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1  JOHDANTO 

” Soita Armas nimismiehelle, että tulee hakemaan nuo raatonsa pois, siellä on neljä poliisia 

syrjällään.” (TPTK R18/69, 29, 1969). Nämä sanat Tauno Veikko Pasanen lausui 

07.03.1969 naapurilleen, kun oli tämän tupaan päässyt vain hetki tekemänsä surmatyön 

jälkeen, joka toi Pihtiputaan olemassa olon ihmisten tietoisuuteen. Tauno Pasanen surmasi 

tuolloin omaan kotipihaansa neljä Pihtiputaan viidestä poliisista. Tapahtumista tuli kulu-

neeksi 50 vuotta samana vuonna, kun tämän opinnäytteen kirjoittaminen on aloitettu. Pasa-

sen ampumat kahdeksan laukausta johtivat verisimpään Suomen itsenäisyyden aikana ta-

pahtuneeseen poliisisurmaan (Mikkonen, 2019b).  

 

Pasasen surmatyön jälkeen esitettiin paljon lausuntoja poliisin turvallisuuden puolesta ja 

lehdet pohtivat paljon poliisien väkivaltaisia kuolemia, poliisin aseistusta ja teknistä tur-

vaamista (Mikkonen, 2019a). Tänä päivänä, 50 vuotta surmatyön jälkeen, ovat poliisin 

passiiviset suojavälineet, kuten luotiliivit, kypärät ja kilvet, sekä voimankäyttövälineet, 

aseet ja muut asetta lievemmät voimankäyttövälineet, kehittyneet todella paljon.  

 

Opinnäytteen aiheena oli alun perin tutkia sitä, että millaisissa oloissa Pihtiputaalle polii-

siksi siirtyneet korvaajat ovat joutuneet työskentelemään. Kävinkin haastattelemassa yhtä 

Pihtiputaalle siirtynyttä, jo eläkkeelle jäänyttä, konstaapelia selvittääkseni tätä asiaa henki-

löltä, joka on omakohtaisesti kokenut nuo olot. Haastattelussa kävi kuitenkin ilmi, ettei 

ainakaan haastateltava epäröinyt siirtymistään Pihtiputaalle millään tavalla. Poliisit eivät 

Pihtiputaalla joutuneet kohtaamaan oikeastaan minkäänlaista poliisivastaisuutta työssään, 

vaikka poliisit kyllä kuulivatkin ns. mutkan kautta, että jotkut kyläläiset ajattelivat Tauno 

Pasasen tehneen oikein, kun surmasi kotipihaansa neljä poliisia. Koska tuo alkuperäinen 

suunnitelma ei tuntunut tuottavan tulosta, niin päätin vaihtaa opinnäytteen aiheen tutki-

maan poliisin työturvallisuuteen vaikuttavia välineitä. 

 

Myös poliisin kriittisten tilanteiden jälkitoimet ovat kehittyneet vasta Pasasen surmatöiden 

jälkeen. Kun tapahtumapaikalle oli vuonna 1969 hälytetty poliiseja muilta paikkakunnilta, 

ei heille tarjottu minkäänlaista mahdollisuutta purkaa tuntemuksiaan tilanteesta, jossa hei-

dän virkaveljiään oli verisesti surmattu. Aikakauden ainoa sielullinen hoito oli tarjolla 

omista työkavereista, joille tuntoja purettiin, jos purettiin. Omillaan piti pärjätä. Toiset pär-

jäsivät paremmin ja toiset huonommin. (Steffansson, 2017.)  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää vastauksia kysymykseen, kuinka poliisin 

turvallisuus on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Koska tuo kysymys itsessään on 

laaja, keskitytään tässä tutkimaan vuoden 1969 tapahtumaa, jossa Tauno Pasanen surmasi 

kotipihaansa 4 häntä pidättämään tullutta poliisimiestä ja vertailemaan sitä tähän päivään. 

Aihe on varsin ajankohtainen, Pihtiputaan tapahtumista on juuri tullut kuluneeksi 50 vuot-

ta. Lisäksi opinnäytteen kirjoitusvuonna on poliisi joutunut useita kertoja työtehtäville, 

joissa poliisin henki ja terveys on olennaisesti vaarantunut. 27.7. Helsingin Käpylässä po-

liisi joutui hätävarjelutilanteeseen, jossa poliisi ampui aseella poliisia uhannutta miestä 

kahdesti seurauksin, että poliisia uhannut mies menehtyi (Aalto, Huhtamäki, 2019). 24.8. 

Jyväskylän Säynätsalossa itsetuhoisesti käyttäytynyt mies ampui poliisia kaasutoimisella 

ilma-aseella kasvoihin, jonka seurauksena poliisi haavoittui (Konttinen, 2019). 25.8. kahta 

poliisia ammuttiin virkatehtävän yhteydessä Porvoossa. Molemmat poliisit loukkaantuivat 

ja joutuivat sairaalahoitoon (Jokinen, Keto-Tokoi, 2019). 1.10. Kuopion Leväsellä sijaitse-

van Kauppakeskus Hermannin tiloissa sijaitsevassa ammattiopistossa mies hyökkäsi terä-

aseella ihmisten kimppuun. Poliisi joutui pysäyttämään miehen vaarallisen toiminnan am-

pumalla. Hyökkäyksen johdosta kuoli yksi henkilö ja kymmen loukkaantui, mukaan lukien 

poliisi sekä epäilty tekijä. (Vaittinen, 2019.)  

 

Poliisin turvallisuutta voisi käsitellä laajemminkin esimerkiksi poliisin käyttämien taktii-

koiden osalta. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tässä opinnäytetyössä paljastaa sellaisia seikko-

ja, jotka voisivat tulevaisuudessa järkyttää poliisin työturvallisuutta. Tällä pyritään siihen, 

että virkaveljet ja -siskot voisivat tulevaisuudessakin suorittaa työtään mahdollisimman 

turvallisesti. Opinnäytteen kirjoittajan työharjoittelussa saaman kokemuksen mukaan voi-

daan kuitenkin todeta, että vastaavassa tilanteessa poliisi ei marssisi peräkanaa aivan pe-

räkkäin kohti taloa, jossa aseistautunut, vaaralliseksi tiedetty ja erittäin poliisivastaiseksi 

oletettu henkilö on. 
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT 

 

Työn kolme keskeistä tutkimuskysymystä ovat: 

 

1.  Mitä poliisin passiiviset suojavälineet ovat? 

 

2. Mitä poliisin voimankäyttövälineet ovat? 

 

3. Mitä ovat poliisin kriittisten tilanteiden jälkitoimet? 

 

 

Opinnäytteen materiaali on kerätty henkilökohtaisesti haastattelemalla teemahaastattelun 

avulla Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelia, joka on mukana toteuttamassa kriittisten 

tilanteiden jälkihoitoon kuuluvia kokemuksellisia purkukeskusteluja ja sähköpostin väli-

tyksellä Poliisihallituksen edustajaa, joka toimii Poliisin työsuojelupäällikkönä. Henkilö-

kohtaisen haastattelun avulla on tavoiteltu kattavaa kuvaa siitä, mitä ovat kriittisten tilan-

teiden jälkitoimiin kuuluvat kokemukselliset purkukeskustelut. Poliisihallituksen edustajal-

ta ja kirjallisista lähteistä on kasattu kokonaiskuva valtakunnallisista posttrauma työpajois-

ta, jotka liittyvät myös olennaisesti kriittisten tilanteiden jälkitoimiin. Lisäksi opinnäyte-

työssä tutustutaan useisiin kirjallisiin lähteisiin, kuten Keskusrikospoliisin tutkintapöytäkir-

jaan Pihtiputaan poliisisurmista, lakeihin ja asetuksiin sekä uutisiin, joilla haetaan kuvaa 

opinnäytteen kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Tämä opinnäyte on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen ta-

voitteena on saavuttaa löydöksiä ilman tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keino-

ja (Kananen, 2017, 35). 

 

Opinnäytteen tarkoitus on kuvata kattavasti poliisin eri työvälineitä ja toimintoja osana 

työturvallisuutta. Tämän takia opinnäytteeseen on pyritty keräämään paljon luotettavaa 

kirjallista materiaalia sekä asiantuntijatasoista haastattelumateriaalia. Näin opinnäytteeseen 

saatu materiaali voidaan todeta olevan luotettavaa, kun taas määrällisessä, eli kvantitatiivi-

sessa tiedonkeruumenetelmässä saadut tulokset perustuisivat numeerisiin arvoihin. 
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Opinnäytteeseen haastateltavaksi on saatu henkilöitä, joiden voidaan olettaa tietävän haas-

tatellun alueen asioista perinpohjaisesti. Poliisihallituksen edustaja on luonut kriittisten 

tilanteiden jälkihoitoa koskevan määräyksen ja Helsingin Poliisilaitoksen ylikonstaapeli 

taas on itse toteuttamassa kriittisten tilanteiden jälkitoimien alaisia kokemuksellisia purku-

keskusteluja, joten lienee sopivaa olettaa, että he tietävät mistä puhuvat. 

 

 

3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

3.1 Poliisi 

 

Poliisilla voidaan tarkoittaa joko koko poliisiorganisaatiota, organisaation tiettyä poliisiyk-

sikköä tai yksittäistä poliisihenkilöä (Tieteentermipankki). 

 

Poliisilain 1. luvun 1 §:n (22.7.2011/872) mukaan poliisin tehtäviin kuuluu oikeus- ja yh-

teiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, sel-

vittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisin tulee toimia yhteistyössä muiden viran-

omaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi poliisi 

huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä, mitkä liittyvät poliisin tehtäviin. Poliisi myös hoi-

taa sille kuuluvat lupahallinnon tehtävät sekä poliisille erikseen laissa määrätyt tehtävät 

sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvalle apua. Mikäli jonkun henkilön on syytä 

epäillä kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, niin poliisin suoritettava tarpeelli-

set toimenpiteet tämän henkilön löytämiseksi.  

 

3.2 Poliisin suojavälineet 

 

Poliisi työskentelee usein esimerkiksi päihtyneiden, häiriintyneiden ja muuten väkivaltai-

sesti toimivien henkilöiden kanssa. Näiden henkilöiden toimintaan joudutaan usein puut-

tumaan jollain tavalla. Poliisilla on virkavelvollisuus, jonka perusteella suojataan kansalai-

sia uhkaavilta vaaroilta. Suojavälineet ovat välttämättömiä poliisihenkilöiden työturvalli-

suuden parantamiseksi. Suojavälineistä tärkeimpiä ovat suojaliivit, kypärät ja suojakilpi. 

(Sisäasiainministeriö, 1988, 71.) 
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Poliisin suojavarustus on rakennettu kansainvälisten standardien mukaan todennäköisiä 

uhkia vastaan. Suojavarustukseen ei voi kuitenkaan liikaa turvautua, eikä olisi mahdollis-

takaan rakentaa sellaista suojavarustusta, joka suojaisi kaikilta mahdollisilta uhkilta ilman, 

etteikö poliisin toimintakyky olennaisesti kärsisi. (Auramies, 2016.) Poliisilla on käytettä-

vissään suojaliivejä, -kypäriä ja kilpiä. Suojaliivien tarkoitus on estää poliisihenkilön vaka-

va vammautuminen keskivartalon alueella ja se on tarkoitus antaa suojaa ampuma- ja terä-

aseilta. (Sisäasiainministeriö, 1988, 71.) Suojaliivejä on sekä henkilökohtaisia, joita on 

tarkoitus käyttää vaatetuksen alla, että taktisia, joita on tarkoitus käyttää yhdessä henkilö-

kohtaisen suojaliivin kanssa (Tervamäki, 2005, 36). Kypärän avulla poliisihenkilö voi vält-

tyä vakavilta vammoilta pään alueella, kun poliisihenkilön päähän kohdistuu laukauksia tai 

muita iskuja (Sisäasiainministeriö, 1988, 71). Luodinkestävän suojakilven suojissa voidaan 

lähestyä esimerkiksi aseistautunutta, linnoittautunutta henkilöä (Sisäasiainministeriö, 

1988,72). 

