
S U O M E N  P O L I I S I J Ä R J E S T Ö J E N  L I I T O N  J Ä S E N L E H T I

SPJL vaatii virkamiehille parempaa suojaa

P I N N A L L A

Poliisien työssä
jaksaminen 
koetuksella

 16

A J A S S A

Pihtiputaalla  
muistettiin poliisi
surmien uhreja

38

T Y Ö S S Ä

Virkavapaalla 
Hiihtoliitossa 

32

1
2O19

MAALITTAMINEN 
ON SAATAVA 
RANGAISTAVAKSI



Poliisin Tuki Ry on saanut valtakunnallisen rahankeräysluvan, lupanumero RA/2018/510 (pois lukien Ahvenanmaa) 30.4.2020 asti.

HIENO MERKKI 2019

Yhteistyökumppanit myyvät HIENO MERKKI 2019 -tuotetta 
kaikille sen haluaville, tuotto menee lyhentämättömänä 
 Poliisin Tuki Ry:lle. Merkin hinta on 10 €. Nettilauksissa 
 yhteistyökumppaneiden työtä helpottaa ryhmätilaukset.

HIENO MERKKI 2019 on valmistettu PVC-muovista  
3D-optiikalla ja se kiinnitetään Velcro-tarranauhalla. Merkin 
koko on noin 7 x 4 cm ja merkin värit edustavat Suomen sinistä 
ja valkoista, sekä hieman taktisempaa musta–harmaata.

HIENO MERKKI 2019 jatkaa Vihdissä vuonna 2016 tapah-
tuneen tragedian jälkeistä, poliisien keskuudessa jo tunne-
tuksi tullutta ”Thin Blue Line” -ajatusmallia. Ohut sininen 
 viiva edustaa poliisin virkapuvussa työtään tekevää, maail-
man laajuista poliisien rivistöä, joka toimii yhtenäisenä rin-
tamana hyvän ja pahan välissä. ”Thin Blue Line” -tuotteilla 
halutaan muistaa ja tukea virassaan menehtyneitä ja louk-
kaantuneita poliiseja sekä heidän perheitään. 

Poliisin Tuki Ry kerää varoja virkatehtävissä vaikeasti vam-
mautuneiden poliisien kuntoutukseen ja virkatehtävissä 
 menehtyneen poliisin omaisten tukemiseen. Tuki voi olla 
 kertakorvaus tai pidempiaikaista avustamista. Erityisesti 
kuolemantapauksissa perheitten tukitoimiin ryhdytään 
 välittömästi.

Vuonna 1964 perustetun Poliisin Tuki Ry:n taustayhdistyksiä 
ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liitto, Suomen Nimismiesyh-
distys ja Poliisilakimiehet. Yhdistykseen kuuluu lisäksi Poliisi-
hallituksen edustus. Yhdistys ei ole poliittisesti sitoutunut, 
 eikä osallistu ammattiyhdistystoimintaan. Sen ainoa tehtä-
vä on tukea jäsenistöään. Poliisin Tuki Ry:lle voi tehdä myös 
 tämän kampanjan ulkopuolisia lahjoituksia, keräystili on 
FI57 8000 1900 0691 06.

Nöyrä kiitos kaikille kampanjaan osallistuville yhteistyö-
kumppaneille ja jokaiselle HIENO MERKKI 2019 -tuotteen 
ostajalle.  

HIENO MERKKI 2019 -tuotetta voit hankkia seuraavilta  
yhteistyötahoilta:

FinnProtec (www.finnprotec.fi), Helsinki

Varusteleka (www.varusteleka.fi), Helsinki

Hantaurus (www.hantaurus.fi), Helsinki

Neste K Hietalahti (www.neste.fi/asema/neste-k-helsinki-hietalahti), Helsinki

K-Market Ratis (www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-ratis), Helsinki

Milgear (www.milgear.fi), Helsinki ja Oulu

X-varuste (www.xvaruste.fi), Turku

Total Shop (www.totalshop.fi), Lahti

Atom Airsoft (www.atom-airsoft.fi), Hämeenlinna
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A rmottomat auringonsäteet paljastavat ikkunoihin 
kertyneen pölykerroksen. Pian ensimmäiset rohkeat  

krookukset puskevat maan pintaan. Tuntuu keväältä. 
Parasta neljässä vuodenajassa on mielestäni juuri ke-

vät. Talven kangistama mieli virkistyy ja keho vetreytyy. 
 Keväällä olemme voittamattomia ja malttamattomia. 

Uskomatonta, mutta loputtoman pitkä talvi on taas 
kerran voitettu. Nyt äkkiä ulos ja valoon! 

Kevättä lienee ollut rinnassa myös pääministerillä tä-
män päästäessä laumansa kirmaamaan vaalilaitumille 
toista viikkoa etuajassa.

Politiikan supervuosi on tänä keväänä näkynyt median 
päiväjärjestyksessä toistuvina jännitysnäytelminä. Vaali-
kevään kiihtyessä täyteen vauhtiinsa saattaa valveutunut 
kansalainen tuntea jo alkavaa närästystä mediaähkystä. 

Joskus kauhisteltiin yritysmaailmasta omaksuttua 
kvartaaliajattelua. Nyt elämme maailmassa, joka on ope-
ratiivisessa tilassa 24/7. Taukoamaton uutisvirta uuvut-
taa. Jatkuva vireystila ei sovi elintoiminnoiltaan kivikauti-
selle ihmislajille. Aivomme vaativat latautumista voidak-
seen ottaa vastaan uutta. Tai ylipäänsä toimiakseen. 

Yhä enemmän onkin alettu puhua irrottautumisesta 
ja digihyvinvoinnista. Kyvystä katkaista uutisvirta ja ottaa 
aikaa itselleen ja läheisilleen – olla offline. Hurjimmat ju-
listavat somepaastoa, maltillisemmat rajaavat ruutuai-
kaansa. Parasta olisi saavuttaa väliaikaisen ratkaisun si-
jaan kestävä digitasapaino. 

Kuten somesta, myös työstä pitää voida irrottautua 
ja palautua. 

Teetimme viime syksynä kyselyn liiton poliisitaustai-
sille jäsenille. Tulokset ovat pysäyttävää luettavaa, niitä 
avaa järjestöpäällikkö Mika Nygård tässä lehdessä. Moni  

uupunut vastaaja kertoo riittämättömyyden tunteesta 
kasvavan työmäärän alla. Huomioni kiinnitti myös mo-
nen vastaajan esiin nostama työn jatkuva keskeytyminen. 

Monelle jäsenistämme oma työ on kutsumusammatti . 
Kutsumus ei kuitenkaan saa toimia oikeutuksena sille, 
että  töitä teetetään jaksamisen äärirajoilla. Sisäisen tur-
vallisuuden aloja vaivaavasta kroonisesta resurssivajees-
ta johtuva kiire kaatuu yksittäisen virkamiehen niskaan, 
ja näkyy uupumuksena ja turhautumisena. 

Hieman yllättäen, juuri keväällä, valon lisääntyessä 
ja päivän pidentyessä, moni uupunut kokee väsyvänsä 
entisestään. Auringon keikkuessa taivaalla yhä pidem-
mälle iltaan olisi sitäkin tärkeämpää huolehtia riittäväs-
tä palautumisesta, rentoutumisesta ja levosta. Business-
maailmassa on jo siirrytty pöhisemään digihyvinvoinnis-
ta, ja tämän soisi näkyvän myös SPJL:n jäsenistön työpai-
koilla. Työstä pitää pystyä palautumaan paitsi vapailla 
myös työpäivien välillä ja työpäivien sisällä. Pakkotahti-
suus  nujertaa ahkerimmankin ammattilaisen.

Moni jäsenistömme jaksaa työn ohella osallistua 
myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tämän lehden 
liitteenä löydät muhkean vaaliextran, johon olemme koon-
neet ehdolla olevien jäsenten esittelyjä, suurimpien edus-
kuntapuolueiden näkemyksiä sisäisestä turvallisuudesta 
ja SPJL:n vaalitavoitteita. Toivottavasti siitä on iloa äänes-
tyspäätöstä pureskellessasi.

Toivon myös, että Sinulla on mahdollisuus rentoutua 
ja irrottautua hektisestä työstä, katkaista uutisvirta het-
keksi ja nauttia heräilevästä luonnosta. 

Kevättä ilmassa 

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

  Kutsumus ei saa toimia 
oikeutuksena sille, että  
töitä teetetään jaksamisen 
äärirajoilla.

pääk ir jo i tus
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POLIISI & OIKEUS

89. vuosikerta

Julkaisija

Suomen Poliisi–
järjestöjen Liitto

Toimitus

Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki
toimitus@spjl.fi
www.spjl.fi

Päätoimittaja

viestintäpäällikkö
Nuppu Pelevina
09 3484 2429
nuppu.pelevina@spjl.fi

Toimitussihteeri

viestintäsuunnittelija
Katja Almgren
09 3484 2428
katja.almgren@spjl.fi

Osoitteenmuutokset

jäsenrekisterisihteeri
Anne Rakka
p. 09 3484 2424

Ilmoitukset

Olli-Pekka Duk
p. 050 378 3932
ollipekka.duk@gmail.com

Taitto

Kaaripiste Oy

Paino

Grano
p. 029 1800 400

Muistamiset sähköpostilla osoitteeseen: 
toimitus@spjl.fi. Muistamisia julkaistaan  
enintään 4 kuukautta tapahtuman jälkeen.

Muu toimituksellinen materiaali sähköpostilla 
osoitteeseen: toimitus@spjl.fi. 

Toimitus ei vastaa sille ilmoittamatta lähetetystä 
materiaalista. Toimitus pidättää oikeuden muuttaa 
tekstejä, valikoida ja olla julkaisematta tekstejä. 
Materiaalia ei palauteta.

Lehti 2/2019 ilmestyy viikolla 24, 
aineistot viimeistään 13.5.

Lehti 3/2019 ilmestyy viikolla 36, 
aineistot viimeistään 12.8.
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Kannen kuva: Katja Almgren

tässä numerossa

H
iihtoliitto

Jarkko Pekonen

ISSN 1238-5387

Aikakausmedian jäsen

 Nykyään suorastaan 
hävettää sanoa fillarivarkauden 
uhriksi joutuneelle, että juttu 
on päätetty ennen kuin pääset 
kotiin täältä laitokselta.
SPJL:n jäsen
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 Pelkästään 
yhtä ketjun osaa 

vahvistamalla koko 
ketju ei automaattisesti 

vahvistu, vaan pysyy 
yhtä vahvana kuin sen 

heikoin lenkki.  
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jonne.rinne@spjl.fi

twitter.com/SPJL_PO

facebook.com/SPJL.PO

instagram.com/spjl_po

J O N N E  R I N N E

H uhtikuun eduskuntavaaleista johtuen il-
massa on auringonpaisteen lisäksi myös 
vaalilupauksia, joista osa liittyy kiinteästi 

sisäisen turvallisuuden resursointiin. SPJL piti koko 
viime vuoden esillä resurssien ohella esimerkiksi po-
liisin 100 000 vuosittain ajamatta jäävää hälytys-
tehtävää,  ja tutkinnan tilanteesta käytiin vilkasta 
keskustelua vuodenvaihteen molemmin puolin. Oli 
ilo huomata, että Ylen 13.1.2019 julkaiseman ky-
selyn perusteella kahdeksan yhdeksästä puoluejoh-
tajasta on sitä mieltä, että poliisien määrää pitäisi 
lähivuosina nostaa useilla sadoilla. Tämä on syytä 
muista eduskuntavaalien jälkeen ja uutta hallitus-
ohjelmaa rakennettaessa riippumatta siitä, mitkä 
puolueet saavat hallitusvastuun kannettavakseen. 

Aika-ajoin on käyty keskustelua myös siitä, onko  
poliisi ainut turvallisuusviranomainen, joka nykyti-
lassa tarvitsee konkreettista lisäresursointia. Vies-
timme on ollut selkeä poliisin lisäksi myös hätäkes-
kuslaitoksen ja oikeushallinnon osalta. Pelkästään 
yhtä ketjun osaa vahvistamalla koko ketju ei auto-
maattisesti vahvistu, vaan pysyy yhtä vahvana kuin 
sen heikoin lenkki. 

Haluan kiittää kaikkia SPJL:n jäseniä, jotka vas-
tasivat  Iltalehden kanssa toteutettuun kyselyyn, 
sekä  heitä, jotka toimittivat liiton toiveesta arjen ker-
tomuksiaan kentältä. Edunvalvonta on kattavinta ja 
eittämättä tehokkainta silloin, kun operatiivinen ti-
lannekuva välittyy suoraan asioiden polttopistees-
tä sinne, missä aktiivista edunvalvontaa tehdään. 

Olen viime vuoden loppupuolen ja kuluneen 
vuoden alun aikana kiertänyt aluetoimikuntia ja 
tavannut vierailujen yhteydessä myös poliisilaitos-
ten johtoa. Kentän viesti on kuultu ja kulutamme ki-
vitalon saranoiden ohella myös ministeriöiden sa-
ranoita kuluvan kevään aikana ja tietysti myös sen 
jälkeen. 

Resurssikeskustelun ohella liittoa on työllistänyt 
virastoeräneuvotteluiden toinen kierros. 

Hätäkeskuslaitoksen neuvottelut ovat tätä kir-
joitettaessa kaikista pisimmällä, oikeushallinnon 
ja poliisihallinnon osalta neuvotellaan ja poliisin 
neuvottelut näyttävät menevän jatkoajalle. Harras 
toiveeni on, että kun pitkän kuivan kauden jälkeen 
on jotain mistä neuvotella, ei neuvotteluita ehdoin 
tahdoin päästetä perälautaan. Neuvotteluhaluk-
kuutta tarvitaan pöydän molemmin puolin  ja tu-
loksia on lupa odottaa. 

Pihtiputaan  poliisisurmista  on  kulunut yli 50 
vuotta  ja halusimme liittona olla järjestämässä 
muistotilaisuutta yhdessä kunnan, seurakunnan ja 
poliisin ylimmän johdon kanssa. Ensiarvoisen tär-
keää hankkeen kannalta oli se, että poliisin ylijohto 
sitoutui hankkeeseen ja hautapaikan muistomerk-
ki saatiin kunnostettua jo viime kesänä arvoiseen-
sa kuntoon. Sankarivainajien muisto ei himmene 
niin kauan, kun me virkakuntana pidämme heidän 
muistoaan yllä. 

Vaikka tuleva kevät on erittäin kiireistä aikaa, 
on edunvalvonta paljon muutakin kuin kovan yti-
men asioita. Oli ilo huomata, kuinka suosituksi ke-
vään liittoristeily muodostui ja ennakkotiedon mu-
kaan yli 1100 jäsentämme lähtee nauttimaan Itä-
meren aalloista ja toistemme seurasta. Edunval-
vonta on yhdessä tekemistä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Aika ajoin se on myös hienoja het-
kiä hyvien työtovereiden kesken. Kohti kesää on hy-
vä kulkea. 

Lunastettavien 
lupausten kevät
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EDUSKUNTAVAALIT JÄRJESTETÄÄN 

SUOMESSA 14.4. ENNAKKOÄÄNESTYS 

TOIMITETAAN KOTIMAASSA  

3.–9.4.2019 JA ULKOMAILLA  

3.–6.4.2019.

