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Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista
lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi
hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa

ä

Hyödynn

JÄSENETUSI

henkivakuutuskuntoon.ﬁ
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille
myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö,
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

pääk ir joitus

SARI HAUKK A

Haleja ja haukkuja

H

eitä halataan, peukutetaan ja kiitetään hyvästä työstä. Heitä verrataan natsi-Saksan virkavaltaan, syytetään rasisteiksi ja kehotetaan kieltäytymään työstään. Tiedätte varmaan, mikä ammattikunta tällä hetkellä saa osakseen näin ristiriitaisia
reaktioita? Poliisit.
Suomalaisessa poliisia koskevassa keskustelussa ainoat jyrkän negatiiviset kommentit ovat yleensä tulleet niiltä, jotka ovat asemoineet itsensä jossakin asiassa lain väärälle puolelle.
Nyt julkista kritiikkiä tulee muiltakin kuin mellakoinnin ammattilaisilta, kroonisilta ylinopeuden ajajilta ja kannabiksen kasvattajilta.
Arvostelua tulee ihmisiltä, joiden omat arvomaailmat poikkeavat jyrkästi toisistaan. Herjaa siis
lentää vastakkaisilta puolilta poliisille, joka yrittää estää eri mieltä olevien yhteenotot ja turvata
kaikkien laillisen oikeuden osoittaa mieltään.
SPJL:n muissakin jäsenryhmissä on saatu kokea vähintäänkin some-raivoa. Migrin työntekijöitä haukutaan estoitta ammattitaidottomiksi – yhtäkkiä palstoille on ilmestynyt kirjava
joukko ihmisiä, jotka uskovat tietävänsä paremmin,
miten maahanmuuttoa koskevat päätökset on tehtävä. He myös uskovat tietävänsä, mikä olisi oikeuslaitokselta oikea päätös missäkin tapauksessa.
Ja sitten sieltä toiselta laidalta tykittävät ne,
joiden mielestä jokainen ihmisoikeuksia ja inhimillisyyttä osoittava kommentti tekee poliisista ”vihervassarin”.

Sellaista teflonia ei olekaan, jota kohtuuton tai
jopa täysin aiheeton arvostelu ei koskisi. Tyynenä
pysyminen on kuitenkin tässä tilanteessa kaikille
virkamiehille hyväksi, sillä poliisiin ja muihin maahanmuuton kanssa tekemisissä oleviin viranomaisiin kohdistuva arvostelu – tuli se miltä suunnalta
tahansa – on osa huolestuttavaa yhteiskunnallista ilmiötä, joka ei kosketa vain viranomaisia. Julkisen keskustelun kärjistyminen ja epäinhimillisyyttä
huokuvat kommentit ovat vaarallisia ilmiöitä. Mutta kaikkea ei tarvitse sietää. Jos joutuu uhkailun kohteeksi – tai jos läheisiä uhkaillaan –
sitä ei tarvitse kenenkään tyynenä
suvaita. Myös viranomaisiin kohdistuva väkivalta on asia, johon on
puututtava ripeästi: sitä ei pidä suvaita hetkeäkään.
Sitä paitsi: Suomessa asuvien
enemmistö tukee edelleen poliisia ja muita viranomaisia.
Turun tapahtumien jälkeen
tukea osoittivat tavalliset
kansalaiset kaduilla, mutta myös monet
mediat. Turvallisuus on noussut hyvin
keskeiseksi teemaksi poliitikkojen puheissa ja poliisin rahoituksen leikkauksia on pienennetty. Se ei kuitenkaan
riitä, vaan säästötarpeita on edelleen
olemassa. Myös rahasta puhuttaessa on oltava tarkkana sanavalintojen
kanssa, jotta ei syntyisi väärää kuvaa poliisin todellisesta resurssitilanteesta.

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

Katja Almgren

Sellaista
teflonia ei
olekaan, jota
kohtuuton
tai täysin
aiheeton
arvostelu ei
koskisi.
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puheenjohtajalta

VALOA
NÄKYVISSÄ

Tulopolitiikka, keskusjärjestöpolitiikka ja liittokokous: nämä

iStockphoto

ovat syksyn pääkohteet lyhyellä puheenjohtajakaudellani.
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KIMMO L A A JAVUORI

Katja Almgren

S

uomen talous on lähtenyt viimeinkin kasvuuralle ja ennusteita laativien tahojen mukaan kasvu on ollut jopa ennakoitua vahvempaa. Tämä on luonut palkansaajiin uskoa positiivisesta tulosopimuksesta. Olisiko nyt aika uudelle
autolle tai asunnon remontointiin? Mitä vielä! Jotkut
ekonomistit ja työnantajat ovat heränneet horroksesta ja alkaneet saarnata samaa vanhaa liturgiaa.
Talouskasvua ei kuulema voida ”tärvellä” palkankorotuksilla, vaan pitää tehdä maltillinen ratkaisu ja
säästää rahaa tuleviin laskusuhdanteisiin.
Teknologiateollisuudella on palkanmaksuvaraa,
mutta julkinen talous on edelleen velkainen ja valtion velka kasvaa edelleen. Tämä yhtälö ei ole meille julkisen sektorin työntekijöille suotuisa, sillä työnantajan mukaan julkisella sektorilla ei nyt ole varaa
palkankorotuksiin.
Jos ei nyt, niin milloin?
Olisikohan aika palkita työntekijä palkalla, jonka
hän ansaitsee? Ilman toimivaa julkista hallintoa ja
sen työntekijöiden turvaamaa yhteiskuntarauhaa
ei yhteiskunta toimi.
SPJL tulee vaatimaan sekä kunnollisia palkankorotuksia että julkisen sektorin lomaraha leikkauksista luopumisesta jo ensi vuodesta lukien. Yhdessä
neuvottelujärjestö Jukon kanssa teemme työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Akavassa ja Jukossa valitaan kahden vuoden
välein uudet luottamushenkilöt hallituksiin ja toimikuntiin. Ensimmäiset 1,5 vuotta olemme olleet mukana hallituksissa läsnä- ja puheoikeudella, mutta
nyt tavoitteemme on päästä mukaan päätöksentekoon meille tärkeissä toimielimissä. Siten voimme
tehostaa jäsenistömme edunvalvontaa.
Lokakuussa SPJL siirtyy uuteen aikakauteen uuden johdon myötä, mutta edunvalvonnan haasteet
ovat pääosin entisellään. Jäsenistön etujen valvominen on vaativaa, sillä muuttuva yhteiskunta on
lisännyt paineita jäsentemme työtä kohtaan kaikilla edustamillamme sektoreilla. Työ on muuttunut

kimmo.laajavuori@spjl.fi

Olisikohan aika
palkita työntekijä
palkalla, jonka hän
ansaitsee?

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

vaativammaksi ja työmäärät ovat kasvaneet samalla kun valtiotyönantajana on vähentänyt työntekijöitä.
Viimeaikaiset yhteiskuntaa järkyttäneet tapahtumat ovat toivon mukaan viimeinkin herättäneet
päättäjät ja toivottavasti muutosta on näkyvissä.
Toiveeni on, että päätöksenteko ei olisi niin lyhytnäköistä, vaan nähtäisiin, että ennalta estävä työ
tuo pitkällä tähtäimellä säästöjä.
SPJL:n liittokokous valitsee 26.10. liitolle uuden puheenjohtajan. Kesäkuun lopulla eläkkeelle siirtynyt Yrjö Suhonen toimi menestyksekkäästi sen eteen, että poliisi todella nähdään
sisäisen turvallisuuden tärkeimpänä toimijana hätäkeskusten ja oikeushallinnon ammattilaisia unohtamatta. Sekä SPJL:n marraskuussa 2014 Helsingissä järjestämä poliisimarssi
että keskusjärjestön vaihtuminen huhtikuussa
2016 STTK:sta Akavaan olivat Suhosen viimeisen kauden merkittäviä tapahtumia, jotka lisäsivät näkyvyyttämme ja edunvalvontamme
vaikutusmahdollisuuksia.
Tästä on liiton uuden johdon hyvä jatkaa
SPJL:n keskeisintä työtä eli jäsenistön etujen
valvontaa. Tässä työssä tarvitaan jokaisen
jäsenen voimaa ja apua. Yhdessä tekemällä
saavutamme tavoitteemme.
3 | 2 017
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Perjantai-iltana markan paini
nakkikioskilla humalaisen rähisijän
kanssa, se ei välttämättä ole enää
kuusikymppisen työtä. Se vaatii
vähän nuorempaa ikäpolvea,
mikä jaksaa ja on hyvässä
fyysisessä kunnossa.

26

TÄMÄN LEHDEN ILMESTYMISPÄIVÄNÄ
29.9. ON VIELÄ 26 YÖTÄ SPJL:N
LIITTOKOKOUKSEN AVAJAISIIN.

JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ MIKA NYGÅRD (YLE UUTISET 14.8.)

Näin voit tukea poliiseja
ja heidän omaisiaan
Poliisin tuki ry kerää varoja virkatehtävissä vaikeasti vammautuneiden poliisien kuntoutukseen ja virkatehtävissä menehtyneen
poliisin omaisten tukemiseen. Tuki voi olla kertakorvaus tai pidempiaikaista avustamista. Erityisesti kuolemantapauksissa perheitten tukitoimiin ryhdytään välittömästi.
Vuonna 1964 perustetun Poliisin Tuki ry:n taustayhdistyksiä
ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Nimismiesyhdistys ja
Poliisilakimiehet. Yhdistykseen kuuluu lisäksi Poliisihallituksen edustus. Yhdistys ei ole poliittisesti sitoutunut, eikä osallistu ammattiyhdistystoimintaan. Sen ainoa tehtävä on tukea jäsenistöään.
Poliisin Tuki sai 21.6.2017 Poliisihallituksen Arpajaishallinnosta valtakunnallisen rahankeräysluvan lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Luvan numero on RA/2017/655 ja sen toimeenpanoaika
on 21.6.2017–30.4.2018. Keräystili on FI57 8000 1900 0691 06.
Jos haluat tukea virantoimituksessa vammautuneita poliiseja
tai tragedian kohdanneita poliisin omaisia, tee lahjoituksesi tilille
FI57 8000 1900 0691 06.
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SPJL:n kyselytunti 5.10.
– kysy mitä mielesi tekee!
Onko mielessäsi jotain, mitä olet halunnut kysyä SPJL:ltä, mutta
et ole ehtinyt kysyä tai et ole ollut varma, keneltä kysyä? Tai oletko vaan halunnut lähettää palautetta liiton toimistoon? Nyt
sinulla on tilaisuus saada vastaus nopeasti, sillä SPJL:n toimisto on online 5.10. kello 14–16. SPJL:n kotisivuilla osoitteessa
www.spjl.fi avautuu tuolloin chat-ruutu, johon voit kirjoittaa
kysymyksesi – koski se sitten palvelussuhteen ehtoja, liiton toimintaa, jäsenetuja tai mitä tahansa SPJL:n toimintaan liittyvää.
Liiton toimisto on paikalla vastaamassa kysymyksiisi.
Chatin luonteeseen kuuluu, että vain kysyjä näkee hänelle
annetun vastauksen. Jotta mahdollisimman moni hyötyisi kyselytunnin annista, kokoamme samaan aikaan liiton kotisivuille koostetta kysymyksistä ja vastauksista. Jos et halua, että
sinun kysymyksesi julkaistaan tällä palstalla, mainitse siitä
kysymyksesi yhteydessä.
Muistathan myös, että voit koska tahansa lähettää liittoon
kysymyksen tai kommentin. Ota yhteyttä -lomakkeen löydät
osoitteesta
Torstaina 5.10. kello 14–16 nähdään – missä sitten oletkin.
Odotamme viestiäsi!

Mökkien uusi varausjakso
avautuu 30.10.2017
SPJL:n Levin mökit ajalle 1.2.–30.4.2018 arvottiin 15.9.2017. Kaikille arvontaan
osallistuneille on lähetetty viesti asiasta.
Uusi, kaikkia SPJL:n mökkejä koskeva varausjakso (ajalle 1.5.2018–30.4.2019)
avautuu liittokokouksen jälkeisenä maanantaina 30.10.2017 kello 9.00. Kesän
sesonkiaika (1.6.–30.9.2018) Vierumäen Paavonkankaalla, Lieksan Pankajärvellä
ja Kustavin Telkänpesässä sekä Levin joulu/uusivuosi 2018 arvotaan 15.2.2018.
Levin kevätsesonki 2019 arvotaan 15.9.2018. Muut ajankohdat ja mökit ovat suoraan varattavissa.
Varauskalenterin ja runsaasti tietoa SPJL:n jäsenten mökeistä löydät osoitteesta www.spjlmokit.fi.

FB kommentti: Täysijärkinen veronmaksaja antaa myös täyden tukensa sankarilliselle poliisille ja ehdottaa patsasta Helsingin keskustaan.
(Kommentti uutiseen siitä, että Helsingin poliisilaitos tukee työntekijäänsä,
joka pelasti naisen hengen ampumalla
puukottajaa.)
#jesuispoliisi (Toinen kommentti
samaan ketjuun.)