 

3.3 Poliisin voimankäyttövälineet 

 

Valtioneuvoston asetus (1080/2013) määrittelee poliisin voimankäyttövälineiksi henkilö-

kohtaisen virka-aseen, tukiaseena käytettävät virka-asetta vastaavat ampuma-aseet, poliisi-

toimintaa tukevat erityisaseet sekä muut ominaisuuksiltaan ja oikein käytettyinä ampuma-

asetta lievemmät voimankäyttövälineet. Lisäksi Sisäasiainministeriön asetus poliisin voi-

makeinojen käyttämisestä (979/2004) määrittää voimankäyttövälineeksi käsiraudat tai 

muut vastaavat henkilön liikkumavapauden rajoittamiseen soveltuvat välineet. 

 

Poliisin voimankäyttövälineitä ovat ampuma-aseiden ja käsirautojen lisäksi kaasusumutin, 

patukka, poliisikoira ja FN 303 -paineilma-ase (Leppänen, 2018). Sisäministeriön asetus 

poliisin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä (245/2015) 3 § määrittää, että 

poliisihenkilön ja muun poliisihallinnon palveluksessa olevan virkamiehen tulee osata 

käyttää kantamiaan voimankäyttövälineitä asianmukaisesti. Lisäksi hänen tulee tiedostaa 

voimankäyttövälineiden vaikutukset ja niiden käyttöön liittyvät rajoitukset. Saman pykälän 

mukaan Poliisiammattikorkeakoulu vastaa voimankäytön perus- ja kouluttajakoulutukses-

ta, kun taas poliisiyksiköt vastaavat voimankäytön ylläpitokoulutuksesta ja harjoittelusta. 
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3.3.1 Kaasusumutin 

 

Ampuma-aselain 1. luvun 11 §:n (9.1.1998/1) mukaan kaasusumuttimella tarkoitetaan vä-

linettä, jolla voidaan levittää ilmaan lamaannuttavaa ainetta, kuten kyynelkaasua tai muuta 

siihen verrattavaa ainetta, joka toimii käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan samanlai-

sesti. 

 

3.3.2 Patukka 

 

Hallituksen esitys (HE 22/2014) säätää yksityisten turvallisuuspalveluiden käyttämästä 

patukasta, että käytössä voi olla enintään 70 senttimetriä pitkä patukka tai teleskooppipa-

tukka. Teleskooppipatukasta säädetään erikseen, että sen tulee avattuna olla vähintään 45 

senttimetriä ja enintään 70 senttimetriä pitkä. Poliisin käytössä on pääsääntöisesti tele-

skooppipatukka, joka vastaan yksityisten turvallisuuspalveluiden käyttämää patukkaa. 

 

3.3.3 Käsiraudat ja muut vastaavat sitomiseen käytetyt välineet 

 

Poliisilain 2. luvun 20 § (872/2011) määrittää, että poliisi voi rajoittaa virkatehtävän koh-

teena olevan henkilön vapautta liikkua ja toimia käyttämällä käsirautoja, muovista sidettä 

tai muuta vastaavaa tapaa, mikäli rajoittaminen on tarpeellista karkaamisen estämiseksi, 

väkivaltaisen käyttäytymisen hillitsemiseksi tai uhkaavan väkivallan torjumiseksi. 

 

Koska varsinkaan käsirautojen kehityksessä ei ole tapahtunut mitään mainittavaa, niin niitä 

ei käsitellä tämän tarkemmin tässä opinnäytteessä. 

 

3.3.4 Etälamautin 

 

Etälamautin on vuoden 2005 lopulla poliisissa käyttöönotettu sähkötoiminen voimankäyt-

töväline (Ahtokivi, 2017).  
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Etälamautin on ns. kaksitoiminen. Etälamauttimella voidaan ampua voimankäytön kohtee-

na olevaan henkilöön typpipatruunan avulla kaksi nuolta, joiden kautta henkilöön kulkeu-

tuu 50 000 voltin jännite. Tämä jännite lamauttaa kohdehenkilön tahdonalaista lihaksistoa 

etälamauttimen käytön ajaksi. Toinen tapa käyttää etälamautinta on poistaa patruuna ja 

painaa etälamautinta kohdehenkilöön. Tällöin etälamauttimen toiminta perustuu kipuun, 

jolla pyritään murtamaan kohdehenkilön vastarinta. (Kauppinen, 2019.) 

 

3.3.5 Poliisikoira 

 

Poliisikoiria ovat partiokoirat ja erikoiskoirat. Partiokoirat ovat monikäyttökoiria, jotka 

saavat koulutukset mm. hallittavuuteen, jäljestämiseen ja suojeluun, eli poliisin voiman-

käyttötilanteisiin. Poliisin erikoiskoirat taas saavat koulutuksen hallittavuuteen ja yhteen 

erikoistehtävään, kuten esimerkiksi huumeiden etsintään. Yleisimpiä poliisikoiria ovat sak-

sanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois, mutta erikoistehtäviin voidaan kouluttaa 

myös muita koiria. (Poliisikoiralaitos.) 

 

Koska koira on eläin ja ei siten varsinaisesti ihmisen suoraan kehitettävissä, niin koiran 

tarkempi analysointi jätetään pois tästä opinnäytteestä. 

 

3.3.6 FN 303 -paineilma-ase 

 

FN 303 on belgialaisen asevalmistaja FN Herstalin kehittämä paineilma-ase, jolla ammu-

taan projektiileja. Paineilma-asetta pystytään käyttämään jopa 50 metrin päästä. Paineilma-

ase on suunniteltu viranomaisten käyttöön ja ammuttujen projektiilien on tarkoitus tuottaa 

kohdehenkilölle kipua, jolla pyritään saavuttamaan toivottu lopputulos. (FN Herstal.) 

 

3.3.7 Ampuma-ase 

 

Ampuma-aselain 1. luvun 2 § (9.1.1998/1) määrittelee ampuma-aseeksi välineen, jolla voi-

daan ampua ruutikaasupaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen 

avulla luoteja, hauleja tai muita ammuksia tai lamaannuttavia aineita. Myös paukkupatruu-
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noiden ampumiseen suunniteltu ase luokitellaan ampuma-aseeksi, ellei sen muuttaminen 

ampuma-aseeksi ole teknisesti estetty. Myös sellaiset esineet, jotka muistuttavat ampuma-

asetta ja ovat rakenteensa tai valmistusmateriaaliensa puolesta muutettavissa ampuma-

aseeksi, katsotaan ampuma-aseeksi. 

 

3.4 Poliisin voimankäyttö 

 

Poliisilain 2. luvun 17 §:n (22.7.2011/872) mukaan poliisilla on oikeus virkatehtävää suo-

rittaessaan mm. vastarinnan murtamiseksi ja kiinniottamisen toimittamiseksi käyttää sellai-

sia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina. Tämän opinnäytteen kir-

joittajan saaman koulutuksen perusteella voidaan todeta, että käytettäväksi valitun voima-

keinon tulisi aina olla lievin ja tehokkain tilanteeseen sopiva voimakeino. 

 

Poliisilain 2. luvun 17 §:n (22.7.2011/872) mukaan voimakeinojen puolustettavuutta arvi-

oitaessa otetaan aina huomioon vastarinnan vaarallisuus ja tehtävän tärkeys sekä kiireelli-

syys. Lisäksi otetaan huomioon kaikki muut kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. 

 

3.5 Poliisin ampuma-aseen käyttö 

 

Poliisilain 2. luvun 19 §:n (22.7.2011/872) mukaan poliisi voi käyttää ampuma-asetta sil-

loin, kun virkatehtävällä tulee eteen välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle tai tervey-

delle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttäminen, eikä pysäytystä ole mahdollista suo-

rittaa ampuma-asetta lievempiä voimakeinoja käyttämällä. Ampuma-aseen ottaminen esille 

tai sen saattaminen toimintavalmiuteen eivät ole ampuma-aseen käyttöä. Ampuma-aseen 

käytöstä, eli sillä uhkaamisesta tai laukauksen ampumisesta, päättää aina päällystöön kuu-

luva poliisimies, mikäli se on mahdollista ottaen huomioon tilanteen kiireellisyys. 

 

Ennen ampuma-aseella ampumista tulee varmistua siitä, ettei laukauksen ampuminen ai-

heuta hengen tai terveyden vaaraa sivullisille henkilöille (Sisäasiainministeriö, 1988, 77). 

 

Mikäli poliisi käyttää työtehtävällään asetta, niin asiassa tehdään voimankäyttöselvitys. 

Voimankäyttöselvityksillä selvitetään voimankäyttöjen määriä, sekä syitä voimankäytölle. 
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Voimankäyttöseuranta on aloitettu vuoden 2016 alussa ja ne on tarkoitettu poliisilaitosten, 

Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisihallituksen käyttöön. Tiedon keräämisellä on merkit-

tävä rooli poliisin koulutuksen ja ohjeistuksien kannalta. Voimankäyttöselvityksillä pyri-

tään myös avoimuuteen ja läpinäkyvään toimintaan, jotta poliisin toiminta olisi mahdolli-

simman ammattitaitoista ja luottamusta herättävää. (Poliisiammattikorkeakoulu, 2016.) 

 

Kun poliisin voimankäytön kohde loukkaantuu tai kuolee poliisin voimankäytön seurauk-

sena, niin syyttäjä alkaa selvittämään asiaa, eli tekee asiassa esiselvityksen sen selvittä-

miseksi, tarvitseeko asiassa suorittaa esitutkintaa. Koska aseenkäyttötapauksissa on tutkit-

tavana se, onko poliisia syytä epäillä rikoksesta, niin Esitutkintalain 2. luvun 4 §:n 

(22.07.2011/805) mukaan syyttäjä toimii tällöin tapauksen tutkinnanjohtajana. Esiselvityk-

sen aloittaminen ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että poliisia olisi syytä epäillä rikoksesta, 

vaan tällä pyritään varmistamaan poliisin toimintatapojen lainmukaisuus. (Jokelin, 2018.) 

