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”E i pidä provosoitua, kun provosoidaan”, sanoi presi-
dentti Mauno Koivisto vuosia sitten. Viisaasti sa-

nottu. Viime aikoina ilmoille on kuitenkin lennellyt sen sor-
tin ideoita, että viileänä pysyminen on ollut monille palkan-
saajille ja heidän oikeuksiaan puolustaville melko haas-
teellista. 

Provokaatiolta vaikuttavia puheenvuoroja on nimit-
täin riittänyt. Tuoreimpia esimerkkejä on EK:n idea yhden 
lomaviikon karsimiseksi. Tämä kuten muutkin työajan li-
säämiseen liittyvät esitykset perustuvat liukuhihnatyö-
hön, jossa tunti lisää työaikaa merkitsee x-määrää enem-
män muttereita myytäväksi. Sen sijaan luovuuteen, oma-
aloitteisuuteen ja ajatustyöhön perustuvaa tuottavuutta 
ei tuollaisilla motivaatiota heikentävillä toimenpiteillä pa-
ranneta. 

 Toki tehokkuuden lisäämiseen on tärkeää kiinnittää 
huomiota, mutta jaksamista heikentämällä se ei tapah-
du. Lomien leikkaaminen on vain yksi esimerkki ajattelun 
köyhyydestä: työelämän kehittäminen on kovin haasteel-
lista, joten lisätään työpaikalla vietettyä aikaa, tuottavuu-
desta viis. 

Vaatimus ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden 
poistamisesta on jo aika last season, mutta pompahtaa 
varmasti esiin jatkossakin. Eikö tämän idean toistelijoilla 
ole sen tähdellisempää mietittävää?

 Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen ehdotti, että  
työnantajat voisivat maksaa henkilöstön työttömyyskas-
samaksut, kunhan porukka liittyisi työttömyyskassaan, 
jonka jäsenmaksua ei peritä samaan aikaan ammattilii-

ton jäsenmaksun kanssa. Heikosti peitelty tavoite on, et-
tä vain harva kuuluisi ammattijärjestöön. Tämän monet 
palkansaaja-aktiivit kokivat hyökkäyksenä palkansaajalii-
kettä kohtaan. Mutta kyllä maailmaan puhetta mahtuu, 
eikä palkansaajajärjestöistä ole pakko tykätä. Toisaalta 
kertoohan Pentikäisen esitys siitä, että aika paljon hyvää 
palkansaajajärjestöt ovat jäsenilleen saaneet hankittua, 
kun ne niin kiukuttavat. 

 Palkansaajajärjestöt ovat kuulema jäänne menneiltä 
ajoilta, jolloin työnantaja ei ajatellut työntekijän paras-
ta. Silloin liittoja tarvittiin, mutta nyt on tapahtunut ih-
meparantuminen, ja työnantajat haluavat kilvan kannus-
taa työntekijöitä ja pitävät heistä kynsinhampain kiinni. 
 Tämänsuuntaisia ajatuksia on esittänyt muun muassa 
Liike  Nyt -mies Hjallis Harkimo, joka oli yksi SPJL:n 
95-vuotis seminaarin alustajista. 

 Työelämä kuitenkin osoittaa päivittäin, että ihmettä ei 
ole tapahtunut, vaan taloudellisen toiminnan perusdyna-
miikka – työnantaja haluaa ostaa työpanoksen mahdolli-
simman halvalla ja työntekijä myydä sen mahdollisimman 
hyvään hintaan – toimii edelleen. Se on aivan luonnollista, 
mutta siksi tarvitaan edelleen palkansaajien etujärjestöjä 
rakentamaan tervettä työelämää. Parhaimmillaan raken-
taminen tapahtuu yhdessä työnantajien kanssa. Sitä yh-
teistyötä eivät turhat provokaatiot paranna. 

Ei kannata provosoitua 

S A R I  H A U K K A

sari.haukka@spjl.fi

twitter.com/SPJL_PO

facebook.com/SPJL.PO

 Lomien leikkaaminen on 
vain yksi esimerkki ajattelun 
köyhyydestä.

pääk ir jo i tus
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J O N N E  R I N N E

V irastoeriä koskevan neuvottelukierroksen 
ensimmäinen koitos alkaa olla takanapäin. 
SPJL:n hallitus on hyväksynyt neuvottelutu-

lokset niin Hätäkeskuksen, Poliisihallituksen kuin Oi-
keusministeriönkin osalta. Sen sijaan poliisin ja Suo-
jelupoliisin neuvotteluiden todettiin päättyneen rat-
kaisemattomina niin kutsuttuun perälautaan. On 
syytä kysyä, miten tämä on mahdollista. 

Keskeisin kysymys liittyy siihen, onko poliisista 
SM:n alaisuuteen organisatorisesti jo vuonna 2016 
siirtynyt Suojelupoliisi edelleen poliisin neuvottelu-
järjestelmän osa vai itsenäinen toimija omine neu-
vottelu- ja palkkausjärjestelmineen. Olemme liitto-
na olleet vahvistamassa Supon asemaa itsenäise-
nä toimijana ja muun muassa solmineet virastoon 
oman erillisen luottamusmiessopimuksen. Koke-
musteni ja saadun palautteen perusteella olen täy-
sin vakuuttunut siitä, että Suojelupoliisin edustajat 
ovat neuvotteluissa tasavertaisia neuvottelukump-
paneita, ja että heillä on kyky tulokselliseen ja itse-
näiseen neuvottelu- ja sopimustoimintaan.

 
Elettyä elämää ja historiaa pitää kunnioittaa, 
mutta katseen tulee olla menneen sijaan tulevas-
sa. Organisatorisestikin toisistaan erotellun poliisin 
ja Suojelupoliisin sopimusten ajaminen yhteiseen 
”perälautaan” oli minulle itselleni sekä suuri petty-
mys että osoitus siitä, kuinka neuvottelutoiminnas-
sa tarvitaan kyvykkyyden ohella myös aitoa tahtoa 
sopimukseen pääsemiseksi. Tällä kierroksella tätä 
tahto tilaa ei jaettu pöydän molemmin puolin.

Kiirettä on ollut neuvottelupöytien ulkopuolella-
kin; SPJL:n vaikuttamiskampanja polkaistiin keväällä  

liikkeelle ja olemme sen myötä olleet näkyvästi esil-
lä aiheesta jos toisestakin. Sisäisen turvallisuuden 
riittävän resursoinnin lisäksi olemme ottaneet kan-
taa niin reservipoliisihankkeeseen kuin poliisiin ja 
muihin viranomaisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja 
sen ehkäisyyn. 

Kevään aikana saimme erittäin mieluisan yhtey-
denoton Oulusta, joka muutoin on viime aikoina ollut 
esillä erityisesti poliisilaitoksen sisäilmaongelmien  
takia. Liiton hallituksella oli ilo ja kunnia vahvis-
taa Oulun Poliisien Yhdistyksen jäsenyys SPJL:ssä 
1.6.2018 lukien. Olemme liittona entistä vakuuttu-
neempia siitä, että tapamme nostaa esiin jäsenkun-
taamme koskevia ongelmia sekä esittää niihin ra-
kentavia ratkaisuja on huomattu myös laajemmin. 
OPY:n jäsenhakemus oli luottamuksen osoitus, joka 
on syytä ottaa vastaan ilolla mutta samalla nöyrin 
mielin. Edunvalvontaa jatketaan tästä eteenpäin yh-
dessä entistä suurempana ja vahvempana liittona. 
Tervetuloa mukaan, OPY. 

Aamun uutisissa luvattiin lämpimien kelien jat-
kuvan ainakin juhannukseen. Näihin lupauksiin ha-
luaisin mielelläni uskoa. Toivon, että lämpö täyttää 
myös Sinun lomajaksosi ja löydät hetken aikaa naut-
tia ansaitusta vapaa-ajastasi ja Suomen luonnon 
kauneudesta. Toivotan mitä aurinkoisinta kesää ja 
hyvää lomaa. 

Perälaudat paukkuu
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OULUN POLIISIEN YHDISTYKSESTÄ 

TULI 1.6. SPJL:N 83. JÄSENYHDISTYS. 

”HALUSIMME VARMISTAA JÄSENTEMME 

OIKEUSTURVAN  

MYÖS TULEVAISUUDESSA”,  

SANOI OULUN POLIISIEN YHDISTYKSEN 

PJ JONI MÄKITERVO.

83
   Ei tällainen 

työympäristö ihan niitä 
kaikkein houkuttelevimpia 

ole, vähintään saman 
toimeentulon saa 
helpommallakin.

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA TOMI SEVANDER (”SPJL:N 

VALTUUSTO: POLIISIALA EI HOUKUTTELE TARPEEKSI – SAMOISSA 

ONGELMISSA PAINIVASSA RUOTSISSA POLIISIN PALKKOJA 

NOSTETTU / ILTALEHTI 16.5.2018)

l yhyest i

SPJL ensimmäistä 
kertaa 
SuomiAreenaan
SuomiAreena – maineikas järjestettävä yhteis-
kunnallinen keskustelutapahtuma – järjeste-
tään tänä vuonna Porissa 16.–20.7. Areenan 
teemoiksi on valittu turvallisuus, vastuullisuus 
ja suvaitsevaisuus. Niinpä SPJL päätti tuoda 
kehiin sisäisen turvallisuuden ammattilaisten 
näkökulman. Viime vuonna SuomiAreenassa 
vieraili 75 000 kävijää, joten tämä on hyvä ti-
laisuus kertoa poliisin, Hätäkeskuslaitoksen 
ja oikeushallinnon henkilöstön työstä ja haas-
teista kansalaisille ja päättäjille. 

SPJL on mukana SuomiAreenassa ensim-
mäistä kertaa. Tulee tapaamaan liiton edusta-
jia SPJL:n standille 16.–18.7.! SPJL:llä on myös 
oma ”Torivartti”, jossa tullaan kertomaan viih-
dyttävästi mutta asiallisesti jäsenten työstä 
myös kulissien takana.

SPJL on ROCK!
Liitto kutsuu kaikkia jäseniään SPJL on ROCK -tapahtumaan, joka jär-
jestetään Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella 1.9.2018 klo 18.00–
02.30. Poliisibändit valtaavat lavan ja jäsenet pääsevät nauttimaan kun-
non musiikista, mahtavasta tunnelmasta sekä hyvästä ruoasta juomineen. 

Jos tarvitset majoitusta, voit varata sen edullisemmin Original Sokos 
Hotel Villasta tai Solo Sokos Hotel Torni Tampe-
reesta 1.7. mennessä koodilla BSPJL.

Jäsentilaisuuteen on ilmainen sisäänpää-
sy. Ilmoittaudu mukaan saman tien, kuitenkin 
viimeistään 23.8., niin saat kaksi drinkkilippua, 
sisäänpääsytarran sekä jonottamatta sisään 
ennakkoilmoittautujan etuna. Ennakkoilmoit-
tautuminen ja lisätietoja löydät osoitteesta: 
Spjl.fi/spjlonrock
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Twitteristä: Suomen Poliisijärjestöjen 
Liiton 95-vuotisjuhlaseminaarin vies-
tin tiivistäisin sanoihin YHTEISTYÖ ja 
KEHITTYMINEN.
(Poliisipäällikkö Timo Vuolan twiitti)

Twitteristä: Hätäkeskuspäivystäjäl-
lä on tärkeä rooli sydänpysähdyksen 
tunnistamisessa. Toinen mielenkiin-
toinen havainto on, että me kaikki 
maallikot olemme parhaita hätä-
puhelun soittajia, ei ammattilaiset, 
vaikka näin voisi luulla. 
(Hätäkeskuslaitoksen johtaja  
Martit Kunnasvuoren twiitti)

FB kommentti: Tärkeintä olisi hoi-
taa kuntoon henkinen ja taloudel-
linen tuki ison vahingon sattuessa. 
Se ei maksaisi valtiolle mitään en-
nen tapaturmaa. Toisten henkeä 
suojellessaan loukkaantuneen yh-
teiskunnan edustajan hoitamisessa 
ja sen kustantamisessa ei luulisi 
 olevan millään taholla moraalisia 
ongelmia.
(Kommentti keskusteluun poliisiin koh-
distuvan väkivallan lisääntymisestä)

Eikä tässä vielä kaikki…
Luet parhaillaan P&O-paperilehteä tai pdf-versiota, ja uskomme, että löydät leh-
destä paljon mielenkiintoista sisältöä. Jos mieleesi tulee aihe, josta mielelläsi luki-
sit tästä lehdestä, lähetä juttuvinkki osoitteeseen toimitus@spjl.fi. Kaikki palaute  
lehdestä on tervetullutta!

Muistathan, että lehden ilmestymisen välilläkin käytössäsi on useita kanavia, 
joista voit sekä saada tietoa liiton toiminnasta että kommentoida, lähettää kysy-
myksiä ja osallistua keskusteluun. SPJL:n kotisivuille (www.spjl.fi) kootaan kaikki 
tärkeä tieto liitosta ja sen toiminnasta. Sieltä löytyvät puheenjohtajan blogi ja Tur-
vaamme selustasi -blogi, joiden kirjoituksia voit kommentoida. Ja Ota yhteyttä -lo-
makkeen kautta voit lähettää kysymyksiä ja palautetta liittoon 24/7.

SPJL:n FB-sivuja (facebook.com/SPJL.PO) päivitetään jatkuvasti, samoin liiton 
Twitter-tiliä (twitter.com/SPJL_PO). Myös liiton puheenjohtaja Jonne Rinteellä 
on oma FB-tili ja Twitter-tili (@_Jonne_Rinne). Lue näiltä sivuilta tuoreimmat uuti-
set ja kannanotot – ja ota itsekin kantaa!

Tietoa saat myös Uutiskirjeen kautta – mikäli sähköpostiosoitteesi liiton jä-
senrekisterissä on ajan tasalla. Varmistathan, että sinulla on toimiva sähköposti-
osoite jäsenrekisterissä.

Member+ -palvelusta edullisesti 
lomahuoneistoja
Member+ on A-lomat ry:n omistama jäsenetupalvelu, joka tarjoaa ajankohtaisia 
etuja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen. Niin-
pä Member+ tuo etuja myös kaikille SPJL:n jäsenille ja heidän perheilleen!

SPJL:n jäsenenä voit rekisteröityä Member+ -palvelun käyttäjäksi. Tietojasi ei 
luovuteta kolmansille osapuolille.

Member+ -palvelusta löydät muiden jäsenetujen ohella myös 14 lomahuoneis-
toa eri puolilta Suomea. Tiedustelut lomahuoneistoista ja varaukset tehdään suo-
raan osoitteesta Memberplus.fi. 

Ajankohtaista tietoa eduista saat lisäksi Member+ Facebook-sivuilta: Face-
book/memberplus.fi
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TEKSTI JA KUVAT

Katja Almgren

Poliisiammattikorkeakoulussa on muista 

ammattikorkeakouluista poiketen jatkuva haku. 