14.4.
  Poliisijärjestöpomo pelkää, että 

Suomi seuraa Ruotsin jälkiä: ”Ensin 

kansalaisten luottamus poliisin 

katoaa, ja siitä alkavat ongelmat”

(ILTALEHTI UUTISOI 13.1.2019 SPJL:N KANSSA  

TEHDYSTÄ POLIISIKYSELYSTÄ.)

l yhyest i

Julkisalan työn
tekijöiden joustot 
paransivat Suomen 
kilpailukykyä 
Julkisen sektorin KIKY-leikkaukset paransivat 
Suomen kilpailukykyä – työntekijöiden jous-
tojen ansiosta. Samalla KIKY huononsi julki-
sen sektorin houkuttelevuutta työpaikkana. 
Näin uutisoi neuvottelujärjestömme JUKO 
helmikuussa.  JUKO vaatii, että tämä julkisen 
alan työnteki jöiden vastuullisuus ja yhteis-
kunnan hyväksi  uhrautuminen kompensoi-
daan työntekijöille  tulevalla neuvottelukier-
roksella. Valtion virka ehtosopimus on voi-
massa 30.3.2020 saakka. Valmistautumi-
nen tulevaan neuvottelukierrokseen on jo 
käynnistynyt.

Seuraa neuvottelujärjestömme uutisia  
www.juko.fi sekä Facebookissa ja Twitterissä.

SPJL:n jäsenten edut Danske Bankissa 
ovat laajentuneet. 15.1. alkaen Dans-
ke Bank on tarjonnut asuntolainaedun 
ja vastavalmistuneiden etujen lisäksi si-
joittamisen ja säästämisen palvelut jä-

senhintaisina. Etu mahdollistaa sijoit-
tamisen ja säästämisen Danske Ban-
kissa omasta pankistasi riippumat-
ta. Lue lisää jäseneduista osoitteessa 

Tarkentavat virkaehtosopimus
neuvottelut jatkoajalle
Neuvoteltavasta 0,75 prosentin järjes-
telyvaraerästä tuli saada neuvottelutu-
los 15.3.2019 mennessä tai erä makset-
taisiin kaikille yleiskorotuksena 1.4.2019 
alkaen, jos osapuolet eivät erikseen sovi 
kahden kuukauden jatkoajasta. 

Kaikkien jäsenten puolesta neuvo-
teltavien tarkentavien virkaehtosopi-
musten osalta on nyt kuitenkin sovit-
tu jatkoaika. Sen tarpeellisuus eri neu-
vottelupöydissä johtuu toisistaan hy-

vinkin erilaisista syistä. Omalta osal-
taan myös järjesteltyvaran suuruus an-
taa omat haasteensa.  

Huolimatta mahdollisista korotus-
malleista tai -ratkaisuista, tullaan mah-
dolliset korotukset maksamaan kaikilta 
osin takautuvasti. 

– Todennäköisesti ratkaisuiden mu-
kaiset palkat ovat maksussa aikaisin-
taan heinäkuussa, SPJL:n neuvottelu-
päällikkö Auno Mäkinen kertoo.

Danske Bankin sijoittamisen  
edut SPJL:n jäsenille
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Twitteristä: 
Myös Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 
@SPJL_PO ja puheenjohtajansa 
@_Jonne_Rinne_ ovat mukana tuke-
massa #sisäilmalupaus’ta. Hienoa!  
@sisailmalupaus
(Kommentti Twitterissä 24.1.2019)

FB kommentti:  
Nostakaa palkkaa.
(Kommentti Helsingin Sanomien uuti-
seen ”Mistä saada lisää poliiseja syrjä-
seuduille?” 12.2.2019.)

Kehu kollegaa!
Onko esimiehesi täysi kymppi? Pelastaako työkaverin aurinkoisuus harmaimman-
kin työpäivän? Avasimme liiton sivuille SPJL:n oman ”eettisen kanavan”, jossa voit 
ilmiantaa kollegasi – positiivisessa hengessä. Liiton jäsenkyselyssä nousi suuri 
huoli jaksamisesta, resursseista ja työympäristön muutoksista, mutta positiivise-
na voimavarana mainittiin moneen kertaan mainiot kollegat ja hyvä henki omas-
sa työporukassa. Paljasta meille juuri se kollega, esimies tai alainen, joka ansait-
see erityisen kiitoksen. Parhaat palat julkaistaan kevään aikana liiton kanavilla.

Turvallisuus kuuluu kaikille 
-vaalipaneeli 5.4. 
SPJL ja Poliisihallitus järjestävät yhdessä vaalipaneelin, jossa pääpuolueiden edus-
kuntavaaliehdokkailla on mahdollisuus kertoa, miten sisäisen turvallisuuden re-
surssit turvataan pitkäjänteisesti yli vaalikausien ulottuvalla ratkaisulla. Tilaisuus 
järjestetään Helsingissä 5.4.2019 klo 9–12. Paneeli streemataan; linkki jaetaan 
liiton nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Alustajina ovat Suomen Poliisijärjestöjen Liiton  
puheenjohtaja Jonne Rinne, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja johtava 
asiantuntija Mika Susi Elinkeinoelämän keskusliitosta sekä edustaja EuroCopista. 

Ammatillisen eläkeiän noston 
riitautus – Missä mennään?
Ammatilliset eläkeiät nousevat vuodesta 2018 alkaen osana vuoden 2017 eläke-
uudistusta. SPJL:n jäsenistön osalta nosto koskee alemman ammatillisen eläke-
iän valinneita poliisimiehiä. 

SPJL riitautti eläkeiän noston; viime vuonna KEVA:n antamaan ennakkopää-
töksekseen haettiin muutosta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta 
(TELK), joka on nyt antanut päätöksensä.

TELK on hylännyt valituksen. Sen päätökseen haetaan muutosta vakuutusoike-
udelta, jossa odotettavissa oleva käsittelyaika on 7–13 kuukautta. SPJL:n tavoit-
teena on yhdessä muiden järjestöjen kanssa saattaa asia lopulta Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

SPJL:n risteily lähenee
Kevät tulee keinahdellen. SPJL:n risteily 11.–12.4.2019 on myyty loppuun, mutta 
joitakin paikkoja saattaa vielä vapautua. Pysy kuulolla, kohta mennään!

Muista seurata meitä myös 
Instagramissa! spjl_po
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kannessa

TEKSTI

Katja Almgren 

KUVAT

Katja Almgren ja

Epics

Virkamiesten maalittaminen on ilmiö, joka näyttää 
lisääntyvän yhä kiihtyvällä tahdilla. Pahimmassa 
skenaariossa virkamiesten maalittaminen horjuttaa 
demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita. Ilmiön 
alasajoksi liitto pyrkii saamaan rikoslain 16 lukuun 
lisäyksen, jolla toiminta muutettaisiin rangaistavaksi.

SPJL vaatii virkamiehille parempaa suojaa

MAALITTAMINEN 
ON SAATAVA 
RANGAISTAVAKSI
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Ridanpää myös kokee, että oikeutta sa-
nanvapauteen tulkitaan toisinaan turhankin 
laveasti.

– Ihmiset perustelevat puheitaan ja kir-
joituksiaan sillä, että heillä on oikeus ilmais-
ta mielipiteensä. Olen kuitenkin sitä mieltä, 
etteivät halventaminen ja maalittaminen ole 
sananvapauden käyttöä. Myös julkista virkaa 
hoitavilla on muiden kansalaisten tavoin oi-
keus yksityisyyteen ja muihin perusoikeuksiin.

Sietämisen kulttuuri
Rikander on tutkinut poliisiin kohdistuvaa vä-
kivaltaa, poliisin voimankäyttöä ja sen syitä. 
Tutkimuksissa on noussut vahvasti esille se, 
että poliisiin kohdistunut väkivalta on kasva-
nut ja sen intensiteetti lisääntynyt.

– Väkivalta on monimuotoisempaa. Jos 
ennen vanhaan poliisia lyötiin, häntä lyötiin 
kaksi kertaa ja se jäi siihen. Nykyään paria 
potkua seuraa pureminen, potkiminen ja syl-
jeskely. Jaksetaan loppuun saakka ja poliisi 
joutuu kaiken kohteeksi, Rikander kertoo ja 
myöntää, että tämä kielii sietämisen kulttuu-
rista; poliisit ovat tottuneet nujuamiseen.

Rikanderin mukaan niin kansalaisten kuin 
poliisienkin ilmoitusherkkyys on vuosien saa-
tossa lisääntynyt. Silti kaikkia maalittami-
seenkaan liittyviä tapauksia ei tutkijan mie-
lestä haluta ilmoittaa. Onko siis poliisien sie-
tokyky kasvanut virtuaalimaailmassakin? 

– Se, ettei väkivaltatapauksista tehdä ai-
na ilmoitusta, voi johtua siitä, että 16.1 luvun 
tunnusmerkistö koetaan epäselväksi. Vastaa-
valla tavalla ilmiö saattaa heijastua maalit-
tamistapauksiinkin. On myös mahdollista, et-
tä poliisimies miettii, leimaantuuko hän lisää 
asiasta ilmoittamalla, etenkin jos toiminta 

S uunsoittoa, herjaamista, nyrkkiä, pot-
kua, sylkemistä. Poliisi kohtaa työs-
sään väkivallan monet muodot. Kun 

toiminta muuttuu systemaattiseksi vainoa-
miseksi, jossa virkamiehen työhön ja viran-
omaistoimintaan pyritään vaikuttamaan, on 
kyse koko yhteiskuntaa koskettavasta vaka-
vasta ongelmasta nimeltä maalittaminen.

– Maalittamiseen voi sisältyä esimerkiksi 
tilanne, jossa henkilö lähestyy kaupassa per-
heellistä poliisia sanomalla, että ”Hyvä tie-
tää, sinulla on tällaiset lapset.” Nettipoliisis-
ta taas saatetaan kaivaa kaikki mahdollinen 
tieto, sähköpostit tukkeutuvat ja sosiaalises-
sa mediassa aloitetaan pahantahtoinen kam-
panja, Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutki-
ja Henri Rikander kuvailee.

Helsingin Sanomat teki maaliskuun puoli-
välissä artikkelisarjan, jossa kerrottiin syyttä-
jän ja tuomioistuimen käsittelemistä kunnian-
loukkaustapauksista vuosilta 2016–2018, 
niitä oli kaikkiaan 867. Artikkelissa sivuttiin 
maalittamista, mutta keskityttiin pääsääntöi-
sesti ihmisten toisilleen heittämiin halventa-
viin kommentteihin, joista asianomistajat oli-
vat tehneet rikosilmoitukset.

Maalituksessa ei SPJL:n lakimiehen Rita 
Ridanpään mukaan ole kuitenkaan kyse pel-
kästään kunniaa loukkaavista sanoista ja te-
oista, vaan pidemmälle viety pyrkimys puut-
tua viranomaistoimintaan, häiritä tai jopa es-
tää sitä ja näin saavuttaa itselle haluttu lop-
putulos.

– Suutuspäissään toista saatetaan hauk-
kua, ja etenkin poliisit ovat joutuneet kohteik-
si varmaankin aina. Maalittaminen on vaka-
vampi ongelma, jossa yksittäinen poliisi jou-
tuu usein sattumalta ikävään välikäteen.

  Maalittaminen ei ole poliisin 
ammatin mukanaan tuoma 
luontoisetu, jota pitää vain sietää.

kohdistuu samalla hänen perhepiiriinsä, Ri-
kander miettii. 

Maalittamisen kohteiksi ovat joutuneet 
etenkin netissä kasvoillaan toimivat poliisit ja 
kentän väki. Ridanpää kritisoi, ettei maalitta-
miseen päästä nykylainsäädännöllä puuttu-
maan kunnolla ja nimenomaan viranomais-
toiminnan suojelemisen näkökulmasta, ja se-
kin saattaa osaltaan vaikuttaa ilmoitusherk-
kyyteen.

SPJL:n lakimies Rita Ridanpää on keskus-

tellut maalittamisesta useissa eri tilai-

suuksissa. Helmikuussa eri järjestöt (SPJL, 

Lakimiesliitto, syyttäjyhdistys, tuomariliit-

to ja kihlakunnanvoudit) kokoontuivat yh-

teiseksi koetun ongelman äärelle. Myös 

Poliisihallitus on ryhtynyt toimiin maalitta-

misen kitkemiseksi. Poliittisen tahon he-

rättäminen ongelmaan on Ridanpään 

mielestä nyt seuraava askel.
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– Maalittaminen ei ole poliisin ammatin 
mukanaan tuoma luontoisetu, jota pitää vain 
sietää. Maailma on muuttunut, eikä rikoslaki 
ole pysynyt täysin mukana ajassa. Siksi liitto 
ajaa RL 16 lukuun lisäystä, jolla maalittami-
nen kriminalisoitaisiin viranomaistoiminnan 
ja sitä kautta virkamiehen suojaksi, Ridanpää 
täsmentää. Näin toiminnalle saataisiin myös 
erityinen moitittavuuden leima.

Viitteitä lainsäädännön muokkaamisek-
si oikeaan suuntaan tapahtui vuoden 2014 

alusta, jolloin vainoamisesta tuli rangaista-
vaa. Tämä ei Ridanpään mukaan kuitenkaan 
vielä riitä.

– Ongelma pitäisi nähdä laajemmin. 
Maalittaminen ei ole rikos vain yhtä yksilöä 
kohtaan, vaan pahimmillaan se on uhka ko-
ko oikeusvaltiolle. Maalittamisen kohteiksi 
on joutunut poliisien ohella myös muita vir-
kamiehiä, kuten tuomareita, syyttäjiä ja tut-
kijoitakin. Epäasiallinen vaikuttaminen viran-
omaistoimintaan koituu lopulta kaikkien va-

Virkamiestä ei saa jättää 
maalittamistilanteessa yksin
Kesällä 2017 Helsingin poliisilaitos päätti purkaa Rautatientorin turvapaikan-
hakijoiden Oikeus elää -mielenosoituksen ja sitä vastaan pystytetyn Suomi en-
sin -mielenosoituksen. Toimien seurauksena useampi kenttäpoliisi joutui maalit-
tamisen kohteeksi.

– Poliisilaitos pyrki tukemaan poliisejaan; aiheesta järjestettiin koulutuksia ja 
ohjeistettiin, kuinka sosiaalisen median yksityisyysasetukset laitetaan kuntoon, 
Helsingin poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Leena Karhumäki kertoo.

Koulutuksia vetämässä olivat itsekin someryöpytyksen kohteiksi joutuneet 
Jussi Huhtela ja Jari Taponen. He julkaisivat poliisin intrassa ohjeistuksen 
maalittamisesta. Jo sitä ennen oli käynnistetty pilottihanke VOT-toiminnasta 
Huhtelan luotsaamassa Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksessa.

– Viestiryhmämme VOT-toiminnan ensisijainen tehtävä on viestiä poliisin ope-
ratiivisista tehtävistä ja tehdä someseurantaa. Loppuvuodesta 2017 lähtien ryh-
mä on myös ohjeistanut poliisilaitoksemme henkilöstöä maalittamistapauksissa. 
Nyt huhtikuun alusta pilotti laajenee koko valtakunnan laajuiseksi eli poliisit kaik-
kialta Suomesta voivat ottaa yhteyttä viestiryhmäämme ja kysyä neuvoja maa-
littamisesta, operatiivisesta viestinnästä ja someseurannasta.

Myös liiton lakimies Rita Ridanpää pitää tärkeänä, että organisaatio ottaa 
asian omakseen ja korostaa työnantajan vastuuta työsuojelullisestakin näkökul-
masta; maalittaminen kuormittaa sen kohteeksi joutunutta ja vaikuttaa henki-
lön työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

hingoksi. Soveltamisalaltaan yleiset säännök-
set eivät siksi ole riittäviä.

Myös Rikander vahvistaa, että nykyisel-
lään rikoslain 16 luku on torso.