 

3.6 Hätävarjelu 

 

Poliisilain 2. luvun 19 §:n (22.7.2011/872) mukaan poliisin ampuma-aseen käytöstä päät-

tää päällystöön kuuluva poliisimies, mikäli se on mahdollista. Joskus eteen voi tulla kii-

reellinen tilanne, jossa ei ole mahdollista odottaa päätöstä ampuma-aseen käytöstä päällys-

töön kuuluvalta poliisimieheltä. Rikoslain 4. luvun 4 §:n (19.12.1889/39) mukaan on hätä-

varjeluna sallittua torjua jo aloitettu tai välittömästi uhkaava oikeudeton hyökkäys hätävar-

jeluna. Kun arvioidaan tekoa hätävarjeluna, niin otetaan huomioon torjumiseen käytetty 

teko ja verrataan sitä hyökkäykseen käytettyyn tekoon. Hätävarjeluun käytettyä tekoa on 

pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen 

laatu ja voimakkuus sekä puolustajan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 

 

Helsingissä poliisi joutui hätävarjelutilanteeseen, kun Käpyläläisestä kerrostaloasunnosta 

kuului miehen ja naisen välisen riitelyn ääniä. Poliisi meni kohteeseen ja asunnossa ollut 

mies alkoi uhkailla toista paikalla olleista poliiseista. Mies ei käskytyksistä huolimatta 

suostunut luopumaan aseestaan ja toinen poliiseista ampui miestä kaksi kertaa keskivarta-

loon. Elvytyksestä huolimatta mies menehtyi. Asiassa suoritettiin esiselvitys, jonka perus-

teella todettiin, että poliisi on toiminut hätävarjelutilanteessa ja poliisimiehiä ei ole syytä 

epäillä rikoksesta. (Yle, 2019.) 
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3.7 Kriittisten tilanteiden jälkitoimet 

 

Työturvallisuuslain 8 §:n (23.8.2002/738) mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpi-

teillä huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on 

otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön, sekä työntekijän 

henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 

 

Poliisin työstä ei voida kokonaan poistaa altistumista sekä lyhytkestoisiin ja äkillisiin uh-

ka- ja väkivaltatilanteisiin että vaatimuksiltaan erittäin kuormittaviin tilanteisiin, jotka voi-

vat johtaa poliisihenkilön traumatisoitumiseen. Poliisin työssä tuleekin erityisen paljon 

panostaa siihen, että työntekijät, jotka tällaisiin vakaviin tilanteisiin joutuvat, saavat asian-

mukaisen avun kriittisestä tilanteesta selviämiseen sekä työyhteisön tuen. Tällaisten työti-

lanteiden jälkeen poliisiyksikön tulee järjestää henkilöstölleen purkukeskustelutilaisuuksia, 

joissa koettu tilanne puretaan. Koska poliisitkin ovat ihmisiä ja ihmiset ovat erilaisia, niin 

toiset tarvitsevat jälkitoimia enemmän kuin toiset. (POL-2019-14546, 1-2.) 

 

3.8 Kriittinen tilanne poliisin työssä 

 

Kriittisellä tilanteella poliisin työssä tarkoitetaan työntekijän kokemaa poikkeavaa tilannet-

ta työssä, josta voi seurata erilaisia stressireaktioita. Erilaisia traumaperäisiä stressireaktioi-

ta aiheuttavia työtilanteita voivat olla muun muassa aseelliset ja muut uhkatilanteet, kuo-

lemantapaukset virkatehtävässä, työkaverin vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema 

työtehtävällä, väkivallan kohteeksi tai sen uhan alle joutuminen sekä muut erityisen järkyt-

tävät tilanteet, kuten esimerkiksi lapsen joutuminen väkivallan uhriksi. (POL-2019-14546, 

1-2.) 

 

3.9 Stressireaktio 

 

Traumaattisen tapahtuman kokemisen jälkeen ihmiselle voi syntyä akuutti stressireaktio. 

Stressireaktiosta voi seurata erilaisia oireita, joiden päämäärä on estää ahdistavien mieliku-

vien pääsy tietoisuuteen. Oireet kestävät yleensä kahdesta vuorokaudesta neljään viikkoon. 
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Jos oireet kuitenkin kestävät pidempään, niin kyseessä on traumaperäinen stressireaktio. 

(Huttunen, 2018.) 

 

Tyypillisiä traumaperäisiä stressireaktioita voivat olla esimerkiksi väkisin mieleen tunkeu-

tuvat ajatukset, tunteet ja aistimukset, painajaisunet ja syyllisyyden tunteet. Nämä reaktiot 

voivat tuntua poikkeavilta, mutta ne ovat normaaleja vasteita silloin, kun henkilö on joutu-

nut epänormaaliin tilanteeseen. (POL-2019-14546, 1-2.) 

 

Kun puhutaan stressireaktioista, niin sävy on usein negatiivinen. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että stressireaktiot voivat olla hyödyllisiä, sillä ne turvaavat toimintakyvyn. Poliisin työssä 

kohdataan tilanteita, jotka eroavat normaaleista arkipäivän kokemuksista. Stressin kokemi-

nen näissä tilanteissa on siis väistämätöntä ja tarpeellista. (Koskelainen, 2016.) 

 

3.10 Kumulatiivinen stressi 

 

Mikäli jännittyneisyys ja negatiiviset psyykkiset tilat ovat esillä ihmisen toiminnassa pitkiä 

aikoja, niin se vaikuttaa merkittävästi ihmisen terveyteen. Kumuloitunut stressi ottaa ihmi-

sestä otteen heikentäen ja jättäen ihmiselle vain vähän tai ei ollenkaan energiaa selviytymi-

seen päivittäisessä elämässä. (Mielenihmeet, 2018.) 

 

Poliisin työssä kumulatiivista stressiä voi aiheuttaa työn järjestelyyn, sisältöön ja/tai työyh-

teisön toimivuuteen liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät. Mikäli stressi jatkuu pit-

kään eikä riittävää palautumista saa tai mikäli sen esiintyminen on voimakasta tai usein 

toistuvaa, niin stressin aiheuttama kuormitus voi olla terveydelle haitallista. (POL-2019-

14546, 5.) 

 

3.11 Debriefing 

 

Debriefing, eli psykologinen jälkipuinti, on keskeinen kriisityön menetelmä. Debriefing -

menetelmän on alun perin kehittänyt Jeffrey Mitchell 1980-luvulla. Menetelmä on alun 

alkaenkin tarkoitettu nimenomaan työssä tapahtuneiden traumaattisten tilanteiden psykolo-

giseen jälkihoitoon. (Saari, 2003, 154-155.) 
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Debriefingissä käydään lyhyen ajan sisällä traumaattinen tapahtuma puhuen läpi. Deb-

riefingissä käydään läpi tapahtuman tosiseikat sekä kunkin osallisen kokemat tuntemukset, 

ajatukset ja reaktiot. Debriefingin tarkoituksena on ehkäistä jälkivaikutuksien syntyminen 

ja normalisoida reaktioita sekä tasapainottaa tunnetiloja. (Eränen ym., 1999.) Poliisihallin-

nossa debriefing -toiminnasta käytetään suomenkielistä käsitettä ”kokemuksellinen purku-

keskustelu” (POL-2019-14546, 2). Kriittisten tilanteiden jälkeiseen kokemukselliseen pur-

kukeskusteluun osallistuminen on osa työvelvoitetta, eli poliisihenkilön on pakko osallistua 

purkukeskusteluun (POL-2019-14546, 6). 

 

3.12 Valtakunnalliset posttraumatyöpajat 

 

Poliisihallitus järjestää vuosittain posttraumatyöpajoja henkilöille, jotka ovat joutuneet 

erityisen vaikeisiin työtilanteisiin ja henkilöille, jotka kokevat työnsä vuoksi kumulatiivista 

stressiä. Työpajaan osallistutaan yleensä siinä vaiheessa, kun vaikeasta työtilanteesta on 

kulunut vähintään puoli vuotta. (POL-2019-14546, 4.) Poliisin työsuojelupäällikön mukaan 

posttraumatyöpajoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 

 

3.13 Valmiusyksikkö Karhu 

 

Valmiusyksikkö Karhu (myöhemmin Valmiusyksikkö) on poliisin erikoiskoulutettu yksik-

kö, joka toimii Helsingin poliisilaitoksen alaisuudessa. Valmiusyksikkö toimii hengelle ja 

terveydelle vaarallisissa tilanteissa, eli esimerkiksi vaarallisten henkilöiden kiinniotoissa ja 

piiritystilanteissa, äärimmillään valmiusyksikkö varautuu myös terrorismiin. Valmiusyk-

sikkö lähtee tehtävälle silloin, kun paikallispoliisin omat resurssit, kalusto tai koulutus ei-

vät ole riittävät tehtävän suorittamiseen. Valmiusyksikkö varautuu harjoittelussaan tehtä-

viin, joita ei välttämättä koskaan tule. Valmiusyksikkö myös harjoittelee parantaakseen 

ryhmän suorituskykyä. (Laakso, 2018.) 
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4 KAHDEKSAN SURMANLAUKAUSTA 

 

Koska työturvallisuuden kehittymistä tarkastellaan tässä opinnäytteessä nimenomaan Pih-

tiputaan tapahtumista alkaen, niin tarkastellaan ensin, mitä siellä tapahtui. Tämän osion 

tiedot perustuvat yksinomaan Keskusrikospoliisin Tutkintapöytäkirjaan R 18/69. 

 

Tauno Veikko Pasanen kertoi juoneensa maanantain 03.03.1969 ja perjantain 07.03.2019 

välillä joka päivä itse kaveriensa kanssa keittämäänsä pontikkaa ja olleensa juovuksissa. 

Torstain 06.03. ja perjantain 07.03.1969 välisen yön Tauno kertoo vuorotellen valvoneen 

vaimonsa Liisan kanssa odottaen lehmän mahdollista poikimista. Tauno kertoo nauttineen-

sa koko yön ajan pontikkaa niin, että on koko ajan ollut humalassa kuitenkin välillä nukku-

en. Lehmä oli poikinut puolen yön aikoihin. 

 

Aamulla herätessään Tauno oli taas nauttinut pontikkaa ja auttanut naapuriaan askareissa. 

Askareiden jälkeen Tauno kävi katsastamassa poikineen lehmän ja meni kotiinsa. Liisa 

Pasanen oli tehnyt ruokaa, jota Tauno, Liisa ja heidän vanhin poikansa yhdessä söivät. Lii-

sa Pasanen kertoo kuulustelussa moittineensa heidän poikaansa tämän heitettyä pöydässä 

istuessaan lapasensa uunin päälle. Tauno oli tästä suuttunut, noussut pöydästä ylös ja yrit-

täneensä saada vyöltään puukkoa siinä kuitenkaan onnistumatta, sillä puukko oli Liisalla 

hänen leikattua sillä juuri aikaisemmin lihaa. Taunon raivokohtauksen alettua oli poika 

sanonut äidilleen, että nyt lähdetään ja Liisa ja poika poistuivat eteisen kautta ulos. Tauno 

oli kertomuksensa mukaan ottanut tuvan seinältä 7 mm metsästyskiväärinsä ja siihen sopi-

via patruunoita. Kun Liisa ja heidän poikansa olivat olleet n. 100 metrin päässä kotitalosta, 

oli Tauno ampunut tuvassaan eteisen lattiaan ja uudestaan tuvan ulkopuolella ilmaan tar-

koituksenaan pelotella vaimoaan. Tauno näki ulkona olleista jäljistä, että vaimo ja vanhin 

poika on mennyt naapuriin Tyynelän tilalle ja Tauno meni perään. Taunolle ei avattu tuvan 

ovea ja Tauno pyysi, että kukaan ei soittaisi poliiseja. Tuvasta ei vastattu Taunolle mitään 

ja hän palasi kotiinsa.  

 

Kotiinsa päästyään Tauno ryhtyi taas ottamaan pontikkaa. Tauno näki naapurinsa Pentin 

ulkona ja pyysi tämän käymään luonaan. Tauno oli ajatellut ampua itsensä ja siksi hyväste-

li Pentin. Tauno piti kivääriään vierellään niin, että Pentti varmasti näki sen koko ajan. 

