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Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA
Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi.
Tiesithän, että SPJL:n jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen
edullisimpaan henkivakuutukseen.* Esimerkiksi 31-vuotiaalle SPJL:n
jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa kuussa.
Alennus on peräti 60 %, mikä merkitsee 127 euron säästöä vuodessa. Katso
hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa

Jäsenille

60 %

I

EDULLISEMP

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

pääk i r jo itus

SARI HAUKK A

Neuvotellen, sopien,
taistellen ja tiedottaen

K

aikkia SPJL:n jäsenryhmiä koskevat sopimusneuvottelut alkoivat 20.11. ja jatkuvat näillä näkyminen ainakin tammikuulle. Keskusjärjestön vaihtamisen ansiosta valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja käy meidän jäsentemme puolesta nyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
Tarkkaan ottaen neuvotteluja valtion pöydässä
käy JUKOn valtion neuvottelukunta, jossa neuvottelijoina tällä kierroksella ovat
Jore Tilander ja Markku Nieminen. SPJL:n puheenjohtaja
Jonne Rinne vaikuttaa päätöksentekoon neuvottelukunnan jäsenenä. Neuvottelutavoitteiden asettelu alkoi
jo kuukausia sitten. Tuolloin
SPJL:n hallitus asetti omat
neuvottelutavoitteensa, jotka sitten yhdistettiin muiden
jukolaisten valtion väkeä edustavien liittojen tavoitteiden kanssa.
SPJL:n jäseniä koskevan sopimuksen syntyminen
edellyttää, että SPJL:n hallitus näyttää vihreää valoa neuvottelutulokselle, JUKOn valtion neuvottelukunta hyväksyy sen ja JUKOn hallitus vahvistaa
virka- ja työehtosopimuksen. Mutta mitä tapahtuu
neuvottelutavoitteiden asettamisen ja uuden VES:n
hyväksymisen välillä? Sitä voi seurata SPJL:n kotisivuilta ja some-kanavista, mutta myös esimerkiksi
JUKOn FB- ja kotisivuilta, joilta saa kuvan koko julkisen sektorin sopimusneuvottelujen kulusta.
Sopimusneuvotteluista tiedottaminen on kuitenkin aina viestinnän ammattilaiselle haasteellinen paikka, sillä viestijän mielenmaisemaan kuuluu halu kertoa nopeasti ja selkeästi kaikki, mitä ihmiset haluavat tietää heitä itseään koskevasta asi-

asta. Ymmärrän hyvin, että palkansaajajärjestön rivijäsenen mielessä voi herätä kysymyksiä ja epäilyjäkin, kun ei ole saatavissa tarkkaa tietoa neuvottelusalien tapahtumista.
Olen mukana valmistelemassa JUKOn valtiosektorin neuvotteluviestintää ja voin vakuuttaa,
että neuvottelijamme kertovat sen, mikä voidaan
kertoa vaarantamatta tärkeintä: jäsenille hyvää
neuvottelutulosta. Minkä tahansa asian valmistelu kärsii, jos valmistelutyötä
tekevät eivät voi keskustella
luottamuksellisesti ja heittää
ilmaan koepalloja ilman että ne alkavat elää omaa elämäänsä julkisuudessa.
Tämä tiedottamisen rajallisuus ei kuitenkaan merkitse kassakaappisopimuksia
tai salaisia pöytäkirjoja. Sellaisia on ehkä Suomen historiassa nähty, mutta ne eivät kuulu SPJL:n ja
JUKOn toimintalinjoihin.
JUKOn tunnuslause on ”Neuvotellen ja
sopien” ja SPJL:n on helppo siihen yhtyä. Joku saattaa kysyä, että ettekö te lyö nyrkkiä
pöytään? Annatteko te periksi liian helposti? Vastaus on: neuvottelu ei ole sanelua,
joten nyrkkiä lyödään pöytään vasta, jos
toinen osapuoli ei suostu todelliseen neuvotteluun. Jos saneluyrityksiä tulee, niiden
edessä ei anneta periksi. Tätä silmällä pitäen SPJL järjesti JUKOn kanssa työtaisteluharjoituksen 1.12. Neuvottelutie on paras tie,
mutta jos se tukitaan, tie raivataan auki yhdessä taistellen.

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

Katja Almgren

Neuvottelijamme
kertovat sen, mikä
voidaan kertoa
vaarantamatta
tärkeintä.
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puheenjohtajalta

Katja Almgren

Koko sisäisen
turvallisuuden ketju
hätäkeskuksista
poliisiin ja
oikeushallintoon
asti on pidettävä
iskussa.

JONNE RINNE

Jotain uutta, vanhaa,
lainattua ja sinistä

L

iittokokous 2017 on jäänyt historiaan ja työskentelyni puheenjohtajan tehtävässä on alkanut kiireisissä tunnelmissa. Hyppääminen
liikkuvaan junaan on aina haasteellista, mutta sitäkin antoisampaa. Puheenjohtajan tehtävän olen
ottanut vastaan sekä innokkain että nöyrin mielin.
Kiitoksia luottamuksestanne.
Liittokokouksen päättymisajankohtaan ajoittui
myös hallintovaliokunnan lausunto valtion talousarviosta vuodelle 2018. Valiokunta vahvistaa, että poliisitoimen toimintaympäristön muuttuessa
Suomi on kuin onkin edelleen yksi Euroopan turvallisimmista maista. Toki vain ja ainoastaan, mikäli
muualla Euroopassa asiat ovat Suomea huonommin myös lähitulevaisuudessa.
Pelkästään vilkaisu läntiseen naapurimaahamme luo varsin lohduttoman kuvan eurooppalaisesta kehityksestä myös täällä pohjolan perukoilla. Poliisilaitosten edessä räjäytellään pommeja ja väkivaltaa kohdistetaan virkaa tekeviin poliisimiehiin
sekä työajalla että sen ulkopuolella. Ei ihme, että
poliisimiesten rekrytointivaikeuksien ohella Ruotsissa on noussut huoli rivissä olevien poliisien määrän pienenemisestä. Yhä useampi alle 40-vuotias
poliisimies irtisanoutuu poliisista, ja trendi on ollut
jatkuvassa kasvussa vuodesta 2015 lukien.
Hiljattain valmistunut sisäisen turvallisuuden
strategia pyrkii pureutumaan turvallisuusympäristössämme tapahtuviin muutoksiin laajalla rintamalla ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tulevaisuudessa yhteistyön merkitys näyttäisi korostuvan entisestään ja siihen tuleekin panostaa organisaatioiden kaikilla tasoilla. Silti on syytä muistuttaa, että lopullisen vastuun Suomen sisäisestä
turvallisuudesta kantaa poliisi, joka tehtävästä suo-

riutuakseen tarvitsee kansalaisten tuen ja luottamuksen sekä tehtäväänsä nähden riittävät resurssit. Historia on osoittanut, kuinka vahvinkin visio ilman vastaavaa toimeenpanokykyä on jäänyt hallusinaatioksi. Koko sisäisen turvallisuuden ketju hätäkeskuksista poliisiin ja oikeushallintoon asti on pidettävä iskussa.
Resurssien lisäämisen ohella valtion tulee myös
huolehtia sen palveluksessa olevan henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta. Esimerkiksi
hätäkeskuksissa jatkuva ylikuormitus on ollut nähtävissä huolestuttavan korkeina sairauspoistumina. Vaikka poliisihallinnossa sairauspoistumien
määrä on varovaisessa laskussa, ei liikaan tyytyväisyyteen ole lupa tuudittautua. Jokaisen yksittäisen sairauspoissaolopäivän hintalapuksi on laskettu 351 euroa, jolloin työssä jaksamisesta huolehtiminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Suoranaisten säästöjen lisäksi myös työssä olevien työkuorma vähenee, kun tekeviä käsiä on enemmän rivissä.
Tätä lehteä lukiessasi on Suomi juhlistanut satavuotista itsenäisyyttään ja useimpien kotien jouluvalmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan valtion virka- ja työehtosopimus on katkolla
ja uuden neuvottelut ovat alkaneet. Työtä siis riittää myös tulevalle vuodelle, mutta nyt on hyvä hetki antaa aikaa myös läheisille sekä omalle itselleen.
Rauhallista joulua sekä onnea ja menestystä
myös tulevalle vuodelle!
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Poliisin tehtävän vaatimustaso
ei ole ainakaan laskussa, jos
ajatellaan terrorismia ja vihapuheen
torjuntaa. Työnantajan pitää nyt
miettiä, mikä on poliisin oikea palkka.
PUHEENJOHTAJA JONNE RINNE (”POLIISIN PALKKA EI HOUKUTTELE
HAKIJOITA” / KALEVA 11.11.)

Toisenlainen lahja poliisien
ja omaisten tueksi
Haluaisitko antaa jouluna lahjan, joka tulee tosi tarpeeseen ja tuo
varmasti hyvää mieltä? Lahjoittaminen Poliisin Tuki ry:n keräykseen on yksi hyvä vaihtoehto.
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.
Poliisin Tuki ry:n taustayhdistyksiä ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Nimismiesyhdistys ja Poliisilakimiehet. Yhdistykseen kuuluu lisäksi Poliisihallituksen edustus. Yhdistys ei
ole poliittisesti sitoutunut, ja 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.
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1.12.
SPJL HARJOITTELI
TYÖTAISTELUVALMIUTTAAN YHDESSÄ
JUKON EDUSTAJIEN KANSSA.

Joko tunnet
Member+ jäsenpalvelut?
Member+ on jäsenetupalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia etuja akavalaisten liittojen – siis myös SPJL:n – jäsenille ja heidän
perheenjäsenilleen.
Voit rekisteröityä palveluun käyttäjäksi osoitteessa www.
memberplus.fi. Rekisteröitymisen yhteydessä valitse valikosta
oma liittosi eli SPJL, jotta varmistat kaikkien sinulle kuuluvien
etujen näkymän palvelussa.
Liitythän myös Facebook-ryhmään tai seuraa member+
-tarjontaa Instagramissa. Näin varmistat, että kuulet ensimmäisenä uusista mielenkiintoisista eduista.
Entä onko M+ Store -palvelu jo sinulle tuttu? Se on Member+ -palveluun avattu laadukas verkkokauppa, josta löytyy
muun muassa Abacus, Salomon, Helly Hansen ja Wilson urheiluvaatteita ja tarvikkeita, sekä kotimaisia Suunto-urheilukelloja lisätarvikkeineen. Löytyypä sieltä myös My DNA Pedia Fitness -geenitestiä ja Firstbeat-hyvinvointianalyysiakin.
Ja paljon muuta!
Tutustu tarkemmin https://www.memberplus.fi/etu/m-store-verkkokauppa/

Mielipiteesi vaikuttaa
Kiitos kaikille, jotka vastasivat SPJL:n poliisihallinnossa työskenteleville jäsenille
lokakuussa lähetettyyn kyselyyn. Tällä kertaa kysyimme kahta asiaa: mielipiteitä
ja kokemuksia Smartum-kulttuuri- ja liikuntasetelistä sekä halukkuutta päivittää
vanha poliisin ammattitutkinto ammattikorkeakoulutasoiseksi.
Halua päivittää oma tutkintonsa oli runsaasti, ja SPJL onkin tutkimuksen tuloksiin pohjautuen tehnyt aloitteen pilottihankkeesta, jossa vanhan poliisikoulutuksen voisi päivittää ammattikorkeakoulututkinnoksi. Aloite on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että Poliisihallitus selvittää hankkeen kustannuksia ja toteutusmahdollisuuksia.
Poliisihallituksen aikomus poistaa Smartum-setelit sai henkilöstöltä täystyrmäyksen. Kyselyn 1 566:sta vastaajasta 95 % halusi säilyttää Smartumin ja kehittää
sitä. Myös tämä viesti on viety painokkaasti työnantajan tietoon: jos Smartumista luovutaan ja tilalle annetaan vaan epämääräisiä lupauksia ”yhdessä tekemisestä”, henkilöstö kokee tämän viestinä siitä, että sen työhyvinvoinnista ei välitetä.

FB kommentti: Kun kuulin, mitä
eräs yksityisen sektorin työantaja
panostaa työssäjaksamiseen, ei voi
kun tulla kateelliseksi nykyisilläkin
eduilla, puhumattakaan jos tämäkin
etu otettaisiin pois. Kyllä tämä nykyinen tuki on kannustanut liikkumaan ja moni sairauslomapäivä on
jäänyt tulematta. Istumatyö rasittaa selkää ja kuntosalilla käynti
ehkäisee ennalta selkäongelmia.
(Kommentti Pohan aikomukseen lopettaa Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelien tarjoaminen henkilöstölle).

Jäsenrekisterisihteerin terveisiä
vuoden vaihtuessa
Jäsentietojen muutokset kannattaa aina tuoreeltaan päivittää jäsenrekisteriin –
esimerkiksi ajan tasalla oleva sähköpostiosoite varmistaa, että saat liitosta säännöllisesti tuoretta tietoa uutiskirjeen muodossa. SPJL:n jäsenrekisterisihteeri Anne
Rakka lähettää kuitenkin erityisterveisiä kaikille jäsenille, sillä vuoden vaihde on
taitekohta, jolloin myös monet jäsenyyteen liittyvät asiat tulevat mieleen.
SPJL:n jäsenkortti vuosille 2018–2019 postitetaan joulukuussa kaikille jäsenille.
Kortti on siis kaksivuotinen, mutta on kuitenkin voimassa vain niin kauan kuin jäsenyyskin. Itse maksavat jäsenet saavat vuodenvaihteessa viitenumerot vuoden
2018 jäsenmaksujen maksamista varten.
SPJL:n jäsenyyteen liittyvät vakuutukset ovat voimassa jäsenyyden päättymisvuoden loppuun. Tämä tarkoittaa, että jos henkilö jää eläkkeelle 1.1.2018, ovat vakuutukset voimassa vuoden 2017 loppuun asti.

Poliisi & Oikeus 2018

Twitteristä: Nostan hattua Ottavaiselle hänen rohkeudesta käydä vuoropuhelua eri väestöryhmien kanssa.
#ennaltaehkäisy #luottamus #kotouttaminen #vaikuttavuus (Twiitti 11.11.
liittyen Risto Ottavaisen valintaan
Vuoden Poliisiksi.)

