:ssä tilausta. Osastolla on merkittävä tietopankki, johon on koottu yli
miljoonan kateissa olevan taideteok-

sen tiedot. Lisäksi tietopankissa on viisi miljoonaa muuta teosta.

Valistus lähtee nuorista
Kulttuuriperintöön kohdistuneita rikoksia voi ennaltaehkäistä, sillä tämän
päivän nuoret ovat huomisen mahdollisia taiteenostajia. Karabinieerit vierailevat kouluissa ja yliopistoissa, seminaareissa ja kongresseissa sekä järjestävät näyttelyitä, joiden yhteydessä
kerrotaan TPC:n tekemästä työstä.
— Yritämme saada ihmiset ymmärtämään, ettei epämääräisen alkuperän omaavia esineitä tule ostaa, ja
saada heidät kunnioittamaan kulttuuriperintöä. Niin tämän maan kuin muidenkin maiden, Parrulli sanoo.
Parrullin mukaan karabinieerit jakavat osaamistaan mielellään myös
muiden maiden poliisivoimille. Osaston järjestämille kursseille osallistuu
paitsi poliiseja, myös tuomareita, kulttuuriministeriöiden asiantuntijoita ja
tullien työntekijöitä.
— Aina vain useammin nämä rikokset ovat kansainvälisiä ja siksi erinomaiset suhteet ja eri poliisivoimien
kyky ymmärtää toisiaan tekee kaiken
helpommaksi, Parrulli sanoo.

kolumni

ILARI KULMANEN

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

KARSITTAVAA?
POLIISIN työmäärää kasvatettiin viime vuodenvaihteesta, kun sak-

kolakiuudistus lankesi oikeusministeriön puolelta meidän kenttäämme. Heidän kannaltaan hyvä juttu, meidän kannalta ei.
Toisaalta sisäministeri Paula Risikko esitti taannoin ajatuksen poliisin tehtävien karsimiseksi niin, että juopuneiden säilössä pito ja
kuljetukset siirrettäisiin SOTE-alueiden harteille. Puheenjohtaja
Suhonen puolestaan esitti, että jos jostain tehtävästä on pakko luopua, niin ulkoistetaan sitten kielteisten päätösten saaneiden turvapaikanhakijoiden palautukset.
Toimintaympäristön muutoksen, kansainvälistymiskehityksen ja
sääntelyn lisääntymisen myötä tontillemme valuu vähitellen lisää
tehtäviä koko ajan.
En tyytyisi vain juoppokuljetusten ja turvapaikanhakijoiden palautusten ulkoistamiseen, vaan hakisin uusia keinoja siihen, millä estetään työ- ja tehtäväkentän laajentuminen entisestään.
Eläintehtävät olisi siirrettävä poliisilta maakunnan pelastusalueen rankkuripartiolle. Terveydenhoidon kasvaneen avohuollon
seurauksena vyöryvät tehtävät palautetaan heille takaisin, kun perustetaan esimerkiksi SOTE-alueen psykiatrinen kriisiambulanssi, jossa
on tarvittava multiosaajien miehitys niihin tehtäviin.
Oikeuksien vartiointitehtävät kuljetustehtävineen siirtyvät asianomaisten tahojen itsensä hoidettavaksi, osa tehtävistä yksityistetään.
Poliisin omia kuljetustehtäviä varten perustetaan poliisilaitosten yhteinen vartijoista koostuva kuljetuspooli, joka ajaa kaikki ne kuljetus-,
saatto- ja vartiointitehtävät, joita nyt suorittavat poliisipartiot. Pidemmät siirrot yksityistetään, samoin noudot ulkomailta valtaosin.
Löytötavarat on kokonaan ulkoistettava ja suunniteltava toimiva
ratkaisu poliisin sekä palvelusta vastaavan välille.
Luontevana jatkona välimiesoikeuksien yksityiselle tuomaroinnille ja julkisen terveydenhuollon yksityisen puolen keikoille ovat yksityiset poliisipalvelut. Asiakas saa tarvittaessa sopivaan hintaan
priorisoitua huippurikostutkintaa, korkeatasoisia kenttäpartion palveluja tai vuokrattavia poliisejakin. Tutkintavelvollisuudesta siirrytään vihdoin tutkintaoikeuteen.

