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Empaattisuus ei ole heikkoutta,
se on todellista vahvuutta.

Kuunteleeko pomosi?
J
oulu on taas ovella. Kauppojen hyllyt notkuvat kimaltavista joulupalloista, radiossa soivat tutut joululaulut ja kahviloissa tarjoillaan glögiä. Jotkut osaavat nauttia jouluvalmisteluista, mutta monella meistä stressitasot
nousevat: työrintamalla pitää kiirettä, vapaa-ajalla on
lahjojen ostoa ja joulusiivousta.
Välillä on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mihin
tässä taas kiirehditään. Mediassa on tänä syksynä puhuttu
paljon työelämän pimeistä voimista, työuupumuksesta ja
heikosta johtamisesta. Meitä ihmisiä ei vielä ole korvattu
roboteilla ja meidän voimavaramme ovat rajalliset.
Milloin sinulta kysyttiin viimeksi, miten jaksat?
Monissa työpaikoissa apua kiireeseen odotetaan uudelta teknologialta. Tekoälysovellukset, järjestelmät ja
chattibotit lupaavat helpottaa myös monen SPJL:n jäsenen työtä. Teknologia kehittyy toki valtavaa vauhtia, mutta kaiken kehittämisen ja digiloikkien huumassa on lohdullista muistaa, että vielä toistaiseksi ihmisen erottaa koneesta ainakin kyky tuntea empatiaa, kyky välittää kanssaihmisistä.
Olin marraskuussa kuuntelemassa neurotieteilijä Katri Saarikiven puheenvuoroa tekoälystä ja empatiasta.
Saarikiven mukaan neurotieteellinen tutkimus vahvistaa
ajatusta siitä, että hyvä johtaja on empaattinen, sellainen,
joka osaa asettua samalle taajuudelle muiden kanssa ja
tuntee toisten surut ja ilot. Hyvä johtaja tunnistaa alaisten väsymisen ja ymmärtää ihmisen rajat.
Vuoden Poliisi, rikoskomisario Santeri Sivonen kuvaa tarkkanäköisesti esimiehen roolia. Esimies osaa kuun-

nuppu.pelevina@spjl.fi
twitter.com/SPJL_PO
facebook.com/SPJL.PO

nella, tietää missä mennään ja on läsnä arjessa. Pieniä
asioita. Lähiesimiehen vastuulla on myös viestiä omassa
organisaatiossaan ylöspäin silloin, kun oma porukka alkaa olla liian kovilla. Työnantajan vastuulla on puuttua
kuormitukseen.
Tämän päivän johtaja tuntee omien ihmistensä riittämättömyyden tunteen silloin, kun työmäärä kasvaa eikä
tunnollinen virkamies pysty enää suoriutumaan tehtävistään.
Empaattisuus ei ole heikkoutta, se on todellista vahvuutta.
Empatiataitoja voi harjoitella, ja niissä voi kehittyä.
Suomalaista johtamista on perinteisesti pidetty asiakeskeisenä ja suomalaista työkulttuuria tehokkaana, mutta
ei välttämättä kovin välittävänä. Tässä ollaan varmasti
astumassa uuteen aikaan. Ja hyvä näin, empaattinen ja
kannustava ilmapiiri ruokkii työn mielekkyyttä ja parantaa sitä kautta myös tuloksia.
Poliisiorganisaatiossakin on herätty kehittämään johtamistaitoja. Toivottavasti perinteinen hierarkkinen johtaminen tekee pikkuhiljaa tilaa uudelle, välittävämmälle ja
kuuntelevammalle johtamiselle. Hyvä pomo kuuntelee ja
arvostaa, ennemmin kuin arvostelee.
Rauhallista joulunalusaikaa ja turvallista vuotta 2019!
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puheenjohtajalta

Katja Almgren

Liittona olemme
mieluummin
valmistelemassa asiaa
kuin kommentoimassa
valmista mallia
työryhmän ulkopuolelta.

JONNE RINNE

Kolmikantaa ja kannanottoja

K

ulunut syksy on ollut poikkeuksellisen tapahtumarikas palkansaajaliikkeen näkökulmasta. Irtisanomissuojan heikentämiseen tähdännyt lainsäädäntöhanke koki kovaa vastatuulta, eikä poliittisilta mielenilmaisuilta vältytty. Laiha sopu näyttää syntyneen, ja tällä hetkellä kuljetaan kohti maalia perinteiseen kolmikantavalmisteluun nojaten. Yksi kolmikannan ehdottomista eduista onkin se, että työntekijöiden edustajat osallistuvat lainsäädännön valmisteluun ja tuovat työntekijöiden näkemyksen niihin pöytiin, joissa
asioista päätetään. Tämä mahdollistaa asian paremman valmistelun sekä takaa laadukkaamman
lopputuloksen.
Sisäministeriössä valmisteltu hanke laajentaa
poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin nousi päivänpolttavaksi puheenaiheeksi Helsingin Sanomien julkaistua asiaa käsittelevän artikkelin. Ei
voi välttyä ihmettelemästä menettelytapaa, jossa
poliisikuntaa edustava ammattiliitto saa lukea valmisteilla olevista asioista lehtien palstoilta. Liittona
olemme mieluummin työryhmissä valmistelemassa
asiaa kuin kommentoimassa valmista mallia työryhmän ulkopuolelta.
Valtion palkkausjärjestelmäuudistuksen (VPJ)
valmistelutyö etenee hitaasti mutta määrätietoisesti. Osallistumme hankkeeseen JUKOn valtion neuvottelukunnan kautta. Itse lopputulos antaa vielä
odottaa, mutta tiedotamme jäsenistöä heti, kun jotain konkreettista raportoitavaa syntyy. Tämä tapahtuu näillä näkymin aikaisintaan tulevana keväänä. Samaan aikaan myös Poliisihallituksessa on ryhdytty valmistelemaan poliisin palkkausjärjestelmän

uudistamista. Nähtäväksi jää, millaiseen lopputulokseen kumpaisessakin uudistuksessa päädytään,
ja nivoutuvatko nämä yhteen joiltakin osin.
Liiton kalenteri vuodelle 2019 tulee enemmän
kuin tarpeeseen, sillä vuosi 2018 alkaa olla jo täyteen buukattu. Tulevasta vuodesta tulee erittäin kiireinen, eikä vähiten siksi, että eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2019. Olemme vieneet viestiä
sekä päättäjille että suurelle yleisölle hätäkeskuksen paineista, 100 000:sta vuosittain ajamatta jäävästä hälytystehtävästä, rikostutkinnan tilasta sekä
tuomioistuinten ruuhkista. Tilannekuvasta ei pitäisi
olla epäselvyyttä, ja vahvistamme edelleen tärkeää
viestiämme: meitä on liian vähän!
Sisäisen turvallisuuden tason korjaamisen tulee nousta keskeiseksi vaaliteemaksi kevään 2019
eduskuntavaalien yhteydessä. Nyt jokaisella äänestäjällä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa turvallisuusviranomaisten resursointiin ja siihen, että Suomi on turvallinen maa asua, elää, yrittää ja tehdä
töitä. Ketjun tulee olla kestävällä pohjalla hätäkeskuksesta poliisiin ja aina oikeushallintoon saakka.
Tulevista kiireistä huolimatta haluan toivottaa
rauhaisaa joulunaikaa sinulle ja läheisillesi.
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Kyse ei ole enää pelkästään siitä,
miten maan sisäistä turvallisuutta
ylläpidetään seuraavat neljä vuotta,
vaan myös siitä, miten sitä
ylläpidetään seuraavina
vuosikymmeninä.”

400
VUODEN POLIISI 2018,
RIKOSKOMISARIO SANTERI SIVOSEN
JOHTAMA KRP:N UHKAT-TOIMINTO
OSALLISTUU VUOSITTAIN NOIN 400
UHKATAPAUKSEN SELVITTELYYN.

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA TOMI SEVANDER
VALTUUSTON TIEDOTTEESSA 15.11.2018.

Poliisin Tuen
joulukortit myynnissä
Poliisin Tuki ry myy tänäkin vuonna joulukortteja,
joilla ilahdutat läheisiäsi tai yhteistyökumppa
neitasi ja tuet samalla hyvää asiaa. Joulukorttien
tuotto käytetään virantoimituksessa vaikeasti
vammautuneiden tai surmansa saaneiden polii
sien läheisten tukemiseen. Tänä vuonna myynnissä
on monta eri korttivaihtoehtoa, jotka ovat kuvitta
neet Kari Suomalainen, Reijo Maukonen ja
Vesa Satamo.
Korttien myyntiä hoitaa Kari Aaltio,
kari.aaltio.ka@gmail.com / p. 040 961 2008.
Korttien hinta kirjekuorineen on 1,50 €/kpl,
toimituskuluja ei peritä. Muista mainita
tilauksessasi nimi, osoite, kortin numero ja
määrä. Lue lisää korttien tilauksesta ja
katso korttivaihtoehdot osoitteesta
www.spjl.fi/joulukortit
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Tuloksellisuuteen perustuva
kertaerä maksetaan tammikuussa
Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan tuloksellisuuteen perustuva
kertaerä niille, joiden palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä 3.9.–18.11.2018
välisen ajan.
Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % säännöllisestä kuukausipalkasta. Erän saamiseksi riittää, että määritetyllä kaudella on yksi palkallinen päivä. Mikäli työsuhde on osa-aikainen, maksetaan erä osa-aikaisuuden mukaan. Ratkaiseva päivä
on 18.11.2018. Tämän päivämäärän mukaan katsotaan, onko henkilön palvelussuhde osa-aikainen vai kokoaikainen.
Lue lisää tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä Pykälän pyörteissä -palstalta Pekka Lassilan kirjoituksesta sivulta 30.

FB kommentti:
”Ihan ehdottomasti nimi pois pelkästään poliisimiehen yksityisen elämän suojaamiseksi. Vielä tärkeämpänä poliisimiehen perheen suojaaminen. Numero taas pakollinen varmasti kaikkien oikeusturvan takaamiseksi.”
(Kommentti Kalevassa 25.10.2018
olleeseen juttuun poliisin nimikylteistä)

SPJL:n valtuusto kokoontui 15.11.
SPJL:n valtuusto kokoontui 15. marraskuuta syyskokoukseen. Valtuusto vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Valtuusto julkaisi lehdistötiedotteen ”Kansalaisella on oikeus saada verorahoilleen vastinetta – panostus Suomen sisäiseen turvallisuuteen on näyttävä tulevassa hallitusohjelmassa.”
Ministeriön terveiset toi osastopäällikkö, ylijohtaja Risto Lammi, joka piti
ajankohtaiskatsauksen ja kertoi valmistelussa olevista lakialoitteista ministeriön
näkökulmasta.

Taas mennään, tulethan sinäkin!
Twitteristä:
”Suosittelen erityisesti poliitikkoja
lukemaan tämän tiivistelmän poliisiylijohtajan puheesta. ”Viimeisen
kymmenen vuoden aikana poliisien
määrää on vähennetty yli 600:lla.
Saman verran on suunniteltu vähennettävän vuosina 2020–2024.”
Kenen tahto tämä on?”
(Kommentti keskusteluun poliisin
resursseista)

SPJL:n jäsenristeily 11.–12.4.2019 Silja Europalla Helsingistä Tallinnaan kerää yhteen sisäisen turvallisuuden ammattilaiset. Risteilyllä ei jäykistellä, vaan tiedossa
on rentoa yhdessäoloa saman henkisten kanssa! Nauti matkasta, ruuasta ja hyvästä seurasta liiton risteilyllä! Laivalla tähtiesiintyjänä viihdyttää Paula Vesala!
Teethän varauksesi pian, sillä paikkoja on rajoitetusti. Lisäksi 30.1.2019 mennessä ilmoittautuneiden kesken arvotaan risteilylahjakortti Helsinki–Tukholma–
Helsinki Deluxe erikoisaamiaisineen!
Lisätietoa ja varaukset osoitteesta matkapojat.fi/spjl

Poliisi & Oikeus 2019
Ensi vuonna lehti ilmestyy jälleen neljä kertaa. Lehden 1/2019 välissä julkaistaan vaaliliite, jossa eduskuntaan ehdolla olevat liiton jäsenet pääsevät esittäytymään. Tärkeät päivämäärät ovat 11.2., joka on vaaliliitteen ilmoitusvarauksen
määräpäivä, valmiit ilmoitukset tulee toimittaa 25.2. ja ne tulee täydentää ehdokasnumeroilla 15.3. mennessä. Lisätietoa saat alkuvuodesta osoitteesta
Lehden sisältöjen aineistopäivät ovat 4.3., 13.5., 12.8. ja 28.10.
4 | 2 018
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Vuoden Poliisi Santeri Sivonen:

PAHOJA TEKOJA
VOI PYRKIÄ
YMMÄRTÄMÄÄN
TEKSTI
Nuppu Pelevina
KUVAT
Katja Almgren
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Rikoskomisario Santeri Sivonen tietää, että
järkyttävimpienkin väkivallan tekojen taustalla
on inhimillisiä syitä. Sivosen työssä tunnistetaan
uhkia ja huolestuttavia henkilöitä, jotta voidaan
puuttua ennen kuin pahin tapahtuu.
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Poliisin työn
keskiössä on
ihminen.
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Esimiehellä pitää olla rohkeutta viestiä
ylöspäin silloin kun oma väki ei jaksa.