Tauno myös pyysi Penttiä soittamaan Tyynelään, jotta sieltä ei soitettaisi poliiseja paikalle. 
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Liisa Pasanen kertoi kuulustelussa, että hän oli Tyynelän tilalla ollessaan pyytänyt, että 

poliiseja ei soitettaisi paikalle, vaan soitettaisiin Taunon veljelle, joka tulisi rauhoittamaan 

Taunon. Tämä ei kuitenkaan ollut kotona eikä häneen saatu yhteyttä. Koska Taunon vel-

jeen ei saatu yhteyttä, niin soitettiin paikalle autoilija Kahilainen. Kahilaisen tarkoitus olisi 

ollut ottaa Tauno kyytiin ja ajaa kylälle. Kahilaisen tullessa paikalle oli Tauno jo mennyt 

takaisin kotiinsa, joten Liisa hyppäsi poikansa kanssa Kahilaisen kyytiin. 

 

Kahilainen ajoi Liisan ja tämän pojan kanssa omaan kotiinsa, josta Liisa soitti Tyynelään ja 

tiedusteli josko Tauno olisi jo rauhoittunut. Liisan ajatus oli, että hän pääsisi Kahilaisen 

kyydillä poliisiasemalle juttelemaan poliisien kanssa ja tiedustelemaan, että miten hänen 

tulisi toimia. Kahilaisella oli kuitenkin kyyti ajettavana, joten hän ei voinut viedä Liisaa 

poliisiasemalle. Tyynelän isäntä kertoi Liisalle puhelimessa, että Tyynelän emäntä oli jo 

soittanut poliisit paikalle ja kehottanut poliiseja käymään ensin Kahilaisen luona juttele-

massa Liisan kanssa. Tyynelän isäntä piti mahdollisena, että Tauno palaisi heidän talolleen 

aseen kanssa ja tästä syystä oli Tyynelän emäntä soittanut poliisille. 

 

Poliisit saapuivatkin Kahilaisen kotiin ja Liisa kertoi tapahtumista. Liisa kertoi paikalle 

tulleille Riihimäelle, Saastamoiselle ja Turpeiselle, että Taunolla on ase ja että hän on vaa-

rallinen. Konstaapelit eivät kuitenkaan olleet Liisan kokeman mukaan ottaneet hänen va-

roitustaan tosissaan, vaan totesivat, että kyllä he tällaisella porukalla selviäisivät. Liisa ker-

toi poliiseille myös, että Tauno oli viime aikoina ollut normaalia hiljaisempi ja paljon 

omissa oloissaan, erityisesti kuluneella viikolla. Tämän Liisa arveli johtuneen Taunon sy-

dänviasta, jonka takia Tauno ei ollut saanut öisin nukuttua. Taunolla ei myöskään ollut 

viime aikoina ollut töitä, jonka ajatteli myös vaikuttavan hänen mielialaansa. 

 

Liisa korosti kuulustelussaan sitä, että poliiseja ei olisi pitänyt tuona perjantaina kutsua 

paikalle, koska Liisa tiesi Taunon rauhoittuvan, kunhan saa olla itsekseen. Liisa oli myös 

ajatellut parin vuoden takaisen kotihälytyksen jälkeen, että Tauno olisi vihainen hänelle tai 

poliiseille. Tauno ei kuitenkaan ollut maininnut sanallakaan kaunasta Liisaa tai poliiseja 

kohtaan. Liisan mukaan Tauno oli selvinpäin ollessaan hyvä mies, joka piti huolta perhees-

tään ja huolehti siitä, ettei mistään ollut pulaa. Tavallisesti juovuksissa kotiin tullessaan oli 

Tauno vakuutellut, ettei häntä tarvinnut pelätä. Kyseisenä perjantaina oli Liisa kuitenkin 

pelännyt tosissaan. 
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Kun Pentti lähti Taunon talolta, niin Tauno meni tupaan istumaan sängyn laidalle ja nautti 

pontikkaa. Sängyllä oli myös patruunoita. Tauno kertoi kuulustelussa harkinneensa mones-

ti itsemurhaa, koska koki sen olevan ainoa keino lopettaa juominen. Hän ei kuitenkaan 

ollut harkinnut kenenkään muun ampumista. 

 

Tyynelän isäntä kertoi kuulustelussaan, että konstaapelit Riihimäki, Turpeinen, Saastamoi-

nen ja Poikkimäki olivat tulleet käymään heidän tilallaan ja kysyneet, että missä Tauno on. 

Tyynelän isäntä oli kertonut Taunon olevan kotonaan. Konstaapelit olivat kysyneet, että 

onko Taunolla aseita kotonaan ja Tyynelän isäntä oli tähän myöntävästi vastannut. Kons-

taapelit olivat todenneet hakevansa lisää aseita, jos kokevat sen tarpeelliseksi, mutta totesi-

vat todennäköisesti pärjäävänsä niillä voimilla, mitä heillä oli mukanaan.  

 

Enintään puoli tuntia Pentin lähdön jälkeen Tauno katsoi sattumalta pihalle ja näki usean 

miehen tulevan pihapolkua pitkin hänen taloaan kohti. Tauno tunnisti miehet Pihtiputaan 

poliiseiksi, joista ensimmäisellä oli pitkä ase kannossa. Tauno latasi kiväärinsä lippaaseen 

välittömästi kolme patruunaa ja laittoi neljännen patruunan piippuun. Tauno kertoo ajatel-

leensa, että poliisit ovat tulleet ampumaan hänet ja sen takia päätti toimia. Tauno iski ki-

väärinsä eteisen ulko-oven ikkunan läpi ja saman tien laukaisi aseen, kun oli saanut mies-

joukon tähtäimiinsä ilman sen kummempaa tähtäilyä. Ensimmäisen laukauksen jälkeen 

kaksi miehistä kaatui polulle kuin saman laukauksen lävistäminä. Kolmas hyppäsi polulta 

sivuun talolta katsottuna vasemmalle ja neljäs juoksi pihalla kasvavien kuusien taakse ta-

lolta katsottuna oikealle puolelle polkua.  

 

Tauno ei muista kuinka monta laukausta hän on ampunut eteisestä, mutta tietää ladanneen-

sa kivääriinsä lisää patruunoita taskustaan. Tauno kertoo ajatelleensa ammuntansa aikana, 

että poliisit ampuisivat takaisin. Kaikilla surmatuilla poliiseilla oli aseet mukana. Nuorem-

pi konstaapeli Pentti Turpeinen kulki poliiseista ensimmäisenä ja hänellä oli kannossa ko-

nepistooli, jossa oli varastorasvat ja täysi, 25 patruunan rumpulipas, eli aseella ei oltu am-

muttu. Turpeisella oli taskussa mukanaan palveluspistoolinsa, jossa oli seitsemän patruu-

naa ja jonka piipussa oli pölyä, eli silläkään ei oltu ammuttu. Turpeisella oli taskussaan 

myös kaasupistooli, jossa oli kaksi patruunaa ja jolla ei oltu ammuttu. Nuorempi konstaa-

peli Onni Saastamoisella oli taskussaan palveluspistooli, jossa oli kuusi patruunaa. Piippu 

näytti siltä, että sillä olisi voitu ampua, mutta aseessa oli paljon pölyä ja nöyhtää, joten sillä 

ei oltu ammuttu. Vanhempi konstaapeli Veikko Riihimäen palveluspistooli oli huollossa, 



17 

 

mutta hänellä oli taskussa mukanaan oma automaattipistoolinsa. Lippaassa oli patruunoita 

ja piipussa öljyä, joten sillä ei oltu ammuttu. Nuorempi konstaapeli Mauno Poikkimäki 

löytyi menehtyneenä kädessään pistooli, jonka pesässä oli yksi ammus ja lippaassa neljä 

lisää. Pistoolin piippu oli öljyämättä ammunnan jäljiltä, mutta hylsyjä tai luodin jälkiä ei 

löytynyt mistään. Kaikilla konstaapeleilla oli päällään siviilivaatteet. Ainoastaan Onni 

Saastamoisella oli päässään poliisin virkalakki.  

 

Taunolla ei ole tarkkaa muistikuvaa ammunnan kulusta, mutta muistaa ampuneensa aina-

kin kerran kammarin ikkunasta ja talonsa pihalta kuusien taakse juossutta poliisia kohti. 

Poliisit löysivät tapahtumapaikkaa tutkiessaan tuvan sisältä yhteensä viisi luodin hylsyä. 

Kolme hylsyä löytyi eteisestä, yksi löytyi kammarin sängyn päältä, joka oli ikkunan alla ja 

viides löytyi tuvan sängyn päältä, joka oli myös ikkunan alla. 

 

Tauno meni pihalle ja eteni polkua pitkin kohti maassa makaavia poliiseja. Lähellä etumai-

sinta oli hän ampunut selällään maannutta miestä rintakehään, joka oli ähkäissyt laukauk-

sen kajahtaessa. Tauno lähti kohti riihtä ja sieltä pellolle, jonne yksi poliiseista oli keren-

nyt. Mies oli maannut maassa mahallaan pää kohti Taunoa. Tauno ampui miestä pääla-

keen, jonka jälkeen mies ei enää liikkunut. Ulkoalueilta poliisit löysivät viisi hylsyä. Näistä 

yksi löytyi Saastamoisen ruumiin lähettyviltä, jota Tauno oli ampunut rintaan ja loput neljä 

hylsyä löytyivät aitan vierustalta, josta Tauno oli ampunut pakoon yrittänyttä konstaapelia. 

Taunon hallusta kiinniottohetkellä ja myöhemmin tuvan sisältä Taunon esiin ottamina löy-

tyi yhteensä 49 kappaletta ammuksia. Tauno ei osannut sanoa, miksi hän on teloitustyyliin 

ampunut kaksi poliisia, tai jahdannut pakoon yrittänyttä poliisimiestä. Hän kertoo olleensa 

poissa tolaltaan ja kykenemätön ajattelemaan tapahtumien aikaan. 

 

Tauno meni polulla maanneen miehen viereen, jonka tunnisti konstaapeli Turpeiseksi sekä 

selällään hangella maanneen konstaapeli Saastamoiseksi. Tauno laittoi kiväärinsä Turpei-

sen viereen pystyyn ja patruunalippaan Turpeisen hartioille. Taunon mukaan hän ei tällä 

tarkoittanut mitään. Tämän jälkeen Tauno lähti juoksemaan kohti Tyynelän tilaa. Tyynelän 

tilan ovi oli lukossa, mutta talonpoika avasi sen. Tauno kertoi mitä on tapahtunut ja pyysi 

soittamaan nimismiehelle. Tyynelän isännän mukaan Tauno oli vaikuttanut siltä, että hän 

olisi katunut tekojaan ja hän oli Tyynelän isännän kertoman mukaan myös itkenyt Tyyne-

lässä nimismiestä odottaessaan. Kun Tyynelän isäntä oli soittanut nimismiehellä, niin ni-
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mismies oli soittanut Tyynelään takaisin vielä pari kertaa, aivan kun hän ei olisi kuullut tai 

ymmärtänyt, mitä Tyynelän isäntä on hänelle juuri kertonut. 