Toista vuotta opiskeleva Sampsa Pietilä läpäisi 

kaksivaiheisen valintakokeen ensiyrittämällä, 

mutta ilman korkeaa motivaatiota ja 

sinnikkyyttä tulos olisi voinut olla 

toinen. Nyt motivaatiota riittää 

myös opiskelijoiden yhteisten 

asioiden hoitamiseen ja 

poliisikoulutuksen 

tunnetuksi tekemiseen.

Poliisiopiskelija Sampsa Pietilä:

ERILAISET 
KOULUTUSTAUSTAT 
OVAT RIKKAUS
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 Nykyään nuorille 
on päivänselvää 
hankkia useampi 

ammatti.
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tä Santahaminasta tieni vei reserviupseeri-
kurssille ja edelleen kouluttajakokelaaksi Ha-
minaan, Pietilä muistelee.

– Varusmiespalveluksesta luovuttiin polii-
sikoulutuksen valintakriteerinä jo aiemmin. Se 
aiheuttaa meillä sen, että moni opiskelupai-
kan vastaanottanut mies Pietilän tapaan il-
moittautuu tutkintokoulutuksesta poissaole-
vaksi ja lähtee armeijaan, jos velvoite on vie-
lä suorittamatta, Poliisiammattikorkeakoulun 
koulutusjohtaja Petri Alkiora kertoo.

Vuosien varrella poliisiopiskelijoiden valin-
takriteereihin on tehty myös muita muutok-
sia; pituusrajat ovat poistuneet, fyysisiä tes-
tejä on rukattu ja nais- ja mieshakijoiden kun-
non testaaminen on eriytetty.

Hakijoita paljon, potentiaalisia 
murto-osa
Keväällä mediassa uutisoitiin isoin otsikoin 
siitä, ettei poliisikoulutukseen saada riittäväs-
ti pääsykokeet läpäiseviä hakijoita ja kurssit 
jäävät vajaiksi.

– Tällä hetkellä tavoitteena on valita 400 
uutta opiskelijaa vuodessa, mikä ei ole vähäi-

nen määrä. Ikäluokat ovat edellisiä pienem-
piä ja samanaikaisesti Puolustusvoimat ra-
portoi, että varusmieskoulutuksen suorittanei-
den osuus on aiempaa pienempi ja palveluk-
sen suorittavien kunto tasaisesti laskenut. Po-
liisikoulutuksen valintavaatimukset täyttäville 
taas löytyy muita kilpailevia koulutusvaihtoeh-
toja. Heillä on edellytykset kilpailla tehokkaas-
ti eri opiskelupaikoista, Alkiora pohtii.

Poliisikoulutus muuttui 2014 uudistuksen 
myötä ammattikorkeakoulutasoiseksi. Samal-
la koulutus piteni kolmeen vuoteen ja opinto-
sosiaalisia etuuksia yhdenmukaistettiin suh-
teessa muihin aloihin. Käyttöön otettiin li-
säksi sähköinen haku, joka on lisännyt polii-
sikoulutukseen hakijoita, mutta ei potentiaa-
lisia ehdokkaita. Viime vuonna hakijoita oli li-
ki 4000, joista valintakokeisiin osallistui vajaa 
puolet, opinnot aloittaneita oli 340.

Pietilän opinnot starttasivat varusmies-
palveluksen jälkeen huhtikuussa 2017. Pieti-
län kurssilla nuorimmat olivat tulleet suoraan 
lukiosta ja vanhin oli reilu 40-vuotias. 

– Alassa kiehtoo se, että voi olla melkein 
millainen koulutustausta vain ja silti siitä on 

 Polamkin opiskelijakunnan puheenjohta-

jana lokakuuhun 2018 saakka toimiva Sampsa 

Pietilä toivoisi, että opiskelijakunta olisi en-

tistä vahvemmin tekemässä alaa tunnetuksi.

P arikymppinen Sampsa Pietilä opis-
keli Pop & Jazz Konservatoriossa, kun 
hän eräänä iltana sattui katsomaan 

Nelosen Poliisit-tv-sarjaa. Ajatus poliisiksi 
kouluttautumisesta ei kirkastunut siltä istu-
malta, mutta alitajunta alkoi valmistella kriit-
tistä mieltä tulevaan. Pietilä palasi aiheen ää-
relle ja alkoi selvittää, miten Poliisiammatti-
korkeakouluun olisi mahdollista päästä.

Pietilä laittoi paperit sisään alkuvuodes-
ta 2015 Konservatorio-opintojen ollessa jo 
loppusuoralla. Muusikkonuorukaiselle valin-
takokeiden ensimmäinen vaihe fyysisine tes-
teineen oli suurin koetinkivi.

– Aloitin treenaamisen vasta puolisen 
vuotta ennen testejä ja tällaiselle satakiloi-
selle yhdenkin leuanvedon saaminen oli mel-
koinen prosessi, 197-senttinen Pietilä nauraa. 
Hän myöntää, ettei uskaltanut edes haaveil-
la toisesta valintakoepäivästä ennen kuin en-
simmäinen vaihe oli varmuudella läpi. Toisen 
vaiheen kirjallista osiota varten hän oli luke-
nut pääsykoekirjan muutamaan otteeseen ja 
miettinyt vastauksia haastatteluun, jos sinne 
asti pääsisi. 

Kesäloma-ajan Pietilä odotti jännittynein 
mielin tuloksia. Odotus päättyi onnellisesti: 
lokakuussa 2015 alkaisi kurssi, jossa Pietilä 
aloittaisi opintonsa. Asiat eivät kuitenkaan 
edenneet aivan niin suoraviivaisesti, sillä po-
liisikokelaan asun sijaan Pietilä puki päälleen 
armeijan harmaat.

– Varusmiespalvelus oli jäänyt odottele-
maan ja ajattelin suoriutua armeijasta lyhy-
ellä kaavalla, jotta pääsisin aloittamaan po-
liisiopinnot mahdollisimman pian. Mutta niin-
hän siinä kävi, että Kaartin jääkärirykmentis-

SPJL: Poliisialan houkuttelevuutta lisättävä, 
keinovalikoimaa löytyy
Liiton toimisto työskentelee jatkuvasti jä-
sentensä palkkauksen eteen. Poliisialan 
tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisää-
misessä palkkaus on oleellisessa ase-
massa.

– Koulutusuudistuksen yhteydessä 
opintososiaalisista eduista luovuttiin pe-
rusteluin, etteivät ne vaikuta päätökseen 
pyrkiä alalle. Totuus on kuitenkin aivan 
muuta, etenkin perheellisille, jotka poh-
tivat alan vaihtamista ja hakeutumis-
ta opiskelemaan ”nuoruuden haaveam-
mattiin” toiselle paikkakunnalle. Samoin 
jos vastavalmistuneen tradenomin lähtö-
palkka on noin 500 euron etumatkassa, 
on selvää, että nuoret punnitsevat koulu-
tusvaihtoehtoja sen mukaan. Meidän on 
saatava poliisin palkkaus kuntoon, jos ha-

luamme nuoria alalle, SPJL:n puheenjoh-
taja Jonne Rinne sanoo.

Rinne pitää ehdottoman tärkeänä Po-
lamkin rekrytointiongelman korjaamista. 
Yksi tärkeä työkalu olisi työllistymistakuu, 
rahapotti, jolla vastavalmistunut saatai-
siin palkattua vuoden määräajaksi sin-
ne, missä tarvetta on, jos poliisilaitoksel-
la ei muutoin ole varaa palkata työttömiä 
työnhakijoita.

– Työllistymistakuusta olemme kes-
kustelleet sisäministeriön poliisijohtoa 
myöten. Tämä mahdollistaisi sen, että 
harjoittelun lisäksi vastavalmistunut sai-
si tärkeää työkokemusta. Vuoden määrä-
ajan jälkeen olisi henkilöstä itsestä kiin-
ni, miten siivet jatkossa kantavat poliisin 
ammatissa.
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 Opiskelijakunnalla on tärkeä 
rooli myös ammattikorkeakoulun 
kehittämisessä ja opiskelijoiden 

hyvinvoinnin lisäämisessä. 

POLIISIKSI?
• Valintakokeen osioiden painotus loppupis-

teytyksessä: 50 % soveltuvuuden arviointi, 
30 % kirjallinen koe, 20 % kuntokoe.

• Vaatimuksena Suomen kansalaisuus, 
 soveltuva koulutustausta, sopiva tervey-
dentila, Suojelupoliisin turvallisuusselvitys 
läpäistävä, B-luokan ajokortti.

• Poliisiammattikorkeakoulussa on jatkuva 
haku; vuosittain aloittaa neljä kurssia, 
aloituspaikkoja on yhteensä 400.

Lähde: Polamk
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suunnitelmassa vahvistetut osaamistavoit-
teet saavutetaan hyväksyttävästi. Verkko-
opetuksen sisällön ja laadun kehittäminen 
voisi joissakin tilanteissa olla paikallaan.

Alan tunnettuutta lisäämässä
Kritiikistä huolimatta suomalaista poliisikou-
lutusta pidetään korkeatasoisena, ja poliisin 
ammatti on vuodesta toiseen arvostetuimpi-
en ammattien joukossa.

Sampsa Pietilä valittiin opintojensa alku-
metreillä opiskelijakunnan puheenjohtajak-
si. Luottamustoimessaan Pietilä pitääkin tär-
keänä poliisikoulutuksen tunnettuuden lisää-
mistä sekä opiskelijoiden mielipiteiden esille-
tuomista.

– Alalla opiskelu pitää tehdä tunnetuksi ja 
osallistunkin erilaisiin rekrytointitapahtumiin 
ja sidosryhmätoimintaan aina kun se on opin-
noilta mahdollista. Viime vuonna osallistuin 
Suomen opiskelijakuntien liiton Samokin liitto-
kokoukseen, ja se taisi olla ensimmäinen ker-
taa ikinä, kun meiltä on ollut edustaja paikal-
la; aiemmin on taidettu mennä pelkällä val-
takirjalla. Tällaisia ”ensimmäistä kerta ikinä” 
-juttuja on tehty myös muun muassa Akavan 
opiskelijoiden ja Tampereen Opiskelijat ry:n 
kanssa, Pietilä listaa. 

Toisinaan lenkkipolulla Pietilä miettii, että 
olisi mukavaa vain keskittyä omiin juttuihin ja 
omiin opintoihin, mutta seuraavassa hetkes-
sä hän on jo edustamassa muita niin, että 
sivustakatsojaa hengästyttää: keskiviikkona 
16.5. Pietilä toi SPJL:n 95-vuotisseminaariin 
alustuspuheenvuoroihin ja paneelikeskuste-
luun nuorisonäkökulmaa. Saman viikon maa-
nantai oli vierähtänyt tutkimushankkeessa ja 
seuraavan päivän valmisteluissa, tiistai Kor-
keakouluopiskelijaksi Tampereelle 2018 -rek-
rytapahtumassa, torstai Polamkin hallituksen 
kokouksen opiskelijaedustajana, perjantai po-
liisin eettisessä valassa.

Opiskelijakunnalla on koulutusjohtaja Al-
kioran mukaan tärkeä rooli myös ammatti-
korkeakoulun kehittämisessä ja opiskelijoi-

  Sampsa Pietilän mielestä Poliisiam-

mattikorkeakoulussa parasta on tunnel-

ma; kaikki ”morottavat” käytävillä,  eikä 

perinteistä fuksikulttuuria tunneta – kaikki 

ovat yhtä opiskelun alkumetreiltä saakka.

hyötyä poliisin ammatissa. Meidän kurssilla 
on rekkakuski, joka on myös eräopas ja taisi 
mukana olla pari tanssijaakin. Ja vaikka olen 
jo hankkinut ammatin muusikkona, en pidä 
itseäni alanvaihtajana, vaan ennemminkin 
opiskelen täällä itselleni uuden ammatin. Pi-
dän sitä rikkautena, improvisaatioteatteriryh-
mä Kolinassakin työskennellyt Pietilä sanoo 
ja toteaa, että nykyään nuorille on päivän sel-
vää hankkia useampi ammatti.

Soraääniä verkko-opinnoista
Poliisikoulutuksessa osa opinnoista toteute-
taan verkko-opintoina, eikä toteutustapa tai 
sen sisältö ole välttämättä aina opiskelijoiden 
mieleen.

– Moni kurssi alkaa opettajan sanoilla sii-
tä, miten se ja se osio on jouduttu siirtämään 
verkko-opinnoiksi resurssikysymysten vuoksi. 
Se harmittaa, vaikka uskon, että koulutukses-
sa pohjimmiltaan pyritään oikeisiin asioihin, 
Pietilä miettii.

– Toimintaa on jatkuvasti kehitettävä ja tä-
mä koskee tietysti myös opettamista. Tutkin-
touudistuksessa haluttiin korostaa sitä, että 
opiskelijat ovat ensisijaisesti vastuussa omas-
ta oppimisestaan. Pyrimme myös siihen, et-
tä kontaktiopetus varataan tilanteisiin, joissa 
opiskelijat ovat jo ennalta tehneet pohjatyötä 
kontaktiopetusta varten. Joissakin tilanteissa 
tätä ratkaisua on ilmeisesti käytetty myös sel-
laisissa asioissa, jotka eivät täysin tuohon to-
teutusmuotoon sovellu, Alkiora sanoo.

Alkioran mukaan opiskelijoilta saatu pa-
laute kertoo, että jotkut poliisitoiminnallises-
ti keskeiset asiat olisivat jääneet liikaa vain 
omatoimisen opiskelun varaan. 

– On selvää, ettei näin tulisi olla. Opetuk-
sen pitää tukea opiskelijaa niin, että opetus-

den hyvinvoinnin lisäämisessä. Pietilä on näh-
nyt, että aktiivisella toiminnalla voi saavut-
taa muutoksia toivottuun suuntaan. Opiske-
lijakunnalla on hyvä keskusteluyhteys koulun 
johtoon sekä edustus erilaisissa työryhmissä. 

Korkea motivaatio näkyy
Poliisiopinnoissa keskeyttämisprosentti on 
hyvin alhainen ja opiskelijoiden motivaatio 
korkealla.

– Hakijat tietävät mihin ovat pyrkimässä  
ja miksi. Monelle opiskelupaikka varmistuu 
vasta useamman hakukerran jälkeen ja usein 
motivaatio vain kasvaa hakukertojen välillä, 
Alkiora kuvailee.

Pietilä aloittaa ensi syksynä ensimmäi-
sen harjoittelujaksonsa, johon hän suhtau-
tuu odottavin mielin kuten tulevaan ammat-
tiinsa muutenkin.

