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Suomen edullisin henkivakuutus

MAKSAA VAIN PIZZAN KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa.
Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

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

Kumpikohan on sanonut
useammin ”ei”, työnantajavai palkansaajapuoli?

sari.haukka@spjl.fi

Jarruttamalla ei elä 95-vuotiaaksi
T
iedättekö tunteen, kun joku kertoo tilanteesta, jossa
olette olleet mukana, mutta ette tunnista tilannetta
tai paikkaa kertomuksen perusteella? Tulee hämmentynyt
olo: mistä se oikein puhuu? Minulle tulee tuollainen olo,
kun kuulen kommentteja palkansaajajärjestöistä ”jarrumiehinä” ja kehityksen esteinä.
SPJL on juuri täyttänyt 95 vuotta. En usko, että jalka
koko ajan jarrulla olisi päästy tähän ikään. Mutta eihän
se uskon asia ole. Tässä lehdessä on kolme artikkelia, jotka kertovat ennemmin kaasun kuin jarrun painamisesta:
luottamusmiesten toiminnasta jäsenten hyväksi puhutaan
sivuilla 10–16, neuvottelutulosta avataan sivuilla 17–19 ja
uusi sarja alueellisesta vaikuttamisesta alkaa sivulta 22.
Jos luottamusmies jotain jarruttaa, se on sopimusten
ja lakien vastainen kohtelu. Neuvottelutulos taas syntyi
siksi, että palkansaajajärjestöjen edustajat eivät suostuneet jäämään vanhaan, vaan vaativat kehitystä. Oli palkankorotuksista mitä mieltä tahansa, työnantaja ei tätä
tasoa tarjonnut, eikä sitä olisi ilman palkansaajajärjestöjä tullut.
On kuitenkin totta, ettei palkansaajajärjestöissä aina
osata reagoida työelämän, ihmisten ajattelun ja arkitodellisuuden muutoksiin kovin nopeasti. Joskus käytetään
ikivanhaa ay-jargonia, jota jäsenet eivät tunne omakseen.
Työelämän muutokset eivät silti tee palkansaajajärjestöjä tarpeettomiksi. Palkansaajaliike syntyi teollistumisen myötä, koska todellinen järjestäytyminen oli
vihdoin mahdollista – ei siis siksi, että asioiden hoitaminen

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

liittojen kanssa oli jotenkin ”kätevää” ja vain vuosisadan
takaiseen maailmaan sopivaa. Sama tarve työntekijöiden
etujen ja paremman työelämän puolustaminen yhteisvoimin on olemassa myös jälkiteollisessa yhteiskunnassa ja
pirstaloituneessa työelämässä. Siitä kertovat professorien
työtaistelutoimet tänä keväänä.
SPJL:n 95-vuotinen historia on täynnä aloitteita ja esityksiä uusiksi toimintatavoiksi ja säännöiksi. Joskus on tietysti jarrutettukin, mutta jos asiaa oikein tutkittaisiin, kumpikohan on sanonut useammin ”ei”, työnantaja- vai palkansaajapuoli?
Muuten, miksi autoissa on jarrut? Siksi, että ei törmätä
muihin tiellä liikkujiin. Ja siksi, että voidaan hiljentää ennen
risteystä, josta käännytään toivottuun suuntaan, eikä ajeta
ohi mahdollisuudesta päästä haluttuun määränpäähän.
SPJL painaa jarrua silloin, kun ollaan tekemässä virhe
esimerkiksi siksi, että muutosta ei ole valmisteltu kunnolla.
Silti 95-vuotiaan SPJL:n jalka on enemmän kaasulla
kuin jarrulla. Valtiotyönantaja – hyppää kyytiin! Jos otatte palkansaajajärjestöt mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon jo ideavaiheessa, kuulette paljon harvemmin
sanan ”ei”.
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puheenjohtajalta

Katja Almgren

Olen täysin varma
siitä, että yhdessä
olemme vahvempia
kuin yksin.

JONNE RINNE

Sopimisen sietämätön
vaikeus

P

uheenjohtajana ajattelin, että talven taittuessa maaliskuulle olisi JUKOn neuvottelupöydät saatu kunnialla maaliin ja neuvotteluita käytäisiin kiivaasti virastotasolla. Pitkälti näin näyttikin tapahtuvan, kunnes tilanne yliopiston osalta eskaloitui. Työnantajapuoli hylkäsi sovittelijan sovintoesityksen ja Helsingin yliopisto sulki
ovensa henkilöstölakon johdosta. Edellisen kerran
yliopisto on ollut suljettuna tasan sata vuotta sitten. Edellisenä vuonna pidetyt juhlapuheet sivistyksen merkityksestä 100-vuotiaalle Suomelle näyttivät unohtuneen, kun neuvottelupöydässä alettiin
keskustella työntekijöiden palkankorotuksista. Onneksi neuvottelutulos saavutettiin myös yliopistosektorilla viimein 6.3.
Neuvottelukierros on ollut monilta osin vaikea. Vaikka neuvottelut aloitettiin marraskuussa,
kaikki JUKOn pöydät menivät sopimusten päättyessä ”pitkiksi”, jolloin neuvottelut jatkuivat sopimuksettomassa tilassa. Tämän ohella työnantajapuoli ohjasi kaikkien alojen työehtosopimusten syntymistä
keskitetymmin kuin vanhassa keskitetyssä mallissa konsanaan.
Osalle onkin saattanut muodostua virheellinen käsitys siitä, että sopimusneuvottelut käytäisiin vain yleisen tason mukaisen vaihteluvälin sisällä. Tämä käsitys on väärä, kuten yliopistojenkin tilanne on osoittanut. Valtion työmarkkinalaitos pyrkii edelleen ostamaan työpanoksemme niin halvalla
kuin suinkin on mahdollista. Vastaavasti me pyrimme kollektiivina saamaan siitä parhaan mahdollisen markkinahinnan eli palkan edustamillemme
työntekijöille.
Neuvottelujen aikana JUKOn valtiosektorin keskuslakkotoimikunta ja liittomme sen osana valmis-

tautuivat työtaistelutoimiin siltä varalta, ettei hyväksyttävissä olevaa sopimusta muutoin olisi saatu syntymään. Tämä osoittaa, että loppuvuodesta 2017 järjestetty SPJL:n valtakunnallinen työtaisteluvalmiusharjoitus oli sekä tarpeellinen että oikein ajoitettu. Valmiutta on myöhäistä harjoittaa
vasta siinä vaiheessa, kun käytännön toimia ryhdytään toteuttamaan.
Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä työnantaja ostaa työmarkkinoille työrauhan, jolloin se
voi varmistua siitä, että yhdistystensä sääntöihin
sitoutuneet virkamiehet kunnioittavat työntekoon
liittyvää velvoitettaan. Tämän velvoitteen täyttämiseen olemme vahvasti sitoutuneita. Liittona edellytämme ja valvomme myös sitä, että työnantaja sitoutuu sovittuihin asioihin.
Neuvottelukierroksen päätyttyä palkansaajajärjestöissä on tarvetta itsetutkiskeluun. Menestyminen seuraavilla neuvottelukierroksilla edellyttää meiltä laaja-alaista ja entistä tiiviimpää yhteistyötä palkansaajaliikkeen sisällä. Sopimustavoitteita on oltava valmis puolustamaan myös siinä
tapauksessa, että ne eivät ole keskeisiä juuri sille
joukolle, jota itse edustaa.
Ainakin yhdestä asiasta voimme jo neuvotteluiden tässä vaiheessa olla täysin varmoja; ilman järjestäytyneitä liittoja, eli teitä arvoisat liittoon kuuluvat jäsenet, ei neuvottelupöytiin ole asiaa nyt tai tulevaisuudessa. Yhdessä toimien meillä on mahdollisuus määritellä hinta ja arvo sille työlle ja osaamiselle, jota teemme 24/7. Lisäksi olen täysin varma
siitä, että yhdessä olemme vahvempia kuin yksin.
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Alaan pitää saada
uutta imua tai poliisit eivät
kerta kaikkiaan riitä.

95

PUHEENJOHTAJA JONNE RINNE (”POLIISIPULA UHKAA SUOMEA” /

SPJL:N TAIVAL ALKOI 95 VUOTTA SITTEN,

MAASEUDUN TULEVAISUUS 5.3.2018)

KUN SILLOINEN SUOMEN POLIISIEN
LIITTO PERUSTETTIIN 1.–3.3.1923
HELSINGIN POLIISIMANEESISSA.

Jäsentapahtumia
juhlavuoden kunniaksi
SPJL täyttää tänä vuonna 95 vuotta ja tämän halutaan
näkyvän iloisena asiana kaikille jäsenille. Liiton hallitus päättikin, että juhlavuoden aikana järjestetään yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääviä jäsentapahtumia
eri puolilla maata. Tällaiset vapaamuotoiset, hyvinvointia ja hyvää mieltä lisäävät tapahtumat ovat erityisen
tärkeä nyt, kun työnantajan toimet eivät tue jäsenten
hyvinvointia ja työssä jaksamista.
Tapahtumien järjestelyistä vastaavat aluetoimikunnat, jotka voivat anoa liitolta rahallista tukea niiden järjestämiseksi. Jäsentapahtumiin voivat osallistua kaikkien
yhdistysten jäsenet kunkin aluetoimikunnan alueelta.
Paikallisista tapahtumista tiedottavat aluetoimikunnat.
Lisäksi liitto järjestää kaikille jäsenille tarkoitetun
tapahtuman 1.9.2018 Tampereella. Tarkempaa tietoa
syyskuun tapahtumasta tullaan kertomaan kesän alussa jäsenille sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä,
P&O 2/2018 -lehdessä sekä verkossa
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SPJL:n kyselytunti 28.3.
– kysy mitä mielesi tekee!
SPJL:n chat aukeaa jälleen jäsenien kysymyksiä varten 28.3. klo 14–17
verkkoon osoitteeseen
Kokoamme jälleen liiton kotisivuille koostetta chatissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista. Jos et halua, että sinun kysymyksesi julkaistaan
tällä palstalla, mainitse siitä kysymyksesi yhteydessä. Muistathan myös,
että voit koska tahansa lähettää liittoon kysymyksen tai kommentin.
Ota yhteyttä -lomakkeen löydät myös liiton kotisivuilta.
Keskiviikkona 28.3 kello 14–17 nähdään – missä sitten oletkin. Odotamme viestiäsi!

Uusille opiskelijajäsenille
mobiilijäsenkortti
SPJL ottaa tänä vuonna opiskelijajäsenillä pilottina käyttöön mobiilijäsenkortit. Cardun palvelussa toimivat mobiilikortit tulevat korvaamaan aiemmin liitosta lähetetyt kortit. Palvelu tulee käyttöön uusilla opiskelijajäsenillä. Jos mobiilikorttikokeilu otetaan hyvin vastaan ja palvelu toimii, on
mobiilikorttien käyttöä mahdollista laajentaa myöhemmin koko jäsenkenttää koskevaksi.

Viikkoliikunnan vakuutusturva
poliisin siviilihenkilöstölle
Kysymys poliisin siviilihenkilöstön vakuutusturvasta Poliisihallituksen määräyksen mahdollistaman viikkoliikunnan aikana on saanut positiivisen ratkaisun. Poliisimiesten ja kuntotestin suorittaneiden vartijoiden osaltahan mahdolliset tapaturmat kuuluvat Valtiokonttorin korvausvastuun piiriin, mutta muu henkilöstö voi
saada viikkoliikunnan aikana tapahtuneen tapaturman takia korvausta Ifin kanssa
neuvotellusta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta. Tämä vakuutusturva koskee
luonnollisesti vain SPJL:n jäseniä. Lue lisää vakuutusehdoista If.fi/spjl

FB kommentti: Raskaan liikenteen
valvonta vaatii säännöllistä koulutusta ja pitkälle menevää perehtyneisyyttä tehtävään. Sitä ei voi tehdä satunnaisesti vaan työ kentällä
pitää olla säännönmukaista ja
jatkuvaa.
Tähän kouluttautumiseen ja
säännönmukaiseen valvontaan ei
yksinkertaisesti nykyisellään ole
mahdollisuutta.
(Kommentti LP Poliisiyhdistyksen esittämään huoleen raskaan liikenteen
valvonnasta.)

Valtakunnallinen sisäilmakysely
SPJL:n jäsenille
Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaine tekee yhteistyössä SPJL:n kanssa valtakunnallisen sisäilmaoirekyselyn kaikille SPJL:n jäsenille. Tutkimuksen tuloksia käytetään työolojen parantamiseen. Jokaisen vastaus on yhtä tärkeä, oirehtii vastaaja työpaikallaan tai ei. Korkea vastausprosentti parantaa tulosten luotettavuutta.
Linkki kyselyyn on lähetetty SPJL:n uutiskirjeen mukana jokaiselle jäsenelle, jonka toimiva sähköposti on liiton jäsenrekisterissä. Varmuuden vuoksi on hyvä tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio. Vastausaikaa on jatkettu 31.3.2018
saakka. Lisätietoja ja teknistä apua vastaamiseen antaa SPJL:n neuvottelupäällikkö Auno Mäkinen, auno.makinen@spjl.fi, p. 044 906 3710.

Väliaikatietoa ammatillisen eläkeiän
korotuksen riitauttamisesta

Twitteristä: Työurani alussa Poliisikoulussa oli huippumäärä naisia
6/120 ! Päällystössä oli yksi nainen.
Naiset eivät päässeet kansainvälisiin
tehtäviin. Nyt naisia on poliisissa hienosti AMK opinnoissa, päällystössä ja
maailmalla vastuullisissa tehtävissä.
(Ylikomisario Maarit Pikkaraisen twiitti)

Ammatillisen eläkeiän korotuksen riitauttaminen on edennyt; KEVA on antanut
päätökset SPJL:n tekemiin eläkeoikeutta koskeviin ennakkopäätöspyyntöihin. Päätökset ovat valituskelpoisia eli niihin tulee ensivaiheessa hakea muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tämän jälkeen prosessi etenee mahdollisesti vakuutusoikeuteen ja vasta sen jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Kun muutoksenhakulautakunta on käsitellyt valitukset, tiedotamme asiasta SPJL:n kanavissa ja verkossa SPJL.fi
Lisätietoja asiasta antaa lakimies Rita Ridanpää, rita.ridanpaa@spjl.fi,
p. 050 525 2259.
1 | 2 018
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Liitto toimii työpaikoilla:

LUOTTAMUSMIEH
YHDISTÄÄ HALU
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Ammattiliiton yhtä tärkeintä jäsenetua saatetaan
helposti pitää itsestään selvyytenä, vaikkei se ole sitä
lainkaan. Yhteisen hyvän eteen itsensä likoon laittavat
luottamusmiehet tarjoavat olkapään silloin, kun sitä
tarvitaan, korvat kuuntelemaan huolia ja murheita, ja
ennen kaikkea he etsivät jäsenelle faktaa työnantajan
kanssa käytäviin keskusteluihin. Luottamusmies
myös neuvottelee henkilöstön puolesta asioista, joissa
päätösvalta on periaatteessa työnantajalla.