– Sen tehtävänä on suojella valtiota ja 
sen organisaatioita, ja tarvitaan säännös, 
jolla pysytään kehityksen mukana. Kosto ja 
vainoaminen eivät kata maalittamista, vaik-
ka niissäkin on kyse pahasta tahdosta. On 
tunnistettava oikeushyvä, jolla turvataan val-
tion sisäisen turvallisuuden toiminta, Rikan-
der sanoo.

Nimi pois rinnasta ja 
virkamerkistä
Osana maalittamisen ehkäisemiseen liittyviä 
toimia, SPJL ajaa poliiseille virkapukusäädök-
sessä kirjatusta nimitunnistepakosta luopu-
mista. Yksilöintiin riittäisi liiton mielestä nu-
mero- tai numero- ja kirjaintunniste. Ridan-
pää korostaa, että sama tunniste tulisi myös 
virkamerkkiin nimen sijaan. 

– Kun virkapukuiselta poliisilta kysytään 
virkamerkkiä, herää väkisinkin epäilys, että 
poliisin koko nimi halutaan saada selville juu-
ri vahingoittamismielessä. Numerotunniste 
virkamerkissä suojaisi yhtä lailla siviilipukuis-
ta poliisia, Ridanpää perustelee.

Rikander vahvistaa, ettei nimikyltin kor-
vaaminen tällaisella tunnisteella vaarantaisi 
kansalaisen oikeusturvaa. 

– Jos kansalainen haluaa kannella, osa-
taan varmuudella sanoa, kuka kyseistä tehtä-
vää on ollut hoitamassa. Jopa joukkojenhal-
lintatehtävissä toimivista virkamiehistä saa-
daan yksilöivä tieto. Nimitunnistepakosta luo-
puminen palvelisi tarkoitustaan ainakin Hel-
singissä ja pääkaupunkiseudulla.
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– Emme alkaneet tilastoida tapauksia 
alusta lähtien. Ongelmana on myös maalitta
misen määritteleminen ilmiön tunnistamisek
si ja tilastoimiseksi. Lisäksi Ridanpää uskoo, 
että yhteydenotot liittoon ovat vain osa koko  
totuutta.

Todelliset määrät ovat myös Rikanderille 
arvoitus, sillä hänen kohtaamansa tapaukset 
ovat nousseet esiin osana muita tutkimuksia. 

– Ilmiö on kuitenkin ollut vahvana olemas
sa jo muutaman vuoden ajan. 

  Nimikyltin korvaaminen 
tunnisteella ei vaarantaisi 
kansalaisen oikeusturvaa.

Oikeudenkäyntikulut valtiolle
Lainsäädäntömuutoksen ja nimikylttiasian 
lisäksi virkamiehen suojaan maalittamista
pauksissa liittyy liiton mielestä oleellisesti 
myös oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut 
ja niiden korvauskäytäntö. 

– Oikeudenkäyntikulut pitäisi korvata vii
me kädessä valtion kukkarosta. Ei voi olla niin, 
että virkamies joutuu kustantamaan kulut it
se, vaikka maalittamisen uhriksi joutuminen 
on aiheutunut nimenomaan virkatehtä vien 
hoidosta, Ridanpää sanoo.

Rikander laajentaisi virkamiehen oikeus
turvaa pidemmällekin.

– Tässä päästään poliisioikeudellisiin ky
symyksiin, kun kulukorvauksiahan ei oikeusta
pauksissa ole poliiseille maksettu. Jos omal
la alueella toimii vain perheasioihin ja jää
mistöön erikoistunut avustaja, ei se voi miten
kään olla paras mahdollinen apu virkamie
helle. Eikö tilanteissa olisi vähintäänkin koh
tuullista mahdollistaa poliisiasioihin erikoitu
nut avustaja, vaikka sitten kauempaakin?

Tilastoinnin problematiikka
Viitteitä maalittamisesta alkoi tipahdella liit
toon 2010luvun puolivälissä jäsenistön yksit
täisinä yhteydenottoina. Sittemmin tahti on 
kiihtynyt ja yhteydenotot lisääntyneet. Mää
riä Ridanpää ei kuitenkaan suostu arvuutte
lemaan.

Maalittamisesta viitteitä myös  
muissa Pohjoismaissa
Suomen tilannetta peilataan usein naapurimaahamme Ruotsiin, jossa keskiöön  
on noussut poliisin kyky turvata maan turvallisuutta yhä raaistuvassa toiminta
ympäristössä. Siellä poliisiin kohdistetaan entistä enemmän väkivaltaa myös am
puma ja räjähdeasein. 

– Ruotsissa on kaupunkeja, joissa poliiseja tietoisesti kierrätetään alueilta 
toisille parin viikon jaksoissa, etteivät heidän ”naamansa pala”, väitöskirjatutki
ja Henri Rikander kertoo.

Ruotsin poliisiliitosta Anna Nellberg Dennis vahvistaa, että poliisiin koh
distettu viha ja uhka ovat lisääntyneet sosiaalisessa mediassa. Rikolliset ovat 
 lisäksi etsineet poliisia tämän kotoa tai odotelleet poliisin lapsia näiden koulun 
ulkopuolella.

Viitteitä maalittamisesta on Tanskan poliisiliiton Stig Bertelsenin mukaan 
myös heillä, mutta ongelma ei Tanskassa ole vielä merkittävä.

Maalittamisen synnyn syitä on väitöskirja

tutkija Henri Rikanderin mielestä vaikea 

määritellä. Hän heittää silti ilmaan yhden 

ajatuksen. – Pohjoismaisessa hyvinvointi

yhteiskunnassa on ollut vallalla ajattelu, 

että jos kansalainen luottaa viranomai

seen, se luottaa myös vertaisiinsa. Jos 

emme luota toisiimme, emme luota viran

omaisiinkaan. (Kuva: Epics)
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Yli 90 % poliiseista on 
havainnut uupumista 
työyhteisössään

Mistä on kyse?
SPJL on toteuttanut jäsenistöllään Iltaleh-
den pyynnöstä kaksi kyselyä koskien sisäi-
seen turvallisuuteen liittyviä asioita. Ensim-
mäinen kysely toteutettiin vuonna 2017, toi-
nen viime vuoden lopulla. Osa jäsenistä on 
ihmetellyt, miksi kyselyitä on tehty vain tietyl-
le lehdelle. Miksi liitto ei tee itsenäisesti kyse-
lyitä ja anna tuloksia medialle julkaistavaksi? 

– Näissä tapauksissa Iltalehti on ottanut 
yhteyttä liittoon ja esittänyt toiveensa yhteis-

työstä. Liitto on halunnut olla mukana, kos-
ka näin olemme saaneet meille tärkeät asiat 
esille. Teemme kyselyitä ja artikkeleita yhteis-
työssä toki mielellämme myös muiden medi-
oiden kanssa, järjestöpäällikkö Mika Ny-
gård sanoo.

SPJL ei ole luovuttanut jäsentensä tietoja 
eteenpäin, vaan media on saanut käyttöön-
sä ainoastaan anonymisoidun materiaalin.

Y ksi huolestuttavimmista sig-
naaleista, joka tuoreimmasta 
kyselystä nousi esille, on työ-

uupumus; vastaajista jopa yli 90 % ko-
ki havainneensa työyhteisössään uu-
pumista. Läpi 2010-luvun laskeneet 
resurssit ovat johtaneet jatkuvaan kii-
reeseen ja jatkuvaan työtehtävien 
 priorisointiin. Samantyyppisiä signaa-
leja tuli aikoinaan Hätäkeskuslaitok-
sesta, jossa työuupumus on johtanut 
valtionhallinnon suurimpiin sairaus-
poissaoloihin. Häkessä tämä johti 
alanvaihtajien määrän kasvuun ja sa-

maa kehitystä on havaittavissa nyt 
myös poliisin puolella. 

Monessa vastauksessa harkittiin 
siirtymistä toisen työnantajan palveluk-
seen. Nykyisillä poliisikoulutusmäärillä 
on mahdollista, että täysiksi saadut 
kurssit paikkaavat tulevat eläkepoistu-
mat, mutta kovinkaan suurta alanvaih-
tajien määrää ne eivät korvaa.

Kiireessä hutaisten tehty 
työ rasittaa henkisesti
Kummassakin kyselyssä yli 90 % vas-
taajista oli huolissaan poliisin suoritus-

TEKSTI
Mika Nygård

SPJL toteutti vuoden 2018 lopulla kyselyn poliisitaustaisille jäsenilleen yhteistyössä 
Iltalehden kanssa, aiempi vastaava kysely toteutettiin vuonna 2017. Kyselyiden 
tulokset ovat kansalaisen silmiin masentavia. 

kyvystä. Resurssit ovat laskeneet läpi 
2010-luvun, ja tämä näkyi vastauk-
sissa. Poliisit eivät koe voivansa palvel-
la kansalaisia yhdenvertaisesti. Tulok-
sissa on havaittavissa huolestuttavia 
signaaleja myös mahdollisuudessa 
suorittaa työnsä itseään tyydyttävällä 
tasolla.

Tutkinnan osalta koettiin, että nor-
maalit veronmaksajan tekemät rikosil-
moitukset menevät lähes poikkeukset-
ta keskeytykseen tai rajoitukseen. Polii-
sit kokevat työssään riittämättömyy-
den tunnetta, joka vaikuttaa alitajui-
sesti vapaallakin, kun he eivät pysty 
palvelemaan kansalaisia omasta mie-
lestään yhdenvertaisesti ja ammatti-
taitoisesti. Vapaan sanan vastauksissa 
toistui usein se, että työtehtävien suo-
rittaminen kiireen vuoksi ”vasemmalla 
kädellä” rasittaa henkisesti.

Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 1 000 
jäsentä. Kun kysely toteutettiin uudel-
leen, siihen vastasi 2700 jäsentä. Tuo-
reimmat kysymykset liittyivät jaksami-
seen, resursseihin ja turvapaikanhaki-
joihin. 97 % vastaajista koki poliisin re-
surssit riittämättömiksi takaamaan 
suomalaisten turvallisuuden. Avovas-

16 P OLI ISI  & OIK EUS  1 | 2019



 Nykyään suorastaan 
hävettää sanoa fillarivarkauden 
uhriksi joutuneelle, että juttu on 
päätetty ennen kuin pääset 
kotiin täältä laitokselta.
SPJL:n jäsen

tauksissa viitattiin pieniin partiomää-
riin, kasvaviin partioalueisiin ja entis-
tä enemmän aikaa vieviin muotomää-
räyksiin. 

Tuloksia hyödynnetään 
etenkin vaalien alla
Vuoden 2017 kysely tehtiin Turun puu-
kotuksen jälkeen, jolloin kysymykset 
liittyivät useilta osin turvapaikanhaki-
joihin, poliisin resursseihin ja yhteis-
kunnan turvallisuustilanteeseen. Iso 
osa vastaajista eli noin 90 % koki, et-
tä kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet vaarantavat yleisen turvalli-
suuden. Hieman suurempi osa vastan-
neista koki poliisin resurssit riittämät-
tömiksi tulevien terrori-iskujen ehkäi-

syyn. 2018 kyselyssä yli 95 % vastan-
neista piti terrori-iskua vähintäänkin 
”jonkin verran todennäköisenä”.

Kyselyistä saatuja tuloksia on käy-
tetty hyväksi SPJL:n vaalivaikutuskam-
panjassa kevään 2019 aikana. Olem-
me tukeneet viestiämme kyselyn tulok-
silla liittyen esimerkiksi henkilöstön 
jaksamiseen ja poliisin kykyyn turvata 
kansalaisten turvallisuus koko maas-
sa, mukaan lukien haja-asutusalueet. 
Ratkaisuksi kyselyn esiin tuomiin on-
gelmiin liitto on esittänyt pitkäjäntei-
sempää rahoitusta ja perusrahoituk-
sen tason nostamista. Tällä lisärahoi-
tuksella tulisi mahdollistaa resurssien 
nosto vuoteen 2024 mennessä noin 
600 poliisilla. Laastarirahoituksen si-

jaan toteutettavalla pitkäjänteisem-
mällä rahoituksella laitokset pystyisi-
vät palkkaamaan lisää myös siviilihen-
kilöstöä helpottamaan työpainetta. 

Lähteet:

SPJL:n ja Iltalehden yhteistyössä toteuttamat 

kyselyt liiton jäsenistölle 2017 ja 2018.

53%Pitää erittäin  
hyvin paikkansa

42%Pitää melko  
hyvin paikkansa

5%Ei pidä kovin  
hyvin paikkansa

1%Ei pidä lainkaan  
paikkansa

POLIISIEN MÄÄRÄN VÄHÄISYYS  

JA TYÖN KUORMITTAVUUS ON 

NOUSSUT ESIIN POLIISIMIESTEN 

PUHEISSA. MITEN HYVIN SEURAAVA 

VÄITE PITÄÄ PAIKKANSA? 

”POLIISI ON TYÖSSÄÄN 

ÄÄRIRAJOILLAJA TYÖUUPUMUS 

AMMATISSA ON YLEISTÄ.”
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Ranskan poliisin ylitöistä 
miljoonalasku valtiolle

R anskalaiset ovat kuuluisia jul-
kisista mielenilmauksistaan, 
eikä suotta: tavallisena lauan-

taipäivänä Pariisin kaduilla luikertelee 
yleensä vähintään kolme eri asiasta 
tuohtunutta protestikulkuetta. Kun tä-
hän lisätään marraskuulta jatkuneet 
joka viikkoiset keltaliivien mielenosoi-
tukset, ei ole ihme, että poliisien ylityö-
tunnit kasautuvat. 

Ammattiliitto SGP-FO:n Pariisin pu-
heenjohtajan Philippe Boussion’n 
mukaan ylityökakku alkoi kasvaa jo 
kymmenen vuotta sitten, kun silloinen 
hallitus vähensi poliisien määrää kym-
menellä prosentilla. 

– Osa poliiseista painaa kaksi viik-
koa yhteen putkeen ilman yhtäkään le-
popäivää. Prikaateilla ei ole yhtään pe-
livaraa. Jos yksi sairastuu, toisten lepo-
päivät peruuntuvat, Boussion tietää.

Poikkeustilasta toiseen
Vuoden 2015 terroritekoja seurasivat 
jalkapallon Euroopan mestaruuskisat, 
ja keltaliivien jo yli kolme kuukautta jat-
kuneet mielenosoitukset ovat ottaneet 
loputkin mehut poliiseista. Sisäministe-

riön laskelmien mukaan maksamatto-
mia ylityötunteja on kertynyt yhteensä 
22 miljoonaa, joiden maksamiseen 
tarvitaan 275 miljoonaa euroa. Valtio 
on ylitöistä velkaa kaikkiaan 111 000 
poliisille. Boussion’n mukaan ylityötun-
tien kokonaismäärä nousee 45 tuhan-
teen, jos otetaan lisäksi huomioon po-
liisien säästövapaiksi luokitellut ylityö-
päivät. 

– Ylityötuntien korvaaminen va-
paapäivinä on käytännössä mahdo-
tonta, sillä osa poliiseista voisi saman 
tien jäädä vuodeksi pois työstä, Bous-
sion sanoo. Keskimäärin ylityötunteja 
on kertynyt 158 tuntia poliisia kohti, 
mikä vastaa noin kahden tuhannen eu-
ron rahasummaa.

Boussion’n mukaan ylityötuntien 
puuroutuminen on aikapommi. Jos va-
paita ei kyetä pitämään ajallaan, ne ka-
saantuvat eläkkeelle siirtymistä edel-
tävään ajanjaksoon. Käytännössä vie-
lä henkilövahvuuteen lasketut poliisit 
poistuvat riveistä, mutta heidän paik-
kaansa ei voida täyttää ennen eläkkeen 
virallista alkamista. Poliisiasemien käy-
tävillä tulee siis olemaan tyhjää, mut-

TEKSTI
Virpi Latva

KUVAT
iStockphoto ja 

Virpi Latva

Vuoden 2015 terrori-iskuista lähtien Ranskan poliisivoimat ovat eläneet jatkuvassa 
poikkeustilassa ja keltaliivien mielenosoitukset pitävät poliisit yhä liikekannalla. 
Kasautuneista ylityötunneista ja peruutetuista lomista kertynyt 275 miljoonan 
euron lasku heiluttaa jo valtion budjettia. 

ta byrokratian näkö kulmasta ketään ei 
puutu.