 

Taunolla oli ollut surma-ase yli kymmenen vuotta ja sillä on vain metsästetty tai ammuttu 

maaliin. Taunolla oli olemassa myös toinen luodikko ja yksi haulikko. Kaikkiin aseisiin oli 

luvat kunnossa. Tauno ei pitänyt itseään erityisen hyvänä ampujana, mutta kertoi kuuluste-

luissa ampuneensa joskus lintuja jopa 200 metrin etäisyydeltä. Hän ei myöskään kertonut 

harjoitelleensa liikkuvaan maaliin, mutta kertoo ampuneen haulikollaan jäniksiä ja lintuja-

kin lennosta. Taunon naapuri, Pentti Pasanen, kuulusteltiin todistajan asemassa tapahtu-

miin liittyen. Pentti kertoi käyneensä usein Taunon kanssa ampumassa ja kehui Taunon 

ampumistaitoja erityisen hyviksi. Pentin mukaan hän ei pystynyt edes kiikaritähtäimen 

kanssa ampumaan yhtä hyvin, kuin Tauno ampui avotähtäimillä.  

 

Tauno Pasanen kiisti, että hänellä olisi ollut mitään kaunoja poliisia kohtaan. Pasanen kui-

tenkin tiedettiin väkivaltaiseksi ja arvaamattomaksi mieheksi. Reilut kaksi vuotta aikai-

semmin olivat konstaapelit Turpeinen ja Roini hälytetty Pasasten kotiin. Tauno oli tuolloin 

juonut paljon ja riehunut kotonaan, jolloin Liisa Pasanen oli soittanut poliisit paikalle. 

Tauno löytyi saunasta nukkumasta. Tauno ei suostunut lähtemään poliisien mukaan niin 

käskettäessä, joten konstaapelit olivat menneet lauteille hakemaan Taunoa. Tauno kertoo 

kuulustelussa, että toinen poliiseista oli lyönyt häntä nyrkillä kasvoihin, jonka seurauksena 

Taunolta olisi lähtenyt hampaasta proteesi irti. Seuraavana aamuna pois putkasta päästes-

sään kaunaa ei olisi kuitenkaan kannettu puolin eikä toisin. Turpeisen leskivaimo Riitta 

Turpeinen kuulusteltiin tapaukseen liittyen asianomistajan asemassa ja hän kertoi poliisille, 

että kun Pentti Turpeinen oli tuolta reissulta kotiin palannut, niin Turpeisella oli ollut kau-

lassaan verinaarmu, paidasta napit irti ja solmio poikki. Pentti Turpeinen oli kertonut vai-

molleen, että Tauno oli käynyt kurkkuun kiinni. Tauno Pasanen kertoi omassa kuulustelus-

saan Pentin sanoneen hänelle sauna -pidätyksen jälkeen, että poliisit eivät häntä enää toista 

kertaa hakkaa. Muuten Tauno ei ollut puhunut minkäänlaisista kaunoista poliiseja kohtaan.  

 

Keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan tapauksen tiimoilta kuulusteltiin myös 

useita muita henkilöitä todistajan asemassa, jotta saataisiin selkoa Taunosta. Useat henki-

löistä kertoivat tuntevansa Taunon jostain yhteydestä, jotkut pitkältäkin ajalta. Taunoa ku-

vailtiin selvinpäin mitä parhaimmaksi mieheksi, mutta kerrottiin Taunon olevan humala-

päissään hyvin arvaamaton ihminen, joka saattaa hermostua jopa pienistäkin asioista perin 
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suunnattomasti. Kukaan kuulustelluista, pois lukien Pentti Pasanen, ei ollut kuullut Taunon 

puhuneen minkäänlaisista kaunoista poliiseja kohtaan. Useat kuulustellut kertoivat kuiten-

kin kuulleensa kylällä puhuttaneen, että Taunolla oli kaunoja poliiseja kohtaan. Jotkut kuu-

lustellut osasivat kertoa, että erityisesti nämä kaunat olisivat johtuneet Pasasten kotona 

saunassa tapahtuneen pidätyksen jälkeen.  

 

Tapahtuma-aikaan nuorempi konstaapeli Mauno Poikkimäki oli 31-vuotias, häntä jäivät 

suremaan vaimo ja kaksi lasta. Vanhempi konstaapeli Veikko Riihimäki oli tapahtuma-

aikaan 53-vuotias ja häneltä jäivät vaimo ja yksi alaikäinen lapsi. Nuorempi konstaapeli 

Onni Saastamoinen oli 37-vuotias, kun hänet hälytettiin Tauno Pasasen kotiin. Konstaapeli 

Saastamoista jäivät suremaan vaimo ja vain kolme kuukautta vanha poikavauva. Nuorempi 

konstaapeli Pentti Turpeinen oli tuona murheellisena perjantaipäivänä 33-vuotias. Kons-

taapeli Turpeista jäivät suremaan vaimo ja neljä alaikäistä lasta. (Sjöström, 2008, 157-

160.) 

 

 

5 POLIISIN TURVALLISUUDEN KEHITTYMINEN 

 

Tässä osiossa esitellään eri osa-alueita, joiden voidaan katsoa kohentaneen poliisien työ-

turvallisuutta tavalla tai toisella. Poliisin työturvallisuuteen ja erityisesti sen parantamiseen 

alettiin kiinnittää tarkemmin huomiota 1980-luvulla poliisiin kohdistuneen väkivallan takia 

(Tervamäki, 2005, 33). 

 

5.1 Poliisin suojavälineet 

 

Tiettävästi poliisi on varustanut ensimmäistä kertaa konstaapelinsa suojaliiveillä vuonna 

1975 ETYK -kokouksen yhteydessä, kun poliisin Valmiusyksikkö Karhu sai suojaliivit 

(Tervamäki, 2005, 31). 

 

Vuoden 1982 keväällä kaikki poliisiautot varustettiin kahdella suojaliivillä, jotka käyttä-

jiensä mielestä olivat liian jäykkiä ja kuumia. Myöhemmin koekäyttöön jaettiinkin pieni 

määrä kevyempiä suojaliivejä. 1980-luvun puolivälissä poliisin otettiin käyttöön myös 
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henkilökohtaista suojaliiviä paremmin suojaava taktinen suojaliivi, jonka suojaustasoa oli 

mahdollista parantaa erityisellä keraamisella levyllä. (Tervamäki, 2005, 34.) 

 

Vuonna 1993 kehitettiin poliisin käyttöön henkilökohtainen kevyt suojaliivi, jota oli tarkoi-

tus käyttää vaatteiden alla. Samoihin aikoihin kehitettiin lisää myös suojaliiviin sijoitetta-

vaa keraamista lisälevyä. Vuonna 1995 saatiin poliisin käyttöön taktinen suojaliivi, jota oli 

tarkoitus käyttää yhdessä henkilökohtaisen suojaliivin kanssa. Tämä liivi korvasi aiemmin 

1980-luvulla poliisiautoissa käyttöönotetut suojaliivit. Poliisivarikolle myönnettiin henki-

lökohtaisen suojaliivin kehityksestä jopa kunniakirja suomalaisesta avainteosta. Henkilö-

kohtaiset suojaliivit on uusittu 2000-luvulla. (Tervamäki, 2005, 36.)  

 

Nykyaikaisia henkilökohtaisia suojaliivejä tai taktisia suojaliivejä ei esitellä tässä opinnäyt-

teessä tämän tarkemmin, sillä tiedot suojaliivien teknisistä ominaisuuksista tekisi tästä 

opinnäytteestä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 6. luvun 24 §:n 

5. kohdan mukaan salassa pidettävää materiaalia tasolla IV ja se voisi olennaisesti vaaran-

taa yleisen järjestyksen ylläpitämistä sekä vaarantaa poliisin työturvallisuutta kriittisesti. 

 

Poliisilla on lisäksi käytettävissä kilpiä vaarallisia tilanteita varten. Näistä yleiskilpi, lem-

pinimeltään ”Tapsa-kilpi”, kulkee mukana partioautossa. Se on kehitetty 1990-luvulla ja 

painaa noin yhdeksän kiloa. Lisäksi on olemassa raskas kilpi, joka painaa noin 40 kiloa. 

(Poliisimuseo, 2015-2017.) 

 

Lisäksi poliisilla on käytettävissä päätä suojaavia kypäriä. Oulussa vuonna 2015 mies meni 

anniskeluravintolaan kirveen kanssa ja surmasi kaksi miestä sekä haavoitti kolmatta ja 

poistui paikalta. Poliisi varustautui asianmukaisesti vaarallisen henkilön etsintään ja tarkas-

ti asuntoja, joissa mies oletettavasti voisi olla. Poliisin mennessä yhteen asuntoon lyötiin 

poliisimiestä kirveellä päähän. Ilman asianmukaisesti käytettyä kypärää ja kypärän visiiriä 

olisi poliisimies todennäköisesti vammautunut vakavasti tai kuollut. (Poliisimuseo, 2015-

2017.) 
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5.2 Poliisin aseet 

 

Vuosina 1986-1988 toimi Sisäasiainministeriön asettama Poliisiasetoimikunta, joka pohti 

poliisin aseistukseen, voimankäyttö- ja suojavälineisiin sekä lainsäädäntöön liittyviä asioi-

ta. Toimikunta totesi, että silloinen poliisin käyttämä aseistus on suurelta osin vanhentunut-

ta eikä vastaa käyttövaatimuksia. Toimikunta teki ehdotuksen poliisien aseiden uudistami-

sesta ja yhtenäistämisestä. Aseiden uudistamisella pyrittiin lisäämään niin poliisien kuin 

kansalaistenkin oikeusturvaa sekä poliisin työturvallisuutta. (Sisäasiainministeriö, 1988, 

liite 3, 1.) Asekannan kirjavuuden katsottiin myös vaikeuttavan asekäsittelyn ja ammunnan 

kouluttamista (Sisäasiainministeriö, 1988, 75). 

 

5.2.1 Virka-ase 

 

Ennen vuonna 1988 valmistunutta mietintöä poliisin virka-ase kirjo oli varsin laaja. 1970- 

ja 1980-luvuilla poliisin henkilökohtaisina virka-aseina palvelivat mm. Parabellum-, FN 

00- ja FN 10 -pistoolit sekä Smith & Wesson -revolveri. (Tervamäki, 2005, 30-35.) 

 

Vuoden 1988 mietinnössä todettiin, että poliisin tulee saada käyttöönsä virka-ase, joka on 

varmatoiminen, tarkka, varmistettavissa oleva ja kaksitoiminen. Patruunan kooksi määri-

teltiin 9 millimetriä. (Sisäasiainministeriö, liite 3, 1988, 1.) 

 

1980-luvun loppupuolella poliisin uudeksi virka-aseeksi tuli Glock -pistooli. Aiempiin 

verrattuna Glock oli halvempi hankkia ja yksinkertaisempi huoltaa. Glock oli myös kestä-

vämpi, joten huoltoa ei tarvittu niin usein. Poliisikokelaiden tulokset ammunnassa olivat 

myös parempia Glockilla ammuttaessa. (Tervamäki, 2005, 35.) 

 

Poliisin käytössä on nykyisellään kaksi eri virka-asemallia. Vuonna 2012 käyttöön on otet-

tu saksalaisvalmisteinen puoliautomaattinen Walther P99Q -pistooli, joka on asevalmista-

jan mukaan nimenomaan poliisikäyttöön suunniteltu. Käytössä on edelleen myös itävalta-

lainen Glock -pistooli, joka toimi poliisin virka-aseena ennen Walther P99Q -pistoolia noin 

20 vuoden ajan. (Nykänen, 2016.) 
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Virka-aseiden nykyiset hankintasopimukset ovat kohta päättymässä ja uudet hankintaso-

pimukset kilpailutetaan. On siis mahdollista, että lähivuosina poliisin virka-ase vaihtuu 

jälleen. (Keränen, 2018.) 

