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Millainen ihminen sopii poliisiksi? Mikä tekee poliisin työstä vaativan ja 
raskaan? Millaista käyttäytymistä poliisilta odotetaan? Kiinnitetäänkö 
poliisien tekemiin väärinkäytöksiin tarpeeksi huomiota? Miksi on tär-

keää, että poliisiin voi luottaa?
Muun muassa näitä kysymyksiä poliisikoulutukseen hakevien on pitänyt vii-

me vuosina pohtia valintakokeen esseetehtävässä. Näitä samoja kysymyksiä – ja 
monia muita – käsitellään myös tässä kirjassa, sillä kirja on tehty lukemistoksi 
valintakokeita varten.

Voi olla, että olet poliisin työstä muuten vain kiinnostunut, tai voi olla, että 
harkitset poliisin ammattia. Voi myös olla, että olet jo päättänyt tosimielellä pyr-
kiä poliisikoulutukseen. Siinä tapauksessa luultavasti luet tämän kirjan useasti. Tai 
kuuntelet. Tai luet ja kuuntelet. Tarjoamalla valintakoekirjan saatavillesi nyt myös 
äänikirjana haluamme auttaa sinua valmistautumaan valintakokeeseen mahdolli-
simman hyvin, sinulle itsellesi kulloinkin parhaiten sopivalla tavalla.

Äänikirjasta on jätetty pois artikkelien alaviitteet ja lähdeluettelot sekä kirjoit-
tajien sinulle ehdottamat lukuvinkit. Ne löydät painetusta kirjasta tai e-kirjasta, 
jonka voit ladata Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Koulun sivuilta löy-
dät myös tiedot valintakokeesta, jos vaikka vasta kirjan myötä toteat, että juuri 
sinunlaisesi ihminen sopii poliisiksi.

Tekijäkunnan puolesta toivotan hyviä luku- ja kuunteluhetkiä!

Poliisiammattikorkeakoulussa
Tampereella 29.11.2019

Marko Vesterbacka

Lukijalle
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Kääntäjästä konstaapeliksi 
– akateemisena ammatin-

vaihtajana poliisissa

Saara Asmundela

Saara Asmundela 
valmistui poliisiksi vuonna 
2009. Hän työskentelee 
rikoskomisariona 
Helsingin poliisilaitoksen 
väkivaltarikostutkinnassa.

Ennen poliisiopintoja 
Asmundela on suorittanut 
filosofian maisterin 
tutkinnon pääaineenaan 
englannin kääntäminen 
ja tulkkaus. Asmundelalla 
on työkokemusta myös 
käännöstöistä, englannin 
opettamisesta, hampurilaisten 
paistamisesta ja teiden 
auraamisesta.

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2013.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki

Melko tarkalleen kymmenen 
vuotta sitten pidin aine-
järjestön puheenjohtajana 

puheen Helsingin yliopiston käännös-
tieteen laitoksella syyslukukauden ava-
jaisissa. ”Kun isolla kengällä astuu, jää 
iso jälki”, aloitin. Puhuin kirkasotsai-
sesti akateemisesta vapaudesta ja sen 
kääntöpuolesta, vastuusta. Sananlasku 
oli isoisäni peruja, kuten myös toinen 
kansanviisaus, jota puheessani pyö-
rittelin: ”Kun lumeen kusee, siihen 
tulee reikä.” Puhuin siitä, että teoilla 
on aina seuraukset. Ylevästi kehotin 
opiskelutovereitani olemaan köllöt-
telemättä akateemisessa vapaudessa 
ja ottamaan vastuuta valinnoistaan. 
Puheen pidettyäni jatkoin luennolle ja 
opiskelemaan konsekutiivitulkkausta, 
tekstittämistä, kielenhuoltoa ja teks-
tianalyysia.

Neljä vuotta myöhemmin poliisiko-
kelaana kiskoin sinisiä haalareita ylleni 
silloisen Poliisikoulun soluhuoneessa, 
ja aloin toden teolla ymmärtää, mil-
laista on kantaa työssään vastuuta ja 
minkälaisia seurauksia teoilla voi pa-
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En mieltänyt 
vaihtavani ”alaspäin”, 
akateemiselta alalta 

ammattikouluun, 
vaan siirtyväni 
kisällinhommasta 

toiseen – vaikkakaan 
en voi sanoa tienneeni 

tuolloin poliisin 
työnkuvasta juuri tuon 

taivaallista.

himmillaan tai parhaimmillaan olla.  
Voisinpa sanoa, että ammatinvaih-

toni perustui huolelliseen harkintaan. 
Lähinnä se johtui hetken mielijoh-
teesta. Suoritin filosofian maisteriksi 
valmistumisen jälkeen naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen, ja juostuani 
kaksitoista kuukautta reppu selässä 
pitkin metsiä tuntui vaikealta pala-
ta työhöni käännöstoimistoon näyt-
töpäätteen ääreen. Työ oli sinänsä 
mielenkiintoista ja työpaikka erin-
omainen, mutta käyttöohjeiden kään-
täminen tuntui tarkoituksettomalta. 
Kaipasin kipeästi merkityksellisyyden 
tuntua työhöni. Asepalvelukseni vii-
me viikkoina tupamme pöydältä löy-
tyi Poliisikoulun hakuopas. Päätin sen 
enempää asiaa miettimättä kokeilla 
onneani. Sitähän oli, ja pari kuukautta 
kotiutumiseni jälkeen 
eteisen lattialla odotti-
kin Hervannasta lähe-
tetty paksu kirjekuori.

Alan vaihtaminen 
tuntui melkoiselta hy-
pyltä tuntemattomaan. 
Siirtymistä kääntäjästä 
poliisiksi ehkä hieman 
edesauttoi se, että si-
dokseni akateemiseen 
maailmaan tuntui löy-
hältä. Kääntäjän, tul-
kin ja opettajan ammatti, johon olin 
opiskellut, oli mielestäni enemmänkin 
käsityöläistyyppistä, tekemällä oppii 
-henkistä työtä. En mieltänyt vaihta-
vani ”alaspäin”, akateemiselta alalta 
ammattikouluun, vaan siirtyväni kisäl-
linhommasta toiseen – vaikkakaan en 

voi sanoa tienneeni tuolloin poliisin 
työnkuvasta juuri tuon taivaallista.

Opiskelin poliisiksi kohtalaisella 
menestyksellä, valmistuin ja pääsin 
heti virkaan kentälle. Parin vuoden 
jälkeen siirryin tutkintaan, ja nyt tut-
kin päätyökseni aikuisiin ja lapsiin 
kohdistuneita perheväkivaltarikoksia 
ja toimin perheväkivaltaryhmän vara-
johtajana.

* * *

Akateemisissa ammateissa on oma 
korkealentoinen hohtonsa. Ajatus-
työ, luovuus, tieteen tekeminen, kor-
keampi ajattelu, ne ovat kaikki yleviä 
ja hienoja asioita. Käännöstieteen 
opinnoissa akateemisuus kuitenkin 
välillä turhautti. Suurellisista puheis-

ta huolimatta tuntui, 
ettei oikeasta elämästä 
saanut otetta – ja jos 
konkretiaa sivuttiinkin, 
se tuntui keinotekoi-
selta. Opiskeluaikana 
istuin kuuntelemassa 
esitystä, jossa vastikään 
väitöskirjansa hyväksy-
tyksi saanut tutkija ker-
toi tutkimusaiheestaan. 
Hän oli tutkinut vuo-
sikaudet leipäpussien 

tekstejä ja analysoi niitä käännös- ja 
kielitieteen keinoin. Ihailin toki hänen 
pitkäjänteistä paneutumistaan aihee-
seen, mutta minun oli vaikea nähdä, 
mitä käytännön merkitystä tutkimuk-
sella oli.

Poliisin työssä olen sittemmin 
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Poliisin työssä olen sittemmin 
päässyt tekemisiin ihan 

kouriintuntuvan konkretian 
kanssa.

Poliisi ottaa palan 
todellisuutta ja muovaa siitä 
virkkeen, jonka sitten pitäisi 

välittää lukijalle se osa 
todellisuutta mahdollisimman 

muuttumattomana.

päässyt tekemisiin ihan kouriintuntuvan 
konkretian kanssa. Olen kaivanut pik-
kujoulujuhlijoita hangesta ja kuskannut 
heitä selviämishoitoaseman lämpöön, 
palauttanut anastettua omaisuutta sen 
alkuperäiselle omistajalle, päästänyt kär-
simyksistään siipensä murtaneen lokin ja 
sulkenut rikoksesta epäillyn metallioven 
taakse selliin. Parhaimmillaan tässä työs-
sä näkee heti työnsä jäljen ja saa välittö-
män palautteen.

Olisi kuitenkin väärin väittää, että kaik-
ki poliisina tekemäni työ tuntuisi tärkeäl-
tä ja arvokkaalta. Kun kirjoittaa sarjanä-
pistelijälle sakkoa, jonka hän repii heti 
sen käsiinsä saatuaan tai kuulustelee puo-
lisoaan jatkuvasti lyövää henkilöä viidettä 
kertaa vuoden sisällä, työn mielekkyyttä 
saa välillä ihan hakemalla hakea.

Aiemmassa työssäni olin päätyökseni 
sanankäyttäjä. Kielestä en uudessakaan 
työssäni halunnut enkä päässyt eroon. 
Kääntäjän ammatissa opin näkemään 
kielen merkityssisältöinä ja tulkintoina, ja 
sellaisena sitä poliisinakin käsittelen. Po-
liisi ottaa palan todellisuutta ja muovaa 
siitä virkkeen, jonka sitten pitäisi välittää 
lukijalle se osa todellisuutta mahdollisim-
man muuttumattomana. Kyky erottaa 
olennainen epäolennaisesta ja ilmaista 
itseään täsmällisesti korostuu.

Poliisin kieli jää mitä suurimmas-
sa määrin elämään. Sakon teonkuvaus, 
eläinsuojelutarkastukseen kirjatut ha-
vainnot, kiinnioton perusteet, kiireisen 
viikonloppuyövuoron tuoksinassa kirja-
tun rikosilmoituksen selostusosa, kuulus-
telukertomuksen nyanssit – ne ovat polii-
sin tekstejä, jotka tarvittaessa esimerkiksi 
tuomioistuimessa viipaloidaan ja kuutioi-
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Tilannetaju ja kyky 
sopeutua kulloinkin 
käsillä olevaan 
vuorovaikutus-

tilanteeseen ovat 
olennaisia. 

daan ja pilkotaan välimerkkejä ja pie-
nimpiäkin merkityssisältöjä myöten. 

Poliisilain mukaan poliisimies voi 
ottaa kiinni henkilön 
hänen suojaamisekseen 
henkeä, ruumiillista 
koskemat tomuutta , 
turvallisuutta tai terve-
yttä välittömästi uhkaa-
valta vakavalta vaaralta, 
jos henkilö ei kykene 
pitämään huolta itsestään eikä vaaraa 
voida muuten poistaa tai henkilöstä 
huolehtia muilla keinoin. Kansankie-
lellä tällaisia kiinniottoja kutsutaan 
yleensä ns. juoppokiinniotoiksi. Kiin-
niotolla pitää olla lainmukaiset perus-
teet ja ne pitää kirjata kiinniottotietoi-
hin. Helsingissä taannoin tällainen pe-
rustelu oli tiivistetty kahteen sanaan: 
”Ei kykene.” Kiinnioton tehneellä ja 
sen näin perustelleella voi olla teke-
mistä vastata laillisuusvalvojalle, miten 
kyseisen henkilön kiinniottaminen oli 
poliisilain mukaista. Sanojensa takana 
pitää todellakin pystyä seisomaan.

 Teoriassa kääntäjänä olisin voinut 
olla vastuussa ihmishengistä kääntä-
essäni hengityskoneen käyttöohjetta 
tai oikolukiessani sähkölaitteen asen-
nusopasta. Poliisina on kuitenkin jo-
kaisessa työvuorossa hyväksyttävä se, 
että mitä tahansa voi tulla vastaan mil-
loin tahansa. Väkivallan ja jopa kuo-
leman mahdollisuus on aina ilmassa, 
kun kiskoo luotiliivit päälleen ja aset-
telee asekotelon vyölleen. Toisaalta on 
tarvittaessa oltava valmis myös itse 
käyttämään jopa äärimmäistä voimaa.

Kuitenkin samalla pitäisi pystyä itse 

valitsemaan sanansa niissäkin tilan-
teissa, joissa ihminen on herkimmil-
lään. Rymistelyn vastapainona pitää 

osata punnita sanansa, 
kun odottaa ambulans-
sia miehen kanssa, joka 
on hetkeä aiemmin ah-
distuksensa syövereissä 
sytyttänyt hiuksensa tu-
leen, tai kun pitää ker-
toa vauva sylissä ovea 

avaamaan tulevalle nuorelle naiselle, 
että tästä on tunti sitten tullut leski.

Tilannetaju ja kyky sopeutua kul-
loinkin käsillä olevaan vuorovaikutus-
tilanteeseen ovat olennaisia. Yhtenä 
hetkenä sitä on kaivelemassa metro-
junan alle jääneen miehen taskuja tä-
män henkilöllisyyden selvittämiseksi 
ja seuraavana kirjoittamassa punava-
losakkoa, kun matkalla kuoleman-
syyntutkintailmoitusta kirjaamaan 
eteen sattuukin akuutti liikennerikos. 
Kummassakin tilanteessa pitää toimia 
tarkoituksenmukaisella ja asiallisella 
tavalla. Punaisen liikennevalon nou-
dattamatta jättänyt ei voi eikä hänen 
pidäkään tietää, että sakkoa kirjoittava 
konstaapeli on juuri hetkeä aiemmin 
kohdannut pahasti ruhjoutuneen ih-
misruumiin. Liikennerikkurin kanssa 
vuorovaikutustilanne lähtee taas nol-
lasta, ja poliisi käsittelee mahdollisen 
oman traumakokemuksensa muualla 
ja muutoin. Välillä tällainen omien 
tunteiden ja oman ulosannin hallinta 
vaatiikin melkoista venymistä.

Poliisin asiakkaalle virkavallan koh-
taaminen voi olla ainutlaatuinen, trau-
maattinen tai terapeuttinen kokemus. 
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Tämä kohtaamisten 
ainutkertaisuus joskus 

unohtuu, kun itselle työ on jo 
kirjaimellisesti arkea.

Minä kohtaan asiakkaita joka työpäivä, 
mutta kansalainen ei välttämättä joudu 
kasvokkain poliisin kanssa kuin kerran 
elämässään. Tämä kohtaamisten ainut-
kertaisuus joskus unohtuu, kun itselle työ 
on jo kirjaimellisesti arkea.

Liikenteenvalvontaa nuorempana 
konstaapelina harjoitellessani kohtasin 
puhallusratsiassa keski-ikäisen mieskul-
jettajan, joka ei suostunut puhaltamaan 
alkometrini pilliin. Hänen reaktionsa yl-
lätti. Lyhyen puhejudotuokion jälkeen 
hän kertoi, että syynä oli hänen vasten-
mielisyytensä naispoliiseja kohtaan. Kun 
varovasti kyselin lisää, hän kertoi taan-
noin löytäneensä oman isänsä kuolleena 
tämän asunnosta. Paikalle tulleen polii-
sipartion naisjäsen oli ensi töikseen ky-
synyt tältä mieheltä: ”Sinäkö tämän raa-
don löysit?”  Yksittäinen sananvalinta oli 
osunut häntä herkällä hetkellä vyön alle, 
ja kaikki naispoliisit muuttuivat hänen 
silmissään tunteettomiksi töksäyttelijöik-
si. Pyysin anteeksi kollegani puolesta, ja 
lopuksi mies puhalsi alkometriin – nol-
latuloksen – ja kaasutti toivottavasti ke-
ventynein mielin pois. Arvokkain oppini 
siltä ratsialta taisikin olla poliisin amma-
tista ylipäänsä, ei niinkään liikenteenval-
vonnasta.

Puolustusvoimista vitsaillaan, että aina 
on kiire odottamaan. Poliisilla ei ole aina 
niin kiire, mutta odottamaan kyllä joutuu 
ja usein asiakkaan kanssa. Olen viettä-
nyt tuntikausia kuljetettavien tai oikeu-
denkäyntiin vietävien kiinniotettujen tai 
vangittujen kanssa, tahdonvastaiseen 
hoitoon vietävien mieleltään sairaiden 
ihmisten kanssa ja raiskausten uhrien 
kanssa oikeuslääketieteen laitoksella yön 



14

Joskus parasta 
viestintää on olla 

hiljaa.

tunteina. Kenties tärkeimpiä odotuk-
sen ja ajanvieton hetkiä ovat olleet ne 
partiokaverin kanssa poliisiautossa 
vietetyt tunnit. Virka-
mieskin on hämmästyt-
tävän paljas ja haavoit-
tuvainen väsyneenä tai 
koettuaan työtehtävällä 
jotakin poikkeuksellista, yllättävää tai 
järkyttävää. Joskus parasta viestintää 
on olla hiljaa. Huumorilla on oma 
paikkansa niin kollegoiden kuin jos-
kus asiakkaidenkin kanssa, ja takuu-
varma keino sujuvoittaa kommuni-
kaatiota on olla oma itsensä.

Joskus viestinnässä merkityksiä vä-
littää pelkästään äänen sävy tai puhu-
jan ilme. Haastattelin opiskeluaika-
na erästä esitystä varten raiskauksen 
uhriksi joutunutta naista. Hän kertoi 
soittaneensa tapahtuneen jälkeen po-
liisilaitokselle ja kertoneensa epävar-
masti, että hänet oli ”ehkä raiskattu”. 
Puheluun vastannut poliisimies oli 
kehottanut jämäkästi naista hakeutu-
maan sairaalaan ja kertonut partion 
tulevan perässä. Nainen sanoi, ettei 
ikinä unohda sen poliisin ääntä. Pelk-
kä äänensävy oli kuulemma kertonut 
hänelle, että hänet otettiin tosissaan.

Kääntäjä on kulttuurienvälisen 
viestinnän ammattilainen, mutta 
niin on poliisikin. Mistä muusta kuin 
kulttuurien kohtaamisesta olisikaan 
kysymys, kun poliisimies yrittää kuu-
lustella ”en kommentoi” -linjan va-
linnutta järjestäytyneen rikollisuuden 
edustajaa tai puhuttaa kadulla elä-
vää, vuosikymmenet pullo kädessä 
viettänyttä rantojen miestä? Asiak- 

kaat ovat välillä niin erilaisesta maail-
masta ja kulttuurista, että on työn ta-
kana yrittää ymmärtää heidän arkeaan. 

Tilannetajua ja kykyä 
tulkita toista ihmistä 
voi toki opiskella, mut-
ta parhaiten niitä har-
jaannuttaa elämänko-

kemus ja työnteko.
Opiskelin pääaineenani englantia, 

eivätkä opintoni ole todellakaan men-
neet hukkaan. On kuitenkin turha 
luulla, että englannilla pärjäisi aina ja 
kaikkialla. Sanotaan, että yleisin vieras 
kieli on huonosti puhuttu englanti. 
Seppo Räty kertoi aikanaan kisamat-
kasta, että ”Atlantaan lähtiessä päätin, 
että en perkele puhu koko matkalla 
englannin sanaa – suomella on pärjät-
tävä”. Moni muualla kuin Suomessa 
syntynyt on ottanut vastaavan asen-
teen tullessaan Suomeen. Venäläinen 
tahtoo puhua venäjää ja romanialai-
nen romaniaa. Huonosti puhuttu eng-
lantikin voi olla vain kaukainen haave. 
Englannilla pääsee toki usein eteen-
päin, mutta ei se kaikkia portteja avaa. 
Siitä eteenpäin pitää luovia jollakin 
muulla kielellä, kollegan avustuksella, 
käsimerkeillä tai tulkin avulla.

* * *

On vaikea ajatella, mitä olisin ilman 
aiempia opintojani ja millainen poliisi 
olisin ilman omaa koulutustaustaani. 
Opiskelin viisi vuotta kieliä, kirjoitta-
mista, puhumista ja ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, ja nämä asiat ovat 
päivittäin keskiössä myös rikostutki-
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Asiakkaat ovat välillä niin 
erilaisesta maailmasta ja 
kulttuurista, että on työn 
takana yrittää ymmärtää 

heidän arkeaan.

Aiempi tutkinto tai 
opinnot voivat myös toimia 

astinlautana joko poikki- tai 
pystysuuntaiselle etenemiselle.

jan työssäni. Poliisin työnkuva on kui-
tenkin niin moninainen, että oikeastaan 
mistä tahansa työ- ja elämänkokemukses-
ta on hyötyä. Omalla kurssillani oli muun 
muassa metsuri, flamenco-tanssija, kaup-
patieteilijä ja kaupan myyjä, ja väittäisin, 
että jokainen pystyi hyödyntämään omia 
kokemuksiaan jollain opiskelun, työssä-
oppimisen ja työnteon osa-alueella.

Yksi poliisin työn hienouksista piilee 
siinä, että saman perustutkinnon voimin 
voi toimia mitä erilaisimmissa työteh-
tävissä: päätyökseen voi penslata sor-
menjälkiä ja imuroida kuituja, ratsastaa 
hevosella Helsingin kaduilla, veneillä 
Saimaalla, ripittää kaahailijoita tai tutkia 
ulkomaalaisasioita, väkivaltaa tai talo-
usrikoksia. Poikkisuuntaista etenemistä 
rajoittavat oikeastaan vain omat kyvyt, 
soveltuvuus ja kiinnostus. Vaihtaa eh-
tii myöhemminkin ja monta kertaa, ja 
poliisina voikin tavallaan tehdä yhdellä 
uralla monta eri uraa. Aiempi tutkinto 
tai opinnot voivat myös toimia astinlau-
tana joko poikki- tai pystysuuntaiselle 
etenemiselle.

Poliisin työ on pitkälti eriasteista ongel-
manratkaisua: mitä voin tehdä tässä tilan-
teessa, mitä pitää tehdä, millä perusteella, 
mikä on tarkoituksenmukaisin, lievin tai 
vähiten haittaa aiheuttava keino. Samalla 
pitäisi analysoida ja havainnoida tilannet-
ta, olosuhteita ja paikalla olevia ihmisiä. 
Joskus tähän ajatusprosessiin on aikaa 
kolme sekuntia, joskus kolme kuukautta.

Uskon, että korkeakouluopinnot ovat 
antaneet valmiuksia tällaiseen ongelman-
ratkaisuajatteluun. Etenkin rikostutkin-
nassa, missä parhaimmillaan työ on hy-
vin itsenäistä ja vaatii tarkkaavaista mutta 
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luovaakin otetta, on etua siitä, että on 
oppinut hakemaan tietoa, näkemään 
syy-yhteyksiä, suhtautumaan kriitti-
sesti lukemaansa ja kuulemaansa ja 
tarttumaan epäjohdonmukaisuuksiin 
sekä toisaalta keskittymään olennai-
seen. Aiemmat opinnot harjaannutta-
vat näitä taitoja, mutta ei niitäkään yk-
sinomaan koulunpenkkiä kuluttamalla 
opi. Kun rappukäytävästä kuuntelee 
asunnossaan juoppohulluuskohtauk-
sen kourissa huonekaluja heittelevää 
miestä ja tietää, että sisään on mentävä 
ja että se sisään menijä olen minä, ei 
akateeminen loppututkintokaan juuri 
lämmitä. 

 Olisi helppo ajatella, että kaikki ai-
emmin tekemäni on ohjannut ja joh-
tanut minut tähän pisteeseen. Tehtyjä 
ratkaisuja ei kuitenkaan pitäisi arvioi-
da niiden lopputuleman perusteella. 
Ratkaisu on itsessään joko hyvä tai 
huono riippumatta siitä, mihin se joh-
taa. Joka tapauksessa olen erinäisten 
mutkien kautta päätynyt rikostutkijak-
si, eikä mikään tähänastisessa matkas-
sani kaduta. 

Sattuma tai oma tahto voivat viedä 
minut vielä moniin uusiin haasteisiin, 
ja niitä tässä työssä riittää.

Kisällinä oppiminen jatkuu, ja työn 
haastavuus vetääkin välillä nöyräksi. 
Vastuu tuntuu ja välillä painaakin, mut-
ta toisaalta saan kokea työssäni kaipaa-
maani merkityksellisyyttä. Olen ylpeä 
työstäni ja ammattikunnastani. Poliisi 
astuu isolla kengällä, ja siitä jää iso jälki.
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Strategiapäällikkö Ari  
Evwaraye työskentelee sisä- 
ministeriössä sisäisen turval-
lisuuden laaja-alaisten kysy-
mysten ja poikkihallinnolli-
sen yhteistyön parissa. Hänen 
valtiotieteiden pro gradu 
-työnsä vuonna 2011 käsitte-
li poliisin ennaltaehkäisytoi-
mia vakavan väkivaltarikolli-
suuden vähentämiseksi.

Evwaraye valmistui poliisiksi 
vuonna 2007. Ennen siirty-
mistään ministeriöön hän  
on työskennellyt sekä pai-
kallispoliisissa että Suojelu-
poliisissa.

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2015.

”Ei vain pahan poistamista 
vaan myös hyvän lisäämistä”

Ari Evwaraye

Näillä sanoin pääministe-
ri Jyrki Katainen kiteytti 
marraskuussa 2013 filosofi 

Pekka Himasen johtaman kansainväli-
sen tutkimushankkeen loppuraportin 
”Kestävän kasvun malli”. Kataisen 
hallituksen tilaama tulevaisuusraport-
ti herätti paljon julkista keskustelua. 
Se sai osakseen niin syytöksiä hyvä-
veli-asetelmasta, jossa pääministerin 
entuudestaan tuntema tutkija sai joh-
dettavakseen taloudellisesti mittavan 
tutkimushankkeen, kuin syytöksiä 
turhanpäiväisestä sanahelinästä, joka 
ei yhteiskuntapoliittisesti tarkoittanut 
mitään. Riippumatta siitä, miten hyö-
dyllinen raportti oli Suomen tulevai-
suudelle, voisi sen keskeisessä teesissä 
– ”hyvän lisääminen” – kuitenkin olla 
jotakin sellaista, mikä voisi leimata ai-
nakin tulevaisuuden poliisityötä.

Poliisilain 1 §:n mukaan poliisin teh-
tävänä on oikeus- ja yhteiskuntajär-
jestyksen turvaaminen, yleisen järjes-
tyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen 
sekä rikosten ennalta estäminen, pal-
jastaminen, selvittäminen ja syytehar-Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Minulle opetettiin 
poliisin peruskurssilla, 

että ainakin 
rikostorjuntaan 

liittyvät tehtävät 
on kirjattu 

lakiin ikään kuin 
tärkeysjärjestyksessä: 

rikosten ennalta 
estäminen on 

tärkeämpää kuin 
niiden paljastaminen 
tai syyteharkintaan 

saattaminen.

kintaan saattaminen. Minulle opetet-
tiin poliisin peruskurssilla, että ainakin 
rikostorjuntaan liittyvät 
tehtävät on kirjattu la-
kiin ikään kuin tärkeys-
järjestyksessä: rikosten 
ennalta estäminen on 
tärkeämpää kuin niiden 
paljastaminen tai syy-
teharkintaan saattami-
nen. Tämän selitettiin 
tarkoittavan esimerkiksi 
sitä, että jos vain mah-
dollista, on estettävä 
päihtynyttä menemästä 
auton rattiin sen sijasta, 
että odotettaisiin hänen 
lähtevän ajamaan ja sit-
ten puhallutettaisiin hänet, rikoksen jo 
tapahduttua.

Poliisikoulutus antaa hyvät valmiu-
det yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseen sekä rikosten sel-
vittämiseen. Ajoneuvo- sekä jalkapar-
tiointi, rangaistusmääräysvaatimusten 
antaminen ja kuulustelutaito ovat 
esimerkkejä asioista, joita koulutuk-
sessa opetellaan. Koska poliisi käyttää 
suurta julkista valtaa, menee puolet 
opiskeluajasta näitä asioita koskevien 
lakien ja sääntöjen opetteluun. Pelkkä 
”temppu ja miten se tehdään” ei riitä. 
Tärkeämpää on oppia ”koska tempun 
saa tehdä ja millä edellytyksillä”.

Voisi jopa sanoa, että Suomen kal-
taisessa oikeusvaltiossa poliisitoimin-
nan ydin on laillisuusperiaate – kaikki 
tehdään sääntöjen mukaan ja kaikesta, 
mitä tehdään, puolestaan on säännöt. 
Voiko tämä kuitenkin johtaa siihen, 

että jos jostakin asiasta ei ole tarkkoja 
sääntöjä, ei ole kunnolla toimintaa? 

Selvittäessäni po-
liisin ennalta estävää 
toimintaa koskevaa 
lainsäädäntöä ja oh-
jeistusta omaa loppu-
työtäni varten törmä-
sin nimittäin hieman 
yllättäen siihen, että 
niitä ei juuri ollut. Po-
liisilain esitöissä ja oi-
keuskir jallisuudessa 
kerrotaan, että ennalta 
estävään toimintaan 
voi kuulua esimerkik-
si lähipoliisitoiminta, 
suojausneuvonta, am-

mattirikollisten valvonta, tieliikenne-
ympäristön kehittämishankkeet, kou-
lutus sekä tieteellinen tutkimus. Myös 
nuoriso- tai koulupoliisitoiminta sekä 
liikenneturvallisuusvalistus mainitaan 
usein poliisin ennalta estävää työtä ku-
vattaessa. Toimintaa siis on, ja se on 
selvästi jopa varsin kirjavaa. Kuiten-
kaan käsityksemme siitä, mitä kaikkea 
se voi pitää sisällään saatikka sitten, 
mitä sen tulisi pitää sisällään, eivät ole 
ihan selkeitä.