SPJL:n kalenteri vuodelle 2018
SPJL:n kalenteri on Suomen kattavin poliisin, oikeushallinnon ja hätäkeskuslaitosten yhteinen, taskukokoinen tietopankki. SPJL:n jäsenet saavat halutessaan kalenterin automaattisesti jäsenetuna eli heidän ei tarvitse tilata kalenteria, mutta
muut voivat tilata sen lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://www.spjl.fi/liitto/ajankohtaista/spjl_n_kalenterin_tilaus. Voit tehdä tilauksen myös sähköpostilla
osoitteeseen asta.jakobsson@spjl.fi. Kalenterin hinta on 10 € + postikulut. Yli
30 kappaleen tilauksista myönnetään 10 % paljousalennus. Eläkkeellä olevilta entisiltä SPJL:n jäseniltä ei peritä postikuluja. Kalenteri ilmestyy joulukuun alkupuolella.

Poliisin Tuen joulukortit
Nyt on jälleen aika tilata Poliisin Tuen joulukortit, joilla ilahdutat läheisiäsi ja tuet
hyvää asiaa. Joulukorttien tuotto käytetään virantoimituksessa vaikeasti vammautuneiden tai surmansa saaneiden poliisien lähiomaisten avustamiseen. Vuoden 2017 joulukortit on suunnitellut Vesa Satamo. Korttien hinta on 2,00 € +
toimitusmaksu (kirjekuori sisältyy hintaan).
Korttien myyntiä hoitaa Kari Aaltio, kari.aaltio@pp3.inet.fi / 040 961 2008.
Voit tiedustella myös Kari Suomalaisen ja Reijo Maukosen kortteja, joiden
hinta on 1,50 €. Tilauksessa tulee mainita: tilaajan nimi, osoite, kortin numero
ja kappalemäärä.

Twitteristä: Vanhoja kunnon korttelipoliiseja (ei ikäviittaus) on kaivattu jo
vuosia. (Twiitti 21.8. vastauksena Kimmo Laajavuoren Turvaamme selustasi
-blogipäivitykseen ennalta estävän toiminnan resursseista.)

1

2

3 | 2 017

POLIISI & OIKEUS

9

kanne s sa

10

POLIISI & OIKEUS

3 | 2 017

Matleena Sandberg, 69:

VIELÄ ON PALJON
ANNETTAVAA!
Pitkän virkauran jälkeen monet odottavat pääsyä eläkkeelle,
laskevat vähiin jääviä työpäiviään ja muistuttelevat kollegoja
tulevasta virstanpylväästään. He odottavat aikaa, jolloin
herätyskellon saisi huoletta unohtaa yöpöydän uumeniin.
Virkakunnasta löytyy kuitenkin myös niitä, jotka kokevat
joutuvansa eläkkeelle. Heistä tuntuu, että vielä riittäisi virtaa ja
annettavaa työelämään vaikka kuinka. Yksi heistä on Matleena
Sandberg, 69, joka palasi syyttäjälaitokseen määräajaksi.

3 | 2 017
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TEKSTI JA KUVAT
Katja Almgren
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Olisin
nyt sopiva
osa-aikaeläkeläinen!
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Matleena oli jo Lapissa
työskennellessään alkanut erottua
persoonana, joka haluaa jatkuvasti
kehittää ja kehittyä sekä pohtia miten
asiat saataisiin sujuvammaksi.

O

letkohan jo niin eläköitynyt, että et
voisi harkita palaavasi takaisin töihin”, oli kysymys, jonka valtionsyyttäjä Christer Lundström esitti Matleena
Sandbergille kesäpäivänä, jolloin tämä oli
juuri purkanut energiansa pensasaitaan leikkaamalla sen matalaksi.
Taloyhtiön puutarhatyöt olivat ristikoiden,
tietokonepelien ja liikunnan ohella Sandbergin eläkepäivien ajanvietettä. Jotain tuntui
kuitenkin puuttuvan, jotain joka toisi päiviin
ryhtiä ja rytmiä.
Sandberg oli Lundströmin ehdotuksesta
jäänyt heti eläkkeen jälkeen oikeushallinnon
Kieku-projektiin asiantuntijan tehtäviin muutamaksi kuukaudeksi, mutta projektin päätyttyä aloittanut eläkeläisen verkkaiset päivät.
– Kun Christer soitti, olin niin innoissani,
että unohdin kysyä, paljonko saisin palkkaa!
Sandberg hörähtää kertoessaan kuinka hänestä tuli määräaikainen lisä Valtakunnansyyttäjänviraston henkilökuntaa heinäkuun
17. päivästä alkaen.
Virkamieslaki estää jatkamasta vakinaisessa virassa henkilön täytettyä 68 vuotta.
Niinpä Sandbergkin joutui hieman vastentah-

toisesti jäämään eläkkeelle 31.1.2016 hallintosihteerin työstään Mikkelissä ja palasi samalla vuosien takaiseen kotikaupunkiinsa
Lahteen.
Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamotoiminnassa oli toiminnan tuen yksikön päällikkö Lundströmin mukaan henkilöstövajaus,
joka venyi pitkäksi. Tarvittiin nopealla aikataululla apuvoimia, jotta kirjaamossa selvittäisiin työtilanteesta.
– Tarvitsimme henkilöä, jolla oli vahvaa
kokemusta hallintotöistä syyttäjälaitoksessa jo entuudestaan. Kesäloma-aika toi oman
haasteensa apuvoimien löytämiseksi, sillä kaarti, jolla on tarvittavaa osaamista, on
suhteellisen pieni. Ei ollut myöskään realistista rekrytoida apuja kovinkaan kaukaa, Lundström kertoo.
Sandberg palkattiin tarkastajan määräaikaiseen virkaan alun perin elokuun loppuun saakka, mutta määräaikaisuutta jatkettiin syyskuulle. Viikonloppuisin Sandberg palaa Lahteen, mutta arkiviikon illat vierähtävät
vuorotellen kahden pojan luona Helsingissä.
– Kyllä minä siellä poikien nurkkia samalla siivoilen ja laittelen ruokaa, Sandberg virnistää.

Vaatimaton alku
Henkilöstö syttyy, kun saa riittävästi kehuja
ja vastuita, tietää hallintosihteerin virasta
eläkkeelle jäänyt Matleena Sandberg.

– Istunko tähän, keinutuoliin, niin kuin eläkeläinen? Matleena Sandberg tokaisee naurua
äänessään Valtakunnansyyttäjänviraston
3 | 2 017

terassilla, josta aukeaa näkymä merelle. Virasto muutti Lintulahteen huhtikuussa Albertinkadulta, jossa toiminta oli nykymuotoisena
alkanut vuonna 1997.
VKSV:n käytävillä Sandbergin pysäyttää
työkaveri toisensa perään. Hyväntuulinen
keskustelu täyttää tilan ja sivustakatsojalle
välittyy ajatus, että Sandberg tuntee kaikki
ja kaikki hänet.
Kun Sandberg perheineen muutti 1991
Lahdesta Ivaloon, oli toimeliaan perheenäidin
vaikeaa kuvitella itsensä vain kotiin. Hän kaivoi puhelinluettelon esiin ja alkoi kahlata.
Sandbergilla oli asianajotoimistotausta, mutta
oli valmis luomaan uutta uraa alusta lähtien.
– Siinä selaillessani pohdin, että enpä ole
koskaan ollut nimismiespiirissä töissä ja tartuin puhelimeen. Nimismies otti minut haastatteluun ja katsoessaan meriittilistaani totesi, että paperit olivat hieman liian hyvät vaadittavaan tehtävään. Vakuutin, että nuolen
vaikka kirjekuoria, jotta pääsen töihin, ja niin
minut palkattiin valtion työllistämistuella, kuten siihen aikaan paljon tehtiin.
Vaikka Sandberg ei lopulta nuollutkaan
yhtä ainutta kirjekuorta, ensimmäiset vuodet Lapissa olivat hyvin vaatimattomia ja sisälsivät määräaikaisuuksia toisensa perään.
Hän työskenteli sihteerinä apulaisnimismiehen kansliassa, ulosotossa, lupahallinnossa
ja ahmi kokemusta eri osa-alueilta, kunnes
sai vakituisen syyttäjänsihteerin viran 1997.
POLIISI & OIKEUS
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Virkamieslaki estää
jatkamasta vakinaisessa
virassa henkilön täytettyä
68 vuotta.
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Halu kehittyä ja kehittää
Valtakunnansyyttäjä Lundström oppi tuntemaan Sandbergin paremmin 2007, kun hallintosihteerien paikat laitettiin hakuun syyttäjälaitoksessa. Työpaikka Itä-Suomen syyttäjävirastossa tarjosi Sandbergille mahdollisuuden ponnistaa takaisin etelämmäs lasten
jo aikuistuttua ja muutettua omilleen.
– Matleena oli jo Lapissa työskennellessään alkanut erottua persoonana, joka haluaa
jatkuvasti kehittää ja kehittyä sekä pohtia miten asiat saataisiin sujuvammaksi. Ilman tätä
erottumiskykyä emme välttämättä olisi osanneet palkata häntä Mikkeliin, Lundström muistelee.
Henkilöstölle Sandberg näyttäytyi helposti lähestyttävänä esimiehenä, joka halusi yhdessä miettimällä selvittää parhaimmat käytännöt. Syyttäjänsihteeri Minna Keinonen
työskenteli Sandbergin kanssa 10 vuotta ja
kysyttäessä muistoja esimiehestään, Keinosen kasvoille leviää hymy.
– Matleena tiesi tarkkaan, mitä vaati muilta. Hän kohteli kaikkia tasapuolisesti ja antoi
suoraa palautetta niin hyvästä kuin pahasta.
Sähköisen asioinnin kannattajiin lukeutuva Sandberg muistelee aikaa, jolloin työskenneltiin Nokian tietokoneilla, ja kenoviivan sijasta käytettiin ö-kirjainta. 1988 Microsoft
tuli ja pieksi nokialaisen.
Viisi vuotta sitten käyttöönotettua e-postitusta, jolla päätökset toimitetaan asiakkaille,
Sandberg pitää omanlaisena pienenä vallan-

Sandberg palasi takaisin oikeushallintoon
ensimmäisen kerran eläkkeelle jäämisen
jälkeen osallistuakseen Kieku-projektiin.
Työ sisälsi työpanoksen kohdentamiseen liittyvien ohjeistusten tekoa kansliahenkilökunnalle. Sandberg työskenteli projektin aikana osittain kotonaan Lahdessa, osittain Salpausselän syyttäjävirastosta saamassaan

kumouksena. Vastaavanlaisen mullistuksen tulee tekemään Aipa, sähköinen asiointipankki.
Kirjaamossa Sandberg pyöräyttää jokaisen lipun ja lapun koneelle oikeaan diaariin.
– Tehtävässä on tiedettävä mitä tehdään,
miksi ja miten, ja jälleen kerran miksi, Sandberg kuvailee.
Hallintosihteeriaikoinaan Sandberg osallistui useisiin erilaisiin kehittämishankkeisiin
ja koulutuksiin. Niinpä VKSV:n koulutusosasto esitti toiveen työmyyrän asiantuntemuksen
hyödyntämiseksi muun muassa Sihteerien
starttiin eli aloittavien syyttäjänsihteerien
koulutukseen.

Sandberg oli toiveesta mielissään, huolenaan vain yksi ajatus:
– Toivottavasti nuoret eivät pahoita mieltään, että tällainen ”eläkeläisheittopussi” on
kaivettu naftaliinista!
Ensi tammikuussa Sandberg juhlistaa
70-vuotissyntymäpäiviään, eikä koe olevansa vielä valmis vapaaherrattareksi.
– Pohdin ilmoittautuvani vuokratyövoimaksi esimerkiksi kirjanpitoon tai palkanlaskentaan. Olisin nyt sopiva osa-aikaeläkeläinen!

SYYTTÄJÄLAITOKSEN SUURREMONTTI
NYKYRAKENTEISEN syyttäjälaitoksen tai-

val päättyy 20 toimintavuoden jälkeen,
kun Syyttäjälaitos 2.0. -hankkeen myötä
syntyy uusi yhden viraston malli. Siinä
Suomi jakautuu alueellisesti neljään
osaan: itään, länteen, pohjoiseen ja etelään Valtakunnansyyttäjänviraston toimiessa hallinnollisena pääpaikkana.
Uudistus tapahtuu VKSV:n Christer
Lundströmin mukaan 2018 vuoden aikana, mutta tarkempi aikataulu on vielä auki.
– Lausuntokierros on nyt käyty ja
odottelemme hallituksen esitystä. Hankkeen toteutumisaikataulu on kiinni siitä,
missä vaiheessa eduskunta ehtii käsitellä
hallituksen esityksen. Täytäntöönpanoaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, sillä muutos luo henkilöstössä aina epävarmuutta, Lundström selventää.
Hallintosihteerien osalta yt-käsittelyt käytiin jo toukokuussa, sillä virka lakkaa tulevan uudistuksen myötä kokonaan.
Henkilöstön tehtävänkuvissa tulee muitakin muutoksia, mutta Lundström vakuut-

taa, että kaikille taataan työpaikka myös
jatkossa.
– Hankkeen keskeinen ajatus on toiminnan kehittäminen. Tarkoitus on luoda nopeasti käsiteltäville asioille yhdenmukainen ja virtaviivainen toimintamalli,
jotta voimavaroja saadaan kohdennettua
vaativampaan rikollisuuteen. Tässä hyödynnetään kentällä jo kehitettyjä toimintamalleja.
Hallintosihteerin työstään eläkkeelle
jäänyt Matleena Sandberg oli ennen
eläköitymistään mukana työryhmässä,
jossa pohdittiin sihteerien toimenkuvia.
– Ennen hallintosihteerit hoitivat henkilöstöhallintoa ja taloushallintoa, mutta
jatkossa kansliaväkeä johtaa apulaispäällikkö, ja moniosaamisen sijasta toimintoja eriytetään. Toisilla se saattaa aiheuttaa leipiintymistä, Sandberg miettii, mutta pitää uudistusta myös hyvänä.
– Onhan se älytöntä, että 10 päällikköä keksii pyörän uudelleen, kun voidaan
mennä yhdellä yhteisellä ohjeistuksella.