K

un Lapin yliopistossa tutkijana työskentelevä Santeri Sivonen kertoi silloiselle esimiehelleen, laitoksen professorille, lähtevänsä poliisikouluun, kysymys
kuului ”Ai opettamaan?”
Poliisintyössä Sivosta kiehtoi silloin ja
kiehtoo edelleen ihmisen kohtaaminen ja erilaisuus. Poliisina on päässyt näkemään ihmisyyden kaikkine vivahteineen.
Rikoskomisario Sivonen on työskennellyt poliisina 16 vuoden ajan, niistä neljä ensimmäistä vuotta kentällä valvonta- ja hälytystehtävissä. KRP:ssä takana on 12 vuotta,
kymmenen vuotta poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen PTR-rikostiedusteluyksikössä ja viimeiset kaksi vuotta UHKAT-toiminnon päivittäisjohtajana.
Vuonna 2015 perustetun UHKAT-toiminnon tarkoituksena on poliisilaitosten työtä tukien kohdennetun vakavan väkivallan ennalta
estäminen ja uhkaavien tilanteiden ja huolta

Vuoden Poliisiin valinta on omalle kohdalle sattuessaan mieleenpainuva ja ainutlaatuinen kokemus, ja laajemmin ajateltuna tärkeä perinne, jolla tuodaan poliisin työtä esiin
positiivisella tavalla. Vuoden Poliisia ovat
valitsemassa SPJL:n lisäksi Helsingin Nuorkauppakamari ja Poliisihallitus.
Sivosen työhön kuuluu myös mediaesiintymisiä. Nykyään on erittäin tärkeää osallistua keskusteluun, ja poliisi voisi Sivosen mielestä olla vielä oma-aloitteisempi median
suuntaan.

herättävien henkilöiden tunnistaminen. Suomalaisia ovat järkyttäneet 2000-luvulla erityisesti Kauhajoen ja Jokelan koulusurmat.
– Kouluampumisten kaltaiset rikokset
saavat paljon mediatilaa ja painuvat kansakunnan muistiin. Tämän tyyppinen ennalta
estävä työ, mitä mekin yhdessä teemme, jää
kuitenkin pääosin otsikoiden ulkopuolelle, Sivonen harmittelee.
Sivosen ryhmä kehittää konkreettisia välineitä uhkien tunnistamiseen poliisilaitosten
työn tueksi.
– Vastuu on paikallisella poliisilla, ja me
autamme heitä onnistumaan työssään mahdollisimman hyvin. Kaiken ydin on hyvä peruspoliisityö; ilman sitä ei kehittäminenkään onnistuisi, Sivonen painottaa.
Poliisien tietoon tulee jatkuvasti ilmoituksia oppilaitoksiin, työpaikkoihin, julkisuuden
henkilöihin ja yksittäisiin virkamiehiin kohdistuvista uhkista. Merkittävä osa uhkailuista
liittyy myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan
ja vainoamiseen.
Tuloksia ei ole helppo mitata, eikä Sivonen mielellään anna tarkkoja lukuja. Vuosittain UHKAT-toiminnossa osallistutaan noin
400 tapauksen selvittelyyn. Kirjatut ilmoitukset eivät kerro koko totuutta.

Pahoinvoinnin taustalla
elämänhallinnan ongelmat
Sivonen käyttää työssään termiä huolta aiheuttava henkilö. Tällä tarkoitetaan henkilöä, joka on toiminnallaan herättänyt ympäristössään huolta. Huoli on voinut nousta tavallisesta poikkeavasta käytöksestä, suorasta uhkailusta tai esimerkiksi henkilön muusta viestittelystä internetissä. Yhteydenottoja tulee
4 | 2 018

poliisille kouluista, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta tai henkilön lähipiiristä.
Huolta aiheuttava henkilö voi olla mies,
nainen, nuori, aikuinen, työssäkäyvä tai työtön. Tausta voi olla mikä tahansa, ja siksi on
tärkeää, ettei tehdä liian nopeita johtopäätöksiä.
Poliisi pyrkii kartoittamaan henkilön elämäntilanteen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja hahmottamaan taustalla mahdollisesti olevat elämänhallinnan ongelmat. Pahoinvoinnin ja väkivallan taustalla on aina inhimillisiä syitä. Yksilön elämäntilanteessa on
aina monia asioita, jotka vievät samanaikaisesti huonoon suuntaan. Voi olla katkeruutta,
ongelmia läheisissä suhteissa. Taustalla voivat vaikuttaa myös mielenterveyteen liittyvät
asiat. Kysymys on lähes aina useista kuormittavista tai altistavista tekijöistä, joiden yhteisvaikutus voi johtaa uhkaavaan tai väkivaltaiseen käytökseen.
– Kun puhutaan pahoinvoinnista, on taustalla aina monta eri tekijää. Henkilöllä voi olla hyvin vähän sosiaalisia kontakteja, hän on
ehkä eristynyt ikäisistään ja maailma pyörii
verkossa. Nämä eivät tee kenestäkään rikollista, mutta jos kuvaan liittyy uhkaavaa tai
huolta herättävää viestintää tai joukkosurmiin liittyviä tunnuksia, voidaan pohtia, ovatko ne signaaleja vakavammista ongelmista.
Paikallisella tasolla ennalta estävässä
työssä poliisi on läheisesti tekemisissä terveydenhuollon, sosiaalihuollon, koulutoimen
ja järjestöjen kanssa. Ongelmat eivät asetu
minkään yksittäisen toimialan sisälle ja siksi viranomaisten välinen avoin vuoropuhelu
ja tiedonvaihto nousevat tärkeään asemaan.
Poliisi näkee omalla työkentällään tiettyPOLIISI & OIKEUS
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jä asioita ja muut viranomaiset omallaan ehkä toisia. Lainsäädäntö asettaa yhteistyölle
raamit. Tavoitteena on ohjata henkilö oikean
avun piiriin ajoissa, ennen kuin mitään peruuttamatonta tapahtuu.
Sisäministeriön keskeneräinen lakihanke potilastietojen luovuttamisesta terveydenhuollosta poliisille herätti loppusyksystä julkisuudessa kiivasta vastustusta. Sivonen korostaa, että ennalta estävässä työssä poliisin
tavoitteena on estää asioita luisumasta huonompaan suuntaan. Rikostutkinta ja oikeusprosessi eivät ole itsetarkoituksena, eivätkä
tarjoa kestävää ratkaisua, vaikka ne saattavat joskus olla välttämättömiä; rangaistus ei
ratkaise niitä asioita, jotka negatiivisen kehityksen aiheuttavat.
– Ehkä tässä näkyy poliisin uudenlainen
ajattelu, jossa tavoitellaan mahdollisimman
laajaa ennalta estävän työn kokonaispalettia, joka sisältäisi eri tukimuodot, Sivonen tarkentaa.
Sivonen toivoo, että kynnys ilmoittaa huolestuttavista henkilöistä saataisiin vielä alhaisemmaksi. Perheillä kynnys on voi olla suuri,
vaikka epäilykset olisivat kyteneet pitkäänkin.
Koulujen kanssa yhteistyötä on tehty pitkään
ja sitä kehitetään edelleen.
– Koulujen on tärkeää olla liikkeellä hyvissä ajoin, heti kun huolestuttavia asioita tulee esille, jotta nousevista ilmiöistä ja mieltä askarruttavista asioista voidaan keskustella yhdessä.

Poliisin työ on ihmisen
kohtaamista
Poliisin työ ja toimintaympäristö ovat muuttuneet lyhyessä ajassa paljon. On tullut koko

UHKAT-toiminnossa seurataan tarkasti
alan kansanvälistä tutkimusta. Ihmiset ovat
ihmisiä kaikkialla, vaikka lainsäädännöt ja
yhteiskunnat ovatkin erilaisia. Peruspoliisityö on monella tapaa samanlaista, Sivonen
kertoo.

Ennalta estävä työ jää
otsikoiden ulkopuolelle.
verkkomaailma, valtavasti erilaisia alustoja
ja palveluita, bitcoineja. Sosiaalinen media
on oma kokonaisuutensa. Enää ei puhuta internetistä irrallaan muusta todellisuudesta.
– Teknologia helpottaa ihmisten arkea ja
laajentaa yksilön toimintakenttää. Nykypäivänä verkostot ovat globaaleja, koko maailma on yhden klikkauksen päässä. Uudet teknologiat mahdollistavat aina myös uudenlaiset rikokset, Sivonen muistuttaa.
Informaation määrä on valtava. Poliisilla
ei ole resursseja valvoa jatkuvasti kaikkia nettikeskusteluja, mutta analytiikka kehittyy koko ajan ja tiettyjä teemoja pyritään seuraamaan tarkemmin.
– Teknologian kehittyminen ei poista tarvetta lisätä henkilöstön määrää kestävälle
tasolle. Myös henkilöstön osaamisen kehittyminen vaatii panostusta, Sivonen muistuttaa.
Verkkomaailmassa tulee vastaan paljon
odottamatonta, itselle vierasta ja outoa. Poliisilla on hyvä olla ripaus uteliaisuutta, jotta ympäröivä maailmaa jaksaa herättää kiinnostusta. Sivonen pitää tärkeänä myös avoimuutta uutta kohtaan.
– Elämänkokemus tuo avarakatseisuutta,
auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja lisää kykyä katsoa asioita monesta kulmasta. Poliisin
työn keskiössä on ihminen, hän tähdentää.

Esimies tietää, mitä
omalle porukalle kuuluu
Sivonen on saanut kiitosta paitsi tuloksekkaasta työstä, myös ansioistaan esimiestyössä. Hän puhuu mieluummin meistä kuin itsestään.
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– Hyvä esimiestyö koostuu pienistä asioista. Se on sellaista arkista ongelmien ratkomista, jolla vähennetään esteitä työnteolta, Sivonen kuvaa ja jatkaa, että esimiehen on hyvä
olla läsnä, kohdata ihmiset ja olla kartalla, mitä omalle porukalle kuuluu. Työssä käsitellään
rankkoja asioita, ja samalla työ koetaan hyvin
merkitykselliseksi. On muistettava pitää huolta, että ei itse pala loppuun.
– Velvoitan ryhmäläisiltäni, että jokaisella pitää olla myös muuta elämää ja omaa
aikaa. Maailmaa parannetaan yksi asia kerrallaan. Ihmiset ovat sitoutuneita työhönsä,
mutta välillä on paikallaan muistuttaa, että
tehdään se mitä pystytään parhaalla mahdollisella tavalla.
Sivonen muistuttaa, että esimiehellä pitää
olla myös rohkeutta viestiä ylöspäin silloin kun
oma väki ei jaksa. Poliisin organisaatio on jo
niin virtaviivaistettu, että vähänkin suuremmissa poikkeustilanteissa aletaan olla kovilla,
hän muotoilee. Työssä joutuu jatkuvasti miettimään, miten paljon mihinkin voi panostaa.
– Kunhan tulisi mahdollisimman vähän
sellaisia tilanteita, joissa virkamies joutuu tekemään punnintaa, mitkä lakisääteisistä perustehtävistä hoidetaan. Tällainen on henkisesti kuormittavaa ja vastuuvelvollisuus on
kova, Sivonen huokaa.
Sivonen kiittää Vuoden Poliisi 2018 -valinnasta moneen otteeseen sekä ryhmäänsä
että paikallisia poliisilaitoksia, ihmisiä, joiden
kanssa töitä tehdään.
– Ajattelen, että tämä on tunnustus paitsi
minulle, myös poliisin työlle ja nimenomaan
ennalta estävälle työlle, joka harvoin nousee
otsikoihin, Sivonen tiivistää.
POLIISI & OIKEUS
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Mitä läheisensä
menettänyt
toivoo poliisilta?
Poliisi kohtaa läheisensä menettäneitä erilaisissa tilanteissa: varmimmin
kuolinviestiä viedessään, mutta myös esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä.
Läheisten vertaistukijärjestöissä on todettu, että monet ammattilaiset tarvitsevat
lisää tukea ja tietoa surevien kohtaamiseen. Siksi ammattilaisten avuksi on
perustettu Surevan kohtaaminen -hanke, joka kouluttaa kokemusasiantuntijoita
puhumaan ammattilaisille ja jakaa koottua tietoa surevan kohtaamisesta.