– Poliisina pääsen työskentelemään ih-
misten kanssa ja uskon, että ala tarjoaa eri-
laisia uramahdollisuuksia. Opiskelijoiden 
rekry tapahtumissa minulta kysytään aika 
usein sitä, onko kouluun hakiessa kuntokoe 
mahdoton ja saan kommentteja, että ala vai-
kuttaa kivalta, mutta henkilö ei halua pelkäksi  
juoppo kuskiksi. Osaltani yritän murtaa näitä 
ennakkoluuloja.

Alkiora pitää hyvänä, että keskustelua 
koulun valintakriteerit täyttävien hakijoiden 
puutteesta käsitellään mediassa; se kertoo 
siitä, että poliisilla on töitä tarjolla ja hyviä 
hakijoita kaivataan.

– Koulutus on edelleen aivan huippua, 
kun tarkastellaan työllistymistä koulutusta 
vastaaviin tehtäviin. Poliisihallinnon tulisikin 
kyetä palkkaamaan tutkinnon suorittaneet ja 
alalle soveltuvat riittävän nopeasti valmistu-
misen jälkeen. Mitä lyhyemmäksi valmistumi-
sen ja palkkaamisen välinen aika jää, sitä var-
memmin järjestelmä toimii.

Poliisiammattikorkeakoulun tilastosta sel-
viää, että viimeisen puolentoista vuoden aika-
na työttömiksi on jäänyt alle 10 opinnoistaan 
valmistunutta poliisia.
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*  Kesäedun saa bensiinistä ja dieselöljystä Teboil-huoltamoilta ja
automaattiasemilta lukuun ottamatta Teboil Express-automaattiasemia.
Korotettu etu on voimassa 1.6.-31.7.2018. Etu normaalisti 2,1 snt/l.

Lisätiedot www.teboil.fi/liitto

JÄSENKORTILLASI
1.6.-31.7.2018

KESÄETU*
POLTTOAINEESTA

-2,5snt/l



Suomen Poliisijärjestöjen Liitto käy tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut 
jäsentensä puolesta poliisin, Poliisihallituksen, Suojelupoliisin, Hätäkeskuslai-
toksen ja oikeusministeriön sopimusaloilla. 

SPJL neuvotteli 
järjestelyvaraeristä

N euvottelut ovat päättyneet ja vuorossa ovat hal-
lintojen päätökset. Saavutetut neuvottelutulokset 
on jo hyväksynyt SPJL:n hallitus, mutta osa neu-

vottelutuloksista odottaa vielä työmarkkinalaitoksen hyväk-
syntää.

Valtion virka- ja työehtosopimuksella sovittiin virastokoh-
taisista järjestelyvaraeristä. Ensimmäinen erä (0,6 prosent-
tia) tuli neuvotella toukokuun puoliväliin mennessä. Jälkim-
mäinen eli 0,75 prosentin erä tulee neuvotella ensi vuoden 
maaliskuun puolivälissä. Molempiin eriin voitiin sopia kah-
den kuukauden lisäneuvotteluajasta. Jos eristä ei päästä 
neuvotteluratkaisuun, erät menevät maksuun prosentuaali-
sina korotuksina vaativuusluokkien mukaisiin peruspalkkoi-
hin. Tätä kutsutaan ”perälauta-ratkaisuksi”. 

Neuvottelut poliisin ja Supon erien jaosta kariutuivat heti 
alkumetreillä Poliisihallituksen toimiessa neuvottelijana sekä 
poliisin että Supon osalta. Työantajapuoli ei suostunut erot-
tamaan Supoa pois poliisin palkkausjärjestelmästä, vaan 
esitti palkkapottien yhdistämistä. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi sitä, että palattaisiin teknisesti vanhaan, jossa Suojelu-
poliisi oli vielä osa poliisihallintoa. Palkansaajajärjestöt ei-
vät voineet suostua ehdotukseen, sillä neuvotteluja Supon 
siirtymisestä pois poliisin palkkausjärjestelmästä on yritet-
ty käynnistää lähes kolme vuotta. Siksi asiasta ei olla suos-
tuttu edes neuvottelemaan. 

Lisäksi palkansaajien neuvottelutavoitteet poikkesivat 
poliisin ja Supon osalta. Palkansaajat katsoivat, ettei kus-
tannusvaikutusta olisi voitu kohdentaa tasapuolisesti mo-
lemmille virastoille, koska niiden henkilöstörakenteet poik-
keavat selvästi toisistaan. Näin ollen neuvottelut päätyivät 
perälautaan. 

Poliisihallitusta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 
aikataulussa ja ratkaisu sisälsi tekstimuutoksia vaativuus-
luokkien kuvauksiin sekä euromääräisiä korotuksia osaan 
peruspalkoista. 

Sekä Hätäkeskuslaitoksen että oikeusministeriön yleisen 
sopimusalan osalta sopimusratkaisuihin päästiin myös aika-
taulussa. Molemmat neuvottelut käytiin molempia osapuo-
lia kunnioittavassa ja ratkaisuhakuisessa ilmapiirissä. Neu-
votteluvarallisuus käytettiin molemmissa sopimusratkaisuis-
sa pääosin euromääräisiin korotuksiin tiettyihin vaativuus-
tasojen mukaisiin peruspalkkoihin. Oikeusministeriön neu-
votteluissa sovittiin lisäksi palkkauksen kehittämisryhmäs-
tä, joka käy läpi vaativuustasojen tekstit ja laatii korjauseh-
dotuksia sekä palkkaustyöryhmälle että tuleviin järjestely-
varaneuvotteluihin. 

Hätäkeskuslaitoksen neuvotteluissa sovittiin, että työan-
taja selvittää kustannuksia vuositasolla, jos henkilökohtai-
sen palkanosan osalta muutettaisiin sopimustekstejä polii-
sin palkkausjärjestelmän mukaisiksi lähinnä tehtävänvaih-
toja koskien. Lisäksi sovittiin alustavasti seuraavan järjes-
telyvaranerän käytöstä pöytäkirjalla. 

SOPIMUSKOROTUKSET VALTIOLLA 
PÄHKINÄNKUORESSA 1.2.2018–
31.3.2019 

Yleiskorotukset 
1.4.2018 1,00 % 
1.4.2019 1,10 %, kuitenkin vähintään 24 €

Virastoerät 
1.6.2018 0,60 %
1.4.2019 0,75 %

Kertaerä 
9,2 % tammikuun kuukausipalkasta

TEKSTI
Auno Mäkinen
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Reservipoliisi vai poliisin reservi?
Poliittinen paine luoda reservipoliisi on valtava. Tämä on nähty kevään aikana 
poliitikkojen kannanotoissa. Niistä on paistanut läpi poliisin työn vaativuuden 
aliarviointi; kuka tahansa ”kadunmies” kykenee toimimaan poliisina muutaman 
päivän koulutuksen jälkeen. Siinä poliitikot ovat oikeassa, että poliisi tarvitsee 
reservin, mutta reservipoliisia se ei tarvitse.

P oliittinen päättäjä on vakuutel-
lut, että reservipoliisilla ei ole 
tarkoitus paikata poliisin alen-

tunutta henkilöstömäärää ja heikenty-
nyttä suorituskykyä. Uskokoon ken tah-
too… Savon Sanomissa kaupunginval-
tuutettu esitti palomiesten täydennys-
koulutusta reservipoliisiksi – nimen-

omaan paikkaamaan poliisin resurs-
sipulaa.

Epäonnistunut täydennyspoliisi-
järjestelmä ajetaan alas ja tarkoitus 
on luoda tilalle lainsäädäntö reservi-
poliisista. Reservipoliiseja suunnitel-
laan värvättäväksi noin 2000 henkeä 
ja heidät sijoitettaisiin kattavasti ym-

päri Suomea. Värvätyistä osan toivo-
taan olevan muun muassa tiedotuk-
sen tai kyberosaamisen erityisosaajia.

Värvättäville ei suoriteta minkään-
laisia pääsykokeita, ei fyysisellä eikä 
henkisellä puolella. Ainoat vaatimuk-
set vaikuttavat olevan Suomen kansa-
laisuus ja nuhteettomuus. Toivomuksia 

TEKSTI
Mika Nygård 

KUVITUS
Tomi Sunnarborg
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esitetään pitkä lista, mutta nämä eivät 
ole milläänlailla sitovia. Reservipoliisin 
tehtävästä suunnitellaan erittäin laa-
jaa, mutta poliittisen näkemyksen mu-
kaan näyttää siltä, että kuka tahansa 
nuhteeton Suomen kansalainen suoriu-
tuu poliisin tehtäväkentästä. 

Koulutus 160 tunnissa
Tämänhetkisen lainsäädäntöhank-
keen esityksen perusteella reservipo-
liisin palvelukseen kutsumisesta vas-
taisi valtioneuvosto. Käyttöala määrit-
telisi toimivaltuuksien laajuuden ja ja-
kaantuisi kahteen osaan: normaaliolo-
jen häiriötilanne ja puolustustila. Nor-
maaliolojen häiriötilanteessa olisi ky-
symys esimerkiksi isojen alueiden eva-
kuoinnista tai alueiden eristämisestä. 
Puolustustilassa – jos jokin ulkoinen 
uhka kohdistuisi Suomeen – reservi-
poliisi hoitaisi kaikkia poliisitehtäviä. 
Tämä tapahtuisi täyden koulutuksen 
saaneen poliisimiehen välittömässä 
ohjauksessa.

Käyttöalat huomioiden voisi kuvitel-
la, että koulutukseen panostettaisiin, 
mutta näin ei ikävä kyllä näytä olevan. 
”Wannabe-poliisin” koulutus on saatu 
supistettua 160 tuntiin. Tästäkin osa 
on etäkoulutusta verkossa. Opinnot 
sisältävät yleistä poliisioppia ja -tak-
tiikkaa, voimankäyttöä ja lainsäädän-
töä. Hyvin on koulutus tiivistetty otta-
en huomioon, että nykypäivän poliisi-
koulutus kestää kolme vuotta ja on am-
mattikorkeakoulutasoinen. 

Poliitikot ovat tarttuneet hoke-
maan, että reservipoliisit ovat koko 
ajan täyden koulutuksen saaneen po-
liisin ohjauksessa. Heille on tuotu jatku-
vasti esille se tosiasia, että poliisit har-
voin pystyvät tehtävillä toimimaan ”kä-

sikädessä” tai että tilanteen voi jäädyt-
tää ja opastaa sitten partiokaveria oi-
kean toimintatavan saloihin.

Säästöjä hakemassa
Reservipoliisijärjestelmän kuvitellaan 
olevan lähes ilmainen: poliisi koulut-
taa, armeija varustaa ja reservipoliisit 
toimivat harrastuspohjalta. Näinhän 
asia ei ole. Järjestelmän perustaminen 
maksaa joitakin miljoonia ja vuosittain 
hintaa kertyy lisää varusteista ja jatko-
koulutuksesta. Järjestelmän koulutta-
misesta aiheutuisi myös resurssiongel-
mia jo nyt resurssipulasta kärsivälle po-
liisin koulutusorganisaatiolle. 

Poliisilla ei ole ylimääräistä koulu-
tusreserviä, armeijalla ei ole poliisiva-
rusteita jaettavaksi ja reservipoliisin 
toimivaltuudet edellyttävät virkaan ni-
mittämistä. Virkamieslain mukaan vir-
kamiehelle maksetaan palkkaa. Silti ku-
kaan ei ole laskenut yhteiskunnalle lan-
keavia kustannuksia, kun Rovion koo-
daaja lähtee metsään leikkimään po-
liisia.

Kävisikö tämä?
Julkisuudessa on esitelty eri tahojen 
malleja reservipoliisista, ja niinpä esi-
tän sellaisen itsekin. Tähänastiset esi-
tykset ovat olleet silkkaa näpertelyä 
sen rinnalla, miten minä asian toteut-
taisin. Kukaan ei ole esittänyt työttö-
miä reservipoliisisiksi. Tällä saataisiin 
monta kärpästä yhdellä iskulla: maan-
laajuinen kattavuus, eri alojen osaami-
nen, saatavuus ja ennen kaikkea aktiivi-
mallin työtekovelvoite helpottuu. Lisäk-
si kun järjestelmään kytketään työttö-
mien aktivointimalli, kustannukset py-
syvät kurissa. Varovasti arvioiden työt-
tömistä (240 000 kpl) noin puolet oli-

  Reservipoliisijärjestelmän 
kuvitellaan olevan lähes 
ilmainen.

sivat reservipoliisin vaatimukset täyt-
täviä. Aktiivimallin työntekovelvoite 
huomioiden saataisiin vuodeksi noin 
5400 henkilötyövuotta. Lainsäädän-
nöllä muutetaan virkamiesten palkka-
us niin, että työttömyyskorvaus käy vir-
kamiehen palkasta…

Tai sitten annetaan poliisille lisää 
rahoitusta, tehdään poliisin koulutus 
houkuttelevammaksi muun muassa 
parantamalla palkkausta ja palaut-
tamalla Poliisiammattikorkeakou-
luun opintososiaaliset etuudet ja taa-
taan valmistuneille varma työpaikka. 
Lisääntyneestä poliisimiesmäärästä 
muodostetaan muutaman sadan hen-
gen reservi. Tämä reservi hoitaisi nor-
maaleja poliisitehtäviä, mutta olisi krii-
sitilanteessa valmis siirtymään uusiin 
tehtäviin. Poliisin henkilöstön kasvat-
taminen 600 poliisimiehellä maksaisi 
vuositasolla palkkakustannukset ja va-
rusteet huomioiden vajaat 50 miljoo-
naa euroa. 

Ei ole hankala arvata mitä mieltä 
kansalainen olisi tästä. Keskituloinen 
kansalainen maksaa poliisipalveluista 
alle euron päivässä. Poliisi on vuosikau-
sia ollut yksi arvostetuimmista amma-
teista, joten uskoisin, että kansalaisil-
la olisi halua panostaa poliisien mää-
rän lisäykseen alle muutama kymme-
nen senttiä päivässä. 

Kirjoittaja Mika Nygård on 
SPJL:n järjestöpäällikkö ja 
osallistunut liiton edustajana 
reservipoliisihanketyöryhmän 
kokouksiin. 
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alueiden äänet

M ikä se aluetoimikunta oikein onkaan ja miten liit-
to toimii paikallisesti? Näihin kysymyksiin vas-
taavat Poliisi & Oikeus -lehden vuoden 2018 nu-

meroissa esittäytyvät kaikki 11 aluetoimikuntaa. Jokainen 
alue on omanlaisensa. Tässä numerossa estradille pääse-
vät Kaakkois-Suomi, Länsi-Uusimaa ja Pohjanmaa.