Rikoksesta epäillyn kuulusteluun pä-
tevät samat säännöt riippumatta siitä, 
kuulustellaanko murhasta epäiltyä tai 
vaikkapa ensikertalaista näpistelijää. 
Suomalaiseen oikeusvarmuuteen kuu-
luu myös se, että rikostutkinta etenee 
samalla lailla laadukkaasti kaikkialla 
Suomessa, tekipä tutkintaa sitten Ka-
jaanin tai Pasilan poliisi. Suojausneu-
vontaa tai koulupoliisin työtä puoles-
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Voisi jopa sanoa, että Suomen 
kaltaisessa oikeusvaltiossa 

poliisitoiminnan ydin on 
laillisuusperiaate – kaikki 
tehdään sääntöjen mukaan 

ja kaikesta, mitä tehdään, 
puolestaan on säännöt. 

Ennaltaehkäisyyn ei samalla 
tavalla voikaan kirjoittaa 

sääntöjä kuin muuhun toimintaan.

taan yhdistää oikeastaan vain se, että mo-
lemmissa niissä on kyse poliisin ennalta 
estävästä toiminnasta. Yhteisiä sääntöjä 
niille ei siis edes voida kirjoittaa. Suo-
jausneuvontaa ei myöskään saa joka po-
liisilaitoksella, ammattirikollisten valvonta 
vaihtelee paljon alueittain ja jossakin on 
koulupoliiseja, kun taas toisaalla ei. En-
nalta estävä työ on hajanaista. Ennaltaeh-
käisyyn ei samalla tavalla voikaan kirjoit-
taa sääntöjä kuin muuhun toimintaan.

Vaikka rikosten ennaltaehkäisyyn on 
varmasti vaikeampi luoda kattavia järjes-
telmiä kuin niiden tutkintaan, ei se kui-
tenkaan ole ainoa syy siihen, että rikosten 
tutkinta on vakiintunut osa päivittäistä 
poliisitoimintaa, mutta ennaltaehkäisy ei.

Yhden selityksen mukaan lain tarkoitta-
ma ennalta estävä työ ei ole eikä sen kuu-
lukaan olla erillistä toimintaa. Tämän käsi-
tyksen mukaan poliisi hoitaa oman osansa 
rikosten ennalta ehkäisemisestä, kun se 
suorittaa näkyvää valvontaa ja paljastaa 
sekä selvittää rikoksia tehokkaasti: kiinni-
jäämisriski pysyy korkeana ja rangaistusten 
pelko saa ihmiset pidättäytymään rikosten 
tekemisestä. Ne, jotka näkyvästä valvon-
nasta ja kiinnijäämisriskistä huolimatta te-
kevät kovia rikoksia, otetaan kiinni ja he 
saavat tuomioistuimelta vankeustuomion. 
Tällöin pahantekijät eivät ainakaan tee 
rikoksia yhteiskunnassa sinä aikana, kun 
he ovat vankilassa. Nämä asiat  – yleinen 
rangaistuspelote sekä rikoksentekijän eris-
täminen – ovat niin kutsutun rangaistus-
teorian peruskiviä. Ongelma on se, että ne 
eivät oikeastaan toimi. Perinteiset poliisi-
keinot ovat huonoja ennaltaehkäisyyn.

* * *
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Ne tarkoittavat, 
että kattavakaan 

yleisvalvonta, 
kiinnijäämisriskin 
ylläpitäminen tai 

tehokas rikostutkinta 
eivät ole riittäviä 

tai tehokkaita 
ennaltaehkäisyn 

menetelmiä.

Olen harvoin niin keskittyneesti seu-
rannut akateemisen tutkimuksen tu-
losten esittelyä kuin vuoden 2014 
Tukholman kansainvälisessä krimino-
logiaseminaarissa, kun kaksi juhlapu-
hujaa, yhdysvaltalaiset Daniel Nagin 
ja Joan Petersilia, kertoivat tutkimus-
tuloksistaan. Nagin ja Petersilia ovat 
kumpikin luoneet uran tutkimalla ri-
kosprosessin eri vaiheiden vaikutusta 
rikosten tekemiseen ja niiden uusimi-
seen.

Omassa esityksessään Nagin kävi 
kesäisessä luentosalissa amerikkalai-
sen selkeästi läpi, miten kiinnijäämi-
sen, pidättämisen, syytteen nostami-
sen ja tuomion saamisen todennäköi-
syys vaikuttivat siihen, ryhtyvätkö ri-
koksentekijät johonkin 
rikokseen. Lisäksi hän 
tarkasteli mahdollisen 
tuomion ankaruuden 
vaikutusta rikokseen 
ryhtymiselle. Hänen 
aineistonsa oli kerätty 
ympäri maailmaa usean 
vuosikymmenen aika-
na. Naginin tutkimuk-
sen tulos oli karkeasti 
ottaen, että ainoastaan 
kiinnijäämisriskillä oli rikoksia ennal-
ta estävä vaikutus. Sekin oli vähäi-
nen eikä liittynyt rikoksesta saatavan 
rangaistuksen todennäköisyyteen tai 
ankaruuteen. Pikemminkin se liittyi 
ihmisen primitiiviseltä vaikuttavaan 
haluun välttää itse kiinnijäämishetki ja 
-kokemus.

Vielä hämmentävämpänä voi pitää 
Joan Petersilian löytöjä. Hänen tut-

kimustensa mukaan ankarat rangais-
tukset lisäävät rikollisuutta. Jos kaksi 
rikoksentekijää jää kiinni identtisistä 
teoista ja saa eripituiset rangaistukset, 
tulee se, joka vapautuu myöhemmin, 
vapauduttuaan tekemään sekä enem-
män että vakavampia rikoksia kuin 
se, joka vapautuu aiemmin. Eli ajatus, 
että rikoksentekijä on ainakin poissa 
kaduilta tekemästä rikoksia sen aikaa 
kun hän on vankilassa, on periaattees-
sa oikea, mutta koko yhteiskunnan 
tasolla ja pidemmällä aikavälillä pitkät 
vankeusrangaistukset lisäävät rikolli-
suutta. Petersilian löydökset perustu-
vat sille, että rangaistuksen pituus lisää 
vangin syrjäytymistä yhteiskunnasta. 
Se heikentää hänen kykyään palata ri-

koksettomaan elämään 
yhteiskunnassa. Pitkä 
vankilassaoloaika lujit-
taa rikollista identiteet-
tiä ja vääränlaista sosi-
aalista verkostoa.

Naginin ja Petersi-
lian tutkimukset ovat 
pieni mutta tunnet-
tu osa suurta joukkoa 
kansainvälisiä krimi-
nologisia tutkimuksia, 

joiden lopputulokset osoittavat lähes 
poikkeuksetta samaan suuntaan. Polii-
sin ennalta estävälle toiminnalle näil-
lä löydöksillä on tärkeä merkitys. Ne 
tarkoittavat, että kattavakaan yleisval-
vonta, kiinnijäämisriskin ylläpitämi-
nen tai tehokas rikostutkinta eivät ole 
riittäviä tai tehokkaita ennaltaehkäisyn 
menetelmiä.

Suomessa poliisien määrä suhteessa 
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Rikokset ja niiden valmistelu 
myös tapahtuvat enenevässä 

määrin paikoissa, joihin näkyvä 
valvonta ei ulotu – suljetuissa 

yhteisöissä, kodeissa, 
työpaikoilla ja internetissä.

Rikollisuus kasautuu 
voimakkaasti hyvin pienelle 

osalle väestöä.

väestön kokonaismäärään on Euroopan 
pienimpiä, noin 150 poliisimiestä 100 
000 asukasta kohti. Manner-Euroopassa 
ei ole epätavanomaista, että sama suhde-
luku on jopa kolminkertainen. Tämä tar-
koittaa meille sitä, että jopa siinä tapauk-
sessa, että valvonnan lisääminen olisikin 
tehokas toimenpide, mahdollisuutemme 
lisätä sitä niin paljon, että sillä saataisiin 
merkittävä rikoksia vähentävä vaikutus, 
on huono. Rikokset ja niiden valmistelu 
myös tapahtuvat enenevässä määrin pai-
koissa, joihin näkyvä valvonta ei ulotu 
– suljetuissa yhteisöissä, kodeissa, työpai-
koilla ja internetissä.

Tutkitun tiedon vaikutus suomalai-
seen rangaistuskäytäntöön näkyy myös 
poliisityössä. Ei liene vain yksi tai kaksi 
konstaapelia, jotka ovat panneet merkille, 
että poliisin asiakaskunnassa on heikko 
vaihtuvuus. Tuomioistuintemme antamat 
tuomiot, joita usein julkisessa keskuste-
lussa pidetään liian lievinä, näkyvät siten, 
että rikoksentekijät ovat edellisen teon 
jälkeen pian uudelleen poliisin kanssa te-
kemisissä. Onkin helppo samaistua siihen 
turhautumiseen, jota moni poliisi koke-
nee esimerkiksi nuoren rikoksenuusijan 
kolmatta kertaa nähdessään. Kuitenkin – 
kuten Petersilian tutkimukset osoittavat 
– meillä olisi todennäköisesti rikollisuutta 
paljon enemmän, mikäli tuomiot olisivat 
vaikka kaksin verroin ankarampia.

Poliisin asiakaskunnan heikko vaih-
tuvuus kertoo kuitenkin myös jostain 
muusta, mikä ensi silmäyksellä näyttää 
vain synkältä tilastolta: alle kolme pro-
senttia väestöstä tekee puolet kaikista 
rikoksista. Rikollisuus kasautuu voimak-
kaasti hyvin pienelle osalle väestöä. Vä-
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Vaikealta 
vaikuttava rikosten 

ja sosiaalisten 
ongelmien 

kasautuminen on 
ennaltaehkäisyn 
näkökulmasta 

kuitenkin mahdollisuus. 

kivaltarikoksissa kasautuminen on 
vielä voimakkaampaa rikoksen uhreil-
la kuin tekijöillä: yksi prosentti väes-
töstä kokee kaksi kolmasosaa kaikes-
ta väkivallasta. Tämä sama prosentti 
väestöstä joutuu väkivallan uhriksi 
yli kymmenen kertaa vuoden aika-
na. Helposti piiloon jäävä seikka on 
se, että rikoksen tekijät ja uhrit ovat 
usein samoja henkilöitä. Tälle samalle 
väestön osalle kasaantuu myös muita 
sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia: 
työttömyyttä, koulupudokkuutta sekä 
mielenterveys- ja päihdeongelmia. Po-
liisin pieni asiakaskunta on myös use-
an muun toimijan asiakaskuntaa.

* * *

Vaikealta vaikuttava rikosten ja sosi-
aalisten ongelmien kasautuminen on 
ennaltaehkäisyn näkökulmasta kui-
tenkin mahdollisuus. Vaikuttamalla 
vain pieneen osaan väestöä voidaan 
mahdollisesti vähentää 
merkittävää osaa kaikes-
ta rikollisuudesta.

Useat tutkimukset 
kertovat, että rikosten 
ja turvallisuusongelmien 
ennaltaehkäisy on talo-
udellisesti kannattavaa. 
Esimerkiksi Ruotsis-
sa vuonna 2013 tehty 
kustannusanalyysi osoitti, että yhden, 
vain vähän väkivaltaisesti oireilevan 
ääriliikkeeseen kuuluvan henkilön yh-
teiskunnallinen kustannus on lähem-
mäs 100 000 euroa vuodessa. Pienen, 
15–20 henkilön paikallisen äärioikeis-

tolaisjengin aiheuttamat kustannukset 
15 vuoden aikana ovat noin 30 miljoo-
naa euroa. Nämä kustannukset koos-
tuvat rikosten selvittämisestä, niiden 
aiheuttamien vahinkojen korjaamises-
ta, uhrien ja tekijän sairaalahoidosta, 
työpoissaoloista ja työttömyydestä 
johtuvista veronmenetyksistä sekä 
muista menoista, joita tällainen syr-
jäytyminen aiheuttaa. Tuolla 100 000 
euron summalla voitaisiin esimerkiksi 
palkata kaksi poliisia, nuorisotyönte-
kijää tai järjestötyöntekijää tekemään 
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaeh-
käisyä paikallistasolla. Ja, kuten sama 
tutkimus osoittaa, näiden työntekijöi-
den vaikuttavuus olisi paljon suurem-
pi kuin vain yhden nuoren ääriliikkee-
seen liittymisen estäminen. Ennalta-
ehkäisy maksaa itsensä takaisin.

Tämän tiedon perusteella voisi aja-
tella, että turvallisuusongelmien en-
naltaehkäisy olisi poliisin tai jonkin 
muun viranomaisen tosiasiallinen 

päätyö jo tänä päivä-
nä. Eihän voi olla, että 
pelkkä puutteellinen 
tieto siitä, miten vä-
hän kiinnijäämisriski 
ehkäisee rikoksia, olisi 
esteenä aidolle ennalta 
ehkäisevälle työotteel-
le. Näin ei varmasti 
olekaan, vaan toinen 

suuri este toiminnalle tulee hallinnon 
luonteesta. Ne säästöt, joita ennalta 
ehkäisevä työ tuo, eivät näy pelkäs-
tään poliisin tai sosiaalitoimen tai Ke-
lan säästöinä, vaan ne muodostavat 
pieniä puroja, jotka näkyvät vähän 
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Ennaltaehkäisytyön ei tarvitse 
olla perinteisillä mittareilla 
edes kovin tehokasta, jotta se 

olisi hyödyllistä. 

kaikkien budjeteissa. Mikään yksittäinen 
viranomainen ei siis yksin hyödy näistä 
säästöistä vaan koko yhteiskunta. Kun 
viranomaisten toiminnan tuloksellisuutta 
sitten seurataan konkreettisilla suoritteil-
la, kuten rikosjuttujen tutkinta-ajoilla, ja-
etuilla sakoilla tai liikenteessä puhallutet-
tujen määrällä, on vaikea yhtälö valmis: 
ennaltaehkäisyn hyödyt jaetaan ”muiden 
kanssa” ja jokainen ennaltaehkäisyyn 
käytetty henkilötyövuosi on pois ”omi-
en” mitattavien tulosten kuten vaikkapa 
puhallutusten tekemisestä.

Vaikka ennaltaehkäisy on ensisijai-
sesti kannattavaa yhteiskunnalle, on 
siitä kuitenkin hyötyä myös poliisille it-
selleen. Ennaltaehkäisytyön ei tarvitse 
olla perinteisillä mittareilla edes kovin 
tehokasta, jotta se olisi hyödyllistä. Esi-
merkkinä voidaan käyttää vaikka Länsi-
Uudenmaan poliisilaitoksen ja Lyömätön 
Linja Espoossa ry:n yhdessä kehittämää 
Väkivallan katkaisu -mallia. Siinä poliisi 
ohjaa lähisuhdeväkivallasta epäillyn te-
kijän joko jo tavattaessa tai viimeistään 
kuulustelusta kolmannen sektorin toimi-
jan tarjoamaan väkivallan vähentämisoh-
jelmaan. Rikoksentekijän osallistuminen 
ohjelmaan ei vaikuta itse rikosprosessiin 
mitenkään ja siihen ohjaaminen vie asian 
tuntevalta poliisilta ehkä viisi minuuttia 
enemmän työaikaa. Kun otetaan huomi-
oon, miten paljon yksi lähisuhdeväkival-
tajuttu sitoo poliisin resursseja hälytyk-
sestä valmiiseen esitutkintapöytäkirjaan, 
täytyy väkivallan katkaisuohjelman on-
nistua ehkä vain joka kymmenennen lä-
hisuhdeväkivallan tekijän kohdalla, jotta 
hänen tekemättä jäävien seuraavien rikos-
tensa poliisilta säästämä vaiva on enem-
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Ymmärtämällä 
ongelmien syitä 

ymmärretään samalla, 
mihin tekijöihin 

vaikuttamalla voidaan 
ennaltaehkäistä 

niitä

män kuin kaikkien perheväkivallan 
tekijöiden ohjaukseen käytetty aika. 
Voi olla, että laskennal-
lisesti ”onnistumispro-
sentin” ei tarvitse olla 
näinkään suuri. Kuten 
edellä on todettu, yksi 
tekijä tekee usein pal-
jon tekoja. Siinä missä 
tutkinta ja mahdollinen 
rangaistus kohdistuvat 
lähtevät varsinaisesta teosta, Väkival-
lan katkaisu -mallin kaltainen ennalta-
ehkäisy kohdistuu tekijään itseensä ja 
sitä kautta kaikkiin hänen tuleviin te-
koihinsa. Tällainen tehokkuuslaskenta 
kuitenkin sivuuttaa poliisin ohjaavan 
toiminnan kaikkein tärkeimmän seu-
rauksen: sen, että toiminnan ansiosta 
vähintään joka kymmenes uhri, joka 
kymmenes tekijä ja usein yksi koko-
nainen perhe pystyvät jatkamaan elä-
määnsä ilman väkivaltaa.

Väkivallan katkaisu -malli osoittaa 
hyvin sen, mihin rikosten ennaltaeh-
käisy ja poliisin rooli ennaltaehkäisys-
sä perustuvat. Olen viimeiset kolme ja 
puoli vuotta työskennellyt valtakun-
nallisen sisäisen turvallisuuden ohjel-
man parissa. Sen yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on ollut kehittää ja levittää 
toimintamalleja, jotka tehokkaasti en-
naltaehkäisevät erilaisia turvallisuus-
ongelmia. Tällaisten toimintamallien 
kehittäminen edellyttää jatkuvaa arvi-
ointia ja sen opiskelua, mistä turvalli-
suusongelmat johtuvat. Työpaikoilla 
kohdattu väkivalta on ilmiönä erilai-
nen kuin ääriajatteluun perustuvat 
väkivallanteot, ja huumausaineiden 

myyminen kadulla on erilainen ilmiö 
kuin vaikkapa viharikokset. Ymmär-

tämällä ongelmien syitä 
ymmärretään samalla, 
mihin tekijöihin vaikut-
tamalla voidaan ennal-
taehkäistä niitä. Tätä 
analyysiä tekemällä po-
liisin rooli ja mahdolli-
suudet löytyvät. Avain 
on siinä, että tunnis-

tetaan ne kohdat, joissa poliisi yksin 
tai yhdessä jonkun muun kanssa voi 
tehokkaasti vaikuttaa kielteiseen ke-
hitykseen. Kaikkia ilmiöitä ei voi tai 
kannata yrittää ennaltaehkäistä, aina-
kaan osana poliisin toimintaa.

Harva turvallisuusongelma tai ri-
kollisuusilmiö on sellainen, ettei sen 
kanssa olisi tekemisissä laaja joukko 
erilaisia ammattilaisia, jotka voivat 
asiaan vaikuttaa ennen ongelmien il-
menemistä. Poliisi on yksi näistä am-
mattilaisista. Rikosten taustasyihin 
vaikutettaessa poliisin rooli on kui-
tenkin erilainen kuin vaikkapa rikos-
tutkinnassa: poliisi toimii osana mo-
niammatillista toimijoiden ketjua eikä 
yksin. Resurssien näkökulmasta tämä 
on helpotus. ”Taakkaa” ei tarvitse 
kantaa yksin – kunhan yhteistyö mui-
den toimijoiden kanssa on kunnossa. 
Tämä edellyttää usein sitä, että yhteis-
työtä varten on olemassa sopimukset, 
rakenteet ja, ennen kaikkea, vahva 
luottamus poliisin ja näiden muiden 
toimijoiden välillä. 

Esimerkiksi koulusurmista tiede-
tään, että käsittelemättömät kiusaa-
miskokemukset, ahdistukseen ja ma-
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Rikosten taustasyihin 
vaikutettaessa poliisin rooli 
on kuitenkin erilainen kuin 
vaikkapa rikostutkinnassa: 

poliisi toimii osana 
moniammatillista toimijoiden 

ketjua eikä yksin. 

Usein on myös niin, että 
laillinen velvoite ennalta 

estää rikos on poliisilla, mutta 
parhaat työkalut ovat muilla.  

sennukseen liittyvät mielenterveyson-
gelmat, päätyminen joukkosurmia ihan-
noiville sivuille internetissä sekä helppo 
pääsy ampuma-aseisiin ovat usein näiden 
tekojen taustalla. Poliisi voi olla se, jolle 
kiusaamiskokemus paljastuu, tai se, jonka 
tietoon henkilön huolestuttavat kirjoi-
tukset keskustelupalstoilla tulevat, mutta 
poliisi ei voi olla se, joka hoitaa henkilön 
kiusaamistraumoja tai mielenterveyson-
gelmia ammattilaisnäkökulmasta. Poliisi 
voi kuitenkin välittää näitä tärkeitä tietoja 
esimerkiksi koululle tai terveydenhuol-
lolle, jotka eivät muuten tietoja saisi. Sen 
lisäksi poliisi tietysti hoitaa omaan toimi-
valtaansa kuuluvan tehtävän eli ampuma-
aseiden saatavuuden rajoittamisen silloin, 
kun siihen on aihetta ja lailliset perusteet. 
Poliisin suora, oma ennalta estävä toi-
minta voi konkreettisina toimenpiteinä 
erilaisissa tilanteissa olla jopa vähäistä, 
mutta poliisilla on sitäkin tärkeämpi rooli 
sekä toiminnan käynnistäjänä että yhteis-
työn veturina.

Poliisi on, kuten aina ennenkin, turval-
lisuuskysymysten asiantuntija. Usein on 
myös niin, että laillinen velvoite ennalta 
estää rikos on poliisilla, mutta parhaat 
työkalut ovat muilla.  Voi esimerkiksi olla, 
että ilman poliisin aloitetta masentuneen 
ja aseista kiinnostuneen nuoren ihmisen 
vierailut ihmisvihaan liittyvillä verkkosi-
vuilla voivat jäädä muille tapausta lähellä 
oleville merkityksettömäksi seikaksi.

Lähes näin kävikin eräässä hiljattaisessa 
tapauksessa. Poliisi sai huoli-ilmoituksen 
nuoresta aikuisesta, joka oli vihjaissut 
netissä tekevänsä koulusurman ja jon-
ka profiili sosiaalisessa mediassa huokui 
viittauksia suomalaisiin ja amerikkalaisiin 
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Jos pehmeällä 
kuitenkin 

tarkoitetaan jotain 
sellaista, mikä ei 

kuulu poliisitoiminnan 
kovaan ytimeen, 

niin on todettava, 
että joukkosurmien 
estämisessä ei ole 
mitään pehmeää.

koulusurmaajiin. Poliisi selvitti tapa-
usta, mutta nopeasti ilmeni, että rikos-
prosessuaalisesti asia oli 
selvä: ei ollut riittävää 
näyttöä siitä, että hen-
kilö valmistelisi törkeää 
henkeen tai terveyteen 
kohdistuvaa rikosta, 
mistä häntä voitaisiin 
tuomita. Koulusurmaa-
jista tiedetyn perusteel-
la hänellä oli kuitenkin 
useita joukkosurmaan 
ryhtymiseen liittyviä 
riskitekijöitä. Asiaa ei voinut jättää 
sikseen. Ilmeni, että yksi näistä on-
gelmista oli mielenterveyteen liittyvä. 
Aivan kuten monella muulla joukko-
surman toteuttaneella tai sillä uhkail-
leella mielenterveysongelmaan ei kui-
tenkaan liittynyt sellaisia harhoja, vä-
kivaltaisuutta tai itsetuhoisuutta, että 
sen perusteella henkilön olisi voinut 
määrätä tahdonvastaiseen hoitoon. 
Terveydenhuollon näkökulmasta hen-
kilö ei edes ollut akuutisti palvelujen 
tarpeessa.

Poliisi oli vaikeassa tilanteessa. Pe-
rinteisistä keinoista jäljellä oli ainoas-
taan poliisilain mukainen tarkkailu tai 
kiinniottaminen rikoksilta tai häiriöiltä 
suojaamiseksi. Ongelmaksi muodostui 
uhkan luonne: vaikka todennäköisyys 
sille, että mahdollinen koulusurmaaja 
tekisi jotain, oli suuri, ei ollut mitään 
selkeää osoitusta siitä, koska se tapah-
tuisi. Poliisilain mukainen kiinniottami-
nen on hyvin lyhytaikainen ratkaisu, ja 
on kyseenalaista, voidaanko henkilöä 
oikeastaan edes ottaa kiinni sillä perus-

teella, jos kiinniottohetkellä ei ole il-
meistä, että hän juuri lähitulevaisuudes-

sa tekisi rikoksen, jolta 
kiinniotolla suojataan. 
Poliisilain mukainen 
tarkkailu ilman mitään 
tietoa siitä, koska jotain 
voi tapahtua, on puoles-
taan erittäin aikaa vievää 
ja kallista.

Ratkaisu tilanteeseen 
syntyi edellä mainitun 
yhteistyön ja poliisin 
aktiivisuuden kautta. 

Poliisi neuvotteli mielenterveyspal-
velujen järjestäjien kanssa ja selvitti 
heille, millaisia riskejä tällaisiin tilan-
teisiin liittyy. Henkilö pääsi oikeiden 
palvelujen piiriin, vaikka hän ei pelkän 
lääketieteellisen arvion perusteella oli-
si niitä saanut ainakaan yhtä nopeasti 
tai samassa laajuudessa. Poliisin joh-
taman moniviranomaistiimin kautta 
henkilö pääsi myös sosiaalipalvelujen 
ja järjestöjen tarjoaman tuen piiriin. 
Poliisin oma panos tällä hetkellä on 
se, että ennalta estävään toimintaan 
koulutettu poliisimies on säännölli-
sesti yhteydessä henkilöön. Sitä, että 
muutaman kerran viikossa tai kuukau-
dessa tämä poliisimies tapaa henkilöä 
ja kysyy ”miten sinulla menee?”, voi 
kutsua pehmeäksi turvallisuustyöksi. 
Jos pehmeällä kuitenkin tarkoitetaan 
jotain sellaista, mikä ei kuulu poliisi-
toiminnan kovaan ytimeen, niin on 
todettava, että joukkosurmien estämi-
sessä ei ole mitään pehmeää.

* * *
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Poliisi on tärkeä osa 
”turvallisuuden arvoketjua”, jossa 
pelkän pahan poistamisen sijaan 
panostetaan niihin lenkkeihin, 
joilla voidaan lisätä ihmisten 
turvallisuutta ja turvallisuuden 

tunnetta. 

Ennalta estävän toiminnan merkitys-
tä poliisitoiminnan kokonaisuudelle on 
hahmotettu asiaa koskevassa strategiassa 
vuosille 2014–2018. Sen mukaan ennal-
ta estävä toiminta muodostuu kokonai-
suudesta, johon kuuluu toisaalta ennalta 
estävästi suoritettu jokapäiväinen poliisin 
toiminta sekä toisaalta erityistoiminta, 
jossa poliisi toteuttaa toimenpiteitä en-
sisijaisena tavoitteenaan ennalta estävä 
turvallisuuden parantaminen.

Poliisin toimenpiteet Väkivallan kat-
kaisu -mallissa ovat varmasti hyvä esi-
merkki ennalta estävästi suoritetusta 
jokapäiväisestä poliisin toiminnasta. Sa-
moin esimerkiksi se, että poliisi kohtaa 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria 
syrjimättömästi ja asiallisesti, on omi-
aan lisäämään luottamusta suomalaisiin 
viranomaisiin ja ehkäisemään sellaisia 
turvallisuusongelmia, joita luottamuksen 
puute voi aiheuttaa.

Tietojohtoisesti toteutettu ennalta estä-
vä toiminta ei ole ideologinen vaan tut-
kimustietoon perustuva valinta. Kysymys 
on siitä, mikä on kustannustehokkain 
tapa tehdä poliisin työtä eli saavuttaa pa-
ras mahdollinen tulos yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden sekä oikeus- ja yhteis-
kuntajärjestyksen kannalta. Yksi mielen-
kiintoisimmista esimerkeistä uudesta ko-
konaisvaltaisesta ajattelusta tuli hiljattain 
Ruotsista. Rikskriminalpolisen julkaisi 
lokakuussa 2014 raportin järjestäytyneen 
rikollisuuden vaikutuksista ja uhkista 
paikallistasolla. Sen sijaan, että raportin 
johtopäätöksenä olisi esitetty lisää lain-
säädännöllisiä keinoja vaikeuttaa rikollis-
jengien toimintaa tai lisää toimivaltuuksia 
poliisille, esitettiin siinä lähipoliisien koh-
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dentamista sosiaalisesti syrjäytyneille 
alueille, jotta jengien olisi vaikeampi 
rekrytoida itselleen nuoria jäseniä. 
Ennaltaehkäisy edellyttää oikeita työ-
kaluja. Ruuvin saa kiinni vasarallakin, 
mutta ruuvimeisselillä se on huomat-
tavasti helpompaa.

Mitä tulevaisuuden poliisityö sitten 
voisi olla? Tulevaisuuden poliisityös-
sä poliisi on osa yhteiskuntaa, jossa 
se toimii. Työn itsetarkoituksena ei 
ole hoitaa tehtäviä suoritteita tuijotta-
en. Poliisi on tärkeä osa ”turvallisuu-
den arvoketjua”, jossa pelkän pahan 
poistamisen sijaan panostetaan niihin 
lenkkeihin, joilla voidaan lisätä ihmis-
ten turvallisuutta ja turvallisuuden 
tunnetta. Tulevaisuuden poliisityössä 
poliisi ehkäisee ennalta rikollisuuden 
syntymistä yhdessä muiden kanssa ja 
selvittää laadukkaasti ne rikokset, joita 
kaikkien yhteisestä parhaasta yrityk-
sestä huolimatta pääsee syntymään.
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Ensin sinun on opittava 
käyttämään päätäsi

Juha–Matti Huhta

Vanhempi, nyt jo eläköitynyt 
kollega sanoi minulle kerran 
kauniina kesäpäivänä työpai-

kan ampumakoulutuksessa: "Tosielä-
mätilanteessa muista aina: tunnista 
maali, varmista tausta.” Nämä sanat 
osoittautuivat arvokkaiksi tosielämä-
tilanteessa vain muutama viikko myö-
hemmin, ja olen ammentanut niistä 
koko työurani aikana paljon. Tämäkin 
artikkeli pohjautuu tuohon nuorena 
poliisina saamaani opetukseen. Kiitos 
Hanski!