”Ei riitä, että  
taputetaan olalle”
Ensimmäiset neuvottelut ylityötuntien 
maksuaikataulusta poliisien tärkeim-
pien ammattiliittojen (Alliance, SGP-
FO, Unsa Police ja CFDT) ja sisäminis-
teriön kesken kariutuivat poliisien lak-
koon viime joulukuussa. Sisäministeri 
Christophe Castaner myönsi tuol-
loin, että 275 miljoonan rahasumma 
ei löydy sormia napsauttamalla. Sit-
temmin valtion työryhmä ei ole anta-
nut konkreettisia ehdotuksia ylitöiden 
maksamisesta. Lohdutuspalkintona 
poliiseille maksettiin 300 euron joulu-
raha.

– Keltaliivien saman aikaisesti eri 
puolilla Ranskaa jatkuneet mielenosoi-
tukset ovat ajaneet ammattikunnan 
katkeamispisteeseen. Enää ei riitä, et-
tä taputetaan olalle ja sanotaan hyvä, 
hyvä, Philippe Boussion tuhahtaa.

Korvauksia odotellessa Ranskan 
poliisein ylityötuntikakku kasvaa kol-
men miljoonan tunnin vuosivauhtia. 
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Ranskassa on noin 149 000 poliisia ja 
98 000 santarmia.

Mielenosoitusoikeus 
koetuksella
Mielenosoittamisen oikeus on ranska
laisille olennainen osa sananvapaut
ta. Se kirjattiin jo vuoden 1789 suuren 
vallankumouksen yhteydessä kansa
laisokeuksien julistukseen. Vuodelta 
1994 peräisin oleva rikoslain pykälä 
menee vielä pitemmälle ja tuomitsee 
mielenosoituksen estämisen. Käytän
nössä protestimarssin ehtona on vain 
se, että siitä pitää tehdä etukäteisil
moitus poliisiprefektuuriin. Virkaval
lan edustajilla on mahdollisuus kiel
tää mielenosoituksen järjestäminen 
tietyssä paikassa, mutta ei oikeutta 
kieltää sitä kokonaan.

Keltaliivien mielenilmausten yhtey
dessä sattuneiden ilkivallan tekojen 
jälkeen Ranskassa keskustellaan nyt 
ensi kertaa mielenosoittamisoikeuden 
rajoittamisesta. Myös ammattiliittojen  

protestimarsseille on viime vuosina so
luttautunut kansainvälisiä anarkisteja, 
jotka ovat polttaneet julkista kalustoa, 
rikkoneet liikkeiden ikkunoita ja pyrki
neet vahingoittamaan paikalla olleita 
poliiseja. 

Poliisin seuranta osoittaa, että jo yk
si aktiivinen ilkivallantekijä voi aiheut
taa miljardivahingot. Poliisi tarkkaili ni
mittäin keltaliivien joukkoon soluttautu
nutta miestä, joka kierteli ympäri Parii
sia ja sai yksin aikaan kolmekymmentä 
vakavaa tuhotekoa.

Marraskuusta lähtien eri puolilla 
Ranskaa joka lauantai jatkuneiden kel
taliivien mielenosoitusten vartiointi 
mobilisoi lähes koko poliisin kenttä
vahvuuden. Protestiliikkeen alkuviik
koina liikekannalla oli 89 000 poliisia. 

Myös santarmilaitos on vahvasti 
mukana mielenosoitusten valvonnas
sa, mukaan lukien 5000 apuun kutsut
tua santarmireservistiä. Keltaliivien 
mielenosoitusta valvoo Pariisissa 8000 
poliisia. Virkavallan edustajilla on apu

naan 12 panssariautoa, vesitykkejä ja 
kyynelkaasukranaatteja sekä kiistaa 
herättäneitä flashballaseita. 

Lepokoti työuupuneille 
poliiseille
Kun poliisien omassa slangissa sano
taan työtoverin lähteneen purjehdus
kurssille, tapaus on vakava. Kyseinen 
kiertoilmaus tarkoittaa nimittäin vaka
vasta työuupumuksesta tai posttrau
maattisesta stressistä kärsivien polii
sien ja sotilaiden lepokotia. Le Courbat 
lepokoti perustettiin 1950luvulla alko
holisoituneiden poliisien hoitolaksi. Tä
nä päivänä potilaiden ongelmat ovat 
moninaisempia, mutta alkoholi kuuluu 
monesti mukaan kuvaan.

Koska poliisien ja sotilaiden työ on 
hyvin fyysistä, burnoutista toipumi
seen pyritään ensisijaisesti urheilun 
avulla, ei niinkään lääkkeiden. Le Cour
batin palveluksessa onkin urheiluval
mentaja, urheilulääkäri ja fysikaalinen 
hoitaja.

Ranskan keltaliivit 

protestoivat poltto

aineiden hinnan

korotuksia ja esti

vät liikenteeltä ku

lun moottoritiellä 

lähellä Lyonia mar

raskuussa 2018.
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Lepokoti ottaa vastaan noin 60 
uutta potilasta joka kuukausi. Keski-
määräinen hoitokausi kestää kuukau-
den tai kaksi. Hoitolaa pyörittää polii-
sien sosiaalitoimesta vastaava järjes-
tö ANAS, jonka toiminnan poliisit ra-
hoittavat itse. Hoitoon voi hakeutua 
omasta halustaan mutta myös esimie-
hen tai puolison toivomuksesta. 

Hoitokodin johtaja Sarah Trotet 
tunnustaa, että katkeaminen on polii-
sin ammatissa vielä iso tabu. 

– Työuupumuksen katsotaan ikään 
kuin kuuluvan asiaan ja sitä koitetaan 
kestää viimeiseen asti. 

Kilpailevia keräyksiä
KELTALIIVIEN mielenosoituksen yhtey-
dessä kohua herätti entinen ammatti-
nyrkkeilijä, jonka nähtiin television uutis-
lähetyksessä hakkaavan itseään päätä 
lyhyempiä poliiseja. Kyseessä oli 
37-vuotias  Christophe Dettinger, joka 
on voittanut keskiraskaan sarjan Rans-
kan mestaruuden vuosina 2007 ja 2008. 
191 senttinen, 90 kiloinen nyrkkeilijä tun-
nistettiin helposti uutiskuvasta. Hänen 
nähtiin myös hyvin epäurheilijamaisesti 
potkivan maassa makaavaa poliisia. 

Pariisin liepeillä asuva kolmen lapsen 
isä ei jäänyt odottamaan pidätystä, 
vaan marssi seuraavana päivänä itse 
 poliisiasemalle ja kertoi häpeävänsä te-
koaan. Toinen iskujen kohteeksi joutu-
neista poliiseista sai kaksi viikkoa sairas-
lomaa, toinen selvisi naarmuilla. Molem-
mat nostivat pahoinpitelystä kanteen. 

Dettingerin katumuksesta huolimatta 
osa keltaliiveistä piti tekoa sankarillisena 
ja pisti pystyyn miehen oikeuskuluihin tar-
koitetun nettikeräyksen. Keräys tuotti kol-
messa päivässä noin 130 000 euroa. Ky-
seinen keräys suututti monia ranskalaisia 
siinä määrin, että eteläranskalaisen kun-
nan kaupunginjohtaja pisti pystyyn kilpai-
levan keräyksen poliisien hyväksi. Samas-
sa kolmessa päivässä poliisien hyväksi 
kertyi kymmenkertainen summa eli reilut 
1,3 miljoonaa euroa. 

Dettinger tuomittiin vuoden ehdot-
tomaan ja 18 kuukauden ehdolliseen 
vankeusrangaistukseen. Käytännössä 
miehen tuomio toteutuu siten, että hän 
nukkuu yönsä kaltereiden takana, mut-
ta voi käydä päivisin työssään kaupun-
gin puhtaanapitolaitoksella.

Aivan tavallisena lauantaipäivänä Pariisissa 

on useita saman  aikaisia mielenosoituksia. 

Kun tähän lisätään keltaliivien joka viikkoi-

set väkivaltaiset protestimarssit, niiden 

 valvonta ei enää onnistu normaalien työ-

aikojen puitteissa.
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Poliisin pimeä puoli
Olavi Lempinen
Pitkään poliisissa työskennellyt ylikomisario 
kertoo railakkaasti ja mehevästi arvostetun 
ammattikunnan salatusta arjesta. Kaunis-
telematon tositarina yllättää ja viihdyttää! 
Äänessä todellinen liikkuva poliisi, joka  
todisti urallaan uskomattomia tilanteita.

Vauhtia, viinaa, 
naisia, kolareita ja 

väärinkäytöksiä

3295

EU-puheenjohtajakausi  
haaste poliisivoimille 
RANSKAN poliisin väliin jääneistä lepopäivistä ja vuosilo-
mista kertynyt lasku osoittaa, ettei poliiseja ole tarpeeksi. 
Ranskan poliisivahvuus on 1,7 poliisia tuhatta asukasta 
kohden. Se on reilusti vähemmän kuin esimerkiksi naapuri-
maissa Saksassa ja Espanjassa. Suomessa koitetaan pär-
jätä 1,3 poliisilla tuhatta asukasta kohti, mikä on SPJL:n pu-
heenjohtaja Jonne Rinteen mukaan vaikeaa. 

– Kaikissa muissa Pohjoismaissa vastaava luku lähen-
telee kahta. Lisäksi Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa po-
liisien määrä ei ole kasvussa.

Rinteen mukaan tilanteesta selvitään vain jättämällä 
hälytysajoja ajamatta ja rikoksia tutkimatta. 

– Nykyisellään 100 000 hälytystehtävistä jää ajamat-
ta. Suomen poliisivahvuus on riittämätön ihan normaali-
oloissakin. Siksi tuleva EU-puheenjohtajakausi tulee ole-
maan melkoinen haaste poliisivoimille. Viime kesän Trump-
Putin -neuvottelujen turvajärjestelyjen yhteydessä huomat-
tiin, miten ongelmallista on lähettää maakunnista poliise-
ja pääkaupunkiseudulle ajankohtana, jolloin osa vahvuu-
desta on vuosilomalla, Rinne sanoo. 

Lisärahoitusta tarvitaan
Rinne kertoo, että heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtaja-
kautta ajatellen poliisivoimissa on jo tehty alustavia pää-
töksiä siitä, kuinka paljon poliiseja lähetetään maakunnis-
ta turvaamaan huippukokouksia.

– Selvää on kuitenkin se, ettei tällaisesta rypistyksestä 
selvitä ilman kustannusvaikutuksia. Jos lisärahoitusta ei 
 tule, resurssit ovat poissa muusta poliisitoiminnasta.

Viime kuukausina Ranskan poliisia ovat työllistäneet eri-
tyisesti keltaliivien mielenosoitukset. Voisiko vastaavan kal-
tainen ilmiö leimahtaa myös Suomessa? 

– Tokihan vastaava ilmiö voi Suomessakin olla mahdol-
linen, mutta lähtökohtaisesti kansakunnassamme asioista 
on voitu päästä yhteisymmärrykseen muulla tavoin. Toivoi-
sin, että näin jatkuisi myös tulevaisuudessa, Rinne sanoo. 

Mikäli mielenosoituksia järjestetään, ilmoitukset tulevat 
Rinteen mukaan pääsääntöisesti hyvissä ajoin ja mielenil-
maukset sujuvat ongelmitta. 
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Työpaikkapappina 
poliisissa 

P oliisien kanssa työpaikkapap-
pina työskentely on Ismo Kun-
naksen mielestä äärimmäi-

sen palkitsevaa ja antoisaa. 
– Saan olla työikäisen väestön 

kanssa heidän työnsä ääressä. Olen 
ehkä turhankin matalalla profiililla 
omasta ammatistani poliisien kes-
kuudessa. En halua antaa vaikutel-
maa tuppaamisesta, tuumii Sisä-Suo-

men poliisilaitoksella Tampereella 
syyskuusta 2011 asti työskennellyt 
Kunnas. 

Pappina Kunnas on työskennellyt 
vuodesta 1993, hänet valittiin vuoden 
papiksi vuonna 2014. Perusteluissa to-
dettiin muun muassa, että Kunnas on 
työpaikkapappina tuonut seurakuntaa 
ihmisten keskelle heidän arjessaan ja 
antanut kirkolle kasvot. 

Kahvipöydän nauru 
mittarina 
Kunnas käy poliisilaitoksella kerran, 
pari viikossa. Hän osallistuu kenttä-
ryhmien ja tutkinnan aamupalaverei-
hin ja kahvikeskusteluihin ja kiertää 
muuallakin talossa jututtamassa po-
rukkaa. Kunnas kokee olevansa yksi 
kuuntelun kanava, henkilöstöhuollon 
jatke. 

TEKSTI
Nina Juurakko-

Vesikko

KUVAT
Jarkko Laine

Se, että työpaikkapappia kutsutaan Peto1:ksi, kertoo paljon, millaiset välit pappi 
Ismo Kunnaksella on poliiseihin. Keskusteluyhteys on avoin ja välitön, eikä 
uskonasioita tuputeta. Kaikesta voidaan kuitenkin puhua. Niin, se peto tarkoittaa 
perkeleentorjuntaa. 
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 Olen käytettävissä myös silloin, 
kun tuntuu, ettei partiokaveria voi 
kuormittaa enempää.

Yhtenä työnsä onnistumisen mitta-
rina Kunnas pitää sitä, syntyykö työn-
tekijöiden kesken naurua hänen aika-
naan. Jos kahvipöydässä olisi vaivaan-
nuttava hiljaisuus, hän kokisi, että 
homma ei toimi.

 – Kenttäryhmien palaverissa mi-
nulta usein kysytään, oliko pastorilla 
jotakin. Aina minut yllätetään housut 
kintuissa, enkä oikein osaa sanoa 
muuta kuin ”olkaa varovaisia sankari-
teoissanne”, Kunnas nauraa. 

Kunnaksen tavoitteena on tulla po-
liisiasemalle ”tyhjällä päällä”, vailla 
mitään etukäteen suunniteltua keskus-
teluagendaa. Valmiina kuuntelemaan 
ja keskustelemaan asioista, mitä mil-
loinkin esiin nousee. 

– Joskus voin kysyä, että mistä 
meidän tänään pitäisi puhua. Välillä 
siinä irtoaa jotakin elämää suurem-
paa. Minulle voi myös soittaa, kaikki 
eivät välttämättä tule töissä juttusille. 
Raamatussa sanotaan, että ”Mene, 
lähetetty on.” Se tarkoittaa, että em-
me jäisi nysväämään omiemme kes-
ken, vaan olisimme siellä, missä ihmi-
setkin ovat. Jonkin verran teen myös 
kirkollisia toimituksia henkilökunnalle 
tai heidän perheilleen, vaikka se ei täs-
sä työssä ole varsinaisena tavoittee-
na. 

Kunnas haastaa käsityksen perin-
teisestä papista. Hän ei useinkaan pu-
keudu papin vaatteisiin poliisiasemal-
la, koska kokee, että se jäykistää ihmis-
ten suhtautumista häneen. Hän ei kaih-
da suoraa puhetta tai keskustelua mis-
tään kahvipöydässä heränneestä kes-
kustelusta. Kunnas ajattelee, että ei 

Jeesuskaan mennyt ”pitämään harta-
utta”, joten Kunnas onkin keskustelun 
tasolla käynyt paljon autokauppaa. 