SPJL:n hallituksen hyväksyttyä 15.5. Oulun Poliisien Yh-
distyksen jäsenhakemuksen on SPJL:llä kesäkuun alusta yh-
teensä 83 paikallista ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Kuu-
luessasi SPJL:ään olet yksi 11 000:stä henkilöjäsenestä, jot-
ka ovat järjestäytyneet näihin yhdistyksiin. Lisäksi paikallista 

toimintaa vahvistamaan on luotu 11 aluetoimikuntaa, joihin 
kaikki 83 yhdistystä ovat jakautuneet maantieteellisesti. Val-
takunnallisten yhdistysten jäsenet osallistuvat sen aluetoimi-
kunnan toimintaan, missä heidän virkapaikkansa sijaitsee. 

Vuoden 2018 aikana SPJL tukee 95-vuotisjuhlansa kun-
niaksi aluetoimikuntia lisärahalla, jolla nämä voivat järjes-
tää yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääviä jäsentapahtumia 
eri puolilla maata. Lisäksi liitto järjestää SPJL on ROCK -ta-
pahtuman Tampereella 1.9. Lue lisää syyskuun tapahtumas-
ta Lyhyesti-palstalta sivulta 9 sekä tapahtuman mainokses-
ta sivulta 33. 

Alueiden äänet
TEKSTI

Katja Almgren
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alueiden äänet – Länsi-Uudenmaan aluetoimikunta

kin, kuinka harjoitus sujuu, mutta kai-
kista tehtävistä selvittiin yhteisvoimin. 
Yksi kirjoitti, yksi seurasi tehtävänanto-
ja ja yksi koordinoi tapahtumaa. Lak-
koharjoituksen jälkeen puheenjohtaja 
Meriläinen totesi, että ”vitsit, meillä-
hän toimii työ hyvin yhdessä!” 

Tästä alkoi uusi aika uuden väen 
voimin Länsi-Uudenmaan aluetoimi-
kunnassa. Porukka ottaa asioihin kan-
taa ja on aktiivista. Vaikka kaikista 
asiois ta ei aina ollakaan samaa miel-
tä, on yhteinen päämäärä selvä: jäsen-
ten hyväksi. Mielipide-eroja saa ja pi-
tääkin olla, kunhan päästään hyvään 
lopputulokseen eli jäsenten etujen aja-
miseen. 

Vilpitön halu yhdessä 
tekemiseen
Aluetoimikunnassa keskustellaan mo-
nenlaisista asioista; tapetilla ja pohdin-

nassa ovat olleet myös keinot työhyvin-
voinnin parantamiseksi. Nykyisessä kii-
reisessä yhteiskunnassa ja työympäris-
tössä ei työhyvinvointiin aina kiinnitetä 
tarpeeksi huomiota ja juuri siksi asia 
on kullanarvoisen tärkeä. 

Myös aluetoimikunnan vaikutusval-
taa, tärkeyttä ja näkyvyyttä on pohdit-
tu. Miten saada uusia aktiivisia jäse-
niä lähtemään mukaan vaikuttamaan 
omalla alueellaan? 

On ollut hienoa huomata, kuinka 
juuri yhdessä tekemistä ja vilpitöntä 
halua tehdä asioita jäsenten hyväksi 
aluetoimikuntana on nostettu useasti 
esille. Uusia aktiivejakin on saatu alue-
toimikuntaan mukaan.

SPJL:n puheenjohtajan Jonne Rin
teen slogan on siis ainakin meidän 
alueella tullut selväksi ”yhdessä olem-
me vahvempia kuin yksin”.  

Yhdessä olemme vahvempia kuin yksin

Puheenjohtaja:

Asko Meriläinen

Viestintä

vastaava:

Sari Viitasalo

Sihteeri: 

Marko Rikalainen

LÄNSI
UUSIMAA

TEKSTI
Sari Viitasalo

7 
jäsenyhdistystä

  Mielipide-eroja saa ja pitääkin 
olla, kunhan päästään hyvään 
loppu tulokseen eli jäsenten 
etujen ajamiseen.

K un vuonna 2010 olin lähdössä 
ensimmäiseen oman yhdistyk-
seni vuosikokoukseen, muis-

tan miettineeni kauhulla ay-toimin-
taa. Näin mielessäni tiukkoihin nut-
turoihin vedettyjä hiuksia, jakkupuku-
ja ja alaspäin kääntyneitä mutrusui-
ta. Näky perillä oli täysin toinen: iloi-
sia ihmisiä (eikä kenelläkään naisista 
edes tainnut olla nutturaa). Sanoma 
oli selvä: yhdessä tekeminen. Tuon en-
simmäisen kokouksen jälkeen toimin-
ta veikin minut täysin mukanaan. Vaik-
ka joskus työpäivän jälkeen väsyttää, 
antaa liittotoiminta lisää jaksamista 
myös omaan työhön. 

Mielipiteet saavat  
näkyä ja kuulua
Länsi-Uudenmaan alueella toimii yh-
teensä seitsemän yhdistystä, joista 
kolme on valtakunnallista ja neljä pai-
kallista yhdistystä. Syksyllä 2017 Länsi-
Uudenmaan uudeksi puheenjohtajaksi 
liittokokous valitsi Asko Meriläisen 
Espoosta. Ensimmäisessä järjestäyty-
miskokouksessa varapuheenjohtajak-
si valittiin Erno Ranta Lohjalta ja sih-
teeriksi Marko Rikalainen Espoosta. 
Viestintävastaavan tehtävään nimet-
tiin allekirjoittanut.

Viime syksynä nykyiset Länsi-Uu-
denmaan aluetoimikunnan puheen-
johtaja, sihteeri ja viestintävastaava 
kokoontuivat lakkoharjoitukseen. Ko-
neet takkuilivat, monia asioita pohdit-
tiin ääneen, osaa taisi vähän jännittää-
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alueiden äänet – Kaakkois -Suomen aluetoimikunta

Kesäinen tervehdys Kaakosta!

 siirryttyä määräaikaiseen tehtävään 
Poliisihallitukseen, Kalle Saarela toimii 
pääluottamusmiehenä 30.11.2019 
saakka. Pääluottamusmiesvaalien jär-
jestelyihin saimme arvokasta apua 
SPJL:n neuvottelupäällikkö Auno Mä
kiseltä sekä valtakunnalliselta pää-
luottamusmieheltä Pekka Lassilalta. 

Mielestäni yksi suurimpia haastei-
ta tälle kaudelle on saada tuotua alue-
toimikunta ja sen toiminta lähemmäksi 
työntekijää. Uutena, aktiivisena toimi-
jana niin ammattiyhdistystoiminnas-
sa kuin aluetoimikunnassa olen saa-
nut huomata, kuinka paljon liitto tekee 
taustalla työtä, ja aluetoimikunnat jä-
senyhdistyksineen ovat tärkeä link-
ki liiton ja jäsenistön välillä asioiden 
eteenpäin viemisessä. Aluetoimikunta 
on tärkeässä roolissa, kun etsitään kei-
noja aktivoida jäsenistöä ja saada hei-
dät kiinnostumaan ammattiyhdistys-
toiminnasta. 

Uskon, että aluetoimikuntien ja val-
takunnallisten yhdistysten viestintävas-
taavista koostuva uusi viestintäverkos-
to on erittäin hyvä foorumi jakamaan 
kokemuksia ja tietoa niin aluetoimikun-
tien, yhdistyksien kuin liitonkin välillä. 

Kaakkois-Suomen aluetoimikun-
nalla on suunnitteilla jäsentapahtuma 

vuodelle 2018. Tavoitteena on lisätä jä-
senten tietämystä aluetoimikunnan toi-
minnasta ja aktivoida jäseniä rakenta-
maan yhteistä asiaa. 

Yhteiseksi ongelmaksi lienee nous-
sut koko valtakunnassa sietämättö-
män huonot toimitilat ja niiden aiheut-
tamat ongelmat. Kaakkois-Suomen po-
liisilaitoksen alueella ollaan hyvässä 
asemassa, sillä Lappeenrannan poliisi-
talon peruskunnostuksen valmistuttua 
2018 alkuvuodesta on kaikilla kolmel-
la suurella asemalla sisäilma- ja toimi-
tila-asiat varsin hyvällä mallilla. Kotkan 
uusi poliisitalo avasi ovensa joulukuus-
sa 2016 ja Kouvolan oikeus- ja poliisi-
talo vanhimpana 2000-luvun alussa. 

Suurimmat huolenaiheet tällä het-
kellä lienevät työssä jaksaminen ja ka-
penevien resurssien aiheuttama työ-
taakan lisääntyminen sekä jatkuva 
muutostila organisaation sisällä. Kape-
nevat resurssit näkyvät valitettavasti 
myös kaluston määrässä ja laadussa. 

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 
nykyinen poliisipäällikkö Ossi Lähdes
mäki jää eläkkeelle 1.9.2018 ja uuden 
poliisipäällikön valinta on ajankohtai-
nen. Mielenkiinnolla odotamme mihin 
suuntaan uusi poliisipäällikkö lähtee 
tätä yhteistä laivaa ohjaamaan. 

Puheenjohtaja: 

Kalle Heijari

Sihteeri: 

Pasi Autio

Viestintä

vastaava: 

Hannu Alanko

KAAKKOIS
SUOMI 

TEKSTI
Hannu Alanko

10 
yhdistystä  Aluetoimikunnat jäsenyhdistyksineen 

ovat tärkeä linkki liiton ja jäsenistön välillä.

K aakkois-Suomen aluetoimikun-
ta toimii Kaakkois-Suomen po-
liisilaitoksen alueella, Etelä-

Karjalan ja Kymenlaakson maakunnis-
sa. Toiminta-alue kattaa 16 kuntaa ja 
noin 313 000 asukasta. Aluetoimikun-
nassa on edustettuina 10 eri yhdistys-
tä ja kokoonnumme vähintään neljästi 
vuodessa, mutta tarpeen vaatiessa 
useamminkin.

Uudet tuulet ovat puhaltaneet 
Kaakkois-Suomen aluetoimikunnassa 
ja tälle kaudelle valittiin uudeksi pu-
heenjohtajaksi Kalle Heijari. Aluetoi-
mikunnan toiminnassa on kuitenkin 
mukana edellinen puheenjohtaja Kal
le Saarela (SPJL hallituksen edusta-
ja), jolla on vankan kokemuksen myö-
tä pelimerkkejä jaettavaksi myös uu-
delle puheenjohtajalle. Allekirjoittanut 
on myös vasta tullut aluetoimikuntaan 
uutena toimijana viestintävastaavan 
ominaisuudessa, mutta uskon että lu-
vassa on mielenkiintoista toimintaa ja 
haasteita järjestökentässä. Sihteerinä 
toimii Pasi Autio.

Tällä toimikaudella Kaakkois-Suo-
men aluetoimikunnan on pitänyt kii-
reisenä muun muassa pääluottamus-
miesvaalit, eri toimielimiin edustajien 
nimeämiset sekä vuoden 2017 joulu-
kuussa järjestetty lakkoharjoitus. Se 
antoi paljon hyvää tietoa alueellisen 
toiminnan sekä viestinnän kehittämi-
seksi. Pääsimme järjestämään pää-
luottamusmiesvaalin kahdesti. Valitun 
pääluottamusmiehen Antti Penttilän 
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alueiden äänet – Pohjanmaan aluetoimikunta

Yhdessä tekeminen 
näkyy Pohjanmaalla

P ohjanmaan aluetoimikunta toi-
mii Pohjanmaan poliisilaitok-
sen alueella, johon kuuluvat 

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kes-
ki-Pohjanmaan maakunnat. Laitoksen 
pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Li-
säksi alueella on 11 poliisiasemaa se-
kä yksi yhteispalvelupiste. Asukkaita 
alueella on noin 443 000.

Pohjanmaan aluetoimikunta koos-
tuu 11:stä eri jäsenyhdistyksestä, jois-
ta jokainen on valinnut yhden edusta-
jan mukaan aluetoimikunnan toimin-
taan. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu 
 alueemme luottamusmiehet ja pää-
luottamusmies, alueemme edustaja 
SPJL:n hallituksessa ja aluetoimikun-
nan viestintävastaava. Myös valtakun-
nallisista yhdistyksistä muutamia hen-
kilöitä osallistuu aktiivisesti kokouksiin.

Aluetoimikunta kokoontuu noin 
4–5 kertaa vuodessa. Kokoukset pi-
dämme vuorotellen Seinäjoen, Kokko-
lan ja Vaasan alueilla, ja pitkistä etäi-
syyksistä huolimatta kokouksiin osallis-
tuu aina kiitettävä määrä jäseniä. Ny-
kyajan tekniikka mahdollistaa kokouk-
set myös videon välityksellä ja sitäkin 
olemme testanneet yhden kerran. Jä-
senistö kokee kuitenkin henkilökohtai-
set tapaamiset aina paremmaksi, ei-
vätkä etäisyydet ole aiheutuneet ongel-
maksi kokouksia järjestettäessä. 

Kokoontuessamme keskustelemme 
poliisilaitoksen ajankohtaisista asiois-
ta, valitsemme jäsenistön edustajia lai-
toksen erilaisiin työryhmiin ja kuulem-

me viimeisimmät uutiset liiton puolel-
ta. Jokaisen yhdistyksen puheenjohta-
ja pääsee kertomaan myös oman yh-
distyksensä terveiset ja näin ollen ko-
kouksissa tulee kattava kuva koko alu-
een henkilöstön kuulumisista ja huolen-
aiheista.

Poliisilaitosten alueet ovat suuren-
tuneet vuosien saatossa hurjasti, mut-
ta silti suunnilleen samojen asioiden 
kanssa me painimme kaikki sijainnista  
huolimatta. Henkilöstön hyvinvointi on 
suurimpana huolenaiheena lähes joka 
yhdistyksessä ja se nouseekin esille 
usein aluetoimikunnan kokouksissa. 
Pohdimme myös sitä, kuinka voisimme 
yhdessä parantaa jäsenten hyvinvoin-
tia ja suunnittelemme parhaillaan käyt-
tökohdetta liiton sponsoroimalle alueel-
liselle jäsentilaisuudelle, joka on tarkoi-
tettu koko aluetoimikunnan jäsenistön 
virkistäytymiseen ja hyvinvointiin.

Aluetoimikunnan kokouksiin kut-
summe aika-ajoin myös vieraita ja kut-
suttuina on ollut muun muassa SPJL:n 
puheenjohtaja sekä laitoksemme polii-
sipäällikkö.

Pohjanmaan aluetoimikunnan jäse-
nistö on aktiivista, aikaansaavaa ja asi-
oista kiinnostunutta porukkaa. Kokouk-
sissa vallitsee hyvä tekemisen meininki 
ja kaikki saavat vaikuttaa asioihin ta-
sapuolisesti. Toimimme yhteistyössä 
myös muiden aluetoimikuntien kanssa, 
ja tänä vuonna Lapin aluetoimikunta 
on kutsunut meidät mukaan syksyllä 
järjestettävälle seminaarimatkalle Ru-

kalle. Aikaisempina vuosina yhteistyö-
tä on tehty myös Itä-Suomen, Lapin ja 
Oulun aluetoimikuntien kanssa. 