”With great power comes great 
responsibility.” Näillä sanoilla Peter 
Parkerin setä neuvoo veljenpoikaansa 
elokuvassa Hämähäkkimies (Spider-
Man 2002). Elokuvassa Braveheart 
(1995) puolestaan nuori William Wal-
lace ottaa ison lyömämiekan käteensä 
ja katselee sitä ihaillen. Hänen setänsä 
ottaa miekan pojan kädestä ja sanoo 
osoittaen pojan päätä: "Ensin sinun 
on opittava käyttämään tätä, vasta sit-
ten opetan sinua käyttämään tätä.”

Miten nämä liittyvät poliisin voi-
mankäyttöön ja sen harjoitteluun? 

Komisario Juha-Matti Huhta 
työskentelee Poliisiammatti-
korkeakoulussa opetus-, tutki-
mus- ja kehittämistehtävissä.

Huhta valmistui poliisiksi 
vuonna 2001. Hänellä on 
vuosien kokemus poliisikoira-
partiossa sekä vaativien tilan-
teiden ryhmässä toimimisesta. 
Huhta on toiminut voiman-
käytön kouluttajana sekä 
omissa poliisiyksiköissään että 
Poliisiammattikorkeakou-
lussa. Meneillään olevassa 
kasvatustieteen väitöskirja-
tutkimuksessaan Huhta 
kehittää opetusmenetelmiä 
työturvallisuuden paranta-
miseksi poliisin operatiivisessa 
toiminnassa.

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2017.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Voimakeinojen 
käyttäminen 

edellyttää poliisilta 
aina laillista 
virkatehtävää.

Voisi ajatella, että eivät mitenkään, 
sillä lainaukset ovat elokuvista. Mutta 
kuitenkin samaan aikaan ne liittyvät 
poliisin voimankäyt-
töön ja sen harjoitte-
luun kaikella tapaa.

Poliisille on annettu 
laissa oikeus voimakei-
nojen käyttöön. Voima-
keinojen käyttäminen 
edellyttää poliisilta aina laillista virka-
tehtävää. Laillisen virkatehtävän lisäk-
si poliisin on ymmärrettävä ja osattava 
soveltaa käytäntöön eri lakien tarkoi-
tus. Poliisinkin on siis osattava käyttää 
ensin päätään.

Poliisilain 2 luvun 17 § (22.7. 
2011/872) toteaa: "Poliisimiehellä on 
virkatehtävää suorittaessaan oikeus 
vastarinnan murtamiseksi, henkilön 
paikalta poistamiseksi, kiinniottami-
sen toimittamiseksi, vapautensa me-
nettäneen pakenemisen estämiseksi, 
esteen poistamiseksi taikka välittö-
mästi uhkaavan rikoksen tai muun 
vaarallisen teon tai tapahtuman es-
tämiseksi käyttää sellaisia tarpeelli-
sia voimakeinoja, joita voidaan pitää 
puolustettavina. Voimakeinojen puo-
lustettavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon tehtävän tärkeys ja kiireel-
lisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytet-
tävissä olevat voimavarat sekä muut 
tilanteen kokonaisarvosteluun vaikut-
tavat seikat." 

Miltä tämä sinusta kuulostaa? Koet-
ko, että poliisin tehtävissä, yllättävissä 
ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, si-
nun olisi helppoa määritellä itsellesi 
”sellaiset tarpeelliset voimakeinot, joi-

ta voidaan pitää puolustettavina”?
Tai kuinka helppoa olisi ottaa ”huo-

mioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, 
vastarinnan vaarallisuus, 
käytettävissä olevat voi-
mavarat sekä muut tilan-
teen kokonaisarvoste-
luun vaikuttavat seikat”?

Braveheartin opetus 
– ensin sinun on opitta-

va käyttämään päätäsi – ei ehkä enää 
kuulosta niin kaukaiselta? Oikeus voi-
makeinojen käyttöön sisältää suuren 
vallan, ja se tuo mukanaan valtavan 
vastuun.

* * *

Mitä kaikkea todellisissa tilanteissa ta-
pahtuu, mitä kaikkia eri toimintoja po-
liisityön tilanteet poliisilta edellyttävät 
ja mitä ja miten sinun tulee harjoitella 
tullaksesi ammattilaiseksi poliisina?

Voimakeinot on jaettu fyysisiin 
voimakeinoihin ja voimankäyttöväli-
neisiin, joista äärimmäisenä välineenä 
on ampuma-ase. Kaikki nämä täytyy 
oppia ja hallita. Harjoittelun keskiös-
sä on tällöin välineen hallinta ja siihen 
liittyvä taidon opettelu.

Poliisin tutkintokoulutuksen ope-
tussuunnitelmassa (2016–2017) voi-
mankäytön kuvaus on seuraava:

Opintojakson aikana opiskelija hank-
kii valmiudet fyysisten voimakeinojen 
sekä voimankäyttövälineiden turvalli-
seen käsittelyyn ja käyttöön. Opiskeli-
jalle muodostuu käsitys henkilökohtai-
sista stressimekanismeista ja hän oppii 
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 Oikeus voimakeinojen käyttöön 
sisältää suuren vallan, ja se 
tuo mukanaan valtavan vastuun.

soveltamaan poliisitaktisia toimintamalleja 
voimankäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
perehtyy työturvalliseen toimintaan ja oppii 
käyttämään passiivisia sekä muita tarpeel-
lisia suojavälineitä.

Kuvauksesta ilmenee, että voimankäyttö 
on siis paljon muutakin kuin pelkkiä "kä-
dentaitoja" välineiden kanssa tai ilman 
niitä. Poliisintyössä kysymys on aina laa-
jemmasta kokonaisuudesta, jossa keski-
össä on työturvallisuus.

Poliisiammattikorkeakoulun voiman-
käytön ja voimankäytön taktiikoiden 
osaamistavoitteet on kirjattu opetus-
suunnitelmaan (2016–2017) seuraavasti:

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiske-
lija osaa 
− käyttää fyysisiä voimakeinoja ja voi-
mankäyttövälineitä tarkoituksenmukaisesti 
sekä turvallisesti ympäristö, olosuhteet ja 
kohteen huomioiden 
− perustella toimenpiteensä 
− soveltaa poliisitaktisia toimintamalleja 
osana voimankäyttötilanteita työturvalli-
suusnäkökohdat huomioiden 
− arvioida henkilökohtaisia voimankäyttö-
valmiuksiaan ja kehittää niitä. 

Voimakeinojen käyttö liittyykin koko-
naisvaltaisesti kaikkeen poliisitoimintaan 
ja on työturvallisuuden kivijalka. Voima-
keinojen käyttöä ei voi eikä pidä koskaan 
erottaa koko siitä ajattelusta ja taktiikasta, 
jota poliisi kulloinkin käyttää. Se on läsnä 
jokaisella työtehtävällä: näpistyskeikalla 
(myymälävarkaus), metelikeikalla (häirit-
sevä meteli naapurista, esimerkiksi ääne-
käs musiikki) tai pahoinpitelytehtävillä. 
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Kaikilla tehtävillä 
poliisi tekee suunnitelmia 

ja noudattaa tiettyjä 
taktisia toimintatapoja 

työturvallisuuden 
maksimoimiseksi 

sekä mahdollisimman 
hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 

Se sisältyy niin ikään kuulustelutilan-
teisiin ja kotietsinnällä toimimiseen 
sekä etukäteen vaaralliseksi tiedetyn 
henkilön kiinniottotehtävään.

Miksi? Kaikilla tehtävillä poliisi te-
kee suunnitelmia ja noudattaa tiettyjä 
taktisia toimintata-
poja työturvallisuu-
den maksimoimisek-
si sekä mahdollisim-
man hyvän lopputu-
loksen saavuttami-
seksi. Voimankäyttö 
ei siis ole erotetta-
vissa mistään polii-
sitehtävästä, vaan se 
sisältyy kaikkeen toi-
mintaan, vaikka poliisi ei joutuisi teh-
tävällä voimakeinoja käyttämään.

* * *

Jos voimakeinot ovat tavalla tai toisel-
la läsnä kaikessa poliisintyössä ja kai-
killa tehtävillä, miten on mahdollista, 
että kaikista poliisin tehtävistä huoli-
matta poliisi joutuu voimakeinoja to-
siasiallisesti niin vähän käyttämään? 
Miksi poliisiin kohdistetaan loppujen 
lopuksi työn kuvaan nähden melko 
harvoin väkivaltaa ja miksi poliisi on-
neksi loukkaantuu niin harvoin? 

Poliisityön arjessa on päivittäin tilan-
teita, joissa poliisitoiminnan kohteena 
oleva henkilö on etukäteen päättänyt, 
että kun poliisi tulee paikalle, niin hän 
vahingoittaa heitä. Kohdehenkilö on 
voinut päättää hyökkäävänsä kimp-
puun, lyövänsä nyrkillä, puukolla tai 
paistinpannulla. Tällaisia päätöksiä 

poliisin asiakkaat tekevät maassamme 
päivittäin. Miksi nämä päätökset kui-
tenkin kaikkien onneksi vain harvoin 
muuttuvat teoiksi?

Vastaus on ennalta estäminen. Po-
liisi omalla toiminnallaan – taktisilla 

menetelmillä ja päät-
täväisellä sekä ymmär-
täväisellä keskustelulla 
kohdehenkilön kans-
sa – saa nämä poliisi-
toiminnan kohteena 
olevan ihmisen väki-
valtaiset suunnitelmat 
estettyä. Aikomukset 
eivät muutu käytän-
nön teoiksi. Kohde-

henkilölle tulee ehkä tunne, että hän 
ei kuitenkaan onnistuisi siinä mitä oli 
päättänyt. Hän ei ehdi, tai ei ylety, tai 
ei kuitenkaan osuisi.  Tai hän ymmär-
tää, että toiminnan seuraukset voisivat 
muodostua peruuttamattomiksi. Ja 
koska ammattitaitoisen poliisin käytös 
on jämäkkää sekä samaan aikaan rau-
hoittavaa, poliisi omalla käytöksellään 
osaa antaa kohteena olevalle henkilöl-
le kunniallisen tien vetäytyä suunnitel-
mistaan.

Uskallankin siis väittää, että suoma-
laisiin poliisiin kohdistuisi huomatta-
vasti enemmän väkivallantekoja, jos 
poliisin ammattitaito ja toimintatavat 
eivät olisi nykyisellä tasolla. Tämän 
toteen näyttäminen tutkimuksellisesti 
on kuitenkin erittäin haasteellista. Mi-
ten voidaan osoittaa vakava hengen-
vaara? Miten voidaan osoittaa ”mel-
kein-työtapaturma”, jos se ei koskaan 
edes alkanut?
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Miksi poliisiin kohdistetaan 
loppujen lopuksi työn kuvaan 

nähden melko harvoin väkivaltaa 
ja miksi poliisi onneksi 
loukkaantuu niin harvoin? 

Poliisi omalla toiminnallaan 
– taktisilla menetelmillä 
ja päättäväisellä sekä 

ymmärtäväisellä keskustelulla 
kohdehenkilön kanssa – saa 

nämä poliisitoiminnan kohteena 
olevan ihmisen väkivaltaiset 

suunnitelmat estettyä.

Kun olet hoitanut työtehtävän ja mi-
tään ei tapahtunut, niin ymmärrä, että se 
ei tarkoita sitä, ettei tilanteessa olisi ollut 
mahdollisuutta joutua todelliseen hengen 
ja terveyden vaaraan.

Eräs jo eläköitynyt kollega muisteli 
tilanteen, jossa he olivat hakemassa ag-
gressiivisesti käyttäytynyttä miestä hänen 
kotoaan. Kollega kertoi, ettei siihen ai-
kaan ollut olemassa mitään taktisia toi-
mintamalleja tai muutenkaan opetusta 
operatiivisiin ja voimankäytöllisiin tilan-
teisiin. He olivat saaneet miehen suostu-
teltua lähtemään poliisin matkaan.

Kun he kävelivät miehen asunnossa 
keittiön ohitse kohti eteistä, mies oli saa-
nut keittiöveitsen käteensä. Mies käytti ti-
laisuuden hyväkseen ja yritti vahingoittaa 
poliisia, siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Seurauksena oli ollut kova "paini", josta 
kaikki kuin ihmeen kaupalla selviytyivät 
loukkaantumatta.

Kollega totesi, että tälle miehelle tar-
joutui mahdollisuus yrittää vahingoittaa 
heitä ja juuri sillä kerralla mies yritti käyt-
tää tilanteen hyväkseen. Kollegan mu-
kaan tämä mahdollisuus "tarjoutui" hei-
dän omasta hieman puutteellisesta työ-
turvallisuuteen liittyvästä toiminnastaan. 

Puutteellinen ymmärrys poliisityön 
vaarallisuudesta voi muodostua myös 
tilanteista, joissa kohde ei saamastaan 
mahdollisuudesta huolimatta yritä va-
hingoittaa poliisia. Monet tällaiset ta-
pahtumat voivat jäädä kokonaan havait-
sematta. Samalla meiltä jäävät kokonaan 
huomaamatta tilanteessa olleet konkreet-
tiset riskitekijät, emmekä näin ollen osaa 
välttämättä muuttaa omaa toimintaamme 
jatkossa.
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Usein on myös niin, 
että riittävän ajoissa 
käytetyt voimakeinot 

vähentävät voimakeinojen 
”kokonaistarvetta” ja 
estävät vakavammat 

seuraukset. 

* * *

Tavoitteena on aina poliisitehtävien 
turvallinen suorittaminen ja voima-
keinojen käytön tarpeen minimointi. 
Sinulla tulee kuitenkin olla todellinen 
valmius käyttää voimakeinoja, jos ti-
lanne niin edellyttää.

Usein on myös 
niin, että riittävän 
ajoissa käytetyt voi-
makeinot vähentävät 
voimakeinojen ”ko-
konaistarvetta” ja 
estävät vakavammat 
seuraukset. Kuvitel-
laan tilanne, jossa kohdehenkilö läh-
tee tavoittelemaan huoneen toisessa 
päässä olevaa puukkoa. Jos tiedät, että 
ehdit estää tämän esimerkiksi nopealla 
fyysisellä kiinniotolla, lopputulos saat-
taa olla hyvä; tarvitaan ehkä vain fyysi-
nen hallintaote ja tilanne raukeaa. Jos 
taas kohdehenkilö ehtii saada puukon 
käsiinsä, niin pahimmassa tapaukses-
sa lievin mutta samalla ainoa toimiva 
voimankäyttöväline voi olla välineistä 
äärimmäisin, ampuma-ase.

Haastavaa tässä kaikessa on se, että 
voimakeinot osana operatiivista toi-
mintaa ovat aina tilannekohtaisia ja 
arvio siitä, miten kulloinkin olisi paras 
toimia, jää yksittäisen partion eli juuri 
sinun ja työparisi päätettäväksi.

Miten sitten opimme tunnistamaan 
tilanteet ja sen, mikä kulloinkin on 
"paras" tapa toimia? Luonnollisesti 
kokemusten kautta, mikäli olemme 
oppineet hyvät itsereflektointitaidot. 
Reflektointitaidoilla tarkoitetaan ylei-

sesti omien kokemusten, ajattelun ja 
toiminnan pohdintaa ja kriittistä arvi-
ointia sekä eri näkökulmista tarkaste-
lua. Reflektoinnin tavoitteena on ym-
märtää paremmin omaa toimintaansa 
ja tuloksena on jäsentyneempi oppi-
miskokemus.1

Pelkästään lisään-
tyvät virkavuodet ei-
vät välttämättä riitä 
varsinaiseen oppimi-
seen ja oman toimin-
nan kehittämiseen. 
Täytyy siis aktiivises-
ti oppia tilanteista ja 
tapahtumista. Täytyy 

uskaltaa kyseenalaistaa omat toimin-
not ja miettiä vaihtoehtoisia tapoja. 
On äärimmäisen tärkeää oppia arvi-
oimaan omaa toimintaansa terveellä 
tavalla kriittisesti jo opiskelun alkuvai-
heessa.

Tilannetaju kehittyy jossain määrin 
jo poliisin tutkintokoulutuksen ai-
kana, mutta sitä tulee kehittää koko 
virkauran. Voidaan puhua tilannetietoi-
suudesta osana voimakeinojen käyttöä 
ja sen harjoittelua. Ilman oikeaa tilan-
netietoisuutta kaikki toiminnot voivat 
olla summittaisia ja siten mahdollisten 
voimakeinojen käytön perustelemi-
nen voi olla haasteellista, vaikka nii-
den käyttäminen tilanteessa olisikin 
ollut välttämätöntä.

Mica Endsley jakaa tilannetietoi-
suuden kolmeen vaiheeseen: havain-
nointi, sen hetkisen tilan/tilanteen 
ymmärtäminen ja tulevan tilan enna-

1   Ks. esim. Pohjonen 2000, Poikela 2005.
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Pelkästään lisääntyvät 
virkavuodet eivät välttämättä 

riitä varsinaiseen 
oppimiseen ja oman toiminnan 

kehittämiseen. 

Uskon, että termin 
tilannetietoisuus 

terminologinen käsittely ja 
systemaattinen käyttäminen 

edelleen kehittäisi ja 
helpottaisi poliisitaktista 

ajattelua.

kointi. Tämän oppiminen ja opettaminen 
on äärimmäisen haastavaa, koska kaikkia 
mahdollisia tilanteita on mahdotonta si-
muloida, vaikka aikaa olisi opetuksessa ja 
työpaikoilla tapahtuvissa harjoituksissa 
rajattomasti käytettävissä. Tämän takia 
tällainen taito kehittyy työelämän ja ko-
kemuksen kautta eli elinikäisen oppimi-
sen myötä.

Työelämässä poliisit tekevät tilannetie-
toisuuteen liittyvää arviointia ja päätök-
sentekoa koko ajan, mutta tämän hetken 
koulutuksessa sitä ei ole terminologises-
ti vielä kovin systemaattisesti käsitelty. 
Uskon, että termin tilannetietoisuus ter-
minologinen käsittely ja systemaattinen 
käyttäminen edelleen kehittäisi ja helpot-
taisi poliisitaktista ajattelua. Terminolo-
gian avulla sen kuvaaminen, mitä polii-
sitoiminnalta edellytetään ja mikä edeltää 
myös mahdollista voimakeinojen käyttä-
mistä, jäsentyisi tehokkaammin. Usein 
näet jonkin asian pilkkominen pienem-
miksi kokonaisuuksista ja asian tai tapah-
tuman "nimeäminen" ja abstrakti käsit-
teellistäminen helpottaa ja parantaa asian 
kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä. 
Tätä pidetään merkittävänä kokemuksel-
lisen oppimisen mallin lähtökohtana.2

* * *

Poliisin voimakeinojen käyttöön liittyy 
vahvasti niin voimakeinojen käytöstä va-
roittaminen kuin "voiman näyttäminen”. 
Voiman näyttäminen tarkoittaa sitä, että 
omalla olemuksellamme ja tekemiselläm-
me osoitamme, että poliisi kykenee vir-

2   Ks. Eteläpelto 1993; Kolb 1984.
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Aina poliisin 
varautuminen ei 

kuitenkaan näy eikä 
sen pidäkään näkyä 

ulospäin

katehtävänsä suorittamaan. Ihanne-
maailmassa tämä voitaisiin toteuttaa 
siten, että jokaiselle poliisin tehtävälle 
lähtisi vähintään kolme 
poliisipartiota – muka-
na myös nelijalkainen 
ystävämme, poliisikoira, 
jonka ennalta ehkäisevä 
vaikutus on sivumennen 
sanottuna empiirisesti 
arvioiden valtava. Tällä 
tavoin parhaimmillaan pelkkä voiman 
näyttäminen ja tarvittaessa voimakei-
nojen käytöstä varoittaminen riittää 
murtamaan vastarinnan eikä varsinai-
sia voimakeinoja jouduta käyttämään.

Edellä kuvattu liittyykin osittain va-
rautumiseen, josta on säädetty poliisi-
lain 2 luvun 18 §:ssä (22.7.2011/872) 
”Varautuminen voimakeinojen käyt-
töön ja käytöstä varoittaminen”. Siinä 
säädetään:

Jos virkatehtävää suoritettaessa on syytä 
epäillä kohdattavan vastarintaa tai rikos-
lain 4 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
oikeudeton hyökkäys, voimakeinojen käyt-
töön on varauduttava sopivalla ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.

On tilanteita, joissa poliisin viestintä 
kohteena olevalle henkilölle on erit-
täin käskevää ja määrätietoista. Siinä 
on tarkoitus asettaa selvät rajat sille, 
mitä kohde ei saa tehdä tai mitä hä-
nen tulee tehdä, tai muuten hän jou-
tuu poliisin voimakeinojen kohteeksi. 
Tällöin on kyse voimakeinoista varoit-
tamisesta, josta säädetään poliisilaissa:

Virkatehtävän kohteena olevaa henki-
löä on varoitettava mahdollisuudesta jou-
tua voimakeinojen käytön kohteeksi, jos 

varoittaminen on mahdollista ja tarkoituk-
senmukaista. Varoittaminen on tehtävä 
tarkoitukseen soveltuvalla ymmärrettävällä 

tavalla.
Näissäkään tilanteissa 

pelkästään voimakas ää-
nen käyttö ei ole ainoa 
eikä kenties se tehok-
kain keino. Täytyy siis 
osata arvioida kriittises-
ti omaa toimintaansa ja 

erottaa mahdollisesti stressin aiheut-
tama uhmakas ja kenties ylimieliseltä 
vaikuttava määräilevä käytös tehok-
kaasta viestinnästä. Kuitenkin viestin-
nän täytyy tällaisessa tilanteessa olla 
erittäin selvää ja yksiselitteistä. Se on 
myös poliisin oikeusturvakysymys.

* * *

Aina poliisin varautuminen ei kui-
tenkaan näy eikä sen pidäkään näkyä 
ulospäin. Silloin se on poliisin henki-
lökohtaista, poliisipartion ja partioi-
den keskinäistä taktista varautumista 
tulevaan tilanteeseen ja tehtävään. 
Se voi sisältää tulevan tehtävän en-
nakoivaa läpikäyntiä ja eri taktisten 
vaihtoehtojen punnintaa. Se voi olla 
sopimuksia siitä, kuka varautuu käyt-
tämään voimankäyttövälineitä, kuka 
avaa oven ja niin edelleen.

Varautuminen voi olla myös yksit-
täisen poliisin sisäistä, mielen tasolla 
tapahtuvaa varautumista ja valmistau-
tumista vaativaan tilanteeseen. Kun 
pääset Poliisiammattikorkeakouluun 
opiskelijaksi, sinulle annetaan mah-
dollisuus oppia myös tämä taito, eli 
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stressinhallinnan säätelyn ja sen myötä 
koko keho-mielitilan säätämisen taito. 
Tämä opetussisältö pohjautuu tieteelli-
siin tutkimuksiin, joiden mukaan näiden 
opetusmenetelmien vaikutus poliisin 
vaativassa tilanteessa suoriutumiseen on 
erityisen merkittävä.3

Voimakeinojen harjoittelua ja niiden 
käyttöä täytyy tarkastella osana "isoa ku-
vaa", jossa poliisi toimii yksilönä tuntei-
neen, ajatuksineen ja ominaisuuksineen. 
Jos stressitasomme nousee liian korkeak-
si, me menetämme kykymme ajatella 
selkeästi ja myös motoriset taitomme 
laskevat merkittävästi. Toisin sanoen 
hyväkään taidon hallinta harjoittelutilan-
teessa ei siis riitä, jos me reaalitilanteessa 
menetämme suuren osan osaamisestam-
me. Ja vaikka systemaattisen harjoittelun 
tuloksena esimerkiksi ampuma-aseen oi-
keaoppinen ja turvallinen käsittely sekä 
osumatarkkuutemme säilyisi edes välttä-
vällä tasolla, emme välttämättä osaa si-
joittua tilanteessa siten, että tarvittaessa 
pystyisimme ampuma-asetta käyttämään. 
Liian suuri stressi vaikuttaa nimittäin 
merkittävästi myös tilannetietoisuuteem-
me ja sen myötä taktiseen ajatteluumme.

Tästä syystä voimankäytön harjoittelu 
on ymmärrettävä kokonaisuudeksi, jossa 
mitään yksittäistä osatekijää ei tule yli-
korostaa jonkun toisen kustannuksella. 
Tosielämän tilanteissa on luonnollista, 
että myös poliisin stressitaso nousee ai-
heuttaen jossain määrin edellä kuvattua 
toimintakyvyn heikkenemistä. Tämän 
vuoksi onkin tärkeää, että taidonhallin-
tamme esimerkiksi fyysisen voimankäy-

3   Andersen, J. P. & Gustafsberg, H. A. 2016.
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tön liikkeiden tai voimankäyttövälinei-
den osalta on harjoitteluympäristössä 
erinomaista, koska tositilanteissa tai-
totason mahdollinen heikentyminen 
ei saa vaikuttaa työn lopputulokseen.

Mahdollisimman suoritusvarmaan 
lopputulokseen kuuluu myös po-
liisin voimankäytöstä mahdollisesti 
aiheutuvien seurausten jatkuva arvi-
ointi. Tämä edellyttää poliisilta ensi-
vastetaitoja. Voimakeinojen käyttöä 
seuraa yleensä uuden tilannearvion 
tekeminen, minkä 
jälkeen seuraa hoi-
totoimenpiteiden 
tarpeen arviointi ja 
tarvittaessa hätäen-
siapu, tässä järjes-
tyksessä. Voimakei-
nojen käytön koh-
teena oleva henkilö 
ja muu ympäristö 
on siis ensin saatava poliisin kont-
rolliin ja vasta sen jälkeen voidaan 
aloittaa hoitotoimenpiteet. Poliisin ol-
kavarressa oleva leijonamiekka ei saa 
liian nopeasti muuttua punaiseksi ris-
tiksi, koska muuten niin oma työtur-
vallisuus kuin myös kohteena olevan 
henkilön sekä sivullisten turvallisuus 
voivat vaarantua.

Menimme kerran partiokaverin 
kanssa hälytystehtävälle, jossa ilmoi-
tustiedon mukaan miestä oli lyöty 
puukolla ylävartaloon. Kerrostalo-
asunnossa oli useita henkilöitä ja suu-
rin osa heistä päihteiden vaikutuk-
sessa. Saimme tiedon, jonka mukaan 
tekijä olisi mennyt kerrosta alempana 
olevaan huoneistoon. Partiokaverini 

lähti eristämään tätä paikkaa ja minä 
jäin yksin ylempänä olevaan asuntoon, 
jossa olevat ihmiset käyttäytyivät erit-
täin aggressiivisesti. He olivat ymmär-
rettävästi hädissään maassa makaavan 
puukotetun ystävänsä puolesta ja huu-
sivat, että tarvitsevat ambulanssia ei-
vätkä poliisia.

Siihen aikaan poliisin hätäensiapu-
koulutus ja -osaaminen ei yleisesti 
ottaen ollut lähellekään niin laadu-
kasta kuin tänä päivänä. Oman sil-

loisen osaamiseni 
olin saanut oman 
isäni opettamana, 
kun nuoruudessani 
yhteisille eräretkille 
lähtiessämme va-
rauduimme pahim-
piin skenaarioihin. 
Tällä tehtävällä tul-
kitsin uhrin tilan 

hengenvaaralliseksi ja ne hoitotoi-
menpiteet, joita asunnossa olijat pyr-
kivät tekemään, tosiasiallisesti heiken-
sivät uhrin tilaa. Tässäkään tilanteessa 
en voinut suin päin rynnätä auttamaan 
uhria, vaan minun ensin piti komentaa 
muut sivuun, koska heidän käytöksen-
sä oli aggressiivista minua kohtaan. 
Myös uhri piti saada kontrolliin, niin 
ettei hän pysty vahingoittamaan mi-
nua ja siinä samalla itseään. Vasta tä-
män jälkeen aloitin hätäensiavun.

Kyseessä oli keuhkoon asti lyöty 
puukonisku, eli vakava rintakehävam-
ma, josta saattaa seurata hengenvaa-
rallinen jänniteilmarinta. Sen aikaisella 
osaamisellani ja käytettävissä olevilla 
välineillä pyrin estämään ilmarinnan 

Poliisin olkavarressa oleva 
leijonamiekka ei saa liian 
nopeasti muuttua punaiseksi 
ristiksi, koska muuten niin 

oma työturvallisuus kuin myös 
kohteena olevan henkilön 

sekä sivullisten turvallisuus 
voivat vaarantua.
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muodostumisen tai hidastamaan sen ke-
hittymistä ja samalla turvaamaan uhrin 
terveen keuhkon toiminnan.

Myös ambulanssi tuli nopeasti pai-
kalle. Ensihoito- ja pelastushenkilöstö 
ei kuitenkaan voi lähtökohtaisesti tulla 
vaara-alueelle ennen kuin poliisi on saa-
nut tilanteen kontrolliin tai pystyy heidän 
toimintansa muulla tavoin turvaamaan. 
Tästäkin syystä poliisin suorittamat ensi-
hoitotoimenpiteet ovat mittaamattoman 
tärkeitä.

* * *

Työpaikan ampumakoulutus, jossa Hans-
ki sanoi minulle nuo merkitykselliset sa-
nat ”tunnista maali, varmista tausta”, 
realisoitui siis tositilanteena vain muu-
tamaa viikkoa myöhemmin. Hätäkeskus 
antoi ilmoituksen tapauksesta, jossa joku 
mies ampui ohikulkevia autoja kiväärin 
mallisella aseella. Olin työvuorossa kurs-
sikaverini kanssa, meillä oli virka-ikää 
vanhempina konstaapeleina noin kuusi 
kuukautta.

Ajoimme hälytysajona tapahtumapai-
kalle, jossa totesimme, että ilmoittajat 
olivat täydessä ymmärryksessä eli eivät 
esimerkiksi päihteiden takia näe pikku-
ukkoja. Sen lisäksi totesimme, että henki-
lövahinkoja ei ainakaan heille ollut tullut. 
Välittömästi tämän jälkeen läheisen ker-
rostalon alaovi aukesi ja pihalle astui mies 
roikottaen kivääriä jalkojensa välissä.

