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P itkä kuuma kesä on vaihtunut kuulaaseen syksyyn. Syk-
sy tuo usein tullessaan uusia tuulia. Monessa per-

heessä koululaiset palaavat arkisen aherruksen pariin, ja 
meillä aikuisillakin riittää puhtia ja uusia ideoita. Kesällä 
ladatut akut auttavat toivottavasti jaksamaan pitkälle tal-
veen. 

Myös SPJL:ssä syksy on rohkeiden avausten aikaa. Ai-
van uudenlainen SPJL on ROCK -jäsentapahtuma kokosi 
nelisen sataa innokasta rokkaajaa Tampereen Pakkahuo-
nelle kuuntelemaan bändejä, tapaamaan vanhoja tuttu-
ja sekä solmimaan uusia tuttavuuksia. Tapahtuma täytti 
odotukset: jengi viihtyi ja rokki soi.

Musiikin lomassa selvitimme pienellä kyselyllä, mitä 
jäsenet pitävät liiton tärkeimpinä tehtävinä. Kärkeen nou-
sivat odotetusti palkkakehityksen turvaaminen ja pitkistä 
lomista huolehtiminen sekä poliittinen vaikuttaminen re-
surssiongelmien parantamiseksi.

Tuki kaikissa virkasuhteeseen liittyvissä asioissa on am-
mattiliiton kovaa ydintä. Vuoden mittaan esiin nousevat 
epäkohdat pidetään kirkkaana mielessä seuraavalle neu-
vottelukierrokselle valmistauduttaessa. Poliittisen vaikut-
tamisen saralla eletään vaalivuonna eräänlaista kulta-ai-
kaa, ja kentän terveisiä viedään aktiivisesti päättäjille. 

Kaiken vaikuttamisen ja vaikuttavuuden – niin poliit-
tisen kuin muunkin – edellytyksenä on toimiva vuorovai-
kutus,  vuoropuhelu  ja halu ymmärtää toista osapuolta. 
Kuunnellaan – ja kuullaan – mitä keskustelukumppanilla 
on  sanottavaa. Viesti menee harvoin perille haukkumalla 

ja sättimällä. Sosiaalisen median ajalla kuuntelun taito tun-
tuu unohtuneen monelta. 

Teknologiakehitys on ollut huimaa, mediaympäristö 
on muuttunut ja vuorovaikutteinen yhteisöllinen media on 
vakiintunut osaksi arkeamme. Uusia some-kanavia syntyy 
kuin sieniä sateella. Juuri kun Facebook, Twitter ja Instag-
ram alkoivat tulla tutuiksi, onkin jo aika siirtyä snäppäile-
mään ja tubettamaan.

Tänä syksynä koulutiensä aloittavat lapset ovat synty-
neet 2010-luvulla. He eivät tunne aikaa ennen älypuheli-
mia. Nämä diginatiivit oppivat nopeasti käyttämään uusia 
alustoja ja laitteita, jopa tekoälyä ja robotiikkaa, mutta me-
dialukutaito, vuorovaikutustaidot ja kyky kuunnella eivät 
kehity yhtä helposti. Niissä meillä aikuisillakin on hiomista.

Uuden äärellä kannattaa muistaa vanhoja viisauksia. 
Kuunteleminen ja toisen kunnioittaminen, yhteisten peli-
sääntöjen sekä viimekädessä lakipykälien noudattaminen 
ovat edelleen ajankohtaisia. Some ei ole villi länsi, eikä 
siellä voi huudella mitä tahansa. 

SPJL:n viestinnässä tapahtuu syksyllä muutoksia. Hyp-
pään viestintäpäällikkö Sari Haukan saappaisiin työvapaan 
ajaksi. Ensimmäiset kuukaudet liitossa ovat opettaneet, et-
tä SPJL taipuu vaivattomasti sekä kovan luokan edunval-
vontaan että ykkösluokan rokkiin.

Vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta 

N U P P U  P E L E V I N A

nuppu.pelevina@spjl.fi

twitter.com/SPJL_PO

facebook.com/SPJL.PO

instagram.com/spjl_po

  Sosiaalisen median  
aikana kuuntelun taito  
tuntuu unohtuneen.

pääk ir jo i tus
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   Jos hyvinä aikoina 
ei ole mahdollisuutta 
panostaa sisäiseen 
turvallisuuteen, niin 
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J O N N E  R I N N E

H elteinen kesä on enää muisto vain ja syk-
syn kiireet ovat kaikilla alkaneet. Heltei-
seen heinäkuuhun järjestyi myös historial-

linen valtiovierailu, jonka yhteydessä suomalainen 
poliisitoiminta sai sekä kiitosta että ansaittua kan-
sainvälistä huomiota. Ensi vuonna vuorossa on Suo-
men EU-puheenjohtajuuskausi, jonka yhteydessä 
henkilöstön venymistä kaivataan jälleen. Tämä yli-
määräinen venyminen on huomioitu myös edunval-
vonnan osalta.

Sisäisen turvallisuuden kehysrahoitus nousi kes-
kusteluun elokuun budjettiriihen yhteydessä. Liit-
tomme vaatima noin 800 poliisin lisäys oli jo lähel-
lä toteutua, kun poliisin vuosibudjettiin esitettiin 50 
miljoonan euron tasokorotusta. Oli varsin erikoista, 
että korotus torjuttiin, ei vähempää kuin itse sisä-
ministerin toimesta ja valtion krooniseen rahapu-
laan vedoten. 

Suomen ja Euroopan talous on ollut jo muuta-
man vuoden noususuhdanteessa. Jos hyvinä aikoi-
na ei ole mahdollisuutta panostaa sisäiseen turval-
lisuuteen, niin milloin sitten? Viimeisen vuosikym-
menen aikana poliisien määrä on romahtanut noin 
8 000:sta 7 150:een. Nyt jos koskaan olisi aika kor-
jata tämä epäkohta. Suomen pitää olla turvallinen 
maa asua, elää ja yrittää. Turvallisuuden tulee olla 
maamme menestyksen takeena kiristyvässä kan-
sainvälisessä kilpailussa. Tätä ei ole syytä unohtaa 
tehtäessä päätöksiä siitä, mihin verotuksella kerä-
tyt varat kohdennetaan. 

SPJL on vuorollaan Pohjoismaiden Poliisiliiton 
(NPF) puheenjohtajamaa ja tämän yhteistyön tii-
moilta olemme huolestuneena seuranneet naapu-
rimaamme Ruotsin tapahtumia. Kansalaisten tur-
vallisuudentunne on ollut laskussa huolimatta siitä, 
että poliisin resursseja on lisätty ja tullaan merkit-
tävästi lisäämään myös jatkossa. 

Turvallisuuden tunteen menettäminen on kuin 
onkin mahdollista ja sen takaisin saaminen on kal-
lista ja vie aikaa. Tämän vuoksi haluamme nostaa 
Suomen sisäisen turvallisuuden kevään 2019 edus-
kuntavaaliteemaksi, aivan kuten se nousi keskeisek-
si vaaliteemaksi Ruotsin valtiopäivävaaleissa. 
 Eroamme läntisestä naapuristamme siinä, että me 
voimme itse nostaa aiheen yhdeksi vaaliteemaksi 
ja ratkaista sen eduskuntavaalien yhteydessä. Nyt 
on aika tehdä oikeita ja kauaskantoisia ratkaisuja. 
Liittona teemme sen eteen hartiavoimin töitä niin 
julkisuudessa kuin taustallakin. 

Edunvalvonnan kovan kärjen ohella olemme ol-
leet tiiviisti mukana myös jäsentapahtumien järjes-
tämisessä. SPJL on ROCK -tapahtuma keräsi 1.9. 
useamman sata jäsentä Tampereen Pakkahuoneel-
le. Päivän aikana useat aluetoimikunnat järjestivät 
omia tapahtumia ja palaute päivän osalta on ollut 
pelkästään positiivista. Iso kiitos tästä kuuluu liiton 
toimiston ohella kaikille niille aluetoimijoille ja aktii-
veille, jotka osallistuitte työpanoksella yhteisen hy-
vän tekemiseen. Lämpimät kiitokseni teille kaikille. 

Kaikesta päätellen syksyn sävelet alkavat olla 
selvillä ja toiminta jatkuu kesän jälkeen aktiivisena. 
Toivon, että töihin palannut jäsenkuntamme sai le-
vättyä ja ladata akkujaan. Töitä riittää, eikä mene 
kuin hetki siihen, kun jouluvalmistelut ovat jo käyn-
nissä. Sitä odotellessa menestystä sorvin ääreen ja 
pimeneviin syysiltoihin.

Syksyn sävelet
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SPJL ON ROCKIN KYSELYYN 

VASTAAJISTA TOIVOI SPJL:N 

JÄRJESTÄVÄN TULEVAISUUDESSA 

JÄSENRISTEILYN.

70 %
  Tarvitsemme enemmän 

tekeviä käsiä ja näkeviä 
silmiä tai muussa 

tapauksessa pitää päättää, 
mitä jätetään tekemättä.

(SPJL:N PUHEENJOHTAJA JONNE RINNE 

HUOMENTA SUOMESSA 21.8.2018.)

l yhyest i

Kysely poliisiin kohdistuvasta 
väkivallasta – vastaamalla 
vaikutat
Tilastoitu väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut Suomessa 
tällä vuosituhannella. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitos kut-
suu kaikki poliisivirassa työskentelevät SPJL:n jäsenet mukaan tutki-
mukseen, jossa selvitetään poliisin kohtaamaa väkivaltaa Suomes-
sa. Tarkoituksena on tutkia sekä poliisiin kohdistunutta väkivaltaa et-
tä voimankäytön syitä, voimankäyttötilanteita ja voimankäytön seu-
rauksia. Poliisiin kohdistunutta väkivaltaa ei ole vastaavalla tavalla 
aikaisemmin tutkittu eikä kokonaiskuvaa poliisin kohtaamasta väki-
vallasta pystytä muodostamaan. Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa 
edunvalvonnan ja lainsäädännön tueksi. Tutkimuksen toteuttaa ko-
misario, tutkija Henri Rikander Poliisiammattikorkeakoulusta. Kyse-
lyyn voivat vastata kaikki poliisivirassa työskentelevät SPJL:n jäsenet. 

Ruotsissa paikallisen poliisijärjestön vuonna 2017 jäsenilleen to-
teuttama väkivaltakysely tuotti arvokasta tietoa sekä lainsäädäntö-
työhön että edunvalvontaan. Linkki kyselyyn löytyy SPJL:n elo- ja syys-
kuun uutiskirjeistä. 

Akavan Uraguru-botti 
neuvoo nuoria 
työelämäkysymyksissä 
Keskusjärjestö Akava on toteuttanut Uraguru-chattibotin, 
virtuaalisen kaverin, joka auttaa nuoria työelämään liitty-
vien kysymysten äärellä. Uragurun lanseerausta vauhditti 
tunnettu tubettaja Sonja Hämäläinen eli Soikku, joka kävi 
7.9. tutustumassa poliisin ammattiin Poliisiammattikorkea-
koululla ja testasi samlla Uragurua. Soikkua opasti amma-
tin saloihin poliisiopiskelija Sampsa Pietilä. Soikun videon 
voit käydä kurkistamassa YouTubesta. Uraguru löytyy osoit-
teesta https://www.akava.fi/tyoelama/uraguru
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Twitteristä: 
”Tarvitaan yhteistyötä @SPJL_PO, 
että  saamme päättäjät turvaamaan 
poliisin riittävän suorituskyvyn eli tu
levaisuudessa oltava lainsäädäntö, 
koulutus ja resurssit kunnossa. Erityi
sesti pitäisi pystyä lisäämään ennal
ta ehkäisyyn esim. lasten ja läheis
väkivallan torjumiseksi.”
(Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen 
tviitti 18.7. SPJL:n toteamukseen, että 
poliisilla on edessä entistä rankempi 
tehtävien priorisointi, jos rahoitusta  
ei saada kuntoon.)

FB kommentti:  
”Keinoälyä voisi kehittää myös sii
hen suuntaan, että se poimisi ilkival
taiset soitot joukosta ja lähettäisi 
laskun niistä soittajalle.”
(Kommentti uutiseen, jossa pohditaan 
mahdollisuutta liittää hätäpuheluihin 
kuvia tai videoita.)

SPJL on ROCK räjäytti 
Pakkahuoneen! 
Historian ensimmäinen, mutta ei varmastikaan viimeinen, SPJL on ROCK -jäsen-
tapahtuma Tampereen Pakkahuoneella sujui erinomaisesti. Tästä suuri kiitos kuu-
luu sekä upeille bändeille että paikalle saapuneelle monisatapäiselle yleisölle. 
Rokki kansa jaksoi tanssia pikkutunneille ja samalla kuultiin arvokasta palautetta 
jäsenistöltä. Pieneen kyselyyn saatiin vastauksia 150 kpl, ja vastauksista selvisi, 
että liiton tärkeimpinä tehtävinä nähdään edunvalvonnan kova ydin eli jäsenten 
lomista huolehtiminen, palkkaneuvottelut ja vaikuttaminen politiikkaan. Olemme 
moderni ja rohkea liitto, kysymme ja kuuntelemme jäsenten toiveita ja vastaam-
me niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Rokataan taas, seuraava jäsentapah-
tuma kannattaakin merkata jo kalenteriin: SPJL risteily 11.4.2019 Silja Europalla! 
Lisää kuvia Rokista löydät myös Instagramista @spjl_po

SPJL chat tulee taas: 27.9. klo 14–16 
SPJL:n asiantuntijat vastaavat jälleen kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin 
 SPJL chatissa liiton kotisivuilla 27.9. klo 14–16. Kysy jäseneduista, edunvalvonnasta , 
neuvotteluista tai vaikka mökeistä. Me vastaamme!
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kannessa

Tero Väyrynen ja Maarit Hannonen:

OULUSSA ODOTETAAN 
TOIMIVIA JA TERVEITÄ TILOJA

10 P OLI ISI  & OIK EUS  3 | 2018



TEKSTI JA KUVAT

Katja Almgren

Sisäilmaongelmat yhdistävät SPJL:n jäseniä yli hallinnonalojen ympäri Suomea. 

Vanhempi konstaapeli Tero Väyrysen työpaikalla Oulun Rata-aukion 

poliisitalolla oireilijoita oli liki 140 ennen kuin talo suljettiin ja toiminnot 

siirrettiin väistötiloihin. Väyrysen entinen seinänaapuri, käräjäsihteeri  

Maarit Hannonen työskentelee edelleen oikeustalolla Rata-aukion tiloissa.

OULUSSA ODOTETAAN 
TOIMIVIA JA TERVEITÄ TILOJA
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 Se mitä 
muut kutsuivat 

rakennustyömaaksi, 
oli meille 

työpaikka.
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väkeä massoittain sairauslomille, Oulun po-
liisilaitoksen työsuojeluvaltuutettu Tero Väy-
rynen kertoo.

Poliisitalossa työskentelevistä sisäilmasta 
oireili noin puolet, joista yli 60:ssä tapaukses-
sa epäiltiin ammattitautia. Räikein esimerkki 
on Väyrysen mukaan poliisivankila, jossa 
11:stä vartijasta yhdeksällä työterveyslääkä-
ri päätyi ammattitautiepäilyyn, kymmeneskin 
sai oireita. 

– Yksi vartijoista säilyi täysin oireettomana , 
mutta hän olikin virkavapaalla koko remontin 
ajan. Silti Valtiokonttori katsoi yhdeksän var-
tijan ammattitautiepäilyssä, ettei syy-yhteyt-
tä ollut, eikä ammattitautia vahvistettu, Väy-
rynen kummeksuu. 

Väyrynen kuvailee, kuinka työpäivien aika-
na tiloissa työskennelleillä vartijoilla kerään-
tyi ripsiin valkoista betonipölyä. Poistoilma-
venttiileistä saattoi tippua sahanpurua pää-
hän. Hän ihmettelee, eikö nämä seikat jo kie-
lineet siitä, että asiat olisi pitänyt tehdä toisin. 
Väki olisi pitänyt siirtää pois remontin alta.

– Oulun pääpoliisiasemalle pitkään töihin 
haaveillut vartija ehti työskennellä meillä 
vain muutaman kuukauden, kun hänellä to-
dettiin astma ja hän joutui palaamaan aiem-
paan virkapaikkaansa, Väyrynen kertoo.

Käytävillä haisi kannabis
Tammikuussa 2017 oikeustalon istuntosaliin 
numero 1 alkoi kerääntyä remonttipölyä. Kä-
räjäsihteeri Maarit Hannonen kertoo, että 

sali suljettiin nopeasti käytöstä ja silloin oi-
keustalollekin perustettiin sisäilmatyöryhmä. 

– Työterveyslääkäri on antanut kahdeksal-
le käräjäoikeudessa työskentelevälle suosi-
tuksen siirtyä työskentelemään käräjäoikeu-
den väistötoimistotiloihin keskustaan. Ne 
ovat kuitenkin vain suosituksia, eivätkä velvoi-
ta työnantajaa mitenkään, Hannonen toteaa. 

Poliisitalon puolen ongelmien ilmettyä on 
oikeustalon puolella tehty useita tutkimuksia 
ja korjaustoimenpiteitä. 

Tiiveysongelmaa poliisitalon ja oikeusta-
lon välillä oli havaittu jo aiemminkin. Vuodes-
ta 2001 alkaen Oulun käräjäoikeudessa työs-
kennellyt Hannonen muistelee, kuinka joskus 
töihin tullessaan saattoi haistaa poliisitalon 
puolella kuivatuksessa ja hävitykseen lähdös-
sä olevat kannabikset käräjäoikeuden käytä-
villä.