HIÄ
AUTTAA

TEKSTI
Katja Almgren
KUVAT
Katja Almgren,
Jarkko Laine,
Samuli Ikäheimo,
Alejandro Lorenzo,
Pekka Mäkinen
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Pääluottamusmies Pekka Lassila on iloinen viime vuonna työtuo-

SPH:n luottamusmies Miia Ahlfors hyödyntää luottamustoimeensa

mioistuimessa voitetusta tapauksesta, jossa SPJL nosti kanteen po-

usein mahdollisuutta liukuvaan työaikaan, sillä edustettavat saatta-

liisin palkkausjärjestelmäsopimuksen henkilökohtaista suoritusosaa

vat soittaa asiaansa aamuvarhain ennen työpaikalle menoa. Silloin

koskevassa riidassa. Luottamusmiehen työ on silti paljon arkisem-

työt alkavat kotoa käsin puhelinkeskusteluilla.

paa kuin voittoja oikeusasteessa.

S

PJL on neuvotellut virastojen kanssa
luottamusmiessopimukset, joiden ansiosta jäsenistöä auttavat 70 paikallista luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä ympäri maan sekä kolme valtakunnallista pääluottamusmiestä. Oman luottamusmiehen valintaan voi jokainen jäsen vaikuttaa vaaleilla, jotka käydään virastosta riippumatta neljän vuoden välein, tarvittaessa
järjestetään täydennysvaalit kesken kauden.
Asiat, joiden vuoksi luottamusmiehen
puoleen käännytään, saattavat olla hyvinkin
moninaisia. Hämeen poliisilaitoksen pääluottamusmies Rami Lehtinen kertoo, että jäsenistö työllistää alueella kiitettävästi, mutta yhteydenottojen runsaus on paljon kiinni
myös luottamusmiehen omasta aktiivisuudesta. Hänelle tulevat tapaukset liittyvät
muun muassa palkkaukseen, työaikaan, jaksamiseen tai luottamuspulaan.
– Isossa laitoksessa etäjohtaminen saattaa johtaa väärinymmärryksiin puolin ja toisin, silloin on hyvä istua alas kasvotusten ja
selvittää tilanne keskustelemalla. Erimielisyyksiä aiheuttavat esimerkiksi tehtävien jat12
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kuva muuttuminen vaativammiksi, työtehtävien kasautuminen ja niihin liittyvät jaksamiskysymykset. Se on hankala yhtälö, Lehtinen
myöntää.
Poliisin toimistohenkilöstöä edustava Suomen Poliisihallinnon henkilöstö SPH ry:n luottamusmies Miia Ahlfors myöntää, että palkan suuruus toki kiinnostaa aina, mutta ehkä enemmänkin hänen edustettaviaan puhututtaa nyt työnantajan kuntoliikuntamääräys.
– Asian ohjeistamisessa poliisilaitosten
välillä on eroja, eikä siitä ole tiedotettu kaikkialla riittävästi. SPJL:n uutinen siitä, että liiton vakuutus korvaa viikkoliikunnan aikana
mahdollisesti sattuvat tapaturmat, oli todella hyvä uutinen ja olen siitä hyvin iloinen, Ahlfors sanoo.
Ulosottovirastossa luottamusmiehenä toimiva Päivi Riihenmäki on keskellä virastonsa Ulosoton rakenneuudistusta, jossa toimipaikkoja vähennetään 64:stä 45:ään ensi vuoteen mennessä. Toistaiseksi itse uudistukseen
liittyen kyselyitä on tullut kuitenkin vähän.
– Kysymykset URA-hankkeeseen liittyen
eivät ole juuri työllistäneet, mutta luulen, että
1 | 2 018

tilanne muuttuu, kun siirtoja aletaan oikeasti
tekemään. Eläköitymiset, lomat, toimipaikkamuutokset, palkkaus ja pitkät sairaslomat ja
niihin liittyvät siirrot toisiin tehtäviin sen sijaan työllistävät, Riihenmäki luettelee.

Faktalla pärjää
Keväällä käytävät tavoite- ja kehityskeskustelut näkyvät luottamusmiehillä kysymyspiikkinä palkkaukseen liittyvissä asioissa.
– Perusteluihin kaivataan apua, miksei esimerkiksi oma vaativuustason tai hts:n korotusesitys ole mennyt aiemmin läpi. Avustaminen perustelujen muotoilemisessa sellaisiksi,
että niillä on paremmat edellytykset mennä
läpi, on antanut jäsenelle pontta keskusteluihin. Tällaista ennaltaehkäisevää neuvontaa
luottamusmiehen kuuluukin tehdä, jotta henkilö ei mene epärealistisilla odotuksilla tai heikoin perusteluin neuvotteluihin, Sisä-Suomen
poliisilaitoksella työskentelevä Ahlfors kertoo.
Valtion virkaehtosopimus löytyy jokaisen
luottamusmiehen kirjahyllystä, ja jäsenet pitävät huolen siitä, ettei opus pääse pölyttymään.

Milloin luottamusmiehen puoleen
kannattaa kääntyä?

Keskusteluyhteys työnantajaan on yleensä syyttäjäviraston luottamusmies Seija Paljakan mukaan hyvä ja asiallinen. Tehtävässään hän
silti törmännyt myös tilanteisiin, joissa joustomahdollisuutta olisi ollut

Ota rohkeasti yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen, jos:
• haluat selvittää, onko työnantaja toiminut
sopimusmääräysten mukaisesti.
• kaipaat apua sopimusten sisältöön tai tulkintaan
liittyvissä asioissa.
• jokin asia työtehtävässäsi hiertää tai sinulla on
työyhteisöösi liittyvä kehitysehdotus.
• joudut virkamiesoikeudellisten toimenpiteiden tai
tutkinnan kohteeksi tai olet osallisena rikosasioissa.
• sinulle herää palkkaukseen liittyviä kysymyksiä.
• kaipaat tukea työnantajan kanssa käytäviin keskusteluihin.
• virastossasi toteutetaan muutosta, joka aiheuttaa sinussa
epävarmuutta ja haluat varmistusta tilanteestasi.
• Sisäilma-asioissa ota ensisijaisesti yhteys
työterveyshuoltoon; luottamusmies auttaa
kolmikantaneuvotteluissa, joihin osallistuu työnantaja,
työterveys ja luottamusmies.

ja asiat olisi voitu järjestää, jos työnantajalla olisi riittänyt tahoa.

– Kaikkea ei silti ves-kirjastakaan löydy.
Hankalaa on erilaisten ohjeiden ja määräysten löytäminen intrasta, jonne ne on ripoteltu
sinne tänne. Silloin Google laulaa, uppoudun
täysin ja menen helposti syvemmälle kuin olisi tarviskaan. Olen kuitenkin mieluummin perusteellinen kuin vain pintapuolisesti kaivelisin tietoa. Työkavereillekin pitää silloin sanoa,
että hys, Ahlfors nauraa.
– Perusteellinen taustoitus on yksi isoimpia haasteita nykypäivänä, kun asiat vyöryvät melkoisella vauhdilla. Hektisyys on suora
heijastuma siitä, millaisessa maailmassa
SPJL:n jäsenistö työskentelee, poliisihallinnon
pääluottamusmies Pekka Lassila kuvailee.

Liitto pyytää
lausuntoihinsa
luottamusmiesten
näkemyksiä.

Taustatyön tekeminen on myös Rami Lehtisen mielestä luottamustehtävässä haastavinta, mutta hän vakuuttaa, että työnantajan
eteen kannattaa mennä vain faktoilla; silloin
pärjää ja voi esittää vastaehdotuksia.

Muutos aiheuttaa
epävarmuutta
Syyttäjälaitoksen Seija Paljakalla on pitkä
historia luottamusmiehenä, sillä juuret yhdistysmaailmaan ulottuvat jo 1970-luvun alkupuolelle. Paljakka myöntää, että luottamustoimessaan hän on ollut paljon kuuntelijan ja
rauhoittelijan roolissa, sillä hänellä on kokemusta jo useammasta organisaatiomuutoksesta.
Syyttäjälaitos 2.0 -hankkeen piti toteutua
jo syyskuussa, mutta aloitus siirtyi marraskuun alkuun, koska lait ja asetukset ovat edelleen vahvistamatta. Uudistuksessa syyttäjälaitoksesta tulee yksi virasto, jossa MannerSuomi jaetaan neljään alueeseen, viidenneksi alueeksi tulee Ahvenanmaa. Valtakunnansyyttäjänvirasto toimii hallinnollisena pääpaikkana ja virastojen nimet muuttuvat.
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– VSKV aloitti juuri säännölliset infot
henkilöstön suuntaan. Monet asiat ovat vielä valmisteilla, ja kentällä liikkuu erilaisia
arveluita ja huhuja. Se luo epävarmuutta ja
edelleen yhteydenottoja luottamusmiehiin.
Sihteerit pelkäävät, katoaako tehtäviä muutosten myötä ja millainen on sihteerien urakehitysmahdollisuus tulevaisuudessa. Pelätään myös muutosten vaikutusta palkkaukseen, varsinkin kun sihteerit ovat tänä päivänä paljon koulutetumpia kuin aikaisemmin,
Paljakka kuvailee.
Vuoden 2017 puolella syyttäjälaitoksessa
lakkautettiin yksittäisiä virastoja, mikä aiheutti irtisanomisia. Kun luottamusmiehiltä kysytään heidän tehtävänsä nurjia puolia, nousevat juuri irtisanomistilanteet pintaan.
– Jos jokin tilanne on niin huono edustettavan henkilön kannalta, ettei sitä voi muuttaa tai edes helpottaa, on se ehdottomasti
yksi vaikeimpia hetkiä myös luottamusmiehille, pääluottamusmies Pekka Lassila myöntää.
– Toisaalta olen kuullut jälkeenpäin myös
iloisia uutisia vuoden 2017 irtisanotuista,
kuinka henkilöt ovat työllistyneet pian uudelPOLIISI & OIKEUS
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Luottamusmiehenä on
osattava pitää meteliä, että
saa äänensä kuuluviin.

Luottamusmies Rami Lehtinen on päättänyt olla tavoitettavissa
myös vapaa-ajallaan. Lisäksi hän on jo sopinut työnantajansa Hämeen
poliisilaitoksen kanssa luottamusmiespalstansa saamisesta Sinettiin.
14
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Pääluottamusmies Kai Vettenranta on tyytyväinen, että entisajan

Supon varaluottamusmies Markus Lampeniuksella on pitkä

salailukulttuuri on jäänyt taakse ja työnantajalta saadaan tietoa

kokemus yhdistystoiminnasta. Kiinnostus yhteisiin asioihin sai

nykyään hyvin.

asettumaan ehdolle varaluottamusmiehen vaaliin.

leen ja ovat työhönsä jopa tyytyväisempiä
kuin aiemmin. Kun yksi ovi on sulkeutunut, toinen onkin ollut jo raollaan, Paljakka iloitsee.

Luottamusmies toimii
näköalapaikalla
Luottamusmiehet osallistuvat henkilöstön
edustajina myös yhteistoimintatoimikunnan
kokouksiin, joita virastoissa järjestetään noin
kerran kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään
muun muassa työnantajan talous- ja tulostavoitteita, ohjeita ja määräyksiä sekä muita
henkilöstöön liittyviä asioita.
– YT-kokoukset ovat luottamusmiehille hyvä näköalapaikka virastonsa ja toimipisteensä asioihin. Samalla henkilöstöä yleisestikin
puhuttavat asiat kulkeutuvat talon johdon tietoon. Ves:n sopimusmääräys tukee tätä toimintamallia, sillä se puhuu hyvän yhteistyön
ja tiedonkulun puolesta, Lassila sanoo.
Hätäkeskuslaitoksen pääluottamusmies
Kai Vettenranta osallistui helmikuun alussa
virastonsa YT-elimen kokoukseen, joka käsittelee koko maan hätäkeskusten asioita. Hätäkeskuslaitoksen työntekijöitä on viime vuodet

koetelleet jatkuva epätietoisuus ja toistuvat
lomakiellot, kun Erica-hätäkeskustietojärjestelmä on antanut odottaa tuloaan.
Tämän hetkisen tiedon mukaan Erica tulisi käyttöön kuluvan vuoden syksyllä; ensin
Ouluun ja siitä vaiheittain pohjoisesta etelään.
– Työnantaja teki järkevän päätöksen
ajaa henkilöstön koulutukset viimein läpi. Lähempänä syksyä järjestetään vielä kertauskoulutusta. Tilanne alkoi olla jo aivan mahdoton toistuvien lomakieltojen takia, Vettenranta kertoo. Hän myöntää, että silti asioita
on vielä paljon auki ja esimerkiksi kielikysymykset saattavat nousta järjestelmän myötä esille.
– Jos Vaasan saaristosta tulee puhelu,
se ohjautuisi ensisijaisesti Vaasaan, jossa
on ruotsin kieltä osaavia päivystäjiä. Jos kuitenkin Vaasassa kaikki hätäkeskuspäivystäjät ovatkin varattuja, puhelu bongaa johonkin toiseen hätäkeskukseen. Se miten ruotsinkieliset puhelut ohjattaisiin edelleen, on vielä suunnitteluasteella. Uudistuksessa on siis
vielä paljon liikkuvia osia.
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Suojelupoliisi SPJL:n
edunvalvonnan piiriin
Tuorein SPJL:n työstämä luottamusmiessopimus solmittiin Suojelupoliisille 19.9.2017. Supon irtautuessa poliisihallinnosta suoraan
Sisäministeriön alaiseksi virastoksi vuoden
2016 alusta uusi virasto oli käymistilassa
myös edunvalvonnan osalta.
– Tilanne oli täysin uusi ja ilmassa oli
epätietoisuuttaa siitä, mitkä sopimukset olivat voimassa ja mitä piti neuvotella uudelleen. Luottamusmiessopimuksestakin ensin
luultiin, että se olisi voimassa automaattisesti. Liiton asiantuntijuudesta täytyy antaa erityiskiitos, sillä sen ansiosta siirtyminen SM:n
alaisuuteen sujui kivuttomasti, Suojelupoliisin
henkilökunta ry:n varaluottamusmies Markus Lampenius kertoo.
Supon henkilöstö työskentelee virka-aikana ja käytössä on edelleen poliisin palkkausjärjestelmä. Lampenius sanoo, että palkkaus puhututtaakin paljon, sillä poliisilla palkkaus perustuu suurelta osin haittatöihin, joita ei virka-aikaa tekeville makseta. Palkkausjärjestelmän 08-sarjasta ei myöskään löydy
POLIISI & OIKEUS
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sopivaa tehtävää kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä työskentelevälle Supon väelle.
– Viraston oma palkkausjärjestelmä on ollut puheissa ja sen saaminen olisikin tärkeää,
jotta täydellinen irtautuminen poliisihallinnosta saataisiin päätökseen, myös Supon
pääluottamusmiehenä toimiva Lassila sanoo.

olla samanlainen oikeus puhtaaseen sisäilmaan, Lehtinen summaa.
SPJL kartoittaa parhaillaan jäsenistön kokemia sisäilmaongelmia valtakunnallisella
tutkimuksella, joka toteutetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Sisäilmaongelmat pitkiä ja
raskaita prosesseja

Miten luottamusmieheksi sitten tullaan? Mikä herättää kipinän hakeutua tehtävään, joka
voi toisinaan olla myös hyvin epäkiitollinen?
Monet kertovat ajautuneen tehtävään
pyynnöstä. Syksyllä 2013 Ulosoton Päivi Riihenmäki oli vaeltamassa Lapissa saadessaan soiton silloiselta luottamusmieheltä Heleena Kalliolta.
– Meinasin tipahtaa pitkospuilta siltä seisomalta, Riihenmäki nauraa ja jatkaa, että
Kallion sanat saivat hänet myöntymään. Alkuun Riihenmäkeä jännitti, että osaako hän
varmasti auttaa, kun toinen soittaa hädässä
ja olisi osattava antaa oikea vastaus.
Samaa epävarmuutta koki myös Miia
Ahlfors SPH:n Arja Salinin houkuteltua hänet mukaan. Tehtävä kuulosti vaikealta ja
vaativalta. Kokemuksen karttuminen, luottamusmieskoulutus sekä verkostoituminen
ja vuoropuhelu muiden luottamusmiesten
kanssa ovat tuoneet tehtävään varmuutta.
Luottamusmiehet ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa ja pääluottamusmiehiin hakiessaan ajatuksilleen ja vastauksilleen tukea
ja näkökulmia. Vastavuoroisesti liitto pyy-