TEKSTI
Maiju Laitinen
KUVA
iStockphoto

T

ässä artikkelissa läheisensä
menettäneet kertovat itse tilanteistaan ja toiveistaan. Kiteytetysti he toivovat ammattilaisilta
ymmärtäväistä, empaattista asennetta, aktiivista ohjausta jatkotuen pariin
sekä mahdollisimman tarkkoja tietoja läheisensä kuolemaan liittyen. Tänä syksynä Hoitotyön Tutkimussäätiö Hotus on julkaissut tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemiseen. Kaikkien läheisensä menettäneitä työssään kohtaavien kannattaa tutustua niihin.

Kerro kuolinviesti aina
kasvotusten ja kiireettä
Kriisit eivät katso kelloa, ja siksi poliisit
kohtaavat surevia omaisia usein vaikeissa ja sekavissakin olosuhteissa.
”Poliisi soitti minulle kysyäkseen
etukäteen, voiko työpaikalleni tulla minua tapaamaan. Tietenkin säikähdin
heti ja vaadin saada tietää, mistä on
kyse. Niinpä poliisi kertoi minulle pu16
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helimessa, että mieheni Heikki oli kuollut sairaskohtaukseen”, kertoo leskeksi
jäänyt Minna. Hän kertoo toivovansa,
että poliisi olisi varmistanut hänen paikallaolonsa muuta kautta, esimerkiksi soittamalla työpaikan vaihteeseen.
Kuolinviesti tulisi viedä aina henkilökohtaisesti.
Poliisit tulivat Minnan työpaikalle
virka-asuissa noin puolen tunnin kuluttua soitosta.
”Menin tapaamaan heitä ulos, sillä en halunnut heitä työpaikalleni. Poliisit kertoivat lyhyesti tapahtumat ja
antoivat minulle mieheni henkilökohtaiset tavarat. He viipyivät vain noin
viisi minuuttia. Ennen lähtöään he kysyivät minulta luvan antaa yhteystietoni kriisikeskukselle, josta minuun oltiin muutaman päivän kuluttua yhteydessä. Se oli hyvin tehty heiltä. Toivoisin kuitenkin, että kuolinviestin kertomiseen varattaisiin tarpeeksi aikaa, sillä koskaan ei voi tietää, miten sokissa
oleva omainen reagoi. Omaisilla tulisi
olla mahdollisuus ottaa viesti kiireet-

tä vastaan ja kysyä heti lisätietoja tapahtuneesta.”

Huolehdi siitä, että
omaiset saavat kriisiapua
Usein kuolinviesti toimitetaan yhdessä
kriisituen ammattilaisen kanssa, mitä
tieteellisen tutkimuksen perusteella
suositellaankin.
”Työpaikkani joulujuhla oli juuri päättynyt, kun esimieheni tuli luokseni kahden naisen kanssa. Tunnistin
toisen heistä julkisuudessakin esiintyneeksi poliisipastoriksi. Toinen oli siviiliasuinen poliisi. He kertoivat minulle, että mieheni Pekka oli samana aamuna
ampunut itsensä. En voinut uskoa sitä,
vaan suutuin viestintuojille ja yritin lähteä. He eivät päästäneet minua, mikä
olikin hyvä, sillä en varmaan olisi pystynyt ajamaan autoa”, kertoo miehensä itsemurhan kautta menettänyt Sini.
Poliisin tehtävä on huolehtia kuolleen omaisten turvallisuudesta. Tämä
tarkoittaa sitä, ettei omaisia jätetä
yksin kuolintiedon saamisen jälkeen,

Omaisilla tulisi olla mahdollisuus
ottaa viesti kiireettä vastaan ja kysyä
heti lisätietoja tapahtuneesta.
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Omaisille kokemus
siitä, että poliisi
suhtautuu heidän
hätäänsä vakavasti on
tärkeä, vaikka toimiin ei
heti ryhdyttäisikään.

vaan odotetaan kriisituen tai muiden
läheisten saapumista paikalle ennen
omaa poistumista. Tarvittaessa tulee
huolehtia myös omaisten turvallisesta
siirtymisestä kuolinpaikalle tai sairaalaan ja sieltä pois.
Sini kuvaa tuntevansa yhä suurta
kiitollisuutta kuolinviestin tuoneita poliisia ja poliisipastoria kohtaan. ”He olivat todella empaattisia, mutta kuitenkin napakoita, vaikka raivosin ja käskin heidän painua helvettiin. He tulivat kanssani kertomaan tapahtuneesta mieheni äidille ja lapsillemme, eikä
heillä ollut kiire pois.”
Suomessa kriisiavun tarjoaminen
on lakisääteistä, eli poliisilla tulisi olla tiedossa, mihin kriisiapua tarvitsevat ohjataan omalla paikkakunnalla.
Sinin ja hänen perheensä kohdalla lakisääteinen kriisiapu ei kuitenkaan toteutunut.
”Poliisipastori tarjosi kyllä apua
seurakunnasta, mutta ajattelin, että
sieltä tulee sitten joku jostain enkeleistä puhumaan, joten kieltäydyin.
Jouluaattona yritin soittaa valtakunnalliseen kriisipuhelimeen, mutta puheluun ei vastattu. Joulun jälkeen yritin hankkia apua ja terapiaa lapsilleni, mutta tuloksetta. Olin monta vuotta hyvin vihainen koko maailmalle siitä, että meitä ei autettu emmekä saaneet kriisiapua”, Sini kertoo.
18
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Ota omaisen hätä
vakavasti ja anna kaikki
mahdollinen tieto
Kun Tuulan 19-vuotias tytär Hanne
lakkasi vastaamasta puhelimeen, Tuula soitti poliisille tehdäkseen katoamisilmoituksen. Tuulan mukaan häntä ei aluksi otettu vakavasti, sillä nuorten ajoittaiset irtiotot ovat melko tavallisia. Omaisille kokemus siitä, että
poliisi suhtautuu heidän hätäänsä vakavasti on tärkeä, vaikka toimiin ei heti ryhdyttäisikään.
”Ehdin etsiä tytärtäni viisi vuorokautta ennen kuin hänen entinen kihlattunsa tunnusti tappaneensa tytön
heidän yhteisessä asunnossaan”, Tuula kertoo.
Tappajan tunnustuksen jälkeen
kuolinviestiä lähti tuomaan paikallinen poliisi, joka oli Tuulalle entuudestaan tuttu. ”Paremmin ei olisi voinut olla”, Tuula toteaa. ”Hän vei minut lääkäriin ja auttoi ilmoittamaan Hannen
muille omaisille, mitä oli tapahtunut.
Empatia ja huolenpito on tärkeää henkirikoksen uhrien omaisille.”
Poliisin lainmukainen velvollisuus
on myös varmistaa, että henkirikoksen
uhrien omaiset saavat tarvitsemansa
tuen ja oikeussuojakeinot. Laki toteutetaan ohjaamalla omaiset Rikosuhripäivystykseen.
Tuula haluaa painottaa myös kuolleen omaisen suurta tarvetta saada
kaikki mahdollinen tieto tapahtuneesta. Tutkinnallisista syistä poliisi ei voi
aina antaa tietoja, ja tällöin omaisille tulisikin kertoa tutkinnan etenemisestä ja siitä, koska ja keneltä tietoja voi odottaa saavansa. Monissa tilanteissa poliisin omatoiminen tiedotus omaisten suuntaan on myös tärkeää. ”Tyttäreni hautajaispäivänä hänen ystävänsä olivat kuulleet radiosta,
että tekijä oli päässyt tutkintavankeudesta. Tilanne toi jännitteitä hautajais-

tilaisuuteen. Olisin halunnut kuulla tämän tiedon poliisilta etukäteen”, Tuula toteaa.
”Oikeudenkäynnin jälkeen halusin
nähdä kuvia Hannesta, mutta tutkinnanjohtajan mielestä ne olivat liian
järkyttäviä. Kuvien näkeminen olisi
kuitenkin rauhoittanut mielikuvitustani”, Tuula kuvaa.
Tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että hyvästien jättäminen vainajaa katsomalla on hyväksi omaisille,
myös lapsille, vaikka se saattaakin hetkellisesti voimistaa ahdistusta. Joskus
voi olla parempi näyttää vainaja vain
tietyin osin, mutta jo kädenkin koskettaminen voi riittää siihen, että omaiset
tunnistavat vainajan läheisekseen. Läheisten päätöstä olla katsomatta vainajaa tulisi tietenkin myös kunnioittaa.

Kohtele omaisia aina
empaattisesti ja
kunnioittavasti
Jennin 2,5-vuotias esikoispoika Teemu kuoli täysin yllättäen vain muutamaa päivää ennen joulua. ”Illalla nukkumaan mennessä mikään ei viitannut siihen, ettei kaikki olisi kunnossa,
mutta aamulla löysin hänet elottomana. Soitin hätäkeskukseen, ja paikalle
kutsuttiin ambulanssi, kriisityöryhmä,
sairaalapappi ja poliisi”, Jenni kertoo.
Psykososiaalisen tuen tarpeen arviointi kuuluu hätäkeskuspäivystäjän
tehtäviin. Päivystäjän tulee hälytyksen saatuaan kertoa asiakkaalle kriisipalvelun mahdollisuudesta ja kysyä
lupa ilmoittaa tilanteesta kriisityöryhmälle. Poliisi voi omaisten luvalla antaa heidän yhteystietonsa myös vertaistukijärjestölle. Monet läheisensä
menettäneet saavat vertaistuesta paljon apua.
Joskus auktoriteettiasemassa olevan virkamiehen läsnäolo voi hämmentää tai ahdistaa kuolleen omai-

Kokemusasiantuntija
auttaa ammattilaista
kehittymään työssään

sia. ”Pelkäsin, että meitä saatettaisiin
epäillä osallisuudesta Teemun kuolemaan, kun kuolinsyy ei heti ollut tiedossa”, Jenni kuvaa. ”Poliisi vaikutti kuitenkin ymmärtäväiseltä, eikä minulle missään vaiheessa tullut sellaista oloa, että meitä syytettäisiin mistään. Se oli
tärkeää.”
Läheisensä menettäneet yleisesti
ottaen arvostavat poliisin työtä ja ymmärtävät, etteivät tilanteet ole helppoja ammattilaisillekaan. ”Ymmärrän,
että poliisia sitovat monet säännöt ja
lait. En odota, että poliisin pitäisi olla
surevan hoitaja, mutta poliisin pitäisi
pitää huolta siitä, että apua on tulossa kuolleen omaisille. Kun oma elämä
romahtaa, on tärkeää tietää, että meitä autetaan ja asiat ovat ammattilaisten hoidossa”, Jenni kiteyttää.

Surevan kohtaaminen -hanke tekee
yhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa, ja kokemusasiantuntijat
käyvät puhumassa poliisiopiskelijoille
neljä kertaa vuodessa. Palaute kaikista tilaisuuksista on ollut kiittävää. Kokemusasiantuntijan voi pyytää ilmaiselle vierailulle myös omalle työpaikalleen hankkeen verkkosivulta löytyvän
lomakkeen kautta. Heitä pääsee kuulemaan myös erilaisissa ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa, esimerkiksi vertaistukijärjestöjen, Suomen
Mielenterveysseuran, Suomalaisen
Kuolemantutkimuksen Seuran ja Tampereen yliopiston järjestämässä surukonferenssissa huhtikuussa.

Lisätietoja:
Tieteelliseen tutkimukseen perustuvat
suosituslauseet äkillisesti kuolleen
henkilön läheisten tukemiseen:
www.hotus.fi
Koottua tietoa surevan
kohtaamisesta:
www.surevankohtaaminen.fi
Vertaistukea omaisille
tarjoavat järjestöt:
Huoma – Henkirikoksen
uhrien läheiset ry, KÄPY –
Lapsikuolemaperheet ry,
Suomen nuoret lesket ry ja
Surunauha ry – vertaistukea
itsemurhan tehneiden läheisille.

KUN RAHA RATKAISEE ...