Meidät nähdessään mies kääntyi ja al-
koi kävellä meistä poispäin. Lähestyimme 
nopeasti miestä jalkaisin päästäksemme 
sellaiselle etäisyydelle, että pystyisimme 
omilla voimankäyttövälineillämme vai-
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kuttamaan miehen toimintaan. Muis-
tan yhä elävästi, kun uhkasin miestä 
virka-aseellani ja varoitin poliisin am-
puma-aseen käytöstä. Käskin häntä 
luopumaan aseestaan ja laittamaan 
sen maahan. Mies ei totellut, vaan jat-
koi kävelyään kiväärin kanssa poispäin 
kerrostalon piha-alueelta ja kohti vil-
kasliikenteistä risteystä.

Mielessäni pyörivät koko ajan Hans-
kin sanat: tunnista maali, varmista 
tausta. Tähtäsin miestä alaraajaan 
koko ajan itse liikkuen, jotta taustana 
oleva kerrostalon kivijal-
ka säilyisi miehen taka-
na. Mikäli en olisi liikku-
nut, taustaksi olisi tullut 
vilkasliikenteinen ris-
teys, jossa kesäpäivänä 
kulki paljon ihmisiä autoilla, pyörillä ja 
jalkaisin. Ampuma-aseen käyttäminen 
tuollaista taustaa vastaan olisi voinut 
aiheuttaa vakavaa vaaraa sivullisille.

Jos mies olisi jatkanut kävelyään vie-
lä sekunnin tai pari, toimintakykyni 
olisi mitattu. Olin tehnyt päätöksen 
välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheutta-
van henkilön vaarallisen toiminnan 
pysäyttämisestä ampuma-asetta käyt-
täen. Kun minulla oli ”turvallista taus-
taa” jäljellä enää alle kaksi metriä, mies 
onneksemme luopui vastarinnastaan 
ja pudotti aseensa maahan.

Teimme tilanteessa suuren määrän 
taktisia virheitä liittyen lähestymiseen 
ja suojan käyttöön. Tiedostimme sen 
tilanteen jälkeen ja olemme tapahtu-
masta oppineet. Mahdollisimman tur-
vallisen taustan poliisin aseenkäytölle 
kuitenkin huomioimme.

* * *

Julkista virkaa hoidettaessa luotta-
mukseen kuuluu, että toiminta on 
avointa ja läpinäkyvää ja oman toimin-
nan laillisuutta valvotaan laadukkaasti. 
Tästä syystä esimerkiksi kaikki tilan-
teet, joissa poliisi joutuu käyttämään 
ampuma-asetta, käynnistävät proses-
sin, jossa poliisin toiminnan laillisuus 
arvioidaan ja varmistetaan.

Toisaalta täytyy huomioida, että 
myös ampuma-aseen käyttämät-

tä jättäminen voi 
käynnistää saman 
prosessin. Kuvitel-
takoon, että poliisin 
työtilanteessa toi-
mintaa johtava po-

liisi on määrännyt sinut käyttämään 
ampuma-asetta, mikäli tilanteessa tie-
tyt asiat etenevät tiettyyn pisteeseen. 
Tilanne etenee epäedullisesti ja kyn-
nys ampuma-aseen käyttöön täyttyy, 
jolloin sinun tehtävänäsi on pysäyttää 
vaarallisen henkilön vaarallinen toi-
minta ampuma-asetta käyttäen. Et 
kuitenkaan syystä tai toisesta käytä 
ampuma-asetta, minkä seurauksena 
vaarallinen toiminta pääsee jatkumaan 
ja sivulliselle aiheutuu vakava hengen-
vaara. Tällöin toimimatta jättämisesi 
laillisuutta tullaan arvioimaan.

Vielä vaikeampi sinun asemasi saat-
taisi olla nopeassa tilanteessa, jossa 
kukaan muu ei ehdi asiaa linjaamaan, 
vaan sinun on itse pystyttävä tekemään 
päätös ampuma-aseen käyttämisestä 
nopeasti ja täysin itsenäisesti. Ja edel-
leen seuraukset ulkopuolisille ihmisille 

Mielessäni pyörivät 
koko ajan Hanskin sanat: 
tunnista maali, varmista 

tausta. 



47

voivat olla peruuttamattomia, mikäli vaa-
rallisen henkilön vaarallista toimintaa ei 
saada poliisitoiminnalla pysäytettyä.

Toisinaan on siis tilanteita, joissa po-
liisin pidättäytyminen voimankäytöstä 
poliisitoiminnan kohteena olevaa hen-
kilöä kohtaan aiheuttaisi jonkun toisen 
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. 
On siis tilanteita, joissa voimankäyttö 
on paitsi moraalisesti oikeutettua myös 
moraalisesti välttämätöntä.4 Samaan ai-
kaan voimakeinojen käyttäminen saattaa 
aiheuttaa toiminnan kohteena olevan 
henkilön vakavan loukkaantumisen tai 
kuoleman. Moraalinen välttämättömyys 
toimia kohteena olevaa henkilöä vastaan 
ei poista sitä tosiasiaa, että myös hän on 
aina jonkun lähimmäinen, ehkä lapsi, 
ehkä vanhempi.

Kun seuraavan kerran luet uutisotsi-
kon, jossa poliisi on käyttänyt voima-
keinoja, arvioi kriittisesti uutisoinnin si-
sältöä. Mieti mitä olisi voinut tapahtua, 
jos poliisi ei olisi toiminut tilanteessa. 
Tai kun silmiisi osuu otsikko siitä, kuin-
ka poliisikoira on poliisin virkatehtävällä 
purrut ihmistä ja seurauksena on synty-
nyt vakavia vammoja, arvioi silloin, että 
mikäli poliisi ei olisi käyttänyt poliisi-
koiraa, mitä voimankäyttövälinettä olisi 
sen sijaan käytetty. Mikä olisi ollut mah-
dollinen seuraus esimerkiksi kohteena 
olevalle teräasetta käyttäneelle riehujalle 
siitä, että poliisi olisi käyttänyt ampuma-
asetta? Miten sinä olisit yrittänyt pysäyt-
tää teräaseella, kirveellä, vesurilla tai am-
puma-aseella riehuvan, toimintakykyisen 
henkilön vaarallisen toiminnan?

4   Miller, Blackler ja Alexandra 1997.

Toisinaan on siis tilanteita, 
joissa poliisin pidättäytyminen 

voimankäytöstä 
poliisitoiminnan kohteena 
olevaa henkilöä kohtaan 

aiheuttaisi jonkun toisen 
vakavan loukkaantumisen tai 

kuoleman. 
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Yleisesti ottaen poliisilta edellyte-
tään erittäin paksua nahkaa, mitä tulee 
poliisitoiminnasta uutisointiin. Har-
voin poliisia kiitellään. Joko poliisin 
voimakeinojen käyttöä arvostellaan 
ja niitä pidetään liioiteltuna tai sitten 
ihmetellään, miksei poliisi puuttunut 
johonkin tilanteeseen tai tapahtumaan 
jo aiemmin.

Tosiasiassa me emme valitse häly-
tystehtäviä, hälytystehtävät valitsevat 
meidät. Ja kun tehtävä eli keikka tu-
lee, meillä ei ole sitä etuoikeutta olla 
puuttumatta tilantee-
seen kuin tavallisella 
kansalaisella on. Oli 
keikka kuinka vaikea 
ja vaarallinen tahan-
sa, niin se on meidän 
tehtävä ja meidän se 
tulee hoitaa. Jäätelö-
kioskin myyjän ei läh-
tökohtaisesti tarvitse 
yrittää taltuttaa riehuvaa henkilöä. Se 
työ kuuluu poliisille.

Muistan uutisoinnin tapahtumas-
ta, jossa aggressiivisesti ja sekavasti 
käyttäytynyt mies pysäytti linja-auton 
ja esti sitä jatkamasta matkaa. Paikalle 
hälytetty poliisipartio suoritti virka-
tehtävän joutuen käyttämään tilan-
teessa voimakeinoja. Kuka muu olisi 
tehtävän hoitanut?

Tapahtuman oli kuvannut joku kan-
salainen ja kuvatallenne pyöri medias-
sa. Lehtien palstoilla ja sosiaalisessa 
mediassa poliisipartion toiminta sai 
valtavasti negatiivista kritiikkiä. Polii-
sin toimintaa arvosteli muun muassa 
julkisesti eräs yksityisen turva-alan 

henkilö, joka tituleerasi itseään jon-
kinlaiseksi turvallisuuskouluttajaksi. 
Tämä "asiantuntija" kritisoi voimak-
kaasti poliisin toimia ja vetosi voima-
keinojen käytöstä annettuihin määrä-
yksiin. Tosiasiassa tämän "asiantunti-
jan" antamat tiedot olivat juridisesti 
täysin virheellisiä. Tätä ei kuitenkaan 
tavallinen lehdenlukija voinut tietää.

Lehdenlukija ei voinut tietää myös-
kään sitä, että poliisi loukkaantui ky-
seisessä tapahtumassa, kun riehuja 
puri poliisia. Tämä tieto uutisoitiin 

vasta myöhemmin. 
Heti tapahtuman jäl-
keen monet arvos-
telivat poliisin toi-
mia ylimitoitetuiksi. 
Syyttäjänvirastosta 
tuli noin puoli vuot-
ta myöhemmin pää-
tös, jossa todettiin, 
ettei poliisin toimia 

vastaan nosteta syytteitä. Mielikuva 
"hakkaavasta poliisista” oli kuitenkin 
jo heti tapahtuman jälkeen ehtinyt 
muodostua.

Poliisin toimia tarkastellaan, arvi-
oidaan ja arvostellaan median lisäksi 
joskus jopa vuosia kestävissä oikeus-
käsittelyissä. Kuitenkin tilanteessa 
päätöksen tehneellä poliisilla on saat-
tanut olla aikaa alle sekunti tehdä pää-
tös, mitä voimakeinoja hän käyttää, 
arvioida voimakeinojen vaikutuksia 
ja arvioida myös sitä, mitä esimerkik-
si sivulliselle voisi tapahtua, jos hän ei 
voimakeinoja käyttäisi. Se on poliisin 
todellisuus. Ja huoli siitä, miten medi-
assa asia tullaan käsittelemään, ei saa 

Joko poliisin 
voimakeinojen käyttöä 
arvostellaan ja niitä 
pidetään liioiteltuna 

tai sitten ihmetellään, 
miksei poliisi puuttunut 

johonkin tilanteeseen tai 
tapahtumaan jo aiemmin.
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koskaan vaikuttaa poliisin päätöksente-
koon.

Poliisin kenttätyön perustana on parti-
on jäsenten ja muiden kollegojen välinen 
keskinäinen luottamus. Lievät epäon-
nistumiset ja huonot päivät ovat jossain 
määrin sallittuja myös poliisin ammatissa, 
olemmehan ihmisiä. Haastavissa ja vaa-
rallisissa tilanteissa asia kuitenkin muut-
tuu: niissä epäonnistumisille tai huonoil-
le päiville ei ole sijaa. Tästä syystä onkin 
niin, että mikäli jonkun toimintakyky pet-
tää ratkaisevalla hetkellä, suurin kritiikki 
tulee usein omilta kollegoilta. Jos tilanne 
on ollut todella kriittinen, luottamusta on 
hyvin vaikea saada takaisin.

Tämä on vaikeasti ratkaistava haaste, 
sillä tällainen tapahtumaketju on inhimil-
linen kaikista näkökulmista. On inhimil-
listä epäonnistua vaarallisessa tilanteessa, 
vaikka siihen ei olisi missään nimessä 
varaa – ja toisaalta on inhimillistä laka-
ta luottamasta, jos kokee kollegan pettä-
neen vaarallisessa tilanteessa.

Kenties uusi poliisisukupolvi keksii rat-
kaisun myös tähän pulmaan. Vinkiksi sa-
non, että helpoin keino on tietysti se, että 
kaikkien ammatinhallinta on niin jäätävä, 
ettei se koskaan järky. Sen lisäksi anteek-
siantamisen kulttuurin harjoittelulle voisi 
kuitenkin olla tilaa. 

Muistan kun harjoittelimme erityisryh-
män taktiikkaan liittyvää sisätilaetsintää. 
Olimme ryhmässämme keskustelleet tak-
tiikan haasteista ja todenneet siinä olevan 
tietyt kriittiset pisteet. Olin itse varma, 
että ne eivät ole minulle ongelma. Olin 
aivan varma, että en ainakaan itse tee nii-
tä virheitä.

Päivän aikana näin kuitenkin tapahtui: 

Poliisin toimintaa arvosteli 
muun muassa julkisesti eräs 

yksityisen turva-alan 
henkilö, joka tituleerasi 
itseään jonkinlaiseksi 

turvallisuuskouluttajaksi. 

Kuitenkin tilanteessa 
päätöksen tehneellä poliisilla 
on saattanut olla aikaa alle 
sekunti tehdä päätös, mitä 
voimakeinoja hän käyttää, 
arvioida voimakeinojen 
vaikutuksia ja arvioida 

myös sitä, mitä esimerkiksi 
sivulliselle voisi tapahtua, jos 
hän ei voimakeinoja käyttäisi.
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minun toimintani seurauksena koh-
dehenkilö olisi päässyt ampumaan 
yhtä ryhmäläisistäni. Vaikka kyse oli 
harjoituksesta, jonka tarkoituksena 
on oppia ja havaita konkreettisesti 
toimintaan liittyvät riskitekijät ja haas-
teet, siitä ylitse pääseminen oli minulle 
henkilökohtaisesti vaikeaa.

Vain hieman liioitellen voisin sanoa, 
että silloin tällöin herään vieläkin öi-
sin omaan huutoni tekemäni virheen 
vuoksi. Itsekritiikki on terveellistä 
vain tiettyyn rajaan asti ja anteeksian-
tamiseen kuuluu myös anteeksianto 
itselleen.

* * *

Poliisin tutkintokoulutus antaa sinul-
le erinomaisen pohjan voimakeino-
jen käyttöön liittyvässä taidon hallin-
nassa. Voimakeinojen käytön osalta 
välineiden hallintasi 
on työssäoppimis-
jaksolle lähtiessäsi 
erinomainen. Se on 
varmaa. Sillä jos se ei 
ole, et lähde.

Ensisijaisesti saat 
kuitenkin valmiu-
det kehittää itse itseäsi läpi virkaura-
si. Kaikki on sinusta itsestäsi kiinni. 
Elinikäinen oppiminen ei ole vain 
sana, vaan se on ainoa keino amma-
tinhallinnan jatkuvalle kehittymiselle. 
Tämä tarkoittaa poliisityössä erityises-
ti edellytyksiä työturvallisen toimin-
nan kehittymiselle. Sinun on opittava 
joustavasti muuttamaan rooliasi erilai-
silla poliisin tehtävillä, pitäen kuiten-

kin koko ajan mielessä työturvalliset 
toimintatavat ja valmiuden voimakei-
nojen käyttöön.

Riippumatta toimenkuvastasi polii-
siyksikössäsi olet poliisi ja yhteiskun-
ta edellyttää sinulta ammattitaitoista 
toimintaa joka tilanteessa. Keskuste-
let poliisin palvelupäivystyksessä ih-
misten kanssa ottaen samalla rikosil-
moitustietoja vastaan, autat vanhusta 
ylittämään katua, kannat loukkaantu-
nutta lokkia poliisiautoon, syöt jääte-
löä torilla ja juttelet ja naurat ihmisten 
kanssa. Ja koko ajan sinulla on oltava 
valmius ja toimintakyky myös äärim-
mäisiin tilanteisiin.

* * *

Saimme hälytystehtävän, jonka mu-
kaan mies on puukottanut useita ih-
misiä kaupungin keskustassa. Meidän 

ajoaikamme tehtäväl-
le kesti arviolta vain 
20 sekuntia. Tässä 
ajassa sovimme par-
tiokaverin kanssa mi-
ten toimimme.

Muistutimme toi-
siamme korostetusta 

ympäristön tarkkailusta, koska ihmi-
siä on paljon ja tekijä voi olla kuka 
tahansa. Toimintasuunnitelmamme 
oli pysäyttää vaarallisen henkilön toi-
minta niin nopeasti kuin mahdollista 
estääksemme lisäuhrien syntymisen, 
huomioiden kuitenkin omassa voi-
makeinojen käytössä kadulla olevat 
sivulliset. Tässä tilanteessa poliisin 
voimakeinoja ei kuitenkaan tarvittu. 

Elinikäinen oppiminen 
ei ole vain sana, vaan 

se on ainoa keino 
ammatinhallinnan 

jatkuvalle 
kehittymiselle. 
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Tapahtumapaikalla olleet sivulliset saivat 
puukkomiehen taltutettua ennen kuin 
itse ehdimme tämän luo. Mies oli siihen 
mennessä ennättänyt iskeä puukolla kol-
mea henkilöä, kaikkia hengenvaarallises-
ti.

Kuvittele nyt itsesi vastaavaan vaati-
vaan tilanteeseen, jossa sivullisten henki 
ja myös sinun henkesi on välittömäs-
sä hengenvaarassa. Kuvittele yönmusta 
kaupunkiympäristö, jossa rankka vesisa-
de piiskaa vasten kasvoja ja vaikeuttaa ha-
vaintojen tekoa; et kunnolla näe tai kuule. 
Vaarallinen teräaseella varustautunut hen-
kilö pyrkii aktiivisesti vahingoittamaan 
kaikkea mikä liikkuu. Ja vaikka sataa, niin 
ihmisiä on paljon, koska ravintolat ovat 
juuri sulkeutumassa. Humalaiset eivät 
ymmärrä vaaraa eivätkä tottele sinun an-
tamiasi käskyjä siirtyä kauemmaksi. Joku 
heistä sen sijaan päättää tulla kertomaan 
sinulle siitä, kuinka hänelle ei myyty ra-
vintolassa enää viimeistä olutta. Kun et 
pysty hänen elämäänsä sillä hetkellä riit-
tävästi ymmärtämään, hän provosoituu 
ja tarraa sinua rinnuksista. Ja koko ajan 
aktiivinen, vaarallisella välineellä varus-
tautunut henkilö pyrkii vahingoittamaan 
jokaista kadulla olijaa. Kaikkien elämä on 
sinun ja partiokaverisi käsissä. 

Pitäisitkö hyvänä, että kyseistä poliisille 
kuuluvaa virkatehtävää suorittaessasi tie-
täisit, että osaat käsitellä voimakäyttöväli-
neitäsi? Että tietäisit, että olet ylläpitänyt 
ja kehittänyt osaamistasi systemaattisesti 
koko virkaurasi ajan? Tietäisit, että osaat 
säätää kehoasi ja mieltäsi ja että stressin 
aiheuttamat negatiiviset vaikutukset eivät 
laske sinun osaamistasoasi tai heikennä 
tilannetietoisuuttasi? Tietäisit, että olet 

Ja koko ajan sinulla on oltava 
valmius ja toimintakyky myös 
äärimmäisiin tilanteisiin.
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varmistanut ennen työvuoron alkua ja 
sen aikana, että työvälineesi ovat kun-
nossa ja että ajoneuvossa ja nyt kä-
dessäsi oleva valaisin varmasti toimii? 
Tietäisit, että olet harjoitellut ampu-
mista pimeässä, olet harjoitellut am-
pumista yhdellä kädellä, olet harjoi-
tellut muiden voimankäyttövälineiden 
käyttöä ja olet erityisen taitava fyysi-
sissä voimankäyttöliikkeissä? Tuntisit 
omat kykysi ja ymmärtäisit kyseisen 
tilanteen olosuhteiden määrittelemät 
rajoitteet eri voimankäyttövälineiden 
ja taktiikkojen käytölle?   

Vai lähtisitkö mieluummin suorit-
tamaan samaa virkatehtävää siten, 
että olisit epävarma osaamisestasi ja 
valmistautumisestasi? Kumman valit-
set? Jos haluat valita ensimmäisen, se 
edellyttää sinulta aktiivista oman osaa-
misesi kehittämistä läpi elämän. Ku-
kaan muu ei tee sitä 
sinun puolestasi.

Ja kun oikeassa 
maailmassa eletään, 
niin joskus sattuu 
ja tapahtuu. Vaikka 
pyrit tekemään kai-
ken oikein, niin joskus kohde päättää 
yrittää vahingoittaa sinua ja voi joskus 
myös onnistua siinä.

* * *

Lainaan erästä hyvää kollegaani, jonka 
erittäin osuva kuvaus poliisin työstä 
kuuluu näin: ”Poliisin työ on tavallis-
ten ihmisten tavallisten asioiden hoi-
tamista.” Ja näinhän se paljolti on. Po-
liisin työ ei onneksi ole hengissäselviy-

tymiskamppailua työvuorosta toiseen. 
Meidän täytyy ymmärtää, että näillä 
"arkisilla" tavallisten asioiden hoita-
misilla voi kuitenkin olla mittaamaton 
merkitys tälle yhdelle ihmiselle. Hän 
muistaa kohtaamisenne ehkä aina.

Tämän lisäksi poliisityöhön kuuluu 
erittäin vaikeita ja vaarallisia tilantei-
ta, joissa ihmisten henki ja terveys on 
uhattuna. Tällöin poliisi vaikuttaa lu-
kuisten ihmisten elämään ja ääritilan-
teissa myös siihen, jatkuuko se jonkun 
kohdalla.

Jokainen kohtaaminen valmistelee 
seuraavaa kohtaamista. Tässä valmis-
telussa sinulla on iso valta ja vastuu. 
Ymmärrä, että poliisin työ ei ole maa-
ilman katsomista mustavalkoisten 
linssien läpi, vaikka se voisi joskus 
tuntua helpommalta.

Eräänä yövuorona toimme putkaan 
miehen, jonka kiinni-
ottotilanteessa olim-
me joutuneet käyttä-
mään voimakeinoja. 
Vuoron ollessa lo-
puillaan päätin käydä 
katsomassa, miten 

miehellä menee. Kerroin putkavarti-
jalle, että käyn vähän juttelemassa yh-
delle kiinniotetulle. Mies oli hereillä.

– Saanko tulla sisään?
– Tule vain, mies vastasi hieman 

hämmentyneesti. 
– Miten menee?
– On menny paremminkin.
– Ymmärrän, sanoin ja istuuduin 

miestä vastapäätä. – Muistatko mitä 
yöllä tapahtui?

– Joo, hän vastasi. 

Vaikka pyrit tekemään 
kaiken oikein, niin joskus 

kohde päättää yrittää 
vahingoittaa sinua ja voi 
joskus myös onnistua siinä.
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 – Mitenkä siitä sellainen paini pääsi 
kehkeytymään? naurahdin.

– En mä vaan tiedä.
– Sattuiko suhun?
– Ei, entä suhun tai sun työkaveriin?
– Ei. Vaikka hiki kyllä tuli.
– Vittu mua harmittaa. Hirvee mork-

kis.
– No, pääasia ettei mitään päässyt kui-

tenkaan tapahtuun. Tämä maailmankaik-
keus ei taida paljon suuntaansa muuttaa, 
vaikka meille joskus sattuu vähän hei-
kompiakin hetkiä. Eli älä välitä. Viimes-
tään huomenna sun fiilikset on parem-
mat. Ja hei, ellei yöllistä olisi tapahtunu, ei 
mekään oltais koskaan tavattu. Mun nimi 
on Juha-Matti.

– Toni (nimi muutettu).
Hetken hiljaisuuden jälkeen katsoin 

kelloa. Yövuoro oli päättymässä.
– Eiköhän lähdetä kukin kotiimme.
– Sopii.
Mies meni putkan tiskille selvittämään 

paperiasiansa kuntoon ja minä menin 
purkamaan poliisiautoa varusteista.

Toimintatapana en voi kuitenkaan suo-
sitella putkatiloissa tapahtuvia keskuste-
luja, jotka eivät liity varsinaisesti virka-
tehtävään. Varsinkin jos kysymyksessä 
on rikosepäily, josta voidaan aloittaa esi-
tutkinta, niin tällaiset putkalla tapahtuvat 
keskustelut voivat merkittävästi rikkoa 
kaikkien osallisten oikeusturvaa. Tämä 
on sinällään aika nurinkurista: inhimillistä 
toimintaa saattavat rajoittaa lait, jotka on 
laadittu sitä suojelemaan.

Joka tapauksessa on tärkeää ymmärtää, 
että toimintamme jättää aina jäljet mei-
dät työtilanteissa kohdanneisiin ihmisiin. 
Nimesi ei ehkä jää muistiin mutta mie-

Jokainen kohtaaminen 
valmistelee seuraavaa 

kohtaamista. 
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likuvat poliisista kyllä. Oliko poliisi 
kunnioittava vai ylimielinen? Avulias 
vai töykeä? Oliko poliisi oikeudenmu-
kainen?

Erityisen merkityksellisiä mielikuvat 
ovat tilanteissa, joissa joudumme koh-
distamaan johonkin ihmiseen voima-
keinoja. Tällöin se, miten me muuten 
toimimme, käyttäydymme ja puhum-
me ja miten suhtaudumme kohteena 
olevaan henkilöön, voi vaikuttaa mer-
kittävästi siihen, miten kyseinen hen-
kilö tai sivulliset tilanteen kokevat – ja 
sen myötä siihen, miten joku heistä 
toimii seuraavan kerran kohdatessaan 
poliisin.

Valmistamme ihmisiä siis aina myös 
siihen mahdolliseen seuraavaan koh-
taamiseen poliisin kanssa. Pidä huol-
ta, ettet omalla ajattelemattomalla 
toiminnallasi tai puheillasi aiheuta 
koskaan sitä, että kollegamme joutuu 
sinun vuoksesi vaikeaan tilanteeseen, 
kohdatessaan sinun virkatoimesi koh-
teena olleen henkilön joskus tulevai-
suudessa. Kuten Maximus Decimus 
Meridius sanoo joukoilleen elokuvas-
sa Gladiator (2000): "What we do in 
life echoes in eternity.”
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Aina poliisi

Sami Hätönen

Istun luokkahuoneessa, jossa on 
monenikäisiä opettajaksi opiske-
levia. Yksi toisensa perään nousee 

enemmän tai vähemmän vaivautu-
neena seisomaan ja esittelee itsensä. 
Olen hämmentynyt, sillä esittelyjen 
perusteella vain harva tietää, mistä on 
tulossa tai minne on menossa. Oman 
vuoroni koittaessa astelen määrätie-
toisin askelin luokan eteen.

– Olen poliisi ja tulen aina olemaan. 
Ja poliisin poikana olen aina ollut mel-
kein poliisi. Ja täällä olen, koska laissa 
niin määrätään.

Poliisiammattikorkeakoulun opet-
tajaksi nimitettävän tulee muiden kel-
poisuusvaatimusten lisäksi suorittaa 
kolmen vuoden kuluessa nimittämi-
sestä opettajan pedagogiset opinnot. 
Minulle tämä tuli ajankohtaiseksi, kun 
sain vuonna 2010 Poliisiammattikor-
keakoulussa nimityksen vakituiseen 
ylikomisarion virkaan.

Valmistuessani poliisiksi kaksikym-
mentä vuotta sitten en todellakaan 
osannut arvata, mitä puheet elinikäi-
sestä oppimisesta tulisivat omalla 
kohdallani tarkoittamaan. Nyt tiedän. 

Ylikomisario Sami Hätönen 
työskentelee Poliisiammatti-
korkeakoulussa valvonta- ja 
hälytystoiminnan johtamisen 
opetus- ja asiantuntijatehtä-
vissä. Johtamiskoulutuksen 
lisäksi hänen vastuullaan on 
muun muassa poliisin miehit-
tämättömän ilmailun kehit-
täminen.

Hätönen valmistui poliisiksi 
vuonna 1999 ja on suorit-
tanut sen jälkeen poliisiali-
päällystön tutkinnon, polii-
sin päällystötutkinnon ja 
hallintotieteen maisterin 
tutkinnon. Ensimmäiset kym-
menen virkavuottaan hän 
työskenteli paikallispoliisissa, 
myöhemmin Poliisiammatti-
korkeakoulussa ja Poliisi- 
hallituksessa.

Hätönen on myös valokuvaa-
ja. Hänen ottamiaan kuvia 
löytyy tämänkin kirjan  
sivuilta.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Poliisi esiintyy 
ulkoisesti 

yhtenäisenä ja 
väistämättä hieman 

kasvottomanakin 
organisaationa, 
mutta se koostuu 
silti erilaisista 

yksilöistä.

Poliisin perustutkinnon jälkeen tieni 
vei nopeasti alipäällystökurssille ja sen 
jälkeen päällystökurssin kautta turval-
lisuushallinnon maisteriopintoihin. 
Eikä uuden oppiminen ole jäänyt vain 
tutkintojen suorittamiseen, vaan taka-
na on paljon erilaisia täydennyskoulu-
tuksia. Aikajanalle laitettuna olenkin 
ollut ison osan elämästäni eräänlainen 
poliisiopiskelija.

Opinnot tai niiden tuottamat pä-
tevyydet eivät kuitenkaan ole olleet 
minulle minkäänlainen itseisarvo. 
Kuulun siihen ihmistyyppiin, joka 
oppii parhaiten tekemällä – yrityksen 
ja erehdyksen kautta. 
Olen aidosti sitä mieltä, 
ettei kokemusperäistä 
osaamista voi korvata 
parhaimmallakaan pe-
dagogiikalla. Jo työhar-
joittelussa päätin tietoi-
sesti omaksua kaikilta 
perehdyttäjiltäni heidän 
parhaat puolensa. Olen 
edelleen samaa mieltä, 
että mallioppiminen toi-
mii, kunhan osaa nähdä 
ikonisimmissakin idoleissa myös hei-
dän heikkoutensa.

Poliisi esiintyy ulkoisesti yhtenäisenä 
ja väistämättä hieman kasvottomana-
kin organisaationa, mutta se koostuu 
silti erilaisista yksilöistä. Jo kuluneen 
fraasin mukaan poliisi edustaa läpi-
leikkausta koko yhteiskunnan kirjosta. 
Ja toden totta, kun univormut riisu-
taan, sulaudumme täydellisesti jouk-
koon. Poliisiammattikorkeakoulun si-
säpihalla olevan ketjukiven sanomassa 
asuu suuri viisaus: Ketju on niin vahva 
kuin sen heikoin rengas. Vaikka olem-

me erilaisia, meidän on toimittava 
saumattomasti yhteen. Ja samalla kun 
olemme osa harvinaisen kollegiaalista 
yhteisöä, joudumme kohtaamaan iso-
jakin haasteita yksilöinä. Yksin.