Supon Ratakadulla, kuten muissakin valtion
virastojen toimitiloissa, painitaan sisäilmaongelmien parissa. Sisäilmaongelmaan liittyvät
keskustelut ovat yksi esimerkki kolmikantaneuvotteluista, joihin luottamusmies osallistuu yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.
Hämeenlinnan syyttäjävirastossa jouduttiin aikoinaan odottelemaan pitkään väistötiloihin pääsyä, vaikka henkilöstö oirehti Seija Paljakan mukaan jo todella pahoin. Tällä
hetkellä Hämeenlinnassa henkilöstö toimii
uudessa poliisitalossa. Sisäilmaongelmia on
myös muissa syyttäjänvirastoissa.
SPH:n Ahlfors kiittelee, että työnantajan
tietoisuus sisäilmaongelmiin liittyen on onneksi lisääntynyt runsaasti viime vuosina. Varsin
hyviä lopputuloksia on saavutettu myös Lehtisen edustamassa Hämeessä sisäilmaan ja
tehtävien siirtoon liittyvissä keskusteluissa.
– Toki on toimintoja, joissa tehtävien siirtäminen voi olla vaikeaa. Prosessit ovat myös
pitkiä ja aikaa vieviä, vaikka kaikilla pitäisi

Luottamusmieheksi kasvetaan

Historian havinaa
SPJL on toiminut 95 vuotta, mutta luottamusmiesjärjestelmän saaminen on
vaatinut paljon työtä. 1970-luvun kynnyksellä ei ollut luottamusmiessopimuksia ja ammattiliittoon liittymistä salailtiin. Poliisihallinnon ensimmäinen luottamusmiessopimus sovellusohjeineen vahvistettiin vuoden 1971 viimeisenä päivänä ja ensimmäiset vaalit järjestettiin helmi–maaliskuussa 1972.
Silloisen Suomen Poliisien Liiton ensimmäiseksi valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi valittiin turkulainen rikosylikonstaapeli Mauno Nieminen.
Nykyisin pestissä edustava Pekka Lassila on SPJL:n taipaleella järjestyksessään kahdeksas poliisihallinnon pääluottamusmies. Oikeushallinnon pääluottamusmiehenä toimii Alice Utriainen ja Hätäkeskuslaitoksen Kai Vettenranta. Paikalliset luottamusmiehet löydät yhteystiedoista
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Ulosoton luottamusmies Päivi Riihenmäki
pitää tärkeänä, että henkilöstö otetaan mukaan jo uudistusten suunnitteluvaiheessa.
Hän osallistuu itse OHK ry:n edustajana
URA-hankkeen HR-projektin ohjausryhmään,
jossa käsitellään henkilöstöön liittyviä muutoksia rakenneuudistuksessa.

tää lausuntoihinsa luottamusmiesten näkemyksiä.
– Luottamusmiehenä on osattava pitää
meteliä, että saa äänensä kuuluviin. Alkuaikoina saatoin miettiä, etten vain sano mitään
tyhmää, mutta ajan kanssa olen oppinut, että
tyhmää tai ei, se on sanottava. Ja väki myös
olettaa meidän toimivan heidän puolestapuhujinaan, Päivi Riihenmäki sanoo.
Seija Paljakka oli jo nuorena kiinnostunut yhteisistä ja yhteiskunnallisista asioista.
1960–1970-luvun kasvatit osallistuivat teiniliittoihin ja Paljakan isä oli mukana liittokuvioissa. Paljakka on nähnyt, miten ay-toiminnalla on saatu asiat muuttumaan työntekijöiden
kannalta paljonkin parempaan noista ajoista.
– Hyvinvoinnin saavuttaminen on vienyt
aikaa ja etenkin viimeisen 15 vuoden aikana
on tapahtunut paljon. Siksi tuntuu toisinaan
raskaalta kuulla väen sanovan, kuinka liitto ei
tee yhtään mitään. Laiva kääntyy, mutta hitaasti, Paljakka huokaisee ja kertoo pitävänsä itse siitä, kuinka luottamusmiehenä oma
näkemys laajenee ja pääsee näkemään, mitä
asioiden takana on.

Valtiosektorin neuvottelutulos
takaa yleisen linjan mukaiset
korotukset
Valtion virka- ja työehtosopimuksia koskevat neuvottelut kestivät yli kaksi
kuukautta, ja välillä työnantajan vastahanka oli niin sitkeää, että palkansaajapuoli oli jo valmis työtaisteluvaroituksen antamiseen. Lopulta 9.2.
saavutettiin neuvottelutulos, joka takaa valtion henkilöstölle yleisen linjan
mukaiset palkankorotukset: 2 vuotta 2 kuukautta pitkän sopimuskauden
korotukset ovat yhteensä 3,45 %.

TEKSTI
Sari Haukka
KUVA
Katja Almgren

N

euvottelut eivät kuitenkaan ole vielä ohi, sillä virastoerien eli paikallisten erien jakamista koskevat neuvottelut ovat vielä edessä. Virastoerien
suuruudesta päätettiin valtion yleisessä virkaehtosopimuksessa, josta SPJL:n jäsenten puolesta neuvotteli Julkisalan
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Erien kohdentamisesta käydään kuitenkin virastokohtaiset neuvottelut, joita
poliisin, SUPO:n, oikeusministeriön kuin Hätäkeskuslaitoksenkin osalta käyvät SPJL:n omat neuvottelijat.
JUKOn valtion neuvottelukunta ja SPJL:n hallitus hyväksyivät valtiosektorin neuvottelutuloksen. JUKOn hallitus kuitenkin jätti 16.2. siihen mennessä saavutetut neuvottelutulokset pöydälle tukeakseen yliopistosektoria, jolla tulos saavutettiin vasta 6.3. työtaistelutoimenpiteiden
avittamana. Tämän jälkeen sopimus päästiin allekirjoittamaan ja neuvottelut virastoerien kohdentamisesta voivat alkaa.

vaatii sitkeää neuvottelua. Myös valtiosektorilla työnantaja
tarjosi aluksi huomattavasti matalampia korotuksia.
Ensimmäinen yleiskorotus on 1,0 % ja se sovittiin maksettavaksi 1.4.2018. Valtiotyönantaja on kuitenkin ilmoittanut neuvottelutuloksen syntymisen jälkeen, että sen käyttämät järjestelmät eivät taivu korotuksen maksuun huhtikuun
alussa, vaan ensimmäinen korotus maksetaan takautuvasti
toukokuun 2018 lopussa.
Toisen yleiskorotuksen suuruus on 1,1 % (kuitenkin vähintään 24 euroa) ja se maksetaan 1.4.2019.
Ensimmäisen virastoerän suuruus on 0,6 % kunkin viraston kuukauden palkkasummasta. Se maksetaan tarkentavissa neuvotteluissa saavutettavan sopimuksen mukaisesti
1.6.2018. Toinen virastoerä on 0,75 % ja se tulee maksuun
1.4.2019. Jos järjestöjen ja työnantajan edustajat eivät pääse sopimukseen virastoerien kohdentamisesta, ne jaetaan
prosentuaalisina yleiskorotuksina.

Palkankorotukset

Kertaerä tammikuussa 2019

Neuvottelutulokseen sisältyy kolmenlaisia rahaeriä: yleiskorotukset, virastoerät ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.
Korotus on ns. yleisen linjan mukainen eli vastaa samaa tasoa kuin vientiteollisuuden saamat korotukset. Yleinen linja ei kuitenkaan lankea kaikille aloille automaattisesti, vaan

Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän suuruus on 9,2 %
ves:n 7 §:n mukaisesta kuukausipalkasta, joka vastaa sairausajan palkkaa. Kertakorvaus maksetaan tammikuun 2019
palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän maksamisen edellytys
on, että palvelussuhde on alkanut viimeistään 2.9.2018 ja
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jatkunut keskeytyksettä 18.11.2018 asti. Korvausta ei makseta, jos tuona aikana ei ole ollut yhtään palkallista päivää.
Osa-aikaisille erä määräytyy 18.11.2018 olleen osa-aikaprosentin mukaisesti.
Kertaerän maksaminen perustuu virastojen tuloksellisuutta edistävien ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen vuosina 2018 ja 2019. Virastoissa valmistellaan ja toteutetaan tuloksellisuutta edistäviä toimenpiteitä, mutta kertaerä ei ole ehdollinen eli se ei riipu näiden
toimenpiteiden toteutumisesta.

Pieniä parannuksia teksteihin
Neuvottelutulos ei sisällä kovin suuria tekstimuutoksia, mutta joitakin kohtia viilattiin parempaan suuntaan.
Esimerkiksi ves:n 25 §:stä (Korvaus hälytysluonteisesta
työstä viikko- ja jaksotyössä sekä sen sopiminen virastotyöhön) poistettiin kokonaan soveltamisohje, joka oli rajoittanut sitä, millaisista tehtävistä hälytysrahaa voidaan maksaa.
Ves:n liitteenä olevaan luottamusmiessopimukseen lisättiin momentti, jonka ajatuksena on varmistaa luottamusmiehille riittävä ajankäyttö virastojen valmistautuessa rakenteellisiin muutoksiin. Myös luottamusmiespalkkioita korotettiin.

JUKOn valtion neuvottelukuntaa johtaa Jonne Rinne.
Hänen vasemmalla puolellaan on JUKOn valtiosektorin
neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Työvuoroja viikko- ja jaksotyössä koskevaan pykälään lisättiin täsmennys, jonka mukaan työvuoroluetteloa voidaan
muuttaa myös virkamiehen tai työntekijän toivomuksesta,
jos muutoksesta sovitaan työnantajan kanssa.
Allekirjoituspöytäkirjassa kiinnitetään huomiota työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin virastoissa: ”Henkilöstön osaamista kehitetään ja vahvistetaan henkilöstövoimavarojen strategisella johtamisella. Osapuolet pitävät tärkeänä muun muassa Työelämä 2020 -hankkeen tuottamien toimintamallien hyödyntämistä sekä elinikäisen oppimisen tuomia mahdollisuuksia. Näillä voidaan parantaa virastojen toiminnan tuottavuutta, tuloksellisuutta sekä kannustaa henkilöstöä jaksamaan työelämän rakenteiden muuttuessa.”

Työryhmät vievät asioita eteenpäin
Neuvottelupöydissä puhutaan monista ongelmista ja tavoitteista, joita ei saada ratkaistua vielä neuvottelujen kuluessa. Näitä pitkäjänteisempää työtä vaativia asioita
siirretään työryhmiin, joissa palkansaajien
ja työnantajan edustajat hakevat yhdessä
ratkaisuja sopimuskauden aikana.
Tällä kertaa asetettiin neljä työryhmää:
• Valtion palkkausjärjestelmän kehittämisryhmän tavoitteena on sopia yhdestä palkkausjärjestelmästä, jota voidaan soveltaa koko valtionhallinnossa.
Tarkoitus on, että uusi valtion palkkausjärjestelmä vastaisi erityisesti tuloksellisuuden, muuttuvan työelämän, henkilöstön liikkuvuuden sekä virastorakenteessa tapahtuvien muutosten tuomiin
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vaatimuksiin. Uuden palkkausjärjestelmän on tarkoitus myös kehittää virastojen mahdollisuuksia tehokkaaseen ja
tuottavuutta parantavaan johtamiseen
ja toimintaan, kannustaa henkilöstöä
hakeutumaan vaativampiin tehtäviin ja
parempiin työsuorituksiin sekä mahdollistaa henkilöstön oikeudenmukainen ja
kannustava palkitseminen.
• Työaikatyöryhmä yhtenä tehtävänä on
selvittää 1.5.2018 mennessä, millä edellytyksillä ja millä menettelyllä työnantajalla on oikeus sijoittaa työaikaa viraston aukioloajasta poikkeavasti, ja miten
järjestelyissä voitaisiin ottaa huomioon
henkilöstön tarpeet ja toiveet sekä vapaaehtoisuus. Työryhmän tehtävä on
myös selvittää lepoaikojen toteutumis-
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ta virastoissa, muun muassa virkamatkoilla vapaa-aikana tapahtuvaan matkustamiseen liittyen. Työryhmässä valmistellaan tarvittaessa lisäohjeita henkilöstön työssäjaksamisen ja työvuoroista palautumisen edistämiseksi.
• Matkatyöryhmä valmistelee vuosittaiset matkakustannusten korvausten tarkistukset ja tekee korjausehdotukset valtion matkustussääntöön.
• Tilastotyöryhmä muun muassa seuraa
työmarkkinoiden ansio-, tulo- ja kustannuskehitystä sekä valtion palkansaajien
ostovoimaa ja ansiotasoa ja sen kehitystä mukaan lukien palkkaliukuma.

Kuka neuvottelee, kuka päättää?
Valtiosektorin virka- ja työehtosopimuksista neuvottelivat työnantajan puolelta Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien
puolelta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, JHL ja Pardia. SPJL:n
jäseniä neuvottelupöydässä edustivat siis
JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja Jore Tilander.
Neuvottelutulos saavutettiin runsaan
kahden kuukauden työn jälkeen. Kaikki
kolme palkansaajakeskusjärjestöä käsittelivät neuvottelutuloksen, ja JUKOn osalta
sen hyväksyi valtion neuvottelukunta, jota

johtaa SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne. Myös SPJL:n hallitus – kuten muidenkin neuvottelukuntaan kuuluvien liittojen
hallitukset – päättivät hyväksyä neuvottelutuloksen.
Sopimuksen allekirjoittaminen vaati
JUKOn hallituksen hyväksynnän, mutta se
päätti jättää neuvottelutuloksen pöydälle,
koska yliopistosektorilla ei oltu päästy tulokseen. Kaveria ei jätetty tässäkään tilanteessa ja JUKOn muut sektorit tukivat yliopiston henkilöstöä heidän taistelussaan
reilun sopimuksen puolesta.

Yliopistopuolella saavutettiin neuvottelutulos 6.3., joten nyt myös valtiosektorilla päästään neuvottelemaan virastoerien
kohdentamisesta. SPJL:n jäsenten osalta
virastokohtaisista neuvottelutavoitteista
päätti liiton hallitus, joka löi tavoitteet lukkoon 22.2. Näissä neuvotteluissa SPJL:n jäseniä edustavat liiton omat neuvottelijat.
Poliisin, SUPO:n, Oikeusministeriön ja Hätäkeskuslaitoksen tarkentavien neuvottelutulosten hyväksymisestä päättää SPJL:n
hallitus.
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P&O t yöpaikalla – Ke skusr ikospoliisi

KUVA
Katja Almgren

• Työpaikka: Keskusrikospoliisi
• Päällikkö: poliisineuvos Robin Lardot
• Henkilöstö: 720
• Mikan tiimi: henkirikostutkintalinja;
noin 25 henkilöä
• Marian tiimi: ENU eli Europolin
kansallinen yksikkö; esimies + 3
työntekijää

Milloin aloitit työt Keskusrikospoliisissa?
Maria, 37: Toimin Europolin kansallisessa yksikössä Europolin
tietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja -kouluttajana Suomessa. Tulin vuonna 2015 joulukuun alussa töihin Keskusrikospoliisiin tähän samaiseen tehtävään, jossa työskentelen määräaikaisena
edelleen. Hain rikosylikonstaapelin viransijaisuutta, joka oli silloin avoimessa haussa.
Mika, 39: Vuonna 2011 sain ensimmäisen määräaikaisen
rikosylikonstaapelin viran KRP:n kansainväliseltä osastolta, jossa tehtävät olivat oikeus- ja virka-apuja henkilöihin kohdistuneissa rikoksissa. Toinen määräaikainen rikosylikonstaapelin virka
oli myös KRP:n kansainväliseltä osastolla, jolloin tehtäviin kuului muun muassa Europol-rekistereiden ylläpitoa, valvontaa ja
koulutusta, eli sama virka kuin Marialla nyt. Tammikuussa 2012
sain vakituisen rikosylikonstaapelin viran Henki- ja muun vakavan rikollisuuden tutkinnasta.