Yhteistyö eri aluetoimikuntien kans-
sa on ollut antoisaa ja kaikkia osapuo-
lia hyödyttävää. Usein samat asiat ja 
huolenaiheet ovat esillä muissakin 
aluetoimikunnissa ja yhdessä voimme 
pohtia näihin ratkaisuja.

Syksyn 2017 liittokokouksessa Poh-
janmaan aluetoimikunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Tommi Koskela. Alue-
toimikunta valitsi keskuudestaan toi-
mintakaudelle sihteeriksi Ilkka Nuo
tion ja viestintävastaavaksi Sini Liika
lan. 

Puheenjohtaja: 

Tommi Koskela

Viestintä

vastaava:

Sini Liikala

Sihteeri: 

Ilkka Nuotio

POHJANMAA

TEKSTI
Sini Liikala

11 
jäsenyhdistystä

  Henkilöstön 
hyvinvointi on 
suurimpana 
huolenaiheena 
lähes joka 
yhdistyksessä.
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P&O t yöpaikal la  –  Oulun pol i i s i la i tos

• Työpaikka: Oulun poliisilaitos; 15 poliisiasemaa + 
Hiukkavaaran pääpoliisiasema

• Henkilöstön määrä: 730, joista poliiseja 580
• Poliisipäällikkö: Sauli Kuha

BIRGITTA VUOTI, JOHDON SIHTEERI

ANNE NAUMANEN, LUPAESIMIES

Milloin aloitit työskentelyn 
poliisihallinnossa ja Oulussa?
Birgitta, 45: Poliisihallintoon tulin vuonna 2001, kun 
aloitin tutkintasihteerinä Raahessa. Vuonna 2004 
siirryin lupapalveluihin. Vuoden 2013 lopussa  tuli 
ylimääräinen PORA-kierros, jolloin hain Ouluun, 
jossa aloitin kirjaamossa heti vuoden 2014 
alusta. Vuonna 2015 aloitin työt johdon sih-
teerinä. 

Olen todella tyytyväinen, että olen eden-
nyt tähän virkaan useiden tehtävien kautta. 
Olen saanut työskennellä eri poliisiasemil-
la, eri tehtävissä ja tutustua henkilöstöön 
ympäri  aluetta. 

Lisäksi olen saanut olla mukana oman 
yhdistykseni toiminnassa (Kipo ry, nyk. SPH 
ry), niin jäsenenä kuin hallituksen edustaja-
na ja luottamusmiehenä. Olin mukana myös 
aluetoimikunnan toiminnassa. On ollut rik-
kaus nähdä päätöksentekoa ja elämää yhdis-
tyksen kautta ja nyt johdon sihteerinä. 

TOIMITTANUT
Katja Almgren

KUVA
Henri Luoma
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  Smartumin poistumista 
ei pidetty Oulussa hyvänä 

asiana.
Anne, 56: Aloitin työni Oulun poliisilaitoksen liikennetoimistos-
sa harjoittelijana vuonna 1983. Harjoittelijan tehtävistä minut 
nimitettiin vuonna 1984 konekirjoittajaksi. Vuosien aikana siir-
ryin lupakansliaan, jossa vastuualueenani olivat ase- ja passi-
asioihin liittyvät tehtävät. Lupaesimiehen viran sain Oulun lu-
payksikössä vuonna 2014. Alaisuuteeni kuuluu tällä hetkellä 
kaksi luparyhmää Oulussa, yksi Raahessa ja yksi Ylivieska/Haa-
pajärvi -alueella.

Kertoisitko työstäsi?
Birgitta: Johdon sihteerinä hoidan käytännön järjestelyt ja sih-

teerin tehtävät yt-kokouksissa, johtoryhmässä ja työsuojelu-
toimikunnassa. Asenteeni on, että teen kaiken, että arki 

ja työt rullaavat johdolla ja täällä virkapaikassani Hiuk-
kavaarassa. Oman leimansa työlle antaa se, että meil-
lä ei ole työpaikkaruokalaa, eikä toistaiseksi edes ruo-
kapaikkamahdollisuuksia ihan lähellä. 

Anne: Työtehtäviini kuuluvat muun muassa luparyh-
mien työvuorojen suunnittelu ja asiakkaille näkyvi-
en ajanvarauskalenterien ylläpitäminen sekä erilais-
ten lupa-asioihin liittyvien selvityksien tekeminen ja 
alaisten neuvominen ja opastaminen. Kaikkiaan Ou-
lun keskustan poliisiaseman luparyhmissä on yhteen-

sä 17 työntekijää. Pidän siitä, että Oulun lupayksikön 
valvontaryhmä on samoissa tiloissa ja pysyn ajan ta-
salla myös valvontaan liittyvissä asioissa.

Oulun Rata-aukion Poliisi- ja 
Oikeustalo tyhjennettiin 2017 keväällä 
sisäilmaongelmien takia ja toiminnot 
siirrettiin väistötiloihin. Millaista 
työskentely oli?
Anne: Rata-aukion tilat oli rakennettu 1986, eikä lupayk-
sikön tiloja oltu remontoitu ajanmukaiseksi, joten tilat 
vaativat päivitystä. Remonttia alettiin tekemään, mutta 

sisä ilmaongelmien vuoksi jouduimme muuttamaan väistö-
tiloihin keväällä 2017. Työpisteeni sijaitsee nyt Oulun kes-

kustan poliisiasemalla Saaristonkatu 8:ssa. Sijaintimme on 
Rotuaarin vieressä, joten asiakkaiden on helppo löytää meidät. 

Birgitta: Rata-aukiolla näkyi ahtaus, mikä vaikeutti myös siivoo-
jien työtä. Tämä varmasti pahensi entisestään sisäilmasta kärsi-
vien tilannetta. Itse en kärsinyt oireista ja muutin suoraan Hiuk-
kavaaraan, joka on nyt Oulun pääpoliisiasema. 

Haasteita on tietysti, kun lupapalvelut ovat Saaristonkadulla 
ja tutkinta Intiössä ja konttiputkat Haukiputaalla. Sisäistä pos-
tia kulkee paljon ja se sitoo virastomestareita. 

Miten henkilöstö on jaksanut  
muutosten keskellä?
Birgitta: Henkilöstöllä on ollut rankkaa sisäilmaongelmien ja 
siitä johtuvien sairastumisten takia, väistötilat ovat vaatineen 
joustoa. Ymmärrettävästi Smartumin poistumista ei pidetty Ou-
lussa hyvänä asiana. Onneksi meillä on kannustettu liikkumaan 
työajalla.

Anne: Saaristokadun väistötilat ovat olleet aikaisemmin vähit-
täiskaupan tiloja. Eli niitä ei ole suunniteltu meidän toimintaan 
sopivaksi. Tarkoitushan oli alun perin viipyä täällä vain hetki, mut-
ta nyt on tullut jo vuosi täyteen muutosta Rata-aukion tiloista.

Haasteena on olleet muun muassa asiakaspalvelutilojen me-
luhaitat sekä suuret lämpötilojen vaihtelut. Onneksi meillä on 
osaava ja luotettava henkilöstö, joka jaksaa puutteista huolimat-
ta tehdä työtään motivoituneina ja asiakasmyönteisesti.

Miltä tulevaisuus Oulussa näyttää?
Birgitta: Tulevaisuus näyttää hyvälle, sillä on varmistunut, että  
Rata-aukiolle ei palata! Väistötilojen tilalle etsitään pitempiai-
kaista ratkaisua, sillä Hiukkavaaraan suunnitellaan uutta lisä-
rakennusta ja hanke kestää vuosia. Asioita käsitellään johtoryh-
mässä, yt-kokouksissa, työsuojelutoimikunnassa ja henkilöstöl-
le on pidetty erillisiä henkilöstöinfoja. Tero Väyrynen on ollut 
todella aktiivinen työsuojeluvaltuutettu ja Sirpa Paakkari työ-
suojelupäällikkö. Poliisipäällikkö Sauli Kuha on ajanut henkilös-
tön asiaa kaikin puolin. Tällä hetkellä meillä selvitellään mukau-
tustoimia vaikeasti sisäilmasta oirehtiville.  
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TEKSTI
Kati Keturi

KUVA
Katja Almgren

Yksi siirtyneistä oli apulaistarkasta-
ja Jutta Hannulabacka, joka kertoo, 
että ennen siirtymää muutos mietityt-
ti ja ehkä hiukan pelottikin, sillä hän 
oli työskennellyt poliisihallinnossa 15 
vuotta. Tuleva esimies otti kuitenkin yh-
teyttä jo ennen Migriin siirtymistä ja se 
rauhoitti Hannulabackan mieltä.

– Meidät otettiin hyvin vastaan ja 
pitkää kokemustamme arvostettiin. 
Alussa kaikki oli uutta meille kaikille: 
juuri siirtyneille työntekijöille työympä-
ristö, uusi työnantaja ja työtavat, Maa-
hanmuuttovirastolle puolestaan jatko-
lupien käsittely, EU-luvat ja asiakaspal-
velu. Työyksikköön muodostui kuitenkin 
todella hyvä henki siksi, että kaikki aloit-
tivat ikään kuin puhtaalta pöydältä. 

– Pakko tosin sanoa, että poliisihal-
linnosta lähtö hoidettiin huonosti. Vaik-
ka useimmat meistä olivat olleet hallin-
nossa vuosia, meitä ei muistettu lain-
kaan työnantajan puolesta. Onneksi työ-
kaverit muistivat, Hannulabacka lisää. 

Maahanmuuttovirastossa on aiem-
paa kokemusta useammalla paikka-
kunnalla toimimisesta. 

– Hakemusten vastaanotto ja muut 
poliisilta siirtyneet tehtävät ovat meil-
le uutta, mutta vuoden aikana olem-
me tehneet paljon. Arki palvelupisteis-
sä sujuu hienosti, esimerkiksi ajanva-
rausjonot ovat lyhentyneet huomatta-
vasti vuoden 2017 alusta. Päätöksiä 
on tehty hurjat määrät. Kehitämme toi-
mintaamme edelleen koko ajan ja esi-
merkiksi tänä vuonna tavoitteenam-
me on lyhentää käsittelyaikoja viime 
vuoteen verrattuna. Myös koko viras-
tossa on henkilöstömäärä kasvanut ja 
tällä hetkellä meillä työskentelee noin 
950 henkilöä. Samalla kun substanssi-
työntekijöiden määrä on kasvanut, on 
myös tukiyksiköiden henkilöstömäärää 
kasvatettu. Haluamme varmistaa, et-
tä kaikkien työskentely sujuu mahdol-
lisimman hyvin, kommentoi Lindström.

Lisääntyneiden 
asiakasmäärien haasteet
Turvapaikkapuhutteluissa on Maahan-
muuttoviraston mukaan ollut häiriö-
käyttäytymistä ja uhkaavia tilanteita. 
Virasto on mahdollisuuksiensa mu-

Työturvallisuutta parantamassa 
MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA
Turvallisuusuhat viranomaisia kohtaan ovat kasvaneet. Tämä kehitys näkyy myös 
Maahanmuuttoviraston (Migri) arjessa. Turvallisuuden varmistamiseksi viraston 
tiloissa on tarve aiempaa ennakoivammille turvallisuustoimenpiteille. Suuri määrä 
SPJL:n jäsenistöä siirtyi viime vuonna Migriin lupapalveluiden siirron myötä. Miten 
he kokevat työturvallisuustilanteen?

Maahanmuuttovirastossa teh-
tävään työhön sisältyy tur-
vapaikanhakijoihin liittyvien 

asioiden lisäksi paljon muutakin. Ulko-
maisten työntekijöiden, perheenjäsen-
ten sekä opiskelijoiden lupa-asiat pitä-
vät viraston toiminnan vilkkaana. Pa-
rissa viime vuodessa viraston koko on 
lisääntyvien töiden myötä kaksinker-
taistunut.

– Toimintaympäristömme on tosi-
aan muuttunut. Turvapaikanhakijoi-
den määrä kasvoi huomattavasti vielä 
syksyllä 2015, mutta määrä on sen jäl-
keen pudonnut. Ulkomaalaislupa-asi-
at siirtyivät vuoden 2017 alussa po-
liisilta Maahanmuuttovirastolle. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että saim-
me uusia lupa-asioita hoidettavaksi, 
uusia työntekijöitä ja yhdeksän palve-
lupistettä ympäri Suomen, sanoo Mig-
rin maahanmuuttoyksikön tulosalueen 
johtaja Anna Lindström.

Suuri määrä SPJL:n jäsenistöä siir-
tyi viime vuonna Migriin. Uuteen siir-
ryttäessä moni asia muuttuu. Miltä 
työympäristö vaikuttaa?
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kaan käyttänyt yksityisiä vartiointipal
veluja, mutta vartijoilla ei ole toimival
tuuksia tehdä turvatarkastuksia Mig
rin tiloihin saapuville ennen asiakas
kohtaamista. Maahanmuuttoviraston 
toimitiloissa vaaditaankin turvallisuu
den ja järjestyksen ylläpitämisen pa
rempaa varmistamista. Tätä tarkoitus
ta varten on valmisteilla lainsäädän

tö, joka antaisi mahdollisuuden tehdä 
turvatarkastuksia Maahanmuuttovi
raston toimitiloihin tuleville henkilöille. 

– Asiakasmäärät ovat lisääntyneet 
huomattavasti eri palvelupisteissä. Tur
vallisuuden näkökulmasta tilanne aihe
uttaa omat haasteensa. Yksi huomioi
tava seikka asiakasmäärien lisääntyes
sä on se, että myös kielteiset päätökset  

ovat lisääntyneet. Se on osittain hei
kentänyt asiakasrajapinnassa toimi
vien henkilöiden turvallisuudentunnet
ta ja siihen pyritään lailla vaikutta
maan. Toki kyse on muustakin kuin pel
kästään turvallisuuden tunteesta. Lail
la olisi suuri merkitys myös käytännös
sä, koska se tarjoaisi meille tärkeän työ
kalun kokonaisturvallisuuden paranta

”Meidät otettiin 

hyvin vastaan ja 

pitkää kokemus-

tamme arvoste-

taan”, kommen-

toi Migrin apu-

laistarkastaja 

Jutta Hannula-

backa.

  Kaikissa Migrin 
lupapalvelupisteissä on 
yhtenevä tiskikonsepti, 
joka on keskeinen osa 

turvallisuutta.
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miseen. Nykytilanteessa keinovalikoi-
ma on aika rajallinen, mutta lakiuudis-
tuksella pystyisimme ennakkoon teke-
mään enemmän, niin asiakkaidemme 
kuin henkilökuntamme turvallisuuden 
takaamiseksi, Migrin turvallisuuspalve-
luiden erikoissuunnittelija Frank Ös-
terlund kertoo.