työpisteessä.
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LIITTOKOKOUS 2017
Moni asia tulee muuttumaan SPJL:n liittokokouksessa 25.–26.10.
Kokouksessa valitaan liitolle uusi johto, jonka tehtävä on viedä
eteenpäin ja soveltaa liittokokouksessa hyväksyttävää strategiaa.
Seuraavilla sivuilla avainpaikoille ehdolla olevista esittäytyvät
puheenjohtaja-, poliisin valtakunnallinen pääluottamusmies- ja
varapääluottamusmiesehdokkaat sekä kandidaatit aluetoimikuntien
puheenjohtajiksi.
16
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PUHEENJOHTAJAEHDOKAS

Jonne Rinne:

Puheenjohtajan tehtävänä
on seistä etulinjassa
OLEN Keski-Suomesta kotoisin oleva ja

sittemmin perheeni kanssa Tampereelle
muuttanut 36-vuotias aviomies ja kahden lapsen isä. Poliisiurani olen tehnyt
järjestys- ja rikospoliisitehtävissä sekä
poliisihallinnon siviilitehtävissä. Samalla
olen vaikuttanut pitkälti toistakymmentä vuotta ammattiliittojen luottamus- ja
edunvalvontatehtävissä.
SPJL:n paikallisyhdistys- ja aluetoiminnan lisäksi olen saanut toimia muun
muassa hallituksen varajäsenenä sekä
kuluvalla liittokokouskaudella liittomme
valtuuston puheenjohtajana. Työyhteisöissäni olen toiminut henkilöstön edustajana YT-toimikunnassa ja poliisilaitoksen johtoryhmässä sekä poliisilaitoksen
työsuojeluvaltuutettuna. SPJL:n lisäksi
olen vaikuttanut myös keskusjärjestötason (Pardia, STTK) alueellisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä.
Uskonkin, että minulla on kokemukseni ja henkilökohtaisten ominaisuuksieni sekä liiton aktiivien ja toimiston tuen
avulla erinomaiset edellytykset omaksua nopeasti kaikki se tieto, jota puheenjohtaja tehtävässään tarvitsee.
Syksyllä alkavaan uuteen liittokokouskauteen sisältyy merkittäviä haasteita.
Paine palkkauksen ja palkkaehtojen parantamiseksi on keskeinen tilanteessa,
jossa muun muassa Kiky-sopimuksella
on sekä lisätty virkamiesten työaikaa että samalla myös leikattu lomarahoja.
Tämä yhdessä valtionhallinnon jatkuvien organisaatiomuutosten sekä lähes
systemaattisen resurssien vähentämisen kanssa on johtanut tilanteeseen,

jossa yhä useampi jäsen kokee kiirettä,
riittämättömyyttä ja uupumusta sekä
työtehtävissä että vapaa-ajallaan.
SPJL:n ja sen puheenjohtajan tavoitelistan kärjessä tulee palkkauksen parantamisen lisäksi olla resurssien ja siten myös laadukkaan työnteon edellytysten turvaaminen sekä työntekijöiden
jaksamiseen panostaminen. Ei liene
mielekästä taistella yksin palkankorotusten puolesta, mikäli työn tekemisen
määrälliset ja laadulliset edellytykset
sekä jäsenistön työssäjaksaminen jäävät vaille riittävää huomiota.
Olen kokenut tähänastiset ammattijärjestötehtävät sekä haastavina että
palkitsevina. On ollut etuoikeus työskennellä ihmisten kanssa, jotka ovat valmiita tekemään pyyteetöntä työtä jäsenistön ja sen edunvalvonnan hyväksi.
SPJL:n puheenjohtajan tehtävänä on
seistä etulinjassa ja viedä jäsenistöltä
tulevaa viestiä ponnekkaasti eteenpäin
poliittisille päättäjille, valmisteleville virkamiehille, medialle sekä kaikille sidosryhmillemme, erityisesti uudessa keskusjärjestössämme Akavassa. Tehtävässä menestyminen edellyttää jäsenistöltä saatua mandaattia ja luottamusta siihen, että puheenjohtaja on valmis
ponnistelemaan yhteisten päämäärien
saavuttamiseksi, yksittäistä jäsentä
unohtamatta.
Haluan osoittaa olevani luottamuksenne arvoinen SPJL:n puheenjohtajan
tehtävässä, mikäli liittokokous minut
tehtävään valitsee.

Jonne Rinne, 36-vuotias
henkilöstön kehittämispäällikkö
Sisä-Suomen poliisilaitokselta, on
ehdolla SPJL:n puheenjohtajaksi.
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POLIISIN PLM-EHDOKAS

Pekka Lassila:

Asiat hoidetaan asiapohjalta,
ihmisten ongelmia vähättelemättä
Miten olet aikaisemmin ollut
mukana ay-toiminnassa?
Toimin paikallisena luottamusmiehenä
vuosina 2002–2009, Etelä-Suomen läänin
lääninluottamusmiehenä vuonna 2009 ja
valtakunnallisena pääluottamusmiehenä
lokakuusta 2009 alkaen. Liiton hallituksen
varajäsen olin 2001–2005 ja varsinainen
jäsen 2005–2009.
Mitkä ovat suurimmat poliisin
henkilöstön kohtaamat haasteet
ja miten plm voi auttaa jäseniä?
Suuri haaste on selviäminen työstä, jota
tehdään liian vähin resurssein. Tämä heikentää työhyvinvointia ja työturvallisuutta.
Kovassa työpaineessa mahdollisesti tapahtuvista virheistä vastuu saattaa jäädä yksittäisen henkilön harteille. Pääluottamusmiehenä voin välittää poliisihallinnon ylemmille virkamiehille ja päättäjille kentältä
saamani tiedot työskentelyolosuhteista ja
niiden aiheuttamista ongelmista ja vaatia
parannuksia.

Henkilöstöä on kohdeltava niin lakien
kuin sopimustenkin mukaisesti. Tämän varmistaminen pääluottamusmiehelle on haaste, joka kulkee koko ajan mukana ja tuntuu,
että se vaatii koko ajan enemmän ja enemmän panostusta. Olen valmis siihen.
Palkkaedunvalvonta on liiton perushaaste, jota pääluottamusmiehenä teen yhteistyössä muiden liiton toimijoiden kanssa
vieden siihen mukanani sen kokemusperäisen tiedon, jota minulle on kertynyt.
Millainen plm sinä olisit?
Pyrin hoitamaan tehtävääni asiapohjalta
ja -perustein. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö huomioisi niitä tunnepuolen
reaktioita, joita asioihin välillä väistämättä
liittyy.
Luonnettani kuvailisin tasaiseksi ja se
näkyy varmasti myös tavassani kohdata ihmisiä. Pidän itseäni helposti lähestyttävänä, vaikka en mikään ”small talk” -tyyppi
olekaan. En vähättele ihmisten ongelmia.

Pekka Lassila on ehdolla
poliisin valtakunnalliseksi
pääluottamusmieheksi.

OM:N HALLINNONALAN LUOTTAMUSMIESVAALIT
Myös OM:n hallinnonalalle valitaan luottamusmiehet – mukaan
lukien uusi pääluottamusmies – tänä syksynä. OM:n luottamusmiehiä ei kuitenkaan valita liittokokouksessa, vaan tällä sektorilla järjestetään erilliset vaalit.
Ehdokasasettelu päättyi 12.9.,
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jonka jälkeen kävi ilmi, että uudet
luottamusmiehet selviävät ilman
äänestyksiä, sillä jokaiseen tehtävään on tarjolla vain yksi ehdokas.
OM:n sektorilla luottamusmiehet
valitaan siis tänä vuonna sopuvaaleilla.
Pääluottamusmies Tuija Hei-

no siirtyy eläkkeelle vuoden vaihteessa. Hänen seuraajakseen on
nousemassa Alice Utriainen, joka toimii tällä hetkellä OHK:n ruotsinkielisten jäsenten luottamusmiehenä koko maan alueella. Utriainen työskentelee käräjäsihteerinä Vantaan käräjäoikeudessa.

VARA-PLM-EHDOKKAAT

Marko Rikalainen:

Ehdolla poliisin valtakunnalliseksi
varapääluottamusmieheksi
Miten olet aikaisemmin ollut
mukana ay-toiminnassa?
Olen toiminut luottamusmiestehtävissä vuodesta 2006 alkaen siten, että viimeiset kymmenen
vuotta olen ollut poliisilaitokseni pääluottamusmies ja viimeiset neljä vuotta samalla SPJL:n valtakunnallinen varapääluottamusmies. Tämän lisäksi olen ollut oman Espoon poliisiyhdistykseni
rahastonhoitaja yhtäjaksoisesti vuodesta 2002
alkaen ja osallistunut aktiivisesti oman yhdistykseni niin hallitustyöskentelyyn kuin kaikkeen muuhun yhdistyksemme toimintaan.
Millaisena tehtävänä näet
varapääluottamusmiehen työn?
Olen kuluneen neljän vuoden aikana tätä tehtävää hoitaneena huomannut, että tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava, mutta samalla hyvin

motivoiva. Varapääluottamusmieheltä vaaditaan ennen kaikkea sekä halua että kykyä auttaa
ja tukea tarvittaessa niin pääluottamusmiestä
kuin kaikkia liiton jäseniä. Tehtävässä voi vaikuttaa siihen, että jäsenten asiat tulevat hoidetuksi
sopimusten mukaisesti, avoimesti ja kohti yhteistä päämäärää.
Millainen varapääluottamusmies
sinä olisit?
Olen oikeudenmukaisuuteen ja jäsenten etujen ylläpitämiseen pyrkivä. Tulen hyvin toimeen niin
työntekijöiden kuin työnantajapuolen kanssa. Minulla on valmiutta tehtävien hoitamiseen ja ennen
kaikkea innokkuutta ja halua oppia pääluottamusmiehen toimenkuvaan liittyviä asioita, jotta voin
olla jatkossa ehdolla pääluottamusmieheksi, kun
paikka jonain päivänä tarvitsee uuden tekijän.

Marko Rikalainen
Ylikonstaapeli
Länsi-Uudenmaan
poliisilaitos, Espoon
pääpoliisiasema,
Lupavalvonta

Mikko Siponen:

Ehdolla poliisin valtakunnalliseksi
varapääluottamusmieheksi
Miten olet aikaisemmin ollut
mukana ay-toiminnassa?
Olen ollut SPJL:n hallituksen jäsen kaksi kautta,
lokakuusta 2009 lähtien. Liiton työvaliokunnassa
ja keskusvaalilautakunnassa olen toiminut
1.1.2015 lähtien. Helsingin poliisilaitoksen pääluottamusmiehenä aloitin 1.2.2010; sitä ennen
(1.1.2006–31.1.2010) oli laitoksen varapääluottamusmies. Yhdistyksen eli HPY:n hallitukseen olen
kuulunut vuodesta 2005 ja yhdistyksen taloudenhoitajana olen toiminut vuodesta 2003.

Millaisena tehtävänä näet
varapääluottamusmiehen työn?
Varapääluottamusmiehen tehtävä on toimia
pääluottamusmiehen apuna tulkittaessa virkaehtosopimusta ja muutenkin avustaa tarvittaessa.
Millainen varapääluottamusmies
sinä olisit?
Asiakeskeinen osaaja.
Yrjö Mikko Siponen
Vanhempi konstaapeli
Helsingin poliisilaitos
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ALUETOIMIKUNTA

Ehdolla aluetoimikunnan puheenjohtajaksi
1. Miten olet aikaisemmin ollut mukana ay-toiminnassa?
2. Mitä asioita haluat ajaa aluetoimikunnan puheenjohtajana?
HELSINGIN ALUETOIMIKUNTA

Harri Lindholm
Rikosylikonstaapeli,
Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön Talous- ja Petosrikokset -toiminto
1. Vuonna 2004 tulin valituksi paikallisyhdistyksen hallitukseen, vuodet
2009–2013 olin SPJL:n valtuuston jäsen. Vuodet 2012–2014 toimin paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja vuodesta 2012 lähtien olen ollut Helsingin
aluetoimikunnan puheenjohtajana.
2. Haluaisin lisätä yhteistyötä Itä- ja
Länsi-Uudenmaan aluetoimikuntien
kanssa ja siten edistää pääkaupunkiseutua erityisesti koskevien asioiden
käsittelyä.
HÄMEEN ALUETOIMIKUNTA

Hannu Rajala
Tietohallintoasiantuntija/ylikonstaapeli, Lahden pääpoliisiasema
1. SPJL:n hallituksen
jäsen yhden kauden. Hämeen aluetoimikunnan sihteeri 13 vuotta, jäsen 16
vuotta. Etelä-Hämeen poliisiyhdistyksen puheenjohtaja 16 vuotta. Hämeen
YT-elimessä sen perustamisesta lähtien, 12 vuotta.
2. Aluetoimikunnan roolia halutaan
vahvistaa ja se on hyvä asia ja meidän
tulee keskittyä vielä enemmän yksittäisten jäsenten huomioon ottamiseen
ja asioiden tuomiseen heille asti. Keino20
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ja mietitään ja niihin panostetaan jo
liittotasollakin. Myös aluetoimikuntien
keskinäistä tiedonvaihtoa tulee vahvistaa ja lisätä, puheenjohtajille olisi hyvä
perustaa tulevaan sharepoint-alustaan
oma keskustelufoorumi! Tiedon jakaminen lisää toimintavarmuutta. Aluetoimikuntaa voi käyttää liiton puolelta vieläkin enemmän asioiden valmistelussa
ja tiedon saannissa kentältä!
ITÄ-SUOMEN ALUETOIMIKUNTA