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
ILMAN VÄLIK ÄSIÄ

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

INFO@MEDKIT.FI
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alueiden äänet

Alueiden äänet
TEKSTI
Katja Almgren

20

M

ikä se aluetoimikunta oikein onkaan ja miten liitto toimii paikallisesti? Näihin kysymyksiin vastaavat Poliisi & Oikeus -lehden vuoden 2018 numeroissa esittäytyvät kaikki 11 aluetoimikuntaa. Jokainen
alue on omanlaisensa. Tässä numerossa estradille pääsevät Häme, Itä-Uusimaa ja Lounais-Suomi.
Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon kuuluu yhteensä 83
paikallista ja valtakunnallista jäsenyhdistystä. Kuuluessasi
SPJL:ään olet yksi 11 000 henkilöjäsenestä, jotka ovat järjestäytyneet näihin yhdistyksiin. Lisäksi paikallista toimin-
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taa vahvistamaan on luotu 11 aluetoimikuntaa, joihin kaikki 83 yhdistystä ovat jakautuneet maantieteellisesti. Valtakunnallisten yhdistysten jäsenet osallistuvat sen aluetoimikunnan toimintaan, missä heidän virkapaikkansa sijaitsee.
Liitto järjestää yhteistyössä aluetoimikuntien kanssa
toimintaa, johon liiton jäsenet ovat tervetulleita. Yksi tapahtumista on SPJL:n risteily, joka saa jatkoa ensi keväänä
11.4.2019. Lue lisää ja varaa paikkasi matkapojat.fi/spjl.
30.1.2019 mennessä ilmoittautuneiden kesken arvotaan
Helsinki–Tukholma–Helsinki -risteilylahjakortti!

alueiden äänet – Hämeen aluetoimikunta

”Hiljaiset” hämäläiset eivät vaikene
TEKSTI
Ritva Hietavalkama

HÄME

Puheenjohtaja:
Hannu Rajala

Sihteeri:
Tero Veijonmaa

H

ämeen aluetoimikunnan alueella toimii Hämeen poliisilaitos, joka kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat.
Alueeseen kuuluu 20 kuntaa ja alue on
hyvin laaja. Ensi vuoden alusta myös
Iitin kunta siirtyy Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen, jolloin maakunta-alue
laajenee edelleen.
Aluetoimikunnan jäsenet edustavat hyvin koko aluetta, ja kokoontumiset pyritään pitämään vuorotellen Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Kokoukset ovat rennon asiallisia, vaikka
asiat ovat sisällöiltään joskus vaikeitakin. Keskustelu on runsasta, vaikka
”hiljaisia hämäläisiä” ollaankin. Vuorovaikutus on erittäin tärkeää hallinnonaloillamme muutoksien ja yhä suurenevien yksiköiden melskeessä, ja siksi aluetoimikuntien toiminta nähdäänkin tärkeänä.

Muuttoja ja muutoksia

Viestintä
vastaava:
Ritva
Hietavalkama

8
jäsenyhdistystä

Sisäilmaongelmat ovat vaivanneet
alueemme henkilöstöä. Lahden uusi pääpoliisiasema valmistui kuluvan
vuoden keväällä ja toiminta Esikuntakatu 4:ssa aloitettiin toukokuussa. Poliisitalo on entinen varuskunta-alueen
ruokalarakennus, joka on peruskorjattu täysin poliisilaitoksen käyttöön.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden
palvelutoimisto muuttivat puolestaan
jo viime vuoden maaliskuussa oikeustalolta Askon alueelle entisen Askon

Vuorovaikutus on erittäin tärkeää
hallinnonaloillamme muutoksien ja
yhä suurenevien yksiköiden melskeessä.

tehtaan tiloihin. Oikeustalo remontoitiin tiloihin nykyisten toimitilavaatimusten mukaisesti.
Lahdessa haasteita tuokin nyt
muuttojen vuoksi aiheutunut välimatka oikeustalon ja poliisitalon välillä, ja
pakkokeinoistunnot sekä vangittujen
jutut aiheuttavat kulkemista ja kuljetuksia. Niin ikään Hämeenlinnan ja Riihimäen alueilla pitkät välimatkat aiheuttavat poliisille paljon kuljetuksia
käräjäoikeuden istuntoihin. Toki videoyhteyksien käytön yleistyminen vähentää matkaamista.
Päijät-Hämeen alueella, niin poliisissa kuin oikeushallinnossakin, henkilöstö on venynyt ja kestänyt ensin vanhojen talojen aiheuttamat sisäilmaongelmat sekä muutoista aiheutuvat paineet. Aikanaan myös Hämeenlinnan
poliisilaitoksella kärsittiin sisäilmaongelmista, mutta onneksi se on taakse
jäänyttä elämää, vaikka jälkensä se on
jättänyt.
Alueelta on kuitenkin suhteellisen
hyvin osallistuttu SPJL:n järjestämiin
tapahtumiin ja oltu myös mukana järjestämässä omia. Hämeen aluetoimikunta järjesti viime vuonna risteilyn
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yhdessä Sisä-Suomen ja Kaakkois-Suomen aluetoimikuntien kanssa, ja se sai
paljon hyvää palautetta.

Hämeen aluetoimikunnan puheenjohtajana toimii Hannu Ra
jala (Lahti), varapuheenjohtajana Kati Angervuo (Hämeenlinna, SPH ry:n edustaja), sihteerinä
Tero Veijonmaa (Lahti) ja muina jäseninä Ari Salminen (Lahti), Rami Lehtinen (Forssa), Pa
te Jämsen (Riihimäki), Ari Pi
nomäki (Hämeenlinna), Jari
Viitanen (Hämeenlinna), Timo
Järvenpää (Hämeenlinna), Mi
ka Mäentalo (Lahti), Timo Oja
la (Hämeenlinna), Heli Hieta
keto (Riihimäki, SPH ry:n edustaja), Marjo Koivuranta (Lahti, SPH ry:n edustaja), Jukka Ta
kala (Lahti, SPPY ry:n edustaja)
sekä tiedotusvastaavana Ritva
Hietavalkama (Lahti, OHK ry:n
edustaja).
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alueiden äänet – Itä-Uudenmaan aluetoimikunta

Pieni mutta kirjava Itä-Uusimaa
TEKSTI
Eveliina Valtonen

ITÄ-UUSIMAA

Puheenjohtaja:
Anneli Kalervo

Sihteeri:
Ilari Kulmanen

7
jäsenyhdistystä
22

P

uheenjohtajan roolissa Anneli
Kalervo on luotsannut Itä-Uudenmaan aluetoimikuntaa kuluvan nelivuotiskauden alusta. Aiemmin Kalervo oli aluetoimikunnan aktiivinen rivijäsen, joten hänen valintansa liittokokouksessa puheenjohtajan
rooliin oli luontevaa. Sihteerin tehtäviä on jo vuosia ansiokkaasti hoitanut
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen pääluottamusmies Ilari Kulmanen, joka on tuttu myös P&O:n kolumnistina.
Viestinnän yhä tärkeämpi rooli edellytti viestintävastaavan valitsemista, ja
tehtävässä aloitti Eveliina Valtonen.
Itä-Uudenmaan aluetoimikunnan
alueella toimii neljä poliisiyhdistystä,
jotka kaikki ovat edustettuna aluetoimikunnassa. Lisäksi aluetoimikunnan
toiminnassa ovat aktiivisesti mukana
liiton valtakunnallisista yhdistyksistä Suomen poliisihallinnon henkilöstö
SPH ry, Keskusrikospoliisin Henkilökunta ry ja LP:n Poliisiyhdistys. Kokouksissa ovat paikalla myös poliisilaitoksen
työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi SPJL:n
hallituksen jäsentä. Tällä kokoonpanolla olemme voineet varmistua siitä, että alueelliset ja sektorikohtaiset viestit
tulevat kuulluksi ja keskusteluun.
Viimeisimpien vuosien haasteina
on ollut jatkuva muutos organisaatiotasolla sekä työmäärän lisääntyminen
työntekijämäärään nähden. Toimivien
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4 | 2 018

Aluetoimikunta on voinut
keskustella talon johdon kanssa
asioista niiden oikeilla nimillä.
ja asianmukaisten työtilojen ja työvälineiden puute on myös puhuttanut.
Aluetoimikunnassa ollaan huolissaan
henkilöstön jaksamisesta sekä sopeutumisesta jatkuvassa muutoksessa
elämiseen. Viestiä on viety eteenpäin
niin liittoon kuin päättäville tahoille laitoksen johtoon.

Erilaiset näkemykset esiin
Aluetoimikunta on ollut hyvässä vuorovaikutuksessa talon johdon kanssa.
Heidän kanssaan on voitu keskustella
asioista niiden oikeilla nimillä ja hyvässä hengessä, vaikka välillä asioista ollaankin oltu eri mieltä. Aluetoimikunta
toimii myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden aluetoimikuntien kanssa, vuosittainen yhteisseminaari on ollut erinomainen paikka vaihtaa ajatuksia yli laitosrajojen.
Aluetoimikunnan omia kokouksia
on pyritty järjestämään eri puolilla toimialuetta vastavuoroisuuden nimissä.
Keväällä 2018 aluetoimikunta kokoontui tiiviisti pysyäkseen mukana muutoksissa. Kokouksissa olemme käyneet

keskustelua jäsenyhdistysten kuulumisista sekä ajankohtaisista asioista. Liiton hallituksen kahden jäsenen paikallaolo kokouksissa on varmistanut viestin kulkemisen niin liiton hallitukseen
kuin sieltä aluetoimikuntaan.
Vaikka maantieteellisesti Itä-Uudellamaalla toimitaan pienellä alueella, on kullakin alueella ne omat juttunsa. Muutoksen myllerryksessä aluetuntemus on ollut tärkeässä roolissa.
Yhteisissä kokoontumisissa näkemykset ovat avartuneet, kun on saatu uusia ajatuksia ja oivalluksia eri alueilta.
Tämä on pitänyt mielen avoimena ja
muistuttanut siitä, että yhteisen hyvän
saavuttamiseksi on joskus joustettava
omista tarpeista.

alueiden äänet – Lounais-Suomen aluetoimikunta

Lounais-Suomi esillä
hyvässä ja pahassa
TEKSTI
Jukka Suvisuo

LOUNAISSUOMI

Puheenjohtaja:
Jyrki Alastalo

Sihteeri ja
viestintävastaava:
Jukka Suvisuo

18
jäsenyhdistystä

L

ounais-Suomen poliisilaitoksen alue koostuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnista. Molemmilla alueilla on oma hätäkeskuksensa. Varsinais-Suomen kaksikielisen maakunnan yli 470 000 asukkaasta 27 000 puhuu äidinkielenään
ruotsia (5,7 %). Muuta kuin suomea
tai ruotsia puhuvia on noin 30 000.
Poliisilaitoksen pääpoliisiasema on
Turussa. Henkilöstöä Lounais-Suomen laitoksessa on kokonaisuudessaan noin 950.
Lounais-Suomen alueella on 11 paikallisyhdistystä ja 7 valtakunnallista yhdistystä. Muutaman viimeisen vuoden
aikana kolme Turun alueella toimivaa
yhdistystä ovat pohtineet mahdollisuuksia yhdistää jäsenistönsä ja toimintansa.
Vuosi 2018 alkoi uuden puheenjohtajan vetämänä. Pekka Mäkelän jälkeen kipparin tehtävään valittiin Jyrki Alastalo. Sihteerinä ja
viestintävastaavana jatkoi Jukka
Suvisuo.
Luottamusmiesvaalit järjestettiin
viime vuonna kahdesti pääluottamusmies Juhani Vuorisen jäädessä eläkkeelle ja liittokokouskauden vaihtuessa. Pääluottamusmiehenä toimii nyt
Marko Raittinen Turusta ja luottamusmiehenä jatkaa Pasi Hurme Porista.

Toimivassa työsuhteessa
työntekijä ja työnantaja ovat kuin
vetoketju, joiden toiminta ja tarpeet
sulautuvat saumattomasti yhteen.
Tavoitteena toimiva
yhteistyö
Marraskuussa Lounais-Suomen poliisilaitos nousi Ylen uutisten aiheeksi laitoksessa tapahtuneesta kiusaamisesta ja Aluehallintoviraston siihen kohdistamasta tutkinnasta johtuen. Tutkinta asiassa on kesken.
Juuri nyt valmistellaan valtakunnallisesti ensi vuonna alkavaa johtamiskoulutusta, johon kaikki esimiesasemassa olevat osallistuvat. Pian siis
kuullaan, miten työnantaja tulevaisuudessa haluaa työntekijöitään johdettavan.
Liitto ja aluetoimikunta paikallisyhdistyksineen tulisi ottaa entistä tiiviimmiin mukaan neuvotteluihin muutoksia koskevissakin asioissa, vuoropuhelua voitaisiin käydä myös paikallistason työoloista- ja tavoista. Tämä on
mahdollista vain todellisessa yhteistyössä, jossa molempien osapuolten
mielipiteet kuullaan ja mikä tärkeintä, ne otetaan huomioon ennen päätöksentekoa. On sitten kyseessä isom4 | 2 018

paa ryhmää tai yksittäistä työntekijää
koskeva asia. Toimivassa työsuhteessa
työntekijä ja työnantaja ovat kuin vetoketju, joiden toiminta ja tarpeet sulautuvat saumattomasti yhteen.

Vuoden odotetuin
tapahtuma – risteily
Joka vuosi Lounais-Suomen alueen jäsenille järjestetään risteily, tänä vuonna jo 26. kerran. Risteily antaa mahdollisuuden tutustua paremmin muun
muassa poliisihallinnon johtoon, kuten laitoksen päällikköön, sekä liiton
edustajiin. Viimeisimmällä risteilyllä
oli mukana myös ulkopuolisena luennoitsijana Turun vankimielisairaalan
johtava psykiatri Hannu Lauerma.
Tapahtuma kokoaa jäsenet ympäri
aluetta paremmin kuin mikään muu
tapahtuma, ja osallistujia on joka vuosi satamäärin.
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P&O t yöpaikalla – Kuopion hätäke skus
KUVA
Matias Honkamaa

• Työpaikka: Kuopion hätäkeskus
• Henkilöstön määrä: 96 htv, joista salissa 88 htv
• Kuopion hätäkeskuksen päällikkö: Kari Nevalainen

Ericassa korostuu päivystäjän
ja soittajan välinen vuorovaikutus,
aktiivinen kuuntelu sekä puhelun
haltuunotto.