P&O-lehti ilmestyy neljä kertaa vuonna 2018. Numero 1 ilmestyy 16.3. (aineistot
12.2.), nro 2 ilmestyy 8.6. (aineistot 7.5.), nro 3 ilmestyy 21.9. (aineistot 20.8.) ja
nro 4 ilmestyy 7.12 (aineistot 5.11.). Vuosi 2018 on liiton 95. toimintavuosi ja niinpä P&O 1:n teemana on 95 vuotta jäsenistön edunvalvontaa. Lehti on luettavissa
pdf-muodossa liiton nettisivuilla.
Ajankohtaista viestintää hoidetaan enimmäkseen Uutiskirjeellä, joka tulee
säännöllisesti sähköpostiin jokaiselle jäsenelle, jolla on jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Muistathan siis varmistaa, että sähköpostiosoitteesi jäsenrekisterissä on ajan tasalla.
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Puheenjohtaja Jonne Rinne:

PALKKAUKSESTA ON
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USKALLETTAVA PUHUA
Lokakuun 23. päivä media nimitti Jonne Rinnettä tulevaksi
ay-pomoksi. Ennakointi ei mennyt metsään, sillä SPJL:n
liittokokous sinetöi yksimielisellä päätöksellä puheenjohtajavalinnan kolmea päivää myöhemmin. Millaisen taipaleen
keskisuomalainen ammattiyhdistysaktiivi kulki päästäkseen
tärkeään kulmahuoneeseen Pasilaan, ja millainen keulahahmo
hän haluaisi olla?
4 | 2 017

TEKSTI JA KUVAT
Katja Almgren
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Työnantaja
ei anna mitään
ilman vääntöä,
siksi meidän on
taisteltava.
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Työkyky, työhyvinvointi,
työssä jaksaminen, työn ja
vapaa-ajan yhteensovittaminen
sekä terveyskysymykset ovat
yhtä kaikki tärkeitä
edunvalvonnallisia kysymyksiä.

P

uheenjohtaja Rinteen kalenteri pursuaa tapaamisia, kokouksia ja haastatteluita. Ensimmäiset viikot liiton johdossa ovat olleet juoksemista paikasta toiseen. Omaa haastattelupyyntöä esittäessäni Rinne vastasi lähettämällä sähköpostitse
kalenterikutsun todeten ”Liekö turhan virallista näin liiton toimiston sisällä, mutta onpa
ainakin merkittynä kirjoihin ja kansiin.” Järjestelmällisyyden puutteesta Rinnettä ei ainakaan voi syyttää.
Rinne on yksi niistä, joka todella halusi
poliisiksi. Palo ammattikuntaa kohtaan ajoi
pääsykokeisiin ja valinnan jälkeen opintoihin
Tampereelle.
Eräänä päivänä työharjoittelussa Rinne saatteli asiakasta vaalipäivänä uurnalle.
Samalla hän heräsi ajatukseen, kuinka tasapäisiä äänestäjiä olivat sekä tämä kovan luokan konna että hän itse. Se ei tuntunut oikealta, oli pakko olla jokin muu demokraattinen
keino vaikuttaa asioihin.
Niinpä pian työllistymisensä jälkeen Rinne hakeutui mukaan ammattiyhdistystoimin-

Jonne Rinne toivoo, että ay-toiminnalla saataisiin sitoutettua niin jäsenet kuin heidän
perheensäkin. Lapsiin ja lastenlapsiin ulottuva
matkavakuutus on jo nyt jäsenetuna, mutta
myös vapaa-ajantoiminnalla voisi lisätä
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

taan Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen riveissä. Muutamaa vuotta myöhemmin hänet valittiin liiton hallituksen varajäseneksi
ja Palkansaajajärjestö Pardian +/- 30 toimintaryhmään sekä Pardian Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi, viimeisimpänä SPJL:n valtuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2013–2017.
Aika Pardian ja STTK:n toimielimessä avasi
nuorelle aktiiville näköalapaikan valtion kenttään. Rinne sanookin, että ilman tuota kokemusta saattaisi olla hankalaa ymmärtää millaisin keinoin kaikkien valtion työntekijöiden
etuja ajetaan keskusjärjestötasolla, aiemmin
STTK:ssa ja nyt Akavassa.
– Sillä kokemuksella en katsele asioita pelkästään poliisin leijonamiekan kautta, Rinne
vakuuttaa.

Luotettava ja uskottava liitto
Tullessaan valituksi SPJL:n puheenjohtajaksi
Rinne hyppäsi liikkuvaan junaan. Valmistautuminen Akavan marraskuiseen liittokokoukseen sekä loppuvuodesta käynnistyviin sopimusneuvotteluihin oli liitossa aloitettu jo aiemmin. Rinteen ensimmäiset tehtävät sisältävätkin paljon kiinnikuromista.
– Tällä hetkellä työ on jatkuvaa tykitystä koko valveillaoloajan. Luen kaikki säännöt
ja edelliset pöytäkirjat asioista, jotka ovat
agendalla. Haluan olla viivalla ja pitää itseni ajan tasalla asioista, joita vien eteenpäin.
Päivät ovat pitkiä, aika-ajoin aamu kuudesta
4 | 2 017

iltakymmeneen. Illalla usein kysyn itseltäni,
olenko tänäänkin tehnyt kaiken mahdollisen
jäsenten eteen.
– Teemme liitossa kovaa edunvalvontaa
ja meidän pitää uskaltaa puhua palkkauksesta, eläkkeistä ja työurien pitenemisestä. Jäsenen ääni viedään meidän kauttamme niin
ylijohdoille, poliittisille päättäjille kuin suurelle yleisöllekin.
Akavan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kanssa Rinne uskoo suoraan ja välittömään keskusteluyhteyteen ja
yhteistyöhön. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee viime keväänä, eli vielä Yrjö Suhosen
puheenjohtajakaudella, Akavan kanssa toteutetun yhteiskampanjan poliisin resurssien lisäämiseksi. Samanlaista tekemistä hän odottaa myös omalla puheenjohtajakaudellaan.
Rinne on varma siitä, että SPJL:n laittaessa itsensä likoon ja osoittaessa oman ammattitaitonsa se saa jäsenmaksulleen vastinetta niin
keskusjärjestöltä kuin JUKOltakin.
– On ollut mukava huomata, että erilaiset
tahot, kuten organisaatioiden johdot, kansanedustajat ja ministerit, haluavat käydä keskustelua tulevaisuuden kuvasta kanssani. En
voi uskoa, että tapaamispyynnöt olisivat pelkkää kohteliaisuutta. SPJL on vahva toimija ayrintamalla.

Kilpailu kovenee
Lisäresursseista puhuttaessa Rinne painottaa, että myös rivissä olevista jäsenistä on
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Työ on jatkuvaa tykitystä
koko valveillaoloajan. Haluan olla
viivalla ja pitää itseni ajan tasalla
asioista, joita vien eteenpäin.

JONNE RINTEEN VUODET
2005 Poliisin perustutkinto
2003–2012 Nuorempi
konstaapeli, vanhempi
rikoskonstaapeli ja
rikosylikonstaapeli Jyväskylän ja
Keski-Suomen Poliisilaitoksella
1.1.2006–14.1.2008 KeskiSuomen Poliisien Yhdistyksen
sihteeri ja rahastonhoitaja
15.1.2008–31.12.2012 KeskiSuomen Poliisien Yhdistyksen
puheenjohtaja
9.10.2009–17.10.2013 SPJL:n
hallituksen varajäsen
2012–2013 Talouspäällikkö
Keski-Suomen poliisilaitoksella
2013 Kauppatieteiden maisteri
18.10.2013–26.10.2017
SPJL:n valtuuston puheenjohtaja
ja aluetoimikunnan jäsen
2014– Henkilöstön kehittämispäällikkö Sisä-Suomen
poliisilaitoksella
2014–2016 Pardian Keski-Suomen
aluetoimikunnan puheenjohtaja
2015 Hallintotieteiden maisteri
26.10.2017– SPJL:n puheenjohtaja
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huolehdittava. Työkyky, työhyvinvointi, työssä jaksaminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä terveyskysymykset ovat
yhtä kaikki tärkeitä edunvalvonnallisia kysymyksiä. Liitto onkin toiminut aktiivisesti muun
muassa poliisihallinnon kulttuuri- ja liikuntatuen säilyttämiseksi, vaikka se onkin vain yksi työhyvinvoinnin osa-alueista.
– Jos tuki poistetaan ilman vastaavaa
kompensaatiota, tulee jäsenistö kokemaan
sen työhyvinvoinnin heikennyksenä. Aikana,
jolloin eläkeikää nostetaan, vuosityöaikaa lisätään ja lomarahoja leikataan, tulevat heikennykset heijastumaan työhyvinvointiin ja
kenties myös henkilöstöbarometrin tuloksiin.
Puheenjohtaja on syystäkin huolissaan jäsenistön jaksamisesta: oikeushallinnon henkilöstöä rasittavat jatkuvat yt-neuvottelut
ja Hätäkeskuslaitosta riepottelevat runsaat
sairauspoissaolot. Suojelupoliisin organisaatioon saatiin liiton toimesta neuvoteltua luottamusmiessopimus, mutta uuden viraston
kulttuuri on vasta kehittymässä.
– Hätäkeskuspäivystäjien määrä vähenee, mutta samalla puheluiden määrä kasvaa. Olen pahoillani heidän puolesta, jotka
ovat sairastelukierteessä, mutta vähintään
yhtä huolissani myös heistä, jotka tekevät sairauspoistumien paikkaukset ylityönä ja lisätöinä. Miten kauan he jaksavat?
Työnantajan näköalattomuus tulevaisuudenkuvasta ihmetyttää Rinnettä. Palkkaus,
opintososiaaliset edut ja työllistymistakuu
ovat asioita, joita nuoret punnitsevat harkitessaan mille alalle pyrkisivät opiskelemaan
ja edelleen töihin.

Liittokokouksen jälkeisenä viikonloppuna
Rinne haki työpaikaltaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiasemalta
sinne unohtuneen kenkäparinsa. Samalla
käynnillä lukiessaan virkapostia hän ilahtui
saapuneiden onnitteluiden määrästä.

– Nuorista kamppaillaan ja monet muut
alat houkuttelevat, jos valtio työnantajana
ei huolehdi asioita kuntoon. Ei pari–kolmekymppiselle perheelliselle alanvaihtajallekaan enää pelkkä leijonamiekkahaalari riitä,
on oltava lihaa luitten päälle. On hyvä tiedostaa, että ammattikorkeakoulutettu työvoima
kiinnostaa laajemmaltikin.

Sielulla ja sydämellä
Kolmantena työviikkonaan Rinne kohtasi joukon uusia aktiiveja järjestötoiminnan peruskurssilla. 14-henkinen joukko muistutti Rinnettä tämän omasta innosta ay-toiminnan
alkuajoilta.
– Keskustelimme kurssilaisten kanssa siitä, että työelämän ongelmat eivät ole hävinneet mihinkään, mutta silti väkeä ei ay-toiminta kiinnosta. Työnantaja ei anna mitään ilman
vääntöä, siksi meidän on taisteltava. Toisaalta ne, jotka lähtevät mukaan, ovat mukana
täydellä sielulla ja sydämellä.
Rinne uskoo, että kentällä olevien ammattilaisten osaamista olisi mahdollista hyö4 | 2 017

Jonne Rinne työskenteli pitkään Jyväskylän ja Keski-Suomen Poliisilaitoksella.
(kuva: Vilppu Linjama)

dyntää myös liittokokouskautta lyhytjänteisemmin, jos nelivuotinen pesti tuntuu liian
työläältä. Esimerkiksi erilaisissa työryhmissä, joissa liitto on mukana, tarvitaan kentän
ammattitaitoa ja näkemystä.
– Tarvitsemme motivoitunutta väkeä, joka
haluaa laittaa kyynärpäät saveen. Osallistumismahdollisuuksien laajentaminen voisi olla
yksi keino avittaa tässä asiassa, onhan meillä
11 000 asiantuntijaa eri aloilta ympäri maan.
– Meillä on tunnustettu asema liittona ayperheessä ja on vain meistä itsestämme kiinni, millaiseksi haluamme SPJL:n tulevaisuudessa rakentaa. Siihen tarvitaan tekijöitä. Pitää uskaltaa kääriä hihat ja siitä tulee sen näköinen kuin tulee. Seuraavien sukupolvien tehtävä on arvioida, tuliko hyvä vai huono.
POLIISI & OIKEUS
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Tomi Sevander (vas.) valittiin valtuuston
puheenjohtajaksi, Outi Ahonen liiton
2. varapuheenjohtajaksi, Jonne Rinne
liiton puheenjohtajaksi ja Kimmo Laajavuori liiton 1. varapuheenjohtajaksi.

VALINTOJA JA TUNNELMAA
TEKSTI JA KUVAT
Katja Almgren

Puheita, naurua, jännitystä. Näitä kaikkia kuultiin ja nähtiin SPJL:n
liittokokouksessa 25.–26. lokakuuta, kun kokousedustajat valitsivat
liitolle uuden johdon ja tärkeät alueelliset toimijat. Tällä porukalla
jatketaan työtä jäsenten eteen liittokokouskaudella 2017–2021.

Liittokokoukseen
osallistui kaikkiaan
162 henkilöä ympäri
Suomen.

Liittokokouspäiviin toi jännitystä peräti kaksi äänestystä.
Sekä poliisihallinnon varapääluottamusmiehen että valtuuston varapuheenjohtajan paikoista äänestettiin.
16
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Marko Rikalainen (vas.) jatkaa poliisihallinnon varapääluottamusmiehenä, samoin Pekka Lassila pääluottamusmiehenä seuraavan nelivuotiskauden. Rikalaisen
valinta meni äänestykseen, kun vastaehdokkaaksi
asettui Helsingin poliisiyhdistyksen Mikko Siponen.