Teija Moilanen
Materiaalihallintosuunnittelija, Itä-Suomen poliisilaitos /
Savonlinnan poliisiasema
1. SPJL:n hallituksessa 6 vuotta, SPH:n
hallituksessa lähes 10 vuotta, luottamusmiehenä 4 vuotta, työsuojelutoimijana lähes 15 vuotta. Itä-Suomen aluetoimikunnassa lähes 10 vuotta sekä
laitosten eri toimikunnissa 15 vuotta.
2. Aluetoimikunnan näkyvää ja suunnitelmallista toimintaa liiton jäsenten
etujen turvaamiseksi sekä yhdessä toimimisen edistämistä.
ITÄ-UUDENMAAN ALUETOIMIKUNTA

Anneli Kalervo
Ylikonstaapeli, ItäUudenmaan poliisilaitos / Järvenpään
poliisiasema
1. Mukana ay-toiminnassa useita vuosia, toista kierrosta Keski-Uudenmaan poliisien yhdis-

tyksen puheenjohtajana. Toiminut
myös sihteerinä sekä varapuheenjohtajana kyseisessä yhdistyksessä.
2. Aluetoimikunnan puheenjohtajana
näen tärkeäksi nähdä koko toimintaalueen vahvuudet ja kehittämistä vaativat asiat. Korostan yhteistyötä ja
avointa keskustelua asioista.
KAAKKOIS-SUOMEN ALUETOIMIKUNTA

Kalle Heijari
Ylikonstaapeli, Kaakkois-Suomen poliisilaitos / Kotkan poliisiasema
1. Olen ollut aktiivisemmin ay-toiminnassa mukana hieman yli vuoden ja olen Kotkan Poliisien
Yhdistys ry:n hallituksen jäsen.
2. Melko tuoreena ay-toimijana toivoisin tuovani aluetoimikunnan puheenjohtajana uutta näkökulmaa alueemme ay-toimintaan aktivoiden näin jäsenistöä. Tämän lisäksi pidän erittäin tärkeänä hyvää tiedon kulkua liiton, yhdistysten ja yksittäisten jäsenten välillä.
LAPIN ALUETOIMIKUNTA

Anitta Nikupeteri
Ylikonstaapeli, Lapin
poliisilaitos / Kemin
poliisiasema
1. Olen toiminut ja
toimin edelleen Kemin Poliisien Yhdistyksen hallituksessa
eri luottamustehtävissä vuodesta
1997 alkaen. Olen toiminut yhden kauden Lapin aluetoimikunnan puheenjoh-

tajana sekä yhden kauden aluetoimikunnan sihteerinä.
2. Poliisin henkilöstöresurssien ja määrärahojen lisäämiseen Lapin maakunnan valvonta- ja hälytystoiminnan, esitutkinnan ja liikenteen valvonnan turvaamiseksi. Matkailu on huomioitava
myös resurssien ohjaamisessa.
Ennen Länsirajan yhteispartioinnin
käynnistämistä tulisi sekä Suomen että Ruotsin lainsäädäntö sekä poliisien
toimintamallit harmonisoida, jotta
kansainvälisissä yhteispartiointitehtävissä olevan Lapin poliisin henkilöstön
työturvallisuus, oikeusturva ja oikeudet vahingonkorvauksiin turvataan
kaikissa olosuhteissa.
Työhyvinvoinnin merkitystä on korostettava kaikessa toiminnassa.
LOUNAIS-SUOMEN ALUETOIMIKUNTA

Jyrki Alastalo
Ylikonstaapeli, Lounais-Suomen poliisilaitos / Turun pääpoliisiasema, Tilannekeskus
1. Olen ollut ay-toiminnassa mukana
vuodesta 2005, joista toiminut paikallisyhdistyksen puheenjohtajana kahdeksan vuotta sekä SPJL:n valtuustossa neljä vuotta. Lisäksi Pardian sekä
STTK:n aluetoiminnassa mukana neljä
vuotta, joista kaksi vuotta Pardian
aluetoimikunnan puheenjohtajana.
2. Lounais-Suomen poliisilaitos on kahden eri maakunnan alueella toimiva
poliisilaitos, henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti riippumatta virkapaikasta. Aluetoiminnan roolia tulee kehittää paikallisyhdistysten ja SPJL:n väliseksi linkiksi.

LÄNSI-UUDENMAAN ALUETOIMIKUNTA

POHJANMAAN ALUETOIMIKUNTA

Asko Meriläinen
Ylikonstaapeli, LänsiUudenmaan poliisilaitos, Poliisitoimintayksikkö, työvuorosuunnitteluryhmä /
Espoon pääpoliisiasema
1. Olen toiminut Liikkuvan poliisin Helsingin yksikössä jo 80-luvulla johtoryhmässä henkilöstön edustajana, sittemmin tulin valituksi alueelliseksi luottamusmieheksi Etelä-Suomen alueelle,
missä tehtävässä toimin LP:n lakkauttamiseen asti. LP:n poliisiyhdistyksessä myös pitkä taival hallituksen varaja varsinaisena jäsenenä, nyt pari vuotta takana yhdistyksen varapuheenjohtajana.
2. Aluetoimikunnan puheenjohtajana
haluan saada viestiketjun toimimaan
ripeästi jäsenyhdistysten kautta suoraan jäsenelle. Tulipa tieto sitten poliisilaitoksen johdolta, liitolta tai itse
aluetoimikunnalta – ja sama toiseen
suuntaan.

Tommi Koskela
Vanhempi konstaapeli, Pohjanmaan
poliisilaitos / Vaasan
pääpoliisiasema,
valvonta ja hälytys
1. Pohjanmaan Poliisien yhdistyksen
jäsen ja sihteeri vuodesta 2003 lähtien
sekä Pohjanmaan aluetoimikunnan jäsen ja sihteeri vuodesta 2010 lähtien.
Poliisilaitoksen YT-elimen jäsen noin 5
vuotta.
2. Tavoitteena saada aktivoitua jäsenkuntaa yhdistystasolla vaikuttamaan.
Yhteistyötä eri yhdistysten välillä tulisi
lisätä niin vaikuttamisen kuin myös esimerkiksi yhdistysopintoretkien muodossa.

OULUN ALUETOIMIKUNTA

Hannu Lappalainen
Rikosylikonstaapeli,
Oulun poliisilaitos
1. Ay-toiminnassa
olen ollut mukana
vuodesta 2013 lähtien. Olen toiminut jo vuosia Kainuun
poliisiyhdistyksen puheenjohtajana,
SPJL:n valtuustossa valtuutettuna ja
Oulun aluetoimikunnassa varapuheenjohtajana.
2. Pyrin aktiivisesti ajamaan jäsenistön asioita ja kehittämään aluetoimikuntaa yhdessä paikallisyhdistyksien
kanssa.

SISÄ-SUOMEN ALUETOIMIKUNTA

Jouni Taipale
Ylikonstaapeli, SisäSuomen poliisilaitos /
Valkeakosken poliisiasema, Pirkanmaan
itäinen kenttäryhmä 6
1. Olen ollut paikallisyhdistyksen hallituksessa yli 20 vuotta toimien muun
muassa sihteerinä, rahastonhoitajana
ja puheenjohtajana. Aluetoimikunnan
jäsenenä vuodesta 2003. Valtuuston
1. varajäsen 2009–2013 sekä varsinainen jäsen 2013–2017.
2. Haluan edelleen mahdollistaa SisäSuomen aluetoimikunnan vilkkaan toiminnan jatkumisen ja toimia yhdyssiteenä paikallisten ja valtakunnallisten
yhdistysten välillä, sekä pitää yllä hyviä suhteita niin liittoon kuin työnantajaankin. Ensimmäisellä sijalla jäsenistön etu.
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P&O t yö p a i ka l l a – L o u n a i s - S u o m e n p o l i i s i l a i to s

• Työpaikka: Lounais-Suomen poliisilaitos
• Poliisilaitoksen päällikkö:
Tapio Huttunen
• Toiminta-alue: 43 kuntaa,
12 poliisiasemaa, 698 000 asukasta
• Henkilöstön koko: 922 (poliiseja 754),
josta Turussa 413 (poliiseja 340)
+ opiskelijat

TOIMITTANUT
Katja Almgren
KUVA
Pasi Leino

VANHEMPI KONSTAAPELI

YLIKONSTAAPELI
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Halauksien ja kiitoksien määrä oli loputon.
Kertoisitko työstäsi Lounais-Suomen
poliisilaitoksella?
Jarkko, 41: Työskentelemme Anssin kanssa liikennesektorilla
ja itse toimin oman ryhmäni varajohtajana. Poliisilaitoksen
alueelta löytyvät niin rannikon ja saariston erityispiirteet kuin
Loimaan ja Huittisten alueen valtaisat ”vilja-aitatkin”. Olen pieneltä paikkakunnalta kotoisin ja koen erittäin tärkeänä, että
poliisi näkyy edelleen myös maakunnassa tienpäällä ja kylissä.
Kesäaikaan alueen useat erilaiset kesätapahtumat työllistävät
poliisia.
Anssi, 53: Viihdyn työpaikassani ja työilmapiiri on laitoksellamme hyvä. Useana kesänä olen työskennellyt myös Naantalin Kultarannassa turvamiehenä Martti Ahtisaarelle, Tarja
Haloselle ja viimeisimpänä Sauli Niinistölle. Se on tuonut
mukavaa vaihtelua.

Miten sinusta tuli poliisi?
Jarkko: Kiinnostukseni heräsi lukioaikana tutustuessamme
Tampereen Poliisikouluun. Ensimmäisellä yrittämällä 1996 ei
onnistanut, mutta amk-opintojen jälkeen neljä vuotta myöhemmin hain uudelleen ja pääsin sisään. Työt Turussa aloitin 2002,
kun sain vakituisen viran silloisesta Liikkuvan poliisin Turun
yksiköstä.
Anssi: Ennen poliisin ammattia työskentelin Turun telakalla
laivaputkimiehenä ja mietin, mitä muuta työtä voisin tehdä.
Vaimoni ehdotuksesta hain Poliisikouluun, josta valmistuin
kesällä 1991.
Urani poliisina alkoi määräaikaisessa työsuhteessa järjestyspoliisissa Mynämäen nimismiespiirissä yövuorossa, kun lähdin
Saab 900 i -merkkisellä autolla partioimaan Vakka-Suomen piirin aluetta. Usean eri määräaikaisuuden jälkeen sain vakituisen
viran Turun Liikkuvasta poliisista 1996.

Miten työsi on mielestäsi muuttunut
vuosien varrella?

vonta on erityisosaamisalue, jonka lisäksi hoidamme muitakin
poliisille kuuluvia tehtäviä. Poliisiautojen tekniikka on ottanut
valtavia harppauksia ja ne ovatkin nykyään kuin liikkuvia poliisiasemia.
Anssi: Poliisien työskentelyä seurataan nykyään erilaisten järjestelmien avulla yhä enemmän. Myös media seuraa jatkuvasti poliisin tekemistä ja poliisin toiminnasta uutisoidaan lähes
päivittäin. Älypuhelinten yleistymisen takia myös kentällä voi
joutua kenen tahansa kuvattavaksi.

Kertoisitko 18. elokuuta Turussa
tapahtuneen tragedian herättämästä
”turvatankkaus”-ilmiöstä?
Jarkko: Palatessani töihin vuosilomalta 21.8. työtehtävä oli
selvä: keskustaan ja ulos partioautoista kansan keskelle. Ihmiset lähestyivät poliisia jatkuvasti ja tarve keskustelulle oli valtava. Halauksien ja kiitoksien määrä oli loputon. Monille tapahtuma oli todella suuri järkytys ja aiheutti pelkoa. Tietynlainen
epäusko vallitsi ihmisten puheissa.
Turvatankkaus oli mielestäni ilmiö, joka syntyi tapahtumien
ympärille. Koimme noina työpäivinä mielestäni jotain ainutlaatuista, ja tähän mielipiteeseen uskon monen muunkin virkaveljen yhtyvän.
Anssi: 18. elokuuta tapahtuneet puukotukset olivat ikävä tragedia, josta kuulin vapailla ollessani työkaveriltani. Tyttäreni
oli tuolloin keskustassa, joten soitin varoittaakseni ja varmistaakseni, että kaikki on hyvin. Hän oli kuitenkin turvassa. Seurasimme tapahtumia perheen kesken koko illan ja seuraavatkin päivät.
Seuraavana maanantaina palasin vapailta töihin. Jossakin
vaiheessa ihmiset alkoivat ”peukuttamaan” meille ja tulivat kiittämään hyvästä työstä ja siitä, että olemme olemassa. Ihmisten tuska paistoi myös lukuisista halauksista, joita heiltä saimme. Mielestäni poliisi hoiti tilanteen todella hyvin ja ammattimaisesti niin tapahtumien aikaan kuin niiden jälkeenkin.