Milloin ja miten aloitit työskentelyn
Hätäkeskuslaitoksessa?
Mira, 34: Valmistuin Häke28-kurssilta joulukuussa 2016 ja aloitin työt
Kuopion hätäkeskuksessa vuoden 2017 alussa. Aikaisemmat työkokemukseni ovat pelastus- ja ensihoitoalalta: sopimuspalokuntalaisena 16
vuotta ja ensihoitajana 11 vuotta. Usean vuoden ensihoitotyön jälkeen
päätin kokeilla, pääsisinkö opiskelemaan hätäkeskuspäivystäjäksi ja sillä
tiellä ollaan.
Satu, 36: Olen viettänyt lapsuuteni palolaitoksella ja seurannut äitini
työskentelyä silloisessa aluehälytyskeskuksessa. Ihmisten auttaminen
onkin minulle hyvin voimakas sisäsyntyinen kutsumus. Keskeytin viittomakielentulkin opintoni, kun tulin valituksi hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelmaan. Työllistymisnäkymät hätäkeskuspäivystäjänä olivat lupaavammat kuin freelancertulkilla. Valmistuin Häke15-kurssilta ja työllistyin silloiseen Pohjois-Savon hätäkeskukseen Kuopioon. Vuodesta
2015 lähtien olen toiminut ylipäivystäjänä.

Millaista työskentely Kuopion hätäkeskuksessa on?
Mira: Teen töitä ilmoitusten vastaanottajana sekä tehtävänseurannassa. Työ on kolmivuorotyötä ja keskuksessamme on mahdollista tehdä
kahta erilaista työaikamallia, 12- tai 10-tuntista työaikaa, itse teen 12
tunnin työvuoroja.
Salissa päivystyshenkilöstön vahvuus vaihtelee eri vuorokaudenajasta riippuen. Pääasiassa työvuorot suunnitellaan runkokierron mukaisesti
aamu–painopiste–yö–nukkumapäivä–kaksi vapaata, mutta esimerkiksi
nyt Erica-koulutusten aikana tämä ei täysin ole toteutunut.
Päivystäjistä on suuri pula Hätäkeskuslaitoksessa. Kuopiossa kuitenkin työntekijöiden vaihtuvuus tai poislähtö on ollut vähäistä.

SATU KUOSMANEN,
YLIPÄIVYSTÄJÄ

Satu: Työ on hyvin vaihtelevaa sekä sisältönsä että temponsa puolesta. Hädän hetkellä ihmiset toimivat ja reagoivat hyvin eri tavoin.
Ylipäivystäjänä toimin salin kaikissa rooleissa, ilmoitusten vastaanotossa, tehtävänseurannassa, vuoromestarin tehtävässä ja ilmoitinlaitetestaajana. Lisäksi työnkuvaani kuuluu päivystyshenkilöstön
osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin huomioiminen, perehdytystehtävät sekä opiskelijanohjaus.
Opiskelen samalla Savonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Työnantaja on mahdollistanut työvuorojärjestelyillä ja virkavapaalla opiskelun työn ohessa.

Millaisin tunnelmin Erica-hätäkeskustietojärjestelmää Kuopiossa odotetaan?
Mira: Erican käyttöotosta tehtiin hyväksymispäätös ja Oulu aloitti 29.11.2018. Kuopioon Erica on tulossa keväällä 2019, käyttöönottopäivää ei ole vielä määritelty. Meillä koulutukset ovat pyörineet hyvin viime keväästä lähtien ja vielä aktiivisemmin tämän
syksyn ajan.
Mielestäni Ericassa korostuu päivystäjän ja soittajan välinen vuorovaikutus, aktiivinen kuuntelu sekä puhelun haltuunotto. Päivystäjä on se joka puhelua vie, jotta tehtävässä päästään eteenpäin ja tarvittaviin kysymyksiin saadaan vastaukset.
Uuden tietojärjestelmän sekä uuden työskentelymallin
oppiminen on ollut sekä

haastavaa että mielenkiintoista. Hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki on mielestäni näkynyt myös koulutuspäivinä.
Satu: Ericaa odotetaan jännittyneenä. Uuden oppiminen vaatii ja
antaa paljon. Koulutuspäivät ovat olleet informatiivisia ja käytännön harjoittelu opetuskannassa on konkretisoinut tulevaa.

Mikä työssäsi on parasta? Entä ikävintä?
Mira: Hyviä hetkiä ovat ne, kun puhelun aikana saa hätäisen ilmoittajan rauhoittumaan ja tämä kykenee toimimaan annettujen
ohjeiden mukaan. Myös hyvä työyhteisömme auttaa jaksamaan
hektisessä työssä. Lisäksi keskusteluapua on saatavissa heti, mikäli puhelun jälkeen sellaista tarvitsee.
Toistuvat häirikkösoitot, joissain tilanteissa soittajan uusavuttomuus tai haluttomuus tehdä itse asialle mitään, ovat tilanteita, jotka välillä turhauttavat. Lisäksi lapsiin kohdistuneet tilanteet
ovat ikäviä.
Satu: Parasta on ihmisten auttaminen ja vaihtelevat työtehtävät
sekä saman henkiset työkaverit. Ikävimpiä ovat hätäpuhelut, joissa lapsen henki, terveys taikka turvallisuus on uhattuna. Vaikeinta mielestäni tässä työssä on perhe-elämän ja työaikojen yhteensovittaminen.

Mira, olet Kuopion hätäkeskuksen
varaluottamusmies. Millaisissa asioissa
luottamusmiestä lähestytään?
Mira: Varaluottamusmiehenä aloitin toukokuussa, joten varsin nuori toimija tehtävässä olen valtion puolella. Kuntapuolella olin aktiivisesti mukana järjestö- ja luottamustehtävissä usean vuoden ajan.
Luottamusmieheen otetaan yhteyttä erilaisista erimielisyystilanteista työnantajan kanssa, esimerkiksi kehityskeskustelujen pisteytyksiin liittyen. Toivoisin, että jäsenistö ottaisi luottamusmieheen
yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä ja toisi sitä kautta myös näkemyksiään esiin..

MIRA HUOVINEN,
HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄ, VARALUOTTAMUSMIES
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Euroopassa puututaan
naisten katuhäirintään
Naisen perään viheltävälle miehelle rävähtää Ranskan suurissa kaupungeissa
kuten Pariisissa nyt 90 euron sakko. Alkusyksystä voimaan tullut asetus naisten
katuahdistelusta sai kimmokkeensa Englannista, jossa Nottinghamshiren
kreivikunta teki katuhäirinnästä viharikoksen jo kaksi vuotta sitten. Saksassa
puolestaan kokeillaan vain naismatkustajille varattuja junanvaunuja.

TEKSTI
Virpi Latva
KUVA
iStockphoto
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K

eski-Englannissa sijaitseva
Notthinghamshiren kreivikunta kriminalisoi naisten katuhäirinnän kesäkuussa 2016. Valikoiduille poliiseille annettiin kreivikunnassa lisäkoulutusta misogyynisen eli
naisiin kohdistuvan viharikoksen tunnistamiseksi. Pelkästään kesä- ja heinäkuussa häirintätapauksia tuli poliisin tietoon yli 20. Näistä kaikki johtivat
jatkotoimenpiteisiin. Tapaukset vaihtelivat rivouksien huutelusta ja kähmimisestä tapauksiin, joissa naista yritettiin kiskoa kadulta väkisin autoon.
– Emme voi hyväksyä sitä, että lukuisat naiset kokevat päivittäin kadulla
traumaattisia tilanteita. Lainsäädäntömme tulee lähettää selvä viesti, että tämä on rikollista, toteaa Notthinghamshiren poliisipäällikkö Sue Fish.
Hänen mielestään niin misogyniaa
kuin muitakin viharikoksia vastaan pitää taistella joka rintamalla.
– Rohkaisemme kaikkia Nottinghamshiren naisia tekemään empimättä ilmoituksen kadulla kokemistaan
POLIISI & OIKEUS
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häirintätapauksista. Meillä poliisissa
asia otetaan vakavasti, Fish lupaa.
Kreivikunnan tiukka linja sai myös
muun Iso-Britannian pohtimaan viharikoksen käsitteen laajentamista naisiin
kohdistuvaan julkisella paikalla tapahtuvaan ahdisteluun. Lakikomitea tutkii
parhaillaan viharikosta koskevan lainsäädännön saattamista entistä paremmin ajan tasalle. Nuorten keskuudessa
tapahtuvaan misogyniaa ehkäisevään
valistustoimintaan on budjetoitu 1,5
miljoonaa puntaa. Lisäksi taksin kuljettajia ja ravintoloiden ovimiehiä koulutetaan puuttumaan häirintätilanteisiin.

Turvakamerafilmi
kiersi maailman
Ranskassa katuhäirintä kriminalisoitiin alkusyksystä ja lukuisia sakkolappuja on jo jaettu. Kuuluisin tapaus lienee YouTubessa miljoonia kertoja katsottu ravintolan terassin turvakamerapätkä, jossa 25-vuotias mies lyö
22-vuotiasta Marie Laguerrea Pariisin kadulla.

Maailmalla kiertäneessä turvakameravideossa näkyy, kuinka Laguerren perään huudellut mies tempaa ravintolan terassipöydästä lasisen tuhkakupin ja heittää sillä uhriaan. Tuhkakuppi lentää kuitenkin ohi, jolloin mies
palaa takaisin ja lyö naista kasvoihin.
Mies tuomittiin vastikään teosta kuuden kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Tapaus ei kuitenkaan edusta kaikkein tyypillisimpiä tilanteita, koska tuomitulla on aiempaa rikosrekisteriä ja
lisäksi mielenterveydellisiä ongelmia.
Vaikka oikeus tuomitsi häiritsijän,
Laguerren elämä järkkyi katuagressiosta ja hän on joutunut käymään
psykiatrin vastaanotolla. Ranskan
hallitus budjetoi ensi vuodelle liki
900 000 euroa käytettäväksi naisiin
kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen
ja jälkihoitoon. Ranskan tasa-arvoministeri Marlène Schiappan mukaan
osa varoista käytetään katuhäirinnän
uhrien auttamiseen.
– Suunnitelmissa on vastaanottotila, josta seksuaalista häirintää tai ah-

distelua kohdanneet naiset voisivat hakea apua, tasa-arvoministeri valottaa.

Poliisi matkustaa
ilmaiseksi ja auttaa
tarvittaessa
Paitsi kadulla, naiset kohtaavat seksuaalista häirintää ja väkivaltaa usein
julkisissa kulkuvälineissä. Suurkaupungin ongelmakohtia ovat täpötäydet
linja-autot ja metrovaunut, joissa käsi
tai kamera eksyy helposti vierustoverin hameen alle.
Yksi ratkaisu ongelmaan on poliisien entistä laajempi oikeus käyttää ilmaiseksi julkisia kulkuvälineitä Pariisissa ja sen ympäristökunnissa, sillä
Ranskassa ammattikunnan edustajilla on velvollisuus siviilissäkin puuttua
ongelmatilanteisiin. Poliisin ammatti-

liitot ottavat ilmaismatkustamisen ilolla vastaan. Myös sotilailla ja santarmeilla on vastaavia etuja ja velvollisuuksia. Häirikön sattuessa junanvaunuun, kuljettaja voi katsoa matkustajatietokannasta, löytyykö jostakin vaunusta mahdollisesti ammattiapua.

Naisvaunu suututtaa
Saksan feministejä
Saksan Kölnin seksuaalisen joukkoahdistelutapauksen jälkeen paikallinen
rautatieyhtiö aloitti kokeilun, jossa osa
junanvaunuista on varattu vain naisille. Leipzigistä Chemnitzeen kulkevalla
linjalla yksin matkustavat naiset sekä
äidit lapsineen voivat istua vaunussa,
johon miehiltä on pääsy kielletty.
Mitteldeutsche Regiobahn (MRB)
-rautatieyhtiön mukaan naisvaunut

on sijoitettu junan häntäpäähän henkilökunnan välittömään läheisyyteen,
jotta vaunuun saadaan tarvittaessa
apua nopeastikin. Saksan feministijärjestöt tuomitsevat erilliset junanvaunut. Niiden mielestä ongelma pitäisi ratkaista häirinnän aiheuttajan
käytökseen puuttumalla, ei mahdollisten uhrien eristämisellä.

Keski-Englannin
Nottinghamshiren
kreivikunta teki
katuhäirinnästä
viharikoksen kaksi vuotta sitten.
Osa poliiseista on
koulutettu naisiin
kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi.