Österlund jatkaa, että mahdolli-
set tarkastusprosessit viraston tiloissa 
ovat työn alla. 

– Asiaa täytyy tarkastella niin asi-
oinnin sujuvuuden ja asiakaskokemuk-
sen kautta kuin turvallisuuden eri osa-
alueiden kautta. Tässä kohtaa proses-
sia olemme varovaisen toiveikkaita. Toi-
vomme tietenkin, että lakiehdotus hy-
väksyttäisiin sitten, kun se päätyy kä-
siteltäväksi.

Hannulabackan mukaan työturval-
lisuustilanne on tällä hetkellä hyvä. 

– Meillä oli Avekki-koulutus asiak-
kaiden kanssa työskenteleville hankali-
en tilanteiden hallitsemiseksi. Ainakin 
Helsingin toimipisteissä vartijat ovat 
koko ajan paikalla ja sisään ei pääse 
ilman omaa kulkulätkää. Tarvittaessa 
on esitettävä myös henkilökortti. Li-
säksi meillä on ollut poistumisharjoi-
tuksia ja Totti Karpelan pitämä kou-
lutus häirinnästä.

Eri tilat, eri käytännöt
Maahanmuuttovirasto on kehittänyt 
asiakaspalvelupisteensä niin tilojen 
kuin toimintatapojenkin suhteen käy-
tännössä tyhjästä. Samaan aikaan vi-
rastossa kehitettiin toimintatavat tur-
vapaikkapuhutteluiden turvallisuuden 
suhteen. Näillä kuitenkin päästiin käy-
tännössä vain tiettyyn pisteeseen. Eri 
paikkakunnilla asiakaspalvelupisteet 
on toteutettu eri tavoin: Tampereella 

ja Helsingissä tiimit muuttivat pois po-
liisitalon yhteydestä, kun taas Vaasas-
sa ja Raisiossa tiimit saivat erilliset ti-
lat poliisitalosta. 

Turvallisuuden tunne ja keinot vaih-
televat sen mukaan, minne tiimit kussa-
kin kaupungissa on sijoitettu. Kaikissa 
Migrin lupapalvelupisteissä on yhtene-
vä tiskikonsepti, joka on keskeinen osa 
turvallisuutta. Sitä muokataan eri tilo-
jen mukaan. Palvelupisteistä kaksi toi-
mii poliisin tiloissa. 

Tuloalueen johtajan Anna Lindströ-
min mukaan niiden turvallisuutta ei ole 
koettu sen paremmiksi kuin sellaisten 
palvelupisteiden, joissa on kokopäiväi-
nen vartiointi. Muutamassa palvelupis-
teessä vartija käy päivittäin ja erikseen 
kutsusta. 

– Olemme kokeneet palvelupistei-
den tilat pääosin turvallisiksi. Asiakkai-
den turvallisuuden tunteeseen vaikut-
taa varmasti se, että asiointi tapahtuu 
omassa rauhassa tiskillä, jota ympä-
röi seinät ja ovi. Asiakas saa siis asi-
oida muilta rauhassa. Samalla on hy-
vä muistaa, että koska asiointia tapah-
tuu ajanvarauksen lisäksi vuoronume-
rolla, emme etukäteen tiedä, keitä kaik-
kia palvelupisteissämme asioi. Palvelu-
pisteissä ei kuitenkaan hoideta kaikkia 
viraston asioita. Esimerkiksi turvapaik-
kapuhuttelut pidetään muissa tiloissa. 
Asiakaskohtaamisia on siis virastos-
sa muuallakin kuin palvelupisteissä. 
 Asiointitilanteet sujuvat yleensä palve-
lupisteissä rauhallisesti. Asiak kaiden 
tiskit on erotettu seinin, kun taas asiak-
kaan ja virkailijan välissä on lasi, Lind-
ström toteaa.

Arki sujuu Migrissä Hannula-
backan mielestä jouhevasti. Koko vi-
rasto Rovaniemeltä Helsinkiin noudat-

taa samoja ohjeistuksia. Se selkeyttää 
päivittäistä työntekoa.

– Poliisihallinnossa joka laitoksella 
tulkittiin lakia ja ohjeita omalla taval-
laan. Migrissä meihin luotetaan työn-
tekijöinä ja saamme usein positiivista 
palautetta. Etätyötä saa tehdä (max. 
3 päivää/vko) ja liukuva työaika on 
käytössä vapaasti, työn ja työtehtä-
vien niin salliessa. Työnteko on täällä 
vapaampaa, tosin meillä on myös tiu-
kat tulostavoitteet. Meillä on jatkuvas-
ti niin sanottuja Klinikoita, joissa mie-
timme linjauksia ja päätöksiä yhdessä. 
Myös koulutusta on paljon. 

– Etuina meillä on Smartumin liikun-
ta- ja kulttuurisetelit ja Helsingissä käy 
hieroja, jolla saa käydä kerran viikossa 
työajalla omakustanteisesti. Meillä on 
myös koko maahanmuuttoyksikön yh-
teiset kehittämis- ja kouluttamispäivät 
kerran vuodessa. Siellä sekä mietitään 
työasioita että rentoudutaan yhdessä. 
Kerran vuodessa on ulkoilupäivä. Työn-
antaja myös huomioi meitä vaikkapa 
tarjoamalla vappuna kuohuviinit. Kai-
ken kaikkiaan täällä työntekijää arvos-
tetaan, Hannulabacka kiittää. 

  Valmisteilla olevalla 
lailla olisi suuri merkitys 
myös käytännössä, koska se 
tarjoaisi tärkeän työkalun 
kokonaisturvallisuuden 
parantamiseen.
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Tutustuttuani Työtuomioistuimen tuomioon TT 
2018:18, jossa katsottiin, että samoista tehtävistä 
ei voida maksaa erisuuruisia palkkoja, heräsin ajat-
telemaan yhdenvertaisuutta ja pääkaupunkiseutuli-
sää. Sitä maksetaan esimerkiksi Itä- ja Länsi-Uuden-
maan pääpoliisiaseman poliisimiehille, mutta ei sa-
man poliisilaitoksen muille poliisiasemille sijoitetuil-
le vastaavissa tehtävissä oleville. Huomioiden tuomi-
on, onko perusteltua maksaa erisuuruista palkkaa?

Työtuomioistuimen ratkaisuun liittyvässä tapaukses-
sa oli kyse liikkeenluovutuksesta ja sen jälkeisistä ta-

pahtumista. Liikkeenluovutuksen seurauksena syntyneitä 
eroja tehtäväkohtaisissa palkoissa ei oltu poistettu kohtuul-
lisessa ajassa.

Sopimus poliisin palkkausjärjestelmästä tuli voi-
maan 1.3.2003. Ennen kuin sopimukseen päästiin, piti rat-
kaista, miten siinä huomioitaisiin parempi palkka, jota pää-
kaupunkiseudulla maksettiin virkapalkkajärjestelmässä. Tä-
mä johti pääkaupunkiseutulisän ottamiseen yhdeksi kuukau-
sipalkan palkanosaksi. Ilman sitä pääkaupunkiseudun po-
liisien palkkataso olisi alentunut, eikä sellaista haluttu ta-
pahtuvan. 

2 §:ssä on määritelty kuukausipalkan muodostavat pal-
kanosat: tehtävän vaativuuden mukainen peruspalkka, hen-
kilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva suoritusosa, koke-
musosa, olosuhdeosa, siirtymälisä, pääkaupunkiseutulisä, 

mahdollinen takuuosa sekä sopimuksen allekirjoituspöytä-
kirjassa mainitut lisät. Edelleen pääkaupunkiseutulisästä on 
olemassa työnantajan päätökset 6.3.2003 ja 20.4.2005, 
joissa määritellään ne, joille pääkaupunkiseutulisää mak-
setaan. 

Pääkaupunkiseutulisä on aikansa tuote, joka on aina 
silloin tällöin noussut keskustelun aiheeksi. Varsinkin sen 
jälkeen, kun uudet organisaatiorakenteet ovat tuoneet sa-
man poliisilaitoksen sisälle virkamiehiä, joista toisille pää-
kaupunkiseutulisää maksetaan ja toisille ei. Pääkaupunki-
seutulisän kohtalosta on keskusteltu Poliisihallituksen edus-
tajien kanssa palkkausjärjestelmän kehittämistä pohtineis-
sa työryhmissä. Yhteistä näkemystä sen ratkaisemiseksi ei 
ole vielä löytynyt. 

Asia on melkoisella varmuudella esillä, kun seuraavan 
kerran pohditaan nykyisen palkkausjärjestelmän kehittämis-
tä tai uutta palkkausjärjestelmää. Ratkaiseminen ei ole help-
poa, koska liitto ei halua alentaa kenenkään palkkaa ja työn-
antajalle taas on tärkeää, ettei lisäkustannuksia synny. 

Lue lisää aiheesta Pekka Lassilan laajemmasta analyysistä 
Asiantuntijakirjoituksista osoitteessa 

Vuosilomani ajankohta hyväksyttiin ja vahvistettiin 
huhtikuussa, mutta nyt työnantaja ilmoitti, etten voi-
si pitää kesälomaani suunnitellulla tavalla. Olen ehti-

PEKKA LASSILA
pääluottamusmies, poliisihallinto
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 Pääkaupunkiseutulisä on aikansa 
tuote, joka on aina silloin tällöin 
noussut keskustelun aiheeksi.

AU
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nyt varata ja maksaa lomamatkani. Voiko työnantaja 
peruuttaa jo vahvistetun loman ja jääkö matkan pe-
ruuntumisesta aiheutuvat kulut minun vahingokseni.

Virastolla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus siir-
tää tai keskeyttää virkamiehen tai työntekijän loma. 

Virasto on velvollinen korvaamaan vahingot, jotka aiheutu-
vat vahvistetun vuosiloman siirtämisestä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen (vuosilomasopimuk-
sen) 10 §:n 4. momentissa todetaan, että vahvistetusta loma-
suunnitelmasta voidaan poiketa viraston ja virkamiehen tai 
työntekijän välisellä sopimuksella. 

Saman pykälän 5. momentissa on virastolle luotu mah-
dollisuus siirtää tai keskeyttää vuosiloma silloin, kun siirtä-
minen tai keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liitty-
vistä painavista syistä tarpeen tai välttämätöntä julkisyhtei-
sön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvi-
en tehtävien hoitamiseksi. Vuosiloman siirtämisestä on il-
moitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamis-
ta. Jos siis loman ajankohtaa lähdetään siirtämään, on sii-
hen oltava vuosilomasopimuksen edellyttämät perusteet.

Vuosilomasopimuksen soveltamisohjeessa on virastolle  
luotu velvollisuus suorittaa virkamiehelle korvausta, jos vah-
vistetun vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä ai-
heutuu virkamiehelle vahinkoa. Esimerkkeinä on mainittu 
matkalippujen peruttamisesta syntyneet kulut tai loma-ajak-
si vuokratun loma-asunnon vuokrakulut.

Miten lomaoikeuteni määritellään?
 

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja valtion virka-
ehtosopimuksen mukaan. Lomaa ansaitaan 2, 2,5 ja 

3 päivää jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta koh-
den riippuen palvelussuhteen kestosta lomanmääräytymis-
vuoden (1.4.–31.3) päättyessä. Täysi lomanmääräytymis-
kuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on 
ollut virassa tai virkasuhteessa vähintään 18 kalenteripäi-
vää ja työntekijä on ollut työnantajan työssä vähintään 14 
päivänä.

Jos sairastut tai sattuu tapaturma lomasi aikana, sinun 
on pyydettävä lomasi siirtoa ja esitettävä työnantajalle lää-
kärintodistus tai viraston harkinnan mukaan muu luotetta-
va selvitys viivytyksettä, jotta lomasi siirretään pidettäväksi 
myöhäisempään ajankohtaan.

On myös muistettava että valtion virka- ja työehtosopi-
muksen mukaan vuosilomat on järjestettävä niin, että niis-
tä on mahdollisimman vähän haittaa viraston säännölliselle 
toiminnalle. Virastolla on oikeus määrätä tarvittaessa, kuka 
hoitaa vuosilomalla olevan tehtäviä loman aikana. Tällainen 
tehtävien hoitaminen on toimitettava vastavuoroisesti se-
kä korvauksetta, jollei siitä ole toisin sovittu tai määrätty. 

31 2 | 2018  P OLIISI  & OIK EUS



Summaarisia ajatuksia
Kustaa Vilkuna, vanha kirjantekijä, kertoi syysajan töistä seuraavaa: 
”Syksy alkaa syyskuun alusta, ja sen tärkeimpiin töihin kuuluvat 
juurikasvien nosto, syyskylvöt ja toukomaiden ojien puhdistus.”

E duskunnan täysistunto on 2.5.2018 käsitellyt oikeus-
ministeriön hallinnon alalla tehtävien riidattomien 
velkomusasioiden eli summaaristen asioiden keskit-

tämistä koskevan hallituksen esityksen toisessa käsittelys-
sään ja hyväksynyt esityksen mukaisen lopputuloksen. Muu-
tos tulee voimaan aikaisintaan 1.9.2019. Silloin viimeistään 
pohjustetaan uudet summaariset yksiköt keskitetysti, kylve-
tään uuden ajan syyskylvöt summaaristen käsittelyssä ja 
nostetaan pois summaaristen liiat juurikasvit. 

Tämä tarkoittaa ainakin meillä Pohjois-Karjalassa sitä, 
että summaariset, yksinkertaiset velkomukset siirretään Ky-
menlaakson käräjäoikeuteen Kouvolaan. Itä-Suomen alue 
muutoin jää ilman käsittelijöitä, ja asian ajaminen Kymen-
laaksoon on helppoa sähköisesti, mutta entäpä muuten. 
Ja miten käy niiden kokonaisen neljän henkilötyövuoden vi-
ran, jotka kuuluvat tähän työhön. Se aiheutti meillä paljon 
keskustelua.

Jos meiltä jotkut viranhaltijoista lähtisivät Kymenlaak-
soon, koskien ja siltojen maakuntaan, mitä se tarkoittaisi. 
Mietimme ja asian koko kuva alkoi selvitä: tänne jäisivät per-
he, suku, asunnot, vanhenevat äidit ja isät. Julkista liikennet-
tä on supistettu, matkat ovat jo ennestään joillekin pitkiä ja 
tuleva mahdollinen muutto stressaa monen mieltä.

Asioiden keskittämistä on perusteltu sillä, että asiat kul-
kevat nopeasti ja letkeästi sähköisesti – mutta summaaris-

tenkaan velkomusten kohdalla kaikki ei ole niin yksinkertais-
ta. On velkojien esittämiä korkeakorkoisia vaatimuksia, sel-
vitettäviä ongelmia koron nousemista keskiajan tyyliin, on 
puutteellisten hakemusten selvittelyä, on kiristynyt työtah-
ti – varsinkin jos asioita täytyy jokaisen käsittelijän käsitellä 
tuhansia ja sen lisäksi taas tuhansia. 