– Tärkeintä on luoda yhteys ihmi-
siin. Ei sillä ole merkitystä, mistä kes-
kustelemalla yhteys syntyy. Koen, että 
tällä tapaa voin tuoda kirkkoa lähem-
mäksi myös niille ihmisille, jotka eivät 
välttämättä käy kirkossa. Olen käytet-
tävissä myös silloin, kun tuntuu, että ei 
voi esimerkiksi partiokaveriaan kuor-
mittaa enempää. Muistutan aina vai-
tiolovelvollisuudestani. 

Kunnas on partion matkassa sil-
loin, kun hän vie partion kanssa kuo-
linviestiä omaisille. 

– Poliisi arvioi, soitetaanko minut 
tai joku kuolinviestipäivystyksemme rin-
gissä olevista henkilöistä mukaan. Eh-
kä kuulostaa hullulta, mutta nautin niis-
tä yhteisistä tilanteista poliisin kanssa. 
Kaikki keskittyvät, ei puhuta jonninjou-
tavia, ei ahdistuta hiljaisuudesta. Ol-
laan vain ja kuunnellaan, tuetaan. 

Näkökulman  
vaihtamisen taito
Kunnas on valmistumassa myös työn-
ohjaajaksi. 

– Halusin työhöni lisää sisältöä, jo-
takin kättä pidempää. Opiskelen työn 
ohessa Helsingin psykoterapiainsti-
tuutissa ja valmistun toukokuussa. 
Työnohjaaja kysyy usein: ”Mitä kuu-
luu? Mitä haluaisit, että kuuluu? Miten 
sinne päästään?” Haluan kannustaa 
ihmisiä pohtimaan myös mahdolli-
suutta muuttaa omaa suhtautumis-
taan, vaikka itse asiaa ei voisikaan 
muuttaa. 

– Näkökulman vaihtamisen taito 
on tärkeä. Koulutus on hyvin ratkaisu-
keskeistä. Yritän toimia itse itseni työn-
ohjaajana ja hyödyntää oppejani ar-
jessa. Koitan järkiperäistää omaa ta-
paani toimia. Kyseenalaistaa omia 
pinttymiäni. Tulevaisuudessa toivon, 
että voisin hyödyntää taitojani myös 
työpaikkapappina ja seurakunnassa. 

Aiemmin Kunnas on ollut Metso 
Paperin työpaikkapappina 10 vuotta. 
Edelleen hän on poliisin lisäksi myös 
Valiolla Nekalassa työpaikkapappina. 
Siellä työskentelee noin 50 henkilöä, 
Tampereen poliisiasemalla vajaa 500. 

Kun Kunnas ei ole poliisissa tai Va-
liolla, hän on Viinikan kirkossa. Ar-
keen kuuluu kokouksia, tulevien avio-
parien tapaamisia, vainajan omaisten 
tapaamisia, muiden kirkollisten toimi-
tusten suunnittelua ja ihmisten tapaa-
mista. Hän pitää kolmena sunnuntai-
na kuukaudessa jumalanpalveluksen. 
Ennen joulua Kunnas on jo vuosia lau-
lattanut ihmisille kauneimpia joulu-
lauluja kahdessa kapakassa Tampe-
reella, Railossa ja Katiskassa. Pari 
vuotta sitten Kunnas kutsui poliisiase-
man väkeä kapuamaan Viinikan kir-
kon torniin, josta on hienot näkymät 
kaupungille, ja seurakunta tarjosi kä-
vijöille kahvit.

Vaitiolovelvollisuus sitoo 
huulet henkirikoksestakin
Välillä työ on sielunhoitoa, kun joku 
haluaa avautua. Silloin Kunnas kokee 
tehtäväkseen kuunnella ja antaa toi-
voa. Entä jos joku tunnustaa tappa-
neensa jonkun? 
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– Vaitiolovelvollisuuteni sitoo mi-
nua, enkä voi kertoa sellaisesta eteen-
päin. Toki ehdottaisin, että lähdetään 
yhdessä poliisiasemalle juttelemaan 
asiasta. Mutta en voi pakottaa ketään 
lähtemään. 

Mitä Kunnas ajattelee poliisien ja 
pappien yhteistyöstä ylipäätään? 

– Joka ikisen papin pitäisi ymmär-
tää hakeutua edes yhteen paikkaan 
työpaikkapapiksi, mennä sinne ”tyhjä 
pää” -ajatuksella. Ilman etukäteen 
suunniteltua ohjelmaa. Siitä saa koke-
muksen, mistä meidän pitäisi puhua. 

Kun Kunnakselta kysyy, mitä hän 
haluaisi tehdä poliisin kanssa enem-
män, vastaus tulee heti. 

– Käsitykseni mukaan poliisi koh-
taa paljon itsetuhoisia. Ihmisiä, joilla 
on epätoivoisia ajatuksia itsensä lo-
pettamisesta. Jos siihen saumaan 
pääsisi jotenkin mukaan. Kirkollisissa  
toimituksissa minua palkitsee, että 
voin olla toivon välittäjä. Haluaisin 
välittää toivoa myös itsetuhoisille, to-
teaa Kunnas mietteliäänä. 

  Pari vuotta sitten työpaikkapappi 

Ismo Kunnas kutsui poliisiaseman 

 väkeä kapuamaan Viinikan kirkon 

 torniin, josta aukeaa näkymät 

 Tampereen kaupungin ylle.

PÄTEVÖIDY JURIDIIKAN ERITYISALOJEN ASIANTUNTIJAKSI!
Opiskele Hämeenlinnassa Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston oikeustieteen (HTK/
HTM) tutkintotavoitteisia opintoja. Opintoja on mahdollisuus suorittaa joustavasti töiden 
ohella!

Opintojen infotilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa professori Tapio 
Määtän (Itä-Suomen yliopisto) johdolla ma 3.6.2019 klo 18. Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hameenkesayliopisto.fi
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ALICE UTRIAINEN

pääluottamusmies, oikeusministeriö

pykälän pyör te issä

Enkö saa pitää vuosilomaani silloin kun haluan?

Valitettavasti et. Työnantajalla on direktio-oikeus, jo-
ka tarkoittaa sitä, että työnantaja saa määrätä, mil-

loin henkilöstö voi vuosilomiaan pitää. Jos työpaikallasi 
kaikki haluaisivat pitää lomansa samaan aikaan, eikä lo-
mista päästä yhteiseen sopimukseen, on työnantajalla oi-
keus määrätä, kuka on lomalla ja mihin aikaan. Lomat laa-
ditaan silloin etukäteen tehtävän suunnitelman mukaises-
ti ja mahdollisimman tasapuolisesti.

Työnantaja pyrkii ottamaan huomioon lomatoiveet ja 
usein onnistutaankin sopimaan lomat niin kuin virkamiehet 
haluavat. On kuitenkin hyvä varmistaa ennen kuin varaa ja 
maksaa lomamatkoja, että saa lomansa haluamalleen 
ajankohdalle. 

Toivon, että kaikkialla saataisiin lomat sopuisasti sovittua.
Lähteet: Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista 

8 § ja 9 § 2. momentti.
 
 

Esimies kielsi minua osallistumasta jumppaan. 
 Saako hän tehdä niin?

Esimies saa kieltää osallistumasta jumppaan virka-
aikana, vaikka oikeusministeriön alainen virasto 

olisikin sopinut, että jumppiin saa käyttää yhden tunnin vii-
kossa. Viikkoliikuntaan käytettävää aikaa saa käyttää, jos 

työtilanne niin sallii. Sillä ei kuitenkaan saa kerryttää plussa-
tunteja, eikä pidentää mahdollista ylityöaikaa.

Jos sinulla siis on kiirettä, etkä saa työtehtäviä siihen 
malliin, että voit, työtehtävien kasaantumatta, olla pois 
tuon tunnin, silloin et voi osallistua jumppiin.

Vuoden alusta lähtien valtion nimityspäätöksistä on 
voinut valittaa. Mitä valituksesta seuraa? Voiko va-
littu henkilö alkaa hoitamaan virkaa ja voiko valituk-
sen tehnyt saada viran, johon häntä ei alun perin 
 valittu? 

 
Vuoden 2019 alusta voimaan tullut virkamieslain 
muutos tosiaan mahdollistaa nimityspäätöksistä va-

littamisen. Valitusoikeus on viran/virkasuhteen hakijalla, 
mutta oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton. Valitusoikeuden 
rajoitukset löytyvät lain 59 §:stä.

Nimityspäätös voidaan panna täytäntöön muutoksen-
hausta huolimatta. Virkaan nimitetty henkilö voi siis alkaa 
hoitamaan virkaa joko ennen päätöksen lainvoimaisuutta 
tai vasta sen jälkeen. Valituksen johdosta tuomioistuin tut-
kii nimityksen oikeudelliset edellytykset; nimityspäätös voi 
olla lainvastainen sekä päätöksenteon muotovaatimusten 
että päätöksen asiallisten perusteiden osalta. 

Jos nimitys on oikeudellisesti perusteltu, tuomioistuin ei 
voi kumota päätöstä. Jos nimitys on lainvastainen, tuomio-

RITA RIDANPÄÄ

lakimies

AU

AU

RR
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 Vuoden 2019 alusta lähtien on ollut 
mahdollista jatkaa vakituisessa virkasuhteessa 
olevan virkamiehen virkasuhdetta hänen 
suostumuksellaan enintään kaksi vuotta 
eroamisiän täyttymisen jälkeen.

RR

istuin voi kumota päätöksen tai kumottuaan sen palauttaa 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tuomioistuimelle ei ole siir
retty viranomaiselle kuuluvaa nimitysharkintaa; eli tuomio
istuin ei siis ota kantaa siihen, kuka virkaan/virkasuhtee
seen pitäisi nimittää. Toimivalta tältä osin säilyy nimittäväl
lä viranomaisella. 

Vaihtoehtona on julistaa virka/virkasuhde uudelleen 
haettavaksi. Tällöin aikaisemmat hakijat otetaan huomioon 
ilman uutta hakemusta. Virka/virkasuhde voidaan myös 
jättää täyttämättä.

Lähteet: Valtion virkamieslaki 59 §

Millä edellytyksillä virkasuhdetta voidaan jatkaa 
 virkamiehen eroamisiän jälkeen?

Vuoden 2019 alusta lähtien on ollut mahdollista jat
kaa vakituisessa virkasuhteessa olevan virkamiehen 

virkasuhdetta  hänen suostumuksellaan  enintään kaksi 
vuotta eroamisiän täyttymisen jälkeen. Valtion virkamies
lain mukainen eroamisikä on tällä hetkellä joko 68, 69 tai 
70 vuotta riippuen henkilön syntymävuodesta. Poliisin hal
linnosta annetun lain mukaan poliisimiehen eroamisikä on 
68 vuotta. 

Jatkettaessa virkasuhdetta vakituinen virkasuhde muut
tuu määräaikaiseksi. Se siis päättyy  ilman irtisanomista, 
kun määräaika, jolla virkasuhdetta on jatkettu, on kulunut 

loppuun. Virkamiehen oikeutta irtisanoutua ei kuitenkaan 
rajoiteta, vaan se säilyy voimassaolevien säännösten mu
kaisena. Koska tilanteessa ei tapahdu uutta nimittämistä, 
on tarkoituksenmukaista, että henkilö jatkaa samoissa teh
tävissä, jolloin myös palvelussuhteen ehdot säilyvät ennal
laan. 

Menettely edellyttää aina yhteisymmärrystä virkamie
hen ja viranomaisen välillä. Lähtökohtaisesti virkasuhteen 
jatkaminen perustuisi viranomaisen aloitteeseen. Kysymyk
sessä voi olla työnantajan tarve saada virkamiehen asian
tuntemus ja työpanos edelleen käyttöön esimerkiksi virka
miehen vastuulla olevan hankkeen loppuunsaattamiseksi 
tai muun viraston työtilanteeseen liittyvän syyn takia. 

Mikään ei kuitenkaan estä myös virkamiestä olemaan 
asiassa aloitteellinen. Kumpikaan osapuoli ei voi kuiten
kaan tästä yksipuolisesti päättää. Mikäli yhteisymmärrys
tä ei synny, päättyy virkasuhde viimeistään säädetyn eroa
misiän täyttymiseen.

Lähteet: Valtion virkamieslaki 35 §, laki poliisin hallin-
nosta 15 §. 
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TEKSTI

Kati Keturi

KUVA

Jarkko Laine

V almistuttuaan opinnoistaan toukokuus-
sa 1974, Ritva Koivumäki lähti koti-
puolesta Etelä-Pohjanmaalta kaupunkiin 

työnhakuun. 
– Lähdin Tampereelle, jossa oli tarjolla vaki-

naisia työpaikkoja. Tuolloin ei voinut kuvitella-
kaan, että olisi päivääkään työttömänä. 

Työvoimatoimiston seinällä ollut ilmoitus lait-
toi Koivumäen uran liikkeelle. Siinä haettiin kans-
listien kesäsijaista Tampereen kaupungin laki-
miesosastolle. 

– Se kuulosti hienolta! Menin käymään laki-
miesosastolla ja ilokseni sain työn. Kesän lopul-
la ei tarvinnut kauaa miettiä, kun Aamulehdes-
sä oli ilmoitus toimistovirkailijan vakanssista 
kaupunginviskaalinvirastoon Tampereen raati-
huoneelle. Konekirjoitustestin ja haastattelun 
kautta minut nimitettiin vakanssiin lokakuussa 
1974.

Koivumäen vakanssi eteni nopeasti kanslis-
tiksi. Siitä alkoikin pitkä ura oikeushallinnossa. 
Koivumäki haki haasteita vuosien varrella myös 
ammattiyhdistystoiminnasta ja opiskeluista.

– Osallistumiseni järjestötoimintaan oli sil-
loin kantapään kautta toimimista, eikä minulla 
ollut vielä paljoa tietoa erilaisista säännöksistä. 
Kun jäin luottamustehtävistä ja järjestötoimin-

nasta pois, aloinkin opiskella lisää työni ohessa, 
ensin kesäyliopistossa ja Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksessa.

Koivumäki opiskeli tietotekniikkaa, atk-opin-
toja tilastointi- ja laskentaohjelmineen ja muita 
työhön soveltuvia opintoja. 

Kokonaisuuden ymmärrys  
ja uusi teknologia
Uuden julkisuuslain tultua voimaan Koivumäki 
tutustui vuoden 2000 alussa tämän ja tätä kos-
kevien erityislakien julkisuussäännöksiin ja teki 
tutkielmansa koskien poliisin–syyttäjän asiakir-
jojen julkisuutta. Julkisuuslain säännöksistä ei 
tuolloin vielä ollut saatavilla paljoa tehtyä tutki-
musta. 

– Opiskeluni päämääränä oli tämä arvosta-
mani asiantuntijaorganisaatio ja sen edellyttä-
mät lisätiedot. Opiskelusta on ollut hyötyä, sillä 
sitä kautta ymmärtää syvemmin kokonaisuuden 
ja työnsä merkityksen. Työyhteisömme keskus-
virasto on toteuttanut myös aina jatkuvaa eri-
tasoista tehtävien edellyttämää koulutusta muu-
tosten tarpeisiin. Kaikenlainen muutos ollut help-
po kohdata. 

Vuosien myötä tekninen kehitys ja tietotek-
niikka eri ohjelmineen ja sovelluksineen ja säh-

Pitkä työura 
oikeushallinnossa 
tuo perspektiiviä
Kun työvuosia on takana neljäkymmentäneljä ja neljä kuukautta 
samassa työyhteisössä, karttuu kokemusta asioista ja muutoksistakin. 
Mitä kaikkea noihin vuosiin on mahtunut? Sisä-Suomen 
syyttäjänvirastossa työskennellyt Ritva Koivumäki tietää. 