* * *

– Sami, tuossa on jalkineenjälkiä han-
gessa. Käy tarkistamassa.

Jalkaudun poliisiautosta keskelle 
pilkkopimeää pohjoiskarjalaista met-
sää, kaukana kotoa. Jännittää. En tie-
dä missä olen, mutta ilmeisen etäällä, 
jossain kuuluvuusalueiden ulkopuo-

lella. On vuosi 1998 ja 
suoritan poliisiopintoi-
hin kuuluvaa työhar-
joittelua Joensuun po-
liisilaitoksella. Olemme 
juuri ajaneet kymmeniä 
kilometrejä hälytysajoa 
tapahtumapaikalle, jos-
sa pankkiautomaatti on 
irrotettu pyöräkuor-
maajalla pankkikont-
torin seinästä. Teko on 
veres, joten epäillyt ei-

vät ole ehtineet kauaksi. Ajojahti on 
käynnissä.

Seuraan lumihangessa kulkevia 
jälkiä. Matka tuntuu loputtomalta. 
Vilkaisen taakseni ja huomaan par-
tioauton hukkuvan pimeyteen. Mihin 
jäljet johtavatkaan? Vanha analoginen 
poliisiradio on lakannut kuulumasta 
jo hyvän matkaa sitten ja omassa pu-
helimessakaan ei ole kenttää. Tosin: 
mihinpä minä sillä soittaisin, hätänu-
meroonko? Entä miten pitkälle minun 
pitää vielä edetä?

Pää on täynnä kysymyksiä, joihin ei 
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Joissain keikoissa vain on se 
jokin, mikä saa muistamaan ne 
vielä kiikkustuolissakin. Tässä 

se jokin oli yksinäisyys.

tunnu löytyvän vastausta Poliisikoulun 
opeista. Käännyn takaisin autolle. Jahti 
jatkuu.

Epäiltyjä ei lopulta löytynyt ajojahtim-
me aikana, mutta rikos selvisi myöhem-
min tutkinnassa. Jutusta jäi minulle vahva 
muistijälki, sillä kyseessä oli yksi ensim-
mäisistä työvuoroistani ja lisäksi pääsin 
myöhemmin vielä seuraamaan sen kä-
sittelyä käräjäoikeudessa. Ja kyllä, moni 
poliisiopiskelija kokee työharjoittelussa 
paljon vaativampia ja vaarallisempia tilan-
teita. Joissain keikoissa vain on se jokin, 
mikä saa muistamaan ne vielä kiikkustuo-
lissakin. Tässä se jokin oli yksinäisyys.

* * *

– Poliisi, liikkumatta!
Nousen mintunvihreästä Volkswagen 

Polosta käskyttäen samalla minua lähes-
tyviä autovarkaita. Päätän ottaa virka-
aseeni esiin, valmiusotteeseen. Sehän ei 
ole vielä aseenkäyttöä, kuten Sainion Olli 
ja Katajan Tomppa ovat voimankäytön 
oppitunneilla opettaneet. Mutta nyt on 
varauduttava pahimpaan.

Valmistuin helmikuussa 1999 ja pää-
sin töihin kotikaupunkiini Hyvinkäälle. 
Kenttäryhmässäni ei ollut tasapareja, ja 
kun kieltäydyin kohteliaasti tarjoukses-
ta istua kolmantena pyöränä vanhempi-
en kollegoiden matkassa, partioin usein 
yksinäni tunnuksettomalla poliisiautolla. 
Rikospoliisin räikeän vihreää, ohjauste-
hostimetonta, vain 60-hevosvoimaista 
Poloa ei äkkiä arvannut poliisiautoksi, jo-
ten se oli minulle viisas valinta. Ja olihan 
siinä hyvät poppivehkeetkin.

Tunnuksettomat poliisiautot ovat 
muutenkin yllättävän käyttökelpoisia työ-
välineitä. Siksikin yllättävän, että niillä 
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Saalisvietti. 
Se ajaa 

harkitsemattomiin 
tekoihin. 

ajaessa näkee paljon sellaista, minkä 
poliisitunnukset pitävät poissa. Har-
vemmin autovarkaat lähestyvät vapaa-
ehtoisesti tunnuksellista poliisiautoa.

Autovarkaat ovat aiemmin illalla 
paenneet Vihdin partiota ja olen osal-
listunut etsintöihin toisen Hyvinkään 
partion kanssa – tällä vihreällä Pololla 
tietysti. Etsinnät eivät ole tuottaneet 
tulosta, joten muut partiot ovat jo luo-
vuttaneet. Minä en. Huikkaan kenttä-
johtajalle poliisiradiolla jatkavani vielä 
etsintää tutuilla maalaisteillä. Niitä on 
lapsuudessa ajettu moneen kertaan 
mummolaan ja takaisin, joten tiedän 
mistä etsiä.

Yhtäkkiä se anastettu auto tulee vas-
taan. Polon ohjaamon 
on vielä hetki sitten 
täyttänyt rytmikäs, itse 
poltetulta CD-levyltä 
tuleva konemusiikki. 
Nyt se on täynnä käsiä. 
Ilmoitan havainnosta 
muille partioille ja käännyn Hondan 
perään. Nyt täytyy pitää pää kylmänä 
ja etäisyys sopivana, palamatta, mutta 
samalla kadottamatta pokaa. Olenhan 
yksin, taas, ja kaukana auttajista.

Saalisvietti. Se ajaa harkitsemat-
tomiin tekoihin. Lähestyn oikealle 
kaartavaa mutkaa hieman liian vauh-
dikkaasti. Yhtäkkiä varastettu Hon-
da on suoraan edessäni. Laskeudun 
kojelaudan pimentoon ja raportoin 
poliisiradiolla tilanteesta. Tukiparti-
oiden radioviestien taustalla kuuluvat 
hälytyssireenit tuovat lohtua, joka 
kuitenkin karisee pian mielestä: näen 
miesten lähestyvän minua.

Pysähtymiskäskyni ei johda toivot-
tuun lopputulokseen, mutta autovar-

kaiden liikkeen se saa kääntymään 
180 astetta. Aseenkäytön edellytykset? 
Pakenemisen estämiseksi? Ei kai sen-
tään. Ase koteloon. Autovarkaat hyp-
päävät Hondaan ja pian se ampaisee 
kumit ulvoen matkaan.

Minä, Polo ja 60 hevosvoimaa. 
Tämä ei jää tähän, päätän.

Joskus kahdeksantoistavuotiaana 
oli trendikästä ohjastaa autoa yhdellä 
kädellä. Nyt tuosta taidosta on aidosti 
hyötyä. Toinen käteni puristaa rattia, 
toinen poliisiradion monofonia. Oi-
kea jalka pitää kaasupolkimen visusti 
lattiassa. Jahti jatkuu useita kilomet-
rejä halki maalaismaisemien, mutkien 
ja mäkien. Tunnen pientä mielihyvää 

huomatessani, ettei Po-
loa vähintään tuplasti 
tehokkaampi ja monin 
verroin sporttisempi 
Honda kasvata etumat-
kaa. Minun täytyy olla 
keskimääräistä parem-

pi kuljettaja – kuten valtaosa kaikista 
kanssa-autoilijoistakin.

Autovarkaiden matka pysähtyy lo-
pulta Vihdin partion piikkimattoon. 
Poliisityö on tiimipeliä parhaimmil-
laan, ja tämä taisi olla minulta syöttö 
suoraan lapaan. Ja varma muistijälki, 
check.

Muutaman kuukauden kuluttua 
Polo vaihtui paria luokkaa isompaan 
Passatiin, ja kolmas pyörä astui peliin. 
Eikä se harmittanut yhtään. Passatissa 
oli vielä paremmat stereot ja se kol-
mas pyörä en ollut minä, vaan uuden 
partiokaverini Tommin poliisikoira 
Vili. Koirapartiomiehen tehtävä oli to-
della cool. Siinä pääsi koville keikoille 
ja usein ajeltiin jopa toisten poliisilai-
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Selviytyminen vaativassa 
tehtävässä edellytti 
sellaisia osaamisia, 

joita ei poliisiopintoihin 
kuulunut, kuten kartanluku- ja 

suunnistustaitoja.

Lähipoliisin työt olivat 
täydellinen vastakohta 

poliisikoiratoiminnalle, mutta 
samalla erinomainen osoitus 

poliisityön monista kasvoista.

tosten puolelle. Selviytyminen vaativassa 
tehtävässä edellytti sellaisia osaamisia, 
joita ei poliisiopintoihin kuulunut, kuten 
kartanluku- ja suunnistustaitoja.

Moni koirapartiomies hakeutuu myö-
hemmin koiranohjaajaksi. Huomasin itse 
kuitenkin melko pian, ettei koiranohjaa-
jan tehtävä ollut minua varten. Halusin 
jotain muuta. Rikostutkijaksi minusta 
ei olisi, mutta kentän puolella kaikki li-
sätehtävät kiinnostivat. Minusta tulikin 
melkein samanaikaisesti fillaripoliisi, 
skootteripoliisi, lähipoliisi, tiesmikäpolii-
si, ja vielä työharjoittelijan ohjaaja. Ajo-
kouluttajakin. Olinhan todistetusti pysy-
nyt piirin pienimmäisellä sen tehokkaan 
Hondan perässä.

Lähipoliisin työt olivat täydellinen vas-
takohta poliisikoiratoiminnalle, mutta 
samalla erinomainen osoitus poliisityön 
monista kasvoista. Löysin itseni mitä 
ihmeellisimmistä tilaisuuksista, nuori-
soa ojentamasta ja yhä useammin myös 
lehtien palstoilta. Tuohon aikaan ei sosi-
aalisesta mediasta ollut vielä tietoakaan, 
joten poliisin piti tehdä itseään tykö kir-
joittamalla kolumneja paikallislehteen. 
Omat kirjoitukseni ylsivät lopulta niin 
suureen suosioon, etten saanut olla rau-
hassa enää kaupan kassajonossakaan. 
Selkään taputtelijoita riitti. Oli hämmen-
tävää kokea yksittäisenä poliisina sellaista 
suosiota. Mutta kuten niin usein, on me-
nestyksellä varjopuolensa.

Viranomaisten maalittaminen saattaa 
vaikuttaa someaikakauden ilmiöltä, mut-
ta itse sain kokea sen jo sanomalehtien 
aikakaudella. Milloin ovikello soi ilkival-
taisesti keskiyöllä, milloin kassajonossa 
huudeltiin. Silloinkin olin yksin. Onneksi 
ymmärsin, ettei poliisinkaan tarvitse kes-
tää epäasiallista, saati rikoksen tunnus-
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Polkupyörän 
satulassa maailma 
avautuu aivan eri 

tavoin kuin maijan 
peltihaarniskan 

takaa.

merkistön täyttävää kohtelua. Häiri-
köt saivat ansionsa mukaan, ja minä 
mielenrauhan.

Kun monessa on mukana, karttuu 
muistijälkiä enemmän kuin pelkkää 
perustyötä tekemällä. Omat kenttä-
työn huippuhetkeni löytyvät hieman 
yllättäen fillaripartiosta. Ne kesäyöt 
eivät unohdu koskaan. Polkupyörän 
satulassa maailma avautuu aivan eri 
tavoin kuin maijan peltihaarniskan 
takaa. Fillaripartiossa oli jotain samaa 
kuin tunnuksettomassa poliisiautos-
sa. Tulosta syntyi. Tukena toimineet 
autopartiot saivat kokea fillaripartion 
työllistävän vaikutuksen, kiinniotettu-
ja kun ei voinut kuljettaa tarakalla put-
kan pahnoille.

On harmillista, ettei poliisilla ole 
enää tänä päivänä mahdollisuutta hyö-
dyntää polkupyöriä peruspartiotoi-
mintaan. Onneksi kaksi-
pyöräisiä kulkuvälineitä 
ei ole kokonaan hylätty: 
moottoripyöriä käyte-
tään kenties enemmän 
kuin koskaan valvonta- 
ja hälytystoiminnassa.

Alipäällystökurssille 
pääsy vuonna 2002 oli 
toiveiden täyttymys. Esimies- ja joh-
tamistaitojen opit osuivat ytimeen. 
Erilaisia ihmisiä piti johtaa eri tavalla 
erilaisissa tilanteissa, erilaisten moti-
vaatio- ja osaamistasojen mukaan.

Pian alipäällystökurssin jälkeen nou-
sin vanhan kenttäryhmäni johtajaksi. 
Asetelma muuttui: minusta tuli vain 
muutaman vuoden poliisikokemuk-
sella perehdyttäjieni esimies. Olin yl-
lättänyt itsenikin saavuttamalla uralle 
asettamani tavoitteen vuosia etuajassa.

Jälkeenpäin lähes kauhistuttaa, mi-
ten vähäisellä poliisikokemuksella jou-
duin pärjäämään haastavassa ryhmän- 
ja kenttäjohtajan tehtävässä. Kaikesta 
kuitenkin selvisi laittamalla itsensä li-
koon.

* * *

– Harju 1, siellä on useampi kiireelli-
nen tehtävä odotuksella ja kaikki par-
tiot ovat kiinni.

Harju 1 oli aikanaan Hyvinkään 
poliisilaitoksen kenttäjohtajan radio-
kutsu. Vastaan kutsuun keskellä ra-
vintolan tanssilattiaa. Orkesteri on lo-
pettanut soittonsa, ravintolasalin valot 
sytytetty ja juhlakansa vetäytynyt tans-
silattian reunoille. Tunnelma on teat-
raalinen. Sininen haalari ja voiman-
käyttövälineitä tursuava varustevyö 

eivät kerta kaikkiaan 
sovi tähän kuvioon. 
Käteni lepää suurin 
piirtein äitini ikäisen 
rouvan hartioilla. Hä-
nestä on vain hetkeä 
aiemmin tullut leski. 
Lohdun sanat takertu-
vat kurkkuuni ja ehkä 

niin on parempi. Läsnäolo on nyt tär-
keintä.

Samaan aikaan radio hoputtaa mei-
tä muualle. Mutta mikä olisi juuri nyt 
tärkeämpää kuin puolisonsa äkillisen 
poismenon juuri kokeneen lesken tu-
keminen? En enää muista, millaisen 
päätöksen olen tässä tilanteessa teh-
nyt, mutta sen muistan elävästi, miten 
vaikealta ja väärältä lähteminen tuntui.

Nykyään kenttäjohtajan työ keskit-
tyy aiempaa selvemmin työnjohtoteh-
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Samaan aikaan radio hoputtaa 
meitä muualle. Mutta mikä 

olisi juuri nyt tärkeämpää kuin 
puolisonsa äkillisen poismenon 

juuri kokeneen lesken tukeminen? 

Siinä missä rikosasioissa 
tavoitellaan absoluuttisesti 
oikeaa ratkaisua huolellisen 
esitutkinnan, syyteharkinnan 
ja tuomioistuinkäsittelyn 
saumattomalla jatkumolla, 

joudutaan poliisin kenttätyössä 
tekemään vähintään yhtä suuria 
päätöksiä silmänräpäyksessä.

täviin. Partioresurssit ovat usein epäsuh-
teessa tyrkyllä oleviin tehtäviin nähden, 
joten priorisointia on pakko tehdä. 
Kenttäjohtaja on paljon vartijana. Isoja 
päätöksiä: Mikä tehtävä hoidetaan ensin? 
Mitkä jätetään kokonaan hoitamatta? 
Miksi jonkun ihmisen hätä on suurempi 
kuin toisen? Entä jos?

Päätöksenteko on poliisityön arkea. 
Erityisesti kenttätyössä olemme jatkuvas-
ti erilaisten valintojen edessä. Joudumme 
tekemään ihmisten elämään, fyysiseen 
koskemattomuuteen tai vapauteen vai-
kuttavia päätöksiä.

Siinä missä rikosasioissa tavoitellaan 
absoluuttisesti oikeaa ratkaisua huolelli-
sen esitutkinnan, syyteharkinnan ja tuo-
mioistuinkäsittelyn saumattomalla jat-
kumolla, joudutaan poliisin kenttätyössä 
tekemään vähintään yhtä suuria päätöksiä 
silmänräpäyksessä. Aikapaineen lisäksi 
päätöksentekoa vaikeuttavat usein puut-
teelliset tai jopa virheelliset taustatiedot. 
Vaikka toimimme hyvässä tarkoituksessa 
ja teemme parhaamme, meitä varjostaa 
syyllistämisen pelko.

* * *

– Nyt sieltä tulee tieto, että olisi ammuttu 
kolmea. Menee hurjaksi tämä.

Olen matkalla Jokelan koulukeskuk-
seen, jonne on hetki sitten tullut kiireelli-
nen hälytystehtävä. Ensitiedot ovat olleet 
epäselviä, mutta maassa makaavasta opis-
kelijasta ja ampumisestakin on puhuttu.

Pian tiedot täsmentyvät. Tai ainakin 
hurjistuvat, kuten hätäkeskuspäivystäjän 
artikuloinnista on pääteltävissä. Voiko 
tämä olla totta? Kolmea ammuttu kou-
lukeskuksessa? Hämmentävää. Onneksi 
alueen kenttäjohtaja ottaa oikeaoppisesti 
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Ammatillisesti 
ajateltuna on pakko 
myöntää, että oli 
vain ajan kysymys, 

milloin kouluampumiset 
rantautuisivat 

Suomeen.

homman haltuun. Tämä on otettava 
todesta.

Vain kymmenen kilometrin päässä 
Hyvinkäältä sijaitseva Jokela kuului 
tuohon aikaan naapuripiiri Järvenpään 
alueeseen. En tiennyt siksi koulukes-
kuksen tarkkaa sijaintia. Ajan harhaan.

Nyt siellä ammutaan poliisia koh-
ti. Onko se tuo pelto, jonne joku on 
paennut ampujaa? Olenko ajautunut 
vaara-alueelle?

Tuohon aikaan ainoastaan hälytys-
partioilla oli voimankäyttö- ja suoja-
välineet kentällä käytössään. Omat va-
rusteeni olivat turvallisesti Hyvinkään 
poliisiasemalla pukukaapissa. Tunnen 
oloni turvattomaksi. Yllä kauluspaita, 
kravatti ja kulmahousut. Ne eivät olisi 
kuuluneet tähän aikaan ja paikkaan.

Samalla kun turvallinen reitti joh-
topaikalle aukenee, alkaa virkaurani 
toistaiseksi mieleenpainuvin työteh-
tävä. Mieleenpainuvin, 
vaikka tuntien kiivaasta 
työskentelystä ei tule-
kaan jäämään mieleeni 
tarkkoja muistijälkiä. 
Muistamattomuus on 
stressin aiheuttamaa.

Kerron tilannetta joh-
taneelle ylikonstaapelille 
tulleeni hänen avukseen. 
Apu tulee tarpeeseen, sillä ylikons-
taapeli on joutunut keskelle pahinta 
mahdollista. Myöhemmin saan lukea 
tutkijalautakunnan raportista, että oli-
sin heti tapahtumapaikalle saavuttuani 
toiminut tilanteen johtajana.

Ilmeisesti useita loukkaantuneita, 
mahdollisesti menehtyneitäkin. Polii-
sia kohti on ammuttu. Yksi tai useam-
pi tekijä on yhä kateissa. Kuka tahansa 

noista poliisiauton ohitse juoksevista 
lapsista voisi olla ampuja.

Tunteja myöhemmin istahdan pu-
kukaappini eteen ja kelaan pitkän päi-
vän tapahtumia mielessäni. Ajatukset 
sinkoilevat. Tapahtunutta on vaikea 
käsittää. Luen päivän aikana puheli-
meeni tulleita tekstiviestejä:

Olethan turvassa siellä?

Sami, mun lapsi on siellä ja olen huo-
lissani. Mitä siellä oikein tapahtuu?

Hyvä Sami! Hienosti johdettu.

Jokelan koulusurmat muuttivat pysy-
västi suomalaista yhteiskuntaa. Jokai-
nen menetetty henki, jokainen trauma 
– miksi näin piti tapahtua? Ammatil-
lisesti ajateltuna on pakko myöntää, 
että oli vain ajan kysymys, milloin 

kouluampumiset ran-
tautuisivat Suomeen. 
Jossain sen piti valitet-
tavasti tapahtua.

Poliisin toimintaa 
kohtaan esitettiin kri-
tiikkiä, mutta vastapai-
noksi saimme paljon 
kiitostakin. Uskallan 
väittää, että toimimme 

tilanteessa niin hyvin kuin tuon ai-
kaisella koulutuksella ja kokemuksella 
osasimme. Mikä tärkeää, me teimme 
sen yhdessä. Parempaan ei olisi ku-
kaan pystynyt.

Minulle Jokelan tapahtumat mer-
kitsivät enemmän kuin pukuhuonees-
sa viestejä lukiessani ymmärsinkään. 
Harva poliisi joutuu virkauransa ai-
kana vastaavaan tulikokeeseen, vielä 
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Poliisin toimintaa kohtaan 
esitettiin kritiikkiä, mutta 
vastapainoksi saimme paljon 

kiitostakin.

harvempi kravatissa, kauluspaidassa ja 
kulmahousuissa. En tullut koskaan ky-
syneeksi, mutta Jokelan tulikaste saattoi 
myötävaikuttaa oman virkaurani kään-
teentekevimpään muutokseen.

* * *

– Kake täällä moi! Me haluttais sut töihin 
tänne koululle.

Olin valmistunut päällystökurssilta 
2005 lopussa ja toiminut sen jälkeen – ja 
itse asiassa jo opintoihin kuuluvasta har-
joittelujaksosta alkaen – komisariona Hy-
vinkään poliisilaitoksella. Tehtäväkenttä-
ni oli laaja, kuten se oli aina ollut. Yhtenä 
vastuualueenani olivat poliisilaitoksen 
viestintäasiat. Olin matkalla Etelä-Suo-
men poliisilaitosten viestintävastaavien 
kokoukseen, kun entisen opettajani soit-
to muutti oman elämäni kulun.

Työ Poliisiammattikorkeakoulussa 
kenttätoiminnan johtamisen opetus- ja 
asiantuntijatehtävissä tuntui unelmien 
täyttymykseltä. Tunsin olevani tärkeä. 
Osaamistani arvostettiin niin korkealle, 
että sain ihan virallisesti jakaa sitä eteen-
päin. Olin ollut nuori poliisi, nuori yli-
konstaapeli, nuori komisario. Nyt olin 
hyvin nuorena tässä tehtävässä, jossa suu-
rin osa opiskelijoista oli minua vanhem-
pia. Tämän täytyi olla todellinen kutsu-
musammatti, sillä olihan minut erityisesti 
pyydetty kyseiseen tehtävään ja toisaalta 
opettajan vaativa tehtävä oli minulle jo 
ennestään tuttu. Virkaurani alkuaikoina 
olin nimittäin toiminut luokanopettajan 
sijaisena entisessä ala-asteen koulussani. 
Poliisityössä opetustehtävät olivat tulleet 
tutuiksi erilaisten koulutusvastuiden ja 
lähipoliisina pitämieni laillisuuskasvatus-
tuntien muodossa.
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Poliisi on julkista 
valtaa käyttäessään 
sekä organisaationa 
että yksilötasolla 
koko yhteiskunnan 

silmätikkuna.

Poliisiammattikorkeakoulu on aivan 
oma lukunsa muiden oppilaitosten 
joukossa. Se hakee vertaistaan vain 
Pelastusopistosta, Raja- ja merivartio-
koulusta sekä Maanpuolustuskorkea-
koulusta. Poliisiammattikorkeakoulu 
on mielenkiintoinen yhdistelmä po-
liisiyksikköä ja oppilaitosta. Monelle 
tulee yllätyksenä, että sen henkilökun-
nasta enemmistö on siviilivirkamiehiä, 
poliisit ovat vähemmistönä. Poliisi-
opiskelijat ovat jossain siinä välissä: 
virkapuvuista huolimatta heillä ei ole 
minkäänlaisia poliisivaltuuksia. Uni-
vormun kautta on kuitenkin helppo 
samaistua oikeisiin poliiseihin, olla osa 
jotain erityistä, yksi heistä.

Poliisiammattikorkeakoululla on 
eittämättä merkittävää 
yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta. Sen vas-
tuullisena tehtävänä 
on varmistaa poliisien 
osaaminen ja seuloa 
koulutukseen hakeutu-
vista parhaat päältä. Ha-
kuprosessissa tehdään 
päätöksiä, joilla on välitön vaikutus 
yksittäisen ihmisen tulevaisuuteen, 
mutta samalla arvaamattoman suuri 
välillinen vaikutus koko yhteiskun-
taan. Poliisi on julkista valtaa käyttäes-
sään sekä organisaationa että yksilöta-
solla koko yhteiskunnan silmätikkuna. 
Tehtävät moninaistuvat ja vaatimuk-
set kovenevat, mutta poliisin on pys-
tyttävä hoitamaan hommansa. Virhei-
siin ei ole varaa, ei rekrytoinnissa eikä 
toiminnassa.

Yhä kansainvälistyvän rikollisuuden 
myötä on yhteistyö eri maiden lain-
valvontaviranomaisten välillä nous-

sut entistäkin tärkeämmäksi. Enää ei 
yhteistyön merkitystä korosteta vain 
juhlapuheissa, vaan sitä todellakin teh-
dään kaikilla eri tasoilla. Poliisiammat-
tikorkeakoulun arjessa kansainvälisyys 
näkyy muun muassa vaihto-opiskeli-
joiden ja lähes viikoittaisten vierailu-
jen muodossa. Piskuisessa kotimaas-
samme tehdään moni asia paremmin 
kuin osaamme arvatakaan. Erimerkik-
si käy hyvin suomalainen poliisikoulu-
tus, joka kestää vertailun kovimmassa-
kin seurassa ja kelpaa monilta osiltaan 
huippuluokan vientituotteeksi. Meillä 
on syytä olla ylpeitä luomuksestamme.

Istun tummasävyisessä toimisto-
huoneessa, pitkän jalopuisen pöydän 
ääressä. Vastapäätäni istuu isokokoi-

nen, harmaapäinen 
herrasmies. Avoimesta 
ikkunasta kuuluu tahti-
marssin rytmikäs askel-
lus, joka keskeytyy kuin 
leikaten venäjänkieli-
seen käskyyn. Seuraa 
hetken hiljaisuus, joka 
rikkoutuu pian har-

maapään alkaessa naputella sormiaan 
jalopuisen pöydän pintaan. Hermos-
tuttaa. Hikinorot valuvat pikkutakin 
hautoman kauluspaidan alla.

Olen saanut tehtäväksi matkustaa 
Poliisiammattikorkeakoulun edusta-
jana Pietariin tapaamaan täkäläisen 
turvallisuusalan yliopiston rehtoria. 
Nyt tuo korkea-arvoinen kenraali is-
tuu edessäni, odottaen selvästi ensim-
mäistä repliikkiäni. Valitsin aikanaan 
lukiossa D-kieleksi venäjän, mutta 
vähäisen suosion takia opetusta ei 
koskaan toteutettu. Niinpä avaan kes-
kustelun rallienglanniksi, tulkin kään-
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Poliisiammattikorkeakoulu on 
mielenkiintoinen yhdistelmä 

poliisiyksikköä ja oppilaitosta. 
Monelle tulee yllätyksenä, että 
sen henkilökunnasta enemmistö 
on siviilivirkamiehiä, poliisit 

ovat vähemmistönä.

Jos kentällä piti itsensä 
kerätä ennen kohdeasunnon oven 
avaamista, tapahtuu sama nyt 

puhujapönttöön astuessa.

täessä sanani venäjäksi.
Nyt tuosta Pietarin matkasta on ehti-

nyt vierähtää jo kokonainen vuosikym-
men. Muistijälkiä on kertynyt lukuisista 
virkamatkoista ympäri maailmaa, mitä 
ihmeellisimmistä tilanteista ja tapahtu-
mista. Kenttätyön jännittävät tilanteet 
ovat vaihtuneet toisenlaiseen suorituspai-
neeseen. Jos kentällä piti itsensä kerätä 
ennen kohdeasunnon oven avaamista, 
tapahtuu sama nyt puhujapönttöön astu-
essa. Omasta tai toisten turvallisuudesta 
huolehtiminen ei enää ole päällimmäi-
senä mielessä. Kummasti on rallieng-
lantikin jalostunut. Tunnen olevani etu-
oikeutettu. On ollut kunnia-asia edustaa 
Suomea, Suomen poliisia ja viedä meidän 
osaamistamme muun maailman tietoi-
suuteen.

Tehtäväni Poliisiammattikorkeakou-
lussa päätoimisena esimiesten koulutta-
jana on ollut todellinen näköalapaikka 
poliisityöhön, erityisesti operatiivisen 
kenttätoiminnan osalta. Ihmisten osaa-
misen lisäksi olen päässyt kehittämään 
poliisitoiminnan taktiikkaa ja teknologi-
aa yhdessä alani huippuosaajien kanssa. 
Mikä parasta, työ on ollut tuloksellista ja 
palkitsevaa.

Unelmaduuni, voisi ajatella. Mutta säi-
lyykö parhaassakaan työssä polte?

Poliisin kenttätyöhön pätee periaattees-
sa vanha klisee, ettei ole olemassa kah-
ta samanlaista työpäivää. Käytännössä 
työvuorot alkavat kuitenkin väistämättä 
toistaa itseään. Tällöin on jokaisen omal-
la vastuulla varjella ammatillista liekkiään 
sammumiselta. Kokemukseni mukaan 
poliisin perustehtävissä, kentällä tai tut-
kinnassa, liekki sammuu monella aivan 
liian varhain. Minua ihmetyttää, mik-
si ihmiset antavat sen tapahtua. Kerran 
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sammunutta liekkiä on vaikea saada 
syttymään uudelleen, vaikka poliisis-
sa siihen tosin on jopa harvinaisen 
hyvät mahdollisuudet. Mehän voim-
me kouluttautua useiden erilaisten 
erityisosaamisalueiden asiantuntijaksi 
tai osaajaksi, esimieheksi ja johtajaksi 
– tai opettajaksi.