Lähteet:
Alliance Police Nationale
Le Point 5.10.
Le Point arkisto 2.4.2017
Mitteldeutche Regiobahn
Nottinghampshire Police
RTL 1.10. (Tasa-arvoministeri Marlène
Schiappan radiohaastattelu)
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Poliisin Tuki

– tukea heille, jotka antoivat kaikkensa

TEKSTI
Ilari Kulmanen

V

uonna 1964 perustettu Polii
sin Tuki ry on sitoutumaton ja
riippumaton yhdistys, eikä se
osallistu ammattiyhdistystoimintaan.
Yhdistyksen taustalla ovat Suomen Po
liisijärjestöjen Liitto, Suomen Nimis
miesyhdistys ja Poliisilakimiehet, li
säksi yhdistyksen hallitukseen kuuluu
edustaja Poliisihallituksesta.
Poliisin Tuki kerää varoja virkateh
tävissä vaikeasti vammautuneiden po
liisihallinnon virkamiesten kuntoutuk
sen tukemiseksi tai surmansa saaneen
omaisten auttamiseen. Tätä tukea on
jaettu viime aikoina vuosittain.
Tänä vuonna Poliisin Tuki ry sai uu
deksi puheenjohtajakseen ylitarkas
taja Mari Hintikan Poliisihallituksesta.
Yhdistys kokeilee perinteisten jou
lukorttien ohella myös virallisten kan
natustuotteiden myyntiä, niillä haluk
kaat voivat osoittaa tukensa virkavel
jille ja siskoille heidän vaikeassa tilan
teessaan. Ensimmäisenä kokeilueränä

Poliisin Tuki ry on saanut toimintansa rahoitta
miseksi uuden rahankeräysluvan Poliisihallituksen
(POHA) arpajaishallinnolta. Lupa koskee koko maa
ta lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Luvan numero
on RA/2018/150. Lupa on myönnetty 25.5.2018 ja
sen toimeenpanoaika päättyy 30.4.2020. Lahjoituk
set voi osoittaa keräystilille FI57 8000 1900 0691 06.
Liiton aluetoimikunnat haastavat jäsenensä osallistumaan talkoisiin 1 €/henkilö.
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tuotettiin tekninen paita yhdistyksen
tunnuksella, se sopii treenaamiseen ja
suojaliivin aluspaidaksikin. Kannatus
tuotteiden jatkosta päätetään vuoden
2018 lopussa palautteen perusteella.

Poliisin Tuki myy
kannatustuotteita
Teknistä tpaitaa on myynnissä eri ko
koja, naisille ja miehille oma mallinsa.
Paidan hinta on 35 €/kpl. Tilauksia ot
tavat vastaan pääkaupunkiseudun po
liisilaitosten pääluottamusmiehet.
Poliisin Tuen perinteiset joulukortit
ovat myös myynnissä hintaan 1,50 €/
kpl, sisältäen kirjekuoren, toimitusku
luja ei peritä. Tilauksia hoitaa Kari
Aaltio. Lue lisää ja katso korttimallit
osoitteesta spjl.fi/joulukortit

Leijonan uudet vaatteet
Tekniseen Tpaitaan painetun yhdistyk
sen uudistetun tunnuksen on alkuperäi
sen pohjalta toteuttanut graafinen
suunnittelija Camilla Häggblom.
Tammenlehvät ilmentävät rauhaa. Yh
teen liitetyt kädet kuvaavat poliisikun
nan keskinäistä tukea, apua ja yhtenäi
syyttä. Leijona, kuten poliisin miekka
tunnuksessa ja Suomen valtion vaaku
nassa, kertoo urhoollisuudesta, jalou
desta ja voimasta. Siipimuodostelma
kunnioittaa uhreja, loukkaantuneita se
kä heidän omaisiaan, jotka tätä kautta
saavat tukea ja turvaa. Takana oleva
miekka kuvaa poliisia suojelijana, joka
on oikeudenmukainen vastuunkantaja.
Päävärit yhdistetään totuuteen, uskolli
suuteen, rauhaan ja rehellisyyteen.

kolumni

ILARI KULMANEN

TYÖMIES ON PALKKANSA
ANSAINNUT
NYKYISEN poliisin palkkausjärjestelmän (PPJ) kipeä pihtisynnytys
tapahtui vuonna 2003. Kustannusvaikutukseltaan yli ”kymmenen
pisteen” lopputulos (+ 10,5 %) kelpasi lopulta vanhemmille (sopimusosapuolille) ja paju (palkkausjärjestelmäuudistus) pääsi kasvamaan.
PPJ:n vuosittainen soveltaminen poliisilaitoksissa on koitunut
kuitenkin hyvin työlääksi kaikille. Eikä tässä ole mainittu vielä Palkeiden (palvelukeskus) tai henkilöstöhallinnon roolista mitään. Samankaltaisia kokemuksia on myös muualla valtionhallinnossa, jossa uudet palkkausjärjestelmät ovat käytössä.
Tästä pitäisi päästä nykyistä yksinkertaisempaan, vähemmän
työllistävään ja selkeämpään palkkausjärjestelmään. Uusi järjestelmä tunnustaisi edelleenkin tehtävien mukaisen palkkauksen vahvistettuna ehkä pienellä henkilökohtaisella kertoimella ja suppealla
kokemusosalla.
Esillä ovat olleet poliisihallituksen PPJ:n korjaussarjan ”facelift”kehitysversio 3.0, valtion yhtenäinen ja yksi uusi palkkausjärjestelmä sekä rypäs-/klusterimalli, joissa samankaltaisten toimialojen kesken jaetaan sama palkkausjärjestelmä.
Näistä kolmesta liputtaisin suorilta ulos valtion yhden palkkausjärjestelmän mallin, josta tulisi todennäköisesti hyvin kankea käytettäväksi. PPJ:n korjaussarjan sisältö on ainakin tutkittava, mutta toimialasidonnainen malli saattaisi lopulta hyödyttää molempia osapuolia.
Tämä kaikki edellyttää tietysti valtiotyönantajan rahoitusta kehittämiseen. Sitä luulisi nyt kertyneen, kun lomarahoja on leikattu, valtionhallintoa on karsittu ja tehostamisjärjestelyjä (mm. digitalisointi) on tehty. Lisäksi ei voi unohtaa jo tavaksi muodostuneita lyhytjänteisiä budjettileikkauksia ”säästämismielessä” vaalikausien alussa.
Yhtä kaikki, merkityksellistä on sitouttaa (rahalla) sopimusosapuolet uuden kehittämiseen.
Palkkauksella on merkitystä työvoiman saatavuuteen, jos on sattunut unohtumaan.
Hyvää uutta vuotta 2019!
Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja
pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.
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py kälän pyör teis sä

PEKKA LASSILA

ALICE UTRIAINEN

MIKA NYGÅRD

pääluottamusmies, poliisihallinto

pääluottamusmies, oikeusministeriö

järjestöpäällikkö

Edellisessä lehdessä vastasin kysyjälle jaksotyöajan
piiriin kuuluvan osa-aikaisen työajanlisäyksestä koulutusvuorokaudelta. Vastaukseni osoittautui perustuvan
vanhentuneisiin työnantajan linjauksiin. Kiitän saamastani palautteesta, jonka perusteella voin oikaista asian valtiovarainministeriön linjausten mukaiseksi.
Työaikasopimuksen 1 §:n 2 momentin mukaan osa-aikaisiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin kokoaikaisiin,
jollei kunkin määräyksen kohdalla ole muuta sovittu. Jaksotyön osalta työaikasopimuksen 17 §:n soveltamisohjeessa
on sovittu, että koulutuspäiviltä lasketaan työajan lisäystä
7 tuntia 45 minuuttia. Kohdassa ei ole sovittu toisin osaaikaisista, joten voidaan ajatella, että myös osa-aikaiselle
koulutuspäiviltä tuleva työajan lisäys on samansuuruinen.
PL

Jään eläkkeelle 1.1.2019 . Onko minulla oikeus 9,2 %
kertaerään, joka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä?
Kyllä, jos palvelussuhteesi valtioon on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä
18.11.2018 saakka ja jos sinulle on maksettu tuolla ajanjaksolla palkkaa vähintään yhdeltä päivältä. Enintään seitPL
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semän kalenteripäivän mittainen keskeytys palvelussuhteiden välissä ei estä kertaerän maksamista. Palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkausta ja esimerkiksi sairausajalta maksettavaa poissaoloajan palkkausta. Palvelussuhteen ei siis tarvitse olla voimassa tammikuussa 2019.
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä on suuruudeltaan
9,2 % yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta
kuukausipalkkauksesta. Laskennan perusteeksi on määrätty marraskuun 2018 kuukausipalkka. Osa-aikaisena olleen
kertaerän suuruus määräytyy 18.11.2018 voimassa olleen
osa-aikaprosentin mukaan.
Kuukausipalkkaan luetaan tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa, henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, mahdollinen kokemusosa sekä takuupalkkaus. Lisäksi mukaan luetaan muut säännöllisesti toistuvat tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat
palkkaustekijät, palkanlisät ja lisäpalkkiot.
Lähteet: Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle
2018–2020 6 §, Valtiovarainministeriön toimeenpano- ja
neuvottelumääräykset sopimuskaudelle 2018–2020 ja Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 7§.

Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän
laskennan perusteeksi on määrätty
marraskuun 2018 kuukausipalkka.

Saako työnantaja periä liikaa maksettua palkkaa
takaisin?
Kyllä saa. Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettua palkkaa tai muuta etuutta takaisin. Virkamieslain 60 §:n mukaan virheellisesti maksettu palkka tai
etuus voidaan myös periä takaisin seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä, jos henkilö on edelleen saman viraston palveluksessa. Takaisinperintää aloitettaessa on sen peruste ja takaisin perittävä määrä ilmoitettava virkamiehelle.
Takaisinperintä on pantava vireille kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana aiheeton palkan tai muun taloudellisen etuuden määrä on
maksettu. Jollei takaisinperintää aloiteta tai panna vireille
edellä säädetyssä määräajassa, on oikeus siihen menetetty.
Jos palkkaa tai etuutta on maksettu liikaa, voi virkamies pyytää vapautusta maksusta valtionkonttorilta. Ohjeet maksuvapautuksesta löytyvät osoitteesta www.vm.fi.
Huomaathan, että työnantajalla on myös oikeus periä liikaa pidetyt lomapäivät takaisin, aivan samalla tavalla kun
liikaa maksettu palkka.
AU

Missä vaiheessa mahtaa olla 58 vuoden ammatilliseen eläkeikään ja sen poistumiseen liittyvä valitusprosessi?
Ammatillisten eläkeikien poistuminen koskee noin
10 000 julkisen sektorin työntekijää, heistä noin
1 000 on poliiseja. Vuosi 2018 on ensimmäinen vuosi, kun
58 vuoden eläkeiän valinneet ovat joutuneet tekemään niin
sanottua ylimääräistä palvelusta.
Kaksi SPJL:n jäsentä pyysivät alkuvuonna 2018 KEVA:lta
ennakkopäätöksen ammatillisesta eläkeiästään. KEVA:n
antamista päätöksistä valitettiin maaliskuussa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (TELK), jossa valitus on
edelleen. TELKin keskimääräinen käsittelyaika on 7–10 kuukautta, joten päätöstä voidaan odottaa lähikuukausina.
Päätös tulee todennäköisesti olemaan kielteinen, ja liitossa olemme varautuneet valittamaan asiasta vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika
on 10–15 kuukautta.
Vakuutusoikeuden jälkeen olemme yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa valmistautuneet asian viemiseksi
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Siksi valitusprosessi kokonaisuudessaan tulee viemään vuosia.
MN

Lähteet: Virkamieslaki 60 § ja 61 §
Ohjeet maksuvapautuksen hakemisesta löytyvät
osoitteesta www.vm.fi.
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Rauhamäki remontoidaan
vanhan talon henkeen
Liiton lomakohde Rauhamäki sijaitsee Hämeenlinnassa Aulangon kauniin vesistön
äärellä. Nelisenkymmentä vuotta liiton jäseniä palvellutta taloa peruskorjataan
parhaillaan. Päärakennus ja rantasauna remontoidaan talon pitkää historiaa
kunnioittaen.

TEKSTI
Mika Nygård ja
Katja Almgren
KUVAT
Katja Almgren
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R

auhamäki on ympäri vuoden suosittu lomakohde.
Mökki rantasaunoineen on sijainniltaan loistava;
lapsiperheitä houkuttelee läheinen Puuhamaa, Hämeen linna ja Aulangon golffareita edullinen majapaikka.
Iso talo on myös omiaan perhejuhliin, sillä taloon majoittuu kerralla isompikin joukko.
Rauhamäen kovan kulutuksen takia liiton hallitus päätti vuoden 2017 syksyllä esittää valtuustolle, että talo ja
rantasauna remontoidaan. Valtuusto hyväksyi esityksen ja
remontti käynnistettiin tänä syksynä. Remontissa päätettiin uusia lattiapintoja, seinäpintoja ja väliovia, myös katot
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päätettiin maalata. Remontin on suunnitellut arkkitehti Kai
Heimala ja valvojana toimii Hannu Kokkinen.
Pintaremontin lisäksi päärakennuksen alakertaan tehdään
laajempi kunnostus; remontti ulottuu kosteiden tilojen rakenteisiin, joissa korjataan vuosien varrella syntyneitä pieniä vesivaurioita. Sauna ja pesutilat uudistetaan kokonaan.
Lämmitysjärjestelmän osittaista uusimista koskevat
neuvottelut ovat vielä kesken. Harkinnassa on kuitenkin
lämmönsäätelyjärjestelmä, jolla pyrittäisiin hillitsemään
lämmityskustannuksia sähkön ja siirtohintojen noustessa.
Rantasaunassa uusitaan sisäpintoja ja sauna maala-

Olohuoneen seinät on
jo tapetoitu talon pitkää historiaa kunnioittaen romanttishenkisellä kukkatapetilla.
Makuuhuoneissa seinät on
maalattu vanhalla roosalla,
vaaleansinisellä ja -vihreällä.