  

Ritva Koivumäki 

on suorittanut cum 

laude approbaturin 

opintokokonaisuu-

det kolmesta oppi-

aineesta: julkishal-

linto-johtaminen, 

julkisoikeus ja 

 julkisyhteisöjen 

laskentatoimi.
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köinen menettely ovat Koivumäen mu-
kaan tehneet varsinaiset työrutiinit no-
peiksi ja helpoiksi. Ennen varsinaista 
työtä oli paljon, koska juttujen saavut-
tua virastoon asiakirjat oli työstettävä 
mekaanisilla kirjoituskoneilla. Tämä 
työ hoidettiin myöhemmin sähkökirjoi-
tuskoneilla. 

– Tekniikka kehittyi ja saimme teks-
tinkäsittelylaitteita ja myöhemmin tie-
tokoneita. Syyttäjät kirjoittivat alkuun 
syytekirjelmät koneella ja haasteet ky-
nällä. Pidin kirjaa näistä haastemiehil-
le annetuista ja muualle postitetuista 
haasteista. Myöhemmin kirjoitimme 
ne koneella. Kirjoitimme sanelusta 
syytekirjelmät, valitukset ja päätökset. 
Kirjoitin ohjeistuksen mukaisesti myös 
etsintäkuulutukset ja tuontipyynnöt 
poliisille. 

Ainoa pysyvä asia  
on muutos
Paikallishallinto- ja organisaatiouudis-
tuksia on tapahtunut Koivumäen uran 
aikana kymmenen vuoden välein ja vii-
meisimmät nopeamminkin. Näiden 
myötä myös viraston nimi ja työtilat 
ovat muuttuneet. Ensiksi Tampereen 

kaupunginviskaalinvirastosta Tampe-
reen kihlakunnansyyttäjänvirastoksi 
ja edelleen Pirkanmaan syyttäjänvi-
rastoksi ja Sisä-Suomen syyttäjänvi-
rastoksi. 

– Kun raastuvanoikeudet ja kau-
punkien syyttäjälaitokset siirtyivät val-
tion haltuun 1978, oli ylimpänä vielä 
oikeuskanslerin syyttäjäosasto. Kau-
punginviskaali kunnan ja myöhemmin 
valtion virkamiehenä toimi virallisena 
syyttäjänä niin sanotuissa vanhoissa 
raastuvanoikeuskaupungeissa. 

Uljas oikeustalo nousi Hatanpään-
valtatielle poliisilaitoksen viereen. 
Kaupunginviskaalinviraston tilat sijait-
sivat ylimmässä kerroksessa. 

– Alioikeusuudistuksen voimaan 
tultua muutimme 1995 Tammerkos-
ken äärelle Tampellan tehdasraken-
nuksen historian ja patinan kultaa-
maan uuteen oikeustaloon. 

Valtion paikallishallinnon uudistuk-
sen yhteydessä perustettiin 1996 yh-
tenäinen syyttäjälaitos. Syyttäjän teh-
tävät erotettiin nimismiesten tehtävis-
tä ja paikalliseksi syyttäjäviranomai-
seksi tuli kihlakunnansyyttäjä. Perintei-
nen nimismies- ja kaupunginviskaalin-

virastojärjestelmä siirtyi historiaan. 
– Toinen uudistus toteutui 1997, 

kun ylimmän syyttäjän tehtävät siirret-
tiin oikeuskanslerilta pohjoismaisen 
esikuvan mukaisesti valtakunnansyyt-
täjälle.

Seuraavan suuren paikallishallin-
to-, ja organisaatiomuutosten yhtey-
dessä ja yhdistymisen jälkeen 2008 
Pirkanmaan syyttäjänviraston väki sai 
tilat samoista tehdasalueen saneera-
tuista Kelloportin entisen kutomora-
kennuksen tiloista. Seuraavassa orga-
nisaatiomuutoksessa Pirkanmaan ja 
Keski-Suomen syyttäjänvirastot yhdis-
tettiin Sisä-Suomen syyttäjänvirastoksi  
2014. 

Rikosasiain oikeudenkäyntimenet-
telyn uudistus 1997 (ROL) vaikutti mer-
kittävästi syyttäjän tehtävien muutok-
seen ja asemaan oikeudenkäynnissä. 
Samalla sihteerin työkokonaisuus 
muuttui. Koivumäki nostaa esiin uuden 
ja merkittävän järjestelmän. 

– Oikeusministeriön kirjaamisessa 
tarkoin ohjeistama, syyttäjien ja kärä-
jäoikeuksien rikosasioiden diaariointi- 
ja asianhallintajärjestelmä Sakari otet-
tiin käyttöön 1999. Poliisilla käytössä 
olevasta vastaavasta Patja-järjestel-
mästä on sähköinen liittymä syyttäjän 
järjestelmään. Järjestelmästä tuote-
taan myös tilastotietoja valtakunnan-
syyttäjänviraston ja oikeusministeriön 
tarpeisiin. Syyttäjä kirjoittaa haaste-
hakemuksen (ent. syytekirjelmä), jon-
ka sihteeri vapauttaa käräjäoikeuteen 
lisätietoineen.

Työnkuva muovautuu
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
ja uusi asianhallintajärjestelmä näkyi 
Koivumäen mukaan asioiden helpot-
tumisena sihteerien työssä. Koivumä-
ki muistelee, että hänelle tuli tässä vai-
heessa myös joitakin valmistelutehtä-
viä ja syytteen valmistelua vähäisessä 
määrin. Haasteiden kirjoittamiset siir-

  Neljänkym

menen neljän 

työvuotensa  

aikana Ritva  

Koivumäki on 

nähnyt oikeus

hallinnon monet 

muutokset.
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 Koivumäki haki haasteita 
vuosien varrella myös 

ammattiyhdistystoiminnasta 
ja opiskeluista.

tyivät käräjäoikeuksien sihteereille. 
Samoin etsintäkuulutukset ja tuonti-
pyynnöt jäivät pois syyttäjänviraston 
sihteereiltä. 

– Uusi järjestelmä mahdollisti te-
hokkaamman työskentelyn. Varsinai-
nen kirjoitustyö jäi vähäiseksi. Työhöni 
kuului kuitenkin vaativaa asiakaspalve-
lua. Kuvailisin työtäni monipuoliseksi 
sekä oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta 
vaativaksi. Syyttäjän varsinainen ydin-
tehtävä ja koko syyttäjän toiminnan 
tarkoitus, samoin kuin sihteerinkin työ 
ovat kuitenkin pysyneet iät ajat samoi-
na. Aina on uusi tietotekniikka apuvä-
lineineen muuttanut työntekoa huo-
mattavasti helpommaksi, kun tarvitta-
via ohjelmia ja sovelluksia on paljon 
käytössä. Sähköpostin määrä lisääntyi 
ja sen käsittely työllisti paljon.

Tapahtuneiden yhdistymisten myö-

tä työmäärät tasaantuivat. Joitakin ni-
mike- ja tehtävämuutoksia seurasi 
ajan kuluessa, toimistosihteerinkin ni-
mike muuttui syyttäjänsihteeriksi.

– Työrutiinejani piristi viraston pie-
nen kirjaston suunnittelu ja luonti. Sen 
työstämisessä helpotti käytössämme 
ollut koko hallinnonalan yhteinen kir-
jasto-ohjelmasovellus. Virastojen eri 
kirjastoaineistot ovat nykyään oikeus-
hallinnon virastojen yhteisessä tieto-
kannassa, jossa eri virastojen tiedot 
säilyvät erillään. 

Peruutuspeiliin 
katsominen
Koivumäen mukaan viskaaleja ehti ol-
la lyhyitäkin aikoja. Pienikin sijaisuus 
toimi suurena ponnahduslautana. Toi-
saalta matkan varrelle on toki mahtu-
nut muutakin.

– Olen kokenut epäoikeudenmu-
kaisuutta. Yhdistystoimintaani tai kor-
keakouluopintojani ei välttämättä ai-
na noteerattu haluamallani tavalla. Pi-
ti sopeutua hallintoon. Itse olen aina 
mieltänyt opiskelun hyväksi asiaksi. 
Muutos ja uuden oppiminen on ollut 
minulle helppoa. 

Pitkä työura on joka tapauksessa 
suuri ilo. Ennen herätyskelloja oli kol-
mekin aamulla soimassa, nyt tuntuu 
syystäkin mukavalta jäädä eläkkeelle, 
”Elovena”-tytöksi työtoverin nimeämä 
Koivumäki miettii. 
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TEKSTI

Kati Keturi

KUVA

Hiihtoliitto

Matti Haaviston pitkä ko-
kemus niin hiihdon val-
mennuksesta kuin huolto-

joukoissa toimimisestakin vakuuttivat 
Hiihtoliiton, kuten arvatenkin myös 
häneen usein yhdistettävä termi luo-
tettavuus.

– Valmentamisesta innostuin jo 
parikymppisenä, etenkin ollessani 
Reijo Jylhän vetämillä Vuokatin val-
mennuskursseilla. Minulla on ollut kes-
kimäärin viitisen valmennettavaa ker-
rallaan siitä lähtien. Pisimpään olen 
työskennellyt Krista Pärmäkosken 
kanssa. Aloitin Kristan valmentamisen 
hänen ollessaan vasta 13-vuotias. Yh-
distetyn maajoukkueen huoltotiimissä 
toimin kuusi vuotta ja viimeiset neljä 
vuotta maastohiihtomaajoukkueen 
huoltopäällikön tehtävässä aina Pye-
ongchangin olympialaisiin saakka, 
Haavisto kertoo.

Virkavapaansa turvin Haavisto on 
nyt toisenlaisessa työympäristössä. 
Valmennustyö on itse asiassa kulkenut 
jo pitkään miehen mukana työn ohes-
sa ja talvet ovat kuluneet pitkälti hiih-
don sanelemissa merkeissä. Virkava-
paa jatkuu näillä näkymin vuoden 
2020 alkukesään saakka.

– Valmistuin nuoremmaksi kons-
taapeliksi Tampereen Pohjolankadul-

ta 1990. Toimin puolisen vuotta Ikaa-
listen nimismiespiirissä työllistämis-
varoin palkattuna. Keväästä 1991 
lähtien olen työskennellyt Tampereel-
la poliisilaitoksella. Olen ollut talvisin 
aina osittain virkavapaalla ja osit-
tain vuorotteluvapaalla sekä osittain 
töissä. 

– Lisäksi olen käyttänyt lomaraha-
vapaat aina talviaikaan. Sisä-Suomen 
poliisilaitokselle pitääkin antaa iso kii-
tos siitä, että he ovat myötämielisesti 
suhtautuneet ”harrastukseeni”. Työ-
vuorojärjestelyt ja virkavapaat ovat 
heidän kanssaan aina hoituneet kivut-
tomasti.

Oikeudenmukaisuus 
ratkaisee huippu-
urheilussakin
Hiihtomaajoukkueen päävalmentaja-
na Haavisto vastaa viime kädessä A-
maajoukkueen urheilullisesta menes-
tyksestä. Valmennustiimissä on hänen 
lisäkseen mukana myös valmennus-
päällikkö Eero Hietanen, miesten 
maajoukkuevalmentaja Teemu Pasa-
nen sekä sprinttihiihdon valmentaja 
Mikko Virtanen. Haaviston vastuul-
la on lisäksi naisten maajoukkue. Toi-
menkuva on laaja. Mikä työssä on-
kaan kaikkein vaativinta?

– Toimenkuvaani kuuluu lukuisia 
puolia, lähtien aina harjoitusleirien ja 
kilpailumatkojen matkanjärjestelyistä 
hotellivarauksiin. Vaativinta on ken-
ties muistaa huomioida se, että kaik-
kia henkilöitä tulee kohdeltua oikeu-
denmukaisesti. Ajattelin itse aluksi, et-
tä tärkeintä on olla tasapuolinen, 
mutta kun puhutaan huippu-urheilus-
ta, se ei aina toteudu. Tästä huolimat-
ta oikeudenmukainen pitää aina kui-
tenkin olla. 

Vaativa työ myös palkitsee. Haa-
viston mukaan antoisinta on se, kun 
näkee urheilijan kehittyvän – luonnol-
lisesti kaiken kruunaa se, jos urheilija 
saavuttaa itselleen asettaman oman 
tavoitteensa. Hiihtomaajoukkue on ko-
kenut suuren muutoksen viime kaudes-
ta, kun useat kokeneet hiihtäjät kuten 
Aino-Kaisa Saarinen, Ville Nousi-
ainen, Matias Strandvall ja Toni 
Ketelä ovat lopettaneet aktiiviuransa. 
Suomalaisessa hiihdossa on siis käyn-
nissä jonkinlainen sukupolvenvaihdos. 
Uusia nuoria hiihtäjälupauksia kasva-
tetaan paikallisissa hiihtoseuroissa ja 
nuorten ryhmissä. 

– Työssäni tulee vastaan paljon ki-
murantteja ja haastaviakin tilanteita, 
kun joka viikonloppu yritämme valita 
juuri sen parhaan mahdollisen jouk-

Virkavapaalla Hiihtoliitossa 
– poliisin työstä pohja 
valmennustyöhön 
Kesäkuun alussa 2018 Suomen hiihtomaajoukkueessa aloitti uusi päävalmentaja. 
Hiihtoliiton valinta kohdistui aktiivisesti hiihtämisen parissa toimineeseen, lajia 
erittäin hyvin tuntevaan henkilöön, Sisä-Suomen poliisilaitokselta virkavapaalle 
jääneeseen ylikonstaapeli Matti Haavistoon. 
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kueen edustamaan Suomea maail-
mancup-kilpailuihin. Katsastus- ja 
tarkkailukilpailuissa urheilijat hiihtä-
vät usein niin ristiin, että aina niistä 
viimeisistä paikoista tulee jonkinastei-
sia näkemyseroja. Päätöksiä täytyy 
kuitenkin kyetä tekemään ja seistä nii-
den takana.

Paljon uutta ja erilaista, 
mutta jotain samaakin
Pitkä työura poliisissa on tuonut elä-
mään rutiineja ja säännöllisen arkisen 
rytmin. Hiihtomaajoukkueen valmenta-
minen matkoineen ja vaihtuvine haas-
teineen on arvatenkin hyvin erilainen 
pesti. Alkaen ihan perusasioista kuten 

työajoista, monet asiat on pitänyt ope-
tella mieltämään uudella tavalla. 

– Työajat ovat tietenkin konkreetti-
sesti erilaiset. Vaikka työaikani poliisis-
sa olivat vähintäänkin joustavat, virka-
miehenä opin kuitenkin suhteellisen 
säännölliseen arkirytmiin ja tein pitkäl-
ti päivävuoroja. Nythän minulla ei ole 
varsinaista työaikaa, mutta työtä on 
kyllä siitä huolimatta ihan riittävästi. 
Matkustaminen on luonnollisestikin li-
sääntynyt, vaikka sitä oli jo huolto-
päällikköaikanani runsaanlaisesti. 
Käytännössä matkapäiviä tulee tässä 
työssä runsaat kaksisataa kappaletta 
vuodessa. Se on iso osa koko vuodes-
ta, Haavisto toteaa.

 Hiihtäjistä 

 pisimpään Matti 

Haavisto on työs-

kennellyt Krista 

Pärmäkosken 

kanssa.

Kenties yllättäviäkin yhtäläisyyksiä 
poliisin työhön löytyy nykyisestä työstä. 
Kun kaikki maajoukkueen tärkeät hen-
kilöt ovat mukana matkassa, mukaan 
lukien urheilijat, valmennusporras, 
huoltohenkilöt, fysioterapeutit sekä lää-
kärit, ryhmässä on käytännössä koossa 
joukkueen vahvuus eli noin 30 henkeä. 