Liittokokous kutsui
12 vuotta puheenjohtajana toimineen

Pitkäaikaiset

Yrjö Suhosen liiton

aktiivit palkittiin

kunniapuheenjohta-

juhlallisin menoin

jaksi 25.10.

liittokokouksen
avajaisissa 25.10.

”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset eivät voi elää kädestä suu-

Valtuuston varapuheenjohtajaksi nousi äänestyksen

hun ja suunnitella toimintaansa aina vain vuodeksi eteenpäin. Turval-

jälkeen Leena Leppälä, jonka kilpakumppani kisassa

lisuusviranomaisten voimavarat on varmistettava useammaksi vuo-

oli OHK ry:n Tiina Kallio.

deksi kerrallaan”, sanoi sisäministeri Paula Risikko puheessaan.
4 | 2 017
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PUHELINSOITTO,
JOKA MUUTTI
YHDEN PERHEEN
ELÄMÄN

iStockphoto

”Sillä hetkellä tiesin,
että nyt on sattunut pahasti.”

TEKSTI
Tanja EkholmVenäläinen

M

uistan sen päivän tarkasti,
ihan pienetkin asiat. 17. kesäkuuta 2016 oli erityisen
kuuma, mutta iltaa kohden alkoi kasaantumaan pilviä taivaalle, yöllä sitten satoikin rankasti. Mieheni Mikko
lähti iltapäivällä ajoissa töihin, koska
oli niin sanottu painopiste-lista menossa. Mikko oli tosi kivasti pukeutunut ja
lähtöä tehdessään kiusoittelin häntä
siitä. Suikkasimme suukot lähdön hetkellä, ja siitä jäi minulle tosi hyvä mieli.
Ilta kului lasten kanssa puuhastellen, heillä oli kaveri yökylässä. Ihmettelin illan mittaan, ettei Mikko ollut soittanut kertaakaan. Hänellä oli yleensä
tapana soittaa ja toivottaa hyvät yöt.
Ajattelin silloin, että taitaa olla kiire, olihan perjantai-ilta ja kesäviikonloppu
edessä.
Olin juuri lähdössä tietokoneelta
ajatuksenani mennä nukkumaan, kun
puhein soi. Se puhelu muutti meidän
perheen, etenkin Mikon, elämän lopullisesti, paluuta entiseen ei ollut.
Luulin, että Mikko soittaa työnumerosta, koska puhelu ei tullut hänen
omasta kännykästään. Soittaja olikin
joku, jonka nimi meni minulta täysin
ohi. Puhelu alkoi jotenkin hassusti, koska sieltä sanottiin, ettei Mikko tule nyt
vähään aikaan kotiin. Kysyin ihmetellen onko heillä keikka päällä ja venyykö se, koska Mikon olisi kuulunut päästä vasta aamuviideltä töistä ja soitto
tuli noin 00.40.

SIIHEN SE PYSÄHTYI, MINUN MAAILMANI, hetkeksi aivan täysin, ne sanat

osuivat niin syvälle ”Mikkoa on ammuttu ja Mikon työkaveri on kuollut.” Ensimmäiseksi yritin tivata miten Mikko
voi, ja soittaja kertoi, että tämä on nukutettuna ambulanssissa. Sillä hetkellä
tiesin, että nyt on sattunut pahasti.
Olen itse sairaanhoitaja ja työskennellyt 20 vuotta ensiavuissa. Seuraavan
kysymykseni sain soperrettua itkun
seasta: ”Onko Antsa (Mikon hyvä ystävä ja partiokaveri) kuollut?” Sen verran
he kertoivat, että Antsa se ei ollut.
Se tilanne oli jotenkin täysin absurdi, eihän kukaan ammu poliisia Suomessa kuoliaaksi, eikä minun miestäni
ole voitu ampua. Se tyypillinen epäusko, joka iskee shokkitilanteessa; tämä
ei ole totta, ei näin voi käydä, ei meille,
ei minulle.
Soitin Töölön tapaturma-asemalle,
josta kerrottiin, ettei ambulanssi ollut
vielä saapunut, mutta sen tiedettiin
olevan matkalla. Minua kehotettiin ottamaan yhteys kriisipäivystykseen ja
luvattiin, että lääkäri soittaisi ”kohta
puoliin”. Ne olivat elämäni pisimmät
2,5 tuntia ennen kuin sain tietää mitään Mikon voinnista. Jouduin itse soittamaan poliisin tilannekeskukseen ja
sen jälkeen Töölön tapaturma-asemalle uudestaan.
Se epätietoisuuden aika on piirtynyt varsin vahvasti alitajuntaani kauheana asiana ja toivoisinkin, että jos
4 | 2 017

vastaavaa koskaan tapahtuu, pidettäisiin omaisiin paremmin yhteyttä.
Ensimmäisen puhelun jälkeen minut
jätettiin täysin yksin. Toki puhelimessa
kysyttiin, saanko ketään kiinni yöllä ja
kerroin saavani. Olin kuitenkin kolmen
lapsen kanssa kotona keskellä yötä tietämättä mitään, mitä oli tapahtunut.
Ymmärrän, että tilanne oli varmasti
kamala myös poliisilaitoksella, ja kaikki oli vielä täysin avoinna ja keskeneräistä.
Se hätä ja tuska, kun et saa ketään
kiinni yöllä, tuntui lohduttomalta. Onneksi äitini ja veljeni vastasivat ja veljeni lähti heti tulemaan luoksemme
Helsingistä.
KOLMEN AIKAAN YÖLLÄ SAIN VIIMEIN
TIETÄÄ , että Mikkoa oli osunut pahas-

ti käteen. Hän odotti leikkaussaliin menoa edelleen nukutettuna. Valvoin koko yön, koska odotin tietoa miten leikkaus meni. Aamulla puoli yhdeksän aikaan sain tietää, että Mikko oli heräämössä ja siirrettäisiin päivällä osastolle. Vasta silloin annoin itselleni luvan
torkahtaa 1,5 tunniksi.
Yöllä tyttäremme heräsi ja ihmetteli miksi veljeni oli meillä ja miksi itkin.
Kerroin, että isää oli ammuttu. Se oli
valtava järkytys myös lapselle, mutta
päätin, että lapsiltamme emme salaa,
peittele tai piilottele asioita. He kyllä
havainnoivat asioita ja tekevät sitten
omia, ehkä jopa vääriä johtopäätöksiä.
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”Tilanne oli täysin absurdi,
eihän kukaan ammu
poliisia Suomessa kuoliaaksi.”

Poikamme sai tietää asiasta aa
mulla herättyään. Lapsemme pääsivät
heti kriisiryhmän tuen piiriin ja ensim
mäinen tapaamisaika taisi olla maa
nantaina, kun isän loukkaantumisesta
oli kulunut muutama päivä.
NÄIN JÄLKIKÄTEEN AJATELLEN minulla

on varsin vähän muita muistikuvia
tuosta kesästä. Aika meni päivästä toi
seen kotona hoitaessa Mikon haavaa,
odotukset paranemiselle olivat suuret.
Mikko oli sairaalassa kaiken kaikkiaan
2,5 viikkoa. Tuona aikana, mutta myös
sen jälkeen, tiedon kulku ja kaikki mitä
ampumahaavan hoitoon kuului, oli ko
vin epävarmaa ja epäsäännöllistä. Suo
messa hoidetaan varsin vähän korkea
energisiä ampumavammoja ja vielä vä
hemmän rynnäkkökiväärin aiheut
tamaa vammaa. Se teki asiasta erityi
sen raskasta.
Lisäksi Mikko kärsi kovista kivuista
ja sai todella vahvoja, persoonaan vai
kuttavia kipulääkkeitä. Olin vasta ke
väällä työskennellyt päihdepoliklinikal
la ja hoitanut useita asiakkaita, joilla
oli vahva riippuvuus samoihin lääkkei
siin. Yksi suurimmista peloistani oli
(ihan aiheellisesti), että Mikolle jäisi py
syviä, kroonisia kipuja ja hän joutuisi
koko loppuelämänsä syömään vahvo
ja lääkkeitä, ja ajautuisi niiden väärin
käyttäjäksi.
20
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Emme olisi selvinneet kesästä ja
syksystä ilman lähimmäisten ja ystävi
en apua ja tukea, emmekä voi kuin ih
metellä, miten paljon saimme tukea ja
konkreettista apua ympäri Suomen,
mutta etenkin Mikon työkavereilta, esi
miehiltä, SPJL:ltä, Poliisihallituksesta,
Helsingin valmiusyksiköltä ja ItäUude
maan poliisilaitoksen konstaapelilta.
ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ OLI, että Mik

ko sai valtakirjalla työkaverinsa Hannu Väänäsen hoitamaan kaikkia
juoksevia asioitaan. Mielestäni jokai
sessa työyksikössä tulisikin keskustel
la, kuka hoitaa juoksevat asiat, jos jo
ku työkaveri loukkaantuu tai kuolee.
Koimme, että tämä apu helpotti suu
resti meidän elämäämme ja saimme
keskittyä vain Mikon hoitamiseen ja tu
kemiseen, ja Mikko sai keskittyä toipu
miseen.
Lisäksi meillä oli erikseen henkilö, jo
ka jatkuvasti tarkkaili meidän jaksamis
ta, etenkin Mikon, vierailujen ja yhtey
denottojen suhteen. Jossain välissä oli
pakko rajoittaa Mikonkin luona vierai
levien ihmisten määrää, koska tuli tun
ne, että oma perhe jää jalkoihin. Lähei
set ystävät, omaiset ja työkaverit, eten
kin tapahtumapaikalla olleet, olivat
mielestäni etusijalla vierailuissa. Koin,
että Mikolle oli tärkeää ja terapeuttista
päästä juttelemaan ”keikasta” paikalla

olleiden työkavereiden kesken ja surra
menehtynyttä virkaveljeä omiensa
kanssa. Mielestäni oli suuri ”kädenojen
nus” sairaalalta tarjota yksityishuonet
ta lähes koko hoidossaoloajalle.
Viimeiset 1,5 vuotta ovat olleet to
della raskasta aikaa. Me molemmat,
mutta etenkin Mikko, olemme surreet
Mikon työkaverin menetystä ja hänen
perhettään. Mikko on kantanut syylli
syyttä siitä, olisiko Tomppa kuollut il
man hänen loukkaantumistaan. Olen
yrittänyt muistuttaa itseäni ja puoli
soani siitä, että syyllinen on vain ja ai
noastaan tekijä, joka tämän tragedian
aiheutti, eikä hänkään ole enää täällä
vastaamassa teoistaan.
SE LOUKKASI, KUN SANOTTIIN, ETTÄ
”ONNEKSI SE OLI VAIN KÄSI, EIKÄ HENKI.” Totta, mutta käsikin on niin helka

tin tärkeä kapistus nuorelle, elämänsä
kunnossa olevalle, urheilulliselle polii
simiehelle, joka rakasti työtään Vati
hommissa. Vamma muutti silmänrä
päyksessä miehen identiteetin. Käsi ei
tule ikinä enää kuntoon, ainoastaan
pientä paranemista voidaan vielä het
ken aikaa toivoa.
Voitte kuvitella, kuinka paljon per
heemme elämää ison tontin ja omako
titalon kanssa on vaikeuttanut se, että
painavin sallittu nostettava on vain ke
vyehkö kauppakassi. Nykyään taitaa

”Mikko nukkuu edelleen levottomasti
ja ’taistelee’ useina öinä.”
sisulla ja riskillä nousta painavampikin
tavara, mutta suuren liikerajoitteen
vuoksi monet terveeseen käteen verratut toiminnat ovat estyneet.
Meidän henkisiä voimavaroja on
koeteltu todella paljon tänä aikana,
mutta päätimme Mikon kanssa, että
Vihti ei meitä voita, ei ikinä. Me emme
anna periksi, koska silloin tekijä olisi
saanut kaiken haluamansa. Me kaikki
menetimme liikaa tämän tapauksen
myötä.
ETEENPÄIN ON MENTY PIKKUHILJAA.

Mikko nukkuu edelleen levottomasti ja
”taistelee” useina öinä. Psyykkisen
avun saanti, etenkin Mikolle, oli työn
ja tuskan takana. Oli jokseenkin kornia
tarjota psykiatrisia keskusteluja sairaalassa, kun toinen oli tuhannen kipulääkepöllyssä koko ajan. Jälkikäteen
niitä olisi tarvittu, ihan vain ”tsekkausmielessä”, että onhan kaikki ok.
Iso kiitos Mikon esimiehille, kun tarjosivat tilaisuuden traumanpurkupäiville. Siitä jäi Mikolle tosi hyvä fiilis ja
asioita sai oikeasti purettua. Lisäksi oli
upeaa saada tavata niiden henkilöiden
puolisoita, jotka tuona kohtalokkaana
yönä olivat olleet töissä, vertaistuen
saanti oli ensiarvoisen tärkeää. Meitä
yhdisti samat pelot ja ahdistukset ja oli
hyvä päästä käymään niitä läpi. Pidämme edelleen yhteyttä toisiimme.

En ensimmäisinä hetkinä osannut
edes ajatella, kuinka paljon yksi kesäinen yö muutti elämäämme. Vasta nyt
sen laajuuden ymmärtää vähitellen.
Edelleen se kuitenkin pysäyttää, kun
tajuaa, kuinka pienestä elämä on
kiinni.
PAHIN KAUHUSKENAARIONI EI ONNEKSI TOTEUTUNUT, vaan Mikko pääsi pik-

kuhiljaa eroon kipulääkkeistä. Silti sairaaloiden tulisi antaa asianmukaista
ja oikeaa tietoa kipulääkkeistä, siitä
kuinka hidasta vieroittautuminen niistä on. Tietoa pitäisi antaa myös siitä,
miten lääkkeet vaikuttavat persoonaan ja psyykeeseen, etenkin kun osalle lääkitys jää loppuelämäksi.
Kaiken kaikkiaan olemme todella,
todella kiitollisia kaikille meitä auttaneille, emmekä voi nostaa ketään yksittäistä henkilöä ylitse muiden kiitoksissa, vaan kaikki saamamme apu näinä 1,5 vuotena on ollut mittaamattoman arvokasta. Me emme olisi selvinneet näistä kamaluuksista ilman teitä.
Nöyrimmät kiitokset kaikille virkaveljille ja meitä auttaneille. Paljon jäi vielä
kertomatta, mutta jos kukaan koskaan
tarvitsee neuvoa, vinkkejä, tukea, niin
yhteystietoni saa toimituksesta. Toivotamme sydämestämme teille kaikille
rauhallista joulunaikaa ja parempaa
uutta vuotta 2018!