Jarkko: Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan ja meidän
on vastattava sen tuomiin haasteisiin. Omat tehtäväni ovat tavallaan muuttuneet liikennepoliisista tiepoliisiksi. Liikenneval3 | 2 017
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Pykälä pykälältä
Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2018 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän
lainsäädännön.
RIKOSOIKEUS JA OIKEUDENKÄYNTI 2018
Joulukuu 2017, sh. 110 €
TILAA MYÖS: Aidot ja alkuperäiset Suomen Laki -teokset, jotka
sisältävät kattavasti ja ajantasaisesti lainsäädännön.
SUOMEN LAKI I, II ja III 2017
Osat I, II jaIII pakettihinta 559 €
(I lokakuu, II marraskuu, III joulukuu)

shop.almatalent.ﬁ
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Oikeusturvavakuutus ja
”oikeusturvavakuutus”
Jos maksan palvelusta vaikkapa 300 euroa, haluan tietää, mitä sillä saan.
Jos joku toinen näyttää tarjoavan samantapaista palvelua 100 eurolla, alan
tietenkin selvittää, voiko näin hyvä tarjous olla totta. Aina se ei olekaan ihan
sitä miltä ensisilmäyksellä näyttää. Esimerkiksi ”oikeusturvavakuutus” saattaa kattaa vain murto-osan siitä, minkä toinen oikeusturvavakuutus kattaa.

E

ri ihmiset odottavat erilaisia
asioita ay-jäsenyydeltä. Joillekin tärkein syy on ay-jäsenmaksuun sisältyvä työttömyyskassan jäsenmaksu ja silloin saatetaan miettiä,
saisiko sen halvemmalla kuulumalla
työttömyyskassaan. Vastaus on: ei
välttämättä: esimerkiksi vuonna 2016
Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsenmaksu oli 118 euroa vuodessa. SPJL:n
3500 euroa kuukaudessa ansaitseva
jäsen maksoi työttömyyskassa Statiaan
työttömyysturvastaan vain 75,60 euroa vuodessa.
Liiton kautta saatava työttömyysturva on siis hyvinkin kilpailukykyinen
Yleisen työttömyyskassan kanssa,
mutta tokihan SPJL:n jäsen maksaa verovähennyskelpoista jäsenmaksua
enemmän: keskimäärin 391 euroa
vuonna 2016. Kysymys siis kuuluu,

mitä SPJL:n jäsen saa kokonaisjäsenmaksun ja pelkän työttömyyskassan
jäsenmaksun erotuksella.

Oikeusturvavakuutus vai
irtisanomisvakuutus
Vertailun tekee erityisen hankalaksi se,
että YTK:n nettisivuilla luvataan 137
euron ”täysjäsenyydellä” myös ”oikeusturvavakuutus” ja ”oikeudellinen
työsuhdeneuvonta”. Vaatii jonkin verran tiedonkeruuta, ennen kuin selviää,
että YTK:n oikeusturvavakuutus on aivan eri asia kuin SPJL:n tarjoama vakuutus. YTK:n ja SPJL:n oikeusturvavakuutusta vertaillaan kaaviossa sivulla

27, mutta tiivistäen voidaan todeta, että YTK:n markkinoima oikeusturvavakuutus on itse asiassa ”irtisanomisvakuutus”, joka kattaa vain riita-asiat,
joissa on kyse laittomasta virka- tai
työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta.
Sen sijaan SPJL:n jäsen saa apua
laajasti erilaisissa työelämään liittyvissä riita-, rikos- ja erimielisyysasioissa.
Myös korvauksen enimmäismäärä on
SPJL:n vakuutuksessa suurempi ja
omavastuu pienempi.

Yleistä lakitekstiä vai
perehtymistä sinun
asiaasi
”Oikeudellinen työsuhdeneuvonta”
YTK:n täysjäsenyyteen kuuluvana palveluna on harhaanjohtava nimike,
sillä se kattaa vain yleisluontei-
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Työsuhdeneuvonta
SPJL

YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA (YTK)

Oikeudellinen palvelussuhdeneuvonta sekä puhelimitse
yleisellä tasolla että perehtyen kuhunkin tapaukseen
liittyvään materiaaliin

Oikeudellinen työsuhdeneuvonta yleisellä tasolla
(neuvonta, jota voi antaa puhelimitse perehtymättä
kunkin tapauksen materiaaleihin)

Työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta

Ei työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaa

Palkkaukseen (esim. vaativuustasoihin ja erilaisiin lisiin)
liittyvä neuvonta

Ei palkkaukseen (esim. vaativuustasoihin ja erilaisiin
lisiin) liittyvää neuvontaa

Jäsenen edustaminen palkkausta koskevissa
neuvotteluissa (erimielisyysasiassa)

Ei edusta jäsenen palkkausta koskevissa
neuvotteluissa (erimielisyysasiassa)

Luottamusmiehen apu työpaikalla esimerkiksi
työnantajan kanssa käytävässä neuvottelussa

Ei luottamusmiehen apua työpaikalla esimerkiksi
työnantajan kanssa käytävässä neuvottelussa

sen neuvonnan, jota lakimies voi antaa
puhelimessa perehtymättä kyseisen
tapauksen materiaaleihin. Jos YTK:n
palveluun kuuluva lakimies todella ottaa henkilön asian hoitaakseen, siitä
tulee lisäkustannuksia avun tarvitsijalle, sillä asiakirjojen laatimisesta tai
muista sovituista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista YTK:n jäsenen
pitää sopia erikseen lakimiehen kanssa. Sen sijaan SPJL:n lakimies ja luottamusmiehet perehtyvät jäsenen asiaan
ja kaikkiin siihen liittyviin materiaaleihin ja yksityiskohtiin ilman että siitä pitäisi maksaa ”extraa”.
Työehtosopimuksen sisältöön, kuten palkkaan tai sen lisiin, liittyvä neuvonta ei kuulu YTK:n ”oikeudellisen työsuhdeneuvonnan” piiriin, mutta se on
keskeinen osa SPJL:n luottamusmiesten toimintaa. YTK kehottaa kääntymään näissä asioissa työsuojeluviranomaisten puoleen, mutta kuten EteläSuomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Eerik Taarnala totesi Motiivi-leh26
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dessä 4.2.2016: ”Emme lähde tulkitsemaan työehtosopimuksia tai neuvottelemaan palkankorotuksista … Ohjaamme tarpeen mukaan asiakkaan
liittoon tai oikeusavun piiriin.”

Luottamusmiehen palvelut
vain liiton jäsenille
Työttömyyskassan tehtävä on lakisääteisen ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa ja vahvistaa
niiden säännöt ja kunkin vuoden jäsenmaksut. Sen sijaan SPJL on ammattiliitto, jonka tehtävä on paljon laajempi
kuin työttömyyskassojen lakisääteinen
tehtävä: ammattiliitto ei huolehdi jäsenistä vain irtisanomistilanteissa, vaan
tarjoaa työsuhteen aikana laajan ja välittömän avun paikallisesti. Luottamusmiehet auttavat vain liittojen jäseniä ja
ammattiliittojen luottamusmiehet ovat
ainut taho, joka ilman erillistä korvausta perehtyy jäsenen työsuhteeseen liittyvään tilanteeseen ja toimii
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sen pohjalta – ei siis vain lue, mitä laissa tai sopimuksessa yleisesti sanotaan.
Sopimukset ovat edelleen keskeinen työ- ja virkasuhteiden sisältöä ohjaava tekijä ja niistä neuvottelevat ammattiliitot, ei esimerkiksi työttömyyskassa tai työsuojeluviranomainen.
SPJL:n jäsen voi myös vaikuttaa siihen,
mitä asioita liitto ajaa eri tasoisissa
neuvotteluissa, paikallisneuvotteluista
keskusjärjestötasolle asti. Työttömyyskassa ei myöskään vie jäsenensä asiaa työtuomioistuimeen, sen voi tehdä
ammattiliitto ja SPJL on sen tehnytkin
menestyksellisesti viimeksi tänä kesänä. Vireillä on tälläkin hetkellä pari
uutta tapausta.
Sanomattakin on selvää, että työelämän kehittäminen tai esimerkiksi
poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen resursseihin vaikuttaminen ei
kuulu lainkaan työttömyyskassan tai
työsuojeluviranomaisten tehtäviin. Tätä työtä tekevät vain ammattiliitot.

Vakuutukset
SPJL

YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA (YTK)
Oikeusturvavakuutus

Riita-asiat, jotka liittyvät työ- tai virkasuhteen
päättämiseen

Riita-asiat, jotka liittyvät työnantajan tekemään työtai virkasuhteen päättämiseen

Muut työelämään liittyvät riita-, rikos- ja
erimielisyysasiat

–

Kattaa myös esitutkintavaiheen

–

Korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Ei korvaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja

Omavastuu kustannuksista 10 %

Omavastuu kustannuksista 15 %

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä
17 000 euroa

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä
10 000 euroa

Lisäksi liiton hallitus voi harkintansa mukaan päättää
oikeudenkäyntikulujen maksamisesta, jos kyseessä on
koko jäsenistöä koskeva asia

–

Vastuuvakuutus työssä sattuvien vahinkojen varalta
Sisältyy SPJL:n jäsenmaksuun

Ei sisälly YTK:n jäsenmaksuun (ei tarjolla YTK:n kautta)

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään
6 366 euroon asti yhtä tapahtumaa kohden

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään
3 000 euroon asti yhtä tapahtumaa kohden

Kuolemantapauskorvaus 11 974 euroa

Kuolemantapauskorvaus 10 000 euroa

ei haittakorvausta kertakorvauksena

Haittakorvaus kertakorvauksena 30 000 euroa

Muut vakuutukset
Matkustajavakuutus

Ei matkustajavakuutusta

Keskittämisetu ifissä

Ei keskittämisetuja
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pykälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, poliisihallinto

TUIJA HEINO
pääluottamusmies, oikeusministeriö

Työvuoroani muutettiin yllättäen ja minulta kysymättä. Voiko vahvistettua työvuoroluetteloa muuttaa tällä tavalla?
Kyllä, mutta vain yllättävistä ja painavista syistä. Tapaukseen sovelletaan poliisihallinnon tarkentavaa
virkaehtosopimusta työaikalain 7 § alaisten (jaksotyön piirissä olevien) virkamiesten työajoista. Sen mukaan vahvistettava työvuoroluettelo on tuotava virkamiehen tietoon vähintään viikkoa ennen työjakson alkamista ja sen jälkeen
työvuoroluetteloa saa muuttaa vain virkamiehen tai häntä
edustavan luottamusmiehen suostumuksella – tai jos työvuoroluettelon muuttamiseen on painava syy. Painavana
syynä voidaan pitää seikkoja, jotka eivät ole olleet tiedossa
ennen kolmiviikkoisjakson alkua ja jotka poliisin tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta välttämättöminä aiheuttavat vahvistetusta työvuoroluettelosta poikkeamisen.
Painavien syiden ajallinen ilmeneminen on rajattu työvuoroluettelon tiedoksi saamisen jälkeiseen aikaan. Mutta
se, mitä tarkoitetaan ”poliisin tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta välttämättömillä” syillä, jää työnjohdon tilanteen mukaan harkittavaksi asiaksi.
Tarkentavassa virkaehtosopimuksessa on määrätty, että mahdollista ylityön muodostumista ja pelkästään sairauden, vuosiloman tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi vajaaksi jääneitä työtunteja ei voida pitää painavina syinä työvuoroluettelon muuttamiseen.
PL
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Työvuoroilla ja niiden pysymisellä suunnitelmien mukaisina on tärkeä merkitys työhyvinvoinnin sekä työn ja vapaaajan yhteensovittamisen kannalta. Siksi muutoksista pitää
sopia aina kun se on mahdollista ja tieto yllättävistä muutoksista perusteineen pitää tuoda heti virkamiehen tietoon.

Milloin jaksotyön piiriin kuuluva virkamies on oikeutettu matkapäiväkorvaukseen?
Virkamiesten matkapäiväkorvauksesta on määräys
matkakustannusten korvaamista koskevan Virka- ja
työehtosopimuksen 19 §:ssä.
Matkapäiväkorvausta maksetaan, kun virkamies on
määrätty matkustamaan sellaisena lauantaina, sunnuntaina, arkipyhänä tai muuna päivänä, joka olisi hänen vapaapäivänsä, tai jaksotyössä työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänään siten, että yksinomaan matkustamiseen käytetty aika on vähintään viisi tuntia. Matkapäiväkorvaus on
kotimaan virkamatkoilla 50 € ja ulkomaanmatkoilla 150 €.
Korvausta ei makseta, jos matkavuorokaudelta kertyy
työajaksi luettavaa aikaa tai matkustamista erityisen määräyksen perusteella korvataan muulla kuin tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.
Soveltamisen suhteen on ollut liikkeellä uusia linjauksia.
Lopulta aikaisempi soveltamistapa on vahvistettu oikeaksi.
Eli silloin, kun matkapäivä on huomioitu vahvistetussa työPL

Työnantaja ei voi keskeyttää
määräaikaisuutta äitiysloman
perusteella.

vuoroluettelossa keskeytyspäiväksi, oikeutta matkapäiväkorvaukseen ei ole. Toisaalta, vaikka työvuoroluettelon mukainen vapaapäivä matkustamisen johdosta muuttuisi keskeytyspäiväksi, on virkamiehellä oikeus matkapäiväkorvaukseen.