Katja Almgren

Jos kerran on aika karsia poliisin tehtäviä?

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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s ve n ska
Yrjö Suhonens år i SPJL:s ledning:

AVVÄRJNINGSSTRIDER PÅ BRED FRONT
När Yrjö Suhonen i oktober 2005 valdes till ordförande för SPJL, gav en medlem
honom rådet att ordföranden inte behöver göra något annat än hålla reda på
euron och cent. Närmare 12 år vid rodret i SPJL visade dock att det ingår mycket
annat i att bevaka medlemmarnas intressen förutom de viktiga pengarna.

TEXT
Sari Haukka
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rjö Suhonens arbete som
ordförande för SPJL upphör i
och med att han går i pension i slutet av juni. Det är dock krävande att göra en intervju, eftersom Suhonen är uppvuxen i en miljö där bara lata räknar upp sina arbeten.
– I den lutherska arbetskulturen
har man av tradition ansett att man
inte ska skryta med sitt eget arbete eller sina prestationer. Dock har vi kanske varit alltför återhållsamma när det
gäller att presentera förbundets verksamhet och resultat. Kanske den nya
generationen känner sig mer hemma
på sociala medier och kan ärligt berätta vad som görs, vad som åstadkoms
och vad man har misslyckats med, säger Suhonen.
Suhonen beskriver befattningen
som ordförande för SPJL kort som att
springa medlemmarnas ärenden. Det
blir en hel del mil när politiker, tjänstemän och media träffas, medlemsfältet
besöks och medlemmarnas intressen
främjas på ett nordiskt och europeiskt
plan.
– För några år sedan – när det fortfarande fanns medel att dela ut – träffade jag representanter för den högsta polisledningen sammanlagt 88
gånger under ett år. Förbundets ordförande träffar politiska beslutsfattaPOLIISI & OIKEUS
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re minst en gång i månaden, men därutöver har vi kontinuerlig kontakt med
politiker till exempel via e-post, utan
att glömma oppositionen.

ningar som SPJL låtit göra. Enligt Suhonen är däremot rafflande rubriker,
klickjournalism, varken lämpligt eller
nyttigt för fackrörelsen.

På faktabasis

Segrar, avvärjningssegrar
och förluster

Suhonen påminner att när man närmar sig politiska beslutsfattare och
tjänstemän – till exempel kanslichefer
– bör ha ett vägande ärende, kontrollerade fakta och korrekta siffror. Politiska beslutsfattare kontaktas ständigt
av en mängd medborgare och intresseorganisationer, och följaktligen ska
ärendet var noga utrett och betydelsefullt för att väcka intresse.
Det samma gäller medier. Om
SPJL inte syns i offentligheten så ofta
som önskas, är det inte frågan om att
förbundet inte förstår att synas i medierna.
– I Helsingin Sanomat köper man
förstasidan. Men när man talar om nyheter och artiklar har jag märkt att
frågor som är viktiga för våra medlemmar inte alltid är viktiga ur mediernas
perspektiv. Varje redaktion fattar sina
egna beslut om vad som publiceras,
påminner Suhonen.
Å andra sidan har journalister ofta tagit upp till exempel teman som
ordförande lyft fram i sin blogg eller
berättat om resultat från undersök-