 

5.2.2 Poliisin tukiaseet 

 

Vuoden 1988 mietinnössä todettiin, että myös silloinen poliisin tukiaseistus ja muu aseistus 

on varsin kirjavaa. Aseistuksen todettiin myös olevan vanhentunutta ja liiaksi sotilasasei-

siin painottunutta. Osa poliisin käyttämästä aseistuksesta oli saatu valtiolle menetetyksi 

määrätyistä aseista tai löytötavara-aseista. (Sisäasiainministeriö, 1988, 75.) 

 

!970- ja 1980-luvuilla poliisin erityisaseistukseen kuului erilaisia haulikoita, kaasupistoole-

ja ja -kiväärejä, Suomi-, Smith & Wesson ja Heckler & Koch -konepistooleja sekä metsäs-

tys-, sotilas- ja pienoiskiväärejä (Tervamäki, 2005, 32-35). 

 

Vuoden 1988 mietinnössä päädyttiin siihen, että poliisin tukiaseeksi tulisi tulla useimpiin 

partioautoihin päällekkäispiippuinen haulikko tai pumppuhaulikko. Haulikon valintaa tuki-

aseeksi perusteltiin sillä, että aseeseen oli saatavilla useita erilaisia patruunoita, joista voisi 

valita tarkoitukseen sopivimman. Kun valitaan oikea patruuna oikeaan tilanteeseen, niin 

kohdehenkilö saataisiin varmasti lamaantumaan ilman hengenvaarallista tai vakavaa vam-

maa. Haulikko on myös soveltuva eläinten lopettamiseen. (Sisäasiainministeriö, liite 3, 

1988, 2.) 

 

Konepistoolien osalta mietinnössä todettiin, että se pitäisi olla poliisin erikoisaseena koira-

nohjaajilla ja Valmiusyksikkö Karhulla. Käytöstä pitäisi kuitenkin poistaa jo vanhoiksi 

käyneet Suomi-konepistoolit. Suomi-konepistoolien korvaajaksi esitettiin pienikokoista, 

kevyttä, tarkkaa ja toimintavarmaa konepistoolia. (Sisäasiainministeriö, liite 3, 1988, 3.) 

 

Vuonna 2017 uutisoitiin, että poliisi aikoo varustaa kaikki kenttäpartiot konepistoolein. 

Konepistoolin käyttö on perusteltua aina niissä tilanteissa, kun poliisin ampuma-aseen käy-

tön edellytykset Poliisilain 2. luvun 19 §:n (22.7.2011/872) mukaan muutenkin täyttyvät. 

Konepistooleilla kuitenkin tavoitellaan mahdollisuutta päästä vaikuttamaan voimankäytön 

kohteeseen pidemmältä matkalta, kuin mitä perinteisellä pistoolimallin virka-aseella on 
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mahdollista. Varustelulla ei ole tarkoitus luoda poliisista militaristista kuvaa, vaan terro-

rismin uhka lisää painetta varustautua paremmin. (Yle, 2017.) 

 

Vuonna 2018 uutisoitiin, että poliisi uusii aseistustaan. Konepistoolina aiemmin käytössä 

ollut saksalainen Heckler & Kochin MP5 -konepistooli tulee poistumaan ja tilalle tulee 

tshekkiläinen CZ Scorpion Evo -konepistooli. Aseet tullaan vaihtamaan, kun MP5 -

konepistoolien käyttöikä päättyy. MP5 -konepistooli on alun perin kehitetty jo 1960 -

luvulla. CZ Scorpion Evo -konepistooli taas on ollut käytössä vasta noin kymmenen vuot-

ta. (Keränen, 2018.) 

 

Poliisin käytössä aseen tärkein ominaisuus on sen tarkkuus. Pistoolin verrattuna esimerkik-

si konepistooli on paljon tarkempi, sillä konepistoolin saa vakaammaksi, kun sen tukee 

olkapäätä vasten. Sekä konepistooli, että pistooli käyttävät samankokoista patruuna, joten 

sitä kautta konepistooli ei tuo vaikuttavuutta yhtään enempää pistooliin verrattaessa. (Ke-

ränen, 2018.) 

 

5.3 Poliisin asetta lievemmät voimankäyttövälineet 

 

!980-luvulla poliisin asetta lievemmät voimankäyttövälineet olivat monien käyttäjien mie-

lestä niin tehottomia, että niitä ei haluttu edes kantaa työssä mukana (Tervamäki, 2005, 

33). Tänä päivä voimankäyttövälineet ovat kehittyneet huomattavasti ja niitä on tullut vali-

koimiin paljon lisää, joista löytyy varmasti väline kaikkiin tilanteisiin. 

 

5.3.1 Kaasusumutin 

 

Vuonna 1986 poliisin käytössä aiemmin ollut CN-kaasu korvattiin CS-kaasulla. CS-kaasun 

todettiin olevan vähemmän haitallista ihmisten terveydelle, mutta silti tehokkaampaa. 

Kyynelkaasusta kuitenkin todettiin, että se ei vaikuta kaikkiin ihmisiin lamaannuttavasti. 

(Sisäasiainministeriö, 1988, 74.) 

 

CN- ja CS-kaasu ovat kyynelkaasuja. CN-kaasun vaikuttava aine on 2-klooriasetofenoni ja 

CS-kaasun taas orto-klooribentsylidiini malononitriili. Kyynelkaasut leviävät ja myös 
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haihtuvat ilmassa tehokkaasti. Kyynelkaasun päästessä silmiin se aiheuttaa ärsytystä ja 

kipua, jonka seurauksena alkaa voimakas kyynelnesteen tuotto. Kyynelkaasut voivat sisäti-

loissa käytettynä aiheuttaa tukehtumisen tunnetta. Oireet kuitenkin katoavat, kun kemikaali 

saadaan pois. (Kukkonen, 2007.) 

 

Vuonna 1999 CS-kaasu korvattiin paprikauutetta sisältävällä OC-sumuttimella (Yrjönen, 

1999, 16). OC-sumutteen vaikuttava aine on kapsaisiini, joka on myös chileistä löytyvä 

poltteen aiheuttava aine. OC-sumute ärsyttää silmiä ja ihoa sekä vaikeuttaa hengittämistä, 

mikäli se joutuu hengityselimiin. OC-sumute myös aiheuttaa kivun ja poltteen tunnetta. 

OC-sumute ei yleensä kuitenkaan jätä pysyviä vammoja. OC-sumutteen ensiapuna toimii 

vesi, jolla voidaan huuhtoa sumutetta kohdehenkilöstä pois ja näin saadaan pahimmat kivut 

pois. Polttelu voi kuitenkin jatkua pienissä määrin useita tunteja altistumisen jälkeen. (Ek-

lund, 2016). OC-sumutin säästää paremmin sivulliset kaasun vaikutuksilta. OC-sumutin 

myös tehoaa paremmin eläimiin ja huumeiden käyttäjiin. (Tervamäki, 2005, 37.) 

 

5.3.2 Patukka 

 

1980-luvulla alkoi poliisi luopua käytössä olleista kumipatukoista. Kumipatukat todettiin 

liian lyhyiksi ja taipuisiksi viranomaiskäyttöön. Poliisin käyttöön tuli puisia patukoita, joita 

oli kahta eri pituutta. Uuden patukan todettiin soveltuvan paremmin käyttöön puolustautu-

mistilanteissa sekä erilaisissa sidontaotteissa. Uudella puisella patukalla lyödessä aseeseen 

tai käteen saatiin ase irtoamaan kohdehenkilön kädestä. Puupatukan avulla todettiin myös 

olevan helpompi pitää vaarallinen kohdehenkilö kauempana. (Sisäasiainministeriö, 1988.) 

Puupatukat kuitenkin todettiin kestämättömiksi työssä (Tervamäki, 2005, 34).  

 

Vuonna 1987 Helsingin Poliisilaitoksen partio oli mennyt rauhoittelemaan asunnossa rie-

hunutta mielisairasta miestä. Mies kävi puukon kanssa poliisin kimppuun ja toinen polii-

seista löi patukallaan miestä käteen useita kertoja, kunnes patukka irtosi poliisin otteesta. 

Mies pääsi hyökkäämään puukon kanssa toisen konstaapelin kimppuun puukottaen häntä 

reiteen. Puukonisku osui poliisimiestä reisivaltimoon ja ilman nopeaa ensiapua olisi polii-

simies todennäköisesti menehtynyt. Jälkikäteen asiaa tutkittaessa huomattiin, että poliisin 

käyttämä puinen patukka oli katkennut lyöntien seurauksena, mikä on todennäköisesti vai-

kuttanut siihen, että puukon kanssa riehunutta miestä ei oltu saatu taltutettua. (Keskinen & 
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Silvennoinen, 2004, 393.) 1980-luvulla alettiinkin Poliisivarikolla kehittelemään uusia 

patukoita ja yhtenä materiaalivaihtoehtona oli keinokuitumuoviyhdistelmä (Tervamäki, 

2005, 34). 

 

Vuonna 1999 jäykät muovipatukat korvattiin uusilla teleskooppipatukoilla (Yrjönen, 1999, 

16). Teleskooppipatukka on metallinen, kokoon painettava patukka. Pelkästään teleskoop-

pipatukan esille ottaminen ja toimintakuntoon saattaminen, eli auki lyöminen, voi saavut-

taa toivotun tuloksen, eli väkivaltaisen käyttäytymisen loppumisen. (Salonen, 1999.) Ko-

koon painettavuutensa ansiosta teleskooppipatukka on entistä muovipatukkaa pienempi ja 

helpompi kantaa mukana (Yrjönen, 1999, 16). 

  

5.3.3 FN 303 -paineilma-ase 

 

FN 303 -paineilma-ase on otettu poliisissa käyttöön vuonna 2014. FN 303 on tarkoitettu 

osaksi joukkojenhallintatoimintaa. Mikäli esimerkiksi mielenosoituksessa on havaittavissa 

väkivaltaisesti käyttäytyvä yksilö, joka on selkeästi kohdennettavissa, niin FN 303:a voi-

daan tällöin käyttää. FN 303 ampuu muovisia projektiileja, jotka hajoavat osuessaan ja 

jättää kohdehenkilöön noin 50 sentin kolikon suuruisen mustelman. FN 303 on värityksel-

tään kirkkaan oranssi. Tällä pyritään siihen, että ase näkyy kauaksi ja sillä toivotaan olevan 

ennalta ehkäisevä vaikutus, eli että kukaan ei käyttäytyisi väkivaltaisesti. Vuonna 2016 on 

FN 303:lla ammutut laukaukset ollut laskettavissa kymmenissä. (Mäntymaa, 2016.) 

 

5.3.4 Etälamautin 

 

Suomessa on otettu etälamautin käyttöön ensimmäisten joukossa Euroopassa. Komisario 

Henri Rikander on tutkinut poliisin voimankäyttöä ja todennut tutkimuksessaan, että joka 

viidennessä tapauksessa jo etälamauttimella uhkaaminen tai siitä varoittaminen on tuotta-

nut toivotun lopputuloksen vuodelta 2016 kerätyn aineiston perusteella. Aineistoon oli 

kerätty kaikki tilanteet, joissa poliisi oli käyttänyt etälamautinta, joita oli yhteensä 357 

kappaletta. (Ahtokivi, 2017.) 
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Yli puolet etälamauttimeen käyttöön liittyvistä tehtävistä koskivat yksilön sekä hengen, 

että terveyden suojaa. Joka neljännes etälamauttimen käytöistä tapahtui yksityisasunnossa, 

yksi kymmenestä etälamauttimen käytöistä taas tapahtui poliisin tiloissa. (Ahtokivi, 2017.) 