Katsoessani taaksepäin löydän vas-
tauksia siihen, miten olen itse säilyttä-
nyt paloni poliisityöhön.

Virkauran alussa näen nuoren säh-
köjäniksen, joka ottaa ennakkoluu-
lottomasti ja itsevarmuutta uhkuen 
vastaan minkä tahansa tehtävän. Säh-
köjänis säätää yövuorossa rekistereistä 
ulos keikkatilaston, jossa komeilee itse 
koko poliisilaitoksen ahkerimpana, ja 
kiinnittää sen kenttähenkilöstön il-
moitustaulle. Sähköjänis hyppää aa-
muyöllä fillarin selkään ja lähtee yksin 
partioimaan, kun muut painavat pään-
sä tyynyyn tai toimistotuolin niskatu-
keen. Sähköjänis tekee sitä ja tätä. Se 
on virkaintoinen se. Mutta ainakaan ei 
liekki pääse hiipumaan.

Muutamaa vuotta myöhemmin 
minä näen määrätietoisesti etene-
vän, vaikutusvaltaa hakevan ja aidosti 
johtamisesta innostuneen uraohjuk-
sen. Nuoren johtajan, jonka mielestä 
joukkoja johdetaan edestä, omalla esi-
merkillä. Pitkän linjan poliisimiehen, 
jonka mielestä kannukset tulee kerätä 
askel kerrallaan: miehistössä, alipääl-
lystössä ja päällystössä. Periaatteessa 
siksi, ettei arvostusta ja auktoriteettia 
hankita pelkän virka-aseman kautta, 
vaan näyttöjä pitää olla. Käytännössä 
siksi, että eri tehtävissä työskentely 
avartaa näkemystä sekä edistää yhteis-
työtä ja ymmärrystä.

Ja sitten näen nuoren, vielä paik-
kaansa hakevan komisarion, jonka 
työpäivien pituudet ovat työaikalain 
yläpuolella. Ja vähän myöhemmin yli-
komisarion, jonka jaksamisesta huo-
lehtivat läheiset, työtoverit ja tervey-
denhuollon ammattilaisetkin. Näin ei 
voisi jatkua, olipa se unelmaduuni tai 
ei.

Mittani oli tulossa vähitellen täyteen 
muustakin syystä. Nyt tiedän koke-
muksesta, että minunlaiselleni ei kerta 
kaikkiaan sovi samojen tehtävien te-
keminen vuodesta toiseen.

* * *

– Sami, kuulitkin jo tästä, mutta me 
haluaisimme sinut töihin tänne Po-
liisihallitukseen. En kehota kieltäyty-
mään.

Elettiin kevättä 2015. Soittaja oli 
silloinen poliisijohtaja, nykyinen po-
liisiylijohtaja. Olin jälleen helpon va-
linnan edessä. Työ Poliisiammattikor-
keakoulussa johtamisen opettajana oli 
ollut jälleen yksi unelmien täyttymys, 
mutta mielenkiintoisin ja palkitsevin-
kaan työ ei näyttänyt pitävän roihua 
yllä. Olin uusien haasteiden tarpeessa.

Työskentely Poliisihallituksessa ava- 
si uudenlaisen näkökulman poliisin 
toimintaan. Laajat kokonaisuudet 
hahmottuivat entistäkin selkeämmin 
ja vaikutusvalta lisääntyi. Olin tietysti 
taas monessa mukana. Monet merki-
tyksellisistä ja mielenkiintoisista kehit-
tämishankkeista tuntuivat kuitenkin 
etenevän aivan liian hitaasti. Miten 
kaikki saattoikin olla niin vaikeaa?

Hallinnollinen jäykkyys ja erityises-
ti tietojärjestelmien kehittämisen hi-
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dastempoisuus olisivat todennäköisesti 
saaneet minut palaamaan takaisin unel-
maduuniini, ellei jotain merkittävää olisi 
tapahtunut.

– Sami, haluaisin sinun hoitavan sen 
lennokkiasian kuntoon.

Näillä saatesanoilla lähti Poliisihallituk-
sen esimieheni ansaitsemiensa eläkepäi-
vien viettoon. Pakkohan sitä oli herran 
viimeisiä sanoja kunnioittaa, joten hihat 
ylös ja hommiin. Täsmennettäköön, ettei 
kyseessä ollut lennokkikerhon perusta-
minen, vaan toimeksiantona oli selvittää, 
voidaanko miehittämättömiä ilma-alus-
järjestelmiä hyödyntää poliisitoiminnas-
sa.

Miehittämätön tai kauko-ohjattu ilma-
alusjärjestelmä, RPAS, UAS, drone, ku-
vauskopteri, lennokki – mitä niitä nyt 
olikaan?

Televisiosta tuttu kuopiolaispoliisi ja 
kirjailija, nykyinen kansanedustaja Mar-
ko Kilpi oli pari vuotta aiemmin kehunut 
minulle kuvauskoptereita eräässä koulu-
tustilaisuudessa. Olin silloin vakuuttanut 
Markolle, että tarvittava suorituskyky 
saataisiin virka-apuna Puolustusvoimilta 
ja Rajavartiolaitokselta. Marko on myö-
hemmin keljuillut minulle, miten pen-
seästi tuolloin suhtauduin hänen ideaan-
sa. Olin väärässä ja olen sen julkisesti 
tunnustanut. Olen takinkääntäjä.

Esimiehen toimeksianto johti lopulta 
yhteen virkaurani merkittävimmistä saa-
vutuksista. Vain muutamassa vuodessa 
nostimme Suomen poliisin maailmankar-
talle miehittämättömässä ilmailussa. Käy-
tännössä työn tulokset on voitu todentaa 
pelastettuina ihmishenkinä, vältettyinä 
työturvallisuusriskeinä sekä poliisityön 
tuottavuuden ja laadun parantumisena, 
vain muutamia hyötyjä mainitakseni.

Miten kaikki saattoikin olla 
niin vaikeaa?

Miehittämätön tai kauko-
ohjattu ilma-alusjärjestelmä, 

RPAS, UAS, drone, 
kuvauskopteri, lennokki – mitä 

niitä nyt olikaan?
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* * *

– Joka haluaa, keksii keinot, joka ei ha-
lua, keksii selitykset.

Asiakkaan inttäminen ja selittely 
loppuivat yleensä noihin kuolemat-
tomiin sanoihin, jotka opin virkau-
rani alussa reippaalta ja sanavalmiilta 
kollegaltani. Vasta vuosien jälkeen 
olen oppinut ymmärtämään niihin ki-
teytyvän viisauden. Sen jälkeen olen 
tehnyt kaikkeni edistääkseni asioita, 
jotka olen aidosti kokenut tärkeiksi. 
”Lennokkikerhon perustaminen” oli 
sellainen, monestakin syystä ja omalla 
erityisellä tavallaan.

– Sami, se on sinulle kiitos virkau-
rani parhaan vuoden 
mahdollistamisesta.

Eletään joulun alus-
päiviä vuonna 2017 ja 
olen saanut mystisen 
lahjapaketin eräältä van-
hemmalta konstaape-
lilta. Hän haluaa kiittää 
minua yhteistyöstä po-
liisin miehittämättömän 
ilmailun kehittämisessä, 
mutta mikä tärkeintä, 
mahdollisuudesta kipinään pitkällä 
virkaurallaan. Aito onnistumisen tun-
ne ja kiitos peittoavat vasta myöhem-
min samasta työstä saamani tunnus-
tuksen, palkinnot ja prenikat.

Jos olet jaksanut lukea tarinaani 
tähän saakka, olet toivottavasti huo-
mannut minun korostavan poliisityön 
monipuolisuutta, muutoksen mahdol-
lisuutta ja jokaisen vastuuta omasta 
työhyvinvoinnistaan. Pitkän ja on-
nellisen virkauran takana piilee koke-

mukseni mukaan muutama keskeinen 
seikka.

Ensinnäkin, työn on hyvä sisältää 
sopivassa suhteessa omalla muka-
vuusalueella ja sen ulkopuolella ole-
via tehtäviä. Meistä jokainen tarvitsee 
onnistumisia ja todennäköisimmin 
niitä syntyy juuri omalla mukavuus-
alueella. Joskus jopa perustyö saattaa 
muodostua mukavuusalueeksi, mutta 
silloin on tärkeää huolehtia, ettei ru-
tinoidu liiaksi. Haastavat ja jopa ylit-
sepääsemättömän vaikeilta tuntuvat 
työtehtävät taas tuovat vaihtelua rutii-
neihin, niin kauan kuin työhön säilyy 
hallinnan tunne. Hallinnan tunne taas 
syntyy onnistumisista, joihin pääsee 
joskus vaikka yritysten ja erehdysten 

kautta. Kokemus tuo 
varmuutta.

Toiseksi, joskus 
uraansa aloittava polii-
si saattaa yllättyä arjen 
työn todellisuudesta: 
Kenttätyö on jotain 
ihan muuta kuin kiivas-
tempoista sinivalojen 
välkettä, ja tutkinnassa 
juttujen tulva tukeh-
duttaa niiden tutkijan. 

Olen kuitenkin vakuuttunut, että 
poliisiorganisaatiossa jokaisella on 
mahdollisuus löytää itselleen juuri se 
oikea työtehtävä. Sellainen, jossa pää-
see käyttämään omia vahvuuksiaan ja 
tekemään tulosta, vieläpä työssä viih-
tyen. Muutos on mahdollisuus – ja it-
selleen kannattaa suoda mahdollisuus 
muutokseen.

Kolmanneksi, saatat olla oikea hen-
kilö, mutta väärään aikaan ja väärässä 
paikassa. Vaikka työtehtävän voisim-

Asiakkaan inttäminen 
ja selittely loppuivat 

yleensä noihin 
kuolemattomiin 
sanoihin, jotka 
opin virkaurani 

alussa reippaalta 
ja sanavalmiilta 

kollegaltani.
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mekin valita, esimiehiä tai työkavereita 
emme. Alaisten valintaan on harvoilla 
mahdollisuus. Hyvällä esimiestyöllä on 
kaikissa työyhteisöissä valtavan suu-
ri merkitys. Me jokainen ansaitsemme 
osaksemme oikeudenmukaista, kannus-
tavaa ja palkitsevaakin kohtelua. Hyvä 
esimies saa alaisensa loistamaan, huono 
nääntymään.

Olen poliisiurallani saanut kokea mo-
nenlaista esimiehisyyttä. Kerran jouduin 
soittamaan poliisipäällikölle kertoakseni 
sekä hyviä että huonoja uutisia. Päällik-
kö pyysi hyvät ensin. Ilmoitin saaneeni 
juuri tiedon alipäällystökurssille pääse-
misestä. Olihan se hyvä uutinen, sillä 
päällikkö oli kannustanut minua hakeu-
tumaan kurssille.

Entä ne huonot sitten? Kokeilukulttuu-
ri ja tietoturvallisuus eivät näköjään sovi 
yhteen. Tuohon aikaan peruskäyttäjäkin 
pystyi tekemään hämmästyttävän paljon 
säätöjä poliisin työasemiin. Ennakkoluu-
lottomat, joskin hyvää tarkoittavat kokei-
luni olivat tällä kertaa johtaneet työase-
man saastumiseen ärhäkällä viruksella.

Olin jo saanut toisaalta moitteet teosta-
ni, joten poliisipäällikön joviaali suhtau-
tuminen lämmitti:

– Hyville miehille sallitaan virheitä.
Työskentelin useita vuosia Hyvinkään 

poliisilaitoksella nykyisen Helsingin po-
liisikomentajan Lasse Aapion alaisuu-
dessa. Tuona aikana opin johtamisesta 
ja esimiehisyydestä enemmän kuin koko 
muun virkaurani aikana yhteensä. Lasse 
oli kova tekemään muutoksia – isoja tai 
pieniä, mutta niitä tuli paljon ja usein. 
Työyhteisö jakautuikin selkeästi kahtia: 
niihin, jotka vannoivat muutoksen ni-
meen, ja niihin, joille muutosten vastus-
taminen muodostui itsetarkoitukseksi.

Jos olet jaksanut lukea 
tarinaani tähän saakka, 

olet toivottavasti 
huomannut minun korostavan 
poliisityön monipuolisuutta, 
muutoksen mahdollisuutta ja 
jokaisen vastuuta omasta 

työhyvinvoinnistaan.

Muutos on mahdollisuus – ja 
itselleen kannattaa suoda 
mahdollisuus muutokseen.
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Poliisikulttuuriin kuuluu olennaise-
na eräänlainen pysyvyyden ja perin-
teiden arvostus. Monesti kiistattoman 
hyvätkin muutokset nähdään ensin 
peikkoina, kunnes ne saavat yleisen 
hyväksynnän. Ja yleinen hyväksyntä-
hän kumpuaa yksilöistä. Mitä enem-
män vahvat persoonat 
lietsovat muutosvas-
tarintaa, sitä vaikeam-
maksi tulee koko työ-
yhteisön sopeutuminen 
uudistuksiin. Ja kyllä, 
muutosvastarinta syö 
sisältä ne, jotka eivät so-
peudu.

Jos alainen kokee esimiehen taholta 
arvostuksen puutetta tai suoranaista 
vääryyttä, kannattaa asia hoitaa kun-
toon. Toisaalta omasta pahoinvoinnis-
ta on liiankin helppoa syyttää esimie-
hiä. Syyllisen etsinnässä unohdetaan 
usein huolellinen lähietsintä: peiliin 
katsomalla löytää helposti vähintään 
osasyyllisen.

Vaikka ensisijaisesti asiat kannattaa 
selvittää esimiehen kanssa kahden 
kesken, on silti hyvä muistaa, että esi-
miehilläkin on esimiehensä. Vain ani 
harva on niin suuri johtaja, ettei olisi 
asemastaan huolimatta jollekin alai-
nen.

Jos syyllisyys kuitenkin jää epäsel-
väksi eikä yhteistä säveltä esimiehen 
kanssa löydy, kannattaa hakeutua toi-
sen esimiehen leiriin.

* * *

– Sulla ei näytä olevan vapaita partioi-
ta, mutta tää Bemari tulee kahtasataa 
kohti pohjoista ja seuraan perässä.

Mitä tekee poliisi rikoksen havaites-
saan? Ottaa rikoksentekijän kiinni vai 
antaa sen olla? Asia ei ole niin yksin-
kertainen.

Eletään vuotta 2018 ja olen taas ker-
ran matkalla Helsingistä Tampereelle, 
virkamatkalla, virka-autolla ja virka-

puvussa. Vyölläni on 
virka-ase, kuten nyky-
ään on tapana. Jossain 
Riihimäen pohjoispuo-
lella ohitseni kiirehtii 
henkilöauto huomat-
tavalla ylinopeudella. 
Silmämääräisesti arvi-
oiden nopeus on vähin-

tään 40 ja jotain yli rajoituksen. No, 
näitä riittää, mutta korttihan tuostakin 
lähtisi kuivumaan.

Olen liikkeellä tunnuksettomalla 
poliisiautolla, joka vastaa kuitenkin 
varustukseltaan täysiveristä partioau-
toa. Katson kenttäjärjestelmästä, että 
Linnatuulen paikkeilla olisi vapaa par-
tio. Tiedustelen poliisiradiossa partion 
mahdollisuutta ottaa tehtävä hoidetta-
vakseen. Homma hoituu. Yhdessä py-
säytämme kaaharin ja Hämeen partio 
jää tekemään paperityöt.

Vain muutama kilometri kotiinpäin 
syöksyy ohitseni tumma BMW. No-
peutta täytyi olla parisataa. Nopea vil-
kaisu kenttäjärjestelmään kertoo, ettei 
edessä olisi äskeiseen tapaan vapaita 
tukipartioita. Lähden seuraamaan Be-
maria, tietäen olevani yksin, jos jotain 
tapahtuisi. Alueen kenttäjohtaja vah-
vistaa saman.

Matka etenee kohti Tamperetta, eikä 
Bemarin vauhti näytä hidastuvan. Tuo 
vauhti voisi tappaa jonkun. Toisaalta 
noin mielipuolisen kuljettajan pysäyt-

Jos alainen kokee 
esimiehen taholta 

arvostuksen puutetta 
tai suoranaista 

vääryyttä, kannattaa 
asia hoitaa kuntoon.
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täminen yksin voisi olla minulle vaaral-
lista. Helpompi olisi luovuttaa, niinhän 
ne muut tekevät, koska työturvallisuus. 
Mutta minä en luovuta. Irvikööt kollegat 
kahvipöydässä, miten Hätönen yritti taas 
sankaritekojaan, niin kuin silloin aikojen 
alussa, mintunvihreällä Pololla, yksinään.

Kysyn vielä kerran tukipartioita, vaikka 
kenttäjärjestelmän kartalta olen jo nähnyt 
lohduttoman tilanteen. Ei, tukipartioita 
ei ole saatavissa. Eikä kerta ole ensim-
mäinen: sama näytelmä on nähty näissä 
maisemissa jo niin monta kertaa. Ei kai 
auttaisi muu kuin ummistaa silmänsä. Ja 
sekö olisi oikein?

Tilanne päättyy lopulta piinaavien kilo-
metrien jälkeen onnellisesti vasta vähän 
ennen Tamperetta, kun jostain löytyy 
partio hätiin. Bemarin kuljettaja puhaltaa 
törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävät 
lukemat ja joutuu myöhemmin vastuu-
seen teostaan.

Tämäkin tarina on tosi, viimeistä piir-
toaan myöten. Samalla se on oiva esi-
merkki poliisin arjesta. Me näemme ri-
koksia kaikkialla minne katsommekaan. 
Milloin se on pimeydessä valoton pol-
kupyöräilijä, milloin kävelytiellä paahtava 
sähköpotkulauta, milloin keskustakortte-
lissa keskikaljaa kumoava kolli. Niin pik-
kujuttuja, ettei niihin viitsi edes puuttua?

Oikeusvaltiossa poliisille on annettu 
omat tehtävänsä. Niihin ei lähtökohtai-
sesti pitäisi kuulua rikosten katsominen 
läpi sormien. Mutta sitähän me teemme, 
viran puolesta, sillä ei meillä ole mahdol-
lisuutta puuttua kaikkiin rikoksiin. Vai 
olisiko sittenkin?

Joka haluaa, keksii keinot. Joka ei halua, 
keksii selitykset.
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Virkamerkin voima

Heli Kannisto

Jututin vuoden 2010 lopulla silloi-
sesta yksiköstäni, Helsingin vä-
kivaltarikosyksiköstä, juuri eläk- 

  keelle jäänyttä ja täysin palvellut-
ta rikoskomisario Seppo Sillanpäätä. 
Tiedustelin Sepolta, miltä hänestä oli 
tuntunut luovuttaa virkamerkki pois 
yksikön silloiselle päällikölle Kari Tol-
vaselle.

Sepon vastaus painui mieleeni. Hän 
totesi, että virkamerkin luovuttami-
nen tuntui melkein samalta kuin joku 
läheinen ihminen olisi kuollut. Jotain 
kuulemma puuttui.

Vastaus jäi pyörimään mieleeni. 
Tajusin, kuinka voimakas merkitys 
poliisin virkamerkillä voi olla. Ei pel-
kästään sille, jolle sitä työssä esitetään, 
vaan myös sen kantajalle.

Asiaa syvällisemmin miettiessäni 
ymmärsin, että aiempi työni vanki-
lamaailmassa sekä sen jälkeen alka-
nut työni poliisissa ovat muokanneet 
myös omaa identiteettiäni. Identitee-
tin lisäksi töillä on ollut vaikutusta 
myös muuten ajattelumaailmaani sekä 
käytökseeni, siviilielämääni ja siihen, 

Vanhempi rikoskonstaapeli 
Heli Kannisto työskentelee 
Helsingin poliisilaitoksen 
Rikostutkintayksikössä Am-
mattimaisen rikollisuuden 
toiminnossa, jossa hän tutkii 
ryöstörikoksia.

Kannisto valmistui poliisiksi 
tammikuussa 2003, jonka 
jälkeen hän työskenteli Hel-
singissä Pasilan poliisipiirissä 
palvelupäivystyksessä ja lyhy-
en aikaa kentällä järjestyspo-
liisissa. Tutkijan töitä hän on 
tehnyt yhteensä 14 vuotta.

Kanniston harrastuksiin 
kuuluu lenkkeilyä, kuntosa-
liharjoittelua, yin yogaa ja 
lukemista. 

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2017.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Niin kutsutuilla 
normaali-ihmisillä, 
jotka eivät tee 
tätä työtä, voi 

asenne ympäröivää 
yhteiskuntaa ja 

ihmisiä kohtaan olla 
positiivisempi ja 
luottavaisempi kuin 
meillä, jotka näemme 
työssämme toistuvasti 

ikäviä asioita ja 
suoranaista pahuutta.

miten minuun suhtaudutaan.
Vaikka työ muuttaa ihmistä, siitä 

huolimatta ja siitä syys-
tä meidän on tärkeää 
pitää mielessä se, mistä 
tulemme ja kuka olim-
me ennen muuttumista. 
Mielestäni ihmisen on 
syytä käyttää tietoises-
ti hyväksi erilaisia, niin 
hyviä kuin huonojakin 
kokemuksia, joita on 
elämässään kokenut. 
Uskon, että ne vaikut-
tavat siihen, kuinka ym-
märrämme maailmaa 
sekä muita ihmisiä.

Omaa taustaa ja omia kokemuksia 
kannattaa hyödyntää varsinkin poliisin 
työssä. Toisaalta niiden ei pidä antaa 
liikaa määrittää meitä ihmisenä eikä 
siten estää meitä kehittymästä siihen 
suuntaan, johon haluamme edetä.

* * *

Niin kutsutuilla normaali-ihmisillä, 
jotka eivät tee tätä työtä, voi asenne 
ympäröivää yhteiskuntaa ja ihmisiä 
kohtaan olla positiivisempi ja luotta-
vaisempi kuin meillä, jotka näemme 
työssämme toistuvasti ikäviä asioita ja 
suoranaista pahuutta.

Jo arkiset kohtaamiset ihmisten 
kanssa voivat olla erilaisia. Poliisina 
työskentelevä saattaa tiedustella sa-
maan porraskäytävään pyrkivältä vie-
raan ja hiukan epämääräisen näköisel-
tä henkilöltä helpommin, millä asioilla 
tämä liikkuu. Normaali-ihminen taas 

saattaa vain tervehtiä tällaista henkilöä 
ystävällisesti ja päästää hänet sisään 

porraskäytävään sen 
enempiä miettimättä.

Toisaalta poliisin 
työtä tekevä voi osata 
suhtautua yllättäviin 
tapahtumiin ja erilaisiin 
ihmisiin rennommin ja 
pelottomammin kuin 
muut ihmiset. Poliisin 
on kuitenkin uskal-
lettava mennä niihin 
paikkoihin, joista muut 
haluavat pois.

Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei poliisi 

voisi tuntea pelon tunteita. Pelko on 
tärkeä tunne, joka parhaimmillaan 
auttaa ihmistä selviytymään erilaisis-
ta uhkaavista tilanteista sekä kohtaa-
maan vaarallisia ihmisiä. Pääasia on, 
että pelkoa osaa hallita ja että sen 
kanssa osaa elää.

Normaali-ihminen saattaa esimer-
kiksi pelätä puuttua julkisessa kulku-
välineessä tilanteeseen, jossa sekaisin 
oleva matkustaja alkaa riehua aggres-
siivisesti. Poliisina työskentelevällä 
taas löytyy todennäköisesti enemmän 
rohkeutta ja kykyä puuttua tilantee-
seen tavalla tai toisella, vaikka hän olisi 
vapaalla. Toisinaan tilanteisiin puuttu-
minen vapaa-ajalla on poliisilla jopa 
velvollisuus.

Poliisina työskentelevä voi tehdä 
omiin kokemuksiinsa ja koulutuk-
seensa nojautuvia uhka-arvioita eri-
laisista tilanteista ja ihmisistä. Melko 
usein arviot voivat osua oikeaan.
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Toisaalta poliisin työtä 
tekevä voi osata suhtautua 
yllättäviin tapahtumiin ja 

erilaisiin ihmisiin rennommin 
ja pelottomammin kuin muut 

ihmiset. 

Poliisin työtä tekevän hälytyskellot 
saattavat esimerkiksi alkaa soida, kun hän 
nettimyynti-ilmoituksia selatessaan huo-
maa, että sivuilla myydään Jopoa hyvin 
halvalla. Hän ehkä päättelee, että Jopo on 
varastettu, eikä hänellä välttämättä tule 
ensimmäisenä mieleen, että myyjä voi 
olla myös Jopon oikea omistaja, joka myy 
pyöräänsä kovassa rahapulassa.

Normaali-ihminen taas kokee suurta 
onnistumisen riemua, kun hän löytää hal-
van Jopon, jollaisen hän on suunnitellut 
hankkivansa samanlaisen, aiemmin va-
rastetun Jopon tilalle. Todellisuus saattaa 
iskeä silmille vasta siinä vaiheessa, kun 
hän huomaa, että netissä myytävä halpa 
Jopo on varastettu häneltä itseltään…

Se, että näkee työssä ikäviä ja pahoja 
asioita, ei voi olla jättämättä ihmiseen jäl-
kiä. Jatkuva pessimistinen ajattelutapa voi 
tehdä ihmisestä kyynisemmän sekä epä-
luuloisemman, pahimmillaan se voi jär-
kyttää omaa mieltä jopa sairastumiseen 
saakka. Suojaamme itsemme helposti 
peloilta ja pettymyksiltä varautumalla jo 
etukäteen siihen, että pahin tapahtuu.

Eräs minua nuorempi kollega on po-
liisiksi hyvin avoin ja luottavainen. Tämä 
ihmisiin yleensä niin positiivisesti suhtau-
tuva kollega totesi kerran, ettei hän tämän 
työn takia enää pidä ihmisistä niin paljon 
kuin ennen. Nämä heikot hetket iskevät 
häneen silloin, kun hän kohtaa työssään 
raukkamaisia rikoksia tehneitä yksilöitä. 
Samalla hän kuitenkin totesi, että hänen 
pyrkimyksenään on edelleen säilyttää pe-
rusluottamus ihmisiin ja pitää heistä.

Työelämässä oman osansa asenneon-
gelmasoppaan voi tuoda myös pettymys 
omaan työhön ja työnantajaan. Esimer-

Tämä ihmisiin yleensä niin 
positiivisesti suhtautuva 

kollega totesi kerran, ettei 
hän tämän työn takia enää 

pidä ihmisistä niin paljon kuin 
ennen. 
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Sopivasta määrästä 
realismia on toki 
hyötyä poliisin 

työssä, mutta kun 
sitä on liikaa, 
se voi alkaa 

haitata varsinkin 
siviilielämää.

kiksi viran saamisen hankaluus, kii-
toksen puute, jatkuvat muutokset työ-
ympäristössä, resurssi-
en puute, työvälineiden 
toimimattomuus, yli-
määräistä työtä aiheut-
tavat määräykset, tyyty-
mättömyys esimieheen 
ja vaikuttamismahdolli-
suuksien väheneminen 
oman työn sisältöön 
voivat turhauttaa, kat-
keroittaa ja muuttaa asennetta negatii-
visemmaksi.

Kaikkein kuluttavimpia nämä kat-
kerat ja negatiiviset tuntemukset ovat 
kokijalle itselleen. Raskaita ne ovat 
myös niille työtovereille, jotka yrittä-
vät sopeutua olosuhteisiin sekä muu-
toksiin ja jotka yrittävät tehdä työnsä 
kaikesta huolimatta hyvin. Kaikkien 
muutosten keskellä on hyvä yrittää 
muistaa, että muutos voi toisinaan olla 
myös mahdollisuus. Sitä ei välttämättä 
tajua heti, vaan se avautuu itselle vasta 
myöhemmin. Sitten, kun pettymyksen 
tunne on selätetty, asia on käsitelty ja 
elämässä on päästy eteenpäin.

Oma ajattelumaailmani on aina ollut 
aika realistinen, välillä jopa yltiörealis-
tinen. Sopivasta määrästä realismia on 
toki hyötyä poliisin työssä, mutta kun 
sitä on liikaa, se voi alkaa haitata var-
sinkin siviilielämää.

Matkan varrella olen joutunut toi-
sinaan kyseenalaistamaan omaa asen-
nettani, tapaani ajatella sekä tehdä 
töitä. Olen viime vuosina pyrkinyt 
kehittymään ihmisenä muun muassa 
siten, että näkisin useammin puolityh-

jän lasin sijasta puolitäyden lasin. Olen 
myös yrittänyt opetella sitä asennetta, 

että annan sellaisten asi-
oiden olla, joihin en voi 
itse vaikuttaa. Siitäkin 
huolimatta, että elämä 
ei ole aina reilua ja ett-
eivät esimerkiksi työn-
antajan tai esimiehen 
toimet ole aina omasta 
mielestä järkeviä.

On hyvä muistaa, 
että esimiesten asema kahden tulen 
– työnantajan ja alaisten – välissä on 
toisinaan hankala. Pidetty, arvostettu 
ja suorapuheinen esimieheni rikos-
komisario Mikko Halme on joskus 
todennut, että alaisten tulee kyetä 
olemaan alaisia eli ymmärtää oma ase-
mansa. Mikon sanomaa ei pidä käsit-
tää alaisten väheksymisenä. Tällä lau-
sahduksella hän on kyseenalaistanut 
myös oman roolinsa omien esimies-
tensä alaisena.

Esimiesasemaa miettiessäni mie-
leeni palautuu tasavallan presidentin 
Sauli Niinistön hieno puhe presidentti 
Mauno Koiviston siunaustilaisuudes-
sa, jossa hän kuvaili edesmennyttä 
presidenttiämme muun muassa näin:

– Presidentti Koiviston ainutlaatui-
suus ei ollut siinä, että hän tunsi kan-
san, vaan siinä, että kansa tunsi hänet.