Minulla on määräaikainen sopimus 30.1.2018 saakka. Äitiyslomani päättyy joulukuussa 2017. Toisen
lapsen vuoksi äitiysloma on alkamassa marraskuussa 2017. Voidaanko määräaikainen virkasuhde irtisanoa ennen 30.1.2018?
Työnantaja ei voi keskeyttää määräaikaisuutta äitiysloman perusteella eikä se voi olla uusimatta sitä äitiysloman perusteella. Tasa-arvolain (8 § 1 mom. 2. kohta)
mukaista kiellettyä syrjintää on rajoittaa määräaikainen palvelussuhde kestämään vain äitiysloman alkuun. Työnantaja
ei voi myöskään jättää uusimatta raskaana olevan määräaikaisen palvelussuhdetta, jos töitä on edelleen tarjolla.
Raskaana olevan määräaikaisen sijaisena toimivan sijaisuutta ei siis voida rajoittaa tai jättää uusimatta sijaisen
äitiyslomalle jäämisen perusteella, vaikka se edellyttäisi ”sijaisen sijaisen” palkkaamista.
Työnantajan kanssa kannattaa keskustella asiasta. Jos
toimenpiteisiin on jo ryhdytty tai ryhdytään, työnantajalle
on esitettävä tasa-arvolain 10 §:n mukainen selvityspyyntö.
TH

Tällöin työnantajan on viivytyksettä annettava kirjallinen
selvitys menettelystään sille, joka katsoo joutuneensa tasaarvolain 8 §:n 1 momentin 2. kohdassa tarkoitetun syrjinnän kohteeksi.
Virkamiehen ei tarvitse esittää mitään syitä väitteensä
tai epäilyksensä tueksi. Selvityksen tarkoituksenahan on,
että virkamies voi arvioida tilanteen työnantajan selvityksen perusteella. Työnantajan selvitys ei saa olla ylimalkainen. Työnantajan on annettava selvitys kaikista asiaan liittyvistä menettelyistään ja perusteistaan. Jos työnantaja laiminlyö selvityksen antamisen, todistustaakka siirtyy kokonaan työnantajalle.
Työnantaja ei riko syrjinnän kieltoa, jos se voi osoittaa,
että määräaikaisuuden rajoittamiselle tai sen uusimatta jättämiselle on olemassa jokin muu hyväksyttävä syy. Työnantajalla on siis todistustaakka tällaisen hyväksyttävän syyn
olemassaolosta.
Jos asiaa käsitellään tuomioistuimessa, todistustaakka
(9 a §; riita-asiassa ei rikosasiassa) on ensin virkamiehellä,
eli hänen tulee syrjintäolettaman syntymiseksi osoittaa,
että määräaikaisuus olisi jatkunut normaalisti tai uusittu,
ellei hän olisi tullut raskaaksi tai jäänyt perhevapaalle. Syrjintäolettama syntyy helposti: riittää, että tämä osoitetaan
todennäköiseksi.
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Euroopan
poliisivoimat
terrorismiaikaan
Euroopan terrori-iskut ovat jättäneet jälkensä
poliisivoimien organisaatioon.

TEKSTI
Virpi Latva
KUVAT
iStock ja Virpi Latva
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Saksan poliisi
aikoo rekrytoida 15 000
uutta poliisia vuoteen
2020 mennessä.
Saksassa sisäisestä turvallisuudesta vastaa
poliisi, laki kieltää
aseistettujen sotilaiden käytön toiminnan tukena.
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E

nglannin poliisia on vahvistettu
aseistetuilla kolmimiehisillä autopartioilla, jotka kiertävät Lontoon strategisia kohteita. Saksassa aloitettiin tänä vuonna historian ensimmäiset armeijan ja poliisin yhteiset terrorismin vastaiset harjoitukset ja Ranska
majoittaa presidentin linnaan uuden
50-henkisen isku- ja tiedusteluyksikön.
Suurlontoon poliisi Met (Metropolitan Police Service) neutraloi Lontoon
toukokuun siltaiskun terroristit vain
muutamaa minuuttia iskun alkamisen
jälkeen. Kyseessä oli yksi aseistetuista
autopartioista, jotka perustettiin välittömästi Pariisin 2015 terrori-iskujen
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jälkeen. Uuden terrorismin vastaisen
yksikön 130 poliisia on koulutettu reagoimaan nopeasti uhkatilanteeseen ja
esimerkiksi tarvittaessa ampumaan
päähän eikä keskivartaloon.
Met-poliisin terrorismin vastaisen
yksikön johtaja Mark Roweley korostaa, että poliisin ensisijainen tehtävä
on uudesta ohjesäännöstä riippumatta edelleen rikolliseksi epäiltyjen kiinni
ottaminen, ei tappaminen.
– Vilkkaalle Borough Marketille terroristien perään rynnänneet poliisit tulkitsivat tilanteen kriittiseksi nähtyään
miesten räjähdeliivit. Heidän tavoitteenaan oli varmistaa, ettei yksikään

terroristeista onnistu räjäyttämään itseään väkijoukossa, ja he jatkoivat ampumista, Mark Rowley kertoo.

Tilanne ruudulle
reaaliajassa
Englannin poliisin terrorivalmiuden lisäännyttyä aseistettuja partioita kiertää Lontoon strategisten kohteiden
ympärillä jatkuvasti. Siltaiskun jälkeinen nopea poliisin vastaisku johtui
Mark Rowleyn mukaan siitä, että kierrostaan tekevä autopartio sattui olemaan lähistöllä.
Sekä turva- että televisiokameroiden kuva tilantesta ilmestyi Scotland

Aseistettujen poliisien määrää on lisätty Lontoossa etenkin strategisten
kohteiden ympärillä.

Yardin komentokeskuksen taulutelevisioon, jonka perusteella päällystö kykeni antamaan reaaliaikaisia ohjeita
paikalla olleiden poliisien korvakuulokkeisiin. Terroriaallon alettua myös turvakameroiden määrää on lisätty merkittävästi Lontoon keskustassa.
Vaikka Englannin poliisi perinteisesti vierastaa ajatusta sotilaiden osallistumisesta kaupunkialueen turvaamiseen, armeijan yksikön väliintuloa kriisitilanteessa pidetään mahdollisena.

Berliini kaihtaa kameroita
Terrorin uhasta huolimatta myöskään
Saksan kaduilla ei näy aseistettuja
Jatkuu sivulla 34 Æ

Espanja panostaa lähipoliisiin
Barcelonan ja Cambrilsin terrori-iskujen jälkeen Espanjan poliisin
toimintaa on paljon kritisoitu maailmalla. Myös tavallisten turistien huomiot aseistettujen partioiden vähyydestä katukuvassa tai
siitä, miten Ramblan bulevardia ei oltu suojattu betoniestein, ovat
ohjanneet julkista mielipidettä. Espanjassa islamismin vastainen
taistelu alkoi kuitenkin jo silloin, kun muissa Euroopan maissa ei
vielä tiedostettu radikaalin islamin uhkaa.
Marokon rajanaapuri Espanja on jo kauan toiminut islamistien porttina Eurooppaan. Espanjan terrorismin vastainen poliisi
ymmärsi tilanteen vakavuuden, kun terrorismijärjestö Al Quaida
uhosi propagandavideossaan ”vapauttavansa” Espanjan islamisteille. Pian tämän jälkeen, maaliskuussa 2004, neljä pommia räjähti asemalaiturilla odottavissa junissa Madridissa. Al Quaida ilmoittautui tämän liki 200 kuolonuhria aiheuttaneen räjähdyksen
tekijäksi.
Madridin terrori-iskun jälkeen Espanjan rikoslakiin tuli kolme
uutta kohtaa. Terrorismiin kehottaminen tuomittiin rikokseksi, samoin se, että suostuu terrorismijärjestön aivopestäväksi. Myös

Espanjassa on pidätetty
viimeisen kahden vuoden
kuluessa liki 170
terrorismiyhteyksistä epäiltyä.
pyhään sotaan osallistuville alueille matkustaminen kriminalisoitiin. Samalla poliisin terrorismin vastaisen yksikön johtoon nimitettiin ammattilaisia, joilla oli kokemusta vuosia jatkuneesta kamppailusta baskiterroristien kanssa.
Iskujen ehkäisyssä pääpaino on tiedustelulla ja lähipoliisilla.
Väestön kanssa kontaktissa oleva korttelipoliisi löytyy nyt niin Barcelonan lähiöstä kuin lähes jokaisesta idyllisestä pikkukylästäkin.
Tehtävään palkataan ensisijaisesti siirtolaistaustaisia poliiseja ja
yhä useammin naisia. Lähipoliisin tiedonantojen avulla Espanjassa on pidätetty viimeisen kahden vuoden kuluessa liki 170 terrorismiyhteyksistä epäiltyä.
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ProR
Kevytmaihari, tehdään vain Suomen markkinoille.
Leveämpi lesti, integroitu jalkaholvin tuki. Vedenpitävä Gore XCR,
varressa Cordura -kangas. Nopeakäyttöiset nauhalenkit ja nilkan
pikalukitus. Parhaan SRC-pitoluokan antistaattinen, öljyn ja bensan
kestävä pohja. Erinomainen pito myös pakkasessa.

Terrori-iskujen alettua mellakkapoliisin kilvet ja hartiasuojukset ovat entistäkin tutumpi näky Pariisin katukuvassa.

Koot: EU 36-47 ja ylikoot 48-50

Black Eagle
Tactical 2.0 GTX High
Vaativaan ammatti- ja harrastuskäyttöön.
Ultrakeveä, vedenpitävä ja hengittävä
Gore-Tex –jalkine. Erinomainen pito
myös pakkasessa. Antistaattinen ja metalliton.
Koot: UK 3-12 ja ylikoot 13-15

Black Eagle
Tactical 2.0 GTX Mid
Ultrakeveä, vedenpitävä ja hengittävä
Gore-Tex –jalkine. Erinomainen pito myös
pakkasessa. Antistaattinen ja metalliton.
Koot: UK 3-12 ja ylikoot 13-15

Poliisit voivat käydä sovittamassa
Haix-kenkiä seuraavissa paikoissa:

Kurren Erä ja Kalastus, Varusteleka, Salainen Agentti,
Vaeltajankauppa, X-Varuste, Kuusan Erä,
Savon Mutka, MilGear, US Eagle
sekä Ollin Erä ja Kalastus

Sales Finland Oy
-lOOHHQP\\MlW\PSlUL6XRPHQVDOHVFSHÀ
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sotilaita. Sen kieltää jo liittovaltion perustuslaki. Tänä vuonna
nähtiin kuitenkin historian ensimmäinen poliisin ja armeijan
yhteinen terrorismin vastainen harjoitus.
Naapurimaassa Ranskassa armeijan väliintuloa pidetään
luonnollisena. Hälytysvalmiuden kohottua maksimitasolle laskuvarjojääkärit ja muut erikoisyksiköt partioivat aseistettujen
poliisien rinnalla suurimpien kaupunkien kaduilla. Näkyvien
sotilaspartioiden tavoittena on toisaalta myös rauhoittaa
turisteja.
Saksan poliisi aikoo rekrytoida 15 000 uutta poliisia vuoteen 2020 mennessä. Poliisin puhelinkuunteluoikeuden laajentaminen ja videokameroiden lisääminen julkisille paikoille vaatii kuudentoista liittovaltion maassa kuitenkin melkoista kädenvääntöä. Esimerkiksi Berliinin kaupungin johto on sitä mieltä,
että terroritekoja ei voida estää turvakameroilla. Viime vuonna iskun kohteeksi jotuneen joulutorin laidalla ei ollut yhtäkään
turvakameraa, vaikka kyseinen Breitscheidplatz-aukio on keskeisellä paikalla.
Ranskan poliisivoimat saivat konserttisali Bataclanin terrori-iskun jälkeen runsaasti kritiikkiä vastaiskun hitaudesta. Paikan päälle kiirehtineet eri organisaatiot odottivat kukin oman
päällystönsä käskyjä sillä välin kun terroristit teurastivat lattialla makaavaa konserttiyleisöä.
Ranskan tuore presidentti Emmanuel Macron koittaa
parantaa terrorismin vastaisten yksiköiden ja tiedustelun yhteistyötä perustamalla Elysée palatsiin 50–60-henkisen iskuryhmän, joka voisi reagoida tilanteeseen kuin tilanteeseen
enintään puolen tunnin varoitusajalla. Vuorokauden ympäri
toimiva komentokeskus aloitti toimintansa alkusyksyllä, mutta
toistaiseksi tehtäviin on nimitetty vasta 18 henkilöä.

POLIISIPARTIO: ”SYSTEEMIN VIKA”

V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2017
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Pienoisnäytelmä nimeltä
työmarkkinaneuvottelut
TEKSTI
Auno Mäkinen

M

uistatteko Tupo-teatterin? Aikoinaan kun tehtiin
tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, saattoi lehdistä lukea ”tupo-teatterista” eli sopimusneuvottelujen etenemisestä. Tänä syksynä ei kokonaisratkaisua haeta, joten neuvottelujen kulussa voi tulla yllätyksiäkin. Mutta
monia näytöksiä varmasti nähdään, ennen kuin sopimus syntyy. SPJL:n neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen kertoo, miten työmarkkinasopimusneuvottelut ovat totutusti edenneet.

Ensimmäinen näytös: Kyyläilyä ja kyräilyjä
Työnantaja kutsuu koolle työntekijäjärjestöjen edustajat ja
paikalle saapuu yleensä pari neuvottelijaa jokaisesta neuvottelupöytään hyväksytystä työntekijäjärjestöstä. Ensimmäisessä vaiheessa katsellaan, ketä järjestöt ovat nimenneet neuvottelijoiksi, ja almanakkaan merkitään tulevat
neuvottelupäivät.
Useimmiten merkintöjä tehdään liian vähän tai sitten
aivan liian paljon, koska kenelläkään ei ole varmuutta neuvottelujen sujuvuudesta. Varsinkin tarkentavat virkaehtosopimukset saattavat mennä ”ihan vaan parilla istumisella”,
jos osapuolten välillä on jo yhteisymmärrys virastokohtaisten järjestelyvarojen käytöstä. Tilannetta auttaa, jos asiat
on esimerkiksi valmisteltu palkkaustyöryhmässä.
Ensimmäisellä kerralla kysellään myös alustavasti tavoitteista ja asetetaan työryhmät selvittämään esityksiin
liittyviä kysymyksiä. Osassa neuvottelupöydistä käytetään
samoja työryhmiä, jotka ovat kokoontuneet myös sopimuskauden aikanakin. Tyypillisimpiä näistä ovat tilasto- ja palkkauksen kehittämisryhmät.