 

Tilanteista, joissa etälamautinta on käytetty, jopa 88 prosenttia on sujunut ilman henkilö- 

tai omaisuusvahinkoja. Vakavilta vammoilta on vältytty kokonaan tilanteissa, joissa on 

käytetty etälamautinta. Rikanderin tutkimus osoittaakin, että etälamautin on poliisille suo-

ritusvarma, hyödyllinen ja erittäin luotettava väline. Rikander kuitenkin muistuttaa, että 

voimankäyttötilanteet eivät ole riskittömiä, vaan aina on mahdollista, että poliisi tai kohde-

henkilö loukkaantuu. (Ahtokivi, 2017.) 

 

Etälamautinta saa kantaa ja käyttää vain erikseen koulutetut poliisit (Ahtokivi, 2017). 

Opinnäytteen kirjoittajan saaman koulutuksen perusteella voidaan todeta, että Poliisiam-

mattikorkeakoulussa saatavassa poliisin perustutkinnossa ei ainakaan vielä tätä opinnäytet-

tä kirjoittaessa anneta etälamauttimen käyttäjäkoulutusta, vaan koulutus on poliisilaitosten 

vastuulla. 

 

5.4 Kriittisten tilanteiden jälkitoimet 

5.4.1 Kokemukselliset purkukeskustelut 

 

Tätä osiota varten on haastateltu Helsingin Poliisilaitoksen ylikonstaapelia, joka toimii 

tällä hetkellä hälytys- ja valvontayksikössä ryhmänjohtajana sekä vuoronsa varakenttäjoh-

tajana. Lisäksi hän on mukana vetämässä Helsingin Poliisilaitoksella kriittisten tilanteiden 

jälkitoimiin liittyviä kokemuksellisia purkukeskusteluja. Haastateltavalla on haastattelu-

hetkellä lähes 21 vuoden kokemus poliisina toimimisessa. Hän on urallaan työskennellyt 

pääasiassa kentällä hälytys- ja valvontatehtävissä, mutta on käynyt kartuttamassa kokemus-

ta mm. tutkinnassa, poliisilaitoksen esikunnassa, Helsingin Poliisilaitoksen johtokeskuk-

sessa sekä poliisin Hälytyskeskuksessa. Haastateltava on toiminut myös poliisissa taktisena 

neuvottelijana. Tässä osiossa kokemuksellisiin purkukeskusteluihin viitataan purkukeskus-

teluina. 

 

Haastateltavaa pyydettiin pitämään purkukeskusteluita ja hän kävi asiaan liittyvän kurssin 

vuonna 2012. Purkukeskustelijoiden kurssi kestää noin viikon. Kurssi sisältää teoriaa esi-
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merkiksi psykologiasta ja ihmismieleen liittyvistä asioista. Kurssilla harjoitellaan kriittisten 

tilanteiden tunnistamista sekä niiden vaikutuksia työntekijään, työryhmään ja työyhteisöön. 

Lisäksi kurssilla tietysti harjoitellaan itse keskusteluiden vetämistä ja sitä, että keskustelu-

jenvetäjä osaisi tarvittaessa ohjata keskusteluun osallistuvan oikeiden jatkotoimien pariin.  

 

Kun haastateltava kävi kurssin vuonna 2012, niin kurssin vetäjinä oli turkulainen poliisi, 

Helsingin Poliisilaitoksen poliisipappi ja psykologi. Seuraavalla järjestettävällä kurssilla 

haastateltava toimii itse myös kurssin vetäjänä yhdessä turkulaisen, jo eläkkeellä olevan 

poliisin, poliisipapin ja psykologin kanssa. 

 

Tämän peruskurssin jälkeen on pääasiassa laitosten vastuulla järjestää jatkokoulutuksia. 

Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella pidetään kerran vuodessa purkukeskustelunvetäjil-

le seurantapäivä, jossa käydään läpi se, mitä on edellisen seurantapäivän jälkeen tehty ja 

pidetään harjoituksia. Näiden lisäksi järjestetään kerran vuodessa valtakunnallinen, kaik-

kien poliisilaitosten yhteinen seminaaripäivä. 

 

Ensimmäisen kerran poliisissa on järjestetty purkukeskustelutoimintaa M/S Estonian up-

poamisen jälkeen vuonna 1994. Kunnolla purkukeskustelu -toiminta on kuitenkin käynnis-

tynyt vasta Jokelan koulusurmien jälkeen vuonna 2007.  

 

Haastateltava kertoo, että esimerkiksi tilanteessa, jossa poliisi on joutunut käyttämään vir-

ka-asettaan työtehtävällä, tulisi purkukeskustelun käynnistymisen olla tänä päivänä jo au-

tomaatio. Vuorossa olevan poliisin yleisjohtajan tai kenttäjohtoalueen kenttäjohtajan tulee 

tänä päivänä tiedostaa tilanteet, joiden jälkeen purkukeskustelut ovat tarpeen ja varmistaa, 

että ne myös pidetään. Poliisipartio tai -partiot, jotka ovat olleet tehtävällä hoitavat tehtä-

vän loppuun asti, mikä tarkoittaa esimerkiksi rikosilmoituksen ja mahdollisten takavarik-

kopöytäkirjojen kirjaamista, ja kun koko paketti on saatu kasaan, niin purkukeskustelu 

alkaa. Helsinginkään kokoisessa poliisilaitoksessa ei välttämättä aina ole vuorossa purku-

keskusteluiden vetäjiä, vaan keskustelijoilla on käytössään hälytysjärjestelmä, jonka avulla 

saadaan hälytettyä vetäjiä paikalle. Keskusteluihin osallistuu Helsingin poliisilaitoksella 

yleensä aina kaksi vetäjää. Tarvittaessa keskusteluiden vetäjiä voidaan ”lainata” toiselta 

laitokselta. Haastateltava kertoo, että Helsingin poliisilaitos tekee tämän suhteen varsinkin 

Itä-Uudenmaan- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten kanssa paljon yhteistyötä. 
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Haastateltavan mukaan purkukeskustelutilaisuus on sellainen, jossa ulkopuoliset häiriöt 

suljetaan pois. Tilaisuudessa ei tehdä keskusteluista muistiinpanoja ja puhelimet sekä radi-

ot laitetaan kiinni, jotta voidaan keskittyä vain itse asiaan. Keskustelut alkavat ja loppuvat 

aina tietyn kaavan mukaan, mutta kaikki mitä näiden välissä on, riippuu täysin keskuste-

luun osallistuvista henkilöistä. Haastateltavan mukaan osa keskusteluista on hänen koke-

muksen mukaan olleet sellaisia, että vetäjän ei keskusteluun tarvitse paljon osallistua, vaan 

keskusteluun osallistuvat kertovat hyvin aktiivisesti itse tuntemuksistaan ja ajatuksistaan 

tehtävällä. Osa keskusteluista taas on ollut sellaisia, että vetäjä joutuu paljonkin kysele-

mään keskusteluun osallistujilta, että miltä tehtävä on kenenkin mielestä tuntunut. 

 

Haastateltava kertoo, että tapauksesta riippuen keskustelut voivat olla joko henkilökohtai-

sia tai isommissa ryhmissä ja joissain tapauksissa keskusteluita voi olla useampiakin, vaik-

ka purkukeskustelutoiminnan periaate on, että tapaus puretaan yhdellä kerralla läpi ja sen 

jälkeen keskusteluun osallistuja ohjataan tarpeen mukaan jatkotoimenpiteiden pariin. Voi 

olla esimerkiksi tapauksia, että samaan keskusteluun osallistuu kuusi partiota ja purkukes-

kustelu on yhdellä keskustelukerralla hoidettu. Joissain tapauksissa voi myös olla tarpeen, 

että keskusteluihin osallistujia jaetaan sen mukaan, missä vaiheessa mikäkin partio on teh-

tävälle tullut tai mitä mikäkin partio on tehtävällä tehnyt ja kaikki henkilöt eivät osallistu 

samaan keskusteluun, vaan tehtävään liittyen pidetään useampia keskusteluita. Jos keskus-

teluun osallistuvien määrä on suuri, kuten koulusurmien takia on ollut, niin keskusteluita 

voidaan myös pitää ensin isommissa ryhmissä ja sitten pilkkoa osallistujia pienempiin 

ryhmiin. Täten on myös mahdollista, että keskusteluihin osallistujat pääsevät keskustele-

maan tehtävästään useamman purkukeskustelun vetäjän kanssa. 

 

Joskus kriittinen tilanne poliisin tehtävällä voi olla niin järkyttävä, että pelkkä tehtävän 

jälkeen tapahtuva purkukeskustelu ei ole riittävä. Haastateltava muistuttaa, että poliisilla on 

hyvä työterveyshuolto, joka tarjoaa myös psykologinpalveluita. Purkukeskusteluiden vetä-

jät muistuttavatkin näistä palveluista aktiivisesti keskusteluiden aikana ja pyrkivät ohjaa-

maan keskusteluun osallistuvia niiden pariin matalallakin kynnyksellä. Tarvittaessa kes-

kustelun vetäjä voi myös itse kertoa esimiehelle, että keskusteluun osallistuneen henkilön 

voisi olla hyvä päästä psykologin kanssa keskustelemaan tapahtuneesta. Sen lisäksi, että 

keskusteluun osallistujaa pyritään matalalla kynnyksellä ohjaamaan jatkotoimenpiteiden 

pariin, niin haastateltava ainakin kehottaa aina hänen keskusteluihinsa osallistujia rohkeasti 

ottamaan häneen yhteyttä, jos pienikin asia jää vaivaamaan. Haastateltava kertoo esimerk-
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kinä yhden tapauksen, jonka johdosta keskusteluun osallistuva henkilö joutui jäämään sai-

rauslomalle. Haastateltava soitti tälle kyseiselle henkilölle tasaisin väliajoin ja kyseli kuu-

lumisia. 

 

Haastateltava kokee, että purkukeskustelut eivät ole vaikuttaneet hänen työkykyynsä mil-

lään tavalla. Haastateltava kertoo myös, että on saanut positiivista palautetta keskusteluista. 

Hänelle on keskusteluun osallistujat esimerkiksi kertoneet, että heistä on ollut hyvä pysäh-

tyä ajattelemaan ja keskustelemaan tapahtuneista ja haastateltavaa on monesti kovastikin 

kiitelty keskustelujen jälkeen. 

 

Haastateltava muistuttaa vielä, että jokaisella ihmisellä voi omassa henkilökohtaisessa 

elämässään olla milloin mitäkin mieltä painavaa asiaa menossa. Mikäli joku huomaa vaik-

ka partiokaveristaan, että hänellä ei ole välttämättä kaikki nyt hyvin, niin tämmöisistäkin 

asioista voi vihjata purkukeskustelun vetäjälle, jotta vetäjä voisi harkita jonkinlaista kes-

kustelua kyseisen henkilön kanssa. Tapahtuman ei välttämättä tarvitse olla mikään iso, 

mutta jos jokin jää ihmistä vaivaamaan ilman, että siitä pääsee tuntojaan purkamaan, niin 

se voi myöhemmin aiheuttaa isompiakin ongelmia.  