Pieni muistilista
pahimman varalle
• Varmistakaa omaisten tuki,
mahdollisimman ajanmukainen ja
nopea tiedonkulku
• Konkreettinen apu ja tuki
• Huomioikaa loukkaantuneen lääkitys
(jaksaminen, vaikutus persoonaan,
mahdollinen riippuvuus)
• Yksityisyys
• Vierailujen porrastus ja vierailujen
siirto muualle kuin sairaalaan
• Luottohenkilöitä 1–3 (juoksevat asiat,
yhteyshenkilö, valtakirjat tarvittaessa)
• Esimiesten täysi tuki on todella
arvokasta
• Puolisoille suunnattu oma tuki
ja vertaisryhmä
• Lapsille oma tuki
• Psyykkisen avun saanti on
ehdottoman tärkeää

Kirjoittaja Tanja Ekholm-Venäläisen
puoliso Mikko Venäläinen haavoittui
työtehtävissä Vihdissä 17.6.2016.
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P&O t yöpaikalla – Kainuun edunvalvontatoimis to

TOIMITTANUT
Katja Almgren
KUVA
Anu Kovalainen

• Työpaikka: Kainuun edunvalvontatoimisto,
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja
edunvalvontapiiri
• Henkilöstö:
– Kajaanin toimipaikka: johtava yleinen
edunvalvoja, 4 yleistä edunvalvojaa ja
9 edunvalvontasihteeriä
– Kuhmon toimipaikka: 1 yleinen
edunvalvoja ja 2,5 edunvalvontasihteeriä
• Lähiesimies: Päivi Koponen, Kainuun
edunvalvontatoimiston johtava yleinen
edunvalvoja
• Työnantajaesimies: Kari Hietala, PohjoisSuomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin
johtaja

1. YLEINEN EDUNVALVOJA

4. YLEINEN EDUNVALVOJA

Päämiesten elämäntilanteet
ovat hyvin erilaisia: on
mielenterveysongelmaisia,
muistisairaita, kehitysvammaisia
ja iät vaihtelevat nuorista
vanhuksiin.

1. Millainen työpaikka Kainuun
edunvalvontatoimisto on?

vat yrittämään ja haasteisiin vastaaminen tuottaa tyydytystä
ja on siten palkitsevaa.

Päivi, 61: Työskentelemme tiimeittäin (1 edunvalvoja + 2 edunvalvontasihteeriä), mutta teemme myös yhteistyötä tiimien kesken ja pidämme toimistopalavereita kuukausittain. Tiettyjen
pelisääntöjen puitteissa jokaisella tiimillä on omat työskentelytapansa.

4. Oikeusapu ja edunvalvonta eriytettiin
1.10.2016, miten se on näkynyt työssäsi?

Jaana, 50: Kainuun edunvalvontatoimistossa työ on itsenäistä ja työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja haasteellisia.

2. Millaista päivittäinen työ on?
Päivi: Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiesten rahaja taloudellisista asioista. Sihteerit hoitavat päämiesten juoksevat raha-asiat sekä etuisuuksien hakemiset. Edunvalvoja tekee asiakasta koskevat sopimukset ja toimeksiannot, vastaa
omaisuuden ja velkojen hoitamisesta, päättää käyttövarojen
myöntämisen ehdot, hoitaa päämiehen oikeudellisen edustuksen viranomaisissa ja valvoo päämiehensä oikeuksia sekä turvaa riittävän hoidon ja huolenpidon.
Jussi, 33: Päämiesten elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia, on
mielenterveysongelmaisia: muistisairaita, kehitysvammaisia ja
iät vaihtelevat nuorista vanhuksiin.
Jaana: Edunvalvojan tehtävistä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Tässä työssä ei pidä järkyttyä, jos suunnitelmat muuttuvat tai pöytä ei ole tyhjä työpäivän päätteeksi. Jokainen päivä on erilainen.

3. Miten kuormittavaa työ on?
Jaana: Edunvalvontatyötä kuormittaa kiire. Kiireen tuntua pahentavat useat keskeytykset työpäivän aikana, lomien tuuraukset ja sairaslomat. Toki sopiva kuormittuminen kuuluu työhön, eikä se ole haitallista. Päinvastoin uudet haasteet motivoi-

Päivi: Muutoksen yhteydessä toimistomme siirtyi Itä-Suomen
oikeusapu- ja edunvalvontapiiristä Pohjois-Suomen oikeusapuja edunvalvontapiiriin. Samalla Hyrynsalmen toimisto lakkautettiin ja työntekijät siirtyivät Kajaanin toimipisteeseen, ja asiakasmääriä tasattiin. Työtehtävissä uudistus ei aiheuttanut suuria muutoksia.
Ennen uudistusta Kajaanin oikeusaputoimistossa pystyttiin
päättämään hallinnollisista asioista enemmän itsenäisesti.
Myös hallintosihteeri toimi Kajaanissa, uudistuksen jälkeen hallinto on siirtynyt Ouluun.
Jussi: Hallinnon keskittäminen ja siirtäminen kauemmaksi on
lisännyt byrokratiaa ja virkamiesten työaikaa kuluu nykyisin
enemmän viestittelyyn hallintosihteerien kanssa. Positiivista
tässä on se, että esteellisyydet oikeusavun ja edunvalvonnan
välillä ovat vähentyneet.
Yleinen suuntaus on kuitenkin se, että päämiesmäärät kasvavat, eikä virkoja saada perustettua suhteessa asiakasmäärän kasvuun. Tämä johtaa siihen, että työn tuottavuus tilastoissa paranee mutta työn laatu heikkenee.

5. Syyttäjälaitosta suunnitellaan
muutettavaksi yhden viraston malliin.
Mitä ajattelet tästä?
Jussi: Yhden viraston mallissa ei sinällään ole paljoa eroa verrattuna kuuden viraston malliin, koska hallinto on jo etäännytetty tavallisista virkamiehistä. Toki kaikkialla ei välttämättä ymmärretä alueiden erilaisuutta, mikäli hallinto keskitetään yhteen
paikkaan. Ongelmia saattaa tulla eteen esimerkiksi matkakorvauksia hakiessa, jos hallinnossa ei ymmärretä, ettei kaikkialla
ole julkista liikennettä ja pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä.
Jaana: Yhden viraston malli voi olla toimivakin. Mietityttää
kuitenkin jääkö Pohjois-Suomi etäiseksi hallintoasioissa.

5. YLEINEN EDUNVALVOJA
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Vuoden Poliisi Risto Ottavainen:

MAAHANMUUTTAJIEN
INTEGROIMINEN EHKÄISEE
RIKOLLISUUTTA
Oulun seudulla asuvan irakilaisperheen tytär halusi lähteä yksin Etelä-Suomeen
opiskelemaan, mutta se ei sopinut perheen käsitykseen kunniallisen naisen elämästä.
Tilanne olisi voinut johtaa tragediaan, mutta viranomaisten yhteistyön avulla tarina
sai onnellisen lopun. Yksi tämän tapahtumaketjun keskeisistä toimijoista
oli marraskuussa Vuoden Poliisiksi valittu rikosylikonstaapeli Risto Ottavainen.
24
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Suomalaiseen lainsäädäntöön ja
kulttuuriin perehdyttäminen tapahtuu
normaalissa kanssakäymisessä.

TEKSTI
Sari Haukka
KUVAT
Katja Almgren
ja Henri Luoma

Risto Ottavainen
yhdessä irakilaistaustaisten veljesten Steven
(vas.) ja Evel AlNazaryn kanssa.

R

isto Ottavaisen toiminta irakilaistytön tapauksessa oli mitä
suurimmassa määrin poliisin
ennalta estävää työtä. Sellaista tekevät ulkomaalaistutkinnassa työskentelevät poliisit kaikkialla Suomessa. Julkisuudessa kuitenkin puhutaan usein
vain ulkomaalaistutkinnan yhdestä
osa-alueesta: pakkopalautuksista.
Suuria tunteita ja voimakkaita reaktioita herättävä ulkomaalaispoliisin
toiminta valittiin Vuoden Poliisin teemaksi, jotta saataisiin lisättyä tietoisuutta siitä, mitä tähän vaativaan ja
monipuoliseen poliisityön osa-alueeseen kuuluu. Valinnassa painotettiin
erityisesti maahanmuuttajien integroitumista tukevaa toimintaa. Poliisi palauttaa ne, joille ei ole annettu oikeutta asua Suomessa, mutta auttaa sopeutumaan niitä, joilla on lupa tänne
jäädä.

Hyvä yhteistyö perustuu
luottamukseen
Maahanmuuttajien integroimisen tärkeys korostui Oulussa vuonna 2015 tapahtuneen kirvessurman jälkeen. Kaksi ihmistä tappanut ja poliisia kirvellä
lyönyt somalimies tiedettiin somaliyhteisössä ongelmaiseksi ihmiseksi, mutta poliisin ja yhteisön välillä ei vielä ollut sellaista luottamusta, että asiasta
olisi tohdittu poliisille puhua. Niinpä
Oulun poliisilaitoksen johto päätti panostaa kunnolla ulkomaalaistutkintaan, jossa työskentelee tällä hetkellä
20 poliisia. Ryhmää johtaa rikosylikonstaapeli Risto Ottavainen.
– Yksi työmme keskeisiä tavoitteita

on, että maahanmuuttajilla olisi kontakti, johon ottaa yhteyttä, kun apua
tarvitaan. Yhteisö saattaa esimerkiksi
tietää, että jollakin sen jäsenellä on
mielenterveysongelmia, mutta heillä ei
välttämättä ole tietoa tarjolla olevasta avusta eikä luottamusta viranomaisiin, Ottavainen toteaa.
Pitkäjänteisellä, luottamusta rakentavalla kanssakäymisellä Ottavaisen ryhmä on päässyt tilanteeseen,
jossa poliisiin luotetaan ja sen puoleen
käännytään ajoissa. Joskus avun antaja on poliisi, mutta usein tarvitaan muidenkin tahojen tukea.
Miten luottamus rakennetaan aivan erilaisesta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa, varsinkin kun kokemukset poliisista eivät lähtömaassa useinkaan ole kovin hyvät?
– Ei se hetkessä synny, tarvitaan pitkäaikaista läsnäoloa ja kunnioittavaa
asennetta molemmin puolin. Ulkomaalaistutkinnassa työskentelevällä poliisilla pitää olla hyvät sosiaaliset taidot,
hänen on hyvä olla ulospäinsuuntautuva ja aktiivinen, Ottavainen toteaa.

Suomen lait ja
kulttuuri tutuiksi
Ulkomaalaisvalvontaan valmistavia
kursseja on tarjolla, mutta Ottavainen
on myös itse tutustunut lähtömaiden
kulttuureihin lukemalla ja lopulta kyselemällä. Sitten kun yhteys on jo luotu
ja luottamuksen siemenet kylvetty, voi
ihan suoraan kysyä, miksi teette noin
tai minkä takia sanotte näin.
– Maahanmuuttajat kyllä kertovat
kulttuuristaan, kun tietävät, että en
4 | 2 017

käytä heidän kertomaansa loukkaavalla tavalla. Toisaalta minun tehtäväni
on kertoa meidän laeistamme ja kulttuuristamme, siitä mihin pitää sopeutua, jos haluaa täällä elää.
Useimmiten tämä suomalaiseen
lainsäädäntöön ja kulttuuriin perehdyttäminen tapahtuu normaalissa
kanssakäymisessä, erilaisten tapaamisten yhteydessä. Varsinaisia laillisuuskasvatusluentoja Ottavainen voi
pitää kutsusta vastaanottokeskuksissa, mutta enimmäkseen hän puhuu
näistä asioista esimerkiksi vieraillessaan moskeijassa tai maahanmuuttajien yhteisöissä.
– Yleensä tapaaminen lähtee siitä,
että yhteisön edustaja soittaa minulle
tai minä soitan ja ehdotan tapaamista.
Meiltä menee aina kaksi poliisia ja esimerkiksi moskeijassa vieraillessamme
tapaamme aina useampia yhteisön
edustajia. Siinä jutellaan ihan arkipäiväisistä asioista; voi olla, että yhteisöllä on joku huolia aiheuttava jäsen tai
sitten halutaan tietää, kuinka lapset
voisivat päästä harrastuksiin mukaan.
– Vanhemmat toivovat meidän vierailevan esimerkiksi koraanikoulussa,
jotta lapset näkevät, että poliisi on hyvä ihminen. Tieto leviää myös yhteisöstä toiseen; kun olemme vierailleet jonkun ryhmän luona, niin muutkin haluavat tavata meitä, Ottavainen kertoo.