RIKOSYLIKONSTAAPELI, KRP,
EUROPOLIN KANSALLINEN YKSIKKÖ

RIKOSYLIKONSTAAPELI, KRP,
HENKIRIKOSTUTKINTA
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Millainen työpaikka KRP on?
Maria: KRP on asiantuntijapainotteinen kansallinen näköalapaikka koko rikostutkintaan. Perinteikäs talo, jossa suuri siviilien
määrä tuo päiviin hieman erilaista työkulttuuria verrattuna paikallispoliisissa työskentelyyn.

Keskusrikospoliisi on
asiantuntijapainotteinen
kansallinen näköalapaikka
koko rikostutkintaan.

Mika: Keskusrikospoliisi työpaikkana on mielenkiintoinen, asiallinen ja rento. Koko talossa on kannustava ilmapiiri.

Kertoisitko työsi erityispiirteistä?
Maria: Työskentelen ensimmäistä kertaa poliisissa ilman asiakaskontaktia ja teen töitä lähinnä muiden viranomaisten, kuten
paikallispoliisin, tullin ja rajan henkilöstön kanssa. Työ on sekä
asiantuntijan että kehittäjän että kouluttajan roolien päivittäistä pallottelua ja yhteensovittamista.
Läheisin työtiimini, Europolin kansallinen yksikkö, koostuu työparistani ja tietopalvelusihteeristä, eli pienellä porukalla teemme päivittäistä työtä. Toki yhteistyötä tehdään laajasti
myös KRP:n sisällä, PTR-rakenteen kanssa sekä kaikkien paikallispoliisin yksiköiden ja Suojelupoliisinkin kanssa. Lisäksi toimimme paljon yhteistyössä Hollannin Haagissa Europolin pääkonttorilla työskentelevien yhdysmiestemme kanssa ja yritämme toimia heidän apunaan ja napanuoranaan tänne kotimaan viranomaisten suuntaan.
Mika: Meidän tutkimat rikokset ovat poikkeuksetta vakavia
ja haasteellisia. Tästä johtuen on tiettyjä erityspiirteitä, mutta
päivittäistoiminta on hyvin pitkälti samanlaista kuin kaikkialla
muualla tutkinnassa. Meillä tiimit muodostetaan jokaisen työtehtävän mukaan.
Tärkeitä sidosryhmiä ovat lähes kaikki viranomaiset. Lähes
jokaisen jutun tutkinnan yhteydessä tehdään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi paikallispoliisin, rikostiedustelun ja oikeuslääkärin
kanssa. Jutun luonteesta riippuen lähes mistä tahansa toimijasta voi tulla tärkeä sidosryhmä.

Mikä työssäsi on parasta, mikä ikävintä?
Maria: Parasta on ehdottomasti se, kun havaitsee että pystyy
antamaan jollekin operatiivista työtä tekevälle jotakin konkreettista apua rikostutkinnassa tai tuottamaan heille lisäarvoa omaan
päivittäiseen tekemiseensä kansainvälisen aspektin kautta.

Ikävintä ehkä on se, että yhtenä ja ainoana asiantuntijana
kansallisesti kaikki asiat ovat kiinni ja riippuvaisia vain omasta työpanoksesta ja esimerkiksi koulutuspoistumien aikana työtaakka helposti kasvaa suureksi. Tämäkin tehtävä kun on valitettavasti vain yhden henkilön varassa.
Mika: Parasta on luonnollisesti hyvät työkaverit. Mielenkiintoiset ja mukaansa tempaavat työtehtävät ovat myös vaativan tutkinnan ehdoton suola. Myös joustaminen, suuntaan ja toiseen,
sekä tiivis yhteistyö monen eri tahon ja tekijän kanssa on antoisaa. Vähemmän hauskaa voi olla väkisinkin joskus omalle kohdalle osuvat yksitoikkoiset työtehtävät, esimerkiksi erittäin laajojen tietomassojen läpikäynti ja raportointi.

Miten kuormittavaksi työsi koet?
Maria: Jonkin verran kuormittavaksi lähinnä monipuolisen mutta haastavan työtehtävien kirjon takia. Tietojärjestelmän pääkäyttäjänä toimimisessa tietotekniikan ajoittainen, mutta suhteellisen varman jatkuva takkuaminen, tuo harmaita hiuksia.
Samanlaista henkistä kuormitusta työssä ei kuitenkaan ole kuin
rikostutkinnassa aiemman työurani aikana.
Mika: Hetkittäin työ voi olla erittäinkin kuormittavaa, mutta
rauhallisiakin hetkiä tulee ennemmin tai myöhemmin.

Miten palaudut työstäsi?
Maria: Viettämällä aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä liikkumalla monipuolisesti: joogaa, salia, juoksua tai nyrkkeilyä vähän
fiiliksen mukaan. Kesäisin veneillen tai mökillä Keski-Suomessa
tai lomilla matkaillen saa ajatukset kunnolla pois työn parista.
Mika: Palaudun urheilemalla, opiskelemalla ja perheen kanssa
aikaa viettämällä.
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al ueiden äänet

Alueiden äänet
TEKSTI
Katja Almgren
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M

ikä se aluetoimikunta oikein onkaan ja miten liitto toimii paikallisesti? Näihin kysymyksiin vastaavat Poliisi & Oikeus -lehden vuoden 2018 numeroissa esittäytyvät kaikki 11 aluetoimikuntaa. Jokainen
alue on omanlaisensa ja se tulee näkymään myös esittelyissä. Tässä numerossa estradille pääsevät Lappi ja Itä-Suomi.
Suomen Poliisijärjestöjen Liitolla on tällä hetkellä jäseninään yhteensä 82 paikallista ja valtakunnallista yhdistystä.
Kuuluessasi SPJL:ään olet yksi 11 000:stä henkilöjäsenestä,
jotka ovat järjestäytyneet näihin yhdistyksiin. Lisäksi paikallista toimintaa vahvistamaan on luotu 11 aluetoimikuntaa,
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joihin liiton kaikki 82 yhdistystä ovat jakautuneet maantieteellisesti. Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet osallistuvat sen aluetoimikunnan toimintaan, missä heidän virkapaikkansa sijaitsee.
Aluetoimikunnilla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja viestintävastaava. Toimikunnat kokoontuvat säännöllisesti sekä järjestävät paikallisia tapahtumia. Vuoden
2018 aikana SPJL tukee 95-vuotisjuhlansa kunniaksi aluetoimikuntia lisärahalla, jolla nämä voivat järjestää yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääviä jäsentapahtumia eri puolilla maata.

alueiden äänet – L apin aluetoimiku nta

Lapissa toimintaa kehitetään yhdessä
TEKSTI
Eemi Kaarlela

LAPPI

Puheenjohtaja:
Anitta Nikupeteri

Viestintä
vastaava:
Eemi Kaarlela

11
jäsenyhdistystä

L

apin aluetoimikunta on Suomen
suurin, ainakin pinta-alaltaan,
ja siihen kuuluu 11 jäsenyhdistystä Lapin alueelta. Sen toiminnassa
on pyritty aina huomioimaan alueellisuus, jotta kaikkien jäsenten ääni saadaan kuuluviin. Aluetoimikunnan tehtäviin onkin saatu aktiivisia jäseniä eri
puolilta Lappia ja aluetoimikunnassa
on vahva yhdessä tekemisen ilmapiiri.
Meitä on yhdistänyt jo pitkään huoli kansalaisten oikeusturvan takaamisesta. Poliisin väki vähenee, mutta pidot eivät tällä kertaa parane. Koko
maakunnan alueella on huomattava
turismin kasvu ja se tuo kotimaisia sekä
ulkomaisia ihmisiä Lappiin yhä enemmän läpi vuoden. Turistit näkyvät tien
päällä vuokra-autoillaan ja eri keskuksissa hiihtämässä, laskettelemassa ja
vaeltamassa.
Turismi näkyy myös tehtävämäärissä, jotka ovat nousussa. Esimerkiksi kadonneita henkilöitä, turisteja ja paikallisia, on jouduttu etsimään maastosta yhä enemmän. Onneksi Lapissa on
osattu ottaa asia huomioon ja tehtävien hoitamiseen on otettu teknologia
onnistuneesti mukaan.
Konstaapeleiden vapaa-ajan harrastuksesta lähtöisin olevaa RPAS-toimintaa (miehittämätön ilma-alustoiminta) on sovellettu työhön, ja dronella on onnistuttu löytämään kadonneet
henkilöt joissakin tapauksissa huomattavasti nopeammin. Näin on säästetty
resursseja sekä aikaa.

Perinteistä koiratoimintaa se ei kuitenkaan syrjäytä, vaan on tuonut uuden ulottuvuuden muun muassa kadonneen henkilön etsintään ja esitukintaan. RPAS-toiminnan soveltamisesta työtehtäviin saamme kiittää aktiivisia jäseniämme ja heidän haluaan
kehittää poliisityötä. Asia on huomioitu myös kansallisella tasolla merkittävästi.

Yhteispartioinnissa
edelleen monta muttaa
Lapissa on jo pitkään pohdittu yhteispartiointia Ruotsin kanssa. Yhteispartioinnin mahdollisen käytännön toteutuksen ongelmakohtiin ei vielä ole saatu riittäviä vastauksia. Nämä asiat pitää olla ratkaistuna ennen yhteispartioinnin käytännön kokeilua.
Yksittäistä poliisia yhteispartioinnissa koskettaa myös oikeusturva-, vastuu- ja työturvallisuusasiat, ja ne tulee
selvittää. Yhteispartiointi ei saa paikata alueella olevaa poliisivajetta, vaan
se toimisi samalla alueella, missä kyseisen maan varsinainen poliisipartio hoitaa valvonta- ja hälytystehtäviä.
Yhteispartiointiin osallistuvien suomalaisen ja ruotsalaisen poliisin tulisi olla laajan ammattitaidon omaava
ja hallita sujuvasti molempien maiden
kieli. Virve-radioiden kuuluvuudessa
on myös ongelmana sen lyhyt kuuluvuus Ruotsin puolella, vaikka partiointi tapahtuisi rajan välittömässä läheisyydessä.
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Yhteispartiointiin liittyy myös resurssien osalta ongelmia, koska sen
vuoksi ei palkata lisää poliiseja. Partiointiin osallistuvalle poliisille tämä olisi merkittävä lisätehtävä, ja se pitää
huomioida myös palkkauksessa tehtävän vaatiman ammattitaidon ja kielitaidon osalta. Voimankäytössä pitää
huomioida koiran käyttö ja etälamauttimen ja aseenkäyttö, lisäksi on huomioitava poliisitoimintaa tukevien ampuma-aseiden säilytystä ja kuljettamista
koskevat ohjeet, jotka poikkeavat merkittävästi suomalaisista.
Lapin aluetoimikunnan viestintävastaava Eemi Kaarlela on ollut kenttäjaksonsa aikana opiskelijavaihdossa
Uumajan poliisikoululla. Ruotsissa hän
havaitsi, kuinka suuria eroja poliisityössä on kahden muuten lähes samanlaisen kulttuurin omaavan valtion välillä.
Huomattavia eroja on muun muassa
taktisissa toimintatavoissa ja peruspoliisityössä, kuten kuulusteluissa.
Lapin aluetoimikunta on ollut järjestämässä koulutuspäiviä ja osallistunut useamman kerran yhdessä Oulun
ja Pohjanmaan aluetoimikuntien kanssa yhteisiin koulutuspäiviin. Näistä tarpeellisiksi ja muutoinkin miellyttäviksi
koetuista päivistä seurannee jatkoja lähitulevaisuudessa. Mahdollisesti myös
laajemmalla aluetoimikuntakokoonpanolla. Lisäksi Lapin aluetoimikunta on
ollut aktiivinen juuri yhteispartiointihankkeeseen liittyvissä asioissa.
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alueiden äänet – Itä- Suomen aluetoimikunta

Itä-Suomessa aluetoimikunnan työ
tehdään näkyvämmäksi hartiavoimin
TEKSTI
Jarno Tervakoski

ITÄ-SUOMI

Puheenjohtaja:
Teija Moilanen

Sihteeri ja viestintävastaava:
Jarno Tervakoski

15
jäsenyhdistystä

I

tä-Suomen aluetoimikunta toimii
Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella, joka rajoittuu Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaalueisiin. Kolmen maakunnan alue on
laaja ja siellä asuu vakituisesti yli puoli miljoonaa ihmistä.
Aluetoimikunta koostuu 15:stä jäsenyhdistyksestä, joista jokaisesta kukin yhdistys on valinnut edustajansa
mukaan toimintaan. Lisäksi aluetoimikunnan kokouksissa ovat läsnä alueeltamme valitut SPJL:n hallituksen jäsenet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä aluetoimikunnan viestintävastaava.
Joka neljäs vuosi SPJL järjestää
liittokokouksen, joka on liiton korkein
päättävä elin. Liittokokouksessa valitaan myös aluetoimikuntien puheenjohtajat. Itä-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin vuoden
2017 syksyllä pidetyssä kokouksessa
Teija Moilanen. Varapuheenjohtajaksi aluetoimikunta valitsi Janne Juntusen ja sihteeriksi sekä viestintävastaavaksi Jarno Tervakosken.

Jäsenten asioita
ajetaan niin liittoon kuin
työnantajankin suuntaan
Aluetoimikunnan näkyvyydestä jäsenistön suuntaan on keskusteltu paljon
ja olemme todenneet sen vaativan huomattavaa parannusta. On hieman erikoista, että nykyisessä mediatulvassa
olemme jääneet lähes näkymättömäk-
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si ja hajuttomaksi. Aluetoimikuntaa pidetään etäisenä, eikä sen toimintaa
tunneta kovinkaan hyvin.
Aluetoimikuntamme on luonut vuosikellon toimintansa tueksi ja päätti kokoustaa vähintään neljä kertaa vuoden
2018 aikana. Kokouksissa käydään läpi liiton ajankohtaisia asioita, keskustellaan laitoksen toiminnasta ja tarvittaessa päätetään viedä asioita laitoksen päättäviin elimiin ja liiton hallitukseen. Viimeksi keskustelimme epäselvästä HTS-ohjeesta sekä liiton järjestämästä työtaisteluharjoituksesta. Aluetoimikuntamme kokoontuu pääsääntöisesti Varkaudessa, joka on koettu
alueen keskeiseksi paikaksi.
Alueen laajuus tuottaa myös omat
haasteensa, joita joudumme pohtimaan kokousten järjestämisessä. Pitkät ajomatkat aiheuttavat välillä harmillisia poistumia kokouksista, jonka
vuoksi etäyhteyksien kehittäminen liton toimesta olisi toivottua. Kokoustaminen etäyhteydellä mahdollistaisi useamman osallistumisen, välttäisi tuntien
ajomatkat sekä niistä aiheutuneet matkakustannukset.

Jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa
Aluetoimikunta järjestää yhdessä liiton
kanssa jokavuotiset YT-päivät vuorollaan kullakin maakunta-alueellamme.
Vuoden 2018 päiviä vietettiin helmikuun
alussa Joensuussa. YT-päivät koostuvat
työnantajan päivästä ja liiton päivästä.

Päiville osallistuu yhdistyksen hallituksen jäseniä sekä muissa luottamustehtävissä toimivia. Työnantajan päivänä paikalla on laitoksemme päälliköitä
sekä poliisin ylijohdon edustus. Tällöin
jokaisella YT-päiville osallistuvalla on
mahdollista saada näkemyksensä suoraan johdon kuultavaksi – ilman väliportaita tai loputtomia kokouksia.
Liiton päivänä paikalla ovat SPJL:n
edustajat aina liiton puheenjohtajaa
myöten. Jäsenistömme on kokenut erittäin tärkeänä liiton jalkautumisen alueellemme paremman kosketuspinnan
saamiseksi liiton henkilöstöön. YT-päiviä on pidetty tärkeänä keskustelukanavana ja toivomme tämän perinteen
jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Olemme päättäneet jatkaa aluetoimikuntamme kehittämistä hartiavoimin. Kehittämisprojektiimme kuuluu muun muassa viestinnän kehittäminen jäsenistön suuntaan.
Lisäksi kehitämme yhteistyötä muiden aluetoimikuntien kanssa. Painimme useasti yhdistysmaailmassa samankaltaisen ongelmien kanssa, joihin muutkin aluetoimikunnat ovat etsineet ratkaisuja. Tästä syystä voimme
hyötyä yhteistyöstä molemmin puolin
– sama pätee aluetoimikuntamme sisällä toimiviin jäsenyhdistyksiin.
On hyvä muistaa, että jokaisella liittomme jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisönsä asioihin oman yhdistyksen, aluetoimikunnan ja liiton korkeimpienkin päättävien elinten kautta.

SPJL:N
UUDET
KASVOT

Pääluottamusmies Alice Utriainen:

Puhalletaan yhteen hiileen
V
uoden 2018 alusta
oikeusministeriön
hallinnonalalla työskentelevät saivat uuden pääluottamusmiehen, Alice
Utriaisen. Edeltäjä Tuija
Heino jäi eläkkeelle maaliskuun alusta, joten Utriainen pääsi ammentamaan Heinon tietotaitoa ensimmäiset kaksi kuukautta. Millainen tuore pääluottamusmies on?
Kertoisitko työhistoriastasi?
Aloitin kokopäivätyöt loppukesästä 1975 – ensimmäisessä työpaikassa tilintarkastustoimistossa työskentelin lähettinä. Valtiollisen työurani aloitin vuonna 1979 Lääninhallituksen
sosiaali- ja terveysosastolla. Oikeushallintoon
tulin vuonna 1989, kun aloitin työt maaoikeudessa, joka liitettiin osaksi käräjäoikeuksia
vuonna 2002. Ennen pääluottamismieheksi
tuloa työskentelin Vantaan käräjäoikeudessa.
Milloin aloitit luottamusmiehenä
ja miten?
Ruotsinkielisten jäsenten luottamusmiehenä
aloitin 2014. Sitä ennen olin varaluottamusmies.

Oliko päätös asettua ehdolle
pääluottamusmieheksi helppo?
Mietin sitä pitkään, todella pitkään. Keskusteltuani asiasta, päätin että nyt tai ei koskaan,
sillä tiesin saavani täyden tuen OHK ry:n hallituksesta.
Ensimmäiset kaksi kuukautta ovat nyt
takana, miltä työskentely pääluottamusmiehenä SPJL:n toimistolla on tuntunut?
Tämä on mielenkiintoista; tosi tuulista juuri
nyt, kun monella hallinnonalalla on organisaatiomuutokset menossa. Työpäivät menevät ohi
hujahduksessa. Minun onnekseni Tuija Heino
sai olla kanssani pari kuukautta, ja sain häneltä paljon niin sanottua hiljaista tietoa. Tosin
uskon, että paljon jäi vielä saamatta, sillä Tuijalla on niin vahva osaaminen.
SPJL:n toimistolla minut on otettu hyvin
vastaan. Toimisto itsessään on valoisa, ja niin
ovat siellä työskentelevät ihmisetkin!
Millainen olet, mistä innostut ja
millaiset asiat koet haastaviksi?
Olen mielestäni kuin kissa; kuljen, kuuntelen ja
kun tarve vaatii, reagoin reippaastikin. Innostun
matkustamisesta, lapsistani ja lapsenlapsistani
sekä uusista haasteista. Innostun helposti, kun
joku ehdottaa jotain (lienen hiukan yllytyshullu).

Haastavaa on löytää asioiden syvin ydin
ja saada vastapuoli näkemään saman. Tavoitteena on kuitenkin puhaltaa yhteen hiileen ja
katsoa samaan suuntaan.
Millaisia haasteita tulevaisuus tuo
Oikeusministeriön hallinnonalalla
työskenteleville?
OM:n hallinnonalalla työskenteleviltä vaaditaan sopeutumiskykyä. Muutoksia tapahtuu
jatkuvasti, organisaatiot muuttuvat: yhdistetään, keskitetään ja tehostetaan. Sähköistäminen on tulossa ja on opittava uusia työskentelytapoja. Tämä vaatii myös työntekijöiltä kärsivällisyyttä, sillä uusien sovelluksien sisäänajovaiheet ovat työläitä.
Noin 20 vuotta olemme jo olleet muutoksen kourissa, eikä se tähän lopu. Minusta meidän hallinnonalalla työskentelevät ovat todella joustavia ja sitkeitä.
Terveisesi jäsenistölle?
Ottakaa rohkeasti luottamusmiehiin yhteyttä, me olemme teitä varten. Muistakaa tässä
muutoksen keskellä pitää hyvää huolta itsestänne ja työtovereistanne.
En liten hälsning till er alla – ta modigt
kontakt – det finns inga för små, stora eller
för svåra frågor!

Jesper Thurin vahvistaa liiton edunvalvontaa

V

uoden alussa SPJL:n
toimisto sai vahvistusta edunvalvontaan ja
ruotsinkielisten jäsenten
palveluun, kun liittoon
palkattiin toinen lakimies
Rita Ridanpään rinnalle. Itä-Uudenmaan syyttäjävirastossa syyttäjänä toiminut ja ruotsia äidinkielenään puhuva Jesper Thurin näki SPJL:ssä mahdollisuuden päästä tekemään sitä, mikä häntä oli ai-

na kiinnostanut. Jo opiskeluaikoina hän ahmi työoikeuden valinnaisia kursseja ja pääsi
graduseminaariryhmään, jonka teemana oli
työehtosopimukset ja kollektiivinen työoikeus.
– Työskennellessäni syyttäjävirastossa työoikeudelliset asiat jäivät taka-alalle. Kun sattumalta näin SPJL:n rekryilmoituksen, päätin
kokeilla onneani.
Thurinille liiton jäsenkenttä on osin entuudestaan tuttu muutenkin. Opiskeluaikanaan hän suoritti työharjoittelun Länsi-Uu-

denmaan käräjäoikeudessa ja opintojen viimeisenä vuonna työskenteli syyttäjänsihteerinä Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa.
Kaksi ensimmäistä kuukautta liiton toimistolla on sisältänyt enimmäkseen sisäänajoa, mutta on Thurin jo ennättänyt vastata
jäsenten kysymyksiinkin. Työskentely SPJL:ssä
on vastannut tuoreen lakimiehen odotuksia,
mutta tuonut myös yllätyksiä:
– Todella positiivisesti yllätyin siitä, miten
iso ja vahva toimija SPJL on ay-kentällä!
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py kälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, poliisihallinto

ALICE UTRIAINEN
pääluottamusmies, oikeusministeriö

Voidaanko virkamies määrätä ilman omaa suostumustaan ylitöihin ja onko se silloin hätätyötä?
Virkamies on työaikalaissa määritellyissä tilanteissa
velvollinen tekemään lisä- ja ylityötä. Lähtökohtana
on, että lisä- ja ylityötä saa teettää vain työntekijän suostumuksella. Julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija ei kuitenkaan saa kieltäytyä lisä- ja ylityön tekemisestä, jos niiden tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden
vuoksi välttämätöntä.
Työaikalain perustelujen mukaan tällaisia töitä ja syitä
ovat yksilön ja yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin
turvaamisen kannalta tärkeät tehtävät, joita ei voida omaisuutta, henkeä tai terveyttä vaarantamatta siirtää tehtäväksi myöhemmin. Näiden olosuhteiden ei tarvitse välttämättä olla sellaisia, että virkamies voitaisiin niiden perusteella
määrätä hätätyöhön.
Hyvä lähtökohta olisi se, että ennakoitavissa tilanteissa
teetetään lisä- ja ylitöitä vain niihin suostuneilla virkamiehillä. Jos suostumuksen antaneita ei ole tarpeeksi ja edellä
kuvatut olosuhteet sen mahdollistavat, vasta silloin annettaisiin suostumuksen vastaisia velvoittavia määräyksiä. Toisaalta, jos kentällä tilanteen ollessa päällä suostumuksien
selvittäminen ja niiden huomioinen vaarantaisi omaisuuPL
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den, hengen tai terveyden, on ymmärrettävästi toimittava
suoraviivaisemmin.
Lue aiheesta lisää Kysymykset ja vastaukset -palstalta verkossa

Olen tyytymätön siihen ratkaisuun, joka tavoite- ja
kehityskeskustelujen yhteydessä tehtiin vaativuustasoni arvioinnin osalta ja haluan siihen muutosta.
Miten voin viedä asiaa eteenpäin?
Vaativuustason arvioinnin voi viedä Poliisin palkkausjärjestelmän mukaiseen erimielisyysmenettelyyn. Se
suositellaan tehtäväksi kuukauden kuluessa siitä, kun olet
saanut päätöksen vaativuustasostasi. Muutosvaatimus on
tehtävä kirjallisesti ja sitä varten on oma kaavake. Vaatimus
on syytä perustella ja liittää siihen vahvistettu henkilökohtainen toimenkuva.
Vaatimuksen tekemisessä ja perustelujen esille tuomisessa sekä tulevassa neuvottelussa sinulla on jäsenenä
mahdollisuus tukeutua luottamusmiehen asiantuntemukseen ja apuun. Asiasi menee ensin neuvotteluun virastossa päätöksen tehneen esimiehen kanssa, sen jälkeen tarvittaessa oman viraston palkkatyöryhmän käsittelyyn ja
PL

Kun ilmoittautumismenettelyt alkavat,
on tärkeää muistaa, että ilmoittautuu oman
vaativuustasonsa virkaan.

lopuksi poliisin ylijohdon palkkatyöryhmän käsittelyyn. Jo
kainen käsittelyn vaihe vaatii aina erillisen muutosvaatimuk
sen tekemistä.
Jos asia jää palkkausjärjestelmän mukaisessa menette
lyssä edelleen erimieliseksi, on mahdollista jatkaa neuvotte
lemista valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen
mukaisessa neuvottelumenettelyssä, joka käytännössä tar
koittaa ensin liiton ja Poliisihallituksen välistä paikallisneu
vottelua ja lopuksi työtuomioistuinkäsittelyä.
Lue aiheesta lisää Asiantuntijakirjoitukset-palstalta otsikolla
Erimielisyys ja paikallisneuvotteluista verkossa

Meillä on tulossa ilmoittautumismenettelyt, mitä
minun olisi niistä hyvä muistaa.
Kun ilmoittautumismenettelyt alkavat on tärkeää
muistaa, että ilmoittautuu oman vaativuustasonsa
virkaan. Jos työnantaja tarjoaakin alemman vaativuusta
son virkaa, voit tällöin saada palkkakompensaatiota, jota
maksetaan 24 kuukauden ajalta. Palkkakompensaatio las
ketaan vaativuustasosta.
On myös muistettava, että tuomioistuimesta toiseen
siirtyvän henkilön suoritusosan mahdollisesta uudelleen
AU

arvioinnista päättää uuden viraston päällikkö. Jos uusi vi
rasto päättää tehdä suoritusosan uudelleenarvioinnin, se
tulee voimaan arviointia seuraavan kuun alusta.
Jos työpaikka siirtyy toiselle paikkakunnalle, voidaan viras
ton esityksestä myöntää haittakorvaus:
• jos yhdensuuntainen työmatka pitenee vähintään
25 km, haittakorvaus on 70 €/kk
• jos pidennys on vähintään 50 km, haittakorvaus on
120 €/kk
• jos pidennys on vähintään 75 km, haittakorvaus on
170 €/kk
• jos pidennys on vähintään 100 km, haittakorvaus on
250 €/kk
Haittakorvausta maksetaan enintään kaksi vuotta. Tä
män saamiseksi virkamiehen on työskenneltävä uudella
paikkakunnalla keskimäärin vähintään kolme päivää viikos
sa (pois lukien lomat ja sairauslomat).
Haittakorvaus alenee, jos virkamies saa uuden viran, jossa
on parempi palkka tai jos hän muuttaa ja työmatka lyhe
nee. Työmatkaan kuluva aika ei ole peruste haittakorvauk
sen saamiselle.
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Ranska ulkoistaa tutka-autot
Samalla kun liikennekuolemien määrä on kääntynyt Ranskassa nousuun,
nopeusrikkomusten valvonta ulkoistetaan. Poliisien ammattiliiton mielestä
työtaakkaa tulisi keventää paperihommista, ei tärkeästä kenttätyöstä.

TEKSTI
Virpi Latva
KUVAT
iStockphoto
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R

anskan sisäministeriö aikoo yksityistää nopeusrikkomusten
valvonnan, jotta enemmän poliisivoimia vapautuisi tärkeämpiin tehtäviin, kuten terrorismin torjuntaan.
Poliisien ammattiliiton mukaan on kuitenkin harmillista, että tärkeä ennalta
ehkäisevä neuvonta jää vastaisuudessa tekemättä. Ulkopuolisella alihankkijalla ei nimittäin ole poliisin valtuuksia puuttua ylinopeustilanteeseen. Toiminta rajoittuu tutka-auton ajoon ja sakottamiseen.
POLIISI & OIKEUS
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– Vastuuton autoilija voi vastaisuudessa kaahata ylinopeutta koko Ranskan halki ilman, että poliisi pysäyttää.
Sakkolappu tulee parin viikon päästä
postissa, jolloin tilanne on jo ohi. Mahdollisen humalatilan toteaminen ja
ennaltaehkäisevä neuvonta jää kokonaan väliin, kauhistelee kaksikymmentä vuotta tutkamoottoripyörää ajanut
poliisi Dominique Le Dourner.
Le Dourner siirtyi pari vuotta sitten päätoimisesti ammattiliitto Unité
SGP Police FO:n riveihin. Tämä Rans-

kan toiseksi suurin poliisien ammattiliitto toivoo, että poliisien työtaakkaa
kevennettäisiin paperihommien puolelta, ei kenttätyöstä.
– Jo pelkkä poliisin pelko hillitsee
autoilijoiden riskikäyttäytymistä. Moottoripyöräpoliisien poistaminen liikenteestä ei ole oikea viesti.