– Olin ryhmänjohtajana erityistoi-
mintayksikössä Sisä-Suomen poliisilai-
toksella ja siitä on ollut minulle kyllä 
suunnattomasti apua myös nykyises-
sä työssäni. Vastuullani poliisissa oli 
muun muassa paljon koulutusten jär-
jestämistä, turvallisuussuunnittelua ja 
muuta vastaavaa. Siitä pystyy paljon 
ammentamaan eväitä myös yleiseen 
maajoukkuetoimintaan. Esimerkiksi lo-
gistiikan suunnittelu ja tietenkin ryh-
män johtaminen ovat tärkeitä taitoja. 

Välimatka omaan työhön 
antaa perspektiiviä
Erilaisessa työyhteisössä toimiminen 
ja etäisyyden ottaminen omaan paik-
kaansa tutussa työpaikassa antaa 
perspektiiviä. Asiat, joita kenties piti it-
sestään selvinä, eivät sitä olekaan pie-
nen välimatkan päästä. Haavisto alle-
kirjoittaa tämän oman kokemuksensa 
perusteella. 

– Nyt kun on hetken ollut sivussa 
päivittäisestä poliisintyöstä, on oppi-
nut arvostamaan sitä eri tavalla. Vaik-
ka aina poliisityössä ei ehkä juuri ole-
kaan se ”paras päivä”, niin paljon sin-
ne mahtuu myös niitä hyviä hetkiä, mi-
nulla ainakin. Toki hyviä hetkiä on tääl-
lä valmennuksenkin puolella, mutta 
niin on myös haasteita. Ehkä eniten 
poliisilaitokselta kaipaan sitä yhteisöä 
ja työkavereita. Nyt kun ei ole aamu-
kahvihetkiä siinä tutussa työporukas-
sa, niin tuntuu että jotain puuttuu. 

Haavisto haluaakin lopuksi vielä 
lähettää lämpimät terveiset Sisä-Suo-
men poliisilaitokselle. 

– Hyvää kevättä ja voimia sinne 
kaikille. Teette arvokasta työtä! 
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IPA  

I PA eli International Police Associa-
tion on yhdistys, joka toimii 65 
maassa ja siihen kuuluu noin 

360 000 jäsentä, IPA Suomen osas-
toon noin 2900 jäsentä. Suomessa 
kaikki jäsenet kuuluvat tai ovat kuulu-
neet poliisiorganisaatioon. Jäsenissä 

on siis muitakin kuin poliiseja. IPA Suo-
mi on perustettu vuonna 1959. Tänä 
vuonna IPA Suomi täyttää 60 vuotta.

IPA:lla on Suomessa 14 alaosas-
toa, jotka pyörittävät toimintaa omal-
la alueellaan ja niiden puheenjohtajat 
kuuluvat IPA Suomen hallitukseen. IPA 

Suomen puheenjohtajana toimii Jari 
Kinnunen ja sihteerinä Miia Keso. 

– Liityin IPA:n jäseneksi vuonna 
1987, kun pääsin Helsingin yliopis-
toon. Helsingissä oli silloin IPA:lla huo-
neisto, ja käytin sitä toisinaan majoit-
tumiseen. Olin vuosia ”rivijäsenenä”, 

IPA – kansallista ja 
kansainvälistä yhteistyötä 
60 vuotta
IPA tarjoaa poliisiorganisaatioon kuuluville jäsenilleen kanavan verkostoitua 
ja tutustua virkaveljiin ja -siskoihin ympäri maailman, tutustua toisen maan 
poliisitoimintaan, kouluttautua ja majoittua niin Suomessa kuin ulkomaillakin 
IPA-taloihin.

IPA Häme järjesti 

viime syyskuussa 

vierailun Interpo-

liin. Mukana oli 

myös jäseniä IPA 

Uusimaalta ja 

IPA Helsingistä. 
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kunnes minut valittiin IPA Hämeen pu-
heenjohtajaksi ja vuonna 2016 IPA 
Suomen osaston presidentiksi, kertoo 
Kinnunen.

IPA:n tavoitteena on edistää kan-
sallisia ja kansainvälisiä suhteita jä-
senten kesken. IPA on itsenäinen, aat-
teellinen ja puolueeton. Sen jäsenet 
ovat tasa-arvoisia arvoasteikkoon, 
suku puoleen, rotuun, ihonväriin, kie-
leen tai uskontoon nähden. IPA ei osal-
listu politiikkaan, uskonnollisiin, rodul-
lisiin tai kielellisiin ristiriitoihin, varsi-
naiseen ammattiyhdistystoimintaan 
eikä julkiseen keskusteluun näistä 
asiois ta. IPA on YK:n ja Euroopan neu-
voston asiantuntijataho poliisitoimeen 
liittyvissä asioissa. Yhdistyksen motto-
na on Servo per Amikeco eli ystävän-
palvelus. 

Ammatillisia kursseja, 
koulutusta, majoitusta
IPA on väylä verkostoitumiseen niin 
Suomessa kuin maailmallakin. IPA SO 
järjestää myös ammatillisia kursseja, 
kuten viime vuonna Saksassa ympäris-
törikoskurssin, johon osallistui useita 
poliiseja Suomesta. Jäsenet voivat ha-
kea myös muihin koulutuksiin ja urhei-
lukilpailuihin, joista tiedotetaan IPA:n 
www-sivuilla. Yhdistys myös usein tu-
kee lähtijöitä osallistumalla matkan 
kustannuksiin. 

IPA:n kautta on mahdollista ottaa 
yhteys etukäteen kohdemaan IPA-yh-
dyshenkilöön ja saada mahdollisuus 
esimerkiksi vierailulle paikalliselle polii-
siasemalle tutustumaan poliisin toi-
mintaan. Usein IPA-yhdyshenkilö toimii 
myös apuna matkan suunnittelussa ja 
voi toimia oppaana kohdemaassa. 

IPA:n jäsenillä on käytössään IPA-
talot kaikissa jäsenmaissa. Niissä yö-
pyminen on huomattavasti halvempaa 

kuin hotellissa, mutta varausta kannat-
taa tiedustella ajoissa, koska suosi-
tuimmat kohteet varataan nopeasti. 
Kaikki yöpymispaikat ovat laadukkai-
ta majoitustiloja. Suomessa IPA:lla on 
mökki Äkäslompolossa Ylläksellä. Siel-
lä on vuokrattavana 10 neljän hengen 
huonetta. Huoneita voi vuokrata ajan-
kohdasta riippuen joko vuorokaudeksi 
tai viikoksi. Vuorokausihinta neljän 
hengen huoneelle vaihtelee 25 euros-
ta noin 41 euroon. 

– Kun olin kansainvälisissä tehtä-
vissä, käytin monesti IPA-taloja majoit-
tuakseni yhdessä perheeni kanssa vie-
railujen ajaksi. Esimerkiksi työskennel-
lessäni Sarajevossa, majoituimme 
usein Budapestin IPA-huoneistoon. 
IPA-jäsenkortin ansiosta olen käynyt 
monia mielenkiintoisia keskusteluja ul-
komailla poliisin työstä ja saanut kuva-
ta poliiseja maissa, jossa se olisi muu-
ten ehdottomasti kiellettyä. Olen pääs-
syt kokemaan myös useita mieleenpai-
nuneita vierailuja eri maiden poliisiase-
milla, Kinnunen kuvailee. 

Moni jäsen kokee jäsenyyden konk-
reettiseksi hyödyksi myös sen, että jos 
tulee ongelmia, IPA-jäsenkortin avulla 
moni tilanne hoituu viranomaisten 
kanssa jouhevammin. 

Kun Kinnusta pyytää kiteyttämään, 
mitä IPA-toiminnasta saa, hän mainit-
see Ylläksen käyttömahdollisuuden, 
paremman kielitaidon, kansainvälisen 
verkostoitumisen ja Gimbornin kurssit. 

– IPA on oikeasti iloinen asia, hän 
tuumaa. 

IPA:n jäsenyys maksaa 25 euroa 
vuodessa. Jäseneksi voi liittyä netissä 
www.ipa-finland.org. Jäsenet saavat 
myös jäsenlehden neljä kertaa vuodes-
sa. Vuonna 2019 uudet jäsenet saa-
vat juhlavuoden kunniaksi IPA-logolla 
varustetun hiirimaton. 

IPA:n synty
Nuori, Englannin Lincolnshiressa vaikuttanut yli-
konstaapeli Arthur Troop oli nähnyt poliisina toi-
sen maailmansodan julmuudet ja raakuudet. Idea-
listisena nuorena miehenä Troop kuitenkin toivoi, et-
tei maailman tarvitsisi enää koskaan löytää itseään 
vastaavista tilanteista. 

Troop  näki ihmiset mieluummin ystävinään, 
keskustelemassa ja sopimassa asioista. Troop us-
koi ystävyyteen ja sen positiiviseen voimaan koko-
naisvaltaisesti sekä uskoi tämänkaltaisen ystävyy-
den suosion lisääntymiseen maailmalla. Hän otti 
yhteyttä niin briteissä kuin ulkomailla oleviin kolle-
goihinsa aiheesta ja kirjoitti salanimellä brittiläi-
seen poliisialan lehteen ajatuksiaan yhdessä teke-
misestä. Artikkelin saama palautevyöryn johdosta 
hän päätti edetä asiassa ja oli keskeisenä henkilö-
nä tammikuussa 1950 perustamassa IPA:a. Hänet 
valittiin Britannian ensimmäiseksi pääsihteeriksi. 

IPA-aatteen levitessä voimakkaasti Euroopas-
sa myös Suomi koki aatteen rantautumisen poliisi-
hallintoomme 1950-luvun lopulla ja IPA Suomen 
osasto perustettiin Helsingissä 18.12.1959. 

INTE
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  POLICE        ASSO
C

IATION

SERVO PER AMIKECO

IPA:n motto Servo per Amikeco 

tarkoittaa ystävänpalvelusta. 

36 P OLI ISI  & OIK EUS  1 | 2019



EDUSKUNTAVAALIT ovat lähestymässä ja huhtikuu koittaa, tuolloin 

on tärkeää valua uurnille ja käyttää oikeuttaan äänestää. Hyvän eh-

dokkaan valinnassa on syytä arvioida myös hänen suhtautumistaan 

sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, erityisesti jos työskentelet liit-

tomme edustamilla aloilla. Vaaleissa menestyvällä puolueella ja sen 

kansanedustajilla on seuraavalla nelivuotiskaudella merkittävää vai-

kutusvaltaa työ- ja virkapaikkamme olosuhteisiin sekä resursointiin. 

Liittomme on urakoinut hartiavoimin niin mediassa, kuin poli-

tiikan kabineteissa. On kutsuttu sekä tavattu ehdokkaita eri puolu-

eista ja muita vaikuttajia yhteisen asian puolesta. Suomen sisäisen 

turvallisuuden pelikenttää on väännetty rautalangasta hätäkeskuk-

sen, oikeudenhoidon ja poliisin näkökulmasta faktoilla höystettynä 

kaikille ja kaikkialle. 

Tätä työtä on tehnyt myös poliisiylijohtaja ja osa poliisijohtajis-

takin. Nyt on se paikka ja aika, kun poliisin pitäisi näkyvästi kertoa 

päivittäin monipuolisesta, yhteiskunnan ja sen kansalaisten kannal-

ta elintärkeästä työstään ja tehtävästään. Tämä ei työnantajallekaan 

poliisiylijohtajalle voi olla yhden miehen savotta, vaan siihen on osal-

listuttava kaikista poliisilaitoksista terävin kärki Hangosta Ivaloon. 

Henkilökuntayhdistysten avainhenkilöillä on kontakteja, verkos-

toja ja mediasuhteita, niitä kannattaa nyt todellakin käyttää, on vai-

kuttamisen paikka.

Me tarvitsemme lisää tekeviä käsiä, sitä ei käy kiistäminen. Hen-

kilöstölle pitää olla turvalliset toimitilat, joissa työskennellä, kenen-

kään terveys ei voi vaarantua. Sisäinen turvallisuus kaipaa pitkäjän-

teistä sitoutumista, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, vuosi 

on liian lyhyt aika siihen. Kun väkeä on vähän, tarvitaan suoritus-

kykyä ja -kuntoa, pelit ja vehkeet pitää olla kunnossa. Ilman tutki-

mus- ja kehitystyötä ei kyetä parhaaseen mahdolliseen tulokseen tu-

levaisuudessa.

Tehdään sisäinen turvallisuus näkyväksi, eikä nöyristellä. Käytä 

siis ääntäsi, vain annetulla äänellä on merkitystä!

Ilari Kulmanen työskentelee vanhempana konstaapelina ja 

 pääluottamusmiehenä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI 

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

POLIISISURMIEN 
UHREILLE

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto,  Poliisihallitus, Pihtiputaan kunta ja seura-
kunta järjestivät muisto tilaisuuden sunnuntaina 10.3.2019 Pihtiputaalla 
maaliskuussa 1969 surmansa saaneiden neljän poliisimiehen muistoksi. 

Pihtiputaan tapaus on Suomen historiassa poikkeuksellinen.

Kuvat: Jarkko Pekonen



  Surmansa saaneita virkaveljiä kunnioi

tettiin kukin ja seppelein.

  Messuun ja sen jälkeen järjestettyyn muistotilaisuuteen 

osallistuivat myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, 

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne, SM:n poliisiosaston 

 johtaja Risto Lammi. SPJL:n edustajana tilaisuuden järjes

telyissä toimi ylikonstaapeli Esa Saari Pohjanmaan poliisi

laitokselta.

  ”Oi Suomi, katso, Sinun päiväs koittaa. 

Yön uhka karkoitettu on jo pois” lauloivat 

EteläPohjanmaan poliisilaulajat tulkiten 

 Jean Sibeliuksen Finlandiahymniä.

  – Pihtiputaan poliisisurmista tulee kuluneeksi 50 vuotta. Poliisikuntana on ensi

arvoisen tärkeää, että kunnioitamme vuosipäivänä rauhanajan sankarivainajien 

muistoa asiaankuuluvalla tavalla, kommentoi SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne.

  Pihtiputaalla 7.3.1969 virkatehtävissä 

surmansa saaneiden neljän poliisimiehen 

muistoksi järjestetty messu pidettiin Pihti

putaan kirkossa. Kirkon penkit täyttyivät 

 jumalanpalvelukseen osallistujista, joita oli 

paikalle kerääntynyt jopa kolmatta sataa.

  SisäSuomen Poliisien Yhdistyksen 

puolesta seppeleen laski ylikonstaapeli 

Jari Tikanoja.

  Seppeleen laskun jälkeen sinisen 

taivaan halkoi ilmavoimien ylilento.
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svenska

Riktade trakasserier mot tjänstemän – targeting – är ett fenomen som snabbt 
verkar bli allt vanligare. I värsta fall försvagar trakasserierna det demokratiska 
samhällets grundpelare. För att få bukt med fenomenet arbetar förbundet för ett 
tillägg i 16 kap. i strafflagen för att göra sådana aktiviteter straffbara.

ska maalittaminen, inte bara om äre-
kränkning genom ord och handling-
ar, utan om ett mer långtgående för-
sök att ingripa i myndighetsverksam-
heten, störa eller rentav hindra den för 
att uppnå ett önskat resultat.

– Det händer att man skäller ut an-
dra i sin ilska, och särskilt poliser har 
säkert i alla tider råkat ut för sådant. 
Men riktade trakasserier är ett allvar-
ligare problem där en enskild polis of-
ta av en slump hamnar i en obehag-
lig sits.