Perhe ja harrastukset
antavat voimaa
Ulkomaalaispoliisin työ on luonnollisesti paljon muuta kuin leppoisia tapaamisia ja rupattelua. Siihen mahtuu
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Risto Ottavainen on
42. Vuoden Poliisi
Vuoden Poliisin valitsevat Helsingin Nuorkauppakamari, SPJL ja Poliisihallitus. Nämä tahot myös päättävät yhteistyössä vuosittain teeman, poliisin toimintasektorin, jolle halutaan tuoda julkisuutta Vuoden Poliisin valinnan myötä. Tänä vuonna teemaksi valittiin poliisin
toiminta maahanmuuttajien sopeuttamiseksi Suomeen. Haettiin
poliisia, joka on osoittanut kykyä ja innostusta kohdata eri taustoista tulevia maahanmuuttajia ja heidän edustajiaan tavalla, joka lisää maahanmuuttajien tietoa Suomen lainsäädännöstä ja kulttuurista ja siten edesauttaa sopeutumisprosessia.
Poliisilaitosten tekemien hyvien ehdotusten joukosta Vuoden
Poliisiksi valittiin rikosylikonstaapeli Risto Ottavainen, joka työskentelee ryhmänjohtajana ulkomaalaistutkinnassa Oulussa. Ottavainen aloitti poliisiuransa vuonna 1996 Oulun poliisilaitoksella
järjestyspoliisin kenttätehtävissä, mutta siirtyi pian rikostutkijaksi
silloiseen rikostoimistoon, josta edelleen väkivaltatutkintaan.
”Ottavaisen positiivinen asenne yhteistyöhön ja maahanmuuttajien kohtaamiseen on madaltanut asiakkaiden kynnystä ottaa
yhteyttä ja käydä vuoropuhelua poliisin kanssa kaikissa mahdollisissa asioissa”, Oulun poliisilaitoksen tekemässä ehdotuksessa todetaan.

ikäviäkin asioita. Niitä tulee joskus ajatelleeksi myös vapaa-ajalla, varsinkin
jos tapaus on esillä mediassa. Siksi on
tärkeää, että on muuta elämää. Ottavainen on entinen jääkiekkoilija ja valmentaa nykyään Oulun Kärppien junioreita, myös omia poikiaan. Perhe sekä omat ja lasten harrastukset auttavat laukaisemaan stressiä. Ottavaisen
mukaan perheen merkitystä ei voikaan
liiaksi korostaa.
Viime aikoina on tullut yhä enemmän tapauksia, joissa poliiseja maalitetaan ja heidän läheisiäänkin uhkaillaan. Ottavainen ei kuitenkaan ole joutunut pelkäämään oman tai perheensä turvallisuuden puolesta.
– Olen ollut onnekas, koska minuun
tai perheeseen ei ole kohdistunut uh26

kauksia. Jotain heittoja on joskus ollut,
mutta ne on saatu selvitettyä puhumalla. Ja kyllä sillä omalla käytökselläkin tietysti on merkitystä eli kun kohtelee ihmisiä kunnioittavasti, riski joutua
uhkausten kohteeksi pienenee, Ottavainen sanoo.
Ulkomaalaistutkinnan poliisit tekevät työtään julkisuuden valokeilassa ja
saavat osakseen aiheetonta kritiikkiä
varsinkin niiltä, joiden on vaikea ymmärtää, että poliisi ei tee päätöksiä vaan on
täytäntöönpaneva viranomainen.
– Ei aiheeton kritiikki mukavalta
tunnu, varsinkin kun emme oikein voi
puolustautua julkisuudessa. Emme voi
kertoa yksittäisistä tapauksista. Mutta onneksi voimme keskustella työyhteisössä, niiden ihmisten kanssa, jotka
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tietävät, miten asia oikeasti meni.
Toisaalta on sitten niitä positiivisia
tarinoita, joista voi iloita pitkään. Kuten nyt se irakilaistyttö, joka halusi lähteä etelään opiskelemaan satojen kilometrien päähän perheestään. Ottavainen keskusteli perheen kunniasta huolissaan olleen veljen kanssa ja sai tämän ymmärtämään, että Suomeen sopeutuminen edellyttää ammatin hankkimista ja että siskolla on siihen oikeus.
Jos perhe haluaa elää Suomessa, tämä on hyväksyttävä.
Vuoden Poliisi taisi löytää oikeat
sanat, sillä nyt tuo nuori nainen on valmistumassa ammattiin ja hänellä on
hyvät välit perheeseensä. Hyvät ovat
välit myös veljen ja Ottavaisen välillä
ja yhteyttä pidetään edelleen.

SPJL riitauttaa ammatillisten
eläkeikien korotuksen
SPJL riitauttaa ammatillisten eläkeikien korotuksen vuoden

2018 aikana. SPJL tekee asiassa yhteistyötä muiden järjestö
jen kanssa. Liitto valmistautuu viemään asian tarvittaessa
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) asti.
Jokaisesta valitusprosessissa mukana olevasta järjes
töstä valitaan yksi tai kaksi keväällä 2018 58 vuotta täyttä
vää jäsentä mukaan prosessiin. SPJL:n jäsenistä nämä hen
kilöt on jo valittu liittoon tulleiden yhteydenottojen pohjal
ta. Jokaisen eläkeiän noston kohteena olevan henkilön ei siis
tarvitse tehdä asiassa erillistä valitusta, sillä jos EIT velvoit
taa Suomen valtiota maksamaan korvausta juttunsa voit
taneelle, voi myös valitusprosessiin osallistumaton, samassa
asemassa oleva henkilö esittää EIT:n tuomioon perustuvan
korvausvaatimuksen suoraan Suomen valtiolle.
Riitauttaminen etenee niin, että kustakin järjestöstä va
litut henkilöt pyytävät ensin KEVA:sta ennakkopäätöstä
omasta eläkeiästään. KEVA:n päätöksestä riippuen proses

KUN RAHA RATKAISEE ...

ENSIHOIDON
LAATUTUOTTEET
POLIISIASIAKKAILLE
MEILTÄ

si etenee joko kotimaisten muutoksenhakuinstansseihin
(TELK ja VakO) ja sitä kautta Euroopan Ihmisoikeustuomiois
tuimeen tai suoraan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen
(EIT).
Vaikka EIT:n antamat tuomiot sitovat sopimusvaltioita,
ei sillä kuitenkaan ole toimivaltaa muuttaa tai kumota kan
sallisen viranomaisen tai tuomioistuimen tekemää päätös
tä. Se voi ainoastaan todeta, onko valtio rikkonut ihmisoikeus
sopimusta vai ei. Langettava tuomio johtaa kuitenkin usein
kansallisen lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muut
tamiseen. Lisäksi EIT voi siis velvoittaa valtion maksamaan
korvausta ja tällöin myös muut samassa tilanteessa olevat
voisivat vaatia korvausta.
Lisätietoja asiasta antaa lakimies
Rita Ridanpää (rita.ridanpaa@spjl.fi,
p. 050 525 2259)

Meille on tärkeää,
että perheenjäsenet
viettävät aikaa

yhdessä.

ILMAN VÄLIK ÄSIÄ

Tuhannet perheet ovat löytäneet yhdessäolon ja liikunnan riemun perhejaksoillamme.
Perheesi voisi olla tänä vuonna yksi heistä.

WWW.MEDKIT.FI
INFO@MEDKIT.FI

010 311 3080

Perheiden 1.askel-hyvinvointijaksojen
ohjelmasisältöihin ja ajankohtiin tutustumalla
löydät perheellesi mieluisimmat vaihtoehdot.
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Tutustu ja hae jaksoille
osoitteessa pht.fi
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py kälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, poliisihallinto

TUIJA HEINO
pääluottamusmies, oikeusministeriö

Olen jäämässä eläkkeelle poliisin virasta. Onko mi
nulla mahdollisuus työskennellä poliisissa eläkkeel
lä ollessani?
Kyllä on. Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit työskennellä niin paljon kuin haluat, ja työskentelystä kertyy eläkettä 1,5 % vuosiansiosta. Tätä eläkekertymää sinun pitää
hakea erikseen täytettyäsi 68 vuotta. Eläkkeen saamisen
edellytyksenä on Julkisten alojen eläkelain 10 §:n mukaan
se, että et ole enää siinä palvelussuhteessa, josta jäät eläkkeelle. Jos siis olet aikeissa jatkaa irtisanoutumisen ja eläköitymisesi jälkeen nimenomaan samassa virassa, kannattaa etukäteen tarkistaa Kevasta sen vaikutusta eläkkeen
myöntämiseen.
PL

Olen ollut pitkällä yhdenjaksoisella sairauslomalla,
johon sisältyy ajanjakso, jossa olin ensin kaksi viik
koa töissä ja sitten kolme viikkoa vuosilomalla. Tä
män jälkeen sairauslomani jatkui samalla perusteel
la. Katkaiseeko tämä viiden viikon jakso sairaus
lomani yhdenjaksoisuuden?
PL
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Ei katkaise. Jos olisit työskennellyt ennen vuosilomaa
tai sen jälkeen vähintään 30 kalenteripäivään sisäl-
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tyvinä työpäivinä, sairausloman yhdenjaksoisuus olisi katkennut. Virkamiehen sairausloman yhdenjaksoisuuden
määritelmä on valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen
19 §:ssä. Sen mukaan virkamiehen sairausloman yhdenjaksoisuus katkeaa, jos hän sairauslomajaksojen välissä on ollut työssä vähintään 30 kalenteripäivään sisältyvinä työpäivinä tai jos sairauslomat ovat johtuneet selvästi eri sairaustapahtumista.
Valtionvarainministeriön antaman ohjauksen mukaan
30 kalenteripäivän työskentelyajanjakson katkaisevat esimerkiksi vuosiloma, saldovapaa, kuntoutus tai työkokeilu.
Katkon jälkeen tulee kyetä työskentelemään normaalisti 30
kalenteripäivän aikana.

Työskentelen käräjäsihteerinä ja yksi istuntopaikois
tamme sijaitsee virastopaikkakuntamme ulkopuo
lella. Luetaanko matkaaika erilliselle istuntopaikal
le työajaksi?
Työaikalain 4 §:n 3 momentin mukaan ”Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole
pidettävä työsuorituksena.”
Selvää on, että tavanomaiset päivittäiset työmatkat kotoa virkapaikalle/virastoon ja sieltä jälleen kotiin, eivät norTH

Matkaan käytettyä aikaa ei
lueta työaikaan, ellei sitä samalla
ole pidettävä työsuorituksena.

maalisti ole työaikaan luettavissa. Normaalista työmatkasta poikkeavia matkoja ovat käräjämatkat, joita käräjäoikeuksien henkilöstö, lähinnä tuomari ja käräjäsihteeri, tekevät virastopaikkakunnan ulkopuolella toisessa kunnassa sijaitsevalle istuntopaikalle. Erillisiä istuntopaikkoja on tällä
hetkellä noin 20, missä käräjäoikeus käy pitämässä istuntoja tarpeen mukaan.
Käräjämatkoille osallistuu istuvan tuomarin ohella käräjäsihteeri, joka on työaikasäännösten piiriin kuuluva virkamies, toisin kuin tuomarit. Tällaiset käräjämatkat tehdään
pääsääntöisesti yhteisellä kulkuneuvolla ja matkalla keskustellaan usein käräjillä käsiteltäviä ja jo käsiteltyjä asioita.
Valtion työaikasopimuksessa on matka-ajasta oma sopimusmääräys, joten työaikalaki jää taustalle. Työaikasopimuksen 3 §:n 2. momentin mukaan matka-aikaa ei lueta
työajaksi, ellei sitä samalla ole pidettävä varsinaisena työsuorituksena. Tätä täydentää soveltamisohje, jossa todetaan, että virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virka- tai työtehtävien suorittamiseen, kuten vartiointiin ja laitteiden tarkkailuun, käytetty aika.
Tätä sopimusmääräystä on tulkittava suppeasti ja kirjaimellisesti eli matkan aikana tapahtuvaa valmistautumista tuleviin virkatehtäviin, keskusteluja kollegojen tai esimiesten kanssa ei ole pidetty varsinaisena työsuorituksena. Tämän linjan mukaisesti käräjäsihteerien kyseisten matkojen

aikana saama ohjeistus ei tee matka-ajasta heidän varsinaista työsuoritustaan ja virkatehtävien suorittamista eli
kyseisiä matka-aikoja ei voi lukea työajaksi. Näin ollen käräjämatkapäivinä tulee käräjäsihteereille työajaksi luettavaksi kaikki varsinainen työnteko omalla työpaikalla tai istuntopaikalla. Mikäli säännöllinen työaika (7h 15 min) ei tästä vielä täyty, voidaan soveltamisohjeen 2. kohdan toisessa
kappaleessa sanotulla tavalla matka-aikaa lukea työajan lisäykseksi niin, että päivän säännöllisen työajan tunnit täyttyvät.
Toisin sanoen työajan ei katsota jäävän vajaaksi sen
vuoksi, että virkamies on käyttänyt osan työajastaan työnantajan määräämällä tavalla matkustamiseen. Matka-ajan
takia työaika ei siis kuitenkaan voi ylittyä eli johtaa ylityöhön tai liukuvassa työajassa saldon kasvuun.
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Pääluottamusmies Tuija Heinolla on

Vuosikymmenten kokemus
jäsenten auttamisesta
Oikeusministeriön hallinnonalan pääluottamusmies Tuija Heinon ura
ammattiyhdistystoiminnassa alkoi harrastuksesta, josta vuosien saatossa
tuli työ. Jäsenten asioille omistautuminen on vaatinut lukemattomasti
omaa aikaa, eikä pettymyksiltäkään ole vältytty, silti ensi keväänä
eläkkeelle jäävä Heino ei vaihtaisi päivääkään pois.

TEKSTI JA KUVA
Katja Almgren
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T

yökaveri nykäisi Tuija Heinoa
hihan pielestä ja yllytti: ”Lähe
mukaan!” Elettiin 1980-luvun
loppua ja Oikeushallinnon henkilökuntaliiton OHL:n vuosikokous oli tulossa.
Heino työskenteli siihen aikaan sihteerinä Helsingin raastuvanoikeudessa.
Työ piti sisällään muun muassa juristien tekstien puhtaaksikirjoitusta ensin kirjoituskoneilla, sitten Macintoshin
tietokoneilla. Tuotetun tekstin korjaaminen oli mahdollista, mutta puutteet korjaustekniikassa aiheuttivat sen, että
kaikki muutokset näkyivät tulosteissa.
Pääluottamusmies Heino naurahtaa muistellessaan kankeita työtapoja
alkeellisilla tietokoneilla ilman kännykkää ja internetiä, sitä kuinka eri tavalla kaikki tehdäänkään nyt! Usein tekstiä tuottaessaan vaikkapa lausuntoon,
Heino jättää kirjoitustyön hetkeksi ja
palaa sen ääreen hieman myöhemmin, ehkä vasta seuraavana päivänä,
jolloin ajatukset ovat ehtineet muovautua kaikessa rauhassa.
Heinon työuran aikana työtavat
ovat kokeneet mullistuksen, mutta niin
on ay-toimintakin.
POLIISI & OIKEUS
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– OHL:n perustamisen aikaan 1972
ei ollut luottamusmiessopimuksia ja
ay-liikkeeseen liityttiin salaa. Nykyisen
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK
ry:n mielipidettä kysytään ja arvostetaan. SPJL:n kautta yhdistyksellä on vaikutusvaltaa ja meiltä pyydetään edustuksia erilaisiin työryhmiin.