Även om Suhonen på senare år har
framfört förbundets ställningstaganden via olika kanaler, från TV till sociala medier, är största delen av ordförandens jobb vardagligt arbete som
omfattar förutom personliga kontakter med beslutsfattare även till exempel att bygga upp förhandlingsmål
med förbundets styrelse och verksamhet enligt principen för kontinuerlig
förhandling.
Men vad har man uppnått med
allt detta? Vilken nytta är det med allting?
– Det bör medges att facklig verksamhet på senare år har varit en avvärjningsstrid, att försvara förmåner
som uppnåtts under hundra års tid.
Arbetsgivarsidan har en stark vilja att
göra nedskärningar i precis alla förmåner, och de kan inte bevaras utan
ett starkt försvar. Det arbetet har i stor
utsträckning varit vardagligt arbete,
inte stora rubriker.
Förutom avvärjningsstrider har
man ändå avancerat i vissa frågor:

– Medlemmarnas rättsskydd och
försäkringar har utvecklats och i dessa
frågor tål vi en jämförelse inom det
fackliga fältet. Å andra sidan var avlägsnandet av de yrkesbaserade pensionsåldrarna en stor förlust för SPJL
och hela fackrörelsen. Det handlade
inte endast om polisernas yrkesbaserade pensionsålder, utan samma gällde även till exempel lärare, konstaterar Suhonen.
Lagstiftarnas ständiga strävan
att höja pensionsåldern är fortfarande en aktuell fråga. Suhonen påminner att fackförbunden inte har någon
lagstiftande makt, och kunde därför
inte hindra pensionslagen för den offentliga sektorn som trädde i kraft
1.1.2017, som även höjer pensionsåldern för många andra som en gång i
tiden valde en yrkesbaserad pensionsålder på 58 år. Pensionsåldern
är inte en avtalsfråga, utan bestäms
genom lag. SPJL har dock inte gett
upp, utan förbereder sig med andra
Akava-förbund att stödja medlemmarna i denna fråga ända fram till
EU-domstolen.

Arbetslivets hela
spektrum
Suhonen konstaterar att pensionsfrågor är ett exempel på att fackförbundet i dag måste kunna hantera arbetslivets hela spektrum. Det räcker inte
med att fokusera på lönefrågor.
– Vi har arbetat mycket för att
trygga polisernas resurser, även om
inte alla anser att det är en grundläggande uppgift för fackförbundet. Otillräckliga resurser påverkar dock både
sysselsättningsläget och arbetshälsan
samt säkerheten i arbetet. Jag anser
att de här frågorna, som har en nära
anknytning till våra medlemmars ar-

betshälsa, också är en viktig del av
SPJL:s uppgifter.
Trots att uttryckligen polisens resurser på senare tid har varit framme
i offentligheten, finns det liknande behov och orosmoment även inom JM:s
förvaltningsområde och Nödcentralsverket, poängterar Suhonen. Organisationsändringarna inom JM:s förvaltningsområde belastar personalen på
många olika sätt och SPJL samt förtroendemännen inom JM:s förvaltningsområde arbetar hela tiden för att stödja medlemmarna under ändringsprocesserna. Den alarmerande höga sjukfrånvaron på nödcentralerna diskuterades i offentligheten till stor del på
grund av att Suhonen lyfte fram dem.
– Vi måste kunna se hela medlemskårens uppgiftsfält och omständigheter som påverkar det. Till exempel är
overallkamerafrågan å ena sidan en
operativ fråga, dvs. inte en fackfråga,
men har samtidigt en dimension gällande polisens rättsskydd och därför
måste förbundet vara på alerten, påverka och försvara sina medlemmar
även i detta ärende.
Overallkameror är ett exempel på
en mycket konkret arbetsrelaterad fråga, men SPLJ påverkar även i mycket
mer omfattande forum som vid första
anblick kan förefalla avlägsna: förbundet deltar i internationell verksamhet
via Nordiska Polisförbundet, och på
ett europeiskt plan deltar förbundet i
EuroCOPs verksamhet. Suhonen konstaterar att internationell verksamhet
är en viktig del av intressebevakningen för medlemmarna.
– Via internationellt samarbete påverkar vi lagstiftningen som i sin tur
påverkar våra medlemmars arbete
och arbetsförhållanden. Om vi inte
medverkar i dessa forum, talar ingen

för finländarna där. Å andra sidan ska
fackrörelsen inte glömma solidaritet,
utan vi bör stödja våra kollegor som
arbetar i nyare demokratier. Till exempel är polisens strejkrätt något som vi
rätt ofta får frågor om.