Ridanpää upplever också att ytt-
randefriheten ibland tolkas onödigt 
brett.

– Människor motiverar sitt prat 
och sina texter med rätten att uttrycka 
sin åsikt. Jag anser ändå att nedsät-
tande ord och riktade trakasserier in-
te är att utnyttja sin yttrandefrihet. 
Också personer som sköter en offent-
lig tjänst har precis som andra med-
borgare rätt till ett privatliv och andra 
grundläggande fri- och rättigheter.

Poliserna biter ihop
Rikander har forskat i våld mot poli-
ser, polisens användning av maktme-
del och orsakerna till det. Forskningen 

har tydligt visat att våldet mot poliser 
ökat och intensifierats.

– Våldet har fått nya former. Om 
en polis förr blev slagen slog perso-
nen två gånger och det var allt. Nu-
mera räcker det inte med några spar-
kar utan polisen blir dessutom biten, 
sparkad igen och spottad på. Man slu-
tar inte förrän man är färdig, och poli-
sen blir utsatt för allt, berättar Rikan-
der och erkänner att det här tyder på 
en kultur där poliserna vant sig vid att 
stå ut med våldet.

Enligt Rikander har både med-
borgare och poliser med tiden blivit 
mer benägna att anmäla fallen. Ändå 
säger han att de utsatta inte alltid vill 
anmäla ens riktade trakasserifall. Har 
polisernas tolerans alltså ökat också i 
den virtuella världen? 

– Det faktum att alla våldsinciden-
ter inte alltid anmäls kan bero på att 
rekvisitet i 16 kap. 1 § upplevs som 
otydligt. Motsvarande fenomen kan 
också gälla riktade trakasserifall. Poli-
serna kanske också funderar på om de 
kommer att stämplas ännu mer ifall 
de anmäler, i synnerhet om trakasse-
rierna samtidigt är riktade mot famil-
jen, säger Rikander. 

SPJL kräver bättre skydd för tjänstemän

RIKTADE TRAKASSERIER 
MÅSTE BLI STRAFFBARA

TEXT
Katja Almgren P rovokation, förtal, slag, sparkar 

och spott. Polisen möter många 
former av våld i sitt arbete. När 

beteendet övergår i systematisk förföl-
jelse i syfte att påverka tjänstemän-
nens arbete och myndighetsverksam-
heten handlar det om targeting eller 
riktade trakasserier – ett allvarligt pro-
blem som berör hela samhället.

– Trakasserierna kan till exempel 
gå ut på att någon går fram till en po-
lis med familj i affären och säger ”Så 
det här är dina barn, bra att veta”. 
När det gäller nätpoliser kan man till 
exempel gräva fram alla möjliga upp-
gifter, se till att e-posten stockas och 
starta en illvillig kampanj på sociala 
medier, beskriver doktoranden Hen-
ri Rikander.

I mitten av mars publicerade Hel-
singin Sanomat en artikelserie om 
ärekränkningsfall som åklagaren och 
domstolarna behandlat åren 2016–
2018. Antalet fall var totalt 867. En 
artikel tangerade targeting, men foku-
serade främst på vanliga människors 
nedsättande kommentarer till varan-
dra som polisanmälts.

Enligt SPJL:s jurist Rita Ridanpää 
handlar riktade trakasserier, på fin-
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svenska

Tjänstemännen får inte lämnas ensamma  
med trakasserierna
Sommaren 2017 beslutade polisinrättningen  
i Helsingfors att upplösa flyktingdemonstra-
tionen Rätt att leva och Suomi ensin-nätver-
kets motdemonstration på Järnvägstorget. 
Åtgärderna ledde till att flera fältpoliser ut-
sattes för riktade trakasserier.

– Polisinrättningen försökte stödja sina 
poliser. Vi ordnade utbildningar kring temat 
och gav anvisningar om sekretessinställ-
ningarna i sociala medier, berättar Leena 
Karhumäki, kommunikationschef på Hel-
singfors polisinrättning.

Utbildningarna leddes av Jussi Huhte-
la och Jari Taponen, som också själva ut-
satts för drev på sociala medier. De publice-
rade en anvisning om riktade trakasserier, 
targeting, i polisens intranät. Redan tidiga-
re inleddes ett pilotprojekt kring operativt 
kommunikationsstöd (VOT) vid ledningscent-

ralen vid Helsingfors polisinrättning, som 
leds av Huhtela.

 – Den primära uppgiften i VOT-verksam-
heten i vår kommunikationsgrupp är att infor-
mera om polisens operativa uppdrag och föl-
ja de sociala medierna. Sedan slutet av 2017 
har gruppen också gett polisinrättningens 
personal anvisningar om targeting. I början 
av april utvidgas projektet och blir riksomfat-
tande så att poliser från hela landet kan kon-
takta vår kommunikationsgrupp och be om 
råd kring targeting, operativ kommunikation 
och medieuppföljning i sociala medier.

 Också förbundets jurist Rita Ridanpää 
anser att det är viktigt att organisationen en-
gagerar sig i frågan och betonar arbetsgiva-
rens ansvar också ur ett arbetarskyddsper-
spektiv. Riktade trakasserier belastar den ut-
satta och påverkar arbetshälsan.

Särskilt poliser på fältet och po-
liser som uppträder med sina ansik-
ten på nätet utsätts för targeting. Ri-
danpää är kritisk mot att den gällan-
de lagstiftningen inte gör det möjligt 
att ingripa effektivt i sådana trakas-
serier uttryckligen med tanke på skyd-
det för myndighetsverksamheten, och 
det kan också delvis påverka benägen-
heten att anmäla.

– Trakasserier är ingen naturaför-
mån som hör till polisens arbete och 
som bara måste uthärdas. Världen 
har förändrats och strafflagen har in-
te till alla delar hängt med. Därför ar-
betar förbundet för ett tillägg i 16 kap. 
så att riktade trakasserier kriminalise-
ras till skydd för myndighetsverksam-
heten och därigenom till skydd för 

tjänstemännen, preciserar Ridanpää. 
På det sättet skulle den typen av ak-
tiviteter också stämplas som särskilt 
förkastliga.

I början av 2014 blev olaga för-
följelse straffbart, vilket var ett tecken 
på att lagstiftningen håller på att ut-
vecklas i rätt riktning. Enligt Ridanpää 
räcker det ändå inte.

– Problemet borde betraktas ur ett 
bredare perspektiv. Riktade trakasse-
rier är inte bara ett brott mot en en-
skild individ, utan i värsta fall ett hot 
mot hela rättsstaten. Förutom poliser-
na har också andra tjänstemän, till 
exempel domare, åklagare och fors-
kare, utsatts för riktade trakasserier. 
Olämplig påverkan på myndighets-
verksamheten skadar i slutändan al-

la. Därför räcker det inte med bestäm-
melser som har ett allmänt tillämp-
ningsområde.

Även Rikander bekräftar att be-
stämmelserna i 16 kap. i strafflagen 
är otillräckliga som de ser ut i dag.

– Syftet är att skydda staten och 
dess organisationer, och det behövs 
en bestämmelse som ser till att lagen 
hänger med i utvecklingen. Hämnd 
och förföljelse täcker inte targeting 
trots att de också är illvilliga aktivite-
ter. Det behövs ett rättsligt skyddat in-
tresse som tryggar statens inre säker-
het, säger Rikander.

Inga namn på bröstet  
och tjänstemärket
Som en del av åtgärderna för att fö-
rebygga riktade trakasserier arbetar 
SPJL för att namnskyltstvånget för po-
liser i uniformsförordningen ska slo-
pas. Förbundet anser att en sifferse-
rie eller en kombination av siffror och 
bokstäver räcker som identifiering. Ri-
danpää betonar att samma sifferbe-
teckning också skulle ersätta namnet 
på tjänstemärket. 

– När någon ber en uniformerad 
polis visa sitt tjänstemärke uppstår 
ofrånkomligen misstanken att perso-
nen vill ta reda på polisens fullständi-
ga namn just i skadesyfte. En sifferbe-
teckning på tjänstemärket skulle ock-
så skydda civilklädda poliser, motive-
rar Ridanpää.

Rikander bekräftar att medborgar-
nas rättssäkerhet inte äventyras om 
namnskylten ersätts med en sådan be-
teckning. 

– Om en medborgare vill klaga vet 
man med säkerhet vem som skött upp-
draget som saken gäller. Identifierings-
uppgifter kan fås fram till och med om 
tjänstemän på uppdrag för att hante-
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ra folkmassor. Att slopa namnskyltar-
na skulle tjäna sitt syfte åtminstone i 
Helsingfors och huvudstadsregionen.

Staten bör stå för 
rättegångskostnaderna
Förutom lagändringen och namnskyl-
tarna anser förbundet att skyddet för 
tjänstemän i riktade trakasserifall ock-
så är väsentligt förknippat med kost-
naderna för rättegångar och ersätt-
ningspraxisen för dem. 

– Rättegångskostnaderna bör i sis-
ta hand ersättas av staten. Det kan in-
te vara så att en tjänsteman själv ska 
vara tvungen att stå för kostnaderna 
trots att hen utsatts för trakasserier 
uttryckligen på grund av skötseln av 
sina tjänsteuppgifter, säger Ridanpää.

Rikander skulle utvidga rättssäker-
heten för tjänstemän ännu mer.

– Det handlar om polisrättsliga 
frågor eftersom inga kostnadsersätt-
ningar betalats till poliserna i rätts-
fallen. Om det inom det egna områ-
det bara finns ett biträde med famil-
jeärenden och kvarlåtenskap som spe-
cialområde kan det omöjligt vara den 
bästa möjliga hjälpen för tjänsteman-
nen. Skulle det inte vara minst sagt 
skäligt att kunna anlita ett biträde spe-
cialiserat på polisärenden, även om bi-
trädet måste resa en längre väg?

Statistikproblematiken
Tecken på riktade trakasserier började 
nå förbundet i mitten av 2010-talet då 
enskilda medlemmar började ta kon-

takt. Sedermera har takten ökat och 
kontakterna blivit fler. Ridanpää vill 
ändå inte göra några gissningar om 
antalet.

– Vi började inte statistikföra fall-
en ända från början. Det är också 
svårt att definiera riktade trakasse-
rier för att identifiera och statistikföra 
fenomenet. Dessutom tror Ridanpää 
att kontakterna till förbundet bara är 
en del av sanningen.

Det verkliga antalet är en gåta 
också för Rikander eftersom de fall 
han påträffat har kommit upp i sam-
band med andra undersökningar. 

– Fenomenet har ändå funnits re-
dan i några år. 
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SURUVIESTIT

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

muis tamiset

ylikonstaapeli 

Raimo Väinö Tapio Järvinen

S. 2.5.1941 Hattula

k. 25.1.2019 Pori

ylikonstaapeli 

Kai Johannes Sippola

s. 31.1.1958

k. 8.1.2019 Kuortane

Löydä oma tapasi 
voida hyvin 
ja tee siitä pysyvä.

Tutustu ja hae jaksoille 
osoitteessa pht.fi

Oletko tyytymätön hyvinvointiisi ja haaveilet elämäntaparemontista? Ovatko arjen 
kiireet terveyttäsi tukevien valintojen esteenä?

Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseilla saat työkaluja itsestäsi huolehtimiseen 
ja tukea motivaation löytämiseen.

Ota ensimmäinen askel kohti pysyvää hyvinvointia. Pystyt siihen!
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pulmakulma

Ristikon ratkaisu ja P&O 4/2018 pulmakulman ratkaisut löytyvät osoitteesta Spjl.fi/ristikonratkaisut
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Jonne Rinne 
puheenjohtaja 
09 3484 2420

Mika Nygård
järjestöpäällikkö
09 3484 2433

Katja Almgren
viestintäsuunnittelija
09 3484 2428

Virpi Hallikainen
talousassistentti
09 3484 2423

Sari Haukka
viestintäpäällikkö
työvapaalla

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
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
talouspäällikkö
09 3484 2422

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!

46 P OLI ISI  & OIK EUS  1 | 2019



47 1 | 2019  P OLIISI  & OIK EUS

En voi tänään töihin tulla,

lakkoon täytyy rientää mun.

Vaatimukset myös on mulla,

liitto tahtoo ratkaisun.

Prosentteja vaadin kuusi

kehitystä korjaamaan,

tasotarkistuskin uusi

satasia pinoon vaan.

NÄIN LAULETTIIN kimpassa Hanska pitää -virkamies-

lakkolaisten tilaisuuksissa keväällä vuonna 1986. Viikot 

kuluivat ja lopputulosta luonnehdittiin olemattomak-

si. Töissä lakkolaisia odotti viikkojen tekemättömät työt 

ilman toivoa lomapäivistä. Kun aikalaisia on lakkotun-

temuksista sittemmin haastateltu, on reaktiona ollut lä-

hes poikkeuksetta kauhunsekainen kavahtaminen: Ei 

ikinä toiste!

Siellä sun täällä on jo aloitettu valmistelut ensi vuon-

na käynnistyviin sopimusneuvotteluihin. Niin henki-

sellä kuin organisatorisella tasolla. Palkankorotukset ei-

vät olisi pahitteeksi, mutta muitakin toivomuksia ja tar-

peita tullaan ottamaan esille. 

KIKY puhuttaa jo nyt. Samaan aikaan mediassa ker-

rotaan ammattiyhdistystoiminnan menettävän jäseniä 

kiihtyvään tahtiin. Koetaan, että on turhaa maksaa liit-

tojen jäsenyydestä, Loimaan kassa riittää. Riittäähän se, 

jos tarvitsee vain työttömyyskorvausta. Kassa ei kuiten-

kaan neuvottele palkoista eikä virkamiehen lomapäi-

vien määrä ole sen toiminnassa oleellista. Oikeusturva 

ja oman alan asiantuntija-avun saaminen on merkittä-

vä jäsenmaksuvastine silloin, kun sattuu ja tapahtuu. 

* * *

Nyt on aika vaikuttaa siihen, minkälaisessa ilmapiiris-

sä mennään eteenpäin seuraavat vuodet. Miten turva-

taan SPJL:n jäsenkunnan tarjoamien palvelujen saata-

vuus edes nykyisessä mittakaavassa. 

Onko meillä mahdollisuus korjata palkkaustamme 

vai vaihdetaanko meitä asianhallintaohjelmiin, robo-

tiikkaan tai peltipoliiseihin? Tämän lehden vaaliliittees-

sä on esitelty ehdokkaita omasta leiristä. Vaalikoneiden 

käyttäminen on nykyään suorastaan trendikästä, aina-

kin kahvipöytäkeskustelujen perusteella. Kannattaa ko-

keilla ja hämmästyä ja ehkä ryhtyä oikeasti tuumasta 

toimeen. Nukkuvien puolue välittää omaa signaaliaan, 

mutta se ei valitettavasti tunnu tilipussissa. Tyhjän saa 

pyytämättäkin.

Maksava jäsen

Outi ”Ode” Ahonen työskentelee käräjäsihteerinä 

Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja hän on SPJL:n  

2. varapuheenjohtaja.

 Nukkuvien puolue välittää 
omaa signaaliaan, mutta se ei 
valitettavasti tunnu tilipussissa.

Oden oodi

Kokeile ja hämmästy



if.fi/omatsivut

Korvauspalvelua joka päivä

LIITON JÄSENILLE
Nyt voit hakea korvausta liittosi sinulle ottamista vakuutuksista 

osoitteessa if.fi/omatsivut, vuorokauden ympäri. Siellä teet helposti ja 
hetkessä korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti. 
Henkilökohtaista palvelua saat joka ikinen päivä Ifin asiakaspalvelusta 

010 19 19 19 (ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16). Hae korvausta:

UUTTA!