– Vuosien varrella ilmanvaihtoon oli tehty 
muutoksia, enkä usko, että kenelläkään oli ko-
konaiskuvaa sen toiminnasta. Se mitä muut 
kutsuivat rakennustyömaaksi, oli meille työ-
paikka. Lopputulema oli se, että poliisilaitok-
sen henkilöstöstä liki 10 prosentilla todettiin 
astma tai astman pahenema, itsekin lääkityk-
sen varaan joutunut Väyrynen kertoo.

Vuosien varrella myös erilaiset yhdistymi-
set ovat tuoneet lisää henkilöstöä niin poliisi-
talon kuin oikeustalonkin puolelle, mutta 
Hannonen arvelee ahtaiden tilojen ja ilman-
vaihto-ongelmien rasittaneen enemmän po-
liisipuolta, jossa toimintoja on 24/7. Oikeus-

N oin 40 % SPJL:n jäsenistä kokee, että  
heidän terveydentilansa on huonon-
tunut joko jonkin verran tai merkit-

tävästi kuluneen vuoden aikana, selviää Turun 
yliopiston työterveyshuollon oppiaineen ja 
SPJL:n yhteistyössä teettämästä valtakunnal-
lisesta sisäilmakyselystä, joka toteutettiin ke-
vään 2018 aikana. Kyselyyn vastasi noin 760 
liiton jäsentä.

Lähes puolet vastanneista kokee väsymys-
tä päivittäin tai viikoittain, ja 55 % kokee työ-
paikan sisäilmaongelmien aiheuttavan heille 
terveydellistä haittaa. Oireilla on vahva 
yhteys  työaikaan.

Oulun Rata-aukion toimitiloissa työsken-
teli vielä kaksi vuotta sitten 450 henkeä, heis-
tä 270 poliisissa ja 180 oikeushallinnon puo-
lella käräjäoikeudessa, Ulosottovirastossa ja 
Syyttäjälaitoksessa. Nyt jäljellä ovat enää kä-
räjäoikeuden vajaa 90 ja ulosoton vajaa 50 
virkamiestä.

– Ensimmäiset merkinnät poliisitalon sisä-
ilmaoireiluista ovat ilmeisesti vuodelta 2009. 
Sittemmin talossa on tehty erilaisia korjauk-
sia ja ikkunaremonttiakin. Viimeisin remont-
ti, joka aloitettiin syksyllä 2016 poliisivanki-
lan putkatiloissa oli viimeinen niitti, joka ajoi 

”Työhön liittyvä astma käsittää 
ammattiastman ja työn pahenta-
man astman. Työn pahentamassa 
astmassa esimerkiksi työpaikan pö-
lyt, käryt, voimakkaat hajut, lämpöti-
lan vaihtelut tai fyysinen rasitus voi-
vat pahentaa potilaan astmaa ja 
vaikeuttaa työssä pärjäämistä. Sai-

rautta ei korvata ammattitautina. 
Kun työ ja siihen liittynyt tietty si-
sään hengitetty aine eli altiste on to-
dennäköisesti potilaan astman pää-
asiallinen aiheuttaja, on kysymyk-
sessä ammattitauti.” 

Lähde: Työterveyslaitos

   Vanhempi konstaapeli Tero Väyrynen pal-

kittiin poliisin hopeisella ansiomitalilla tun-

nustuksena erittäin ansiokkaasta työsuojelu-

valtuutetun tehtävän hoitamisesta Rata-au-

kion oikeus- ja poliisitalon sisäilma-asiassa.

  Käräjäsihteeri Maarit Hannonen suosii 

työnkiertoa, koska se tuo työtehtäviin muka-

vaa vaihtelua ja monipuolinen osaaminen py-

syy yllä. Hannonen ei ole saanut oireita talon 

sisäilmasta, mutta kahdeksalla työkaverilla 

on työterveyslääkärin suositus työskennellä 

väistötoimistotiloissa.

  Oulun käräjäoikeuden tilat sijaitsevat 

edelleen Rata-aukiolla. Seinän takaa poliisit 

ovat muuttaneet väistötiloihin ympäri kau-

punkia.
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luotsanneen professori Tuula Putuksen mu-
kaan epätavallisen korkea osuus aikuisväes-
tössä. 

Työsuojeluvaltuutettuna Väyrynen jaksoi 
pitää sisäilma-asioita esillä ja rohkaisi oireili-
joita lääkäriin, vaikka sai monelta komment-
teja siitä, ettei lääkärissä käynti mitään pa-
ranna. Väyrynen toimi aktiivisena viestin vie-
jänä talon johdon ja henkilöstön välillä, sa-
malla kun kiinteistön omistajan taholta kävi 
voimakas vastatuuli.

– Koska aloin itsekin oireilla, Senaatti-
kiinteistöt meinasi kääntää asian minun hen-
kilökohtaiseksi ongelmaksi. Onneksi talon 
johto poliisipäällikkö Sauli Kuhaa myöten 
otti sisäilma-asiat vakavasti. Oireilijoita alkoi 
olla Oulussakin niin paljon, ettei syy voinut 
olla vain korvien välissä. Olisihan se melkois-
ta, jos valtion turvallisuutta pitäisivät pystys-
sä pelkät mielipuolet, Väyrynen naurahtaa 
sarkastisesti.

Välimatkat sitovat resursseja
Alkuvuodesta 2017 poliisitalon remontti kes-
keytettiin ja talo tyhjennettiin. Talon johto oli 
siirtynyt jo syksyllä 2016 Puolustusvoimien 
vanhaan sotilaskotiin Hiukkavaaraan, mutta 
nyt siirrettiin myös lupapalvelut Saariston-

hallinnon puolella tilat ovat käytössä vain vir-
ka-aikana.

Korvien välissäkö?
Sisäilmakyselystä käy ilmi, että SPJL:n jäsenet 
kokevat työtiloista selvästi enemmän haitto-
ja (56 %) kuin itse työstä (47 %) ja yleinen työ-
viihtyvyys on joka toisella vastaajalla hyvä ja 
joka viidennellä erinomainen. 

Väyrynen uskoo, että turvallisuuden 
eteen työskentelevät valtion virkamiehet ovat 
niin sitoutuneita työhönsä, että tulevat her-
kästi töihin, vaikka sitten sairaina. Hannonen 
on samoilla linjoilla.

– Työmoraali on niin korkealla ja herkästi 
ajatellaan, että mitä yhdestä flunssasta, työt 
on tehtävä. Kahvipöytäkeskusteluissa olem-
me puhuneet, kuinka sisäilmaoireet mielle-
tään usein naisten vaivoiksi, vaikka ne eivät 
sitä tietenkään ole, Hannonen sanoo.

Väyrysen oli monen muun tavoin vaikea 
hyväksyä ajatusta, että oireili sisäilmasta. 
Hän jäi lopulta sairauslomalle keväällä 2016 
ja uudelleen remontin alettua saman vuoden 
syksyllä. 

Sisäilmatutkimukseen vastanneista liki 70 
% oli joutunut olemaan infektioiden vuoksi 
poissa työstään. Luku on kyselytutkimusta 

kadulle, tutkinta Intiöön, putkatilat Haukipu-
taalle ja Raaheen.

Käytännössä hajautetut toiminnot ovat 
tarkoittaneet sitä, että resursseja sitoutuu ai-
empaa enemmän välimatkoihin.

– Kiinniotettuja kuljetetaan Haukiputaalle 
25 kilomerin päähän, Raaheen 80 kilometrin  
päähän tai joskus jopa Ylivieskaan 140 kilo-
metrin ja Kokkolaan 200 kilometrin päähän, 
Väyrynen luettelee ja myöntää, että järjes-
telyt aiheuttavat poliisitoiminnalle ja oikeas-
taan samalla koko oikeusketjulle omat haas-
teensa.

– Pelkästään jo yhden jutun äärellä voi-
daan joutua tekemään nyt monta matkaa, 
kun rikosasian käsittely käydään joka tapauk-
sessa Oulun käräjäoikeudessa joko oikeusta-
lolla tai kahdessa väistöistuntosalissa Intiös-
sä, Rata-aukion tiloissa työskentelevä Hanno-
nen komppaa.

Osa Rata-aukion poliisitalon puolella 
työskennelleistä ei voi astua oikeustaloon-
kaan saamatta oireita. Väyrynen on yksi heis-
tä, joka joutuu hoitamaan todistelut puheli-
mitse tai videoyhteyden välityksellä. Pakkokei-
no- ja rikosjuttujen käsittelyissä video- ja pu-
helinyhteyksien käyttö onkin Hannosen mie-
lestä lisääntynyt aiemmasta.

Väyrysen työpiste siirtyi Saaristonkadulle, 
jonka tilat ovat olleet aiemmin vähittäiskau-
pan käytössä. Poliisitoiminnan ripottelu väis-
tötiloihin toi helpotusta monelle Rata-aukion 
sisäilmasta kärsivälle, mutta osalle sairastu-
minen jätti elinikäisen jäljen. 

– Työkaverini syö päivittäin kuudesta kah-
deksaan erilaista lääkettä vain siksi, että ky-
kenee käymään töissä, Väyrynen sanoo ja 
kertoo, että hänellä astmalääkitys on käytös-
sä nykyisin vain silloin, kun iskee flunssa.

Kyselyitä paljon,  
tuloksia vähän
Liiton kyselytutkimuksen vastausprosentti jäi 
poikkeuksellisen alhaiseksi. Yksi syy tähän 
saattaa olla poliisihallinnon puolella tiukka 
tuve-verkko, joka joko estää uutiskirjeellä jae-
tun linkin perillemenon tai ainakin hankaloit-
taa linkin avaamista merkittävästi. Väyrynen 

SPJL:n sisäilmakyselyn tuloksia
SPJL:n sisäilmatutkimus toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston 
työterveyshuollon oppiaineen kanssa. Kysely on valtakunnallisesti kattava.
• Kysely lähetettiin uutiskirjeen kautta kaikille sähköpostinsa antaneille 

SPJL:n jäsenille alkuvuodesta 2018. Kyselyyn vastasi 760 jäsentä.
• Työtiloista koetaan selvästi enemmän haittoja (56 %) kuin itse työstä 

(47 %). Vain alle 10 % koki työtilojen olevan kunnossa.
• Noin 40 %:lla terveydentila on huonontunut jonkin verran tai 

merkittävästi kuluneen vuoden aikana.
• Yli puolet vastanneista kokee työpaikan sisäilman tunkkaiseksi ja 

ilmanvaihdon riittämättömäksi.
• Noin 55 % kokee työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttavan heille 

terveydellistä haittaa. Oireilla oli vahva yhteys työaikaan.
• Kasvojen ja käsien iho-oireita oli yli 40 %:lla vastanneista.
• Melkein 70 % on ollut infektioiden vuoksi poissa työstä, mikä on 

epätavallisen korkea osuus aikuisväestössä.
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Hiukkavaarasta saattaa tulevaisuudessa 

löytyä niin poliisin, vankilan kuin käräjä

oikeudenkin toimitilat.

uskoo, että jäsenet saattavat olla myös turtu
neita jatkuviin kyselyihin.

– 10 vuoden sisään pelkästään Työterveys
laitos on tehnyt kolmesta neljään kyselytutki
musta sisäilmaan liittyen. Tänä vuonna käyn
nistyi myös Oulun sairaanhoitopiirin infekti
oiden torjuntayksikön osastonylilääkäri Han-
nu Syrjälän ja entisen työterveyslääkärim
me Saija Hyvösen tutkimus, johon löytyi kyl
lä vastaajia Oulusta, mutta tutkimus tökkäsi 
siihen, ettei sopivaa verrokkiryhmää löytynyt 
muualta Suomesta. 

Tutkimukseen olisi Väyrysen mukaan tar
vittu toinen vastaavan kokoinen poliisilaitos, 
jossa ei olisi ollut minkäänlaista sisäilmaon
gelmaa viimeisen 10 vuoden aikana. Verrok
kiryhmään olisi lisäksi pitänyt saada riittävä 
määrä vastaajia.

SPJL:n sisäilmakyselyssä vain alle 10 % 
vastanneista ilmoitti työpaikkarakennuksen 

olevan kunnossa. Noin 40 %:ssa on tehty pin
taremonttia, noin 30 %:ssa tiiveyskorjauksia, 
noin joka kolmannessa ilmanvaihdon tehos
tamista ja noin 10 %:ssa laaja peruskorjaus. 
Remontteihin tyytymättömien osuus oli yli 
40 % vastaajista.

Oulussa odottava tunnelma
Oulun poliisilaitoksella odotetaan lopullista 
päätöstä tulevaisuudesta. Vaikka poliisin tila
hankesuunnittelu uuden toimitilan rakenta
misesta Hiukkavaaran pääpoliisiaseman yh
teyteen käynnistyy lokakuussa, päätös vaatii 
toteutuakseen myös asemakaavan, jota ei Se
naattikiinteistöjen omistamalla maaalalla 
vielä ole. 

Alustavan suunnitelman mukaan uudet ti
lat olisivat poliisin käytössä vuonna 2022 ja 
samalle alueelle keskittyisivät ainakin poliisin 
ja vankilan tilat. Senaattikiinteistöjen Poh

joisSuomen rakennuttajapäällikkö Marita 
Rovamo kertoo, että oikeustalon hankeselvi
tys on valmistumassa.

– Toivomme, että oikeusministeriö tekisi 
päätöksen sijoittumisesta syyskuun aikana. 
Senaattikiinteistöt ja Oikeusministeriö ovat 
tutkineet oikeustalolle seitsemää erilaista si
joitusvaihtoehtoa, joista Hiukkavaara on yksi.

Maarit Hannonen pitää ajatuksesta, että 
oikeushallintokin löytäisi tulevaisuudessa 
paikkansa Hiukkavaarasta. 

– Teemme töitä tiiviisti ja ketju toimisi lois
tavasti, jos olisimme lähekkäin, Hannonen 
miettii.

– Sisäilmaasiat ovat meidän kaikkien 
asia, niin työnantajan, työntekijöiden kuin lii
tonkin. Ansaitsemme kaikki toimivat, turvalli
set ja terveelliset tilat. Jo ammatin houkutte
levuuteenkin vaikuttaa se, miten henkilöstös
tä huolehditaan, Väyrynen muistuttaa. 
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Neuvottelu- ja sopimustoimintaa 
– Turvallisuusjaosto asiantuntijana

J ulkisalan koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO valvoo jäsen-
tensä oikeudellisia, taloudelli-

sia, sosiaalisia sekä työmarkkinallisia 
etuja. Vuodesta 1995 lähtien JUKO on 
neuvotellut julkisen sektorin ja näihin 
verrattavissa olevien alojen akavalais-
ten virka- ja työehtosopimukset valta-
kunnallisen pääsopijajärjestön roolis-
saan. 

JUKO edustaa yli 200 000 työnte-
kijää, joista kuntien palveluksessa on 
noin 65 prosenttia, valtiolla viidennes, 
yliopistoissa noin 12 prosenttia ja seu-
rakunnissa 3 prosenttia. 

– JUKOn toimintaan kuuluu oleel-
lisesti paikallisen tason edunvalvonta. 
Järjestöllä on luottamusmiehiä noin 3 
900, joista suurin osa kunnissa. Luot-
tamusmiehet neuvottelevat työnanta-

jien kanssa ja avustavat jäseniä työ- 
ja virkasuhdeasioissa, kertoo Päällys-
töliiton sekä JUKOn Turvallisuusjaos-
ton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen. 

JUKOn ylin päättävä elin on liitto-
kokous, käytännön toiminnasta vas-
taa hallitus. Sektorikohtaisesti toimi-
vat neuvottelukunnat päättävät niitä 
koskevista virka- ja työehtosopimuksis-
ta. Valtion neuvottelukunta tekee so-
pimuksia koskevat hyväksymis- tai hyl-
käämisesitykset hallitukselle. 

– Neuvottelukunnan puheenjohta-
jana on SPJL:n puheenjohtaja Jonne 
Rinne. JUKO on yhtenä allekirjoittaja-
na valtion virka- ja työehtosopimuksis-
sa. Neuvotteluorganisaationa se an-
taa mandaatin niin luottamusmies- 
kuin neuvottelutoiminnallekin. Turval-
lisuusalalla meillä on omia virastokoh-

taisia tarkentavia virkaehtosopimuk-
sia ja Puolustusvoimien pöydässä is-
tumme mukana JUKOn mandaatilla.

Vakavan voimavarana 
yhdessä tekeminen
JUKOn muodostavat kahdeksan jäsen-
yhdistystä. Yksi näistä on 17 akavalai-
sen liiton muodostama Vakava, johon 
SPJL:n tavoin kuuluvat muun muassa 
Tieteentekijöiden liitto ja Päällystöliit-
to. Vakava perustettiin vuonna 1991 
ajamaan jäsenjärjestöjensä jäsenten 
etuja, palkkoja ja palvelusuhteen eh-
toja neuvottelu- ja sopimustoiminnas-
sa. Yhteenliittymän kautta luonnistuu 
Lukkarisen mukaan edustus Akavaan, 
JUKOon sekä YTN:n toimielimiin hal-
litus- ja neuvottelukunnan paikkojen 
muodossa. 

TEKSTI
Kati Keturi

KUVA
Katja Almgren

  Jyrki Lukkari-

nen aloitti Pääl-

lystöliiton pu-

heenjohtajana 

vuoden 2018 

alusta ja toimii 

nyt myös jukolai-

sen Turvallisuus-

jaoston puheen-

johtajana.
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rin osa valtion turvallisuusalojen hen-
kilöstöstä on edustettuna. Jaosto on 
erittäin tärkeä toimielin ja voimavara, 
Lukkarinen toteaa. 