En ny tid
Strax har förbundet en ny representant på såväl det internationella fältet
som i samarbetet med politiska beslutsfattare i hemlandet samt tjänstemännen inom IM:s och JM:s förvaltningsområde. Suhonen tror att hans
efterträdare kommer att få samma
starka stöd för sitt arbete på alla fronter från både förbundet och det Akava-anslutna fackliga fältet.
– Bytet av centralorganisation, då
SPJL våren 2016 flyttade från Pardia
inom Tjänstemannacentralorganisationen STTK till Akava, var ett stort
steg. Med tanke på ekonomin är medlemskapet i Akava är ett betydligt mer
fördelaktigt alternativ för oss, och det
första året i den nya centralorganisationen ser även i övrigt lovande ut. Givetvis kommer tiden att utvisa hur väl
frågor för medlemmarna i SPJL avancerar i Akava-världen, men hittills har
vi fått ett utomordentligt stöd av vår
nya centralorganisation särskilt när
det gäller samhällelig påverkan, säger
Suhonen.
Yrjö Suhonens efterträdare väljs
på förbundsmötet 25–26.10, och
Suhonen vill inte ge råd åt sin efterträdare, eftersom han tror att den nya
ordföranden kommer att vara en
människa för den nya tiden, med fräscha idéer och nytt tankesätt och nya
verksamhetsmodeller för arbetet. Men
ett råd ger Suhonen ändå åt efterträdaren:
– Kom ihåg medlemmen.
2 | 2 017

POLIISI & OIKEUS

43

muis tamiset
ELÄKKEELLE

SURUVIESTI
Muistamiset-palstalla julkaistaan
kuvia merkkipäivistä, eläköitymisestä, häistä, lapsen syntymästä
tai kollegan poismenosta.
Tapahtumasta saa olla kulunut
korkeintaan neljä kuukautta.

Yrjö Suhonen

Jouko Pietikäinen

SPJL:n puheenjohtaja

rikosylikonstaapeli

eläkkeelle 1.7.2017 alkaen

s. 10.11.1939 Ylistaro
k. 6.3.2017 Jyväskylä

facebook.com/SPJL.PO

ASIANAJOTOIMISTO
Johanna Karkia Oy

WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3
puh. 09-321 8821, fax 09-4129 299
www.johannakarkia.com

KÄÄNNÖKSIÄ JA
TULKKAUSTA
kaikilla kielillä

ASIANAJOTOIMISTO
MARKKU JAKOBSSON OY
Asemanaukio 3, Kerava
Puh. 010-322 8040
Matkapuhelin 0400-450 547
Sähköposti jur@jakobsson.fi
postiosoite PL 117, 01301 Vantaa
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info@delingua.fi
Käännökset: 050 436 3369
Tulkkaus: 044 285 5677
www.delingua.fi

pulmakulma
VAIKEUSASTE ● ● ● ● ●
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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
09 3484 2429

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,
puhelinpalvelu
ma–to klo 9–14,
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

Epäusko alkoi kalvaa,
kun otin lakivaliokunnan
päiväohjelman esiin.

Rakas päiväkirja
MUISTATKO, kun kerroin innoissani siitä lakivaliokunta-

Siitä soffalta seurasin, miten pöydän vastapuolella

kuulemisdebyytistäni, kuinka sitä odotinkaan? Kutsun

ollut miesedustaja söi silmillään ja eleillään vastapuolen

jälkeisten ”hätäpuhelujen” jälkeen tein just ohjeiden

naisedustajan pumadamunkkia. Naisedustaja hieman

mukaisesti: lyhyt, max. kaksisivuinen tiivistys etukä-

yritti varjella pullaansa vastapuolen ahneelta katseelta.

teen lähetettynä, luin huolella sen sentin paksuisen pa-

En minä kyllä ikinä istunnossa voisi makkaraleipiäni

perinipun ja liputin tärkeät sivut. Ostin tohkeissani uu-

levitellä, vaikka aamupalasta olisi jo kuutisen tuntia.

sia post-it -lappuja ja kivan pastelleja yliviivauskyniäkin.