Merkityksellinen
vuosi 2019
Edunvalvonta on muuttunut haastavammaksi ja luottamusmiehiin otetaan Heinon mukaan yhteyttä entistä
hanakammin.
– Esimerkiksi muutosturvasta tulee
paljon yhteydenottoja, kun hallinnossa
tehdään organisaatiouudistuksia, jotka
aiheuttavat toimipaikkamuutoksia ja
-yhdistymisiä. Määräaikaisuudet ovat
lisääntyneet, samoin kolmikantaneuvottelut, eli neuvottelut, joihin osallistuvat työntekijä, luottamusmies, työnantaja ja työterveyshuolto.
– Runsaat määräaikaisuudet aiheuttavat sen, että oikeustradenomiksi valmistuvat hakevat työuralleen
pohjaa määräaikaisista viroista val-

tion leivissä ja siirtyvät kokemuksen
karttuessa yksityiselle puolelle.
Oikeushallinnon alalla muutokset
näkyvät liki joka virastossa: Käräjäoikeuksien määrää ollaan vähentämässä ja summaaristen asioiden eli riidattomien saatavien käsittelyt ollaan keskittämässä seitsemään käräjäoikeuteen, istuntopaikkoja vähennetään.
Ulosotossa jyllää URA-hanke, syyttäjäpuolelle kaavaillaan yhden viraston
mallia, tuomioistuimille keskusvirastoa.
Edunvalvonnan näkökulmasta
näistä vaikein on URA-hanke, jossa
ulosottomiesten ja perintäsihteereiden
toimenkuvat ovat muuttumassa ja toimipaikat vähenevät 64:sta 45:ään vuoteen 2019 mennessä.
– OHK:n kanssa tekemämme työ
tuntuu juoksevan kuin vesi hanhen selästä. 6. marraskuuta saimme silti merkittävän voiton, kun työnantaja myöntyi siihen, että ulosoton työntekijät
saavat käydä työajalla ilmoitusmenettelyn yhteydessä tapahtuvissa haastatteluissa, ja niistä aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan.
Käräjäoikeuksien vähentämistä

niin ikään 2019 mennessä perustellaan sähköisillä menetelmillä. Heino
myöntää, että asiakkaiden käymiset
ovat toki vähentyneet, kun todistajankuulemiset voidaan hoitaa videoteitse
ja rikosjutuissa pienet ratit ja rikkeet
hoituvat kirjallisella menettelyllä.
Myös sovintomenettelyiden lisääntyminen vähentää asiakasmääriä.
– Vaikka käräjäoikeuksissa käsiteltävät jutut ovatkin vähentyneet, ovat
tapaukset vaikeutuneet ja työllistävät
henkilöstöä pidempään. Riita-asioita
ei tuoda enää käräjille kuin ennen, koska asiakkaat kokevat prosessin liian
kalliiksi ja käsittelyajat pitkiksi.
Heino tietää, että muutokset aiheuttavat ihmisissä epävarmuutta ja
pelkoa tulevasta, mutta myöntää, että
toisinaan muutos voi olla hyväksikin;
esimerkiksi tuomioistuimille suunniteltua keskusvirastoa on valmisteltu
kauan ja uudistus on odotettu.
– Reilu vuoden päähän kaavailtu
keskusvirasto yhtenäistäisi ja tasaver-

taistaisi toimintaa eri tuomioasteiden
välillä. Se olisi hyvä juttu!

Viestikapula siirtyy
eteenpäin
Toimittuaan yli 10 vuotta OHK:n puheenjohtajana ja SPJL:n hallituksessa
Heino valittiin Pirjo Lappalaisen seuraajaksi OM:n hallinnonalan pääluottamusmieheksi huhtikuussa 2016. Siirtymä tuntui Heinosta luontevalta.
– Kävin SPJL:n toimistolla ahkeraan
ja kiersin Pirjon kanssa maakunnissa
eri sektoreiden virastoissa neuvotteluissa. Yhteistyömme oli saumatonta
ja sujuvaa. Samanlaista työskentely on
ollut OHK:n nykyisen puheenjohtajan,
Outi Ahosen kanssa.
Vuoden vaihteessa Heino luovuttaa tehtävät edelleen Alice Utriaiselle, jolle uskoo vaativan pestin luottavaisin mielin.
– Pääluottamusmiehen tehtävässä
on pysyttävä tiukkana ja uskallettava
avata suunsa vaativissakin tilanteissa.

Edustettaviin pöytiin ei voi mennä valmistautumatta ja meneillään olevia lakivalmisteluita ja säännöksiä on seurattava. Yksin tätä työtä ei kuitenkaan
tehdä, ja vaikeita tapauksia kannattaa
purkaa yhdessä työpaikalla, eikä kantaa niitä kotiin ja yöuniin.
Jos Heino olisi nuoruusvuosinaan
pitänyt päänsä yhtä tiukasti kuin nyt,
hän jäisi eläkkeelle luultavimmin kukkakauppiaana. Haagalaisen kukkakioskin yrittäjä olisi maksanut kesätöissä ahkeroineen Heinon tutkinnon, jotta olisi saanut tästä vakituisen työntekijän kioskiinsa. Heinon vanhemmat eivät kuitenkaan halunneet nuoren tytön
muuttavan yksinään koulun perässä
Mäntsälään ja niinpä haaveet floristin
ammatista saivat jäädä.
Kukista Heino ei sentään luopunut;
kun hän jää virallisesti eläkkeelle ensi
keväänä, odottavat mökillä peräti kaksi kasvihuonetta hoitajaansa.
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Tuija Heino on
varsinainen aykonkari; takana
on 30 vuotta eri
järjestötehtävissä, eläkkeelle hän
jää OM:n hallinnonalan pääluottamusmiehen
tehtävistä.

31

SPH ry:n lomaosake

VUONELO LUOSTOTUNTURILLA
SIJAINTI | Sodankylä, Vyötämöntie 3 As D (A-talo), Luosto
HUONEISTO | Huoneistossa on kolme makuuhuonetta, tupakeittiö, sauna, kaksi wc:tä. Majoitustilaa on kuudelle aikuiselle ja
lisäksi vauvan matkasänky. Huoneistossa on täydellisesti varustettu keittiö. Varustukseen kuuluu myös pyykinpesukone ja pyykinkuivauskaappi. Huoneistossa ei saa tupakoida eikä huoneistoon saa tuoda lemmikkieläimiä.
VARAUKSET | Varaukset ajalle 28.4.2018–27.4.2019 arvotaan.
Arvontaan voi osallistua vain SPH ry:n jäsenet. Arvontaa varten
ilmoita haluamasi varausajankohta/varausajankohdat ensisijaisuusjärjestyksessä sekä seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite Tuula Huttuselle, vuonelo@gmail.com
12.3.2018 mennessä.
Arvonta suoritetaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Arvonnan jälkeen ilmoitetaan huoneiston saaneille varausajankohta
sähköpostilla. Arvonnan jälkeen varaustaulukko on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla ja vapaita viikkoja voi tiedustella Vuonelon
sähköpostin kautta.
Varaus on sitova. Ennakkomaksu 100 euroa on maksettava
kuukauden sisällä varauksesta ja loppusumma 2 kk ennen vuokrausajankohtaa. Varauksen peruutusehto: ennakkomaksua ei palauteta, ellei varausta ole peruutettu 2 kk ennen vuokrausajankohtaa. Jos vuokraa ei ole suoritettu kokonaan eräpäivään mennessä varaus raukeaa.
Sesonkiaikavarauksen etuoikeus on jäsenillä, jotka eivät ole
kahtena edellisenä sesonkiaikana (2018 tai 2017) vuokranneet
osaketta käyttöönsä.
Sesonkiaika: 16.2.2019–27.4.2019, viikot 8–17
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HINNAT
SPH ry:n jäsenet:
• Sesonkiajan ulkopuolella 200 €/viikko, 50 €/vrk
• Sesonkiaikana (vain jäsenille) 340 €/viikko,
vuorokausivuokrausta ei sesonkiaikana
Eläkeläisjäsenet: Sesonkiajan ulkopuolella 230 €/viikko, 55 €/vrk
Ulkopuoliset: Sesonkiajan ulkopuolella 490 €/viikko, 95 €/vrk
MAJOITTUMINEN | Viikkovuokraajien majoittuminen alkaa
lauantaina klo 14.00 ja päättyy lauantaina klo 12.00. Vuorokausivuokraajien majoittumisaika alkaa klo 14.00 ja päättyy klo 12.00.
AVAIN | Avaimen saa maksettua kuittia vastaan Luostolla sijaitsevasta Hotelli Luostotunturi-Ametistikylpylästä, johon se on
myös palautettava.
HUONEISTON SIIVOUS | Vuokralainen huolehtii siivouksesta.
Jos huoneisto jää siivoamatta, veloitetaan siitä 100 euroa. Rikkoutuneista tavaroista on ilmoitettava Tuula Huttuselle.
PALVELUT | Luoston lomakylässä noin kilometrin päässä lomaosakkeesta sijaitsee kauppa. Kävelymatkan päässä on useita ravintoloita. Laskettelukeskukseen on osakkeesta noin kilometri ja
murtomaaladulle pääsee rakennuksen päädystä. Tarkempaa tietoa paikkakunnan tapahtumista www.luosto.fi.
Vuonelosta löytyy tietoa myös yhdistyksen kotisivuilta
http://sphry.fi/

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 16.–17.3.2018 Sokos Hotelli Vantaassa, Hertaksentie 2 01300 Vantaa. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus on 16.3.2018 hotellissa klo 10.00–12.30.
Tulolounas tarjoillaan klo 11.00–13.00. Vuosikokouksen avajaiset pidetään yhdessä Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry:n
ja Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry:n kanssa klo
13.00. Varsinainen vuosikokous aloitetaan klo 15.00.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle
31.1.2018 mennessä tulleet aloitteet.
Kokouksessa saavat varsinainen jäsen ja työnantajavirkamiesjäsen edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä tai
työnantajavirkamiesjäsentä.
Kokouspaketti sisältää lounaan, juhlaillallisen ja hotellimajoituksen kahden hengen huoneissa sekä aamiaisen.
Vuosikokousmateriaali jaetaan jäsenille ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistumisilmoitus tehdään maksamalla osanottomaksu 50 €
16.2.2018 mennessä yhdistyksen tilille OP-Pohjola FI09 5300
1720 1283 66. Osallistuminen pelkästään avajaisiin ja vuosikokoukseen on maksuton.
Lisätietoja antavat luottamusmies Ilkka Kantola 0295 438 162
tai rahastonhoitaja Antti Simanainen 040 836 9575.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 16.3.2018
Vantaalla Hotelli Vantaassa, osoitteessa Hertaksentie 2,
01300 Vantaa.
Ilmoittautuminen on hotellilla klo 10.00–11.30.
Kokouslounas tarjotaan klo 11.00–12.00.
Vuosikokousmateriaali lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille ennen vuosikokousta.
Vuosikokous alkaa klo 12.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat
asiat sekä yhdistyksen hallitukselle 15.1.2018 mennessä tulleet aloitteet.
Tarkemmat tiedot vuosikokouksesta ja ennakkoilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse alueiden yhteyshenkilöiden
kautta.
Lisätietoja:
sphry.sihteeri@gmail.com,
Jaana Varila, p. 040 558 7777 tai
Sari Viitasalo, p. 0400 449 497
Tervetuloa!
Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry
Hallitus

Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
Hallitus

KUTSU VIRVE 2018 -PILKKIKISOIHIN 17.3.2018

VUOSIKOKOUSKUTSU
KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 16.3.2018, Original
Sokos Hotel Vantaassa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat, sääntömuutosesitys sekä yhdistyksen hallitukselle
31.1.2018 mennessä tulleet aloitteet.
Vuosikokouksessa jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta (2) muuta jäsentä.
Tarkemmat tiedot vuosikokouksesta, ennakkoilmoittautumisesta ja majoitusmaksuista ilmoitetaan www.ohk.fi -sivustolla.
Vuosikokouksen johdosta mahdollisesti muodostuneet matkakulut korvataan matkalaskun perusteella jälkikäteen jäsenen
ilmoittamalle tilille. Matkakulujen korvaus edellyttää osallistumista koko vuosikokouksen keston ajan.
Lisätietoja antaa varapuheenjohtaja Siru Suomela,
puh. 0295 640 914 tai sirpa.suomela@oikeus.fi.
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry
Hallitus

Ensimmäiset Virve-pilkkikilpailut järjestetään Hotelli
Keurusselällä lauantaina 17.3.2018 klo 10.00–14.30.
Osallistumisoikeus on seuraavilla viranomaisilla: Poliisi,
Pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli,
Hätäkeskuslaitos ja Rikosseuraamuslaitos.
Kilpailuaika on 10.00-14.30, ei siirtymäaikoja.
Sarjat: Yleinen – miehet, Yleinen – naiset ja Joukkuekilpailu
(3 henk.).
Osanottomaksu: yleiset – ennakko 10€, paikalla 15€,
joukkue – ennakko 15€, paikalla 20€.
Majoitus: Hotelli Keurusselkä, www.hotellikeurusselka.fi
Palkinnot: Yleisten sarjojen viisi parasta ja joukkuekilpailun
kolme parasta palkitaan. Lisäksi kaikkien aikuisten sarjassa
kilpailevien kesken arvotaan lahjakortti Hotelli
Keurusselkään.
Kilpailuun ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Janne Mikkonen
sähköposti: janne.mikkonen@om.fi
p. 050 61794 tai 044 0635 912
Lisätietoja: www.spjl.fi/virvepilkkikisat
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MAAILMALTA OPPIA
KOTIMAAN POLIISITYÖHÖN
”Kansainväliset poliisitehtävät opettavat ja antavat uutta näkökulmaa
myös poliisin työhön Suomessa”, sanoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella
talousrikosyksikön johtajana työskentelevä Anssi Murto, jonka kipinä
kansainvälisiin poliisioperaatioihin lähti rauhanturvatehtävistä Bosniassa.
TEKSTI
Elina Ollila /
Kriisinhallintakeskus
KUVAT
Katja Almgren
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V

uosittain noin 120 suomalais
ta lähtee siviilikriisinhallin
nan asiantuntijan tehtäviin
eri puolille maailmaa Euroopan unio
nin, YK:n, Naton, Etyjin ja Euroopan
neuvoston operaatioihin. Suurin yksit
täinen ammattiryhmä on poliisit, joita
on kentällä palvellut yhteensä 188.
Ensimmäinen askel kohti siviilikrii
POLIISI & OIKEUS
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sinhallintatehtäviä on Kriisinhallinta
keskuksen järjestämä siviilikriisinhallin
nan peruskurssi, joka on tarkoitettu
myös poliiseille. Lisäksi poliiseja voi
daan lähettää kurssille myös muihin
Pohjoismaihin. Anssi Murto kävi tehtä
viin valmentavan kansainvälisen polii
sikurssin (International Police Officer
course IPO) poliisiammattikorkeakou

lulla vuonna 2006.
Kurssin jälkeen tie on vienyt kan
sainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtä
viin kaksi kertaa; ensin Kosovoon ja sit
ten Afganistaniin.
– Kosovoon menin heti EU:n oikeus
valtiooperaation EULEXin käynnistä
miseen loppuvuodesta 2008. Oli hie
noa ja opettavaista nähdä, miten iso

nisaation toimintaan vaikuttavaa suunnittelua osana isojen kokonaisuuksien
hallintaa. Tehtävässä sai todella hyödyntää poliisin päällystökurssilla opittuja taitoja käytännössä. Näitä oppeja
Murto on voinut soveltaa myös kotimaassa, sillä kolmen Kosovo-vuoden
jälkeen odotti paluu lupayksikköön johtamaan ulkomaalais- ja aselupiin liittyviä asioita. Tehtävä sisälsi sekä operatiivista että strategista suunnittelua,
johtamista ja henkilöstöhallintoa, johon kahden vuoden päällikkötehtävä
EULEXissa oli valmentanut.