Luottamusmiehestä 
Päällystöliittoon
Lukkarisen oma tausta on maanpuo-
lustuksessa. Päällystöliiton puheen-
johtajana hän ajaa maanpuolustuk-
sen, rajavartioinnin ja sotilaallisen krii-
sinhallinnan aloilla toimivien asioita. 
Maasotakoulussa Lappeenrannassa 

palvellut mies liittyi Päällystöliittoon 
jo nuorena kersanttina. Aktivoitumi-
nen edunvalvontatoimintaan tapah-
tui 1990-luvun lopussa.

– Toimin kymmenen vuotta Lap-
peenrannassa luottamusmiehenä. 
2005 tulin valituksi Päällystöliiton halli-
tukseen, jossa toimin muun muassa va-
rapuheenjohtajana. Olen tehnyt edun-
valvontaa niin luottamus- kuin hallinto-
puolella ja saanut kokemusta paikallis-, 
alue- ja keskustason toiminnasta. Tämä 
on ollut luontainen jatkumo. 

– Yksin toimimalla jäsenmäärät ei-
vät oikeuttaisi edustuksiin, mutta yh-
dessä olemme vahvoja. Vakavalla on 
asiantuntemusta ja neuvotteluvoimaa 
kaikilla sektoreilla. Jokaisella sektoril-
la (valtio, yliopisto, yksityinen, kirkko, 
kunta) on Vakavan hallituksen alainen 
ryhmä. Valtioryhmän puheenjohtaja-
na on Jonne Rinne. 

Vakava osallistuu julkisen sektorin 
sopimustoimintaan JUKOn kautta sen 
toiseksi suurimpana jäsenenä. Vaka-
van jäsenjärjestöt kuuluvat suoraan 
Akavaan, mutta vastaavat itse amma-
tillisesta edunvalvonnastaan. 

TurvaJ yhdistää 
turvallisuusalan 
ammattilaiset
Valtion neuvottelukunnan asettamaan 
Turvallisuusjaostoon kuuluu vakava-
laisten lisäksi muitakin tahoja, kuten 
Julkisen sektorin esimiehet ja asiantun-
tijat JEA. Turvallisuusjaoston päätavoi-
te on edistää ja kehittää valtiolla turval-
lisuusalalla työskentelevän henkilöstön 
asemaa liittyen työsuojeluun, virka- ja 
työehtosopimuksiin ja työolosuhteisiin. 

– Turvallisuusjaosto on JUKOn val-
tion neuvottelukunnan asettama toi-
mielin, joka juontaa juurensa vanhas-
ta puolustus- ja rajajaostosta. Vuo-
sien varrella laajennuttuaan se edus-
taa käytännössä valtiolla työskentele-
viä turvallisuusalojen henkilöitä. Tur-
vallisuusjaosto toimii valtioneuvottelu-
kunnan asiantuntijana jaksotyöalojen 
edunvalvonnan valmistelussa. Muka-
na kokoonpanossa ovat muun muassa 
SPJL, Upseeriliitto ja Päällystöliitto. 

– Käsittelemme ja jaamme infoa 
turvallisuusalojen sopimusasioista ja 
luottamusmiestoiminnasta, valmiste-
lemme turvallisuusalojen neuvottelu-
tavoitteita vietäväksi eteenpäin, kä-
sittelemme turvallisuusalojen virka- 
ja työehtosopimuksia sekä teemme 
esityksiä valtion neuvottelukunnal-
le. Meillä on kattava konklaavi: suu-

 Turvallisuusjaoston päätavoite on  
edistää ja kehittää valtiolla turvallisuusalalla  

työskentelevän henkilöstön asemaa.

SOTE
JUKO

Valtio
(Valtion neuvottelu-

 kunta VNK)
Yliopisto

Kunta Kirkko

JEA

SPJL
Upseeri-

liitto

Päällystö-
liitto

Ammattiliitto
AVATurvaJ

SPJL:n jäsenenä olet osa suurempaa ko-

konaisuutta, jotta liitolla on parhaimmat 

mahdolliset edellytykset ajaa etuasi.
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P&O t yöpaikal la  –  SPJL :n to imis to

• Työpaikka: Suomen Poliisijärjestöjen Liitto
• Henkilöstön määrä: 15, joista 11 vakituista  

ja 4 määräaikaista
• Jäsenmäärä liitossa: 11 033 (sis. opiskelijat 480)

MINNA HUHTA, KOULUTUS- JA 
EDUNVALVONTASUUNNITTELIJA

Kertoisitko itsestäsi?
Nuppu, 34: Olen vastikään espoolaistunut kolmekymppinen 
valtiotieteilijä. Olen utelias ja yritän aina katsoa asioita mo-
nesta eri kulmasta. Innostun nähdessäni työn kantavan hedel-
mää, olkoon se sitten onnistunut projekti töissä tai hyvin vedet-
ty treeni kuntosalilla. Nautin luonnossa liikkumisesta ja hyvistä 
kirjoista. Parasta juuri nyt on seurata 5-vuotiaan tyttären tou-
huja ja ajatuksia. 

Minna, 45: Olen reilu nelikymppinen porvoolainen savolaisil-
la juurilla. Minulle on tärkeää saada hieman ”unelmien päivää” 
jokaiseen päivään, niin työssä kuin arjessa kotona. Parasta ovat 
tietenkin perhe ja yhdessä matkustaminen sekä ihanat metsä-
lenkit.

Ripaus fingerporilaista huumorintajua tekee työpäivästä ai-
na sujuvamman. Innostun ja innostan herkästi kokeilemaan uu-
sia asioita. 

Millainen työtausta sinulla on?
Nuppu: Olen tehnyt monenlaisia viestinnän töitä mediaseu-
rannasta ja sometuotannosta kampanjasuunnitteluun ja vies-
tinnän strategiatyöhän. Olen opiskellut poliittista historiaa ja 
kansainvälistä politiikkaa Suomessa ja Ranskassa. Viestinnän 
pariin olen suuntautunut työelämässä. 

KUVA
Katja Almgren

  SPJL on rohkea, 
vaikuttava ja 

omistaan huolehtiva 
ammattiliitto.
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NUPPU PELEVINA, 
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

Ensimmäinen varsinainen viestintäalan työni oli Kilpailu
virastossa. Olen ollut julkisella sektorilla ja järjestöpuolella, 
 viimeiset kaksi vuotta Professoriliitossa ja Tieteentekijöiden lii
tossa. Yliopistojen historiallinen lakkokevät 2018 opetti paljon 
liittoviestinnästä, ja sitä kautta myös akavalainen järjestökent
tä on tullut tutuksi. 

Töiden ohella teen väitöskirjaa Helsingin yliopistoon sosi
aalisen median vaikuttajista, keskityn erityisesti YouTubeen ja 
tubettajiin. 

Minna: Työni alkoivat aikoinaan farmasiasta 1999. Työpaikal
la oli hyvä ayhenki ja minut napattiin järjestötoimintaan mu
kaan. Sanonta ”päivääkään en vaihtaisi pois” pitää täysin paik
kansa kohdallani. 

Toimin useita vuosia luottamusmiehenä apteekissa ja val
tuutettuna Farmasialiiton valtuustossa. Vuonna 

2007 toimin liiton valmiustoimikunnan puheen
johtajana. Lakko kesti melkein kolme viikkoa. 

Lopputulos tuntui ensin vain siedettävältä, 
mutta vuotta myöhemmin yleiseen tilantee

seen verrattuna oli sopimus todella hyvä. 
Vuonna 2008 siirryin työsuhdeasian

tuntijaksi Farmasialiiton toimistoon. 
Toimin osittain myös edunvalvonta

tehtävissä, joista Kikyneuvottelut 
olivatkin kaikista haastavin kier

ros. Akavalainen järjestökent
tä on tuttu ja nyt SPJL:ssä tuli 

konkarille mahdollisuus op
pia uutta ja kehittää osaa
mistani edelleen.

Millaista työ 
 liiton toimis
tossa on?
Nuppu: Sijaistan par
haillaan siviilikriisihal
linnan tehtävissä 

olevaa Sari Haukkaa liiton viestinnässä, ja toimistolla on loista
va fiilis! Olen saanut uusilta työkavereilta erinomaisen vastaan
oton ja perehdytyksen jäsenistön toimialoille. Töitä tehdään yh
teen hiileen puhaltaen. 

Suunnittelen, toteutan, seuraan ja analysoin viestintää. Toi
min P&Olehden päätoimittajana ja vastaan viestinnän strate
gisesta puolesta. Kirjoitan ja tuotan sisältöä sosiaalisen medi
an kanaville. Toimin myös neuvottelujärjestö JUKOn valtiosek
torin tiedottajana. Digitalisaatio muuttaa viestinnän rytmiä, ja 
nopeasti muuttuva mediaympäristö pitää työkentän jännittä
vänä. Nautin nopeatempoisesta somemaailmasta, jossa saa 
oppia uutta jatkuvasti. 

Minna: Fiilis toimistolla on kerrassaan mahtava ja tunsin kuu
luvani porukkaan heti. Olen todella vaikuttunut toimiston laa
jasta osaamisesta – ”Turvaamme selustasi” pitää todellakin 
paikkansa, koska edunvalvonnan asiantuntijoita ja osaamista 
on niin monialaisesti. 

Työtehtäviini kuuluvat liiton koulutusten suunnittelu alus
ta loppuun sekä vuosittaisen koulutuspaletin hallinnointi, yh
teydenpito aluetoimikuntiin ja jäsenyhdistyksiin, opiskelijatoi
minnasta vastaaminen osaltani sekä osallistuminen neuvotte
lutoimintaa tukevan materiaalin tuottamiseen ja paljon muuta.

Millaisena ammattijärjestönä näet SPJL:n 
tulevaisuudessa?
Nuppu: SPJL on tulevaisuudessakin rohkea, vaikuttava ja omis
taan huolehtiva ammattijärjestö. Moderni liitto, joka reagoi no
peasti uusiin tuuliin, kokeilee rohkeasti uusia ideoita ja tarttuu 
ripeästi jäsenten nostamiin epäkohtiin. SPJL on hyvä ja luotet
tava yhteistyökumppani. 

Minna: Ehdottomasti edelleen luotettava, helposti lähestyt
tävä ja ketterästi asioihin reagoiva ammattiliitto, olipa kysees
sä jäsenyyteen, työsuhteen ehtoihin tai yhteiskuntaan vaikutta
va pieni tai iso asia. SPJL tarjoaa jäsenistölle parhaan työsuh
deturvan lisäksi monipuolisia koulutuksia ja jäsentapahtumia, 
joissa halutaan olla mukana! 
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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 Sisä-Suomi, Helsinki ja Oulu.

Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon kuuluu yhteensä 83 
paikallista ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Kuuluessasi 
SPJL:ään olet yksi 11 000 henkilöjäsenestä, jotka ovat jär-
jestäytyneet näihin yhdistyksiin. Lisäksi paikallista toimin-

taa vahvistamaan on luotu 11 aluetoimikuntaa, joihin kaik-
ki 83 yhdistystä ovat jakautuneet maantieteellisesti. Valta-
kunnallisten yhdistysten jäsenet osallistuvat sen aluetoimi-
kunnan toimintaan, missä heidän virkapaikkansa sijaitsee.

Liitto järjestää yhteistyössä aluetoimikuntien kanssa 
toimintaa, johon liiton jäsenet ovat tervetulleita. Yksi ta-
pahtumista on SPJL:n risteily, joka saa jatkoa ensi keväänä 
11.4.2019. Päivämäärä kannattaa merkitä jo nyt kalente-
riin ja tarkkailla liiton viestintäkanavia siitä, milloin ilmoit-
tautuminen käynnistyy!

Alueiden äänet

TEKSTI
Katja Almgren

20 P OLI ISI  & OIK EUS  3 | 2018



alueiden äänet – Sisä-Suomen aluetoimikunta

Sisä-Suomesta kuuluu: 
”Me ollaan paras aluetoimikunta!”

Ymmärrys laajasta 
edustuksesta
Tietoa tarvitaan, sillä pelkästään polii-
silaitoksen toimipisteiden toimintaym-
päristöt poikkeavat toisistaan melkoi-
sesti. Vilkkaiden Tampereen ja Jyväs-
kylän lisäksi alueella toimii yleispoliisi-
järjestelmä pienemmillä asemilla. Toi-
mintatavat eri kokoisissa tai kaukana 
toisistaan olevissa toimipisteissä eivät 
välttämättä voi olla samanlaisia, mut-
ta tasapuolisuuteen pitäisi pyrkiä. 

Poliisin lisäksi myös valtakunnallis-
ten yhdistysten edustajat tuovat mu-
kaan laajempaa näkemystä. Alueen 
toiminnan erikoisuutena on myös Polii-
siammattikorkeakoulu, josta on muka-
na edustajat sekä henkilöstöyhdistyk-
sestä että poliisiopiskelijoita edustavas-
ta oppilaskunnasta. Sisä-Suomi onkin 
ainoa aluetoimikunta, jossa saadaan 
kuulla myös opiskelijanäkökulmaa.

Aluetoimikunnassa käydyt keskus-
telut edesauttavat ymmärryksen syn-
tymistä toisten toiminnasta ja laajen-
tavat omaa näkökulmaa. Eri henkilös-
töryhmien edustus varmistaa, ettei yk-
sipuolisia käsityksiä pääse syntymään. 

Luottamusta ja avointa 
keskustelua
Kokouksien parasta antia on eri aluei-
den kuulumisten läpikäynti. Ryhmän 

kesken vallitsee avoimuus ja luotta-
mus siitä, että suunsa voi avata asi-
asta kuin asiasta ja keskustelu pysyy 
hedelmällisenä. Joskus nousee esille 
asioita, jotka toisissa paikoissa pää-
sääntöisesti onnistuvat ja toisissa 
pääsääntöisesti eivät. Tätä tietoa vie-
dään aluetoimikunnasta eteenpäin 
liittoon, yt-toimikuntaan tai asiaa hoi-
taville vastuuhenkilöille. 

Jäsenille aluetoimikunnan edus-
tajat saavat mukaansa ajankohtais-
ta tietoa. Tietoa toimitetaan jäsenille 
myös kokouskoosteella sähköpostitse. 
Aton seminaariin on vuosittain kutsut-
tu myös poliisilaitoksen johtoa keskus-
telemaan ajankohtaisista huolista, on-
nistumisista ja tulevasta. Käytännöis-
tä on saatu sovittua hyvässä yhteisym-
märryksessä. 

Myös viihteellistä toimintaa pyri-
tään järjestämään mahdollisuuksien 
mukaan. Esimerkiksi ennen liiton SP-
JL on ROCK -iltaa järjestettiin Tampe-
reella sisäsuomalaisille jäsenille pre-
Rock-ohjelmaa. Toivottavasti tapahtu-
massa välittyi se sama yhteisöllisyys 
ja huumori, joka värittää asiapainot-
teisia aton kokouksia. 

Kun kysyin aluetoimikunnalta, mi-
tä haluamme kertoa meistä muille, 
vastaus oli häpeilemättömän vahva: 
”Me ollaan paras!”

Puheenjohtaja: 

Jouni Taipale

Sihteeri: 

Jussi Harjula

Viestintä-

vastaava: 

Miia Ahlfors,  

lokakuusta läh-

tien Piia Kuusisto

SISÄ-SUOMI 

TEKSTI
Miia Ahlfors

17 
jäsenyhdistystä  Sisä-Suomi on ainoa aluetoimikunta, jossa 

saadaan kuulla myös opiskelijanäkökulmaa.

Kahden maakunnan alueella 
noin 788 000 asukasta ja 45 
kuntaa. Toiminta-alue, joka 

ulottuu Urjalasta Pihtiputaalle. Kaksi 
suurta ja vetovoimaista kaupunkikes-
kusta ja pienempiä asutuskeskuksia ri-
poteltuna pinta-alaltaan suurelle alu-
eelle. Tämän haastavan alueen jäse-
nistöä edustaa Sisä-Suomen aluetoi-
mikunta.

Kokouksissamme on mukana 11 
paikallista yhdistystä ja useita valta-
kunnallisten virastojen edustajia, esi-
merkiksi oikeushallinnon ja KRP:n hen-
kilöstöstä. Jäseninä on määräaikaisia 
sekä ikiaikaisia viranhaltijoita. Heillä 
on osaamista, näkemystä, uusia aja-
tuksia, kehittämisintoa ja kokemusta. 
Varsin hyvä kokoonpano siis.

Aluetoimikunta uudistui kauden 
alusta toimihenkilöiltään, sillä sekä 
puheenjohtaja että sihteeri vaihtui-
vat. Onneksi sekä nykyinen puheen-
johtaja Jouni Taipale, että sihteeri 
Jussi Harjula tuovat molemmat vai-
kuttamiseen jatkuvuutta pitkällä koke-
muksellaan aluetoiminnassa. 

Vuosittaiset neljä kokousta sisältä-
vät jokainen paljon asiaa, keskustelua 
ja kokemusten jakamista. Porukkaan 
on sattunut pari valtakunnallisen yh-
distyksen puheenjohtajaa, poliisin joh-
toryhmän jäseniä ja muutama liiton 
hallituksen jäsen, joten tietoa liikkuu 
tapaamisissa vuolaasti. 
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alueiden äänet – Helsingin aluetoimikunta

suttu muun muassa poliisiylijohtaja, 
pääkaupunkiseudun poliisiyksiköiden 
päälliköt ja liiton johtoa. 