Eräs naisedustaja räpläsi tauotta mobiililaitettaan. Vain

Luin myös muun uudistukseen liittyvän materiaalin

yksi kuulija lähti kesken pois!

pariin kertaan. Olin paikalla ennen kukkoa ja tsekkasin

Oli ohjeistettu, että on syytä varautua kysymyksiin.

vielä ulko-ovella vaatetukseni kondiksen. Olihan kyse

Arvaa jänskättikö, aikaa vastaamiseen ei pahemmin ol-

työ- ja toimipaikkojen säilyttämisestä.

lut? Sieltä ikkunan vierustalta miesedustaja välitti ää-

Ai miten meni? Epäusko alkoi kalvaa siinä vaiheessa,

nestäjänsä esittämän kysymyksen, että miten on mah-

kun otin lakivaliokunnan päiväohjelman esiin. Kolmel-

dollista, että Kokkolassa ei saanut synnyttää suomen kie-

le työntekijöitä edustavalle yhdistykselle ja valtiovarain-

lellä, ruotsiksi vaan? Oltiin kaikki neljä sivustalla istu-

ministeriön edustajalle sekä jäsenten kysymyksille oli

vaa hieman ymmällään, kun aihe oli kuitenkin halli-

varattu vartti aikaa. VARTTI!? Tilaisuus alkoi lisäksi vä-

tuksen esitys laeiksi Tuomioistuinlain ja eräiden mui-

hän myöhässä – sairastumisia kuulema.

den lakien muuttamiseksi.

Kättäpäivää puheenjohtajalle ja kiitokset etukäteis-

Ps. Se ei ole muuten kaupunkilegendaa kätellä läh-

materiaalista, johon oltiin sanoman mukaan huolella tu-

tiessä niin, että samalla, kun otat lähtijän kädestä otet-

tustuttu. Siitä sitten VM:n tädin parin minuutin Tämä-

ta, vedät samalla käteltävää ensin hieman itseäsi kohti

on-hyvä-hanke -tykitys, tuomareiden ja kanslian hie-

ja heti perään kaartaen ohjaat häntä tehokkaasti eteen-

man kriittisemmät esitykset. Haastemiehet olisivat

päin...

unohtuneet, ellei valiokuntaneuvos olisi huomauttanut
puheenjohtajaa.

Maksava jäsen

Kesken tuomareiden esityksen saliin pölähti eräs valtakunnallinen kunnallisvaalien ääniharava, joka toisen
puhuessa pyyteli kovaan ääneen syömiset sylissään an-

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

teeksi myöhästymistään puheenjohtajalta, ei puhujalta

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

kuitenkaan.

valtuuston varapuheenjohtaja.
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SUOMEN
*
OSTETUIN AUTO
ŠKODA OCTAVIA
UUDISTUI

Uusi ŠKODA Octavia on enemmän.
Edistyksellistä teknologiaa, tyylikästä
muotoilua ja älykkäitä ratkaisuja.

SIMPLY CLEVER

Tervetuloa koeajamaan.
*Lähde: Tra 1–12/2016 ja 1-4/2017.

ŠKODA Octavia alkaen 22 484,55 €, CO2-päästöllä 110 g/km. ŠKODA Octavia Combi alkaen 23 253,25 €, CO2-päästöllä 110 g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 3,9-6,8 l/km ja CO2-päästöt
98-158 g/km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan autot erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda. huolenpitosopimus. skoda.