Lukematon määrä seuraavia näytöksiä:
Vääntämistä väsymykseen saakka
Ja neuvottelut käynnistyvät. Usein työntekijäjärjestöt pitävät omia kokouksiaan, jossa yrittävät laittaa asioita tärkeysjärjestykseen ja jakaa potin keskenään. Parhaassa tapauksessa työntekijäjärjestöt pystyvät tekemään yhteisen esityksen ja toimimaan yhteisrintamassa. Pahimmillaan verisimmät ottelut on käyty työntekijöiden edustajien kesken, työnantajan kerätessä tyytyväisenä koko potin.
Vaikka keskitettyä ratkaisua ei nyt haetakaan, niin toki
36
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keskinäistä neuvonpitoa käydään myös Jukon sisällä. Juko
on syksyn kierroksella muun muassa SPJL:ää edustava neuvottelujärjestö.
Välillä pidetään neuvottelutaukoja, kuullaan asiantuntijoita ja työryhmiä sekä annetaan niille lisätehtäviä. Näin
homma etenee aina siihen asti, että päädytään neuvottelutulokseen tai neuvotteluaika päättyy. Neuvotteluaikaa
voidaan jatkaa ”pysäyttämällä kellot” eli neuvotteluja jatketaan, vaikka määräaika olisi kulunut umpeen. Kellot voidaan pysäyttää myös siksi, että halutaan kuulla muiden
neuvottelutuloksista ennen oman kiinnilyömistä.

Viimeinen näytös: Sopimuksen
hyväksyminen tai hylkääminen
Neuvottelijat saapuvat päättävien elimien eteen. Perinteisesti sopimukset esitellään hieman surkealla ilmeellä suomalaiseen tyyliin: ”tällä kertaa ei enempää ollut saatavissa”. Kukaan ei koskaan saa kaikkea, mitä haluaisi, joten
kompromisseja on tehtävä. Niinpä neuvottelijat esittävät sopimuksen hyväksymistä, sillä he katsovat tuloksen olevan
sellaisen, että päättävät elimet kykenevät sen hyväksymään.
Hyvin harvoin neuvottelijat joutuvat palaamaan neuvottelupöytään. Usein neuvottelujen jatkaminen edellyttää
myös henkilövaihdoksia neuvottelupöytään. Tämä ei silti tarkoita, että järjestöjen päättäjät olisivat ilahtuneita neuvottelutuloksesta: melkein aina neuvottelutulosta kritisoidaan
päättävässä elimessä. Kritiikkiä esittää useimmiten henkilö,
jolle tärkeä tavoite ei edennyt näissä neuvotteluissa. Usein
kriittisesti suhtautuvatkin katsovat kokonaisuutta ja esittävät neuvottelutuloksen hyväksymistä sillä ehdolla, että ensi
kerralla nyt sopimatta jäänyt tärkeä asia menee läpi.
Neuvottelutulos voi edellyttää myös pääsopijajärjestön
hyväksyntää, ja sitä pitää odottaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jossain on perinteenä juhlalliset allekirjoitustilaisuudet, jossain nimet vedetään paperiin muiden tapaamisten yhteydessä tai ne jätetään vahtimestarin koppiin
allekirjoittajille toimitettaviksi.
Lue myös SPJL:n valmistautumisesta sopimusneuvotteluihin
Asiantuntijakirjoituksista osoitteessa

kolumni

ILARI KULMANEN

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

HANKALA TAPAUS
YKSIKÖN johtaja tiedusteli minulta, miten hän pääsee alaisestaan

eroon. Alaiselle ei mikään kelpaa ja kaikki asiat ovat hänen mielestään
pielessä. Keskustelun avauksia on tehty, mutta tilanne ei muutu. Alainen avautuu työyhteisössään jatkuvasti, mihin muut ovat jo kyllästyneitä. Sekä esimiehellä että alaisella on paha olla, mutta mitä kumpikin osapuoli tekee asian hyväksi.
Esimies oli vuodesta toiseen konflikteissa eri alaistensa kanssa, milloin mistäkin syystä. Monen kirjavia selityksiä haettiin esimerkiksi
sukupolvien välisestä kuilusta, jaoksen kokeneista virkamiehistä tai
”valkotakkisista”. Ratkaisua vain oli kovin vaikeata löytää.
Virkamies haki hyvään pestiin poliisilaitoksen sisällä, hänen muodollinen pätevyytensä oli enemmän kuin kunnossa. Silti vastakaiku
oli varsin tyly; sopivuus osoittautui ongelmaksi.
Konstaapeli sai tulikasteensa vaativan ryhmän tehtävällä, jossa kuluisi ainakin kolmesta viiteen tuntia, ja pohjalla oli jo 14 tuntia edellistä keikkaa. Kaikki olivat helpottuneita, kun keikka oli ohitse ja konstaapeli kantoi vastuun roolinsa mukaisesti. Häntä ei jouduttu kannattelemaan, hän tuki muita. ”Loisto rekrytointi!” totesi ryhmänjohtaja.
Joskus virkauran aikana saattaa miettiä, miksi valinta ei osu kohdalle, vaikka kuinka yrittää ja kaikki seikat puhuvat nimittämisen puolesta. Tuntuu, että lasikatto tai -seinä on vastassa. Näissä tilanteissa kannattaisi ehkä pohtia myös sitä, ymmärtääkö itse mahdolliset syyt.
Tuonko uuteen työyhteisöön rakennuspalikoita vai purkutyökaluja? Lisäänkö taakkaa vai kevennänkö sitä? Voinko ammattiosaamisen
ohessa kehittää myös työpersoonaani ja lisätä itsetuntemustani, välttääkseni hankalan tapauksen -leimaa?
Nämä asiat korostuvat sen mukaan, mitä kriittisemmästä tehtävästä ja pienemmästä porukasta on kysymys. Hyvä ohjenuora virkamiehelle voisi työyhteisössä olla se, että hänet on vaikeaa irrottaa ja helppo sijoittaa.
PS. Lomarahaleikkaukset on lopetettava.

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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Me turvaamme selustasi
Korkealuokkaiset
mökit
Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuissa mökeissä on korkealuokkainen
varustelutaso. Nauti saunan lempeistä löylyistä. Ui omassa rannassa ja
nauti järvimaisemasta. Illan tummetessa nauti nuotiotulen lämmöstä.
Lataa akkuja ja rentoudu.

Tirakka
Marakka
Keskusrakka
Pankajärvi
Telkänpesä
Paavonkangas
Rauhamäki

Loistava
sijainti
Mökkien sijainti on loistava. Voit
tutustua kauniiseen luontoon ympäri Suomea etelästä pohjoiseen.
Monet kulttuurielämykset ovat
myös ulottuvillasi, kun vietät vapaata liiton mökillä. Mökillä aika
ei käy pitkäksi.

Levi

Lieksa

Hämeenlinna

Vierumäki

Kustavi
lemmikkieläimet sallittuja
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mökkiä
eri puolilla
Suomea

Meitä on

11000 jäsentä

www.spjlmokit.fi

Huokea
hintataso
Liiton mökit ovat hintatasoltaan huokeita. Mökki on käytössäsi tulopäivästä
klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00.
Hyödynnä jäsenyyttäsi ja varaa mökkiloma helposti osoitteesta spjlmokit.fi.

Aktiivista elämää

5 vinkkiä mökkivarauksiin
1. Mökkivarauskalenterin ja lisätiedot mökeistä löydät osoitteesta
spjlmokit.fi
2. Varauskalenterista näet vapaat ajankohdat sekä sesonkiajat,
jolloin voit jättää varaustoiveen ja osallistut arvontaan.
3. Muista aina lukea varausehdot ennen varausta.
4. Varausvahvistus tai sesonkiajoille vahvistus varaustoiveestasi
tulee aina sähköpostiisi. Jos vahvistusta ei tule, ota yhteyttä
liiton toimistoon osoitteeseen mokit@spjl.fi
5. Äkkilähdöistä eli viime hetken peruutusten takia vapautuneista
mökeistä ilmoitetaan Uutisissa etusivulla osoitteessa

”Ei tämä ole mikään mökki.
Tämä on huvila”

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
avautuvat sinulle mökkipaikkakunnan
palvelutarjoajien valikoimista.
Kesällä voit kalastaa rannikon merellisissä maisemissa Kustavin Telkänpesässä tai Pankajärvellä Itä-Suomessa. Vierumäellä voit golfata ja pelata tennistä. Pyöräretket kutsuvat monipuolisessa ja haasteellisessakin
maastossa vaikkapa Hämeenlinnassa
Rauhamäessä. Lapissa ulottuvillasi
ovat ruskaretket ja talvella laskettelu
sekä lukuisat hiihtokilometrit tunturimaisemissa.

–SPJL:n jäsenkommentti

Mökki
Kaikki liiton mökit

Varausjakso

Varausmahdollisuus
alkaa

1.5.2018–30.4.2019

30.10.2017 klo 9.00

Arvonta, jos
suoritetaan

KESÄ

Vierumäen Paavonkangas,
Lieksan Pankajärvi,
Kustavin Telkänpesä

1.6.–30.9.2018

30.10.2017 klo 9.00

15.2.2018

JOULU/UUSIVUOSI

Levin Marakka, Tirakka ja
Keskusrakka

Joulu/uusivuosi 2018

30.10.2017 klo 9.00

15.2.2018

KEVÄT

Levin Marakka, Tirakka ja
Keskusrakka

Kevät 2019

30.10.2017 klo 9.00

15.9.2018

3 | 2 017

POLIISI & OIKEUS

39

POSITIIVINEN PALAUTE
työyhteisön voimavarana
Lapsina meitä kannustetaan ja tuetaan. Aikuisuuteen mennessä kannustus on
kadonnut ja mielen vallannut epävarmuus. Mistä löytäisimme keinoja luottaa
itseemme ja toisiin? Entä miten voisimme omalla toiminnallamme parantaa
omaa ja muiden hyvinvointia töissä ja kotona?

TEKSTI
Nina Juurakko-Vesikko
KUVA
iStock
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P

alautteessako piilee mahdollisuus? Suomalaisessa kulttuurissa palautteen antamiseen ei
olla juuri totuttu, etenkään positiivisen
sellaisen. Negatiiviset kommentit ja
virheet osuvat useimmin kohteeseen,
mutta positiiviset jäävät valitettavan
usein puolitiehen.
Varmempaa tietysti on se, ettemme anna mitään palautetta, jotta kukaan ei ainakaan ylpisty tai emme turhaan puutu toisten tekemisiin. Ja toisaalta, sitten kun meitä yhdeksän kertaa kehutaan ja yhden kerran moititaan, muistamme sen moitteen. Onko
vedettävissä yhtäläisyysmerkki negatiivisen palautteenannon ja suomalaisten heikoksi moititun itsetunnon
välille?
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Poliisin resurssit niukkenevat, työmäärä lisääntyy, henkilökunta on yhä
tiukemmalla, mutta onko organisaatiossamme mietitty ratkaisuja siihen,
kuinka vähenevillä resursseilla saataisiin parhaiten tehot irti.
Ihmettelen, miksi organisaatiossamme ei ole laadittu määräyksiä ja
ohjeita siitä, miten palautetta annetaan, kun sen vaikutus valtion konttoreiden tehoihin voisi olla valtava. Koetaanko, että palautteen anto on liian
pehmeä asia, liian henkilökohtainen?
Onko haaste siinä, ettemme halua tutkia esimerkiksi sitä, millainen vaikutus
työmotivaatiolla ja sitoutumisella on
poissaoloihin, sillä sen mittaaminen
on turhan vaikeaa?

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että uskottava, positiivinen palaute nostaa työmotivaatiotamme, vaikuttaa
työhyvinvointiimme ja sitouttaa meitä
paremmin töihimme.