12 miljoonaa
sakkolappua vuodessa
Liikennerikkomusten valvonnan ulkoistamisen taustalla on sisäministeri

Tieliikenteen turvallisuutta valvovia moottoripoliisiyksiköitä
tarvitaan entistä useammin turvaamaan valtiovieraiden tai
maan omien poliitikkojen liikkumista paikasta toiseen.

Gérard Collombin huoli poliisivoimien resursseista. Ranskan 144 000
poliisia ja liki sata tuhatta santarmia
ei yksinkertaisesti ole riittävä määrä
kansalaisten turvaamiseen pysyvän
terroriuhan ilmapiirissä. Poliisivoimat
rekrytoisivat mielellään, mutta kandidaateista on pulaa.
Liikennerikkomusten valvonnasta
ovat tähän asti huolehtineet poliisin
moottoripyöräyksiköt. Lisäksi Ranskan
teillä kiertää nelisen sataa tutka-autoa.
Sisäministeri Collomb toivoo ylinopeusvalvonnan ulkoistamisen vapauttavan
poliiseja muihin tehtäviin mutta myös
tehostavan sakottamista ja tuovan lisää rahaa valtion kassaan.
Yksityisten alihankkijoiden arvioidaan vastaisuudessa jakavan kaksitoista miljoonaa sakkolappua vuodessa. Sisäministeri kuitenkin korostaa,
että alihankkijoiden palkkaus ei tapahdu sakkolappujen määrän perusteella.
Tätä vakuuttelua poliisien ammattiliitto Unité SGP Police FO ei täysin usko.
Sitä paitsi julkisuuteen on vuotanut alihankkijoiden kommentteja heille ehdotetusta sakkolappukiintiöstä.

Talonmiehille
sakotusoikeus
Yksityinen nopeusrikkomusten valvonta ei toimi vielä valtakunnan tasolla,
mutta sitä on kokeiltu jo useissa Ranskan kunnissa. Uudistus on jatkoa jo Pariisissa toteutetulle pysäköinnin valvonnan yksityistämiselle, jonka tavoitteena
oli tehostaa sakotusta.
Neljäsataa rekisterikilpien skannauslaitteella varustettua ajoneuvoa
kiertää päivittäin Pariisin katuja ja käy
läpi 1 500 pysäköityä autoa tunnissa.
Kaupungin palkkalistoilla olleet pysäköinninvalvojat siirrettiin yksityistämisen yhteydessä muihin tehtäviin.

Saman ulkoistamissuuntauksen
myötä Pariisin kaupungin vuokratalojen talonmiehille myönnettiin vuoden
alusta aiemmin vain poliisille kuulunut
sakotusoikeus. Uudistuksen taustalla
ovat vuokrataloissa lisääntyneet hygieniaongelmat ja järjestyshäiriöt.
Sakkolapun summa vaihtelee rikkomuksesta riippuen 15 eurosta 800 euroon ja talonmies lähettää sakotusmääräyksensä suoraan valtakunnansyyttäjän toimistoon. Vapaaehtoisuuteen perustuvasta sakotusoikeudesta
ei toistaiseksi ole innostunut monikaan
talonmies. Joidenkin mielestä on jopa
törkeää, että minimipalkalla työskenteleville talonmiehille sälytetään nyt
myös poliisin tehtäviä.

Nopeusrajoituksia
tiukennetaan
Liikennekuolemien määrä kääntyi
vuonna 2016 huolestuttavaan nousuun. Ranskan teillä menehtyi tuolloin
liki 3 500 ihmistä. Nousu katkaisi seitsemänkymmentäluvulta alkaneen liikenneturvallisuuden paranemisen.
Viime vuonna liikennekuolemien
määrä kohosi vielä puolitoista prosenttia edellisvuodesta. Kuolonkolarien pääasialliset syyt olivat ylinopeus
ja alkoholi. Joka kolmas onnettomuus
aiheutui ylinopeudesta. Päihteiden
käyttö oli syynä 29 prosenttiin onnettomuuksista.
Liikenneturvallisuuden rappeutumisesta huolestunut hallitus päätti
vastikään korvata 90 kilometrin nopeusrajoituksen 80 kilometrin nopeusrajoituksella kaikilla Ranskan maanteillä.
Ranskalaiseen tapaan autoilijat raivostuivat uudistuksesta ja kertoivat aikovansa olla noudattamatta 80 kilometriä tunnissa tarkoittavaa liikennemerkkiä. Sakkolappuja on siis luvassa.

Ranskan sisäministeri Gérard Collomb toivoo ylinopeusvalvonnan ulkoistamisen vapauttavan poliiseja muihin
tehtäviin. Ranskan poliisi rekrytoisi mielellään, mutta
testit läpäisevistä kandidaateista on pulaa.

144 000 poliisia ja lähes sata tuhatta santarmia
ei ole riittävä määrä kansalaisten ja turistien
turvaamiseen terrorismin ilmapiirissä.
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Kuopion hätäkeskuksessa on yövuorojen hiljaisimpina hetkinä
saattanut viime aikoina kuulua sukkapuikkojen kilinä. Työtehtävät
hätäkeskuksessa eivät toki ole muuttuneet näin radikaalisti, mutta
halu tehdä yhdessä hyvää on saanut monessa harrastelijakutojassa
aikaan tulostavoitteellisen tekemisvimman.
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TEKSTI
Kati Keturi
KUVAT
Teemu Kuusimurto

Hätäkeskus
päivystäjien villa
sukkatempauk
sen sadon vas
taanottivat
Lastenklinikoiden
kummeilta toi
minnanjohtaja
Anne Knaster
(oik.) ja projekti
päällikkö Jaana
Roos 27.2.

K

uopion hätäkeskuksessa työskentelevät hätäkeskuspäivystäjät, kaimat Tarja Lyytikäinen ja Tarja Keinänen ovat hyväntekeväisyystempauksen organisaattoreita. Naiset keksivät noin puolitoista vuotta sitten, että työyhteisö voisi
omalla persoonallisella tyylillään kantaa kortensa kekoon ja tukea samalla
Lastenklinikoita.
– Useampi henkilö työpaikalla valitteli, ettei oikein tiedä, kenelle neuloisi villasukkia. Sitten yhdessä keksimme loistavan kohteen: lapset. Ja kun
Lastensairaalan rakentaminen oli vielä kaiken lisäksi ajankohtaista, suunnitelma oli sillä selvä, Lyytikäinen kertoo.

Lankaurakka käynnistyy
Hätäkeskusnaisten idea lähtikin pian
itämään. Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli neuloa kolmesataa lämmittävää villasukkaparia. Sukkia haluttiin neuloa niin lapsille kuin heidän
kanssaan Lastensairaalassa aikaa viettäville vanhemmilleenkin.
Jokainen hätäkeskuksen työyhteisön jäsen velvoitettiin toimittamaan
vähintään yhdet villasukat keräykseen.
Helpotusta projektiin toi kuitenkin se,
että apurina velvollisuuden täyttämisessä sai käyttää mummoaan tai muuta kutomistaitoista sukulaista tai ystävää. Moni on myös tuonut työpaikalle
lankaa ahkerimmille neulojille, etenkin
jos omat kutomistaidot ovat jollain tavalla kyseenalaiset.
– Moni kollega on vapailta töihin
tullessaan tuonut useammatkin villasukat mukaan keräyslaatikkoon. Itse en
ole yhtään sukkaparia neulonut, koska
taitoni eivät riitä. Olen sen sijaan tuo-

nut lankoja muille työstettäviksi. Olen
myös käynyt läpi jokaisen ystävän ja
sukulaisen lankavarastot ja tyhjentänyt niitä tehokkaasti. Villasukkien päättelytöitä on tullut tehtyä sitten apurin
ominaisuudessa, välillä ihan urakkameiningilläkin, naurahtaa Lyytikäinen.

Yhdistyksen tuella
apu perille
Tarja Lyytikäinen haluaa kiittää Suomen hätäkeskusvirkailijat SHV ry:tä
toiminnastaan ja tuestaan. Yhdistys
otti asiakseen tukea valtavan villasukkavuoren toimitukseen liittyvissä kustannuksissa.
– Kun kerroin päivämäärän, milloin olimme suunnitelleet toteuttaa
reissun omalla autolla Helsinkiin Lastenklinikoiden kummien toimistolle,
SHV:n pääluottamusmies Kai Vettenranta tarttui siihen. Yhdistys päätti antaa matka-avustusta sukkavuoren kuskaamiseen bensa- ja ruokalahjakortin
muodossa. Matkan kustannukset menevät kuitenkin omasta kukkarosta, joten tämä täysin odottamaton avustus
oli meille iloinen yllätys, Lyytikäinen kiittelee.
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SHV ry halusi ehdottomasti olla
mukana tempauksessa.
– Tällaiset pieniltä tuntuvat asiat
ovatkin itse asiassa usein niitä isoja
asioita. Aina ei tekojen tarvitse olla
suuria ja näyttäviä, vaan myös tällä tavalla saa paljon hyvää mieltä aikaiseksi. Itse olin todella iloisesti yllättynyt, kun kuulin tempauksesta. Tuntui hyvältä, että oman työn tekemisen
ohella jaksetaan muistaa myös muita
ihmisiä, kertoo SHV ry:n puheenjohtaja
Pekka Nieminen.
– Tämä tempauksen tukeminen oli
omalla puheenjohtajaurallani ensimmäinen laatuaan oleva tapaus. Sitä
tuimmekin mielellämme, vaikka sitten
pienestikin. Muutenkin yhdistyksemme antaa vuosittaista vapaa-ajan rahaa henkilöstölleen. 50 euroa ei summana ole erityisen suuri, mutta jäsenet
saavat käyttää sen täysin omien mieltymystensä mukaan, Nieminen lisää.
Keräyksen upea tulos, 520 villasukkaparia, luovutettiin helmikuun lopussa Lastenklinikoiden kummeille. Sukat
pääsevät lämmittämään jalkoja kaikissa yliopistosairaaloiden lastenklinikoissa.
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Danske Bankilta liiton jäsenille
huomattava asuntolainaetu
Suomen Poliisijärjestöjen Liiton jäsenenä saat Danske Bankilta asuntolainan aina
edullisemmin. Voit hakea uutta lainaa tai kilpailuttaa helposti nykyisen lainasi.

TEKSTI
Danske Bank

32

D

anske Bank tarjoaa SPJL:n jäsenille automaattisen
alennuksen asuntolainan marginaalista*. Liiton jäsenenä asuntolainan saa edullisemmin, kuin ilman
liiton jäsenyyttä**. Asuntolainasta ei myöskään peritä toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.
– Normaalisti asuntolainan toimitusmaksu ja järjestelmäpalkkio on 0,60 % lainan pääomasta, aina kuitenkin vähintään 300 euroa. Liiton jäseniltä näitä kuluja ei peritä,
Danske Bankin kumppanuuksista vastaava johtaja Johanna Kronholm kertoo.
Asuntolainaetuun kuuluvat myös alennus päivittäispalvelupaketin kuukausimaksusta sekä lyhennysvapaat ilman
kuluja***. Kronholm muistuttaa, että kun asuntolainaa maksetaan useita vuosia, tulee matkan varrella eteen erilaisia tilanteita, joissa voi hakea taukoa lainanlyhennyksistä.
– Tätäkin etua kannattaa hyödyntää – näin voi esimerkiksi olla kotona vähän pitempään lasten kanssa, opiskella,
laittaa rahaa säästöön tai lähteä vaikka unelmiensa matkalle, hän toteaa.
– Asuntolainaa kannattaa ajatella taloutensa joustoelementtinä, jonka takaisinmaksusta voi hyvin sopia pankin
kanssa.
Lainan lyhennyksen voi aloittaa portaittain sen sijaan, että ostaa vaikkapa luottokortilla huonekaluja uuteen asuntoon.
– Liiton jäsenenä saat valita itse, miten lainaa lyhennät.
Lainaan voi ensimmäiselle viidelle vuodelle asettaa kiinteät,
portaittain nousevat lyhennystasot, Kronholm sanoo.
Lisätietoa asuntolainaedusta saat jäseneduista osoitteesta spjl.fi, jossa Danske Bankin alasivulla aukeaa myös
pankin oman Akava-tiimin chat.
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Danske Bankin edut
liiton jäsenille:
• Pienempi marginaali
• Ei toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota
• Lyhennysvapaat ilman kuluja
• Porrastettu maksuohjelma
• Edullisemmat päivittäispalvelut

* Jos asiakas ottaa 170 000 euron lainan, laina-aika olisi 20
vuotta ja lainan viitekorkona käytetään 12 kk Euribor-korkoa,
olisi lainan kokonaiskorko 1,25 % (Kuluttajansuojalain mukaan
laskettu todellinen vuosikorko 1,36 %). Luoton ja muiden luottokustannusten yhteismäärä 194 228,96 euroa, sis. järjestelypalkkion 1 020 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun
2,70 euroa/maksuerä, maksuerien lukumäärä 240 kpl. (Tiedot
15.12.2017 tilanteesta). Asuntolainan saanti edellyttää myönteistä luottopäätöstä.
** Lainaa hinnoiteltaessa huomioidaan voimassa olevat minimimarginaalit. Lainatarjouksessasi näet hinnan sekä liiton jäsenenä että ilman jäsenyyttä.
*** Lyhennysvapaan saamineen vaatii positiivisen luottopäätöksen.

JÄSENETUNA
HUIPPUEDULLINEN
ASUNTOLAINA.

Hyödynnä etusi: danskebank.ﬁ/akava

KESKITY OLENNAISEEN.

Poliisikuorotoiminta kaipaa
uudistuksia ja uusia laulajia
Poliisikuorotoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Yhdessä laulaminen on
hauskaa, ja musiikin pariin hakeudutaankin jälleen uudella innolla. Sama into ei
kuitenkaan näy poliisikuoroissa, joissa laulajapula on valtakunnallinen ongelma.
Uusia laulajia kaivattaisiin kiperästi.

TEKSTI
Yrjö Laihio
KUVAT
Poliisikuorojen
arkistot
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S

uomen vanhin poliisikuoro Turun Poliisilaulajat perustettiin
vuonna 1933. Perimätiedon
mukaan turkulaisia poliisimiehiä alkoi laulattamaan vallan tavattomasti ja niinpä suotuisissa olosuhteissa
syntyi Suomeen uusi kuoro, Turun Poliisilaulajat.
Kymmenen vuotta myöhemmin Helsingin Poliisien Yhdistys teki aloitteen
poliisikuoron perustamiseksi Helsinkiin.
Helsingin Poliisilaulajien perustava kokous pidettiin Suomen Poliisien Liiton
toimistohuoneella Pursimiehenkadun
varrella tammikuun 22. päivänä 1943.
Kun pää saatiin auki, poliisikuoroja
syntyi eri puolille Suomea. Tampereen
Poliisilaulajat perustettiin 1945, Porin
Poliisilaulajat 1946, Oulun Poliisilaulajat 1959, Pohjois-Savon Poliisilaulajat
1965 ja Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat 1985.
Kaikki 1900-luvulla perustetut poliisikuorot olivat mieskuoroja. Vuonna
2000 Helsingin Poliisilaulajien aloitteesta perustettiin Suomeen ensimmäinen naiskuoro, Helsingin Naispoliisilaulajat. Turussa seurattiin esimerkkiä ja Turun Naispoliisilaulajat
perustettiin vuonna 2008.
Lisäksi poliisin mieskuoroja on toiPOLIISI & OIKEUS
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minut myös Vaasassa, Jyväskylässä ja
Lahdessa, jossa on aivan viime aikoina koettu uusi herääminen laulun merkeissä. Lauluyhtye Sininen hetki viihdyttää kuuden miehen ja kahden naisen
voimin kuulijoitaan koko Hämeen poliisilaitoksen alueella.
Vuonna 1947 näki päivänvalon
Helsingin poliisisoittokunta, joka oli
ja on edelleen ammattimuusikoista
koostuva puhallinorkesteri. Soittokunnan tarkoituksena on parantaa sekä
ylläpitää yleisön ja poliisin välisiä suhteita. Tuo sama tehtävä on myös kaikilla poliisikuoroilla, jotka sen sijaan
koostuvat amatöörilaulajista.