 

Haastateltavan kokemuksen perusteella purkukeskusteluiden määrä on vuosi vuodelta ollut 

kasvamaan päin. Esimerkiksi vuonna 2017 keskusteluita on pidetty Helsingin poliisilaitok-

sella 13 kertaa, vuonna 2018 niitä pidettiin 18 kertaa ja vuonna 2019 syyskuun alkuun 

mennessä keskusteluita oli pidetty 12 kertaa. Tämän lisäksi haastateltava arvioi, että pide-

tään paljon pienempiä tilaisuuksia, joita ei kirjata mihinkään ylös. 

 

5.4.2 Valtakunnalliset posttraumatyöpajat 

 

Poliisiyksiköt voivat lähettää henkilöstöään, jotka ovat olleet kriittisessä tilanteessa osalli-

sena, näiden suostumuksella valtakunnalliseen posttraumatyöpajaan. Poliisiyksiköissä toi-

mivilla lähiesimiehillä on merkittävä rooli henkilöstönsä työkyvyn seuraamisessa. Työter-

veyshuolto voi myös lähettää henkilöitä posttraumatyöpajoihin, tai henkilöt voivat hakeu-

tua niihin itse. (POL-2019-14546, 4-5.) 
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Poliisilaitosten ja erityisesti esimiesten tehtävänä on huolehtia, että henkilöstö, joka työs-

kentelee päivittäin kuormittavissa olosuhteissa, saa tarvittavan tuen työskentelyyn. Tällais-

ta henkilöstöä voivat olla mm. lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkijat ja tutkintasih-

teerit. Työkyvyn kuormittavuutta seurattaessa tulee tarpeen tullen hyödyntää työterveys-

huollon palveluita, jos laitoksen omat keinot eivät riitä. (POL-2019-14546, 5.) 

 

Poliisilaitosten tulee valmentaa henkilöstöään kohtaamaan kriittisiä tilanteita. Kun henki-

löstö osaa ennakoida tulevia tapahtumia ja valmistautua niihin, edesauttaa se selviytymistä 

itse tilanteesta sekä tilanteen jälkihoidosta. (POL-2019-14546, 5.) 

 

Tätä osiota varten haastateltu Poliisihallituksessa työskentelevä ylitarkastaja kertoo, että 

tänä päivänä posttraumatyöpajoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 

 

 

6 POHDINTA 

 

Poliisien määrä on kuluvan vuosikymmenen aikana vähentynyt n. 700 henkilöllä (Teitti-

nen, 2019). Tämä on heikentänyt poliisin voimavaroja, minkä arvioidaan johtavan poliisin 

työturvallisuuden heikkenemiseen, koska käytettävissä olevat poliisipartiot vähenevät. 

Tämä johtaa siihen, että vaativille tehtäville ei välttämättä ole saatavissa tarpeeksi resursse-

ja, eli vaativille tehtäville saatetaan joutua menemään liian pienellä vahvuudella. Tämä taas 

voi johtaa siihen, että poliisi joutuu käyttämään tehtävällä kovempia voimakeinoja, kuin 

olisi tarpeen, mikäli resurssia olisi tehtävällä tarpeeksi. Voimakkaampien voimakeinojen 

käyttö altistaa niin poliisia kuin kohdehenkilöäkin vaaratilanteille. (Sisäministeriö, 22, 

2016.) 

 

Vuonna 2019 muodostettu hallitus aikoo lisätä poliisien määrää noin 300 henkilöllä. Polii-

sihallitus on toivonut, että poliisien määrää lisättäisiin 650 henkilöllä. (Teittinen, 2019.) 

Suunta on ehdottomasti oikea, mutta 300 henkilöä ei todennäköisesti riitä lisäämään polii-

sien määrää joka paikassa Suomea kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.  

 

Kahta Pihtiputaan tapahtumapaikalle menneistä konstaapeleista ammuttiin otsaan heti 

kulmakarvojen yläpuolelle. Kahta muuta konstaapelia ammuttiin keskivartaloon. Näistä 
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kahdesta jälkimmäisestä toista ammuttiin ensin kylkeen, jonka jälkeen hän yritti päästä 

pakenemaan paikalta. Tauno Pasanen kuitenkin sai konstaapelin kiinni ja ampui tätä lä-

hietäisyydeltä päälakeen. (Viljakainen, 2017.)  

 

Kuten luvussa 5.1 todettiin, ei Pihtiputaan tapahtumien aikaan vuonna 1969 poliisilla ollut  

minkäänlaisia suojavälineitä käytössään. Mikäli konstaapeleilla olisi ollut nykyaikaiset 

suojavälineet käytettävissä ja niitä olisi käytetty oikeaoppisesti, niin voi olla mahdollista, 

että surmilta olisi vältytty. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on todennut, että Porvoos-

sa 25.8.2019 poliisin käyttämät suojavälineet ovat mahdollisesti pelastaneet poliisimiesten 

hengen tai lieventäneet heidän saamiaan vammojaan (Gustafsson ym., 2019). 

 

Pihtiputaan tapahtumien aikaan poliisin varustus oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä. Po-

liisilla oli henkilökohtaisina voimankäyttövälineinään vain 7,65 mm patruunaa käyttävä 

virka-ase, patukka ja käsiraudat. Nimismiespiiristä löytyi myös konepistooli, mutta sitä 

säilytettiin nimismiehen kansliassa ja otettiin sieltä vain erikseen käskettäessä mukaan. 

(Mikkonen, 2019a.)  

 

Tänä päivänä poliisi taas kantaa mukanaan ainakin virka-asetta, käsirautoja, patukkaa ja 

OC -sumutetta. Koulutuksen saaneilla poliiseilla on lisäksi kannossa sähkötoiminen etäla-

mautin. Tavoitteena on, että kaikilla poliisin kenttäpartioilla olisi partiossa mukanaan myös 

konepistooli. Täytyy muistaa, että välineet eivät tietenkään itsessään tuo suojaa. Voidaan 

kuitenkin todeta, että koska välineistöä on enemmän mukana, niin voi olla helpompi löytää 

tilanteeseen sopiva voimankäyttöväline, jos niiden käyttämiselle tulee edellytykset ja mah-

dollisesti voidaan välttyä käyttämästä kaikkein radikaaleinta voimankäyttövälinettä, eli 

asetta.  

 

Poliisitaustainen tohtorikoulutettava Henri Rikander on todennut, että kaikkeen ei voi aina 

varautua, sillä tietoa mahdollisesta uhkasta ei ole aina saatavilla tai ennakointi voi mennä 

pieleen, vaikka tieto olisikin saatavilla. Joskus se on ollut kohtalokastakin. (Mikkonen, 

2019b.) Tiedon puutteesta ja kohtalokkuudesta saatiin valitettava esimerkki Porvoossa 

25.08.2019.  

 

Opinnäytteen kirjoittaja on saanut omakohtaisen kokemuksen OC-sumutteen toimivuudes-

ta eläimiin, kun Poliisi AMK -koulutukseen sisältyvän työharjoittelun aikana Helsingin 
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poliisilaitoksella partiomme joutui tehtävän yhteydessä koiran hyökkäyksen kohteeksi. 

Koiran lopettamista ampumalla harkittiin jo tehtävän aikana, koska koira hyökkäsi toistu-

vasti poliiseja sekä sivullisia henkilöitä kohti aiheuttaen sivullisille fyysisiä vammoja. Po-

liisi selvisi tilanteesta materiaalivahingoilla. Koira saatiin taltutettua käyttämällä OC-

sumutetta, jonka seurauksena koira lamaantui ja se saatiin otettua poliisin toimesta kiinni ja 

toimitettua säilöön. Koiran aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi se kyllä lopetettiin myö-

hemmin, mutta lopetus tehtiin turvallisissa oloissa lääkärin suorittamana. Koira vaaransi 

poliisin työturvallisuutta merkittävästi ja ilman OC-sumutteen vaikutusta ampuminen olisi 

ollut ainoa vaihtoehto lopettaa koiran aggressiivinen käyttäytyminen. Vaikka tapahtuma-

paikalla ei ollut paljoa sivullisia ihmisiä, olisi ampuma-aseen käyttö koiraan, joka liikkuu 

aktiivisesti ja hyökkää ihmisten kimppuun, ollut haastavaa ja aseen käyttö olisi merkittä-

västi voinut vaarantaa sekä poliisin oman, että sivullisten turvallisuuden. 

 

Pihtiputaalle surmatyön jälkeen menneet konstaapelit ovat myöhemmin todenneet, että 

ainoat tavat purkaa tapahtumia oli jutella asioista kotona tai työkavereille. Toiset saivat 

päästettyä kaiken pahan olon pois ja toisilla asiat jäivät purkamatta. Kriisiapua ei ollut tar-

jolla, mutta jälkeen päin ajateltuna olisi kriisiavulle voinut olla tarvetta. (Mikkonen, 

2019a.) 

 

Harri Gustafsberg on Valmiusyksikön entinen operatiivinen johtaja ja myöhemmin alkanut 

tutkimaan ihmismieltä. Gustafsberg on todennut, että Valmiusyksikön jäsenten tärkeimpiä 

ominaisuuksia ovat stressinhallinta, paineen sietäminen ja tiimitaidot. Vaarallisten hälytys-

tehtävien hoitaminen vaatii ennen kaikkea hyvää valmistautumista. Kun ihminen on varau-

tunut kaikkeen mitä voi olla tulossa ja harjoitellut omaa toimintaansa ja on oikeassa mie-

lentilassa, pystyy ihminen parhaaseen suoritukseensa. Gustafsbergin mukaan poliisissa on 

vasta viime vuosina alettu hyödyntämään tieteen keinoja stressinhallinnassa. (Salminen, 

2019.) 

 

Gustafsberg on todennut, että stressi voi johtaa ylireagointiin, hämärtää tilannetajua ja es-

tää kunnollisen päätöksenteon tai pahimmillaan jopa lamauttaa ihmisen fyysisen toimin-

nan. Tätäkin pahempi tilanne on, mikäli stressi kasaantuu, eli kumuloituu. Kiistaton tosi-

asia on, että stressi jatkuessaan johtaa sairauksiin ja työpoissaoloihin, joka taas kuormittaa 

jopa kansantaloutta. Mikäli aivot joutuvat kumuloituneeseen stressitilaan, niin aivojen ky-

ky vastaanottaa tietoa muuttuu ja verisuonten muovautuvuus vähenee. Tästä voi seurata 
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oireita, joita poliisin työssä ei saisi esiintyä, kuten ärtymys, muistiongelmat, muistiongel-

mat ja päätöksenteon vaikeus. (Salminen, 2019.)  

 

Tänä päivänä kriittistentilanteiden jälkihoito otetaan poliisissa huomioon ja siihen selvästi-

kin panostetaan. Jälkihoito alkaa poliisissa melko nopeasti tilanteen jälkeen, kun koko pa-

ketti on saatu kasaan. Poliisi myös mahdollistaa sen, että jälkihoitotoimenpiteet eivät jää 

yhteen kertaan, vaan ne voivat tarvittaessa jatkua pitkänkin aikaa. Tämä osoittaa selkeästi 

sen, että henkilöstön henkisestä hyvinvoinnista halutaan pitää huolta. Henkisestä hyvin-

voinnista on tärkeää pitää kiinni, koska poliisin ammattikunta on suhteellisen pieni monil-

lakin eri mittareilla mitattuna. Jokaisesta turvallisuuden ammattilaisesta tuleekin pitää 

huolta, jotta maan sisäinen turvallisuus ei pääse liiaksi järkkymään. 
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