Keskikerroksen erkkeristä tulee kauniin valoisa. Vanhat rottinkikalusteet
joutivat pois, nyt tilaa kiertämään tehdään penkit lämpökäsitellystä haavasta.

Arkkitehti Kai Heimala suunnitteli päärakennuksen alakerran pesuhuoneen seinään mutterilaatoituksen. Sauna,
pesutilat ja pukuhuone remontoidaan kokonaan vastaamaan nykysäädöksiä käyttäjien tarpeet huomioiden.

taan ulkopuolelta, mutta maalaus jää säiden takia ensi
kevääseen. Myös saunan ulkopuolen sadevesien ohjausta
parannetaan, jotta saunan perustukset eivät enää kostuisi. Saunan suurimmasta ongelmasta eli kiukaan vetämättömyydestä pyritään myös pääsemään eroon.

Rauhamäen historia

Ylimmän kerroksen aula ja makuuhuoneet saivat uuden raikkaan ilmeen.
Portaikon suun kaiteet uusittiin ja niitä korotettiin turvallisuuden vuoksi. Ikkunasyvennyksen liukuovikaapistoihin saa vuokraaja sujautettua nyt matkalaukut sisältöineen.

Rauhamäki on rakennettu vuonna 1927. Vuonna 1950
tontti ja talo myytiin Tauno ja Virva Himmille, ja tästä ajasta Rauhamäen seinille onkin jäänyt Tauno Himmin
maalaamia teoksia. Himmit myivät kiinteistön Suomen Poliisien Lomakotiliitolle 1961 ja parikymmentä vuotta myöhemmin tila siirtyi silloisen Suomen Poliisien Liiton omistukseen. 1990-luvun alussa kiinteistö liitettiin kunnallistekniikan pariin, tilan omasta kaivosta vesi nostetaan edelleen
rantasaunan käyttöön.
Rauhamäkeä on remontoitu vuosien varrella, mutta viimeisin iso remontti ennen nyt toteutettavaa tehtiin kolmisen kymmentä vuotta sitten eli vuonna 1990.

Rantasauna
kaipaa remonttia
kipeästi. Maalausta joudutaan kuitenkin odottamaan
kevääseen.
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PARASTA ERIKOISPUHDISTUS PALVELUA!

24/7 PÄIVYSTYS 040 169 5091

VAHINKOPALVELU
KALMA- & RIKOSPAIKKASIIVOUS

KUOLINASUNTOJEN KEMIALLISET HAJUNPOISTOT,
OTSONOINNIT JA ALIPAINEISTUKSET
RIKOSPAIKKOJEN PUHDISTUKSET, DESINFIOINNIT JA HAJUNPOISTOT

SIRPALESIIVOUKSET, GRAFFITIEN POISTOT,
NOKIPESUT, SAVUVAURIO SIIVOUKSET
JA HAJUNPOISTOT
VESIVAHINKOJEN JÄLKEISET KUIVATUKSET JA DESINFIOINNIT

PÄIVYSTYSPALVELUMME PALVELEE 24/7.
VASTEAIKAMME ON PK-SEUDULLA 2H

ASIAKASPALVELU
PUH. 020 7320 2209
PÄIVYSTYSPALVELU 24/7
PUH. 040 169 5091
asiakaspalvelu@optimasiivous.fi
www.optimasiivous.fi

OLEMME SAANET KIITOSTA NOPEASTA VASTEAJASTA, RAPORTOINTIPALVELUSTA
JA ASIANTUNTEMUKSESTA VAHINKOKOHTEIDEN HOITAMISESSA.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.–17.3.2018 Sokos Hotelli Vantaassa,
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa.
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
on hotellilla16.3.2018 klo 10.00–12.30.
Tulolounas tarjoillaan klo 11.00–13.00. Vuosikokouksen avajaiset pidetään klo 13.00.
Varsinainen vuosikokous aloitetaan klo
15.00.

kuuluvat asiat sekä hallitukselle 31.1.2018
mennessä tulleet aloitteet.
Kokouksessa saavat varsinainen jäsen ja
työnantajavirkamiesjäsen edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä tai
työnantajavirkamiesjäsentä.

Osallistumisilmoitus tehdään maksamalla
osanottomaksu 50 € 16.2.2018 mennessä yhdistyksen tilille OP Pohjola FI09 5300
1720 1283 66.
Osallistuminen pelkästään avajaisiin ja
vuosikokoukseen on maksuton.

Kokouspaketti sisältää lounaan, juhlaillallisen ja hotellimajoituksen kahden hengen
huoneissa sekä aamiaisen.

Lisätietoja: luottamusmies Ilkka Kantola,
p. 0295 438 162 tai rahastonhoitaja Antti
Simanainen, p. 040 836 9575.

Vuosikokousmateriaali jaetaan jäsenille ilmoittautumisen yhteydessä.

SUOMEN POLIISIPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY
Hallitus

Suomen poliisihallinnon henkilöstö
SPH ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 16.3.2019 Seinäjoella Original Sokos Hotel Lakeudessa,
osoitteessa Torikatu 2, 60100 Seinäjoki.

Vuosikokous alkaa klo 13.00. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:ssä
mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä yhdistyksen hallitukselle 15.1.2019 mennessä tulleet aloitteet.

Lisätietoja:
sphry.sihteeri@gmail.com,
Jaana Varila, p. 040 558 7777 tai
Maiju Kiiskinen, p. 040 740 0867

Ilmoittautuminen on hotellilla klo 11.00–
12.45. Kokouslounas tarjotaan klo 12.00–
13.00.

Tarkemmat tiedot vuosikokouksesta ja ennakkoilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse alueiden yhteyshenkilöiden kautta.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut vuosikokoukselle

VUOSIKOKOUSKUTSU

Vuosikokousmateriaali lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille ennen vuosikokousta.

Tervetuloa!

Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry
Hallitus

VUOSIKOKOUSKUTSU – KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK
ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 16.3.2019, Hotel
Katajanokassa, Merikasarminkatu 1, 00160
Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat ja yhdistyksen
hallitukselle 31.1.2019 mennessä tulleet
aloitteet.

Tarkemmat tiedot vuosikokouksesta, ennakkoilmoittautumisesta ja majoitusmaksuista ilmoitetaan www.ohk.fi -sivustolla.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja
Siru Suomela, p. 0295 640 914,
sirpa.suomela@oikeus.fi.

Vuosikokouksen johdosta mahdollisesti
muodostuneet matkakulut korvataan matkalaskun perusteella jälkikäteen jäsenen ilmoittamalle tilille. Matkakulujen korvaus
edellyttää osallistumista koko vuosikokouksen keston ajan.

Vuosikokouksessa jäsen voi valtakirjalla
edustaa kahta (2) muuta jäsentä.

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry
Hallitus
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SPH ry:n lomaosake

VUONELO LUOSTOTUNTURILLA
SIJAINTI | Sodankylä, Vyötämöntie 3 As D (A-talo), Luosto
HUONEISTO | Huoneistossa on kolme makuuhuonetta, tupakeittiö, sauna, kaksi wc:tä. Majoitustilaa on kuudelle aikuiselle ja
lisäksi vauvalle matkasänky. Huoneistossa on täydellisesti varustettu keittiö. Varustukseen kuuluu myös pyykinpesukone ja pyykinkuivauskaappi. Huoneistossa ei saa tupakoida eikä huoneistoon
saa tuoda lemmikkieläimiä.
VARAUKSET |Varaukset ajalle 27.4.2019–25.4.2020 arvotaan.
Arvontaan voi osallistua vain SPH ry:n jäsenet. Arvontaan osallistumista varten ilmoita haluamasi varausajankohta/varausajankohdat ensisijaisuusjärjestyksessä sekä seuraavat tiedot: nimi,
puhelin, sähköpostiosoite Tuula Huttuselle, vuonelo@gmail.
com 11.3.2019 mennessä.
Arvonta suoritetaan maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Arvonnan jälkeen ilmoitetaan huoneiston saaneille varausajankohta sähköpostilla. Arvonnan jälkeen varaustaulukko on nähtävillä
yhdistyksen nettisivuilla ja vapaita viikkoja voi tiedustella Vuonelon sähköpostin kautta.
Varaus on sitova. Ennakkomaksu 100 euroa on maksettava
kuukauden sisällä varauksesta ja loppusumma 2 kk ennen vuokrausajankohtaa. Varauksen peruutusehto: ennakkomaksua ei palauteta, ellei varausta ole peruutettu 2 kk ennen vuokrausajankohtaa. Jos vuokraa ei ole suoritettu kokonaan eräpäivään mennessä varaus raukeaa.
Sesonkiaikavarauksen etuoikeus on jäsenillä, jotka eivät ole
kahtena edellisenä sesonkiaikana (2019 tai 2018) vuokranneet
osaketta käyttöönsä.
Sesonkiaika: 15.2.2020–25.4.2020, viikot 8–17
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HINNAT
SPH ry:n jäsenet:
• Sesonkiajan ulkopuolella 200 €/viikko, 50 €/vrk
• Sesonkiaikana (vain jäsenille) 340 €/viikko,
vuorokausivuokrausta ei sesonkiaikana
Sesonkiajan ulkopuolella:
• Eläkeläisjäsenet 230 €/viikko, 55 €/vrk
• Ulkopuoliset 490 €/viikko, 95 €/vrk
MAJOITTUMINEN | Viikkovuokraajien majoittuminen alkaa
lauantaina klo 14.00 ja päättyy lauantaina klo 12.00. Vuorokausivuokraajien majoittumisaika alkaa klo 14.00 ja päättyy klo 12.00.
AVAIN | Avaimen saa maksettua kuittia vastaan Luostolla sijaitsevasta Hotelli Luostotunturi-Ametistikylpylästä, johon se on
myös palautettava.
HUONEISTON SIIVOUS | Vuokralainen huolehtii siivouksesta. Jos huoneisto jää siivoamatta, veloitetaan siitä 200 euroa. Rikkoutuneista tavaroista on ilmoitettava Tuula Huttuselle.
PALVELUT | Luoston lomakylässä noin kilometrin päässä lomaosakkeesta sijaitsee kauppa. Kävelymatkan päässä on useita ravintoloita. Laskettelukeskukseen on osakkeesta noin kilometri ja
murtomaaladulle pääsee rakennuksen päädystä. Tarkempaa tietoa paikkakunnan tapahtumista www.luosto.fi
Vuonelosta löytyy tietoa myös yhdistyksen kotisivuilta sphry.fi

Lahjoitamme joulutervehdyksiin
varatun summan:
MLL, kiusaamisen vastainen työ
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto

Uusi Lastensairaala
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry

Suomen Mielenterveysseura
Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry

Hyvää
joulua
&

turvallista vuotta 2019!

SHV
Suomen
Hätäkeskusvirkailijat
SHV ry

LP:n Poliisiyhdistys ry
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
76 liiton paikallisyhdistystä

Poliisi-Erämiehet
metsästävät ja kalastavat Espoon ja Vihdin alueilla.

Mielenrauhaa metsästä
Rankka työ vaatii rankat huvit, sanotaan. Poliisi-Erämiehissä vaativien
virkatoimien vastapainoksi on haettu pikemminkin mielenrauhaa.