Tänä vuonna järjestetyssä tilaisuu-
dessa saimme kuulla, miten tuleva si-
viilitiedustelulaki muuttaa Supon toi-
mintaa enemmän kuin mikään aiem-
pi uudistus. Poliisihallituksen edustaja 
kertoi suunnitelmista turvata poliisin 
talous ja poliisien määrä pidemmällä 
tähtäimellä. Poliisilaitosten päälliköt 
puhuivat henkilöstömääristä, toimitila-
asioista ja tulevan tutkintavankeuslain 
aiheuttamista toiminnan muutoksista. 

Osallistujia on ollut paljon, päivien 
anti on vastannut odotuksia ja niinpä 
on sovittu, että perinne jatkukoon.

Vuoden 2017 lopussa järjestetty 
lakkoharjoitus oli monelle osallistujal-
le uusi kokemus. Huolimatta ”media-
väen” yrityksistä jallittaa antamaan 
medialta salassa pidettävää tietoa, 
kunkin osallistujan rooli ja tehtävät 
kuitenkin selkiytyivät ja lopuksi an-
noimme itsellemme papukaija-merkin 
suorituksesta.

Aluetoimikunta on järjestänyt tä-
nä vuonna kahdet vaalit; SPJL:n hal-
lituksen täydennysvaalin sekä HPY:n 
pääluottamusmiesvaalit. Liiton kevät-
valtuusto vahvisti hallituksen täyden-
nysvaalin tuloksen ja valituksi tuli Eva 
Korhonen. Tomi Sevander puoles-
taan valittiin Helsingin laitoksen pää-
luottamusmieheksi.

Aluetoimikunta, Helsingin Poliisien 
Yhdistys ja Helsingin poliisilaitos jär-
jestivät yhdessä syksyn alussa henki-
löstölle liikuntapäivän, jossa käveltiin 
joukkueina Pasilasta Lauttasaareen (9 
km) ja suoritettiin rastitehtäviä mat-
kan varrella. Perillä odotti lämmin sau-
na ja ruoka. Tähän Tyhy-päiväksi luet-
tuun tapahtumaan sai osallistua mah-
dollisuuksien mukaan koko henkilöstö. 
Työaikaakin sai käyttää neljä tuntia.

Tästä eteenpäin aluetoimikunta 
jatkaa ja kehittää yhteistyötä pääkau-
punkiseudun muiden aluetoimikuntien 
kanssa ja pyrkii aktivoimaan jäseniä 
ammattiyhdistystoimintaan.  

Helsinki tiivistää yhteistyötään 
pääkaupunkiseudun 
aluetoimikuntien kanssa

Puheenjohtaja:

Harri Lindholm

Sihteeri: 

Teppo Viljanen

HELSINKI

TEKSTI
Harri Lindholm

4 
jäsenyhdistystä

 Aluetoimikunta on 
järjestänyt tänä vuonna 

kahdet vaalit.

H elsingin aluetoimikuntaan 
kuuluu kahdeksan varsinais-
ta jäsentä, joista viisi on Hel-

singin Poliisien Yhdistys ry:stä, yksi Suo-
men poliisihallinnon henkilöstö SPH 
ry:stä, yksi Suojelupoliisin henkilökun-
ta ry:stä ja yksi Suomen poliisipääl-
lystöyhdistys ry:stä. Lisäksi kokoonpa-
noon kuuluu viestintävastaava ja läsnä-
olo- ja puheoikeudella Helsingin poliisi-
laitoksen työsuojeluvaltuutettu ja pää-
luottamusmies sekä SPJL:n hallituksen 
helsinkiläinen jäsen. Aluetoimikunta ko-
koontuu 1–3 kertaa keväisin ja syksyi-
sin sekä erityisen tarpeen mukaan. 

Viime vuonna liittokokouksessa 
aluetoimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Harri Lindholm seuraavaksi 
neljäksi vuodeksi. Sekä Lindholm että 
sihteeriksi valittu Teppo Viljanen jat-
kavat tehtävissään toista kautta, va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Kai Lind-
qvist. Viestintävastaavaksi valittiin 
Jyrki Mäkikokko, mutta aluetoimi-
kunta etsii parhaillaan Mäkikokolle 
seuraajaa. Puheenjohtajalla on läsnä-
olo- ja puheoikeus Helsingin Poliisien 
Yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Yhteistyö Helsingin aluetoimikun-
nan, Itä-Uudenmaan aluetoimikunnan 
ja Länsi-Uudenmaan aluetoimikunnan 
kesken on tiivistynyt viime vuosina ja 
aluetoimikunnat yhdessä ovat järjes-
täneet koulutuspäiviä, joihin on kut-
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alueiden äänet – Oulun aluetoimikunta

Oulussa mennään 
yhdessä eteenpäin

P elekääkkö nää polliisia? on pe-
rinteinen oululainen sanonta. 
Minun vastaukseni on, että en 

pelkää. Kuten en pelkää myöskään Suo-
men Poliisijärjestöjen Liittoa, Hätäkes-
kuslaitosta tai oikeuslaitostakaan, vaan 
uskon niihin kaikkiin. Tämä onkin syy, 
miksi aikanaan lähdin poliisiksi opiske-
lemaan ja miksi liityin mukaan ammat-
tiyhdistystoimintaan.

Oulun aluetoimikunta toimii Oulun 
poliisilaitoksen alueella, johon kuulu-
vat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
maakunnat. Henkilöstöä Oulun polii-
silaitoksella on noin 720. Alueella toi-
mii seitsemän paikallisyhdistystä sekä 
valtakunnallisia yhdistyksiä, ja niiden 
aktiivisuus vaihtelee suuresti. Osa yh-
distyksistä on puhtaasti mökkiyhdis-
tyksiä ja toiset taas järjestävät aktiivi-
sesti toimintaa jäsenistöilleen.

Syksyn 2017 liittokokous valitsi uu-
deksi aluetoimikunnan puheenjohta-
jaksi minut, Hannu Lappalaisen. Va-
rapuheenjohtajana toimii Tomi Reini
kainen, sihteerinä ja liiton hallituksen 
jäsenenä Markku Kinnunen sekä 
viestintävastaavana Tero Väyrynen.

Liittokokouksen jälkeen aluetoimi-
kunnan toiminta käynnistyi varsin vilk-
kaasti ”työtaisteluharjoituksella”, jon-
ka jälkeen järjestettiin luottamusmies- 
ja työsuojeluvaalit sekä nimettiin hen-
kilöstöä eri toimielimiin. 

Vaikka toimikausi on vasta alussa, 
on alueellamme tapahtunut lyhyessä 
ajassa paljon hyviä asioita, kuten se, 

että Oulun poliisien yhdistys ry hyväk-
syttiin kesäkuun 2018 alussa SPJL:n 
jäseneksi ja näin saatiin päätökseen 
varsin pitkään kestänyt erillään olo. 
Toivotankin vielä kerran Oulun poliisi-
en yhdistyksen tervetulleeksi mukaan 
aluetoimikunnan toimintaan – yhdes-
sä olemme vahvempia kuin erikseen.

Aluetoimikunnan kokouksissa on 
ollut hyvin osallistujia ja asioita vie-
dään aktiivisesti eteenpäin hyvässä 
hengessä. Suurimmat huolenaiheet 
ovat tällä hetkellä henkilöstön jaksa-
minen sekä sisäilmaongelmien aiheut-
tamat sairaudet, jotka seuraavat mei-
tä vielä pitkään, sairastuneilla jopa ko-
ko loppuelämän.

Haasteiden kautta kohti 
parempaa tulevaisuutta
Sisäilmaongelmat aiheuttavat mur-
hetta ja sairastumisia poliisien kes-
kuudessa kautta Suomen. Myös Oulun 
poliisilaitoksella on erilaisia ongelmia 
useissa toimitiloissa. Pahimpina voi-
daan pitää Oulun entistä pääpoliisi-
asemaa Rata-aukiolla sekä Kuusamon 
poliisiasemaa. Molempien kohdalla 
on kuitenkin nähtävissä valoa tunne-
lin päässä. Niin Oulussa kuin Kuusa-
mossakin on meneillään tilahanke, jos-
sa tarkoituksena on suunnitella ja to-
teuttaa Ouluun ja Kuusamoon uudet 
poliisitalot. 

Kuusamossa kärvistelleen vielä 
vanhoissa tiloissa, Oulussa Rata-au-
kion kiinteistö on poliisin osalta tyh-

jä. Vaikuttaa siltä, että Ouluun ollaan 
saamassa Suomenkin mittakaavalla 
mitattuna erityinen ”turvallisuuskam-
pus”, jonne tullaan sijoittamaan usei-
ta turvallisuustoimijoita, ainakin polii-
si ja vankila. Toivotaan, että seuraa-
valla vuosikymmenellä pääsemme 
korpivaelluksesta terveellisiin, turval-
lisiin ja toimiviin toimitiloihin, kuten si-
säisen turvallisuuden ammattilaisten 
kuuluukin.

Näkemyksemme mukaan hank-
keiden ja sisäilmaongelmien eteen-
päin saamisessa tärkeintä on yhteis-
työ henkilöstön ja työnantajan välillä 
– molempien päämäärä on oltava sa-
ma. Oulussa yhteistyö poliisilaitoksen 
johdon kanssa on toiminut erittäin hy-
vin. Erityiskiitos kuuluu tässä yhtey-
dessä poliisipäällikkö Sauli Kuhalle, 
joka on ottanut asian omakseen ja pis-
tänyt ”itsensä likoon”, kuten esimiehen 
tulee tehdäkin. 

Puheenjohtaja:

Hannu Lappalainen

Viestintä

vastaava:

Tero Väyrynen

Sihteeri: 

Markku Kinnunen

POHJANMAA

TEKSTI
Hannu Lappalainen

14 
jäsenyhdistystä

 Suurimmat 
huolenaiheet 
ovat henkilöstön 
jaksaminen ja 
sisäilmaongelmien 
aiheuttamat 
sairaudet.
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Seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöt ovat 
edelleen tabu poliisien 
työyhteisössä

TEKSTI
Linnea West

Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti noin vuosi sitten keskustelutilaisuuden,  
jossa käsiteltiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomen poliisissa.  
Minut, Linnea West, kutsuttiin tilaisuuteen puhujaksi ja kerroin siellä aiheesta  
oman kokemukseni ja  havaintojeni pohjalta, kuten nytkin. Keskustelutilaisuuden 
jälkeen syntyi ajatus verkoston perustamisesta myös Suomeen.

Y hdenvertaisuusvaltuutetun 
järjestämässä keskustelutilai-
suudessa olivat läsnä myös 

kaksi EGPA:n (European LGBT Police 
Association) edustajaa. EGPA on eu-
rooppalainen kattojärjestö, joka ajaa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
asiaa poliisiorganisaatiossa. Sen tar-
koitus on tarjota tietoa, vertaistukea 
ja turvata yhdenvertainen asema työs-
kennellä poliisina. 

Kattojärjestö järjesti kesäkuussa 
EGPA 2018 -konferenssin Pariisissa, 
jonne olin saanut kutsun. Siellä minut 
hyväksyttiin poikkeuksellisesti EGPA:n 
yksilöjäseneksi ja samalla hallituksen 

jäseneksi. Pariisin pormestari Anne 
Hidalgon avaamaan konferenssiin 
osallistui yli 200 poliisia 18:sta maas-
ta eri puolilta maailmaa. Konferens-
sin jälkeisenä päivänä osallistujat liit-
tyivät Pariisin Pride-kulkueeseen. 

Ytimessä toisten 
kunnioitus
Kun aloitin opiskelun poliisikoulussa 
2009, en piilotellut keneltäkään sitä, 
että olen homoseksuaali, eikä se tun-
tunut olevan kenellekään mikään on-
gelma. Minusta tuntui aina, että kuu-
luin porukkaan siinä missä muutkin. 
Olen työskennellyt yhteensä neljällä 

eri poliisiasemalla eri puolilla Suomea, 
enkä ole koskaan tuntenut, ettei mi-
nua hyväksyttäisi sellaisena kuin olen.

Oma kokemukseni työskentelystä  
poliisissa homoseksuaalina on ollut 
siis pääasiassa positiivinen. Sen pe-
rusteella en kuitenkaan voi sanoa, 
 että asiat ovat niin hyvin kuin pitäisi. 
Tunnen useita homoseksuaaleja polii-
seja eri puolilta Suomea ja valitetta-
vasti voin sanoa, ettei kaikilla ole asiat 
 yhtä hyvin kuin minulla. 

Poliisiurani aikana minua on va-
roiteltu ”paljastamasta” itseäni töis-
sä, jotta en joutuisi kiusatuksi. Onnek-
si en kuunnellut näitä ohjeita, jotka oli-
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  Vielä on paljon työtä,  
etenkin homoseksuaalien 

miesten ja sukupuoli
vähemmistöjen aseman 

parantamiseksi.

vat toki alun perin hyväntahtoisia. Kun 
lähdin Tampereelle poliisikouluun, äi
tini ohjeisti minua olemaan avoimesti 
oma itseni. Sitä neuvoa olen yrittänyt 
noudattaa aina, jokaisessa työpaikas
sa ja luulen, että juuri tuo avoimuus 
on ollut vahvuuteni ja myös ainoa 
vaihtoehtoni, ja siksi olen saanut pel
kästään positiivista palautetta. Olisi
han se aika paljon pyydetty toiselta sa
laamaan oma identiteettinsä ja mah
dollinen perheensä siinä samalla.

On silti todettava, ettei kaikilla ole 
yhtä hyvät mahdollisuudet olla näin 
avoin. Homoseksuaaleilla miehillä on 
naisia vaikeampi tilanne osana po
liisiyhteisöä. Naisten homoseksuaa
lisuus koetaan jostain syystä eri ta
valla. Tähän aiheeseen liittyvät myös 
omat negatiiviset kokemukseni polii
sissa. Olen kuullut epäkunnioittavia 
kommentteja ja vitsejä etenkin homo
seksuaaleista miehistä. Nämä satut
tavat minua kahdesta syystä. Ensinnä
kin olen itsekin aivan yhtä homoseksu
aali, vaikka olenkin nainen ja toisek

si on hyvin surullista huomata, kuinka 
eriarvoisessa asemassa naiset ja mie
het tässä asiassa ovat. 

Onneksi on silti myös homoseksuaa
leja miehiä, jotka ovat hyväksyttyjä työ
yhteisössään. Sukupuolivähemmistöt 
ovat vielä oma lukunsa, jossa matka  
yhdenvertaiseen asemaan on vielä 
pitkä. Trasek ry:n mukaan sukupuoli
vähemmistöt tarkoittavat niitä ihmi
siä, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei 
jollain tavalla vastaa normatiivisia kä
sityksiä sukupuolesta. Ryhmään kuu
luvat transsukupuoliset, transvestiitit, 
muunsukupuoliset ja intersukupuoliset. 
Sukupuolivähemmistöjen asemasta 
poliisissa minulla on vain vähän koke
musta. Kokemukseni perusteella voin 
vain todeta, että tieto lisäisi varmas
ti ymmärrystä. Oikean termin hallitse
minen ei varmastikaan ole tärkeintä, 
vaan ytimessä on kunnioittava kohte
lu toisen identiteettiä kohtaan. 

Luottamus tulisi näkyä 
työyhteisössä
Homoseksuaalisten tekojen krimina
lisointi poistettiin rikoslaista vuonna 
1971. Samalla kuitenkin asetettiin 
homo seksuaalisille teoille korkeam
mat suojaikärajat ja rangaistava ke
hotuskielto eli julkisesta kehottami
sesta samaa sukupuolta olevien hen
kilöiden väliseen haureuden harjoitta
miseen. Kehotuskielto kumottiin vasta 
1999 ja hetero ja homoseksuaalisen 
seksin suojaikärajat yhtenäistettiin. 

Lisäksi Lääkintöhallitus poisti vuon
na 1981 virallisesta tautiluokituksesta 

kohdan, jossa homoseksuaalisuus luo
kiteltiin sairaudeksi.¹ Poliisiyhteisössä 
työskentelee kuitenkin edelleen henki
löitä, joiden virkauralla homoseksu
aalisuus on ollut vähintäänkin eihy
väksyttyä. Silti asia pitää ymmärtää, 
vaikka sitä ei hyväksyisikään. 

Minulta on kysytty, onko näiden 
konkareiden kohdalla mitään tehtä
vissä ja voiko heidän asenteisiinsa vai
kuttaa. En osaa vastata kysymykseen, 
mutta uskon, että viimeistään aika 
ratkaisee tämänkin kysymyksen. Täy
tyy silti todeta, että olen kokenut pää
asiassa hyväksyviä asenteita, ainakin 
itseäni kohtaan, myös heidän ikäluo
kastaan.

Noin kuukausi sitten kuulin järkyt
tävän tarinan nuoresta poliisimiehes
tä, joka tappoi itsensä ”jäätyään kiin
ni” homoseksuaalisuudesta 1970lu
vulla. Asian paljastuminen työkave
reille oli hänelle liian kova paikka. Tä
mä mies on tuskin ainoa, joka on kär
sinyt seksuaalisesta suuntautumisesta 
poliisiyhteisössä. 
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mistöihin kuuluvien poliisiorganisaati-
ossa työskentelevien suljettu Face-
book-ryhmä. Ryhmän jäsenille jaetaan 
tietoa tapahtumista ja tarjotaan tarvit-
taessa vertaistukea. 