Luulen, että tässä kuvauksessa pii-
lee se seikka, joka teki Koivistosta 
koko kansan ”Manun”. Se, että antaa 
itsestään jotain aitoa niin esi- kuin 
rivimiehenäkin, tekee ihmisestä lä-
hestyttävämmän ja inhimillisemmän. 
Tätä arvostin Koivistossa ja arvostan 
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esimiehissä ylipäätään – luotettavuuden, 
vastuunoton, tunneälyn, oikeudenmukai-
suuden, reiluuden, alaisten puolien pitä-
misen ja perusteltujen päätösten tekemi-
sen ohessa.

Palatakseni pessimistiseen asenteeseen: 
ymmärrän, että omalla kohdallani aiempi 
negatiivisempi ajattelutapani pohjautui 
luonnollisesti omiin aiempiin kokemuk-
siin. Olen kokenut ja nähnyt työelämän 
lisäksi myös henkilökohtaisessa elämäs-
säni sellaisia asioita, joita ei näe ruusun-
punaisten lasien läpi. Olen joutunut ja 
näin ollen myös tottunut kantamaan 
vastuuta lapsesta saakka sekä pärjäämään 
niillä eväillä, jotka minulle on annettu.

Avaamatta omaa henkilökohtaista elä-
määni sen enempää voin todeta, että 
olen onnekseni onnistunut työstämään 
omaa ajattelutapaani positiivisempaan 
suuntaan ja että olen onnistunut elämäs-
säni ihan kohtuullisen hyvin. Uskon, että 
elämänkokemuksestani on ollut hyötyä 
poliisin työssä ja se on kasvattanut tun-
neälyäni.

Parhaimmillaan ikävien asioiden koke-
minen voi tehdä ihmisestä onnellisem-
man ja ymmärtäväisemmän elämää sekä 
muita ihmisiä kohtaan. Tällaisten asioi-
den kokeminen voi avata omat silmät 
näkemään, kuinka paljon paremmin asiat 
ovat itsellä kuin jollain toisella. Samalla 
sitä oppii ehkä arvostamaan niitä arjen 
pieniä hyviä asioita, jotka tekevät elämäs-
tä turvallisen ja elämisen arvoisen.

Surullisten kohtaloiden näkeminen voi 
myös auttaa ymmärtämään sen, mikä saa 
jonkun ihmisen tekemään pahoja asioita. 
Meidän ei tarvitse hyväksyä näitä syitä, 
mutta joissain tapauksissa teot voivat olla 

Surullisten kohtaloiden 
näkeminen voi myös auttaa 
ymmärtämään sen, mikä saa 

jonkun ihmisen tekemään pahoja 
asioita. 
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Vuosien saatossa olen 
joutunut heittämään 
jotkut periaatteeni 

romukoppaan.

helpommin ymmärrettävissä. Esimer-
kiksi se, minkä takia jatkuvan henki-
sen ja fyysisen perheväkivallan uhri 
tappaa lopulta kumppaninsa, voi olla 
jollain tavoin ymmärrettävissä, vaikka 
tekoa itsessään ei hyväksy.

* * *

Työskennellessäni aiemmin vankilas-
sa vanginvartijana minulla oli erilaisia 
periaatteita. En esimerkiksi halunnut 
vankien kutsuvan minua etunimellä, 
vaikka se on aika tavallista silloin, jos 
vartija on nainen. Koin, että etunimel-
lä kutsuminen oli liian tuttavallista; 
halusin pitää heihin tällä tavoin etäi-
syyttä.

Toinen periaatteeni oli, että en ha-
lunnut menettää malttiani vangin 
edessä. Jos näin olisi 
tapahtunut, olisin ko-
kenut vangin pääsevän 
ikään kuin niskan päälle 
ja tilanteen herraksi. 

Vuosien saatossa olen 
joutunut heittämään 
jotkut periaatteeni romukoppaan. 
Varsinkin poliisissa tutkijan työtä teh-
dessäni olen huomannut, että toisi-
naan asiakkaan kanssa pääsee parem-
paan lopputulokseen, kun pyrkii ole-
maan häntä kohtaan oma aito itsensä 
työmoodista huolimatta.

En tarkoita tällä sitä, että polii-
sin pitäisi olla asiakkaiden kavereita 
tai kertoa heille omasta yksityiselä-
mästään, vaan sitä, että antaa heille 
omasta persoonastaan jotain ja pyrkii 
pääsemään heidän kanssaan jonkin-

laiseen yhteyteen.
Se, että annan poliisivankilassa istu-

van epäillyn kutsua minua etunimel-
lä, ei tee minusta hänen ystäväänsä, 
mutta se voi tehdä minusta helpom-
min lähestyttävän. Parhaimmillaan se 
voi olla merkki siitä, että epäilty alkaa 
luottaa minuun ja lopulta hän ehkä 
haluaa avautua minulle.

Jonkinlaisena positiivisena palaut-
teena otin erään kerran sen, kun epäil-
ty totesi kuulustelun päätteeksi, että 
vaikka hän ei pidä poliiseista yleisesti, 
niin minun kanssani hänen oli helppo 
puhua. Epäiltyjen kanssa keskustelles-
sa on usein käynyt selvästi ilmi, että 
heillä on loppujen lopuksi kova tarve 
puhua jollekulle.

Aina silloin tällöin vastaan tulee 
myös huonosti käyttäytyviä asiakkai-

ta. Tällaisissa tilanteissa 
asiakkaalle on asetet-
tava rajat ja häntä on 
vaadittava käyttäyty-
mään asiallisesti. Näissä 
tilanteissa olen joskus 
saattanut korottaa asi-

akkaalle ääntäkin, mutta en itse ole 
kokenut näitä tilanteita ongelmana 
eivätkä ne mielestäni ole tehneet mi-
nusta vähemmän uskottavaa.

Yleensä totean tällaisille asiakkaille, 
että asioita voidaan tehdä kahdella eri 
tavalla, mukavalla tai hankalalla, ja että 
hän saa valita tyylin. Annan hänelle 
vaihtoehdot, joista hän saa itse valita 
mieleisensä. Yleensä tämä toimii ja 
asiakas valitsee sen kaikille mukavam-
man tavan.

Tätä kirjoitusta hahmotellessani jut-
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Yleensä totean tällaisille 
asiakkaille, että asioita 
voidaan tehdä kahdella 

eri tavalla, mukavalla tai 
hankalalla, ja että hän saa 

valita tyylin. 

Vuosien aikana oma tapa tehdä 
töitä on muuttunut onneksi 
”reinikaismaisemmaksi”. 

telin näistä asioista ystäväni sekä entisen 
kollegani Marjut ”Maiju” Anttilan kans-
sa, jolle kertyi työvuosien aikana vankka 
osaaminen vankeinhoidon alalta. Maiju 
totesi, että ajan saatossa oma tapa tehdä 
työtä hioutuu ja tyyli muuttuu joustavam-
maksi, rennommaksi sekä itsevarmem-
maksi. Lisäksi vaisto ja ihmisten lukemi-
sen taito kehittyvät. Olen näistä asioista 
ehdottomasti samaa mieltä hänen kans-
saan.

Luulen, että olin itse nuorempana tah-
tomattani jossain määrin virkaintoinen. 
Vaikka olin päättänyt, että haluan oppia, 
kuinka asiat tehdään teoriassa oikein ja 
kuinka niitä hoidetaan käytännössä, niin 
silti sitä lipsui alkuaikoina toisinaan liikaa 
pilkuntarkan teorian puolelle.  

Vuosien aikana oma tapa tehdä töitä 
on muuttunut onneksi ”reinikaismai-
semmaksi”. Olen luonut itselleni oman 
tavan tehdä töitä sallitun rajoissa. Oma 
merkittävä osa on myös maalaisjärjen 
käytöllä, jonka avulla työnteosta on tullut 
rennompaa. Kaikissa tilanteissa se ei aina 
ole ollut helppoa, sillä olen työasioissa 
luonteeltani melko pedantti.

Niille, jotka eivät tiedä kuka Suomen 
kansan rakastama Reinikainen oli, suo-
sittelen Googlen käyttöä. Rumba-lehden 
internetsivuilla toimittaja Jarkko Fräntilä 
kuvailee edesmenneen Tenho Saurénin 
näyttelemää hieman hömelöä tampe-
relaista poliisia 1980-luvun ikoniseksi 
TV-hahmoksi, joka keräsi kaikki perheet 
TV:n ääreen.

Monet luullakseni kuvittelevat, että 
poliisien virkaintoisuus johtuu tarpeesta 
kyykyttää asiakkaita sekä silkasta pätemi-
sen ja vallanhalusta. Itse taas uskon, että 
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 Itse taas uskon, 
että virkaintoisuuden 

taustalla kytee 
ennemminkin 

kokemuksen puute sekä 
pelko siitä, että 

tekee jonkun virheen.

virkaintoisuuden taustalla kytee en-
nemminkin kokemuksen puute sekä 
pelko siitä, että tekee jonkun virheen. 
Virkaintoinen on liian epävarma ole-
maan asiakkaan edessä oma itsensä.

Esimerkkinä joustamisesta voidaan 
käyttää tilannetta, jossa keski-ikäinen 
työssä käyvä ja perheellinen keski-
vertoihminen juhlii pikkujouluissa 
itsensä siihen kuntoon, 
ettei hän enää kykene 
huolehtimaan itsestään 
kunnolla. Tällaises-
sa tilanteessa poliisilla 
on oikeus ottaa hänet 
säilöön hänen itsensä 
suojaamiseksi. Toisaalta 
poliisilla on myös mah-
dollisuus toimittaa ihminen kotiin, jos 
voidaan olettaa, että hän pärjää siel-
lä, ja jos hän asuu sen verran lähellä, 
ettei hänen kuljettamisensa syö liikaa 
poliisin resursseja. Näin on siitäkin 
huolimatta, ettei poliisin ensisijaisiin 
tehtäviin kuulu toimia ”miekkataksi-
na” humalaisille ihmisille.  

Koen itse paremmaksi sen, että täl-
lainen ihminen toimitetaan mieluum-
min kotiin tai vaikkapa selviämishoi-
toasemalle kuin putkan pahnoille. 
Varsinkin juhlapyhinä putkat ovat 
usein niin täynnä, että kotiin toimitta-
minen voi toisinaan olla myös poliisin 
kannalta parempi vaihtoehto.

Kun olen keskustellut juuri valmis-
tuneiden poliisien kanssa, olen omalta 
osaltani yrittänyt korostaa heille oman 
itsensä tuntemisen, oman henkilö-
kohtaisen tyylin ja omien työskentely-
tapojen löytämisen tärkeyttä. Vaarana 

kun on se, että alkaa vetää asiakkaille 
ja työtovereille kovaa roolia, joka on 
omalle itsellekin vierasta.

Tällaista roolia vetävä henkilö pyrkii 
ehkä luomaan itsestään muille mah-
dollisimman uskottavaa kuvaa aukto-
riteettina ja piinkovana ammattilaise-
na. Jatkuva kovan roolin vetäminen 
eläkeikään saakka voi kuitenkin olla 

aika raskasta.
Univormua käytettä-

essä on vaarana myös 
se, että oma henkilö-
kohtainen identiteetti 
ja persoona katoavat 
liiaksi. Aiemmin mai-
nitsemani nuoremman 
kollegan ajatuksia laina-

takseni voin todeta, että ihminen on 
kuitenkin pohjimmiltaan laumaeläin, 
jolla on tarve kuulua laumaan. Tämä 
voi vaikuttaa meihin niin, että oma 
arvomaailmamme kapenee ja alam-
me yksinkertaistaa asioita. Laumaan 
kuulumisen tarpeen lisäksi ihmisellä 
on paine kuulua siihen: hän haluaa 
olla samaa mieltä ja samanlainen kuin 
muut lauman jäsenet eikä ehkä uskalla 
uhmata heitä.

Tätä asiaa pohtiessani olen itse sitä 
mieltä, että poliisissa pitää saada olla 
oma yksilöllinen persoonansa, oli 
kyse sitten luonteesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, ulkonäöstä, uskon-
tokunnasta, etnisestä alkuperästä tai 
mielipiteistä. Työntekijällä pitää olla 
mahdollisuus olla oma itsensä ilman, 
että hänen pitää pelätä seurauksia ja 
että hänet eristetään laumasta.

Onneksi viimeisten vuosien aika-
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Kun olen keskustellut juuri 
valmistuneiden poliisien 

kanssa, olen omalta osaltani 
yrittänyt korostaa heille 
oman itsensä tuntemisen, 

oman henkilökohtaisen tyylin 
ja omien työskentelytapojen 

löytämisen tärkeyttä.

Työntekijällä pitää olla 
mahdollisuus olla oma itsensä 

ilman, että hänen pitää pelätä 
seurauksia ja että hänet 

eristetään laumasta.

na suhtautumisessa näihin asioihin on 
tapahtunut positiivista kehitystä, vaikka 
esimerkiksi työnantajan taholta tapah-
tuva työntekijöiden valvonta on muulla 
tavoin lisääntynyt. Enää ei esimerkiksi 
vaadita värjäämään räikeämmän väristä 
tukkaa takaisin maantienväriseksi tai mie-
hiä leikkaamaan pitkää tukkaa lyhyeksi, 
kuten joskus aiemmin.

Omaa tyyliä etsiessä on kuitenkin tärke-
ää pitää mielessä se, että ei ala oikoa liikaa 
työyhteisön yhteisistä linjauksista ja ettei 
vedä mattoa työkaverin jalkojen alta. Se, 
että saa olla oma itsensä, ei poista työn-
tekijän vastuuta. Työpaikalla tulee osata 
pukeutua ja käyttäytyä tilanteen vaatimal-
la tavalla asiallisesti sekä osata erottaa se, 
milloin on töissä ja milloin vapaalla.

Tulee myös osata kunnioittaa työkave-
reita ja esittää asiat rakentavasti. Mikäli 
esimerkiksi haluaa antaa työkaverille ja 
varsinkin alaiselle negatiivista palautetta 
tai keskustella hänen poikkeavista työta-
voistaan, kannattaa se tehdä kahden kes-
ken eikä nolata häntä muiden työkaverei-
den tai asiakkaiden aikana.

Jouduin vuosia sitten eräällä kotikeikal-
la opettavaiseen tilanteeseen. Menin par-
tiokaverin kanssa erään perheen kotiin, 
jossa oli alaikäistä lastaan pahoinpidellyt 
humalainen isä sekä peloissaan olevat äiti 
ja lapset. Päästyämme sisälle aloin pu-
huttaa perheenisää, joka käyttäytyi hyvin 
ylimielisesti ja aggressiivisesti perhettään 
ja minua kohtaan. Tämä aiheutti sen, että 
provosoiduin miehen käytöksestä.

Onneksi partiokaverini, tuolloin har-
joittelijana toiminut nuorempi konstaa-
peli Heikki Virtanen osasi lukea tilannet-
ta. Heikki tuli meidän luoksemme ja al-
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koi puhuttaa perheenisää rauhallisesti. 
Samalla hetkellä minäkin tajusin, että 
Heikin ratkaisu oli hyvä, ja lähdin itse 
puhuttamaan perheen äitiä.

Lopputulema oli se, että veimme 
isän putkaan. Tämän jälkeen kävimme 
Heikin kanssa läpi tilanteen. Totesim-
me molemmat, että mikäli hän ei olisi 
tullut tuohon tilanteeseen väliin enkä 
minä olisi tajunnut 
väistyä, olisi tilanne 
voinut ajautua pai-
niksi perheenisän 
kanssa.

Mielestäni Heikki 
toimi tässä tilantees-
sa hienosti. Hankala 
ja osittain ehkä mi-
nun provosoitumise-
ni takia pahentunut tilanne hoitui il-
man, että työkaverin jalkojen alta olisi 
vedetty mattoa pois asiakkaan läsnä 
ollessa. Mikäli Heikki olisi tuossa ti-
lanteessa kommentoinut perheenisän 
aikana ääneen provosoitumistani tai 
käskenyt minua siirtymään syrjään, 
olisin kokenut tilanteen ikävästi hoi-
detuksi Heikin puolelta.

* * *

Se, että harjoittelijat tai juuri koulusta 
valmistuneet ovat innokkaita Dura-
cell-pupuja, ei ole mielestäni lainkaan 
huono asia. Ikävämpää olisi, jos he 
olisivat jo alusta saakka täysin leipään-
tyneitä työhönsä. Ajan kanssa intuitio 
kasvaa, ihmisiä oppii lukemaan ja kä-
sittelemään paremmin ja erilaisiin ti-
lanteisiin reagoi rauhallisemmin, min-

kä ansiosta tyyli usein tasaantuu. 
Vaikka kokeneempia poliiseja saat-

taa toisinaan rasittaa ylimääräinen 
touhutus, meidän vanhempien pitäi-
si silti pyrkiä kannustamaan tuoreita 
poliiseja ahkeraan ja oma-aloitteiseen 
työntekoon, asioiden selvittämiseen ja 
kyseenalaistamiseen.

Esimerkkiä voi näyttää myös oi-
keanlaiseen kommuni-
kointiin, josta on apua 
asiakkaiden ja asioiden 
käsittelyssä. Koke-
neemmilla poliiseilla 
on melko suuri vastuu 
siitä, millaisia työkave-
reita he nuoremmista 
kollegoista itselleen 
kouluttavat.

Tuoreen poliisin taas on hyvä tie-
dostaa, milloin kokeneempi kollega 
tekee työnsä hyvin ja milloin huonom-
min. Silloin, kun joku tekee työnsä 
mallikkaasti, kannattaa hänestä ottaa 
esimerkkiä. Silloin taas, kun joku tekee 
asioita huonosti, kannattaa tilanteesta 
ottaa toisella tavalla opiksi.

Esimerkiksi se, että joku kollega 
painii usein asiakkaiden kanssa, ei tee 
hänestä välttämättä hyvää työntekijää, 
vaikka häneltä löytyykin rohkeutta 
ja uskallusta mennä iholle ja käyttää 
voimakeinoja. Tällöin voi miettiä sitä, 
miksi kollega joutuu painimaan niin 
usein ja voisiko jotain tehdä toisin, 
jotta tällaisiin tilanteisiin ei aina jou-
duttaisi.

Meidän kokeneempien poliisien 
taas kannattaisi yrittää olla avoimem-
pia tuoreiden poliisien työskentelyta-

Totesimme molemmat, 
että mikäli hän ei 
olisi tullut tuohon 

tilanteeseen väliin 
enkä minä olisi tajunnut 
väistyä, olisi tilanne 
voinut ajautua painiksi 

perheenisän kanssa.
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voille, vaikka se voi toisinaan käydä joille-
kin arvovallan päälle. Me voimme oppia 
nuoremmilta heidän koulussa oppimiaan 
uusia asioita sekä omaksua heiltä tuoreita 
ajattelutapoja. Työ on kuitenkin jatkuvaa 
oppimista. Vielä 20 työvuoden jälkeen-
kin on hyvä osata kyseenalaistaa omia 
työskentelytapoja ja yrittää ottaa opiksi 
silloin, kun jonkun asian hoitaminen ei 
onnistu. Tätä olen itse joutunut opette-
lemaan varsinkin silloin, kun työssä on 
tapahtunut muutoksia.

Työssä tapahtuneiden muutosten lisäk-
si myös minussa itsessäni on tapahtunut 
muutosta iän myötä. Koen esimerkiksi 
nykyään olevani paljon pehmeämpi asi-
akkaita kohtaan kuin alkuaikoina. Vaikka 
en ole ikinä ollut heitä kohtaan kova, py-
rin entistä tarkemmin kohtelemaan heitä 
reilusti ja inhimillisesti.

Se, että pidän lupaukseni heitä kohtaan 
ja kunnioitan heidän ihmisarvoaan, ei 
ole mistään pois. Päinvastoin. Aina se ei 
kuitenkaan ole helppoa. On luonnollista 
ja inhimillistä tuntea vihaa, inhoa ja hal-
veksuntaa sellaista ihmistä kohtaan, joka 
on tehnyt toiselle jonkin sellaisen teon, 
jota on vaikea tai ehkä jopa mahdotonta 
antaa anteeksi. Tässä vaiheessa kuvaan 
astuu kuitenkin poliisin ammattitaito, 
jonka yksi osa-alue on se, että osaa hallita 
tunteitaan työtä tehdessä. Jos työtehtävä 
on vaikea, niin sen herättämät negatiivi-
set tunteet käsitellään myöhemmin pois.

Vuosien saatossa koen itse löytänee-
ni oman tyylini myös siinä, millä tyylillä 
kohtaan asiakkaat esimerkiksi kuulustelu-
tilanteessa ja miten reagoin niissä eteen 
tuleviin yllätyksiin.

On hyvin tavallista, että poliisi luo en-

Se, että harjoittelijat tai 
juuri koulusta valmistuneet ovat 
innokkaita Duracell-pupuja, ei 
ole mielestäni lainkaan huono 

asia.

Koen esimerkiksi nykyään 
olevani paljon pehmeämpi 
asiakkaita kohtaan kuin 

alkuaikoina.
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nen kuulustelua pelkkien rikosilmoi-
tus- ja puhutustietojen perusteella 
omat olettamuksensa siitä, mitä rikok-
sentekohetkellä on tapahtunut ja mil-
lainen henkilö kuulusteltava saattaa 
olla. Loppujen lopuksi kuulustelun 
aikana saattaa käydä ilmi, että oletta-
mukset eivät pidä lainkaan paikkaan-
sa. Tällaisiin tilanteisiin kannattaa va-
rautua valmistautumalla 
kuulustelutilanteeseen 
etukäteen mahdolli-
simman hyvin ja pyrki-
mällä pitämään monia 
vaihtoehtoja auki. Hyvä 
valmistautuminen voi 
ohjata oikean taktiikan 
ja tyylin löytämiseen.

Usein myös asiakkaan oma tyyli vai-
kuttaa siihen, millaisen työroolin po-
liisi itselleen pukee tilanteessa, jossa 
hän kohtaa asiakkaan. Pääasia on, että 
rooli on luonteva ja omantuntuinen, 
sillä monet elämänkoulua käyneet asi-
akkaat ovat erinomaisia ihmistuntijoi-
ta ja he tunnistavat helposti sen, jos 
toinen vetää epäaitoa roolia.

Koen onnistumisena sen, jos kuu-
lustelun päätteeksi saan epäillyn luot-
tamaan itseeni ja juttelemaan syvällisiä 
asioita omasta elämästään tai pyytä-
mään minulta apua oman elämänsä rai-
teilleen saamiseksi. Se, miten hän siinä 
mahdollisesti onnistuu, jää nähtäväksi. 
En yleensä odota mitään enkä ainakaan 
liikoja. Tiedostan myös sen, että epäil-
tyjen puheet saattavat olla usein kat-
teettomia ja valheellisia, tyhjää puhetta, 
jota kerrotaan oman edun tavoittelemi-
seksi tai ihan itsensä viihdyttämiseksi.

* * * 

Poliisin virkamerkin kantamisella on 
vaikutusta myös siviilielämään. Selvää 
on se, että lakia poliisi ei saisi rikkoa. 
Vaikeampaa on sen sijaan tulkita sitä, 
mikä on poliisille sopimatonta käytös-
tä tai eettisesti väärää toimintaa. Tul-
kinnat vaihtelevat sen mukaan, kuka 

tulkintaa tekee, siksi 
omien rajojen asettami-
nen itselle voi olla vai-
keaa.

Jo pelkkä ajatuksilla 
leikkiminen voi tuntua 
vaikealta. Voiko polii-
sina työskentelevä hen-
kilö esimerkiksi poltella 

Amsterdamin lomareissulla coffee 
shopissa pilveä? Alankomaissa se on 
laillista, mutta miten käy sitten, kun 
tullin tai rajavartioston koira merkkaa 
sinut Suomeen palattuasi ja joudut 
tarkastukseen? Entä miten käy sitten, 
jos joudut jostain syystä Suomessa 
verikokeisiin ja veressäsi on merkkejä 
kannabiksen käytöstä?

Entä mihin vedetään poliisin sanan-
vapauden raja? Tätä päivää on se, että 
pitää osata harkita, mitä kirjoittaa tai 
sanoo ja millaisella statuksella. Tätä 
pitää miettiä, kun tuo esille omia hen-
kilökohtaisia mielipiteitä esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa tai vieraammas-
sa seurueessa – varsinkin, jos mielipi-
teet poikkeavat työnantajan linjauksis-
ta ja arvoista.

On aina vaara, että poliisina työs-
kentelevän sanomaa voidaan käyttää 
vahingoittamistarkoituksessa, irrottaa 

Loppujen lopuksi 
kuulustelun aikana 

saattaa käydä ilmi, 
että olettamukset 

eivät pidä lainkaan 
paikkaansa. 
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asiayhteydestä ja tulkita vahingossa tai 
tarkoituksellisesti väärin. Aina on myös 
se mahdollisuus, että poliisiksi tunnistet-
tua henkilöä kuvataan ja materiaali lada-
taan internetiin.

Oman sekä perheen yksityisyyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi monet po-
liisit salaavat yhteystietonsa. Jotkut rekis-
teröityvät sosiaalisen median syövereihin 
aliasnimillä eivätkä lataa sinne itsestään 
tai läheisistään kuvia. Joillain poliiseilla 
tähän on hyvin perustellut syyt, osa halu-
aa suojata itsensä varmuuden vuoksi.

Poliisin työllä voi olla merkitystä myös 
sen kannalta, kenen kanssa kaveeraa tai 
seurustelee. Vaikka poliisin sosiaalisia 
suhteita erilaisten ihmisten kanssa ei 
varsinaisesti voi kieltää, niin tietynlainen 
seura voi herättää kollegoissa ihmetystä 
ja epäluottamusta. Jokainen joutuu itse 
määrittelemään sen, mihin vetää rajat.

Luottamus ylipäätään on asia, joka voi 
helposti kärsiä poliisin työssä. Epäluuloi-
suus toisia ihmisiä kohtaan voi aiheuttaa 
erilaisia taakkoja siviilielämään. Treffi-
kumppanissa voisi herättää ihmetystä, 
jos poliisina työskentelevä vastapuoli al-
kaisi tiedustella ensitreffeillä mahdollisen 
rikosrekisterin perään. Toisaalta samaan 
aikaan poliisina työskentelevä voisi kokea 
ikäviä tunteita, jos treffikumppani loisi 
itsestään sellaisen kuvan, joka ei vastaa 
todellisuutta. Ikävintä tämä olisi siinä 
tilanteessa, jossa tunteet olisivat jo ehti-
neet syventyä.

Normaali-ihminen ei välttämättä aina 
ymmärrä sitä, kuinka poliisin työ voi vai-
kuttaa hänen siviilielämäänsä tai kuinka 
poliisina työskentelevä joutuu harkitse-
maan asioita myös vapaalla ollessaan.

Koen onnistumisena sen, jos 
kuulustelun päätteeksi saan 
epäillyn luottamaan itseeni 
ja juttelemaan syvällisiä 
asioita omasta elämästään 
tai pyytämään minulta apua 
oman elämänsä raiteilleen 

saamiseksi. 

Voiko poliisina työskentelevä 
henkilö esimerkiksi poltella 
Amsterdamin lomareissulla 
coffee shopissa pilveä?

Entä mihin vedetään poliisin 
sananvapauden raja? 

Poliisin työllä voi olla 
merkitystä myös sen kannalta, 

kenen kanssa kaveeraa tai 
seurustelee. 
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Olin itse vanginvartija-aikoina häis-
sä, joissa oli häävieraana minulle tun-
tematon mies, sulhasen paras lapsuu-
denystävä. Hääpari oli ihan normaali 
työssäkäyvä pariskunta, mutta tämä 
sulhasen lapsuudenystävä oli poiken-
nut kaidalta polulta ja suoritti tuohon 
aikaan vankilatuomiotaan.

Häihinsä pöytäjärjestystä laatinut 
hääpari suunnitteli, että 
he voisivat laittaa minut 
– vanginvartijan – ja 
tuon vankilomalla ol-
leen miehen sekä muita 
häihin yksin tulevia ih-
misiä samaan pöytään 
istumaan. Sinänsä mi-
nulla ei olisi ollut estettä istua samassa 
pöydässä tuon miehen kanssa, mutta 
vinkkasin silti hääparille, että me mo-
lemmat voisimme nauttia hääjuhlista 
vapautuneemmin, jos istuisimme eri 
pöydissä.

Jo ennen tätä samainen hääpari 
yritti kaupata tuota ihan hauskannä-
köistä sinkkumiestä minulle. Kuten 
arvata saattaa, kieltäydyin tarjouksesta 
kohteliaasti. Olisihan se ollut aika ky-
seenalaista, jos vanginvartija ja vanki 
olisivat alkaneet tehdä lähempää tut-
tavuutta.

Poliisin työssä oleva ihminen to-
dennäköisesti havainnoi ympäristöään 
eri tavoin kuin joku muu. Hän saattaa 
tunnistaa katukuvassa rikoksen teh-
neitä ihmisiä ja nähdä ympärillä uhkia 
eri tavalla. Esimerkiksi ruokakaupassa 
käynti vapaapäivänä perheen kanssa 
voi muodostua poliisin työtä tekeväl-
le erilaiseksi kuin muulle perheelle. 

Poliisina työskentelevä saattaa nähdä 
siellä henkilön, jonka hän tietää teke-
vän paljon kauppoihin kohdistuneita 
ryöstöjä, mutta hän ei voi kertoa sii-
tä perheelleen. Tässä tilanteessa hän 
saattaa alkaa valmistautua toimimaan 
ja samalla suojeluvietti perhettä koh-
taan nousee. Samaan aikaan muu 
perhe keräilee irtokarkkeja pussiin ja 

on autuaan tietämätön 
siitä kaikesta, mitä po-
liisina työskentelevän 
perheenjäsenen päässä 
liikkuu.

Monet poliisit ovat 
ajatuksiltaan, identitee-
tiltään ja asenteiltaan 

poliiseja myös vapaa-ajalla. Tämä työ 
juurtuu helposti ihmisessä syvem-
mälle kuin pelkkänä virkamerkkinä 
lompakon pohjalle. Se syö pois niitä 
asioita, jotka ovat normaali-ihmiselle 
itsestään selviä.