Suurkonsertti järjestetään
huhtikuussa
Poliisimusiikin päätapahtuma on joka
toinen vuosi järjestettävät valtakunnalliset poliisimusiikkipäivät. Vuoteen 2010
asti tapahtumaa kutsuttiin poliisilaulupäiviksi ja niitä pidettiin vuosittain aina
vuoteen 1960 saakka. Sen jälkeen tahtia harvennettiin joka toinen vuosi järjestettäväksi tapahtumaksi, jossa kaikki
kuorot ja Helsingin poliisisoittokunta kokoontuvat yhteen kahden päivän ajaksi.
Jokainen kuoro vuorollaan järjestää musiikkipäivät, jotka pitävät sisäl-

lään kirkkokonsertin ja pääkonsertin.
Lisäksi kuorot sekä soittokunta esiintyvät kauppakeskuksissa, palvelukeskuksissa, kouluissa ja sairaaloissa.
Ensimmäiset poliisilaulupäivät pidettiin Helsingissä 1953. Sen jälkeen
tapahtuma on kiertänyt Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Tampereella, Seinäjoella,
Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Tänä vuonna ympyrä sulkeutuu jälleen ja
poliisimusiikkipäivät järjestetään Helsingissä 19.–20.4.2018. Kirkkokonsertti järjestetään Temppeliaukion kirkossa
ja pääkonsertti Finlandia-talossa.
Tämän vuoden tapahtuma poikkeaa selkeästi aiemmista musiikkipäivistä. Pääkonsertissa esiintyvät kuorot
vain suurkuoroina ja soittokunnan ja
kuorojen yhteisnumeroita on lisätty. Solisteina tämän vuotisessa pääkonsertissa ovat Jorma Hynninen ja Johanna
Rusanen-Kartano. Kirkkokonsertissa
kaikki kuorot laulavat omaa ohjelmistoaan. Tänä vuonna laulajia ja soittajia kokoontuu musiikkipäiville noin 150.

Uudet laulajat ovat
tervetulleita hallinnonalasta riippumatta
Kuorolaulun suosio Suomessa on hyvällä mallilla. Erimuotoiset laulukilpai-

Tilannekuva muutama vuosi sitten

Helsingin Poliisilaulajat esiintyivät kauppakeskuksessa

Helsingin Naispoliisilaula-

järjestetystä Helsingin Poliisilaulajien

Tampereella järjestettävien poliisimusiikkipäivien aikana

jat olivat mukana Art Goes ka-

laulajien karkauspäivän konsertista.

vuonna 2010.

pakka -tapahtumassa 2017.

lut televisiossa ovat innostaneet mo
nia laulun ystäviä hakeutumaan kuoro
toiminnan pariin. Virkistävä yhdessä
olo musiikin parissa auttaa jaksamaan
työssä ja arjessa. Yhdessä laulaminen
on hauskaa!
Poliisikuorot poikkeavat tästä ylei
sestä linjasta, sillä uusien laulajien saa
minen kuoroihin on haasteellista. Jos
takin syystä laulaminen yhdessä moni
äänisesti ei kiinnosta. Poliisihallitus ja
poliisilaitosten päälliköt tukevat monin
tavoin kuorotoimintaa. He ymmärtä
vät kuorojen PRarvon, mutta siitä huo
limatta laulajia ei saada riviin.
Tämän vuoden poliisimusiikkipäi
vien toinen järjestävä kuoro, Helsingin
Poliisilaulajat, on tyyppiesimerkki laula
japulasta kärsivästä kuorosta. Iso osa
laulajista on ”ukkoutumassa” ja sama
tilanne on lähes kaikilla poliisikuoroilla.
Oulun Poliisilaulajat ja Porin Poliisi
laulajat ovat viimeisimmät kuorot, jot
ka ovat joutuneet lopettamaan toimin
tansa laulajien vähäisyyden vuoksi.
Naiskuoroissa tilanne on päinvastai
nen ja niin sanottua ”akkautumista” ei
ole tapahtunut. Uusien laulajien haali
minen on kuitenkin välillä työlästä.
Millä tilannetta saataisiin paran
nettua? Mukaan olisi saatava useampi

uusi laulaja kerrallaan. Vanhojen lau
lajien keskinäinen pohdinta toiminnan
kehittämiseksi ei tuo tulosta. Me senio
rit osaamme laulaa, mutta laulamme
entisajan lauluja. Parasta ennen päivä
laulun osalta on jo mennyt.
Nuoret laulajat tuovat mukanaan
uutta musiikkia, uusia kappaleita ja uu
denlaista esiintymistä. Uusille laulajille
on annettava toiminnan suunnannäyt
täjän asema. Harrastuspohjalta kukaan
ei luonnollisesti ole seppä syntyessään,
mutta kuoron ja hyvän taiteellisen johta
jan tuella jokainen voi kehittyä laulajana
nopeastikin. Kuorotoimintaa tulisi muo
kata tämän päivän trendien mukaisesti
unohtamatta kuitenkaan perinteitä. Tä
hän pystyy vain tämän ajan sukupolvi.
Uudet laulajat ovat tervetulleita
SPJL:n koko jäsenkunnasta. Olen var
ma, että myös tuomioistuinten, hätä
keskusten ja Suojelupoliisin henkilös
tössä on laulamisesta pitäviä miehiä
tai naisia. Ottakaa rohkeasti yhteyttä
lähimpään poliisikuoroon ja tulkaa mu
kaan laulamaan!

POLIISIKUOROT VERKOSSA:
Helsingin Poliisilaulajat ry
www.poliisilaulajat.com
FB: helsinginpoliisilaulajat
Helsingin Naispoliisilaulajat ry
www.naispoliisilaulajat.fi
FB: helsinginnaispoliisilaulajat
Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat ry
www.poliisilaulajat.fi
Tampereen Poliisilaulajat ry
www.tampereenpoliisilaulajat.fi
FB: tampereenpoliisilaulajat
Turun Poliisilaulajat ry
FB: turunpoliisilaulajat
Turun Naispoliisilaulajat ry
FB: turunnaispoliisilaulajat
Poliisisoittokunta
www.poliisisoittokunta.fi
FB: poliisisoittokunta

Kirjoittaja Yrjö Laihio on
Helsingin Poliisilaulajat ry:n
kunniapuheenjohtaja.
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PÄTEVÖIDY JURIDIIKAN ERITYISALOJEN ASIANTUNTIJAKSI!
Opiskele Hämeenlinnassa Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston oikeustieteen (HTK/HTM) tutkintotavoitteisia opintoja.
Opintoja on mahdollisuus suorittaa joustavasti töiden ohella!
Tule kuulemaan opinnoista infotilaisuuteen professori Tapio Määtän (Itä-Suomen yliopisto)
johdolla Hämeenlinnan Verkatehtaalle ma 28.5.2018.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hameenkesayliopisto.fi

facebook.com/SPJL.PO

twitter.com/SPJL_PO
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kolumni

ILARI KULMANEN

VIRKOJA TIEDOSSA?
POLIISILAITOSTEN hälytyskeskukset lakkautettiin aikoinaan ja siirryttiin yhteisiin hätäkeskuksiin. Tehtävien siirtyessä toisaalle, menetettiin tietysti virkojakin. Merkittävässä lupahallinnon uudistuksessa ajokorttiasiat siirtyivät Trafiin, ulkomaalaislupa-asiat vastaavasti
Migrille, ja henkilöstöä siirtyi tässäkin järjestelyssä, luonnollisesti.
Sakkolakiuudistuksessa syyttäjiltä siirtyi vastuuta ja tehtäviä poliisin suoritettavaksi, mikä oli varmasti kokonaisuuden kannalta hyvä
ratkaisu. Syyttäjien säästynyt työaika on rutiini- ja massaratkaisuista
siirtynyt merkityksellisimpiin tehtäviin. Valitettavasti kehittynyt syyttäjätyö on edelleen lisännyt työtä poliisin kentällä, ulkomaalaiselle tulkin välityksellä selitettävä suostumus summaariseen menettelyyn vie
nimittäin aikaa.
Tavanomaiset rattijuopumustapaukset siirtyvät lähitulevaisuudessa poliisin kontolle myös seuraamusten suhteen, ja paperityö lisääntyy
varmasti. Huono esimerkki löytyy Kanadasta, jossa poliisipartion yksi
rattijuopumuskeikka voi kestää jopa 6–8 tuntia paperitöineen. Käräjäoikeuksien ja syyttäjien työtaakka kevenee, poliisin lisääntyy. Tästä kuten aiemmastakin sakkolakiuudistuksesta on varmasti tehty laskelmat
laskennallisten henkilötyövuosien suhteen, siitä miten paljon oikeushallinnon puolelta pitäisi siirtyä virkoja poliisin puolelle.
Alkoholilain uudistuksessa vapautetaan anniskeluoikeuksia ja sen
tietää, mitä se tarkoittaa poliisin kenttätyön näkökulmasta. Taksiliikenteen vapauttaminen tuo varmasti oman mausteensa tähän kokonaisuuteen. Terveydenhuollon avohoitopotilaat, sairaankuljetustehtävien
ja sosiaaliviranomaisten työn turvaaminen on jo poliisitehtävien arkipäivää. Poliisi joutuu toimimaan muiden viranomaisten ylivuotoastiana, mikä varmasti sopisikin, jos siihen saataisiin heiltä myös tekijät.
Lakiuudistusten vaikutusarvioiden perusteella sekä tehtävien uudelleen jaon takia poliisille on tiedossa kymmeniä, ellei satoja virkoja
lisää. Eikö?

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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Me turvaamme selustasi
Koulutuskalenteri 2018
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja
Vakava ry järjestävät tänä vuonna 26 koulutusta järjestötoiminnasta kiinnostuneille
sekä luottamustehtävässä toimiville. Koulutuksista osaan lähetetään kutsu, osaan
ilmoittaudutaan verkossa. Kaikki kurssit ovat maksuttomia.

SPJL:n koulutus:
SPJL järjestää tänä vuonna 13 eri koulutusta. Henkilöstön edustajille järjestetään neljät luottamusmiesten neuvottelupäivät, syksyllä yhdet työsuojelupäivät sekä keväällä yhdet yhdistysten puheenjohtajapäivät, joihin voivat osallistua myös aluetoimikuntien
puheenjohtajat. Näihin koulutuksiin lähetetään kutsut liiton toimesta.
Lisäksi järjestetään neljä järjestötoiminnan kurssia: perus-, jatko-, täydennys- sekä uutena kurssina kertauskurssi. Järjestökoulutuksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen jäsenet ja -varajäsenet. Ilmoittautumiset määräaikaan mennessä joko sähköpostitse anu.pitkanen@spjl.fi tai liiton sivuilta
Lisäksi aluetoimikuntien puheenjohtajille järjestetään neuvottelupäivät syksyllä. Keväällä koulutuspäivät järjestetään aluetoimikuntien ja valtakunnallisten yhdistysten viestintävastaaville sekä oma kurssi yhdistysten jäsenasioiden hoitajille.
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 20.–21.3.2018 Helsinki
Kutsu (poliisi)
Yhdistysten puheenjohtajapäivät 19.–20.4.2018 Helsinki
Kutsu (yhdistysten- ja aluetoimikuntien puheenjohtajat)
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 3.–4.5.2018 Helsinki
Kutsu (OM)
UUSI:
Järjestötoiminnan kertauskurssi 3.–4.5.2018 Vantaa
Ilmoittautuminen päättyy 19.3.2018
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Järjestötoiminnan jatkokurssi 23.–25.5.2018 Tampere
Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2018
Viestintävastaavien koulutus 25.–26.5.2018 Helsinki/risteily
Kutsu
Aluetoimikuntien puheenjohtajapäivät 13.–14.9.2018 Helsinki
Kutsu (aluetoimikuntien puheenjohtajat, -sihteerit ja -viestintävastaavat)
Yhdistysten jäsenasioidenhoitajien koulutus
aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin
Kutsu
Järjestötoiminnan peruskurssi 17.–19.10.2018 Helsinki
Ilmoittautuminen päättyy 12.9.2018
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 18.–19.10.2018 Helsinki
Kutsu (OM)
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 25.–26.10.2018
Helsinki/risteily
Kutsu (poliisi ja häke)
Järjestötoiminnan täydennyskurssi 21.–23.11.2018 Tallinna
Ilmoittautuminen päättyy 10.10.2018
Työsuojelupäivät 26.–27.11.2018 Helsinki
Kutsu (ts-valtuutettu tai asiamies 1 edustaja/virasto)

Meitä on

11000 jäsentä
Kaikki SPJL:n, JUKOn
ja Vakavan koulutukset
ovat maksuttomia.
JUKOn koulutus:

Vakavan koulutus:

JUKO järjestää tänä vuonna neljä luottamusmiesten peruskurssia. Kurssit ovat saman sisältöisiä.
Peruskurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu uusille pääluottamusmiehelle ja luottamusmiehille. Peruskursseille lähetetään kutsu kurssia käymättömille luottamusmiehille.
Vuosittain järjestetään kahdet pääluottamusmiesten neuvottelupäivät. Neuvottelupäivät ovat kutsukursseja eri kohderyhmille.

Vakava järjestää täydentävää luottamusmieskoulutusta. Tänä vuonna valtion sektorilla järjestetään neljät luottamusmiesten neuvottelupäivät. Kurssien aihealueet vaihtelevat.
Turvallisuusaloille järjestetään tänä vuonna kesäkuussa
erilliset luottamusmiesten neuvottelupäivät yhdessä Upseeriliiton ja Päällystöliiton kanssa. Lisäksi järjestetään kaksi neuvottelutaidon peruskurssia. Kurssit ovat saman sisältöiset.
Vakavan koulutuksiin lähetetään kutsu kaikille luottamusmiehille.

Luottamusmiesten peruskurssi 6.–8.3.2018 Mikkeli
Luottamusmiesten peruskurssi 16.–18.4.2018 Naantali
Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät 6.–7.6.2018
Helsinki/Tukholma
Luottamusmiesten peruskurssi 19.–21.9.2018 Tampere

Luottamusmiesten neuvottelupäivät 14.–15.3.2018
Helsinki
Aiheina palkkausjärjestelmät ja erimielisyyskäsittelyt
Neuvottelutaidon peruskurssi 18.4.2018 Helsinki
Turvallisuusalojen luottamusmiesten neuvottelupäivät
13.–15.6.2018 Tallinna

Luottamusmiesten peruskurssi 14.–16.11.2018 Tuusula
Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät 28.–29.11.2018
paikka avoin

Luottamusmiesten neuvottelupäivät 30.5.–1.6.2018 laiva
Aiheina uusi sopiminen, paikallinen sopiminen
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 26.–27.9.2018
Helsinki
Organisaatiomuutokset ja YT
Neuvottelutaidon peruskurssi 14.11.2018 Helsinki
Luottamusmiesten neuvottelupäivät 11.–12.12.2018
maakunta
Aiheina luottamusmiesten jaksaminen ja tuki
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V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2018

s venska

Statssektorns förhandlingsresultat
säkrar lönepåslag som följer den
allmänna linjen
Förhandlingarna om statens tjänste- och kollektivavtal pågick i över två
månader och stundvis var arbetsgivaren så motsträvig att löntagarparten
var redo att gå ut med en varning om arbetskonflikt. Slutligen nåddes
den 9 februari ett förhandlingsresultat som garanterar statens anställda
lönepåslag som följer den allmänna linjen. Förhöjningarna under en
avtalsperiod på 2 år 2 månader är sammanlagt 3,45 procent.