Miksi aiheesta on tärkeää puhua? 
Olen miettinyt  etenkin nuoria, jotka 
haaveilevat poliisin ammatista. Us-
kon, että jotkut heistä luulevat, ettei-
vät he tulisi hyväksytyiksi poliisiyhtei-
sössä. Haluan heitä kannustaakseni 
kertoa oman positiivisen kokemukse-
ni eteenpäin. En halua, että yksikään 
nuori luopuu haaveestaan siksi, että 
pelkää tulevansa kiusatuksi. Asiasta 
puhuminen on tärkeää myös siksi, et-
tä epäkohtiin puututaan jatkossakin. 

Meillä on vielä paljon työtä edes-
sä, etenkin homoseksuaalien miesten 
ja sukupuolivähemmistöjen aseman 
parantamiseksi. Tätä jo alkanutta työ-
tä on jatkettava paitsi seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvien po-
liisien vuoksi kuin myös poliisin kans-
sa asioivien kansalaisten oikeusturvan 
vuoksi. Poliisi kohtaa tehtävillä eri omi-
naisuuksia omaavia henkilöitä, joiden 
kaikkien on voitava luottaa poliisiin. 
Yhdenvertainen kohtelu on osa polii-
sin ammattitaitoa.

Asenteet virtaavat ylhäältä alas. 
Tämä asettaa vaatimuksia esimiehil-
lemme. Nuoret poliisit myös omaksu-
vat usein vanhempien konkarien asen-
teet. Muutokset asenteissa eivät ta-
pahdu hetkessä. Esimiesten antamal-
la viestillä on iso vaikutus siihen, mi-
ten asiaan suhtaudutaan tulevaisuu-
dessa. Jos esimies havaitsee puuttei-
ta yhdenvertaisessa kohtelussa, eikä 
puutu siihen, tulee siitä muiden silmis-
sä hyväksyttyä. Oman havaintoni mu-
kaan myös poliisikoulun rekrytoinnis-

sa on jo nyt kiinnitetty asenteisiin huo-
miota. Muistan, että asennetta homo-
seksuaaleja kohtaan kysyttiin hakies-
sani poliisikouluun vuonna 2009. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien poliisien ei tulisikaan 
uhriutua työyhteisössään. Homosek-
suaalisuuteni ja aktiivisuuteni myötä 
olen tutustunut ihmisiin, joita en olisi 
muuten tavannut ja käynyt paikoissa, 
joihin en muuten olisi tullut lähteneek-
si. Oman erilaisuuden voi kääntää 
myös vahvuudeksi. Käytän nyt tilaisuu-
teni myös kiittää siitä, että Poliisihalli-
tus pyysi minut mukaan tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus -työryhmään, jossa 
pääsen seuraamaan tavoitteiden to-
teutumista ja vaikuttamaan suuntaan, 
jota kohti kuljemme. 

Lähde: ¹ Seta ry

Haluatko liittyä suljettuun Facebook-ryhmään, 
jossa kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvat suomalaiset poliisit? Ota yh-
teyttä yksityisviestillä Linnea Westiin Faceboo-
kin kautta tai linnea.west@poliisi.fi 

Poliisissa työkavereiden keskinäinen 
luottamus on kaikki kaikessa. Ilman toisten 
luottamusta, on poliisityötä vaikea tehdä. 
Toivonkin, ettei enää kukaan kokisi menet-
tävänsä luottamusta oman seksuaalisen 
suuntautumisensa vuoksi. Tähän me kaik-
ki voimme työyhteisössä vaikuttaa. Ilma-
piirin ollessa avoin ja hyväksyvä, annam-
me kaikille mahdollisuuden olla oma itsen-
sä ja kokea arvostusta osana työyhteisöä. 

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmassa 2017–2019 todetaan, 
että yhdenvertaisuudella tarkoitetaan si-
tä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoi-
sia riippumatta heidän seksuaalisesta 
suuntautumisestaan. Tämän pitäisi nä-
kyä myös käytännössä työyhteisön sisällä.

Suomeen oma yhdistys
Kaikenlaisista kokemuksista on tärkeä pu-
hua, positiivisista ja negatiivisista, ja ta-
voitteeni onkin luoda Suomeen oma yhdis-
tys, joka voisi liittyä kattojärjestö EGPA:n 
jäseneksi myöhemmin. Ensimmäinen askel  
sitä kohti on seksuaali- ja sukupuolivähem-

  Seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien poliisien ei tulisi 
uhriutua työyhteisössään. 

 Kirjoittaja Linnea West toimii aktii-

visesti seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöihin kuuluvien poliisien aseman 

parantamiseksi.
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S isäministeriössä työstetään tällä hetkellä Poliisin ennal-
ta estävän työn strategiaa vuosille 2018–2023. Yhtenä 

tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ihmisten luottamusta 
poliisiin tunnistaen ja ottaen huomioon eri väestöryhmien, 
vähemmistöjen ja eri ikäryhmien sekä maan eri alueiden eri-
laiset tarpeet. Strategiatyön yhteydessä on kuultu monia vi-
ranomaisia, yhteistyötahoja, kolmannen sektorin toimijoita 
ja vähemmistöryhmiä. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien kanssa 
käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että he joutuvat usein väki-
vallan ja kiusaamisen kohteeksi. Poliisin asenteella on mer-
kitystä, niin oman organisaation sisällä kuin myös ulospäin. 
Viharikoksia ja muita rikoksia jätetään ilmoittamatta poliisil-
le siinä pelossa, ettei niitä oteta vakavasti tai pelätään po-
liisien omaa negatiivista asennetta. Pelko voi joko perustua 
omiin kokemuksiin tai mielikuvaan poliiseista. Olen itse viha-
rikosten vastaisessa työssäni törmännyt samaan ongelmaan. 
Muistan aina tilanteen, jossa eräässä julkisessa paneelissa 
istuin kyseiseen vähemmistöön kuuluvan henkilön vieressä, 
hän tärisi pelosta olla vieressäni. Kävi ilmi, että tämä johtui 
hänen negatiivisista kokemuksistaan.

Viime vuosina poliisissa on tehty paljon työtä viharikos-
ten torjumiseksi ja tämä on myös asetettu yhdeksi prioritee-
tiksi. Luottamuksen ylläpitäminen ja kasvattaminen kaikis-
sa väestöryhmissä on kuitenkin haasteellista, jollei poliisin 
oma asenne ole kohdallaan. Oman 36 vuoden urani aikana 
olen nähnyt huiman kehityksen poliisin asenteissa. Tätä on 
tukenut sekä poliisin koulutuksen kehittyminen ihmislähei-
sempään suuntaan että muutokset poliisin toimintaa sää-
televässä normistossa. Meillä oli pitkään voimassa erillinen 
ohje ”Suvaitsevaisuuden lisääminen ja rasismin ehkäisemi-
nen poliisissa”, mutta tänä päivänä nämä asiat ovat otet-
tu hyvin huomioon poliisin arvo-johtoisessa toiminnassa se-
kä strategioissa. 

Jokaisella vastuu yhteisestä hyvästä
Uusi yhdenvertaisuuslaki asetti velvollisuuden työnantajal-
le laatia yhdenvertaisuussuunnitelman. Poliisin tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman 2017–2019 yhtenä tavoittee-
na on tasa-arvoja yhdenvertaisuusajattelun vahvistaminen, 
edistäminen ja seuranta. Suunnitelmassa esitettävät tavoit-
teet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi tulee ottaa huo-

mioon jokapäiväisessä työnteossa. Tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suusasiat ovat läsnä niin perustyössä, rekrytointitilanteissa, 
opiskelijavalinnoissa kuin asiakaspalvelutehtävissä. Tavoit-
teena on syrjintä- ja häirintävapaa poliisihallinto, ja se kos-
kee sekä meidän sisäistä että ulkoista toimintaa.

Jokainen poliisihallinnossa työskentelevä vastaa omal-
ta osaltaan siitä, ettei käyttäydy tai yllytä muita käyttäyty-
mään syrjivästi tai halventavasti. Esimiehillä on erityinen vas-
tuu oman yksikkönsä ja alaistensa toimintatavoista ja ilma-
piiristä. Mikäli esimiehen tietoon tulee yksikössä tapahtuvaa 
syrjivää tai halventavaa käyttäytymistä, hänen velvollisuuten-
sa on puuttua siihen. Työntekijän velvollisuus on puolestaan 
tuoda havaitsemansa syrjintä tai epäasiallinen käyttäytymi-
nen työnantajan tietoon.

Linnea West on kirjoituksessaan tuonut hyvin esille 
haasteista kuulua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön po-
liisissa. On jokaisen oma päätös tuoko yksityisasiansa esille 
omassa työyhteisössä vai ei, mutta on selvä, että se on yhtä 
lailla työnantajan, esimiesten kuin kollegojen vastuulla, että 
hyvä ja turvallinen työilmapiiri mahdollistaa tämän. Olen 
iloinen siitä, että pitkään poliisissa vaiennettu ja tabuna pi-
detty asia on otettu puheeksi ja että on otettu käyttöön kes-
kustelufoorumi, josta voi saada vertaistukea.

Uskon, että tämä ”pelinavaus” on myös omiaan lisää-
mään poliisin luottamusta seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen keskuudessa. Otin itse osaa virkani puolesta Helsinki 
Pride -tapahtumaan viime vuonna, mikä aiheutti paljon mie-
lenkiintoa median puolesta. Monella taholla on ollut sellai-
nen mielikuva, että tapahtumaan osallistuminen on ollut po-
liiseilta kielletty. Jouduinkin monelle selittämään sitä, että 
vaikkei poliisi virkapukusäännösten johdosta pysty esiinty-
mään virkapukuisena paraatissa, niin mikään ei estä poliise-
ja marssimasta omana ammattiryhmänä. 

Itse esiinnyin virkapuvussa ollessani virantoimituksessa. 
Osallistumiseni pidettiin pääosin positiivisena asiana ja se 
antoi oivan mahdollisuuden keskustella myös seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kohdistetuista viharikoksista. Eri-
tyisen positiivisena pidin sitä, että oma organisaationi an-
toi täyden tukensa asialle, eikä korviini kantautunut negatii-
vista palautetta, mikä valaa uskoa siihen, että pitkäjännittei-
nen yhdenvertaisuustyö poliisissa on kantanut hedelmää ja 
että voimme ylpeästi väittää olevamme kaikkien turvaaja. 

Tavoitteena syrjintä- ja häirintävapaa poliisihallinto

TEKSTI
Poliisitarkastaja 

Måns Enqvist, 
Poliisihallitus
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Olen vapaa-ajan tapaturman vuoksi jäänyt pitkälle 
sairauslomalle. Kuinka pitkään minulle maksetaan 
normaalia palkkaa? Entä maksaako liitto ansiome-
netyksestä korvausta, kun tavallinen palkanmaksu 
loppuu?

Tapauksessasi sairausajan palkkaa maksetaan val-
tion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 9 §:n mu-

kaisesti. Kalenterivuodessa on oikeus vähentämättömään 
palkkaann enintään 60 virkavapauspäivältä. Tämän ylit-
täviltä virkavapauspäiviltä maksetaan 75 % kuukausipal-
kasta. Kun yhdenjaksoisten virkavapauspäivien lukumäärä 
ylittää 180 keskeytyksen alkamispäivästä lukien, palkka on 
60 % kuukausipalkasta. 

Kalenterivuoden vaihtuessa on vuoden alusta alkaen oi-
keus vähentämättömään palkkaan 60 virkavapauspäiväl-
tä ja sen jälkeen sairausloman edelleen jatkuessa palkka 
on 60 % kuukausipalkasta. Virkamiehellä on oikeus valtion 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 9 §:n mukaiseen sai-
rausajan palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enin-
tään vuoden ajalta.

Sairausloman yhdenjaksoisuutta on määritelty valtion 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 19 §:ssä. Yhdenjakoi-
sen sairauden katsotaan katkeavan muun muassa silloin, 
jos työskennellään vähintään 30 vuorokauteen sisältyvän 

ajanjakson aikana kaikkina työpäivinä. Esimerkiksi loma-
päiviä ei lasketa mukaan työpäiviin – vuosilomaa pitämäl-
lä ei voi katkaista sairausloman yhdenjaksoisuutta. Sairaus-
loman yhdenjaksoisuus katkeaa myös, jos sairausloma joh-
tuu selkeästi eri syystä. 

Kun palkanmaksu loppuu työkyvyttömyyden takia, liit-
to ei maksa korvauksia ansionmenetyksistä, mutta liiton jä-
senellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada ansio-
sidonnaista työttömyyskorvausta Työttömyyskassa Statias-
ta. Asiasta saat lisätietoa työttömyyskassan verkkosivuilta, 
www.statia.fi / Etuudet / Työttömyysetuudet / Sairaana  yli 
vuoden

Olen jaksotyöajan piiriin kuuluva osa-aikainen vir-
kamies. Teen 50 % täydestä työajasta. Työantaja ko-
mensi minut koulutukseen. Yllätyin kun en saanut-
kaan koulutusvuorokaudelta työajan lisäystä 7 tun-
tia ja 45 minuuttia kuten muut osallistujat. 

Työaikahyvitys suhteutetaan työaikaasi. Kyseises-
sä tilanteessa työajan hyvitystä annetaan samassa 

suhteessa kuin työaikasi on kokoaikaisen virkamiehen työ-
ajasta (7 h 45 min). Työaikahyvityksen määrä on siksi sinul-
le 3 tuntia 52 minuuttia.

PEKKA LASSILA

pääluottamusmies, poliisihallinto

PL

28 P OLI ISI  & OIK EUS  3 | 2018



 Vuosilomaa pitämällä ei 
voi katkaista sairausloman 
yhdenjaksoisuutta.

AU

Olisiko palkkanauha hyvä tarkistaa säännöllisesti?

Kyllä, palkkanauhan tarkastamisen tulisi olla kerran 
kuussa suoritettava asia, ihan meillä kaikilla. Tam-

mikuussa 2019 on tulossa kertaerä maksuun ja sen mak-
su määräyryy palkan mukaan. On siis tärkeää tarkistaa, et-
tä palkka on oikein. Tarkista siis, ettei missään ole merkin-
tää palkattomuudesta 3.9.–18.11.2018 välisenä aikana.

Palkkanauhan tarkastaminen on tärkeää myös tilanteis-
sa, joissa työsuhteesi on muuttunut, määräaikaista virkaa-
si on jatkettu tai olet palannut taustavirkaasi. Muista tar-
kistaa, että palkanlisät on maksettu oikein ja että ay-mak-
sut on peritty.

On tärkeää seurata, ettei palkkanauhaan tule muutok-
sia silloin kun ei pidäkään. On sekin nähty, että henkilö on 
saanut kuittauksen Palkeista siitä, että palkanmaksu on vi-
rastosta A loppunut ja henkilö siirtynyt virastoon B, ja sil-
ti hän on saanut palkkaa molemmista. Vastaavasti henkilö 
on saattanut tällaisessa tilanteessa jäädä kokonaan ilman 
palkkaa, mutta silloin Palkeet on korjannut virheen nopeas-
ti – kiitos viraston henkilöstöhallinnon virkailijan.

On ikävää todeta, että esimerkiksi tammi–helmikuun 
palkkiot jäivät oikeushallinnon alalla maksamatta, ja kun 
virhe huomattiin ja luvattiin korjata, palkkio maksettiinkin 
maalis–huhtikuusta, muttei tammi–helmikuusta. Kun tam-

mi- ja helmikuun palkkio lopulta maksettiin, samalla pois-
tettiin maalis- ja huhtikuun palkkio. Tämä asia saatiin kor-
jattua Palkeissa vasta kesäkuun lopussa. 

Kesken on vielä keväällä huomattu virhe lomarahoista, 
viimeksi heinäkuun alussa on tehty ilmoitus ja soitto viikolla 
34, mutta asian käsittely on edelleen kesken Palkeissa. Tä-
män takia on todella tärkeää tarkistaa oma palkkanauha, 
jotta korjauspyynnöt menevät mahdollisimman pian käsit-
telyyn. Asioiden käsittely Palkeissa kun näemmä kestää toi-
sinaan todella kauan.

Ja lopuksi kevään järjestelyvarasta; tarkistakaa, että se 
näkyy syyskuun palkassanne. 
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nen mukaansa eri ammatillisista ym-
pyröistä tulevat reservispoliisit rikas-
tuttavat poliisivoimien osaamista. Esi-
merkiksi tietotekniikan ammattilainen 
voisi opettaa poliiseille tietokoneen te-
hokkaampaa käyttöä.

– Haemme nyt erilaisia reservisti-
profiileja, jotka voisivat työskennellä 
sekä toimistossa, että yhä enemmän 
myös poliisien rinnalla kentällä. Näin 
poliisin näkyvyys lisääntyisi katukuvas-
sa, Eric Morvain uskoo. 

Katupartiot 
kokeilussa
Parissa kymmenessä Ranskan kaupun-
gissa kokeillaan parhaillaan kotikort-
telissaan kierteleviä reservistejä, joi-
den tehtävänä on kauppiaiden ja 
asukkaiden havaintojen kyseleminen 
ja järjestyshäiriöiden raportoiminen 
eteenpäin poliisille. Koska katupartion 
ajatus on tarkkailla ympäristöä huo-
maamattomasti, sen jäsenet eivät pu-
keudu poliisin virka-asuun. Virkapuvun 
epäillään herättävän paitsi huomiota, 
myös aggressiivista käyttäytymistä 
partioita kohtaan. 