Joku kysyi, tuleeko kenties keskittämisen tuloksena työn-
tekijöistä summaarisrobotteja? Kuka antaa ohjauksen uusil-
le asian käsittelijöille? Aika moni meistä summaaristen asioi-
den parissa työskennelleistä on lähellä eläkeikää ja sanonta 
”vanhassa vara parempi” on taas tarpeen: harmaata tietoa 
(kirjaimellisesti) tulisi siirtää pikavauhtia nuoremmille. Nuo-
remmat kun taas tuppaavat olemaan määräaikaisia, mää-
räaikaisuuksia ei uusita, eikä etätyömahdollisuutta ole. Ku-
ka meitä todella kuuntelee?

Ettei vain tule koko jutusta semmoista kuin köyryruis? 
Kustaa Vilkuna kertoo, että köyryruis tuskin ehti itää ennen 
maan jäätymistä; kylvetty liian myöhään, ajattelematta. 

TEKSTI
Sirkku Kokkonen
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TEKSTI JA KUVAT
Katja Almgren

Puheenjohtaja Jonne Rinne: ”Kun ongelmia ratkaistaan, ne ratkaistaan yhdessä. Aito vuorovaikutus on toiminnan 

ehdoton edellytys ja sovituista asioista on pidettävä kiinni nyt ja tulevaisuudessa.”

#Palkansaajaliike 2030
SPJL järjesti 95-vuotisen taipaleensa kunniaksi seminaarin teemalla Palkansaajaliike 
2030 Kansallismuseolla. Katseet olivat tulevassa niin alustuspuheenvuoroissa kuin 
paneelikeskustelussakin.

– Ay-toiminnalla on ollut merkittävä rooli aiemmin ja on edelleen tulevaisuudessa 

yhteiskuntarauhan, menestyksen ja hyvinvoinnin toteuttamisessa, sanoi Hämeen 

poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki 16.5. järjestetyssä seminaarissa.
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Kansainvälisiin megatrendeihin perehtynyt Sitran ennakointi- ja 

strategiajohtaja Paula Laine vakuutti, että Suomi pysyy kansainväli-

sessä kilpailussa mukana, jos se kykenee ratkomaan jo nyt näyttäyty-

vät globaalit ongelmat pikkaisen paremmin ja pikkaisen nopeammin 

kuin muut. 

– Suomalaisen hyvinvoinnin seuraavaa erää rakennetaan maail-

massa, jota määrittää maapallon kantokyvyn rajat, geopolitiikan uusi 

vaihe ja erittäin nopea teknologinen kehitys.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder käsitteli puheessaan työn mur-

rosta. Jatkossakaan Suomi ei Fjäderin mielestä voi kilpailla määrällä 

vaan laadulla, ja osaaminen tulee olemaan paras työsuhdeturva. 

– Suomi tarvitsee osaamisstrategian lisäksi verouudistuksen, sillä 

työn verotus on liian kireä kaikilla tulotasoilla. Uusi vakavasti otettava 

ilmiö on se, että korkeakoulutettujen työperäinen maastamuutto kas-

vaa kovaa vauhtia.

Toimittaja, tietokirjailija Riku Rantalan 

mukaan Suomi on Fragile State Index -listauk-

sessa maailman vähiten epäonnistunut val-

tio. Rantala kuitenkin muistutti, että sivilisaa-

tiomme voisi romahtaa vain parissa vuosi-

kymmenessä. 

– Vuonna 2014 tehty tutkimus löysi ro-

mahtaneiden sivilisaatioiden välillä tiettyjä 

yhtäläisyyksiä: ongelmat veden kanssa, vä-

estön kasvu, ruuan ja energian loppuminen, 

ympäristökriisi ja eriarvoisuuden kasvu.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija-

kunnan puheenjohtaja Sampsa Pietilä on 

kuullut useampaan otteeseen kysymyksen, 

mitä mieltä nuoret ovat. 

– Yhtä hyvin voisimme kysyä, mitä miel-

tä keski-ikäiset ovat. Nuoria ei saisi pitää vas-

tausautomaatteina, vaan heidät tulisi ottaa ai-

dosti mukaan päätöksentekoon. Vain sillä saa-

daan sukupolvien kuilua kurottua umpeen. 

On myös täysin itsestä kiinni, olemmeko muu-

tosten orjia vai olemmeko mukana tekemässä 

muutoksen suuntaa, Pietilä muistuttaa.

Kansanedustaja ja LiikeNyt-kansanliik-

keen perustajajäsen Hjallis Harkimo kritisoi 

Suomen kankeita työehtosopimuksia ja yh-

dyskuntarakenteita. Harkimon mielestä toi-

miva demokratia vaatii avoimuutta ja muut-

tumiskykyä.

35 2 | 2018  P OLI ISI  & OIK EUS



facebook.com/SPJL.PO

twitter.com/SPJL_PO

PÄTEVÖIDY JURIDIIKAN ERITYISOSAAJAKSI JOUSTAVASTI TYÖN OHESSA!

Tutkintotavoitteiset oikeustieteen (HTK/HTM, Itä-Suomen yliopisto) opinnot, 
uusi ryhmä aloittaa syksyllä 2018 Hämeenlinnassa. 

Tutustu www.hameenkesayliopisto.fi 

ASIANAJOTOIMISTO
MARKKU JAKOBSSON OY

Puh. 010-322 8040 
Matkapuhelin 0400-450 547
Sähköposti  jur@jakobsson.fi

Asemanaukio 3, Kerava

postiosoite PL 117, 01301 Vantaa
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I L A R I  K U L M A N E Nkolumni

TYÖVUOROMME jäsenille saapui toukokuisena päivänä ryhmävi-

esti, jossa oli Hämeen Sanomien juttu poliisista, joka oli haavoittu-

nut virkatehtävissään vuonna 2006. Jutussa kerrottiin, kuinka Val-

tiokonttori totesi vuosien valitusten jälkeen, ettei vammasta aiheu-

tunut merkittävää taloudellista vahinkoa. Poliisi kiitti jutussa pai-

kallista työnantajaansa siitä, että hänen hyväkseen oli varmasti teh-

ty kaikki se ja vähän enemmänkin mitä pitäisi. Virkamiesten laki-

sääteisestä vakuutusturvasta vastaavaan vakuutusyhtiöömme Val-

tiokonttoriin hän ei sen sijaan ollut tyytyväinen.

Valtiokonttorin päätöksiä ja toimintaa on virkamiehen näkökul-

masta kritisoitu aina aika ajoin melkoisesti, joissakin yhteyksissä sii-

tä on muodostunut varsinainen kielteisten esimerkkien lähde. Ku-

ten sanotaan, paha kello kauas kuuluu ja kun homma toimii odote-

tusti, siitä ei juuri ole kerrottavaa.

Päinvastaisia esimerkkejäkin toki on; työsuojeluvaltuutettu ker-

toi juuri parista vaativasta tapauksesta, joissa Valtiokonttori oli hoi-

tanut korvaukset ajallaan ja hyvin. Meillä on virkamies, jota on kur-

sittu kasaan, milloin mistäkin syystä, ja aina hän on kuuleman mu-

kaan saanut positiiviset korvauspäätökset. 

Liitto on käynyt neuvottelemassa Valtiokonttorissa korvauskäy-

tännöistä ja -prosesseista sekä niiden merkityksestä etulinjassa pal-

veleville virkamiehille. Järjestelmää lienee tämän vierailun perus-

teella rukattu. 

Tapaturmaan joutuneelle tai haavoittuneelle poliisimiehelle voi 

sekalaisilmoituksen tai rikosilmoituksen, poikkeamatilannerekiste-

rin syöttö, vahinkoilmoituksen laadinta ja esimiesportaan tiedotta-

minen tapahtuneesta olla joissakin tilanteissa ylivoimaisia tehtäviä. 

Tässä olisikin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen paikka 

varmistaa, että virkamiesjäsen saa tarvitsemansa osaamisen ja tuen 

asiassaan.

Työnantaja vastaa työntekijänsä lakisääteisestä välttämättömäs-

tä vakuuttamisesta, mutta tätä turvaa kannattaa jokaisen harkita 

täydentävänsä vapaaehtoisin vakuutuksin, esimerkiksi SPJL:n sopi-

muskumppanilta.

Lämmintä kesää!

 

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja 

 pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.

I L A R I  K U L M A N E Nkolumni

VALTIOKONTTORI
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henkivakuutuskuntoon.fi 

010 19 19 19

Järjestöjäsenen henkivakuutus

MAKSAA PARI 
TÖTTERÖÄ 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.

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

Tutkitusti

SUOMEN
EDULLISIN



O dotettu lomamatka edessä, mutta 
influenssa tai vatsatauti kaataa vii-
me hetkellä sänkyyn? Matkan pe-

ruuntumisesta voi saada korvausta matkan-
järjestäjältä tai SPJL:n jäsenetuna tarjottavas-
ta matkustajavakuutuksesta. Ifissä korvataan 
vuosittain yli 5 000 peruuntunutta matkaa.

– Ei ole mitenkään tavatonta, että pieni lapsi sairas-
tuu vaikka juuri matkaa edeltävänä iltana, kuvaa henkilö-
korvausten asiantuntija Anne Koivisto Ifistä.

– Jos pohtii sairaana matkalle lähtöä, kannattaa aina 
kysyä lääkärin mielipidettä. On hyvä muistaa, että jo ennen 
matkaa alkaneen sairauden reissussa vaatimaa hoitoa ei 
yleensä korvata matkustajavakuutuksesta.

Omatoimi- ja pakettimatkojen 
peruuttamisessa eroja

Jos et pysty matkustamaan sairauden tai loukkaantu-
misen takia, pyydä lääkäriltä todistus, josta käy ilmi 
matkan peruuntumisen syy. Tämän jälkeen peruuta 
matka eli jos olet varannut esimerkiksi lennot ja ma-
joitukset eri paikoista, peruuta molemmat erikseen.

– Jos olet lähdössä pakettimatkalle, matkatoimisto 
korvaa matkan peruuntumisen toimistokuluja lukuun otta-

matta ja matkustajavakuutus puolestaan 
toimistokulut. Omatoimimatkalla peruutus-
ehdot kannattaa tarkistaa matkaa varates-
sa. Matkustajavakuutus voi olla ainoa tapa 
saada korvausta peruuntumisesta, Anne 
Koivisto kertoo.

SPJL:n jäsenetuna tarjottava matkustajavakuutus kor-
vaa esimerkiksi sellaisia lentolippuja, hotellivarauksia ja 
etukäteen maksettuja palveluja, joita ei voi peruuttaa. Kor-
vausta voi siis saada myös vaikkapa vuokra-autosta tai kon-
serttilipuista. Oman sairastumisen lisäksi matkustajavakuu-
tus korvaa matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja, jos 
esimerkiksi lapsi tai muu lähiomainen sairastuu vakavasti 
tai loukkaantuu kriittisesti ennen matkaa.

– Viime aikoina selkeästi lisääntynyt huoli on, voiko mat-
kan peruuttaa myös matkakohteen levottomuuksien takia. 
Sen vuoksi lisäsimme Ifin matkustajavakuutuksiin keväällä 
2017 uuden kriisiturvan, joka korvaa matkan peruuntumis-
kuluja, jos matkakohteessa tapahtuu luonnonkatastrofi tai 
esimerkiksi terrori-isku juuri ennen matkaa, eikä sen vuoksi 
halua lähteä matkalle, Koivisto kertoo. 

Lue lisää vakuutuksista: www.if.fi/spjl

Mitä tehdä, jos sairastut 
ennen lomalle lähtöä?

TEKSTI
If vahinko-

vakuutusyhtiö

UUTTA: Matkustajaturva on nyt voimassa  
ilman lisämaksua myös näissä:
• Ohjattu sukelluskokeilu ja sukelluksen peruskurssi
• Ohjattu enintään 4 tuntia kestävä lajikokeilu 

kiipeilylajeissa ja jäätikkövaelluksessa.
• Kuumailmapallolento ja benjihyppy.
• Tandemlento riippu- tai varjoliitimellä ja 

tandemhyppy laskuvarjolla.

Muutoksen johdosta jäsenet voivat siis matkallaan 
osallistua tällaisen toimintaan hankkimatta erillistä 
matkavakuutusta lisäturvaksi.

Toimi näin, jos et pysty lähtemään matkalle 
sairastumisen tai tapaturman takia:
• Hanki lääkärintodistus, josta käy ilmi matkan 

peruuntumisen syy.
• Peruuta matka ja selvitä matkanjärjestäjän 

peruutusehdot, eli korvataanko peruuntumisesta 
jotakin.

• Jos olet jo maksanut muita palveluja, kuten vuokra-
auton, tarkista, onko niiden peruuttaminen 
mahdollista.

• Tee Ifiin vahinkoilmoitus jäljelle jäävistä kuluista.
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den kappaleita Winslow tulkitsi ja sai hommaan toden tun-
tua peruukeilla ja asuvaihdoksilla. Vaikuttavin oli kuitenkin 
aina mukana oleva Jimi Hendrix -esitys Foxy Lady, jonka 
sähkökitaraääniä kuultiin jo 1980-luvulla Poliisiopisto-elo-
kuvissa. On myönnettävä, että esitys kestää aikaa.

Suomen poliisikunta sijoittuu vuodesta toiseen kärkipää-
hän, kun kansalaisilta kysellään mihin he luottavat, mutta 
poliisia omalla tavallaan edustavat Winslow ja Pöysti taita-
vat kuitenkin olla vielä suositumpia kuin varsinainen poliisi-
organisaatio. 

Winslow saapui Suomen kiertueelleen maaliskuun 

alussa ja tapasi samalla Pasila-sarjan komisario Kyösti 

Pöystin. Pitkä kiertue päättyi Porvooseen 12. toukokuuta.

”Poliisiopiston” äänitaituri 
tapasi Pöystin

TEKSTI JA KUVA
Kari Huhta P oliisiopisto-elokuvista tuttu amerikkalainen äänitai-

turi Michael Winslow kävi Suomessa jo viidettä 
kertaa ja nähtiin tällä kertaa peräti 25 paikkakun-

nalla. Winslow koki yllätyksen 14.4.2018 Kokkolassa, kun 
Pasila-sarjan tuttisuu komisario Kyösti Pöysti tuli tapaa-
maan viihdealan kollegaansa.

Poliisilehdet ovat Winslowille ennestään tuttuja, koska 
häntä haastateltiin Poliisi & Oikeus -lehteen vuosina 2009 
ja 2014. 40 vuotta viihdealalla ollut Winslow (s.1958) sai 
nyt lahjaksi englanninkielisillä teksteillä varustetun Pasila-
DVD:n sekä Suomen poliisin hihamerkin.