P

oliisi-Erämiehet on koonnut yhteen sisäisen turvallisuuden ammattilaisia useassa eri sukupolvessa.
TEKSTI
Metsästyksen ja kalastuksen ohella sen jäsenet ovat
Marko Luotonen
edistäneet eettisesti kestävää riistanhoitoa, säännelleet
KUVAT
riistaeläinkantaa ja osallistuneet erävalvontaan.
Marko Luotonen ja
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan harrasMarek Sabogal
tus on tukenut poliisin lakisääteisten tehtävien hoitamista.
– Yhteisöllisyys edistää työhyvinvointia, riistakannan
sääntely liikenneturvallisuutta, erävalvonta yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja ampumaharjoittelu omaa henkilökohtaista osaamista, hän totesi yhdistyksen
Oletko kiinnostunut
70-vuotisjuhlassa elokuussa.
erästämisestä pääKolehmaisen mukaan hyvällä metsäkaupunkiseudulla?
stäjällä ja hyvällä poliisilla on muitakin yhOta yhteys Ahti Eräseen,
teisiä nimittäjiä.
m.a.eranen@gmail.com
– Suomen Riistakeskuksen eettisten ohjeiden mukaan arvostettuja metsästäjän omi40
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naisuuksia ovat luotettavuus, vastuuntuntoisuus, osaaminen
ja muiden huomioonottaminen.
– Poliisin arvoja ovat niin ikään oikeudenmukaisuus,
osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Leivänjatketta pulavuosina
Poliisi-Erämiehet ry perustettiin 70 vuotta sitten. Yhdistyksen
nimi oli alunperin Poliisin Rutineeratut Onkijat. Sota-ajan jälkeisinä pulavuosina leivänjatketta hankittiin lähinnä kalastamalla.
Nykyisin jäsenet metsästävät ja kalastavat Espoon ja
Vihdin alueilla. Puheenjohtajana toimii Ahti Eränen, jäseniä on toistasataa ja metsästysalueita 1 600 hehtaaria. Seuralla on tukikohdat järven rannalla Nuuksion kansallispuiston kupeessa ja saaristossa Espoossa. Erityisesti
kesäisin niiden rannat houkuttelevat myös perheen pienimpiä.

POLIISIPARTIO: Valvova silmä

V. VITIKAINEN, T. SUNNARBORG 2018
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s venska

I EUROPA INGRIPER MAN
MOT GATUTRAKASSERIER
MOT KVINNOR
I Frankrikes storstäder, såsom Paris, kan det nu smälla till med 90 euro i böter
för en man som visslar efter en kvinna. Förordningen om gatutrakasserier mot
kvinnor, som trädde i kraft i början av hösten, fick sin inspiration från England,
där grevskapet Nottinghamshire redan för två år sedan fastställde att
gatutrakasserier utgör ett hatbrott. I Tyskland pågår ett försök med tågvagnar
som är reserverade enbart för kvinnliga resenärer.

TEXT
Virpi Latva
BILD
iStockphoto
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G

revskapet Nottighamshire i
mellersta England kriminaliserade gatutrakasserier mot
kvinnor i juni 2016. Utvalda poliser i
grevskapet fick tilläggsutbildning i hur
man identifierar misogyna hatbrott,
dvs. hatbrott riktade mot kvinnor.
Enbart under juni och juli inkom
över 20 fall av trakasserier till polisens
kännedom. Alla dessa ledde till vidare åtgärder. Fallen varierade från skrikande av obsceniteter och tafsande till
fall där man med våld försökt dra in
kvinnan i en bil.
– Vi kan inte acceptera att ett stort
antal kvinnor dagligen upplever traumatiska situationer på gatorna. Vår
lagstiftning måste klart signalera att
det här är kriminellt, konstaterar Sue
Fish, polischef i Nottinghamshire. Hon
anser att misogyni och övriga hatbrott
måste bekämpas på alla fronter.
– Vi uppmuntrar alla Nottinghamshires kvinnor att inte tveka att
anmäla trakasserifall de upplevt på
gatorna. Vi i polisen tar det på allvar,
lovar Fish.
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Grevskapets strikta linje fick också
resten av Storbritannien att överväga
en utvidgning av begreppet hatbrott
till att omfatta ofredande av kvinnor
på offentliga platser. En lagstiftningskommitté undersöker som bäst hur
hatbrottslagstiftningen kunde revideras och uppdateras. 1,5 miljoner pund
har budgeterats för upplysningsverksamhet som syftar till att förebygga
misogyni bland unga. Dessutom utbildas taxichaufförer och restaurangernas dörrvakter i att ingripa vid trakasserier.

Säkerhetskamerafilm
cirkulerade världen runt
I Frankrike kriminaliserades gatutrakasserier i början av hösten och ett
stort antal böteslappar har redan delats ut. Det mest kända fallet torde vara en snutt från en övervakningskamera med miljontals visningar på YouTube, där en 25-årig man slår 22-åriga
Marie Laguerre på en gata i Paris.
På videon, som har cirkulerat världen runt, ser man hur mannen som

har ropat efter Laguerre sliter åt sig
en askkopp i glas från ett terrassbord
och kastar det mot sitt offer. Askkoppen missade dock sitt mål, varvid
mannen återvänder och slår kvinnan
i ansiktet. Mannen dömdes nyligen till
sex månaders ovillkorligt fängelse för
sitt dåd. Detta fall representerar likväl
inte de allra mest typiska situationerna, eftersom den dömde hade ett tidigare brottsregister och dessutom psykiska problem.
Även om domstolen dömde förövaren ledde gatuaggressionen till att Laguerres liv ställdes på ända och hon
har blivit tvungen att gå hos en psykiater. Frankrikes regering har för nästa
år budgeterat hela 900 000 euro att
användas för att förebygga våld mot
kvinnor och för eftervård. Enligt Frankrikes jämställdhetsminister Marlène
Schiappa kommer en del av medlen
att användas för att hjälpa offren för
gatutrakasserier.
– Det finns planer på en mottagning, där kvinnor som råkat ut för sexuella trakasserier eller ofredande kan

söka hjälp, berättar jämställdhetsmi
nistern.

Polisen reser gratis
och hjälper vid behov
Förutom på gatan råkar kvinnor ofta ut
för sexuella trakasserier och våld i kol
lektivtrafiken. Särskilda problemområ
den i storstäderna är proppfulla bussar
och tunnelbanevagnar, där en hand el
ler en kamera lätt kan förirra sig under
någon närbelägen persons kjol.
En lösning på problemet är att poli
sen har fått en utökad rätt att åka gra
tis i kollektivtrafiken i Paris och dess
kranskommuner, eftersom represen
tanter för yrkeskåren i Frankrike har en
skyldighet att ingripa i problemsitua
tioner även i det civila. Polisernas fack
förbund tog med glädje emot möjlig

heten att resa gratis. Även soldater och
gendarmer har motsvarande rättighe
ter och skyldigheter. Om någon beter
sig störande i en tågvagn, kan föraren
se efter i passagerardatabasen om det
eventuellt råkar finnas professionell
hjälp att tillgå i någon vagn.

Kvinnovagn förargar
Tysklands feminister
Efter de sexuella masstrakasserierna i
tyska Köln inledde ett lokalt järnvägs
bolag ett försök där en del av tågvag
narna var reserverade enbart för kvin
nor. På linjen Leipzig–Chemnitz kan
ensamresande kvinnor och mammor
med barn sitta i en särskild vagn där
män inte är tillåtna.
Enligt järnvägsbolaget Mittel
deutsche Regiobahn (MRB) har kvinno

vagnarna placerats längt bak i tåget,
i omedelbar närhet till personalen, för
att man vid behov snabbt ska kunna
få hjälp. Feministiska organisationer i
Tyskland har fördömt de separata tåg
vagnarna. De anser att problemet bor
de lösas genom att man ingriper i be
teendet hos den som trakasserar, inte
genom att isolera potentiella offer.

Grevskapet
Nottinghamshire
i mellersta Eng
land fastställde
för två år sedan
att gatutrakas
serier utgör ett
hatbrott. En del
poliser har utbil
dats i att iden
tifiera våld som
riktar sig mot

Källor:
Alliance Police Nationale
Le Point 5.10.
Le Point arkiv 2.4.2017
Mitteldeutche Regiobahn
Nottinghampshire Police
RTL 1.10. (radiointervju med jämlik
hetsministern Marlène Schiappa)
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muis tamiset
ELÄKKEELLE

SURUVIESTIT
Muistamiset-palstalla julkaistaan
kuvia merkkipäivistä, eläköitymisestä,
häistä, lapsen syntymästä tai kollegan
poismenosta. Tapahtumasta saa olla
kulunut korkeintaan neljä kuukautta.

ylikonstaapeli

ylikonstaapeli

rikosylikonstaapeli

Ilkka Pietilä

Ilkka Tapani Laitinen

Hannu Räsänen

Sisä-Suomen poliisilaitos,

s. 7.4.1948

s. 17.1.1962

eläkkeelle 1.12.2018

k. 18.7.2018

k. 22.9.2018 Joroinen

Back on Track tuotteet hyvinvoinnin
tueksi ihmisille, koirille sekä hevosille.
Poliiseille -40% alennus
kaikista Back on Tracktuotteista suoraan
maahantuonnista.
Welltex-kangas heijastaa kehon oman
lämmön takaisin nopeuttaen verenkiertoa ja ehkäisten lihasjännitystä.

Lisätietoja saat osoitteista: finland@backontrack.fi, www.backontrack.fi

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

facebook.com/SPJL.PO
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twitter.com/SPJL_PO
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Jonne Rinne
puheenjohtaja
09 3484 2420
Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433
Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428
Sari Haukka
viestintäpäällikkö
työvapaalla
Anita Heino
talouspäällikkö
09 3484 2422
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Minna Huhta
koulutus- ja edunvalvontasuunnittelija
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
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Pekka Lassila
pääluottamusmies/SM
p. 09 3484 2430
Auno Mäkinen
neuvottelupäällikkö
09 3484 2431

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

Nuppu Pelevina
viestintäpäällikkö
09 3484 2429
Anne Rakka
jäsenrekisterisihteeri
09 3484 2424
Rita Ridanpää
lakimies
09 3484 2425

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

Oden oodi

Joulun aikaan ajatusta
lohkeaa oman navanseudun
ulkopuolellekin.

Kukin tavallaan, kyvyillään
ja jaksamisensa kautta!
SOSIAALISEN MEDIAN kautta julkimoksi noussut nais

maassa herkistytään oikeastaan vain kerran vuodessa

ihminen oli pahoittanut mielensä pahansuopaisten

suomaan ajatus myös kanssaihmisille. Ihan on turha

kanssaeläjien kommenteista koskien hänen hyvänteke

mennä juhannusviikolla pyykinpesuaineita tai keksi

väisyyslahjoituksensa määrää. Perusteellisesti puleerat

laatikoita tyrkyttämään naapurustoon tai seisoa keräys

tu naisihminen julisti päivityksessään lahjoituksen te

lippaan kanssa tavaratalon tuulikaapissa. Mutta edes

kemisen helppoutta, hänen kekoon kantamansa korren

kerran vuodessa kuukauden ajan. Ja ihanhan ne ovat

hinta oli ”kympin” luokkaa. Määrää oli pidetty ilmeisen

osoittautuneet kelvollisiksi tuotteiksi.

vähäisenä kyseisen tason julkisuuden henkilön tekemä

Tämä sama pätee kaikkeen muuhunkin. Antaa naa

nä ja tämä oli tuotu julki somemaisen suorasukaisesti.

purin paistaa kinkkujaan, syödään me härkistä. Ihan

Voi hyvänen aika sentään!

rauhassa voi kehua toisen kuusta, sitä raakkuakin, vaik

Tämä somettajahan oli hyvällä asialla, herättämäs

ka itsellä sen virkaa ajaa pöydälle nostettu vehka uudes

sä kanssaihmisiään toimeen. Pääasiahan on nimen

sa ruukussaan. Jos pihapiirissä sulloudutaan autoihin

omaan osallistua, auttaa ja tehdä hyvää yhdessä. Yh

jouset maata viistäen ja perinteitä vaalien kokka suun

dessä saadaan nopeammin aikaiseksi yksin nyhräämi

nataan taas kerran sukukokoontumisiin satojen kilo

sen sijasta. Pienistä puroistakin tulee lopulta isompi jo

metrien päähän, heilauttakoon kotiin jäävät kättään

ki. Tekeminen lähtee ideasta ja ajattelusta.

tervehdykseksi ja turvallista matkaa toivottaen vaipu

Joulun aikaan useimpien mieli herkistyy ja ajatusta
lohkeaa oman navanseudun ulkopuolellekin. Tämän
ovat myös seurat, kerhot, järjestöt ja markkinamiehet
oivaltaneet. Kahvihuoneet ovat erilaisia keräyslistoja

koot kotisohviensa uumeniin Samu Sirkan jouluterveh
dystä odottamaan.
Heretkää raadannan ikeestä ja suokaa itsellenne
hetken hengähdystauko!

täynnä ja postiluukusta tipahtelee valmiita tilillepano
kortteja. Stressi iskee valinnan vaikeuden edessä ja
pesuaineita on taas vuodeksi kaapit pullollaan.

Maksava jäsen

Sitä ei voi pistää pyytäjän syyksi, jos aikuinen ihmi
nen on kyvytön sanomaan ”Ei kiitos.” Ruuhkaa on,

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä

mutta kyllä pyytäjät sen ymmärtävät… tai ainakin ym

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n

märtänevät. Eihän se ole heidän vikansa, että tässä

2. varapuheenjohtaja.
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Jäsenetuna henkivakuutus

MAKSAA VAIN
UIMAREISSUN 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. Aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hintavertailu 09/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

i
Tutkitust

SUOMEN
EDULLISIN*

010 19 19 19