Ranskan poliisivoimat käynnisti ke-
väällä reservistien rekrytoinnin näyt-
tävästi internetsivullaan. Hakijalta 
edellytetään ainoastaan isänmaallis-
ta henkeä ja 18–65 vuoden ikää. Tila-

TEKSTI
Virpi Latva

KUVA 
iStockphoto

Ranskan poliisi 
rekrytoi reserviä
– ammattiliitto huolissaan

Ranskassa on 144 000 poliisia ja 98 000 santar-
mia. Myös puolisotilaallinen santarmilaitos käyttää 
reservistejä, joista tällä hetkellä kuuluisin on väki-
valtaisella käytöksellään kohua herättänyt presi-
dentti Macronin turvamies Alexandre Benalla.

päisistä, oman työn ohella suoritetuis-
ta toimeksiannoista maksetaan 97 eu-
ron päiväkorvaus.

Päivässä poliisiksi
Reserviin astuville erityisasiantuntijoil-
le annetaan päivän kestävä pikakoulu-
tus. Asiakkaiden vastaanotto- ja tur-
vallisuustehtävissä toimivat reservistit 
saavat sen sijaan kymmenen päivän 
koulutuksen. Tämä on kaikkien poliisin 
ammattiliittojen mielestä kuitenkin 

P oliisien ammattiliitto ei pidä 
suuntausta hyvänä ja muistut-
taa, ettei poliisin työ ole mi-

kään muun ammatin sivussa hoituva 
tilapäistyö.

Poliisin siviilireservin ongelmalli-
suus käy ilmi jo reservipoliiseille (ransk. 
reservist) kaavaillusta virka-asusta. Jos 
katsoo vain lippalakkia, edessä seisoo 
tavallinen poliisi. Hihamerkissä sen si-
jaan lukee reservisti. Nykyisessä terro-
rismin ja väkivallan ilmapiirissä reser-
vistejä ei voi myöskään päästää ken-
tälle ilman luotiliiviä, mutta sisäminis-
teriön mielestä siviilien aseistaminen 
ei tule kysymykseen. Ranskan poliisivoi-
mien päällikkö Eric Morvain ilmoitti 
kuitenkin vastikään, että reservistit voi-
sivat kantaa myös asetta.

– Reservistit voivat osallistua on-
nettomuusalueen eristämiseen, ka-
donneiden henkilöiden etsintöjen jär-
jestämiseen tai joukkotapahtumien 
turvatoimiin, Morvain valottaa. Hä-

Ranskassa jo kaksi vuotta toiminut poliisin siviilireservi koostuu 
valtaosin eläkkeellä olevista poliiseista. Nyt etsitään kuitenkin myös 
tavallisia kansalaisia, jotka voisivat auttaa poliisia satunnaisesti. 
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riittämätön evästys kenttätyöhön. 
Myös reservistien mahdollinen aseis-
taminen huolestuttaa poliiseja. Var-
sinkin, kun useissa viime aikaisissa ter-
rori-iskuissa hyökkääjä on anastanut 
partioivalta poliisilta tai sotilaalta vir-
ka-aseen ja ampunut sillä. 

Kampanja sai liikkeelle 50 000 ha-
kijaa, joista suuri osa on turva-alan am-
mattilaisia. Ammattiliitto SGP Unité po-
lice FO:n pääsihteeri Nicolas Comte 
tietää, että hakijoiden joukossa on lu-

kuisia poliisikoulun pääsykokeissa re-
puttaneita henkilöitä, joiden soveltu-
mattomuus alalle on jo kertaalleen to-
dettu.

– Lisäksi uskon, että lukuisia kandi-
daatteja valitettavasti motivoi enem-
män palkan lisä kuin halu toimia kan-
salaisten turvallisuuden hyväksi. Polii-
sin ammattiin ei sovi kuka tahansa, ei-
kä se ei ole mikään oman työn ohessa 
suoritettava tilapäistyö, Comte puus-
kahtaa.

Reservistien toimeksiantojen 
määrä on rajoitettu 90 päivään vuo-
dessa. Nykyisen, valtaosin entisistä 
poliiseista koostuvan reservin vah-
vuus on 6 000 henkeä. Vaikka sisä-
ministeriö ei kerro kuinka paljon sivu-
toimisia poliiseja on tarkoitus rekry-
toida, reservivahvuus joka tapaukses-
sa moninkertaistuu. Näin tuskin saa-
daan lisää hyviä poliiseja, mutta ai-
nakin virka puvun näkyvyys lisääntyy 
katukuvassa. 

 Hakijoiden joukossa 
on lukuisia poliisikoulun 

pääsykokeissa reputtaneita.

 

Reservipoliisien 

mahdollinen 

aseistaminen 

huolestuttaa 

Ranskan 

 poliiseja.
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V iestinnän kehitys viimeisen 
kymmenen vuoden aikana on 
ollut huimaa eikä loppua näy. 

Samaan tahtiin kasvavat vaatimukset 
myös poliisin viestinnälle. Poliisin ope-
ratiivisen viestinnän pitää olla nopeaa, 
tasapuolista, oikea-aikaista, luotetta-
vaa, usealla kielellä ymmärrettävää ja 
tietenkin helposti löydettävissä. 

Tänä päivänä viestintä ymmärre-
tään osaksi operatiivista toimintaa. 
Yhtä poliisilaitosta lukuun ottamatta, 
jokaisessa poliisilaitoksessa on aina-
kin yksi päätoiminen viestijä, parhaim-
millaan heitä on 4–6 laskentatavasta 
riippuen. 

Sosiaalinen media 
tavoittaa
Poliisin viestintä sai viime kesänä run-
saasti positiivista palautetta Trumpin 
ja Putinin tapaamiseen liittyen, kun 
poliisi käytti ahkerasti Twitteriä ja kaik-
ki tviitit käännettiin myös ruotsiksi, 
englanniksi ja venäjäksi. Poliisin vies-
tinnällä luotiin samalla kuvaa Suomen 
poliisista muulle maailmalle. 

Poliisin pitää näkyä ja olla tavoitet-
tavissa siellä, missä kansalaisetkin 
ovat, tänä päivänä erityisesti sosiaali-
sessa mediassa. Twitterin veroista ko-
neistoa poliisin on vaikea luoda – Twit-
ter tavoittaa samanaikaisesti koko in-

tenetissä olevan maailman, tieto on 
sieltä helposti löydettävissä, eikä seu-
raaminen edellytä kirjautumista jär-
jestelmään. 

Kaikki poliisilaitokset löytyvät so-
siaalisesta mediasta, kukin laitos par-
haaksi katsomistaan kanavista. Ylei-
simmät kanavat ovat Facebook, Twit-
ter ja Instagram. Siinä, kuinka tehok-
kaasti ja millä tavoin sosiaalista me-
diaa hyödynnetään, on paljon eroja. 

Näytöt puhuvat tässäkin – kun sosiaa-
lisen median käytön avulla on tullut on-
nistumisia, se on alettu nähdä yhä toi-
mivampana työkaluna niin operatiivi-
sissa tehtävissä kuin rikosten esitutkin-
nassakin. 

Uusia viestintäkanavia otetaan po-
liisissakin käyttöön. Poliisi aloitti tam-
mikuussa 2017 Poliisituben, jossa mil-
joonan katselijan raja meni rikki jo elo-
kuussa 2017. Poliisin on tarpeen olla 

näkyvissä myös siellä ja tuottaa mate-
riaalia kaikenikäisille. 

Uudet kanavat ja muuttuva media-
ympäristö vaativat opiskelua ja ajan 
hermoilla oloa. Tämä vaatii resursse-
ja. Varsinkin Facebookissa ihmiset 
odottavat voivansa kysyä kasvollisilta 
poliiseilta mitä tahansa. Viesteihin 
vastaaminen vie aikaa ja toisaalta sii-
nä on tietoturvariskinsä – alusta ei ole 
poliisin oma. 

Negatiiviset ilmiöt 
mukana somessa
Viestintään ja sosiaaliseen mediaan 
liittyvät erottamattomasti myös nega-
tiivinen informaatiovaikuttaminen, 
trollaus ja poliisien maalittaminen eli 
mustamaalaaminen ja häiriköinnin 
kohteeksi ottaminen.

Mediakenttää seikoittavat niin 
Suomessa kuin maailmallakin perin-
teisten medioiden rinnalle nousseet 
valemediat. Niitä on yhä enemmän, ja 
tuntuu, kuin niihin uskoviakin olisi ko-
ko ajan enemmän. 

Viestintää eivät helpota myöskään 
maailmalta kuuluvat tutkimustulokset, 
joiden mukaan valheet leviävät Twit-
terissä paljon nopeammin ja laajem-
malle kuin totuudenmukaiset tviitit – 
ihmisiä kiinnostavat enemmän yllättä-
vät ja viihdyttävät uutiset. Eräässä tut-

Poliisin viestintä on 
valmiudessa 24/7
Poliisin on viestittävä reaaliaikaisesti ja näyttävä siellä missä 
kansalaisetkin ovat, ennen muuta sosiaalisessa mediassa. Viestintä 
koskettaa ammattilaisten lisäksi jokaista kentällä ja tutkinnassa 
työskentelevää poliisia. Viestinnän on oltava valmiudessa 24/7.

TEKSTI JA KUVA
Nina Juurakko-

Vesikko

 Poliisin 
viestinnän 

nopeuden merkitys 
korostuu, kun 

ihmishenkiä on 
vaarassa.
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epäonnistuneen. Ja jos poliisi ei viesti, 
joku muu kyllä viestii. 

Kriisi ei kysy aikaa tai paikkaa. 
Operatiivinen viestintä, kuten mikä ta-
hansa poliisin erityistoiminto, on olta-
va hälytettävissä myös virka-ajan ulko-
puolella. Käytännössä jonkun on olta-
va valmiina paitsi vastaamaan medi-
alle myös esimerkiksi tviittaamaan.

Poliisin viestinnän nopeuden mer-
kitys korostuu esimerkiksi silloin, kun 
ihmishenkiä on vaarassa. Jos tapah-
tuisi Turun kauppatorin tapainen ter-
roristinen rikos, jossa epäilty jatkaisi 
pakoaan ja tekojaan, mikä olisi tehok-
kaampi tapa varoittaa ja jakaa tietoa 
kuin sosiaalinen media. 

Viestinnän varallaolojärjestelmä 
virka-ajan ulkopuolella vaihtelee laitos-
kohtaisesti, mutta parempaan suun-
taan mennään koko ajan. Poliisin vies-
tinnän valmiuden kehittämiseksi perus-
tettu työryhmä luovutti loppuraporttin-
sa viime vuonna. Päätöksiä tulevasta 
on toivottavasti odotettavissa pian. 

Useissa laitoksissa on tällä hetkel-
lä oma viestinnän valmiusryhmä. Lai-
toskohtaiset ryhmät toimivat silloin, 

kun laitostasolla tapahtuu jotakin sel-
laista, mihin tarvitaan viestinnän te-
hostamista. 

Jos oman laitoksen resurssit eivät 
riitä, lisää voi saada viestinnän valta-
kunnallisesta valmiusryhmästä tai 
naapurilaitoksesta – samalla tavalla 
kuin muihinkin poliisin toimintoihin 
pyydetään virka-apua. 

Viestintää tehdään siis monella sa-
ralla ja haasteisiin pyritään vastaa-
maan mahdollisimman hyvin. Viestin-
nässä, mukaan lukien sosiaalisessa 
mediassa, on edelleen paljon käyttä-
mätöntä potentiaalia rikosten ennalta 
estämiseen ja esitutkintaan, samoin 
poliisin luotettavuuden ylläpitämisek-
si ja toiminnan läpinäkyvyyden lisää-
miseksi. Asioihin vaikuttaminen etukä-
teen on aina edullisempaa kuin epä-
kohtien korjaaminen jälkikäteen. Tä-
mä pätee myös poliisin uskottavuuden 
ja luotettavuuden rakentamiseen. 

Kirjoittaja, ylikonstaapeli Nina Juurak-
ko-Vesikko työskentelee viestintäpääl-
likkönä Sisä-Suomen poliisilaitoksella.

Poliisin viestintä 

oli mukana 

 elo kuussa järjes-

tetyssä Tubecon-

tapahtumassa 

Helsingin Messu-

keskuksessa.

kimuksessa valeuutista jakanut tviitti 
tuli jaetuksi 70 % todennäköisemmin 
kuin totuutta sisältänyt tviitti. (Science 
359 9.3.2018). Medianlukutaidolle on 
tarvetta niin aikuisväestön kesken kuin 
lasten kouluopetuksessakin.

Viestinnän kehitys ei koske vain 
viestinnän parissa täyspäiväisesti 
työskenteleviä – jokaisen poliisin on 
varauduttava siihen, että hänen sano-
misensa kasvokkain tai puhelimitse 
tallennetaan ja se voi päätyä tuhansi-
en kuunneltavaksi. Kenttäpoliisin on 
varauduttava, että joku kuvaa tehtä-
vän, jota hän on hoitamassa. Lehdissä 
julkaistaan yhä useammin lukijoiden 
kuvia ja videoita poliisioperaatioista. 
Mistä tahansa näistä voi nousta valta-
kunnallinen keskustelu. 

Poliisien maalittaminen kirjataan 
toivottavasti lähitulevaisuudessa ri-
koslakiin rangaistavaksi. Suomen Polii-
sijärjestöjen Liitto on tehnyt kansan-
edustaja Pauli Kiurun kanssa yhteis-
työtä, jotta virkamiehen suojaa saatai-
siin parannettua sosiaalisessa medi-
assa. Kiuru on suunnitellut aiheesta 
aloitteen tekemistä. 

Emme saa antaa periksi kielteisille 
ilmiölle. Meidän on mietittävä ja otet-
tava käyttöön jo nyt keinoja, joilla voim-
me yhdessä yhtenä poliisina tukea 
omiamme ja osoittaa kanaviemme 
kautta, että emme hyväksy virkamie-
hiin kohdistuvaa haitantekoa sosiaa-
lisessakaan mediassa. 

Poliisin viestintää 
haastetaan monesta 
suunnasta
Harva enää ajattelee, että tiedote-
taan sitten, kun on ensin hoidettu ope-
ratiivinen tehtävä. Viestintä on osa 
operatiivista tehtävää ja varsin keskei-
nen osa onkin. Jos viestinnässä ei on-
nistuta, kriisin johtaminen voi näyttää 
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N yt ollaan siinä vaiheessa 
vuoden kiertoa, että kulu
nutta kesäkautta voi katsoa 

jo hyvällä omallatunnolla taaksepäin. 
Kesä tuli meille kohinalla. Lämpö helli 
ja aurinko paistoi, piti siitä tahi ei. Jos 
tuo pitkä lämmin jakso kesällä oli jol
lain tapaa poikkeuksellinen meidän le
veyspiireillä, oli se poikkeuksellinen 
myös meidän työssämme hätäkeskuk
sissa. 

Toki hätäkeskuspäivystäjillä on tie
dossa, että työtahti kesällä on tiukem
pi; kesälomat pyörivät ja joka vuoros
ta on aina joku poissa töistä. Tänä ke
sänä tahtia tiukensi myös se tosiasia, 
että poistumaa tuli niistä työtovereis
ta, jotka löysivät työtä muualta. Ilmiö 
on näkynyt pitkin vuotta, mutta jollain 
tapaa se korostui kuluvan kesän aika
na. Valitettavasti työnantajamme ei 
vain ole riittävän kilpailukykyinen. Tä
hän vielä päälle laitoksen korkea sai
rauslomapoistuma. Aukkoja on ollut.

Uskon, että tämän kesän aikana 
on rikottu muitakin ennätyksiä kuin 
pelkästään lämpöennätyksiä. Oli mit
taukset sitten valtakunnallisia tai kes
kuskohtaisia, on vuorokauden puhelu
määrissä saatu uusia huippulukemia. 
Kun kuluneen kesän tilastoja käydään 
läpi, olisi hyvä tarkastella puhelujen 
määriä tuntitasolla tai jopa sitä lyhy
emmällä aikavälillä. Vuorokautiset pu
helumäärät tai palveluprosentit eivät 
kerro totuutta päivystäjään kohdistu
vasta kuormituksesta, vaan nimen
omaan se, mitä tunnin ajanjaksossa 
tapahtuu. Totuus on, että puhelin on 
soinut, soinut ja soinut. 

Ei ole työntekijän vika,  
jos tekijöitä on vähän
Kun kuulevista korvista ja tekevistä kä
sistä on pulaa ja puhelimeen virtaa yli
työilmoituksia useamman viestin vuo
rokausivauhdilla, houkutus ylitöiden 
tekemiseen kasvaa. Toivon, ettei yli
töistä tule kenellekään sellaista tun
netta, että nyt minunkin pitäisi tehdä, 
kun kaikki muutkin tekevät. Tai hurah
detaan tekemään euron kuvat silmis
sä isot ylityötunnit elettävään listaan.

Jokaisen tulisi huolehtia omasta 
jaksamisestaan; pitää tauot, tehdä 
keikka rauhassa ammattimaisesti lop
puun, nollata tilanne ja vasta sitten ot
taa uusi puhelu. Puheluita on aivan 
varmasti jonossa, niitä riittää jokaisel
le. Me päivystäjinä emme voi omaa 
työtaakkaamme kasvattamalla pyrkiä 
täyttämään niitä aukkoja, joita työs
sämme on. On työnantajan tehtävä 
täyttää nuo aukot. 

Vaikka Hätäkeskuslaitoksen sai
rauslomapoistumat ovat valtion virka
miesten keskuudessa korkealla, ei sii
tä pitäisi yhdenkään päivystäjän ah
distua. Jos tuntee itsensä sairaaksi, sil
loin ollaan sairaana ja poissa töistä. 