Paluu mielessä jo lähtiessä

Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksella
talousrikosyksikön johtajana
työskentelevä
Anssi Murto
(vas.) on ollut
siviilikriisinhallinnan tehtävissä
Kosovossa ja
Afganistanissa.
Poliisilaitoksen
päällikkö Kari
Rantala pitää
hyvänä, että suomalainen osaaminen kiinnostaa maailmalla.

siviilikriisinhallintaoperaatio käynnistetään, Murto kertoo. Aivan operaation alussa ei kaikille työntekijöille riittänyt edes tuoleja, vaan töitä tehtiin
lattialle istuen tutkintakansiot sylissä.
Ensimmäisen vuoden Murto työskenteli järjestäytyneen rikollisuuden
tutkinnassa. Mandaattinsa mukaisesti EULEXilla oli myös toimeenpanovaltaa sen tukiessa uuden valtion kehitystä. Sitten operaatiossa aukeni sisäisen
tutkinnan päällikön paikka, jota Murto
haki ja jonka hän myös sai.
– Siinä tehtävässä pääsi todella kehittämään operaation hallintoa, sillä
vaikka tutkinnan taso oli jo siinä vaiheessa hyvä, oli juttujen arkistointi ja hallinnointi aivan retuperällä, hän kertoo.
Sisäisen tutkinnan päällikön paikka on itsenäinen ja sisältää koko orga-

Kriisinhallintakeskuksen saaman palautteen mukaan poliisiasiantuntijat
ovat kokeneet vastustusta ja vähättelyä kansainvälisiin tehtäviin lähtiessä
ja sieltä palatessa, myös esimiestasolta. Murron kokemukset ovat kuitenkin
positiivisia.
– Etenkin ulkomaalaispoliisissa on
paljon porukkaa, jolla tätä kansainvälistä kokemusta on ja siellä siitä on hyötyä, hän sanoo ja lisää, että kotiin palatessa on esimies kysynyt itse, miten
maailmalla opittua ammattitaitoa voisi omassa virkatyössä hyödyntää.
Kotiinpaluu on hyvä pitää mielessä jo operaatiossa ollessa.
– Pitää olla hereillä omien työtehtävien suhteen ja miettiä, miten niitä
ja niissä saatuja taitoja voi sitten kotona hyödyntää, hän sanoo.
Vuonna 2013 Murto haki uudelleen maailmalle, tällä kertaa suuntana
oli Euroopan unionin poliisioperaatio
EUPOL Afganistanissa. Koska operaatio alkoi lähestyä loppuaan, poliisikomponentin päällikön paikka piti sisällään
runsaasti raportointia ja hallinnon kehittämistä niin, että operaation toimintoja voitiin siirtää paikallisille viranomaisille. Kansainvälisiä operaatioita
kritisoidaan usein tehottomuudesta
mutta Murron kokemukset ovat päinvastaisia.
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– Afganistanissa oli todella kova tekemisen meininki. Operaation tavoitteet olivat kovat ja lopun häämöttäessä niihin pyrittiin tosissaan.
Operaatiotehtävissä hioutuneet
raportointitaidot pääsivät käyttöön
myös kotiinpaluun jälkeen vuonna
2016. Ennen Afganistaniin lähtöä Murto oli nimitetty ulkomaalaispoliisin
päälliköksi mutta tie vei varsin nopeasti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tulevaisuustyöryhmän loppuraportoijan ja
sitä seuranneiden työryhmien koordinaattorin roolista talousrikosyksikön
päälliköksi.
Murrolle kokemus kansainvälisistä
poliisitehtävistä on ollut positiivinen.
– Operaatiossa kehittyy paitsi kielitaito ja kulttuurin tuntemus, myös kyky sietää erilaisuutta ja erilaisia toimintatapoja” Murto kertoo “etenkin päällikkötasolla tehtävät tukevat toisiaan
ja maailmalla opittuja taitoja on helppo hyödyntää myös kotimaan virkatyössä.

Kansainväliset tehtävät
osana normaalia
virkakiertoa
Poliisipäällikkö Kari Rantala Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta ymmärtää
tiukan resurssitilanteen aiheuttavan
päänvaivaa esimiestasolla. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan velvoittaa työnantajan myöntämään virkavapaata, samoin kuin sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin lähdettäessä.
Rantalalla on kuitenkin toinenkin
näkökulma asiaan.
– On hienoa, että suomalainen
osaaminen kiinnostaa maailmalla.
Kriisinhallintakeskuksen lähettämät
poliisiasiantuntijat myös mainostavat
suomalaista poliisityötä operaatioissa,
Rantala sanoo.
Poliisin työhön kuuluu tehtävästä
toiseen siirtyminen, ja myös kansainväliset tehtävät pitäisi Rantalan mu-
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kaan nähdä osana normaalia henkilöstökiertoa.
– Se vaatii työantajalta suunnittelua ja joustoa.
Poliisin työ muuttuu ja kansainvälistyy myös kotimaassa ja siviilikriisinhallintatehtävissä saatavia tietoja ja
taitoja tarvitaan myös omilla laitoksilla entistä enemmän.
– Tämä vaatii sen, että talossa pitää olla tietoisuus siitä, mitä työntekijä
osaa ja miten sitä voidaan hyödyntää,
Rantala jatkaa. Osaamista pitäisi jakaa myös muille laitoksille tai vaikkapa
Keskusrikospoliisin hyväksi, jos omalla
laitoksella sille ei ole tarvetta.
Rantala peräänkuuluttaa myös
kansainvälisissä tehtävissä olleiden
poliisien vastuuta oman osaamisensa
hyödyntämisestä. Ihannetilanteessa
maailmalle lähtö olisi osa poliisien urasuunnittelua pitkällä aikavälillä mutta
viimeistään virkavapaata anottaessa
olisi hyvä muistaa myös paluu.
– On tärkeää miettiä jo lähtövaiheessa, mitä tarpeita omalla laitoksella voisi olla, mistä lähtevä poliisi saisi
parhaan hyödyn irti ja miten sitä voisi
hyödyntää paluun jälkeen omassa virkatyössä, Rantala sanoo.

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISIIN
POLIISIOPERAATIOIHIN
Afrikka
EUCAP Sahel Mali
EUCAP Sahel Niger
EUCAP Somalia
EUPOL RD Congo
MINURCAT (Tšad ja
Keski-Afrikan tasavalta)
MINURSO (Länsi-Sahara)
MINUSMA (Mali)
MONUSCO (Kongon
demokraattinen tasavalta)
UNAMID (Darfur)
UNMIL (Liberia)
UNMISS (Etelä-Sudan)
UNSOM (Somalia)
Euraasia
EULEX Kosovo
EUPM (Bosnia-Hertsegovina)
EUPOL Afghanistan
EUPOL COPPS (Palestiinalaisalue)
UNAMA (Afganistan)
UNMIK (Kosovo)
Suomi on Kriisinhallintakeskuksen kautta lähet
tänyt vuosina 2007–2017 EU:n ja YK:n operaa
tioiden poliisitehtäviin yhteensä 188 poliisia.
Näiden kartalla näkyvien operaatioiden lisäksi
suomalaisia poliiseja on osallistunut muihinkin
operaatioihin esimerkiksi tarkkailijoina ja turval
lisuustehtävissä. Operaatioissa työskentelee
myös muita siviilejä, ja kaiken kaikkiaan Kriisin
hallintakeskus on lähettänyt kansainvälisiin
siviilikriisinhallinnan tehtäviin 543 asiantuntijaa.

SIVIILIKRIISINHALLINNAN avulla vakaute-

taan kriiseistä ja konflikteista kärsivien alueiden oloja, ja näin ehkäistään kansainvälistä rikollisuutta, terrorismia, ihmiskauppaa ja hallitsematonta maahanmuuttoa.
Siten se on myös työtä kansallisen turvallisuutemme eteen.
Laissa säädetyn kansallisen vastuunjaon mukaisesti ulkoasiainministeriö päättää, mihin operaatioihin suomalaisia
asiantuntijoita osallistuu. Sisäministeriö
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vastaa kansallisten valmiuksiemme ylläpidosta, kehittämisestä ja koordinoinnista.
Käytännössä tämä tarkoittaa muun
muassa asiantuntijareservin rakentamista ja rekrytointia.
Kriisinhallintakeskus on sisäministeriön
alainen yksikkö, joka vastaa suomalaisten
asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja varustamisesta tehtäviinsä. Lisäksi Kriisinhallintakeskuksessa tehdään
alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Se
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toimii myös suomalaisten asiantuntijoiden
valtiotyönantajana ja operatiivisena johtokeskuksena.
Tänä vuonna Kriisinhallintakeskus järjesti 26. siviilikriisinhallinnan peruskurssin,
joka on kansainvälisesti tunnustettu yhtenä parhaista siviilikriisinhallinnan tehtäviin
valmentavista koulutuksista. Haku vuoden
2018 peruskursseille on auki nyt. Poliisit
hakevat Sinetin kautta. Haku päättyy
11.12.2017. Lisätietoa: www.cmcfinland.fi.

kolumni

ILARI KULMANEN

STRÖMSÖN POLIISI
KONSTAAPELI kertoo iltapäivälehdelle, kuinka kollegoille on tullut
jo hieman tavaksi tarkistaa autonsa alustat mahdollisten pommien
varalta kotoa töihin lähtiessään. Aiemmin syksyllä muutamien poliisien koteihin kohdistettiin hyökkäyksiä ampumalla, räjähteillä tai
muutoin ilkivaltaisesti. Vaikuttaa siltä, että loukkaantumisilta on onneksi toistaiseksi vältytty. Poliisivirkamiesten ja heidän perheenjäseniensä henkilötietoja on myös anastettu, niitä on käytetty luonnollisesti väärin eri tavoin vahingon ja haitan aikaansaamiseksi.
Poliisihallinnosta irtisanoutui pahimmillaan noin 50–60 konstaapelia kuukausittain. Tähän valtiotyönantaja vastasi hätä kädessä 550
euron bruttokuukausiansion korotuksella ja poliisien koulutusmääriä kasvattamalla. Työnantaja oli myöhässä, sillä palkka ei ollut enää
se merkitsevä tekijä, vaan poliisin työskentelyolosuhteet yhteiskunnassa. Resursointikin oli kääntänyt poliisin tuloksellisuuden aiemmasta hämmentävästi laskuun. Merkillisiä yhtälöitä.
Kaupunginosa on saamassa vuosina 2018–2019 uuden poliisiaseman, jonne henkilöstö ei kuitenkaan halua sijoittua. Virkavallan ajoneuvot eivät ole turvassa, eikä julkisia liikennevälineitä voi turvallisuussyistä enää käyttää, ainakaan metroa ja suorinta reittiä töistä lähtemällä.
Järjestäytyneet rikollisjengit ilkkuvat lainvalvontaviranomaisille,
että heidän jahtaajistaan on nyt tullut jahdattavia ja tavallaan vapaata riistaa. Viranomaisten oikeudet, kunnioitus ja ennen kaikkea lainsuoja vaikuttaa heikentyneen entisestään. Yhteiskunnan turvallisuudesta ja oikeudenkäytöstä vastaavat viranomaiset on diskuteerattu
lähes kyvyttömäksi tehtäväänsä.
Poliitikot uhoavat kuitenkin ratkaisevansa luomansa paisuneet
yhteiskunnalliset sekä sosiaaliset ongelmat lisäämällä poliisien määrää ja pumppaamalla budjettirahoitusta entisestään.
Kuinka vältämme Svea-mamman poliisin surullisen kohtalon?

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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Lahjoitamme
joulutervehdyksiin
varatun summan
seuraaville tahoille:

(Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry ja
Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry)
Poliisin Tuki ry:n keräys
(Suomen Poliisijärjestöjen Liitto)

SHV
Suomen
Hätäkeskusvirkailijat
SHV ry

POLIISIPARTIO: VUODENAIKA YLLÄTTI AUTOILIJAN
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V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2017

s venska

Ordförande Jonne Rinne:

MAN MÅSTE VÅGA TALA
OM AVLÖNINGEN
TEXT OCH BILD
Katja Almgren

Den 23 oktober utnämndes Jonne Rinne i medierna
till kommande fackledare. Förutsägelsen slog inte
fel, för tre dagar senare avgjorde SPJL:s förbunds
stämma ordförandevalet med ett enhälligt beslut.
Vilka vägar har den fackaktiva Rinne från mellersta
Finland gått för att nå fram till det viktiga hörn
rummet i Böle, och hurdan ledare vill han vara?