Mielen voima
Poliisilaitoksissa on luotu juhlapäivät,
jolloin annetaan positiivista palautetta julkisesti. Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisin perinnepäivässä valitaan
laitoksen vuoden poliisi, Sisä-Suomen
poliisilaitoksen Sisun päivässä valitaan vuoden asiakaspalvelija, vuoden
työkaveri ja vuoden ryhmä. Helsingin
poliisilaitoksessa voi saada poliisi-

komentajan kunniakirjan kakkukahveineen ja yöpymisen Katajanokalla, ja
Kaakkois-Suomessa valitaan Arjen
sankareita.
Miten voisimme kehittää näitä
edelleen, poimia parhaat käytänteet
kaikkien käyttöön ja kehittää edelleen
uusia?
Pienille lapsille osaamme olla kannustavia, kun taapero opettelee vaikkapa kävelemään tai lapsi opettelee
lukemaan – kannustamme, tuemme,
autamme, emmekä anna periksi. Lapsi unelmoi raketilla lentämisestä kuuhun, ja me hymy suussa kannustamme
siihenkin.
Mitä lapsen mielelle tapahtuu
muutamien vuosien päästä ja kun hän
aikuistuu? Mielen valtaavat kysymykset: ”Mitä oikein kuvittelen itsestäni?
Enhän minä sinne voi pyrkiä opiskelemaan. Olen liian nuori/vanha/kokematon/kokenut” ja niin edelleen. Ympäristömme tukee usein ajatuksiamme keskittymällä enemmän riskeihin
kuin mahdollisuuksiin.
Mistä oikein vedämme sen rajoittavan kovalevyn päähämme? Miksi arkailemme palautteen annossa ja olemme mieluummin hiljaa kuin sanomme
jotakin kannustavaa? Väitän, että vaikenemalla olemme väärässä. Kyllä sinullakin on jäänyt mieleen joku saamasi positiivinen palaute tai kommentti. Se voi olla näennäisesti pieni,
mutta juuri se kommentti kannusti sinua hakemaan tiettyä virkaa, pyrkimään opiskelemaan, ottamaan isoja
askeleita elämässäsi.
Arkuus voi näkyä myös kotona ja
parisuhteessa. Tiedät ehkä tarinan
vaimosta, joka oli vuosikymmeniä tehnyt miehelleen ruokaa, mutta mies ei
koskaan kommentoinut sitä mitenkään. Kerran vaimo laittoi lautaselle

kasan heinää, kun kerran oli ”ihan sama” mitä siinä lautasella oli. Se, ettemme anna palautetta, on myös viesti. Epävarmuutta ruokkiva viesti, joka
herättää vastanottajan miettimään,
onko minun työlläni merkitystä, onko
se ja sama olenko minä täällä vai en,
onko väliä miten minä hoidan työni,
onko minulla merkitystä.

Jokaisella on merkitystä
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat tutkivat palautteen ja motivaation yhteyttä. Tutkimuksessa1) todettiin, että positiivinen, perusteltu ja kannustava palaute lisäsi motivaatiota.
Vastaavasti motivaatiota lannisti se,
ettei palautetta saanut tai se ei ollut
perusteltua tai ajankohtaista.
Voimme jokainen tehdä asialle jotain. Positiivisen palautteen anto ei
katso ikää, asemaa, eikä sukupuolta.
Voimme antaa aitoa, rehellistä palautetta aina, kun siihen on aihetta, ja
useimmiten siihen on.
Positiivisen palautteen antamisesta ei kannata tehdä liian vaikeaa. Kun
palaute on edes hiukan jalostettu yleisestä ”hyvä jätkät!” -kommentista
eteenpäin, se on vielä uskottavampaa.
Olen tosin varma, että myös ”hyvä jätkät” -kommentti lämmittää saajaansa
pitkään.
Positiivinen palaute voi olla näennäisesti pieni, ja sen vastaanotto vielä
pienempi, jopa niin, että voit kokea itsesi asiattomaksi, kun menit toista kehumaan. Silti syvällä sisimmässä sillä
voi olla saajalleen suuri merkitys.
Meillä on tekemistä myös palautteen vastaanottamisessa. Eihän voi olla niin, että hyvää palautetta saadessamme meillä on ensimmäisenä ajatuksena, että ”Ai minä? Muako sä tarkoitat?”

Viisi vastaan yksi
Sinä ja minä voimme tehdä paljon hyvää niin työelämässä, kotona, ihmissuhteissa keskittymällä hyvään ja huomioimalla hyvän. Olemme monesti
tottuneet keskittymään siihen, mikä on
huonosti, mitä meiltä puuttuu ja mitä
ei ole tehty sillä tapaa kuin meidän
mielestä pitäisi tehdä.
Psykologien ohjeena on, että yhtä
negatiivista palautetta kohti pitäisi antaa viisi positiivista palautetta. Voisiko
tässä olla syytä siihen, miksi sinä et
viihdy töissä, alaisesi ei viihdy töissä
tai kotona ei ole kivaa? Tässä piilee
myös mahdollisuus. Kun vain suostumme uskomaan, että näin ”pieni” asia
voi vaikuttaa. Meidän on aika vaihtaa
näkökulmaa, nähdä asiat myös toisen
silmin.
Oletko sinä ahkera antamaan palautetta? Jos olet, pidä huoli, että annat yhtä lailla positiivista kuin rakentavaakin palautetta. Teennäisiä kehuja ei kaipaa kukaan, rakentavan palautteen nimissä arvostelevaa tyyppiä
pidetään kusipäänä. Taitolaji? ”Väärin
kehuttu”, toteaa joku. Positiivisen palautteen antamisessa tulee sitä paremmaksi, mitä enemmän sitä tekee.
Hyvä hetki aloittaa on juuri nyt, ja voit
aloittaa vaikka itsestäsi. Mistä voisit
kehua itseäsi juuri nyt?
Kirjoittaja, ylikonstaapeli,
viestintäpäällikkö
Nina Juurakko-Vesikko
työskentelee Sisä-Suomen
poliisilaitoksella
ja on kouluttautunut myös
elämäntaidon valmentajaksi.
1)

HAMK opinnäytetyö, ohjaustoiminnan
koulutusohjelma 9.5.2011, Sanni Poutala ja
Jenna Toivonen
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7 STUGOR PÅ OLIKA HÅLL I
Högklassiga stugor
Stugorna som är avsedda för åretruntbruk är högklassigt utrustade. Njut av
den milda värmen i bastun. Simma vid
egen strand och njut av sjölandskapet.
Njut av värmen från brasan när skymningen faller. Ladda batterierna och
koppla av.

Semestermålet med
strålande läge
Stugorna har ett strålande läge. Du
kan bekanta dig med vacker natur
runt om i Finland, från norr till söder.
Du har även tillgång till många kulturupplevelser, när du tillbringar ledig tid
vid förbundets stuga. På stugan blir
tiden inte lång.

Tirakka
Marakka
Keskusrakka
Pankajärvi
Telkänpesä
Paavonkangas
Rauhamäki

Levi

Lieksa

Hämeenlinna

Vierumäki

Kustavi
sällskapsdjur tillåtna
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FINLAND
5 TIPS FÖR ATT BOKA STUGA
1. Bokningskalendern för stugorna
och mer information om stugorna
finns på adressen spjlmokit.fi
2. I bokningskalendern ser du lediga
tidpunkter och tidpunkter för högsäsong, då du kan lämna ett bokningsönskemål och delta i utlottningen.

Ett aktivt liv

Låg prisnivå

Mångsidiga hobbymöjligheter öppnar
sig för dig i det utbud som tjänsteleverantörerna erbjuder på orten där stugan finns.
På sommaren kan du fiska i havsmiljö vid kusten vid Telkänpesä som
finns i Gustavs eller i Palkanjärvi i Östra Finland. I Vierumäki kan du golfa eller spela tennis. Cykelutflykter lockar i
mångsidig och även krävande terräng,
till exempel vid Rauhamäki som ligger
i Tavastehus. I Lappland är ruskautflykter inom räckhåll och under vintern
slalom eller talrika skidkilometer i fjällandskapen.

Prisnivån på förbundets stugor är låg.
Stugan står till ditt förfogande från kl.
14 på ankomstdagen till kl. 12 på
avresedagen. Utnyttja medlemskapet
och boka smidigt en stugsemester via
spjlmokit.fi.

Det här är
ingen stuga.
Detta är ett
fritidshus.

3. Kom ihåg att alltid läsa bokningsvillkoren innan du bokar.
4. Bokningsbekräftelsen eller bekräftelse av bokningsönskemål för tidpunkter under högsäsong skickas
alltid till din e-post. Om du inte
får någon bekräftelse, kontakta
förbundets kontor på adressen
mokit@spjl.fi
5. Sista minuten-resor det vill säga
stugor som blivit lediga till följd av
sena avbokningar meddelas under
fliken Uutiset på förstasidan på
adressen

– kommentar från SPJL:s medlem

Stugan

Bokningsperioden

Bokningen startar

Utslottningen

Alla SPJLs stugor

1.5.2018–30.4.2019

30.10.2017 kl 9.00

1.6.–30.9.2018

30.10.2017 kl 9.00

15.2.2018

SOMMAR

Paavonkangas i Vierumäki,
Pankajärvi i Lieksa och
Telkänpesä i Gustavs

JUL/NYÅR

Marakka, Tirakka och
Keskusrakka i Levi

Julen/nyåret 2018

30.10.2017 kl 9.00

15.2.2018

VÅR

Marakka, Tirakka och
Keskusrakka i Levi

Våren 2019

30.10.2017 kl 9.00

15.9.2018
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ASIANAJOTOIMISTO
Johanna Karkia Oy

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

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

Oletko englanninkielen hallitseva evp rikostutkija?

KUN RAHA RATKAISEE...

ENSIHOIDON
LAATUTUOTTEET
POLIISIASIAKKAILLE
MEILTÄ

Jos Sinua kiinnostaa 3-4 viikon mittainen poliisikouluttaminen ulkomailla, niin olet tarvitsemani henkilö.
Koulutus käsittää esitutkinnan suorittamisen,
rikospaikkatutkinnan sekä poliisiteknisten laitteiden
käyttökoulutuksen. Kouluttamasi henkilöstön määrä
tulee olemaan noin 30 miestä.
Yhteydenotot varatuomari Asko Keränen,
SXKWDLPDLOWRLPLVWR#DVNRNHUDQHQÀ

ILMAN VÄLIKÄSIÄ

facebook.com/SPJL.PO
WWW.MEDKIT.FI
INFO@MEDKIT.FI
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twitter.com/SPJL_PO
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Kimmo Laajavuori
1. varapuheenjohtaja
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

Kuka kehtaa joskus kertoa,
mitä tällä älynleimahduksella
oikeasti netottiin?

Navetan kupeessa
KESÄ LOPUILLAAN, ilma kalsean odottava. Kurjet ja

joskus kertoa, mitä tällä älynleimahduksella oikeasti

naakat tekevät lähtöselvitystä viereisellä pellolla koh-

netottiin? Pahaa mieltä kun ei lasketa. Vaikka monta sie-

tuullisessa kaaoksessa kuin Helsinki-Vantaalla ikään.

lua on jo myyty automatisoinnin seurauksena, vielä

Eletään jo vuoden kolmatta kvartaalia. Tätä kirjoittaes-

vaan pitäisi johonkin säälliseen uudelleenkäsittelylai-

sa Kesärannassa on alkamassa vuotta 2018 koskeva bud-

tokseen valtion porukkaa saada hävitettyä. Ollaan kui-

jettiriihi. Onko sato kypsynyt tarpeeksi?

tenkin tosiasiassa tilanteessa, jossa vanhan sadun mu-

Kurjet ratkaisevat tilanteen tekemällä ilmaan pyör-

kaan kansa ihasteli kuninkaansa uusia vaatteita siihen

teen ja häviämällä sinne jonnekin korkeuksiin. Täällä

saakka, kunnes joku rohkeni sanoa, että eihän päälli-

navetan kupeessa odotetaan jännittyneenä, koska maal-

köllä oikeasti ollut mitään päällänsä. Ei ole kaikilla näil-

listen vaeltajien pyörre alkaa muodostua ja mihin suun-

lä meidänkään hallinnonaloilla luvattuja asianhallinta-

taan sitä viedään. Kuka antaa ja miten todellisen lähtö-

järjestelmiä, toimivia sellaisia, vaikka juuri niihin ve-

laukauksen? Omassa yhdistyksessä on valmistauduttu

doten osalle nykyisistä käyttäjistä on selvästi vähintään-

lokakuiseen liittokokoukseen. Ei välttämättä ihan help-

kin vihjattu sopivasta työpisteen valojen sammuttamis-

poa sitoutua neljäksi vuodeksi tässä maailman kuvassa,

päivästä.

mutta juuri nyt vaikuttamista tarvitaan. Siitäkin huolimatta, että ei meinaa erilaisten tuulimyllyn lapojen se-

Ps. Valtiolle.fi -sivustolla lukee muun muassa, että Val-

kaan sopia.

tiolla suhtaudutaan myönteisesti perhevapaisiin ja hen-

Pieni ihminen ei tahdo ymmärtää, kun vuori- ja teol-

kilöstön liikkuvuuteen. Totta tosiaan! Liikkuvuuteen ai-

lisuusneuvokset kehottavat palkollisiaan palkkamalt-

nakin – työssäkäyntialueen äärirajoilla, ylikin ja mielui-

tiin ja rakentamaan puskureita pahan päivän varalle,

ten mutkaista tietä näkymättömiin!

kun samalla itse tekevät mojovia eläkejärjestelyjään,
pienistä ”palkantarkistuksista” puhumattakaan.

Maksava jäsen

Luvassa onkin mielenkiintoinen työmarkkinasyksy
monen sopimuksen lauetessa. Tietyt teollisuudenalat
ovat paremmassa nosteessa kuin toiset. Voiton oikeutet-

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

tuja jakajiakin siis löytyy. Sitten on tätä Kikyn kurimuk-

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

sen täysmitallisesti kokenutta sakkia. Kuka kehtaa

valtuuston varapuheenjohtaja.
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VAIKUTTAVA.
Uusi ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE
SIMPLY CLEVER

Uusi upea ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE -mallisto
vastaa vaativimmankin kuljettajan tarpeisiin
vakuuttavalla varustelullaan ja runsailla sisätiloillaan.

Tervetuloa koeajamaan.

ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE alkaen 31 683,82 €, CO2 -päästöllä 119 g/km. Yhdistetty EU-kulutus 5,2–7,2 l/100 km. CO2 -päästöt 119–164 g/km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.
Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.ē/huolenpitosopimus.
skoda.ē