Yhdintehtävä pidettävä 
kirkkaana mielessä
Operatiivista vahvuutta vähentää het
kellisesti Oulussa ja Kuopiossa myös  
ERICA:n käyttöönotto ja järjestelmään 
liittyvät kertaukset. Sama on edes
sä muilla keskuksilla heti ensi vuoden 
alussa. 

Uuden tekniikan käyttöönoton kyn
nyksellä on hyvä miettiä, tuoko uusi 

tekniikka helpotusta. Vai tuoko tulevai
suus tullessaan sellaisia sovelluksia, 
joilla työmme hoituisi niin sanotusti 
koneen hoitamana? On vaikea uskoa, 
että tulevaisuudessa kehitettäisiin sel
laisia algoritmeja, jotka saisivat selvän 
suomalaisen päihtyneen soittajan aja
tuksenjuoksusta edes sitä vähää, mitä 
päivystäjän korva tällä hetkellä. 

Sovelluksissa on hyvä pitää mieles
sä Hätäkeskuslaitoksen ydintehtävä 
eli ottaa vastaan hätäilmoituksia, teh
dä riskinarvio ja välittää tai olla välit
tämättä tehtävä vastuuviranomaisel
le. Jos ja kun uusia tekniikoita otetaan 
käyttöön, on niiden helpotettava ja 
palveltava päivystäjää ydintehtävän 
hoitamisessa. Vain siten päivystäjä voi 
toteuttaa omaa perustehtäväänsä. 
Tämän asian toin esille myös ollessani 
kuultavana elokuussa Hätäkeskuslai
toksen strategiatyöryhmässä.

Kaikesta huolimatta haluan nähdä 
tulevaisuuden valoisana. Mietitään 
vaihtoehtoja, tehdään niistä ehdotuk
sia työnantajalle ja kuunnellaan vasta
vuoroisesti työnantajan tekemiä ehdo
tuksia. Tehdään siis yhteistyötä. Ei kan
neta koko maailman murheita harteil
lamme, vaan pidetään huoli omasta 
jaksamisestamme. 

Kirjoittaja Pekka Nieminen 
työskentelee hätäkeskus - 

päivystäjänä ja luottamusmiehenä 
Keravan hätäkeskuksessa. 

Hän on myös SPJL:n  
hallituksen jäsen.

TEKSTI
Pekka Nieminen

Pitkä kuuma kesä 
Hätäkeskuksissa jaksaminen koetuksella
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Matkalla 
ylikonstaapeliksi  
– turvavyö kiinni 
ja menoksi!
Ammattitaitoinen ohjaaja on oppimisproses-
sissa tärkeä tuki ja turva, mutta antaa ohjat-
tavalleen tilaa. Alipäällystöopiskelija Jonna 
Kiiskinen kertoo yhdessä ohjaajansa, ylikons-
taapeli Jarno Tervakosken kanssa, millaista 
esimiesharjoittelu on ollut Pohjois-Savossa.

Jonna Kiiskinen: 

Poliisiopintojen harjoittelujakson ja kent-
täjakson suoritin Kuopiossa, mutta var-

sinaisen poliisiurani aloitin Kajaanin perus-
tutkinnassa vuonna 2012. Sain koulutuksen 
taktiseksi neuvottelijaksi sekä työharjoittelun 
ohjaajaksi. Sain aivan loistavia työharjoitte-
lijoita ohjattavakseni ja se osaltaan sytytti 
minut hakeutumaan myös esimieskoulutuk-
seen. 

En kuitenkaan uskonut itseeni riittävästi, 
mutta onneksi neuvottelijaparini uskoi, ja 
aloitimmekin yhdessä APEOP-opinnot loka-
kuussa 2017. Koulun alussa meinasi uskoni 
loppua seuraavan kerran, kun tajusin olevani 
melkoisen kovassa porukassa ja ihmettelin, 
mitä ihmettä minä siellä oikein teen. Koke-
neet poliisimiehet ottivat kuitenkin kurssin ju-
niorinkin hyvin vastaan ja nyt suurin osa opin-

noista (APEOP2017) on meillä kaikilla suori-
tettu.

Helmikuussa 2018 aloitin Kuopiossa pit-
käkestoisessa rikostutkinnassa, mutta jatkoin 
samalla opintojani koululla. Toukokuussa al-
koikin melkein puoli vuotta kestävä esimies-
harjoittelu määräaikaisessa ylikonstaapelin 
virassa. Vaikka poliisityö itsessään on saman-
laista koko Suomessa, ovat alueelliset erot 
suuria päivittäistoiminnan pyörimisessä. Po-
liisityön yksi tärkeimmistä asioista on oman 
alueen ja asiakaskunnan tunteminen, ja olen 
saanutkin huomata, että kuudessa vuodessa 
putoaa hyvin kartalta.

Esimiesharjoitteluni alkoi rikostutkinnan 
puolelta ja tein tutkinnan päivittäistoiminnan 
pyörittämistä eli rikos1-vuoroja sekä pitkäkes-
toisen tutkintaryhmän esimiestehtäviä, joihin 
kuului juttujen esikäsittelyä ja päivittäistyön 

johtamista. Tutkin myös itse juttuja yhtenä tut-
kijana ja kahdeksaan viikkoon mahtui useam-
pi vanki- ja pidätysjuttu. Keskittyessäni muu-
taman päivän ajan täysillä yhteen tapauk-
seen, katosi helposti käsitys muusta ryhmän 
työtilanteesta. Esimerkiksi lapsijuttujen esikä-
sittelyyn verrattuina rikos1-vuorot tuntuivat 
jopa helpoilta. 

Kenttäjohtajaksi hyppäsin heti heinäkuun 
alussa ja väistämättä kävi mielessä, että oli-
sihan muutama ”vk”-vuoronkin Kuopion ken-
tällä ollut eduksi. Heti ensimmäisessä kent-
täjohtovuorossa toimin tilannejohtajana 
aseistautuneen henkilön etsimisessä ja kiin-
niotossa.

Hetkittäin olo on ollut kuin peuralla ajova-
loissa, mutta niistäkin on selvitty. Olenhan 
saanut toimia ammattilaisten keskuudessa. 
Kentällä kenttäjohtajana ja tilannejohtajana 

TEKSTI 
Jonna Kiiskinen ja 

Jarno Tervakoski
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Jarno Tervakoski:

Suoritin itse alipäällystötutkintoon kuulu-
van harjoittelun vuonna 2014 Pohjois-

Savon kenttäjohtoalueella ja työskentelin har-
joitteluajan kenttäjohtajana. Harjoitteluaika-
ni osui kesään, ja varsinkin heinäkuussa, kun 
Savo täyttyy erilaisista kesätapahtumista, 
on oivallinen aika harjoitella monipuolisesti 
kenttäjohtajan tehtävää. Kenttäjohtoalueel-
lamme asuu vakituisesti reilu 240 000 ihmis-
tä ja väkimäärä kasvaa aina kesäisin. 

Pohjois-Savon kenttäjohtoalueeseen si-
joittuvassa Kuopiossa sijaitsee Itä-Suomen 
poliisilaitoksen pääpoliisiasema. Alueella on 
myös Iisalmen, Suonenjoen ja Juankosken po-
liisiasemat.

Keväällä Kiiskisen Jonna lähestyi sähkö-
postilla ja kyseli kuka lähtisi hänelle ohjaajaksi 
harjoittelun ajaksi. Tunnen Jonnan vuosien ta-
kaa, kun hän oli suorittamassa poliisin  perus-
tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua ja kenttä-
työjaksoa, joten ohjaajaksi oli helppo lähteä. 

Jonna on virkaurallani ensimmäinen ali-
päällystöön kouluttautuva nainen, joka tekee 
Kuopiossa harjoittelua kenttäjohtajana, enkä  
voi muuta kuin nostaa hänelle hattua itsen-
sä haastamisesta! Kollegat ovat ottaneet Jon-
nan todella hyvin vastaan ja tarjonneet hä-
nelle tukea, mutta myös tilaa johtamiseen.

Kenttäjohtajan työ on varmasti yksi moni-
puolisimmista poliisin töistä. Työhön sisältyy 
päivittäistoiminnan suunnittelua ja johtamis-
ta sekä erilaisten poliisitoiminnallisien tehtä-

vien suunnittelua ja johtamista. Lähestulkoon 
jokaisessa työvuorossa muodostetaan tilan-
neorganisaatioita, jotka tuovat oman erikoi-
suutensa kenttäjohtajan tehtävään. Myös yh-
teistyö eri viranomaisten ja yksityisen turva-
alan kanssa kuuluu päivittäiseen toimintaan.

Pohdin keväällä, miten lähtisimme har-
joittelemaan kenttäjohtajan tehtävää Jonnan 
kanssa. Päädyin ratkaisuun, että Jonna seu-
raa yhden tai kaksi vuoroa minun kenttäjoh-
tovuoroja, jonka jälkeen hän istuu kenttäjohta-
jan penkkiin itse. Yksi vuoro taisi olla pohjalla, 
kun liimasin Kiiskiselle Kenttäjohtaja-tarran 
haalariin, ja aloimme rakentaa koululla saa-
tujen oppien ympärille kenttäjohtajan roolia.

Jonna omaksui nopeasti vuoron perusrutii-
nit, joiden määrä yllätti minutkin, kun aloimme 
paloitella työvuoroa harjoittelun osa- alueiksi. 
Muutamien vuorojen jälkeen alkoi eteen tulla 
tilannejohtamista vaativia tehtäviä. Ensimmäi-
senä taisi olla asemiehen etsintä Kuopion lä-
hiössä ja siitä muutamia vuoroja myöhemmin 
etsittiin itsetuhoista henkilöä maastosta. Hei-
näkuulle osuvaan KuopioRock-tapahtumaan 
muodostettiin oma tilanneorganisaatio, jota 
Jonna pyöritti kolme yötä muutaman tunnin 
väliunilla. Harjoitteluaikaan sisältyy myös Itä-
Suomen poliisilaitoksen historian kiireisin viik-
ko, josta selvittiin kunnialla.

Vaikka tehtäviä riitti jokaiseen työvuoroon, 
mahtui väliin myös rauhallisempia aikoja, jol-
loin pystyimme keskustelemaan ryhmän hal-
linnollisista asioista ja ryhmän koulutustar-

peista. Rakensimme mielikuvaharjoitteita vuo-
rojen puitteissa ympäri Savonmaata ja suun-
nittelimme niiden johtamisia. Ajoimme myös 
uudelleen näissä harjoitteissa vanhoja tehtä-
viä uudelleen ja mietimme, mitä olisimme voi-
neet tehdä paremmin. 

Puhumme usein, että harjoittelijat eivät 
saa tarpeeksi palautetta harjoittelun aikana. 
Pyrin jokaisessa vuorossa siihen, että kävimme 
heti yksittäiset johtamistilanteet läpi ja vuoron 
lopussa kertasimme vielä koko vuoron asiat. 
Ja jos edellisestä vuorosta oli jokin jäänyt mie-
tityttämään, keskustelimme niitä ennen seu-
raavan vuoron alkua. Tällä tavalla pääsimme 
paremmin pureutumaan asioihin, eivätkä ne 
jääneet tyhjän päälle kauniiksi  sanoiksi. 

Olen sanonut Jonnalle, että harjoitteli-
jan ja ohjaajan välillä tapahtuu molemmin-
puolista oppimista. Olen itsekin oppinut näi-
den vuorojen aikana todella paljon. Osa van-
hoista asioista on saanut vahvennusta, mut-
ta uusia näkökantojakin on tullut ja rikostut-
kinnan tarpeet olen mielestäni pystynyt huo-
mioimaan paremmin. 

on pitänyt köyttää itsensä turvavyöllä penkkiin  
kiinni, ainakin henkisesti, koska olen aiemmin 
tottunut tekemään asiat itse. Yövuorot ovat 
kenttätyön ehdoton helmi. Välillä tuntuu, että 
työ on aivan toista yöllä kuin päivällä. 

Alipäällystökoulutukseen kuuluva esi-
miesharjoittelu on todella ainutlaatuinen ko-
kemus ja mahdollisuus kehittää omia val-
miuksiaan. Eipä sitä koulun penkillä edes 
osannut ajatella, mihin kaikkeen töissä pää-
see kätensä sotkemaan. Koulullakin oloa ja 
erilaisia harjoituksia tosin tarvitaan, sillä siel-

lä virheiden tekeminen on paljon turvallisem-
paa kuin täällä ”oikeassa elämässä”. 

Esimiesharjoitteluni on sujunut Kuopiossa 
hyvin, kiitos loistavien ohjaajien ja muun työ-
yhteisön. Mielestäni hyvä esimiesharjoitte-
luohjaaja antaa ohjattavan tehdä itse, mutta 
on kuitenkin tukena ja turvana tarvittaessa. 
Olen myös saanut runsaasti sekä positiivista 
että kehittävää palautetta. Olen kuullut, että 
palautteen antaminen on poliisiorganisaati-
ossa harvinaista, mutta ainakin tämä harjoit-
telu on murtanut moisen myytin täysin.

Jonna Kiiskinen
• 30-vuotis poliisi ja alipäällystö har-

joittelija, Kuopion pääpoliisiasema.
• valmistui poliisiksi 2011, suoritti 

 harjoittelun ja kenttäjakson Kuo-
piossa. 

• sai 2 kk työttömyyden jälkeen viran 
 perustutkinnasta Kajaanista.

• suorittaa nyt alipäällystöopintoja 
 Kuopiossa.

Jarno Tervakoski
• 37- vuotias ylikonstaapeli
• Kuopion pääpoliisiasema, valvonta 

ja hälytystoiminta.
• valmistui poliisiksi 2008
• JKK (Johtamisen kenttäkouluttaja)
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I L A R I  K U L M A N E Nkolumni

TUNNELMA Poliisilinjan kokouksessa torstaina 28.6. tiivistyi, kun 

media alkoi suoltaa tietoa suurvaltajohtajien mahdollisesta huip-

putapaamisesta Suomessa. Virallinen vahvistus tapahtumalle saa-

tiin seuraavana päivänä, jolloin aikatauluarvio jäsentyi kahden vii-

kon päähän -- henkilöstön parhaimpaan loma-aikaan. 

Ensimmäinen kysymys kuului, joudutaanko turvautumaan 

kesälomalaisiin? Tai ”BOHICA”! Kuten erikoisräjähdekoiranohjaa-

jamme asian ilmaisi, kun #Helsinki2018 varmistui – miten paljon 

joudummekaan venymään, jotta kaikki sujuisi, kuten on suunni-

teltu? Bend Over Here It Comes Again!  

Merkittäviä poliisitoimia vaativissa huippukokouksissa ja ta-

pahtumissa on onneksi edetty henkilöstön näkökulmasta koko 

ajan parempaan suuntaan. Tämän perusteella esitin Helsingin ja 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten luottamusmiehille tarkistuslis-

tan laatimista työnantajalle järjestelyihin liittyen, toki poliisitoi-

minta edellä. 

Erinäisen yhteydenpidon perusteella ja liiton tuella saatiin ai-

kaiseksi yhteinen näkemys siitä, mitä tässä olisi keskeistä tuoda 

esiin. Listasimme yhdessä 12-kohtaisen agendan virkamiesjäse-

nen näkökulmasta, jonka lähetimme saatesanoin poliisijohtajille.

Poliisityönantaja pääkaupunkiseudulla ja ylijohto suhtautui-

vat toiveisiimme hyvin yhteistyöhaluisesti. Huutoomme vastat-

tiin, osin jopa erinomaisesti ja kokonaisuudessaan vähintäänkin 

hyvin. Kiitos siitä. Henkilöstöltä jälkeenpäin pyytämäni palaute 

jäi vähäiseksi, mikä itsessään ehkä kertoo jo jotakin. Käymme kui-

tenkin kokemuksista vielä läpi yksityiskohtia yhteenvedon laati-

miseksi, joka toimitetaan liiton kautta edelleen poliisijohtajille tu-

levaisuutta silmällä pitäen.

Kesälomalaisiinkin jouduttiin turvautumaan, onneksi vapaa-

ehtoisuuspohjalta. Siinä, miten työnantajan aloitteesta tapahtuva 

vuosiloman siirto tai keskeytys kuitataan virkamiehelle, sovellet-

tiin poliisihallituksen ohjeita virkamiehen edun kannalta paikalli-

sesti hyvin vaihtelevasti. Tästä jää liitolle neuvoteltavaa seuraaval-

le isommalle työmarkkinoiden sopimuskierrokselle. 

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja 

 pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.

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

BOHICA 
– Henkilöstö taipukoon
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svenska

Problem med inomhusluften är något som förenar medlemmarna inom Finlands 
Polisorganisationers Förbund (SPJL) över förvaltningsområdena och runtom i 
Finland. Närmare 140 anställda hann få symptom på äldre konstapel Tero 
Väyrynens arbetsplats i polishuset vid Rata-aukio i Uleåborg innan huset 
stängdes och verksamheten flyttades till ersättande lokaliteter. Väyrynens 
tidigare väggranne, tingssekreterare Maarit Hannonen arbetar fortfarande i  
det huset.

C irka 40 procent av SPJL:s 
medlemmar upplever att de-
ras hälsotillstånd har försäm-

rats antingen i viss mån eller i hög 
grad under det gångna året. Det här 
framgår av en riksomfattande enkät 
om inomhusluften som SPJL har låtit 
göra i samarbete med läroämnet i fö-
retagshälsovård vid Åbo universitet. 
Enkäten genomfördes våren 2018. 
Cirka 760 av förbundets medlemmar 
deltog i enkäten.