O
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rdförande Rinnes kalender är fullspäckad med möten och intervjuer.
Under de första veckorna i fackledningen har han fått springa från en plats till
en annan. På min begäran om intervju svarade Rinne genom att skicka en kalenderinbjudan per e-post med kommentaren ”Kanske det
är onödigt officiellt här på förbundets kontor,
men åtminstone är det belagt i skriftliga kälPOLIISI & OIKEUS
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Ingenting uppnås
utan kamp, därför
måste vi fortsätta.

lor.” Man kan åtminstone inte anklaga
Rinne för bristande konsekvens.
Rinne är en av dem som verkligen
ville bli polis. Intresset för detta yrke
ledde till ett inträdesprov och därefter
till studier i Tammerfors.
En dag under arbetspraktiken följde han med en klient till röstningslokalen på valdagen. Då kom han att tänka på hur jämstarka väljare denna
hårdkokta skurk och han själv var. Det
kändes inte rätt, det måste finnas något annat demokratiskt sätt att påverka saker och ting.
Så en kort tid efter att han anställts gick Rinne med i fackföreningsverksamheten och blev medlem i Mellersta Finlands Polisförbund. Några år
senare valdes han till suppleant i förbundsstyrelsen och till Löntagarorganisationen Pardias +/- 30 verksamhetsgrupp samt till ordförande för Pardias regionala kommitté i Mellersta
Finland, och slutligen till ordförande
för SPJL:s fullmäktige för perioden
2013–2017.
Tiden i Pardias och STTK:s organ
gav den unga aktiva polisen en inblick
i det statliga fältet. Därför säger Rinne att det utan den erfarenheten skulle vara svårt att förstå med vilka
medel man driver alla statligt anställdas intressen på centralorganisationsnivå, tidigare i STTK och nu i Akava.
42
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– Med den erfarenheten ser jag inte på saker endast från en polismans
synpunkt, försäkrar Rinne.

Ett pålitligt och
trovärdigt förbund
Då Rinne valdes till ordförande för
SPJL var det som att hoppa upp i ett
tåg i rörelse. Förberedelserna för Akavas förbundsstämma i november och
för avtalsförhandlingarna som inleds
i slutet av året hade påbörjats redan
tidigare i förbundet. Rinnes första arbetsuppgifter omfattar därför mycket
som ska jämkas samman.
– Just nu är det full fart på jobbet
från morgon till kväll. Jag läser alla
regler och de tidigare protokollen om
ärendena som är på agendan. Jag vill
vara väl förberedd och hålla mig uppdaterad om saker jag ska behandla.
Det blir långa dagar, ibland från sex
på morgonen till tio på kvällen. På
kvällen frågar jag mig ofta om jag
även i dag gjort allt jag kan för medlemmarnas bästa.
– Vi sysslar med hård intressebevakning och vi måste våga tala om löner, pensioner och förlängda arbetskarriärer. Vi för vidare medlemmarnas
röst till den högsta ledningen, de politiska beslutsfattarna och allmänheten.
Rinne tror på en direkt och uppriktig dialog och samarbete mellan Akava och förhandlingsorganisationen för
offentliga sektorns utbildade FOSU.
Som exempel på detta nämner han
den gemensamma kampanj för ökade
polisresurser som genomfördes med
Akava senaste vår, alltså medan Yrjö
Suhonen ännu var ordförande. Han
förväntar sig liknande aktioner under
sin egen mandatperiod. Rinne är sä-

ker på, att om SPJL anstränger sig och
visar sin egen yrkeskunskap får förbundet ersättning för sin medlemsavgift både av centralorganisationen
och av FOSU.
– Det har varit trevligt att märka
att olika aktörer, som t.ex. organisationernas ledning, riksdagsledamöter
och ministrar vill diskutera med mig
om framtidsutsikterna. Jag kan inte
tro att dessa mötesinbjudningar görs
bara av artighet. SPJL är en stark aktör på fackfronten.

Konkurrensen hårdnar
På tal om ökade resurser betonar Rinne att man även måste ta hand om
medlemmarna i ledet. Arbetsförmåga,
välbefinnande i arbetet, arbetshälsa,
samordning av arbete och fritid samt
hälsofrågor är alla viktiga intressebevakningsfrågor. Därför har förbundet
aktivt verkat bland annat för att bevara polisförvaltningens understöd till
kultur och idrott, trots att det endast
är ett delområde av välbefinnande i
arbetet.
– Om understödet tas bort utan en
motsvarande kompensation, kommer
medlemmarna att uppleva detta som
en försämring av välbefinnandet i arbetet. I en tid då pensionsåldern höjs,
årsarbetstiden ökar och semesterpenningen minskar, kommer försämringar
att inverka på välbefinnandet i arbetet och kanske också på resultatet av
personalbarometern.
Ordföranden är inte utan orsak
orolig över hur medlemmarna orkar i
arbetet: personalen inom rättsförvaltningen deltar i ständiga samarbetsförhandlingar och i Nödcentralsverket är
sjukfrånvaron särskilt hög. Tack vare

förbundet lyckades vi förhandla fram ett förtroendemannaavtal för skyddspolisens organisation, men det nya ämbetsverkets kultur måste ännu utformas.
– Antalet operatörer på nödcentralerna minskar, men samtidigt ökar antalet samtal. Jag är ledsen för dem som ofta är
sjuka, men minst lika orolig är jag över dem som rycker in och
sköter de sjukskrivnas jobb genom att jobba övertid. Hur länge
orkar de?
Rinne är förvånad över arbetsgivarens brist på framtidsvisioner. Löner, studiesociala förmåner och anställningsgaranti
är saker som ungdomarna beaktar när de väljer bransch för
studier och framtida arbete.
– Det råder konkurrens om ungdomarna och många andra
branscher lockar, om staten inte försöker vara en attraktiv arbetsgivare. En overall med polisens logotyp räcker inte längre
ens för en tjugo- eller trettioårig branschbytare med familj, som
vill ha kött på benen. Det är skäl att vara medveten om att
många är intresserade av yrkeshögskoleutbildad arbetskraft.

Med själ och hjärta
Under sin tredje arbetsvecka träffade Rinne en grupp nya fackaktiva på en grundkurs i organisationsverksamhet. Gruppen,
som bestod av 14 personer, påminde Rinne om hans egen iver
under den första tiden som fackaktiv.
– Vi talade med kursdeltagarna om att problemen i arbetslivet inte har försvunnit någonstans, men ändå är folk inte intresserade av fackföreningsarbete. Ingenting uppnås utan
kamp, därför måste vi fortsätta. Men de som kommer med, de
deltar med själ och hjärta.
Rinne tror att det skulle vara möjligt att utnyttja kunnandet
hos yrkesfolket på fältet även mer kortsiktigt än en hel förbundsstämmoperiod, om ett fyraårigt uppdrag känns för långt.
Till exempel i olika arbetsgrupper, i vilka förbundet är med, behövs yrkeskunskap och åsikter från fältet.
– Vi behöver motiverade personer, som är villiga att hugga
i. Ökade möjligheter att delta kunde vara en lösning i den här
saken, vi har ju 11 000 experter i olika områden runtom i landet.
– Vi har en erkänd ställning som förbund i fackföreningsrörelsen och det är bara vi själva som bestämmer hurdant SPJL
vi vill bygga upp i framtiden. Till det behövs aktörer. Det gäller
att kavla upp ärmarna, och så blir det som det blir. Kommande generationer får sedan bedöma om resultatet blev bra eller
dåligt.

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.
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
Jälleenmyyjät ympäri Suomen: sales.cpe.fi
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muis tamiset
SURUVIESTI
Muistamiset-palstalla julkaistaan
kuvia merkkipäivistä, eläköitymisestä, häistä, lapsen syntymästä
tai kollegan poismenosta.
Tapahtumasta saa olla kulunut
korkeintaan neljä kuukautta.

Pentti Hillilä

Kosti Salmi

s. 6.9.1927 Himanka

s. 1.8.1934

k. 24.10.2017 Helsinki

k. 15.10.2017

ASIANAJOTOIMISTO
Johanna Karkia Oy

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

Back on Track tuotteet hyvinvoinnin
tueksi ihmisille, koirille sekä hevosille.

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

facebook.com/SPJL.PO

Poliiseille -40% alennus
kaikista Back on Tracktuotteista suoraan
maahantuonnista.
Welltex-kangas heijastaa kehon oman
lämmön takaisin nopeuttaen verenkiertoa ja ehkäisten lihasjännitystä.

Lisätietoja saat osoitteista: finland@backontrack.fi, www.backontrack.fi
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twitter.com/SPJL_PO
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Jonne Rinne
puheenjohtaja
09 3484 2420
Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433
Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428
Sari Haukka
viestintäpäällikkö
09 3484 2429
Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422
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Tuija Heino
(31.12.2017 asti)
Alice Utriainen
(1.1.2018 alkaen)
pääluottamusmies/OM
09 3484 2427
Tarja Heinonen
puheenjohtajan sihteeri
09 3484 2421
Asta Jakobsson
jäsenpalvelusihteeri
09 3484 2426
Pekka Lassila
pääluottamusmies/SM
p. 09 3484 2430
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Auno Mäkinen
neuvottelupäällikkö
09 3484 2431
Anu Pitkänen
koulutus- ja edunvalvontasihteeri
09 3484 2434
Anne Rakka
jäsenrekisterisihteeri
09 3484 2424
Rita Ridanpää
lakimies
09 3484 2425
Jaana Tynjälä
talousassistentti
09 3484 2423

Toimiston puhelin
09 3484 2400,
puhelinpalvelu
ma–to klo 9–15,
pe 9–12
spjl@spjl.fi
Asemamiehenkatu 2,
00520 Helsinki

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

Oden oodi

Retki huipentuu tilanteeseen,
jossa alatte etsiä lähintä
toimivaa julkista
päivystyspistettä.

Osallistu, koe ja vaikutu!
SINÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA valtakunnallisista asiois

kaupunkeja tiedät Helsingin lisäksi” visailua tai ”Mi

ta päättävä toimihenkilö tai virkamies, nyt sinulla on

nä näin!” kisaa, jossa matkan aikana eniten alkuasuk

erinomainen tilaisuus saada realistista tietoa ratkai

kaita pongannut osallistuja voidaan palkita vaikkapa

sujesi tueksi ja karistaa epävarmuutesi; lähde maa

punakynällä.

kuntamatkalle Tavallisen Kansan pariin!

Yrityksesi ictosaajat pitävät varmasti ”Kenellä on

Ota alustalaisesikin mukaan, ja etenkin virastosi

eniten tolppia” metsästyshenkisestä kilparetkestäm

laskutikuille matkamme on varmasti antoisa. Valitse

me, jossa moninaisista toteuttamispaikkavaihtoeh

vaikka ”150 kilometrin yhdensuuntainen asiointireis

doista jokainen löytää helposti omansa. Retkellä me

suko mahdoton?” retki, jossa lähtöpisteiden runsaas

nemme hieman valtatiestä syrjään ja pyrimme täyttä

ta valikoimasta valitaan jokin kirkonkylä, josta lähde

mään valinnaisilla mokkulatoimintoisilla laitteilla vi

tään yhdessä toimittamaan valinnaista virastoasiaa

ranomaislomakkeen. Nopeimmin hakemuksen täyt

lähimpään kaupunkiin paikallisella julkisella kulku

tänyt ja sen lähetetyksi saanut pääsee päiväksi tutus

neuvolla.

tumaan ictkeskus Valtorin infrastruktuuriin ja vika

Kesällä retkikohteiden määrä on valitettavasti ra

ilmoitustikettien käsittelyjärjestelmään.

joitetumpi, koska kaikilla yhteysväleillä ei ole bussi

Mikäli matkanteossa jostain syystä ilmenee tekni

yhteyksiä koululaisten lomakauden aikana. Takaam

siä, tuotannollisia tai taloudellisia ongelmia saattaa

me kuitenkin, että päivän aikana ehdimme käydä

matkustusilmoituksen teko henkilöstötietokantaan

agendan perusteellisesti läpi.

olla paikallaan. Tämä myös auttaa yhteistyökumppa

Silmiä avaava vaihtoehto on myös ”Hengenlähtö

niamme eli Palkeita.

likellä” iltaretkikokonaisuus, jossa edelleen satunnai

Lopeta työyhteisössäsi vellova epätietoisuus siitä,

sesti valitussa kauppalassa joku ryhmästänne näytte

onko Klaukkalan pohjoispuolella elämää ja ota roh

lee (toivottavasti) lääkärihoitoa tarvitsevaa kello 16.21

keasti yhteyttä, niin räätälöimme juuri teidän tarpei

jälkeen. Retki huipentuu tilanteeseen, jossa porukalla

siinne sopivan opintokokonaisuuden.

alatte etsiä puhelimen avulla lähintä toimivaa julkista
päivystyspistettä.

Tavis-Matkat

Viikonloppuisin tämä hieman extremehenkinen
tilaisuus kannattaa aloittaa jo aamusta. Faktatietojen
saannin ohella voitte kehittää työyhteisönne yleistie

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

toutta. Retkillä matkaaikoina voitte kokeneen oppaan

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

johdolla harrastaa hyvin suosittua ”Mitä suomalaisia

2. varapuheenjohtaja.
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SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA 4X4 -mallisto alkaen 33 142,29 €, CO2 -päästöllä 124 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA COMBI 4X4 -mallisto alkaen 33 928,85 €,
CO2 -päästöllä 124 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7 l/100 km. ŠKODA OCTAVIA 4X4 -malliston CO2 -päästöt 124–158 g/km, yhdistetty EU-kulutus 4,7–6,8 l/100 km. Hinnat sisältävät
toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.
skoda.fi