– Hienoa! Nyt voin pysäköidä autoni mihin tahansa, to-
tesi sanavalmis koomikko saamastaan poliisimerkistä.

Winslow kertoi kuulleensa Pasila-sarjasta ja piti sarjan 
jatkuvuuden kannalta hyvänä ideana sitä, että Pöystin tar-
ve tutin suussa pitämiselle ei ole vieläkään varmuudella sel-
vinnyt, vaikka Pasilaa ja sen jatkona nähtyä Pasila Spin- 
Offia tehtiin vuosina 2007–2016 yli sata jaksoa.

Viihdyttävä ja monipuolinen esitys
Winslow on maailmankuulu siitä, että pystyy matkimaan 
melkein mitä tahansa ääntä. Keikoilla kuullaan äänien li-
säksi tunnettujen henkilöiden imitointia ja lauluja.

Tällä kertaa imitointipuolta edustivat muun muassa 
Morgan Freeman tutkimassa puhelinluetteloa, Snoop 
Dogg puhumassa rauhalliseen tapaansa, Paluu tulevaisuu-
teen -elokuvista tuttu Christopher Lloydin meuhkaamas-
sa sekä Eddie Murphyn nauru, joka kirvoitti naurut myös 
katsomossa.

Eddie Murphy pääsi esiin myös musiikin puolelta, sillä 
Winslow ”soitti suullaan” Murphyn roolihahmolle sävelle-
tyn Axel Foleyn teeman elokuvasta Beverly Hillsin kyttä. Mu-
kana olivat myös ohjelmiston kestosuosikkeina olleet Star 
Wars- ja Kung fu -filmit, joiden äänet Winslow teki filmin-
pätkien pyöriessä taustalla.

Äänien parhaimmistoa edusti ilmiselvä säkkipillin ääni, 
jonka Winslow sai aikaan suullaan marssien samalla ”soi-
ton” tahtiin. Country-kappaleen aikana suu tuotti viulun ja 
basson ääntä.

Musiikkipuolta edustivat muun muassa Led Zeppelin-
yhtyeen Robert Plant, sekä David Bowie ja Prince, joi-
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POLIISIPARTIO: KULMAHOUSUJA JA KALKKEERIPAPERIA  V. VITIKAINEN, T. 

SUNNARBORG 2018
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svenska

P olitiska beslutsfattare har för-
säkrat att reservpolisen inte 
ska ersätta polisens minskade 

personal och försvagade kapacitet. 
Tro det den som vill ... stadsfullmäkti-
ge föreslog i Savon Sanomat att 
brandmän skulle vidareutbildas till re-
servpolis – just för att hjälpa bristen 
på resurser i poliskåren.

Ett misslyckat komplementsystem 
för polisen körs ner och avsikten är att 
skapa en lagstiftning för reservpolis. 
Man planerar att rekrytera cirka 2 000 
personer som reservpolis och de skul-
le placeras heltäckande runt om i Fin-
land. Förhoppningen är att en del av 
de rekryterade har specialkunnande 
bland annat inom underrättelse eller 
cyberkunnande.

De rekryterade genomför inga in-
trädesprov, varken fysiska eller psykis-
ka. De enda kraven verkar vara fin-
ländskt medborgarskap och att man 
är klanderfri. Det finns en lång lista på 
önskemål, men dessa är inte på något 

sätt bindande. Uppgiften som reserv-
polis planeras att bli mycket omfattan-
de och enligt den politiska uppfatt-
ningen verkar det som att varje klan-
derfri medborgare klarar av polisens 
verksamhetsområde. 

Utbildning på 160 timmar
Enligt det nuvarande förslaget på lag-
stiftningsprojekt skulle statsförvalt-
ningen svara för kallelse till reservpo-
lisen. Användningsområdet skulle av-
göra omfattningen av befogenheterna 
och fördela sig i två delar: störningar 
i normalförhållanden samt i försvars-
situation. Vid störningar i normalför-
hållanden skulle det vara exempelvis 
evakuering av stora områden eller av-
skärmning av områden. I en försvars-
situation då ett yttre hot riktas mot 
Finland skulle reservpolisen ta hand 
om alla polisuppgifter. Detta skulle ske 
under direkt ledning av en polisman 
med fullständig utbildning.

Med tanke på användningsområ-

dena skulle man kunna tro att man 
satsar på utbildning, men så verkar in-
te vara fallet. Utbildningen av “wanna-
be”-polis har man lyckats få ner till 
160 timmar. En del av den är dessut-
om distansutbildning på nätet. Studi-
erna innefattar allmän poliskunskap 
och -taktik, användning av maktmedel 
och lagstiftning. Utbildningen är myck-
et kompakt med tanke på att dagens 
polisutbildning tar tre år och är på 
högskolenivå. 

Politikerna upprepar hela tiden att 
reservpoliserna är hela tiden under 
ledning av en polisman med fullstän-
dig utbildning. De har hela tiden infor-
merats om faktum att poliserna sällan 
kan agera “hand i hand” under upp-
dragen eller frysa situationen för att 
handleda patrullkamraten i de rätta 
handlingssätten.

Besparingar i sikte
Man inbillar sig att reservpolissyste-
met är nästan gratis: polisen utbildar, 

RESERVPOLIS ELLER 
POLISENS RESERV?

TEXT
Mika Nygård 

Den politiska pressen att bilda en reservpolis är enorm. Detta har vi kunnat 
läsa i politikernas ställningstaganden under våren. Politikernas uttalanden har 
genomsyrats av en underskattning av polisens krävande arbete; vem som helst 
klarar av att vara polis efter några dagars utbildning. Politikerna har rätt i att 
polisen behöver en reserv, men någon reservpolis behövs inte.
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 Man inbillar sig att 
reservpolissystemet är nästan 
gratis: polisen utbildar, armén 
utrustar och reservpoliserna 
agerar på amatörnivå. 

armén utrustar och reservpoliserna 
agerar på amatörnivå. Så är det ju in-
te. Det kostar några miljoner att grun-
da systemet och varje år ökar priset 
genom utrustning och vidareutbild-
ning. Utbildningen för systemet skulle 
innebära resursproblem för polisens 
utbildningsorganisation som redan nu 
har brist på resurser. 

Polisen har ingen extra utbildnings-
reserv, armén har ingen polisutrust-
ning att dela ut och reservpolisens be-
fogenheter förutsätter utnämning till 
tjänst. Enligt tjänstemannalagen ska 
en tjänsteman få lön. Ändå är det ing-
en som har räknat ut kostnaderna för 
samhället när en kodare på Rovio åker 
ut i skogen och leker polis.

Passar det här?
Olika instanser har offentliggjort sin 
modell för reservpolisen, och därför 
gör jag det också. Förslagen hittills har 
bara varit småpyssel jämfört med hur 
jag skulle förverkliga projektet. Ingen 

har föreslagit arbetslösa som reserv-
poliser. Genom detta skulle vi slå två 
flugor i en smäll: rikstäckande, kunnan-
de från olika områden, tillgänglighet 
och framför allt skulle jobbsökning i en-
lighet med aktiveringsmodellen under-
lättas. När man kopplar aktiverings-
modellen till systemet håller man dess-
utom kostnaderna nere. Enligt en för-
siktig uppskattning skulle ca hälften av 
de arbetslösa (av ca 240 000) uppnå 
kraven för reservpolisen. Med tanke på 
jobbsökningen enligt aktiveringsmo-
dellen skulle man uppnå ca 5 400 års-
verken. Genom lagstiftning ändras 
tjänstemannalönen så att arbetslös-
hetsersättningen används till det...

Eller så får polisen mer pengar, po-
lisutbildningen görs mer lockande 
bland annat genom att höja lönerna 
och återställa studiesociala förmåner 
i Polisyrkeshögskolan och genom att 
garantera arbetsplats för utbildade. 
Av den ökade mängden poliser bildas 
en reserv på några hundra personer. 

Denna reserv skulle ta hand om sed-
vanliga polisuppgifter, men skulle i en 
krissituation vara beredd att övergå 
till nya uppgifter. En utökning av poli-
sens personal med 600 personer skul-
le årligen kosta knappt 50 miljoner eu-
ro i lönekostnader och utrustning. 

Det är inte svårt att gissa vad 
medborgarna skulle anse om detta. 
Medborgare med medelinkomst beta-
lar under en euro per dag för polisens 
tjänster. Polisyrket har i åratal varit ett 
av de högst värderade yrkena, så där-
för tror jag att medborgarna skulle va-
ra positiva till att satsa på en ökning i 
antalet poliser med något tiotal cent 
per dag. 

Skribenten Mika Nygård är organi
sationschef för SPJL och som före
trädare för förbudet har han deltagit 
vid möten i arbetsgruppen för reserv
polisprojektet.
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Jenna Metsänperä| 040 847 3298  
        info@hygio.fi | www.hygio.fi 

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 

WWW.FACEBOOK.COM/USKOVAISETPOLIISITJAPALOMIEHET

POLIISIEN JA 
PELASTUSALAN
KRISTILLISET

VIRKISTYSPÄIVÄT
6.–8.7.2018

KIPONNIEMESSÄ
Puhujina kirjailija-terapeutti Salme Blomster 

ja laulaja-evankelista Hannu Huhtala

Lisätiedot: Tuomas Wilkman, p. 050 325 6281
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Jonne Rinne 
puheenjohtaja 
09 3484 2420

Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433

Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428

Sari Haukka
viestintäpäällikkö
09 3484 2429

Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422

Alice Utriainen 
pääluottamusmies/OM
09 3484 2408

Jesper Thurin 
lakimies
09 3484 2409

Tarja Heinonen
puheenjohtajan sihteeri
09 3484 2421

Asta Jakobsson
jäsenpalvelusihteeri
09 3484 2426

Pekka Lassila
pääluottamusmies/SM
p. 09 3484 2430

Auno Mäkinen
neuvottelupäällikkö
09 3484 2431

Anu Pitkänen
koulutus- ja edun-
valvontasihteeri
09 3484 2434

Anne Rakka
jäsenrekisterisihteeri
09 3484 2424

Rita Ridanpää
lakimies
09 3484 2425

Jaana Tynjälä
talousassistentti
09 3484 2423

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

Muistathan ilmoittaa  
myös sähköpostiosoitteesi ja 
puhelinnumerosi yhdistyksesi 
jäsenasioiden hoitajalle tai 
liiton jäsenrekisteriin!
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PÄIVYSTIN PITKÄSTÄ AIKAA virkapaikallani ja häm-

mästyin asiakirjoja käsitellessäni joidenkin ilmeises-

ti täysin natiiviasiakkaidenkin verbaalisia taitoja. 

Maallikko on maallikko, mutta kyllä ennen on sen-

tään pitänyt tuottaa tekstiä edes auttavasti. Ja jos sii-

hen ei ole kyennyt, on hakenut apua etenkin itselle 

merkityksellisissä asioissa. 

Juridinen tai muu ammattisanasto- ja sisältökirjoit-

taminen on tietysti asia erikseen. Eräässäkin lausu-

massa kyse oli äidin vastineesta liittyen hakemukseen 

omien lastensa huollon ja asumisen järjestämisestä. 

Mitkä ovat ne perusteet, joiden vuoksi lasten asumi-

nen ja huolto kuuluisi määrätä äidille eikä isälle? Oli-

siko mahdollisilla muutoksilla väistämättömiä seura-

uksia lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja hyvinvoin-

nille huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja toivo-

mukset sekä miten myönteiset, kiinteät ja lapselle mer-

kitykselliset sukulaisuussuhteet ylläpidettäisiin, jos 

lapset olisivatkin isänsä luona. OMG via iPhone? 

Suomi ei ole maailman helpoimpia kieliä oppia, 

varsinkaan kieliopillisesti. Vieläkin kainalot kostuvat 

lauseenjäsennystunneista, ja vähäistenkin taitojen yl-

läpidossa on työtä. Mutta vaikka nyt ei ihan tavan 

adessiivi tai adjektiivien komparaatio osukaan koh-

dalleen, rohkenen väittää, että tekstiä on mahdollista 

tuottaa kohtuullisen luettavassa muodossa. 

Ilmeisesti kännykkäaika ja ensimmäiset 140 merk-

kiä ovat ohjanneet etenkin tiettyä ikäpolvea morsetta-

maan. Naamakirjaa voidaan ja pitää päivittää nopeas-

ti vaikkapa liikennevaloissa, joten eipä siinä nyt sitten 

mitään Eino Leinoja kyetä olemaan. 

Kun tilanne tuntuu olevan tämä, ei ole todellakaan 

ihme, ettei viranomaisen yksinkertaisintakaan pää-

töstä tahdota aina ymmärtää. Eli jos viranomaisen 

päätöksessä Mirkku-Martti velvoitetaan suorittamaan 

korvaukseksi kivusta ja särystä 100 euroa, se pitäisi il-

meisesti muotoilla jotenkin näin: sormella lukijaa 

osoittava emoji + tähti-salama-ukkonen -emojit + sai-

raala-emoji + 100 + dollarin kuvia.

Miten mukavaa onkaan poiketa ostoksille, jos liik-

keessä soi jokin muu kuin konetuotettu, Teoston mak-

suista vapautettu loungeulina. Ihan väkisin pysähtyy 

tiedotusvälineenkin eteen kuuntelemaan vaikkapa 

mäntysuovan vaikutuksista iilimadon henkiseen kas-

vuun, jos siellä joku ääntää lauseita ilman nenähono-

tusta tai lauseenlopun kohointonaatiota. Tai pystyy 

vaan puhumaan kokonaisia lauseita. 

Maksava jäsen

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä 

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n  

2. varapuheenjohtaja.

 Ilmeisesti kännykkäaika on 
ohjannut tiettyä ikäpolvea 

morsettamaan. 

Oden oodi

OUTDOOR PERFORMANCE
    AT WORK
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ŠKODA KODIAQ alkaen 31 124,10 € CO2-päästöllä 139 g/km. ŠKODA KODIAQ 4x4 alkaen 36 897,10 € CO2-päästöllä 155 g/km. ŠKODA KODIAQ SCOUT 
alkaen 50 073,09 € CO2-päästöllä 163 g/km. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE alkaen 45 835,39 € CO2-päästöllä 143 g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 
5,0–7,4 l/100 km ja CO2-päästöt 131–170 g/km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy myös ŠKODA Huolenpitosopimuksesta 
ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää: skoda.fi/huolenpitosopimus.

SIMPLY CLEVER

skoda.fi

Uusi ŠKODA KODIAQ
Iso katumaasturi on yhä monipuolisempi uusien SPORTLINE- ja SCOUT-mallistojen ansiosta. Saatavilla 
myös nelivetona ja jopa 7-paikkaisena. Tervetuloa tutustumaan lähimmälle ŠKODA-jälleenmyyjällesi.

VAHVASTI 
ITSEVARMA.