Närapå hälften av enkätdeltagar-
na anger att de känner av trötthet 
dagligen eller varje vecka, medan 55 
procent anger att arbetsplatsens dåli-
ga inomhusluft orsakar dem hälsopro-
blem. Symptomen har en stark kopp-
ling till arbetstiden.

I lokaliteterna vid Rata-aukio i Ule-
åborg arbetade ännu för två år sedan 
450 personer, varav 270 inom polisen 
och 180 inom rättsväsendet vid tings-
rätten, utsökningsverket och åklagar-

ämbetet. De som finns kvar där idag 
är knappt 90 tjänstemän vid tingsrät-
ten och 50 inom utsökningsverksam-
heten.

– De första anteckningarna om 
symptom till följd av dålig inomhusluft 
är uppenbarligen från år 2009. Seder-
mera har olika reparationer och föns-
terrenoveringar utförts i huset. Den 
sista renoveringen, som inleddes hös-
ten 2016 i polisfängelsets celler, blev 
den sista droppen som gjorde att folk 
i massvis blev sjukskrivna, säger arbe-
tarskyddsombudsman Tero Väyry-
nen vid Uleåborgs polisinrättning.

Cirka hälften av de anställda i po-
lishuset fick symptom av inomhusluf-
ten, och i mer än 60 av fallen fanns 
misstanke om yrkessjukdom. Enligt 
Väyrynen är polisfängelset det mest 
extrema fallet där företagsläkaren hos 
nio av elva vakter kom fram till miss-
tanke om yrkessjukdom, och även en 
tionde vakt visade symptom. 

– Bara en av vakterna var helt 
symptomfri, men den vakten var tjänst-
ledig medan renoveringen pågick. 
Trots det ansåg Statskontoret att det i 
fråga om misstanke om yrkessjukdom 
inte fanns något orsakssamband för 
nio av vakterna och ingen yrkessjuk-
dom bekräftades, säger Väyrynen för-
undrat. 

Han beskriver hur det under ar-
betsdagen samlades vitt betong-
damm i ögonfransarna på vakterna 
som arbetade i lokaliteterna. Det hän-
de ibland att det ur frånluftsventilerna 
ramlade ner sågspån på huvudet. 
Han förundrar sig över att allt det här 
inte visade att saker och ting borde ha 
gjorts på ett annat sätt. De anställda 
borde ha flyttats bort medan renove-
ringen pågick.

– En vakt som länge hade drömt 
om att få arbeta på huvudpolisstatio-
nen i Uleåborg hann vara hos oss ba-
ra en månad när han konstaterades 

Tero Väyrynen och Maarit Hannonen:

I VÄNTAN PÅ FUNKTIONELLA 
OCH HÄLSOSAMMA 
LOKALITETER TILL ULEÅBORG
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ha astma och var tvungen att återvän
da till sitt tidigare tjänsteställe, säger 
Väyrynen.

Cannabislukt i 
korridorerna
I januari 2017 började renoverings
damm samlas i tingshusets rätte
gångssal nummer 1. Enligt tingssekre
terare Maarit Hannonen togs salen 
snabbt ur bruk och samtidigt tillsattes 
även i tingshuset en arbetsgrupp för 
att lösa problemet med inomhus
luften. 

– Företagsläkaren har gett åtta av 
de anställda vid tingsrätten en rekom
mendation att börja arbeta i tingsrät
tens ersättande lokaliteter i stadskär
nan. Men arbetsgivaren har ingen 
skyldighet att verkställa det här efter
som det bara är fråga om rekommen
dationer, konstaterar Hannonen. 

Efter det att problemen i polishu
set uppdagades har flera undersök
ningar och renoveringar genomförts 
även i tingshuset. 

Tätningsproblem hade redan tidi
gare uppdagats mellan polishuset och 
tingshuset. Hannonen har arbetat vid 
Uleåborgs tingsrätt sedan år 2001 
och minns att ibland när hon kom på 
jobb kunde hon i tingshusets korri
dorer känna lukten av cannabis som 
låg på tork bakom väggen i polishuset 
 innan  den fördes till avyttring.

– Under årens lopp hade föränd
ringar gjorts i luftkonditioneringen 
men jag tror inte att någon hade en 
helhetsbild av hur den fungerade. Det 
som andra kallade för en byggplats 
var för oss en arbetsplats. Det hela 
slutade med att närapå 10 procent av 
polisinrättningens personal konstate
rades ha astma eller en astma som 
förvärrats i arbetet, säger Väyrynen 

som också själv behöver läkemedels
behandling.

Under årens lopp har även olika 
sammanslagningar lett till att perso
nalen har ökat i såväl polishuset som 
tingshuset. Hannonen tror ändå att 
trånga utrymmen och dålig luftkondi
tionering har varit ett större problem 
hos polisen där verksamheten pågår 
dygnet runt. Tingshusets lokaliteter är 
bara i bruk under tjänstetid.

Mellan öronen?
Inomhusenkäten visar att medlem
marna i SPJL anser att arbetsutrym
mena orsakar betydligt mera problem 
(56 %) än själva arbetet (47 %). Var
annan enkätdeltagare anger att triv
seln på jobbet är god och var femte 
att den är utmärkt. 

Väyrynen tror att statens tjänste
män som tryggar den allmänna säker
heten är så engagerade i sitt arbete 
att de ofta kommer på jobb även om 
de är sjuka. Hannonen är inne på sam
ma linje.

– Arbetsmoralen är hög. Ofta tän
ker man att det är ju bara en flunsa 
och arbetet behöver utföras. Runt kaf
febordet har vi pratat om att symptom 
till följd av dålig inomhusluft ofta an
ses vara något som besvärar kvinnor, 
men så är givetvis inte fallet, säger 
Hannonen.

Precis som många andra hade 
Väyrynen svårt att godkänna tanken 
på att inomhusluften gav symptom. 
Han blev slutligen sjukskriven första 
gången våren 2016 och sedan på hös
ten samma år på nytt efter att renove
ringen hade inletts. 

Närmare 70 procent av dem som 
deltog i enkäten om inomhusluften ha
de varit tvungna att bli borta från job
bet på grund av infektioner. Enligt pro

fessor Tuula Putus som ledde enkätun
dersökningen är det en ovanligt hög 
andel av en vuxenpopulation. 

I egenskap av arbetarskyddsfull
mäktig lyfte Väyrynen om och om igen 
upp frågorna om inomhusluften och 
uppmuntrade anställda som fick symp
tom att besöka en läkare, även om 
många av dem kommenterade att ett 
läkarbesök inte gör saken bättre. Väyry
nen var en aktiv budbärare mellan po
lisledningen och personalen, samtidigt 
som fastighetsägaren satte hårt emot.

– Eftersom jag själv också började 
få symptom försökte Senatfastigheter 
få det hela att bli mitt personliga pro
blem. Lyckligtvis tog polisledningen 
och även polischefen Sauli Kauha 
problemen med den dåliga inomhus
luften på allvar. I Uleåborg var det re
dan så många anställda som hade 
symptom att orsaken inte kunde ligga 
mellan öronen. Det skulle just vara 
snyggt om det endast är en lång rad 
sinnesrubbade som upprätthåller sta
tens säkerhet, skrattar Väyrynen sar
kastiskt.

Avstånden binder 
resurser
I början av år 2017 avbröts renove
ringen av polishuset och fastigheten 
tömdes. Ledningen hade redan hösten 
2016 flyttat till Försvarsmaktens gam
la soldathem i Hiukkavaara, och nu 
flyttades även tillståndsärendena till 
lokaliteter vid Saaristonkatu i Uleå
borg, utredningsverksamheten till 
stadsdelen Intiö, arrestcellerna till 
Haukipudas och Brahestad.

I praktiken innebär den utspridda 
verksamheten att avstånden binder 
resurser mer än tidigare.

– Gripna personer transporteras 
25 kilometer till Haukipudas, 80 kilo
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 Det som andra 
kallade för en 
byggplats var för 
oss en arbetsplats. 

meter till Brahestad eller ibland rent-
av 140 kilometer till Ylivieska och 200 
kilometer ända till Karleby, räknar 
Väyrynen upp och medger att det här 
arrangemanget ställer polisverksam-
heten och egentligen hela rättskedjan 
inför utmaningar.

Hannonen som arbetar i lokalite-
terna vid Ranta-aukio i Uleåborg hål-
ler med Väyrynen.

– Idag kan vi behöva göra flera re-
sor för ett ärendes skull eftersom ett 
brottsärende i alla händelser behand-
las av Uleåborgs tingsrätt antingen i 
tingshuset eller i någondera av de två 
ersättande rättegångssalarna i Intiö.

En del av dem som tidigare har ar-
betat i polishuset vid Rata-aukio kan 
inte ens gå in i tingshuset utan att få 
symptom. Väyrynen hör till dem som 
är tvungna att vittna per telefon eller 
via en videoförbindelse. Hannonen 
menar att behandlingen av tvångsme-
del och brottsärenden allt oftare sker 
via video- och telefonförbindelser.

Väyrynens arbetsplats finns nu vid 
Saaristonkatu i utrymmen som tidiga-
re varit i detaljhandelns bruk. För 
många av dem som led av den dåliga 
inomhusluften i polishuset vid Ra-
ta-aukio har symptomen lättat när de 
flyttat till polisverksamhetens ersät-
tande lokaliteter, men hos en del har 
insjuknandet blivit ett livslångt besvär. 

– Mina kolleger tar dagligen mel-
lan sex och åtta olika läkemedel bara 
för att kunna arbeta, säger Väyrynen 
som själv använder astmaläkemedel 
bara i samband med flunsor.

Många enkäter,  
lite resultat
Andelen som deltog i förbundets en-
kät var exceptionellt låg. En anledning 
kan vara att polisförvaltningens säker-

hetsnät (TUVE) antingen hindrar att 
länken till nyhetsbrev går fram eller i 
alla fall gör det väldigt svårt att öpp-
na länken. Väyrynen tror att medlem-
marna även kan ha blivit avtrubbade 
av ständiga enkäter.

– Inom 10 år har bara Arbetshäl-
soinstitutet (TTL) genomfört 3–4 enkä-
ter om inomhusluften. I år startade 
även en undersökning av avdelnings-
läkare Hannu Syrjälä vid infektionsbe-
kämpningsenheten i Uleåborgs sjuk-
vårdsdistrikt och vår tidigare företags-
läkare Saija Hyvönen. Den undersök-
ningen stötte på patrull eftersom en 
lämplig kontrollgrupp inte hittades på 
annat håll i Finland. 

Enligt Väyrynen skulle undersök-
ningen har behövt en annan lika stor 
polisinrättning som under de senaste 
10 åren inte skulle ha haft några som 
helst problem med dålig inomhusluft. 
Kontrollgruppen skulle dessutom ha 
behövt bestå av ett tillräckligt stort an-
tal enkätdeltagare.

I SPJL:s enkät om inomhusluften är 
det mindre än 10 procent som anger 
att arbetsplatsens fastighet är i skick. 
Enligt enkätsvaren har det utförts ytre-
noveringar i cirka 40 procent av fast-
igheterna, tätningsrenoveringar i cirka 
30 procent, luftkonditioneringen har 
effektiviserats i cirka var tredje fastig-
het och en omfattande grundrenove-
ring har genomförts i cirka 10 procent 
av fastigheterna. Mer än 40 procent 
av enkätdeltagarna var missnöjda 
med renoveringarna.

Väntans tider i Uleåborg
Uleåborgs polisinrättning väntar på 
ett slutgiltigt beslut. I oktober inleds 
planeringen av byggprojektet för poli-
sens nya lokaliteter i anslutning till hu-
vudpolisstationen i Hiukkavaara, men 

för att planen ska verkställas krävs 
även en detaljplan som inte ännu har 
tagits fram för det markområde som 
ägs av Senatfastigheter. 

Enligt en preliminär plan skulle de 
nya lokaliteterna tas i bruk år 2022. 
Här kommer åtminstone polisens och 
fängelsets lokaliteter att centraliseras 
till ett enda ställe. Senatfastigheter-
nas byggherrechef i Norra Finland 
Marita Rovamo säger att tingshusets 
projektutredning håller på att bli klar.

– Förhoppningsvis fattar Justitie-
ministeriet inom september beslut om 
placeringen. Senatfastigheter och Jus-
titieministeriet har undersökt sju olika 
alternativ för tingshusets placering, 
och Hiukkavaara är ett av dem.

Maarit Hannonen gillar tanken att 
även rättsförvaltningen framöver skul-
le placeras i Hiukkavaara. 

– Eftersom vi har ett tätt samarbe-
te skulle hela rättskedjan fungera smi-
digt om vi finns nära varandra, menar 
Hannonen.

Enligt Väyrynen är frågorna kring 
inomhusluften något som berör alla, 
både arbetsgivaren, anställda och för-
bundet.

 – Alla förtjänar funktionella, säk-
ra och hälsosamma lokaliteter. Fak-
tum är att hur bra man tar hand om 
personalen även påverkar hur lockan-
de yrket är, påminner Väyrynen. 
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facebook.com/SPJL.PO

twitter.com/SPJL_PO

Muistamiset-palstalla julkaistaan   
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häistä, lapsen syntymästä tai kollegan 
pois menosta.  Tapahtumasta saa olla 
kulunut korkeintaan neljä kuukautta.

muis tamiset

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 

ENSIHOIDON 
LAATUTUOTTEET 
POLIISIASIAKKAILLE 
MEILTÄ 

KUN RAHA RATKAISEE.. .  

ILMAN VÄLIKÄSIÄ 

INFO@MEDKIT.FI 010 31 1  3080

WWW.MEDKIT.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

Jouko Sahlman

rikosylikonstaapeli,  

Lapin poliisilaitos

Kemin Poliisien yhdistys,  

Lapin aluetoimikunta

Lauri Armas Rantamaa

Vanhempi konstaapeli

s. 28.11.1939 Helsinki

k. 29.05.2018 Tampere
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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
työvapaalla

Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422

Minna Huhta
koulutus- ja edun-
valvontasuunnittelija
09 3484 2434

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

Nuppu Pelevina
viestintäpäällikkö
09 3484 2429

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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”KUN AUKOELLEN luista suutaan, longotellen leuka-

luutaan”. Näin lumoaa eräänä kesäaamuna kuuseen kii-

vennyt hauki laulullaan kaikki aistinsa kokemaan lois-

ton sanomattoman. Linnutkin vaikenevat tässä Aaro 

Hellaakosken runossa. 

Kalevalassa Väinämöinen soittaa hauen leukaluus-

ta tekemällään kanteleella niin voimallisesti, että koko 

luomakunta sitä ihmettelee. Mitäpä jos äänensä kuu-

luville saamiseksi Facebookin, Twitterin, Instagramin 

tai ilmaisämpärien sijaan olisikin käytettävissä hauen 

laulua?

Olisihan se tietysti näky torilla tavattaessa, että pu-

hujakorokkeen vieressä kunnon hauen rotjake etsisi oi-

keaa ääntään. Ohikulkijat pysähtyisivät hiljaisuuden 

vallitessa kuvaamaan tätä puhdasta luonnonnäytelmää, 

sana kiertäisi ja kansaa alkaisi kerääntyä ihmettele-

mään esitystä. 

Kun medbörjaret hämmästyksestä mykkinä odottai-

sivat hauen äänialan asettumista oikealle taajuudelleen, 

voisi siinä ohessa jakaa tietoutta poliisi- ja oikeushallin-

non henkilöstön vuosi vuodelta alenevan henkilöstö-

määrän vaikutuksista edes tyydyttävän palvelukyvyn 

ylläpitoon etenkin syrjäseuduilla, alojen todellisesta 

kiinnostavuudesta nuorison keskuudessa, palkanmak-

suissa tapahtuvista kummallisuuksista ja virheiden mo-

ninaisista korjausyrityksistä. Ja yleensäkin palkan mää-

rästä suhteessa nykymuotoisten tehtävien vaativuuteen 

ja työympäristön haasteisiin. 

Varmasti ehtisi tuoda esille myös huolensa palvelu-

verkoston alasajon tilalle tarjottavan sähköisen asioin-

nin käyttövarmuudesta. Ja ennen kuin laulu entäisi lois-

toon sanomattomaan, voisi vielä valottaa omaa näke-

mystämme valtakunnan turvallisuustilanteesta, maail-

manlaajuisten ja tunnistettujen riskitekijöiden vaiku-

tuksesta maallemme sekä väestönosien eriarvoistumi-

sen ja monimuotoistumisen vaikutuksista meidän 

näkö vinkkelistämme. 

Helsingin Musiikkitalon aukiolla sijaitsee tästä ru-

nosta innoituksensa saanut patsas. Tämän isokokoisen 

teoksen ohi mennessään ei voi välttyä ajatukselta, 

etteikö  sekin hauki laulaisi tarpeen tullen. Sijaintikin 

on mitä erinomaisin: Eduskuntatalon välittömässä lä-

heisyydessä. 

Kun kansalaisten ärsytyskynnys kikyilyihin, sääte-

lyyn, tiukennuksiin, korotuksiin ja etujen poistamiseen 

täyttyy, niin tiedoksenne, Kansankynttelit, hauki voi al-

kaa yllättäen laulaa! 

Maksava jäsen

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä 

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n  

2. varapuheenjohtaja.

 Mitäpä jos äänensä 
kuuluville saamiseksi olisikin 
käytettävissä hauen laulua?

Oden oodi

OUTDOOR PERFORMANCE
    AT WORK

MERRELL FINLAND P. 09-2290010

MRL_AD_230x280_TACTILE.indd   1 22.05.18   12:13

Hauen laulua vailla



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*