TEXT
Sari Haukka
BILD
Katja Almgren

F

örhandlingarna är dock inte över, eftersom förhand
lingar om fördelningen av ämbetsverksposter det vill
säga lokala poster ännu återstår. Om ämbetsverks
posternas storlek togs beslut i statens allmänna tjänstekol
lektivavtal, där förhandlingsorganisationen för de högt ut
bildade inom den offentliga sektorn FOSU förhandlade för
SPJL:s medlemmars räkning. Hur posterna ska riktas förs
ännu diskussioner gällande enskilda ämbetsverk, som för
polisens, skyddspolisens, justitieministeriets som nödcent
ralverkets del förs av SPJL:s egna förhandlare.
FOSUs statliga förhandlingsråd och SPJLs styrelse god
kände avtalet. FOSUs styrelse bordlade de avtal som nåtts
före 16.2 för att stöda universitetssektorn, avtalet bekräf
tades där först 6.3. efter det att man använt fackliga strids
åtgärder.
Efter det kan avtalet undertecknas och förhandlingar
na om ämbetsverkens poster påbörja.

Lönepåslag
Förhandlingsresultatet inkluderar tre olika slags penning
poster: allmänna lönepåslag, ämbetsverksposter och en en
gångspost som baseras på resultat. Lönepåslaget följer
den så kallade allmänna linjen, det vill säga den motsvarar
exportindustrins påslag. Alla branscher följer dock inte den
allmänna linjen automatiskt, utan ihärdiga förhandlingar

krävs. Även här inom statssektorn erbjöd arbetsgivaren till
en början betydligt lägre lönepåslag.
Det första allmänna lönepåslaget är 1,0 procent och
betalas enligt avtalet den 1 april 2018. Statsarbetsgivaren
har dock meddelat efter att förhandlingsresultatet nåtts att
man på grund av de system som används inte har möjlig
het att betala påslaget i början på april, utan det första på
slaget betalas retroaktivt i slutet på maj 2018.
Det andra allmänna påslaget är 1,1 procent (dock
minst 24 euro) och betalas den 1 april 2019.
Den första ämbetsverksposten är 0,6 procent av varje
ämbetsverks lönebelopp per månad. Den betalas i enlighet
med det avtal som nåddes i specificerande förhandlingar
den 1 juni 2018. Den andra ämbetsverksposten är 0,75
procent och utbetalas den 1 april 2019. Om representan
terna för organisationer och arbetsgivare inte når samför
stånd om hur ämbetsposterna ska fördelas, fördelas de
som procentuella allmänna lönepåslag.

Engångspost i januari 2019
Engångsposten som baseras på resultat är 9,2 procent av
stk:s 7 § månadslön, som motsvarar lönen under sjukledig
het. Engångsposten betalas i samband med löneutbetal
ningen i januari 2019. En förutsättning för betalningen av
engångsposten är att anställningsförhållandet inletts
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senast den 2 september och varit i kraft utan avbrott till
den 18 november 2018. Ersättningen betalas inte om arbetstagaren under denna tid inte haft arbetsdagar med
lön. De deltidsanställdas post bestäms i enlighet med den
deltidsprocent som gäller den 18 november 2018.
Betalningen av engångsposten baseras på verkställande av ämbetsverkens åtgärder för främjande av resultat
och produktivitet under åren 2018 och 2019. I ämbetsverken bereds och verkställs åtgärder som ska främja resultatrik verksamhet, men engångsposten har inga villkor,
det vill säga den är inte beroende av hur dessa åtgärder
utfaller.

Små förbättringar i texterna
Förhandlingsresultatet innehåller inte så väldigt stora förändringar i texterna, men en del ställen har justerats till det
bättre.
Exempelvis i stk:s 25 § (Ersättning för arbete av utryckningsnatur i vecko- och periodarbete och avtal om ersättningen i arbete vid ämbetsverk) slopades tillämpningsanvisningen som tidigare begränsat de arbetsuppgifter som
kunde omfattas av utryckningsersättning.

Stk har som bilaga ett förtroendemannaavtal och i det
tillades ett moment, i syfte att säkra förtroendemännens
tidsanvändning då ämbetsverken förbereder sig för strukturella förändringar. Även förtroendemännens arvoden höjdes.
Paragrafen som gäller arbetstider i vecko- och periodarbeten specificerades med att listan med arbetsturer även
kan ändras enligt önskemål av en tjänsteman eller en arbetstagare, om man kommer överens om ändringen med
sin arbetsgivare.
I protokollet som undertecknades läggs vikt vid åtgärder
som främjar arbetshälsan i ämbetsverken:” Personalens kunnande utvecklas och stärks genom strategisk ledning av personalresurser. Parterna anser att det är viktigt att nyttja de
verksamhetsmodeller som projekt Arbetsliv 2020 genererat
samt de möjligheter som livslångt lärande ger. Således kan
man förbättra ämbetsverkens produktivitet, nå en mera
resultatrik verksamhet samt hjälpa personalen att orka då
arbetslivets strukturer ändras.
Jonne Rinne leder FOSUs statliga förhandlingsråd.
På hans vänstra sida sitter statliga förhandlingschefen
Markku Nieminen.

Arbetsgrupper för frågor framåt
Vid förhandlingsborden talas om många problem och mål som
inte kommer att lösas under dessa förhandlingar. Dessa frågor
kräver långsiktigt arbete och överförs till en arbetsgrupp, där löntagarnas och arbetsgivarnas representanter tillsammans söker
lösningar under avtalsperioden.
Dessa gång grundades fyra arbetsgrupper:
Utvecklingsgruppen för statens lönesystem har som mål att
avtala om ett lönesystem, som kan tillämpas i hela statsförvaltningen. Syftet är att statens nya lönesystem ska motsvara i synnerhet de krav som ställs för en resultatrik verksamhet, arbetslivet i förändring, personalens mobilitet samt ändringar i ämbetsverksstrukturen. Det nya lönesystemets mål är även att utveckla
ämbetsverkens möjligheter till effektivt ledarskap som ska förbättra produktiviteten, uppmuntra personalen att söka krävande uppgifter och nå bättre arbetsprestationer samt göra det möjligt att
belöna personalen på ett rättvist och uppmuntrande sätt.
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Arbetstidsgruppen har som ett uppdrag att utreda före den
1 maj 2018 med vilka förutsättningar och med vilket förfarande
arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid utanför ämbetsverkets öppettid, och hur arrangemangen kunde beakta personalens
behov och önskemål samt frivillighet. Arbetsgruppens uppgift är
även att utreda hur vilotider verkställts i ämbetsverken, bland annat på tjänsteresor i anslutning till resande på fritiden. I arbetsgruppen bereds vid behov tilläggsanvisningar för främjande av
personalens ork i arbetet och återhämtning från arbetsturer.
Researbetsgruppen bereder årliga granskningar av ersättningar för resekostnader och gör korrigeringsförslag i statens reseregler.
Statistikarbetsgruppen följer bland annat arbetsmarknadens
förtjänst-, inkomst- och kostnadsutveckling samt statens löntagarens köpkraft och inkomstnivå och dess utveckling inklusive löneglidningen.

Vem förhandlar, vem beslutar?
Statssektorns tjänste- och kollektivavtal förhandlades fram från
arbetsgivarens sida av Statens arbetsmarknadsinstitut och från
löntagarnas Förhandlingsorganisationen för de högt utbildade
inom den offentliga sektorn FOSU, JHL och Pardia. SPJL:s medlemmar representerades vid förhandlingsbordet av FOSU:s förhandlingschef Markku Nieminen och Jore Tilander.
Förhandlingsresultatet nåddes efter drygt två månaders arbete. Alla tre löntagarorganisationer behandlade förhandlingsresultatet, och i fråga om FOSU godkändes det av statens delegation som leds av SPJL:s ordförande Jonne Rinne. Även SPJL:s styrelse – liksom övriga styrelser som hör till delegationens förbund
- beslutade att godkänna förhandlingsresultatet.
Undertecknande av avtalet kräver godkännande av FOSU:s

styrelse, men den beslutade att bordlägga förhandlingsresultatet, eftersom universitetssektorn inte nått ett resultat. Kompisen
lämnades inte i sticket nu heller och FOSU:s övriga sektorer stöder universitetsanställda i deras kamp för ett schysst avtal.
Då universitetssidan nådde ett avtal 6.3, så börjar även statssektorn förhandla om hur ämbetsverkens poster ska fördelas. I
fråga om SPJL:s medlemmar beslutade förbundets styrelse om
ämbetsverksspecifika förhandlingsmål, och dessa mål slogs fast
den 22 februari. I dessa förhandlingar representeras SPJL:s medlemmar av förbundets egna förhandlare. Om godkännande av
polisens, SKYPO:s, Justitieministeriets och Nödcentralverkets specificerande förhandlingsresultat beslutar SPJL:s styrelse.
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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.

Asko Tapani Hackzell (Hakasalo)

Yrjö ”Mikko” Siponen

s. 10.3.1952 Saarijärvi

s. 15.9.1964

k. 15.11.2017 Saarijärvi

k. 7.2.2018

ASIANAJOTOIMISTO
MARKKU JAKOBSSON OY
Lisää työturvallisuutta
Hygio otsonointikäsittely poistaa hajut ja
asiakaskontaminaatiot entistä tehokkaammin
työvaatteista ja varusteista. Ota Hygio –kaappi
osaksi päivittäistä varustehuoltoa ja paranna
yksikkösi työhyvinvointia!

Luotiliivit
Kypärät
Työasut

Jalkineet
Elektroniikka
Radiopuhelimet

Jenna Metsänperä| 040 847 3298
info@hygio.fi | www.hygio.fi

44

POLIISI & OIKEUS

1 | 2 018

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

Vuokrattavana Saarijärven kirkasvetisen
Pyhäjärven rannalla 1.5 kerroksinen
pyöröhirsimökki.
Mökissä tupa, alkovi, keittiö ja yläkerta.
Rantasauna, aitta ja ulkohuussi.
Mökki on niemen kärjessä ja hiekkarannat koko tontin alueella.
Hyvät järvilohi- ja muikkukannat.
0408472832

pulmakulma
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Jonne Rinne
puheenjohtaja
09 3484 2420

Alice Utriainen
pääluottamusmies/OM
09 3484 2427

Auno Mäkinen
neuvottelupäällikkö
09 3484 2431

Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433

Jesper Thurin
lakimies
09 3484 2409

Anu Pitkänen
koulutus- ja edunvalvontasihteeri
09 3484 2434

Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428

Tarja Heinonen
puheenjohtajan sihteeri
09 3484 2421

Sari Haukka
viestintäpäällikkö
09 3484 2429

Asta Jakobsson
jäsenpalvelusihteeri
09 3484 2426

Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422

Pekka Lassila
pääluottamusmies/SM
p. 09 3484 2430
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Toimiston puhelin
09 3484 2400,
puhelinpalvelu
ma–to klo 9–15,
pe 9–12
spjl@spjl.fi
Asemamiehenkatu 2,
00520 Helsinki

Anne Rakka
jäsenrekisterisihteeri
09 3484 2424
Rita Ridanpää
lakimies
09 3484 2425
Jaana Tynjälä
talousassistentti
09 3484 2423

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

Oden oodi

Liitto on nykyisellään
moderni ja ajan signaaleja
herkästi kuuleva toimija.

Oi niitä aikoja…
HEUREKAN MYYMÄLÄN KASSALLA iski (taas) ikäkriisi.

Silti aina on menty eteenpäin – joskus jurnuttaen

Olin maksamassa ensimmäisellä luokalla olevalle

ja toisinaan hyvistä saavutuksista iloiten! Sanonnan

kummitytölleni lahjaksi ostamaani kirjaa, kun täräh-

mikä ei tapa, se vahvistaa, on oltava totta. SPJL:llä on

ti. Entisaikaan olisin ostanut mollamaijan tai kenties

edelleen merkittävä rooli ja tehtävä järjestökentässä

uudet sukset? Ehkä värityskirjan ja tussit? Nyt minul-

jäsenistönsä etujen valvojana ja kehittäjänä.

le paketoitiin Koululaisen koodausopasta.

Kun on käytännössä päässyt seuraamaan, miten

Kirja oli yleisolemukseltaan kummityttöni ikäisil-

Kaveria ei jätetä -sanontaa todellisuudessa toteute-

le, juuri lukemaan oppiville tarkoitettu. Hyllyn edessä

taan, ihan konkreettisellakin tavalla ryhmähengellä,

yritin päästä käsitykseen, mistä oli kyse, mutta kirjan

ei mielestäni voi tämän paremmin toimintamme oi-

painopaikan tietoja pidemmälle ymmärrykseni ei riit-

keutusta puolustaa.

tänyt. Outin juna taisi mennä jo!

Liitto on nykyisellään moderni ja ajan signaaleja

SPJL:llä on juhlavuosi. Erilaisia tilanteita on vuo-

herkästi kuuleva toimija. Sen monipuolista ja -alaista

sien varrella riittänyt; välillä on ollut seesteisempää,

tietämystä kannattaa hyödyntää ja sen viestejä kuun-

mutta jo kohta on riittänyt sanan säilää, eikä äänen

nella valtakunnantasolla.

kohoamiselta olla vältytty. Kuten ihmiselossa muu-

Purjehdin liikkeestä ulos onnellisena ostoksestani.

toinkin, on menty yksiin, liitytty kimppaan, erottu ja

En antanut oman tietämättömyyteni olla esteenä kehi-

vaihdettu ”parempaan”.

tykselle ja trendien tiedostamiselle. Tuuli purjeista tai-

Toisinaan kuulee edelleenkin muisteloita vuoden

si loppua seuraavan ruokakaupan kohdalla miettiessä-

1986 Virkamiesliiton lakon ajoilta. Tunnelman on

ni, että josko sittenkin paketin oheen jotain karamel-

tuolta ajalta tiivistänyt ytimekkäästi Polsiisikunnan

liä. Eikös Kettukarkkeja ole syöty isältä pojalle…?

Keskusliiton silloinen puheenjohtaja Yrjö Laihio sanoessaan, että ”Virkamiesliiton lakko osoitti, että työ-

Maksava jäsen

taistelu on sotaa, jossa vahvempi voittaa. Vertausku-

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

vallisesti voidaan todeta, että ydinaseita ei käytetty,

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

mutta kaikki tavanomaiset aseet olivat käytössä.”

2. varapuheenjohtaja.
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VAADI PALJON,
SAAT ENEMMÄN.
Uusi ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE
SIMPLY CLEVER

Uusi upea ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE -mallisto
vastaa vaatimuksiin ja ylittää odotukset. Vakuuttava
varustelu, runsaat sisätilat. Tervetuloa koeajamaan.

Tutustu uudistettuun varusteluun
skoda.fi/businessline

ŠKODA SUPERB BUSINESSLINE -mallisto alkaen 30 949,60 €, CO2 -päästöllä 119 g/km, yhdistetty EU-kulutus 5,2 l/100km. ŠKODA
SUPERB BUSINESSLINE -malliston yhdistetty EU-kulutus 4,2–7,2 l/100 km, CO2 -päästöt 110–164 g/km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.
Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

skoda.fi