Myös sillä, että suurin osa poliiseista 
tekee vuorotyötä iltaisin, öisin, viikon-
loppuisin tai pyhäpäivinä, on valtava 
vaikutus vapaa-aikaan, perhe-elämään 
ja ihmissuhteisiin. On ihan tavallista, 
ettei poliisivanhempi pysty viettämään 
aina perheensä kanssa viikonloppuja 
ja että muu perhe joutuu joustamaan 
sekä elämään vuorotyöläisen työvuo-
rojen ehdoilla. Ei ole epätavallista, 
että poliisiperheissä jouluaattoa vie-
tetään jo aatonaattona tai että lapsia 
kielletään leikkimästä äänekkäästi nii-
nä aamuina ja päivinä, kun yövuorossa 
ollut poliisivanhempi nukkuu.

Monet poliisit varmasti haluaisi-
vat viettää läheisten kanssa juhlapy-

Poliisin työssä 
oleva ihminen 

todennäköisesti 
havainnoi 

ympäristöään eri 
tavoin kuin joku muu. 
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hiä, mutta työvuoroja on usein hankalaa 
vaihtaa, vaikka haluaisi. Samaan aikaan 
toisella puolella vaakakupissa painavat 
haittatöiden takia saatavat lisät, jotka ovat 
merkittävä osa palkkaa.

Parisuhteissa erityisiä hankaluuksia 
saattaa aiheuttaa se, jos molemmat osa-
puolet tekevät vuorotyötä – varsinkin, 
jos heillä on päinvastaiset työvuorot. On 
vaikeaa yrittää löytää yhteistä aikaa pari-
suhteen hoitoon, jos ei ikinä näe toista. 
Jotta puolisosta ei vieraannu ja jotta puo-
lisot eivät ala elämään liikaa omaa elämää, 
pitää molemmilta löytyä tahtoa olla yh-
dessä.

Vuorotyö vaatii ymmärrystä myös niil-
tä ystäviltä, jotka tekevät itse töitä arkisin 
klo 8.00–16.00. Jotkut heistä saattavat 
loukkaantua siitä, kun poliisikaveri kiel-
täytyy kerta toisensa jälkeen viikonlo-
pun riennoista, joihin hänet on kutsuttu. 
Vaikka työ voi haitata vapaa-aikaa, on 
erityisen tärkeää yrittää ylläpitää suhtei-
ta perheen lisäksi myös siviilikavereihin. 
Myös muuta kuin poliisielämää kannattaa 
ja pitää olla.

Poliisin työssä siteet työkavereihin 
ovat usein paljon voimakkaammat kuin 
joissain toisissa ammateissa. Se, että ajat 
partiossa 12 tuntia saman ihmisen kans-
sa, voi toki ärsyttää, mutta myös lähentää 
partiokavereita – joskus jopa parisuhtee-
seen saakka.

Toisinaan on helpompaa lähteä harras-
tamaan tai juhlimaan samaa työkiertoa 
tekevän työkaverin kanssa kuin siviilika-
verin kanssa. Lisäksi on tavallista, ettei 
poliisi saa valmistumisen jälkeen töitä 
omalta kotipaikkakunnalta. Työkaverit 
uudella paikkakunnalla saattavat olla hä-

Tämä työ juurtuu helposti 
ihmisessä syvemmälle kuin 

pelkkänä virkamerkkinä lompakon 
pohjalle.

Myös sillä, että suurin osa 
poliiseista tekee vuorotyötä 

iltaisin, öisin, viikonloppuisin 
tai pyhäpäivinä, on valtava 

vaikutus vapaa-aikaan, perhe-
elämään ja ihmissuhteisiin. 

Se, että ajat partiossa 12 
tuntia saman ihmisen kanssa, 
voi toki ärsyttää, mutta myös 
lähentää partiokavereita – 
joskus jopa parisuhteeseen 

saakka.
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nen ainoita ystäviään, joiden kanssa 
voi tehdä jotain.

Negatiivisista vaikutuksista huoli-
matta poliisin työ tuo siviilielämään 
myös positiivisia 
vaikutuksia. Pitkien 
työvuorojen vasta-
painoksi meillä on 
toisinaan pidempiä 
vapaita. Saamme myös pitää vapaata 
arkena, jolloin esimerkiksi asioiden 
hoito on helpompaa.

* * * 

Sillä, että pukeutuu poliisin univor-
muun tai kertoo olevansa poliisi, on 
toisinaan ihmeellinen vaikutus toisiin 
ihmisiin. Poliisin asu sekä virkamerk-
ki antavat ihmiselle valtaa – ja luulen, 
että monelle poliisille ne luovat myös 
jonkinlaisen vallan tunteen, vaikka sitä 
ei ehkä kehdata myöntää ääneen. Se, 
kuinka valtaa käyttää, on jokaisesta it-
sestä kiinni. On kuitenkin tärkeää ta-
juta se, että suuri valta tuo mukanaan 
suuren vastuun.

Muistan itse hetken, jolloin sain hal-
tuuni ensimmäisen kerran poliisin vir-
kamerkin ja puin poliisin virkavaatteet 
päälleni. Ne toivat minulle jonkinlaista 
uudenlaista lisäitsevarmuutta, jollaista 
en ollut aiemmin kokenut. Vielä tänä 
päivänä niillä on jonkinlaista vaikutus-
ta siihen, kuinka puhun, mitä puhun 
ja miten käyttäydyn tilanteissa, joissa 
olen työroolissa. Näin on siitäkin huo-
limatta, että pyrin työroolissakin ole-
maan oma itseni.

Samaan aikaan virkavaatteet ja 

-merkki toimivat ikään kuin panssari-
na, jonka taakse ihmiset eivät näe tai 
heidän ei haluta näkevän. Tästä syystä 
poliisit saatetaan helposti yleistää ja 

leimata toistemme 
kaltaisiksi, hyvässä 
ja pahassa. Meidän 
oletetaan olevan 
tietynlaisia. Näkö-

kulma vaihtelee olosuhteiden ja katso-
jan mukaan.

Muistan, kuinka olin vuosia sitten 
ravintolan baaritiskillä tilaamassa itsel-
leni juotavaa. Vieressäni oli mies, joka 
alkoi jutella kanssani niitä näitä tutus-
tumismielessä. Keskustelun lomassa 
hän kertoi opiskelevansa oikeustie-
teellisessä ja sai siinä samalla kuulla 
minun olevan poliisi. Mies vaikutti 
ihan fiksulta.

Keskustelun edetessä hän uskal-
tautui kysymään parisuhdestatustani 
ja sitä, oliko minulla lapsia. Vastasin 
lapsiasiaan kieltävästi ja kerroin, etten 
ole vakavissani edes harkinnut äitiyttä. 
Mies tarttui vastaukseeni ja tuli siihen 
tulokseen, että ammattini täytyy vai-
kuttaa siihen, etten halua lapsia. Hän 
oletti, että koska näen työssäni niin 
paljon pahaa, minusta on siksi tullut 
kyyninen enkä halua tehdä lapsia tä-
hän pahaan maailmaan.

Jouduin tässä vaiheessa ampumaan 
miehen olettamukset alas toteamalla, 
että hänen logiikkansa ontui aika pa-
hasti. Sanoin hänelle, että suurimmalla 
osalla poliiseista joko on tai tulee ole-
maan lapsia.

Joillekin ihmisille olemme ihailun 
ja kunnioituksen kohteita. Rohkeita, 

Pitkien työvuorojen 
vastapainoksi meillä on 

toisinaan pidempiä vapaita.
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hyväkuntoisia, luotettavia, loogisesti ja 
rationaalisesti ajattelevia supersankareita. 
Päiväunien kuumia ja dominoivia osa-
puolia.

Toisille olemme pelottavia, aivottomia, 
huumorintajuttomia ja kovia robotteja. 
Väkivaltakoneistoa ja natsisikoja. Vihan, 
halveksunnan ja vähättelyn kohteita. 
Oikeustieteellisestä haaveilevia, mutta 
vähäpalkkaiseen työhön jumiutuneita 
ja kateellisia pätijöitä. Mielenkiintoista 
on kuitenkin se, että suurin osa poliisei-
hin negatiivisesti suhtautuvista ihmisistä 
turvautuu vähintäänkin isomman hädän 
hetkellä poliisiin.

Lisäksi jotkut ihmiset olettavat meidän 
olevan poliisiviran ohessa pappeja, psy-
kologeja, lääkäreitä, lapsenvahteja, per-
heterapeutteja, yksityisoikeudellisten rii-
ta-asioiden ratkaisijoita, taksinkuljettajia, 
osoitepalvelun tuottajia, rajojen asettajia 
ja lähes kaikkea noiden väliltä. Tästä voi 
päätellä, että laajasta elämänkokemukses-
ta ja moniosaamisesta on suurta hyötyä 
poliisin ammatissa.

Virkavaatteet ja -merkki herättävät 
myös uteliaisuutta normaali-ihmisten pa-
rissa. On hyvin tavallista, että tuntema-
ton ihminen haluaa keskustella kanssasi 
poliisin työstä siinä vaiheessa, kun hän 
saa tietää sinun olevan poliisi. Tätä saat-
taa tapahtua esimerkiksi jossain juhlissa. 
Tällaiset henkilöt saattavat tiedustella 
sitä kaikkein kovinta keikkaa tai kysellä, 
kuinka vaikeat poliisikoulun pääsykokeet 
ovat. He saattavat myös haluta kertoa 
tilanteesta, jossa he itse saivat sakot, tai 
tilanteesta, jossa tarvittiin poliisin apua 
kipeästi, mutta poliisi ei ikinä tullut pai-
kalle. Toisinaan he haluavat keskustella 

Muistan itse hetken, jolloin 
sain haltuuni ensimmäisen 

kerran poliisin virkamerkin ja 
puin poliisin virkavaatteet 

päälleni.

Lisäksi jotkut ihmiset 
olettavat meidän olevan 

poliisiviran ohessa 
pappeja, psykologeja, 

lääkäreitä, lapsenvahteja, 
perheterapeutteja, 

yksityisoikeudellisten riita-
asioiden ratkaisijoita, 

taksinkuljettajia, 
osoitepalvelun tuottajia, 

rajojen asettajia ja lähes 
kaikkea noiden väliltä. 
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aiheesta jopa niin paljon, että itse juh-
lakalu jää varjoon ja keskustelu pitää 
tyrehdyttää tavalla tai toisella.

Vaikka moni meistä on ylpeä am-
matistaan, niin moni saattaa silti yrit-
tää vältellä jopa ylikorostuneesti am-
matin esilletuomista tuntemattomien 
seurassa. Syynä voi olla oma työnku-
va ylipäätään, leimautumisen pelko 
tai epätietoisuus siitä, 
minkälaisen ihmisen 
kanssa juttelee. Syynä 
voi olla myös kään-
teinen huomionhaku: 
mitä salaperäisempi 
olet, sitä helpommin 
vastapuoli saattaa kiin-
nostua sinusta ja saada 
sinut tuntemaan olosi 
tärkeäksi. Toisaalta kai-
kille ammatti ei ole niin 
tärkeä ja he siksi haluavat, että heihin 
tutustutaan ensisijaisesti ihmisinä eikä 
poliiseina.

Isommalla paikkakunnalla sulau-
tuminen massaan vapaa-ajalla on 
helpompaa kuin pienemmällä paik-
kakunnalla, jossa kannat poliisin viit-
taa työajan lisäksi myös vapaa-ajalla. 
Pienemmillä paikkakunnilla lienee 
suuremmat haasteet sen osalta, kuin-
ka rauhassa saat vapaa-ajalla olla ja 
kuinka pärjäät poliiseihin negatiivi-
sesti suhtautuvien asiakkaiden kans-
sa. Ehkä tästä syystä osa pienempien 
paikkakuntien poliiseista haluaa asua 
toisella paikkakunnalla.

Työasiat saattavat väkisin seurata 
sinua vapaa-ajalle siten, että jotkut tu-
tut soittavat tai laittavat sinulle viestiä 

vain silloin, kun he tarvitsevat poliisi-
neuvoja. Olen itse sellainen ihminen, 
joka tykkää auttaa muita myös vapaa-
ajalla. Tästä huolimatta sitä toisinaan 
toivoo, että yhteydenottojen joukossa 
olisi enemmän sellaisia, joissa kyseltäi-
siin vain pelkkiä kuulumisia.

Pääsääntöisesti omat henkilökoh-
taiset kokemukseni siitä, kuinka muut 

suhtautuvat minuun 
poliisina, ovat kuitenkin 
olleet enemmän positii-
visia kuin negatiivisia. 
Ammatin kertominen 
on tuonut uskottavuut-
ta ja herättänyt ihmisis-
sä luottamusta.

Niinä kertoina, kun 
olen esimerkiksi hake-
nut vuokra-asuntoa ja 
vuokran-antaja on ky-

synyt ammattia, on aina tärpännyt. 
Helsingin kireillä vuokramarkkinoilla 
en ole nähnyt asiaa yhtään huonona 
asiana.

* * *

Ihmisten suhtautuminen minuun po-
liisina on välillä kiinni myös sukupuo-
lestani. Toisinaan siitä on ollut haittaa 
ja toisinaan hyötyä.

Olen huomannut, että sukupuoleni 
on joskus häirinnyt humalassa riehu-
via naisia. Välillä on tuntunut siltä, 
että he sietävät paremmin miespoliisin 
käskyt ja kehotukset kuin naispoliisin. 
Vastaavasti taas miesasiakkaiden, las-
ten tai esimerkiksi seksuaalirikosten 
uhrien kanssa tuntuu siltä, että omasta 

Vaikka moni 
meistä on ylpeä 

ammatistaan, niin 
moni saattaa silti 
yrittää vältellä 

jopa ylikorostuneesti 
ammatin 

esilletuomista 
tuntemattomien 

seurassa. 
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sukupuolesta on enemmän hyötyä kuin 
haittaa.

Totta on, että naispoliisilla ei välttä-
mättä ole voimaa niin paljon kuin mies-
poliisilla. Se voi herättää miespuolisessa 
partiokaverissa ymmärrettävästi huolta, 
stressiä ja ehkä suojeluntarpeen tunteen 
siinä vaiheessa, kun työtehtävissä tulee 
eteen väkivaltaa tai sen uhkaa. Miespoliisi 
voi myös kokea tilanteen epäreiluksi, jos 
hän joutuu ottamaan suuremman vas-
tuun painitilanteessa kuin pienikokoinen 
naiskonstaapeli, jolla ei ehkä ole saman-
laisia voimia ja toimintakykyä.

Toisaalta taas poliisissa on töissä myös 
sellaisia miehiä, joiden kunto, toimin-
takyky ja voimataso eivät ole hyvät. Ne 
voivat olla jopa heikommat kuin jollain 
hyvin treenanneella naisella. Poliisilla on 
kuitenkin käytössä voimankäyttövälineet, 
joihin turvaudutaan siinä tilanteessa, kun 
puhe ja mikään muu ei enää riitä.

Vuosien aikana olen huomannut, että 
joillain naiskonstaapeleilla on ollut tarve 
yrittää ansaita kunnioitusta mieskolle-
goilta ja saada uskottavuutta siten, että he 
ovat alkaneet vetää niin kutsuttua hyvän 
jätkän roolia. Kuvaannollisesti he ”raa-
pivat munia” ja yrittävät näin lunastaa 
paikkansa työyhteisössä. Itse koen, että 
jos tällainen rooli ei ole omaa itseä, niin 
silloin se ei ole hyvä rooli.

Eteen tulevat työt tulee sukupuolesta 
riippumatta hoitaa mahdollisimman hy-
vin eikä silloin sukupuolta tarvitse miten-
kään erikseen korostaa. Toki jos joissain 
asiakaskohtaamisissa ja muissa tilanteissa 
naiseudesta tai mieheydestä on hyötyä, 
niin mielestäni on ihan paikallaan käyttää 
sitä silloin hyväksi sopivassa määrin.

Työasiat saattavat väkisin 
seurata sinua vapaa-ajalle 
siten, että jotkut tutut 
soittavat tai laittavat 

sinulle viestiä vain silloin, kun 
he tarvitsevat poliisineuvoja.

Ihmisten suhtautuminen minuun 
poliisina on välillä kiinni myös 

sukupuolestani.

Vuosien aikana olen 
huomannut, että joillain 

naiskonstaapeleilla on ollut 
tarve yrittää ansaita 

kunnioitusta mieskollegoilta ja 
saada uskottavuutta siten, että 

he ovat alkaneet vetää niin 
kutsuttua hyvän jätkän roolia. 
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Eräällä kotikeikalla menin partioka-
verin kanssa rauhoittelemaan veljek-
sien välille syntynyttä riitaa. He olivat 
kotoisin sellaisesta maasta, jonka kult-
tuurissa naisella ei ole kovin korkeaa 
asemaa. Puhuttaessani heitä huoma-
sin heidän käytöksestään ja puhees-
taan heti, että sukupuolellani oli ne-
gatiivinen merkitys. Vaikka olin heitä 
kohtaan asiallinen, 
he katsoivat minua 
nenänvartta pitkin ja 
olivat ylimielisiä. Ti-
lanne saatiin rauhoit-
tumaan suhteellisen 
matalalla profiililla ja yhteistyöllä par-
tiokaverin kanssa, joka oli mies.

Nähdäkseni veljesten kulttuuritaus-
talla oli selvä vaikutus siihen, miten 
minuun suhtauduttiin. Koin kuiten-
kin tuossa tilanteessa, että oli parempi 
asian hoitamisen kannalta, että en tee 
miesten asenteesta minua kohtaan nu-
meroa enkä ota sitä henkilökohtaises-
ti. Minulle pääasia oli, että työtehtävä 
saatiin hoidettua nopeasti loppuun vä-
himmän haitan periaatteella.

Kulttuurierot aiheuttavat joskus 
epävarmuutta käytännön tilanteissa. 
Olen miettinyt esimerkiksi sitä, ai-
heutanko jollekin muslimimiehelle 
kiusallisen tilanteen, jos naisena kat-
son häntä tavalliseen suomalaiseen 
tapaan suoraan silmiin ja kättelen 
häntä. Entä miten saan romaninuorel-
ta kuulustelussa vanhempien aikana 
vastauksen johonkin seksiin liittyvään 
kysymykseen, kun sitä on vaikea saada 
toisinaan valkolaisnuoriltakin? Entä 
miten kohdata asiakas, jonka omassa 

kotimaassa poliisi ei nauti kansalaisten 
luottamusta?

Tähän mennessä olen käyttäyty-
nyt eri uskonto- tai kulttuuritaustois-
ta tulevien kanssa aika lailla samoin 
kuin kantasuomalaistenkin kanssa. 
Olen pääsääntöisesti sitä mieltä, että 
”maassa maan tavalla”, mutta toisaal-
ta tiedostan, että muiden kulttuuria ja 

uskontoa kunnioitta-
vien tapojen huomi-
oimisesta voisi olla 
hyötyä työtehtävän 
suorittamisessa.

Tästä syystä olen 
esittänyt työnantajalle toiveen saada 
sellaista koulutusta, jossa pääsisi kes-
kustelemaan eri kulttuureista olevien 
henkilöiden kanssa saman pöydän 
ääreen heidän käytännön tavoistaan 
ja ajattelumalleistaan. Ei siksi, että mi-
nun pitäisi poliisina muuttua, vaan sik-
si, että meidän olisi helpompi ymmär-
tää joitain asioita ja osaisimme toimia 
tarkoituksenmukaisesti.

* * *

Kuten jo aiemmin kerroin, toisinaan 
ihmiset kysyvät, mitkä ovat olleet työ-
urani mieleenpainuvimpia keikkoja 
tai tilanteita. Omalla kohdallani nämä 
työssä kohdatut tilanteet eivät liity mi-
hinkään mediaseksikkäisiin juttuihin, 
vaan pieniin kohtaamisiin ihmisten 
kanssa erilaisissa tilanteissa.

Mieleenpainuvuus voi syntyä siitä, 
että joko itse koen tai joku muu kokee, 
että olen onnistunut työtehtävässä hy-
vin. Toisaalta se voi olla työtehtävä, 

Yksi mieleenpainuvimmista 
työtehtävistäni tapahtui 
silloin, kun työskentelin 
väkivaltarikosyksikössä. 



97

joka ei ole sujunut kaiken taiteen sääntö-
jen mukaan, mutta josta on ollut pakko 
ottaa opiksi.

Toki myös sellaiset tapahtumat, jotka 
ovat olleet raakoja ja julmia, jäävät hel-
posti mieleen. Samoin keikat, joihin liit-
tyy vanhuksia tai pieniä lapsia.

Yksi mieleenpainuvimmista työtehtä-
vistäni tapahtui silloin, kun työskentelin 
väkivaltarikosyksikössä. Sain tutkittavaksi 
tapon yrityksen, jossa mies oli puukotta-
nut toista miestä selkään heidän yhteisen 
tuttavansa luona kesken päiväkännien il-
man mitään tiedossa olevaa syytä.

Puukottaja oli mies, jota kutsun tässä 
kirjoituksessa Raneksi ja joka voisi olla 
ikänsä puolesta isäni. Ranella on henki-
rikostuomioita takana ja tietyn ikäpolven 
ihmiset tuntevat hänen pelottavan mai-
neensa hyvinkin. Niin myös uhri, joka ei 
ollut tuntenut Ranea ennen tapahtuma-
päivää.

Kuulustellessani Ranea pääsin omasta 
mielestäni hänen kanssaan hyvään kes-
kusteluyhteyteen. Näin ajattelen siitäkin 
huolimatta, ettei hän kuulusteluissa eikä 
vankilatuomion jälkeenkään myöntänyt 
teon tahallisuutta. Rane väitti loppuun 
saakka kompastuneensa vahingossa terä-
ase kädessä uhrin selkää vasten.

Juttelimme kuulustelujen lomassa pal-
jon sellaisia syvällisiä asioita, jotka eivät 
suoranaisesti liittyneet tapahtuneeseen 
rikokseen. Rane kertoi muun muassa sii-
tä, kuinka hän oli alkanut viime vuosina 
käyttää alkoholia entistä enemmän. Hän 
koki itsensä yksinäiseksi ja tunsi, ettei hä-
nen elämänsä ollut enää mielekästä. Yli-
määräistä rahaa ei ollut ja avioerokin oli 
tulossa.

Muistan itse hetken, jolloin 
sain haltuuni ensimmäisen 

kerran poliisin virkamerkin ja 
puin poliisin virkavaatteet 

päälleni.

Juttelimme kuulustelujen 
lomassa paljon sellaisia 
syvällisiä asioita, jotka 

eivät suoranaisesti liittyneet 
tapahtuneeseen rikokseen. 
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Keskustelujen lomassa Rane kysyi 
minulta, pystynkö minä lopettamaan 
juomisen muutaman oluen jälkeen. 
Kerroin hänelle pystyväni tähän ja 
mietin siinä samalla, peilasiko hän 
jonkin sortin alkoholiongelmaisena 
niin sanotun tavallisen ihmisen alko-
holinkäyttöä omaansa.

Rane tiedosti koko ajan tilanteen-
sa ja ymmärsi joutuvansa vankilaan. 
Hän kysyi minulta myös sitä, miten 
hänen pitäisi toimia alaikäisen lapsen-
sa kanssa sen jälkeen, kun hän joutuu 
lusimaan tuomiotaan. 
Vastasin hänelle esittä-
mällä hänelle vastakysy-
myksen.

Kysyin, haluaako hän 
lapselleen samanlaista 
elämää ja laitoskierrettä 
kuin itselleen. Rane vas-
tasi kysymykseen odo-
tusten mukaisesti kieltä-
västi. Tämän jälkeen ehdotin, että hän 
olisi rehellinen lapselleen ja kertoisi 
hänelle oman tarinansa varoittavana 
esimerkkinä sitten, kun aika on siihen 
sopiva. Sanoin myös, että Ranen tulisi 
tukea lasta parhaansa mukaan ja pitää 
häneen mahdollisimman tiiviisti yh-
teyttä.

Vaadin Ranea kertomaan lapselle, 
että hän rakastaa tätä. Siihen Rane 
kommentoi heti, ettei hän osaa sanoa 
tuollaista, vaikka haluaisi. Tässä koh-
taa totesin Ranelle, että hän alkaa olla 
siinä iässä, että asia olisi syytä opetella.

Näiden keskustelujen lomassa otin 
melko painokkaasti esille myös sen, 
mikä tunne uhrille saattoi Ranen teke-

mästä teosta jäädä. Sanoin, että moni 
pelkää häntä hänen maineensa takia ja 
ettei ole reilua, että nyt tämän kysei-
sen rikoksen uhri joutuu pelkäämään 
lopun ikänsä. Uhri joutuu miettimään 
sitä, minkä takia Rane oli puukottanut 
häntä ja tapahtuuko myöhemmin Ra-
nen vapauduttua vielä jotain pahem-
paa.

Esitin Ranelle saarnani loppuun 
omana mielipiteenäni sen, että hänen 
tulisi pyytää uhrilta anteeksi. Ei vain 
näön vuoksi, vaan aidosti, jos hän ko-

kee sydämessään teh-
neensä jotain väärää.

Rikosasia eteni lopul-
ta käräjille ja Rane sai 
neljän vuoden tuomion 
tapon yrityksestä. Mie-
leenpainuvinta minulle 
tässä kaikessa oli se het-
ki, kun luin myöhem-
min lehdestä kyseisestä 

oikeudenkäynnistä kertovan artikke-
lin. Lehdessä kirjoitettiin, että käräjä-
oikeudessa nähtiin erikoinen episodi 
tuomionluvun jälkeen. Artikkelin mu-
kaan Rane oli mennyt uhrin luo, kätel-
lyt tätä ja pyytänyt anteeksi.

Mikäli anteeksipyyntö olisi tapahtu-
nut ennen tuomionlukua, olisin epäil-
lyt sen johtuvan siitä, että Ranen tar-
koitus oli yrittää vaikuttaa tuomionsa 
pituuteen. Nyt minulle tuli sellainen 
olo, että Rane oli oikeasti miettinyt 
asioita keskustelumme jälkeen ja halu-
si aidosti pyytää uhrilta anteeksi.

Olen itse arvellut, että tämä puuko-
tus tapahtui siksi, ettei Rane löytänyt 
omassa elämäntilanteessaan muuta 

Mieleenpainuvinta 
minulle tässä 

kaikessa oli se hetki, 
kun luin myöhemmin 

lehdestä kyseisestä 
oikeudenkäynnistä 

kertovan artikkelin. 
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turvaa kuin vankilan, jossa hän oli istu-
nut puolet elämästään. Tämä saattoi olla 
hänen tapansa mennä katkolle ja saada 
elämä rutiininomaisille raiteille. Tai sitten 
hänelle ei ollut tapahtumahetkellä enää 
millään mitään merkitystä.

En henkilökohtaisesti usko, että teko 
oli etukäteen harkittu ja kohdistettu ni-
menomaan tähän uhriin. Pikemminkin 
luulen sen olleen alkoholin huuruisen 
mielen aikaansaannos, jonka uhri olisi 
voinut olla kuka tahansa.

Tapasin Ranen myöhemmin sattumalta 
Helsingin vankilassa, jossa hän oli lusi-
massa tätä tuomiota. Kättelimme hyvässä 
hengessä ja kyselin hänen kuulumiset.

Viimeisen kerran olin häneen yhtey-
dessä puhelimitse alkuvuodesta 2017, 
kun pyysin häneltä luvan tämän tarinan 
kertomiseen. Rane antoi luvan tarinan 
kertomiselle, mutta ilmoitti, että jos joku 
tunnistaa hänet ja tulee kysymään häneltä 
jotain, hän tekee ytimekkään kiviseinä-
kiiston.

Se, että tulen juttuun Ranen tai jonkun 
rikoksesta epäillyn kanssa, ei saa minua 
hyväksymään heidän tekoja. Voin kuiten-
kin yrittää ymmärtää syitä, mitkä saavat 
heidät tekemään rikollisen teon. Taustalla 
on toisinaan aika surullisia kohtaloita.

Aika harvoin epäillyiltä saa suoraa kii-
tosta tekemästään työstä, mutta tässä 
Ranen tapauksessa koin onnistuneeni 
työssäni. Kiitos työssä onnistumisesta 
tuli epäsuorasti lehtiartikkelin kautta sekä 
silloin, kun soitin Ranelle ja hän ehdotti, 
että hän tarjoaa minulle oluen, kun seu-
raavan kerran nähdään. Se oli kai merk-
ki siitä, ettei hänellä jäänyt mitään ham-
paankoloon.
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Tässä työssä on mielenkiintoista ja 
avartavaa saada yhteys 
epäiltyyn. Erityisen an-
toisaa työ on silloin, jos 
epäillyn saa miettimään 
oman elämänsä suun-
taa. On myös hienoa 
kuulla rohkeita todista-
jia ja yrittää samalla sel-
vittää totuus. Kaikkein 
parasta ja sydäntä läm-
mittävintä on kuitenkin 
se, että saa auttaa rikok-
sen uhria eteenpäin, jot-
ta hän saisi itselleen oi-
keutta, tukea oikeilta tahoilta ja pääsisi 
yli rikoksesta.

* * *

Se, kuinka voimakas ammatillinen 
identiteetti kellekin meistä poliiseista 
muodostuu, riippuu ihmisestä. Jotkut 
haluavat erottaa ammatillisen identi-
teetin voimakkaammin omasta hen-
kilökohtaisesta identiteetistään, joko 
alusta alkaen tai sitten jonkin erityisen 
tapahtuman seurauksena. Joidenkin 
kohdalla ammatillinen ja henkilökoh-
tainen identiteetti sulautuvat tiiviim-
min yhteen.

Itse koen, että on mahtavaa tehdä 
työtä yhteisössä, josta löytyy parhaim-
millaan voimakas ”kaveria ei jätetä” 
-henki. Tätä henkeä ei välttämättä löy-
dy kaikista ammattikunnista ja työyh-
teisöistä. Voimakkaimmin henki tulee 
esille silloin, kun siihen tukeudutaan 
suurten tragedioiden keskellä.

Uskon, että tämä henki voimistaa 

niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä 
monen poliisin omaa 
ammatillista identiteet-
tiä. Nämä yhteenkuu-
luvuuden henkeä voi-
mistavat hetket luovat 
minulle voimakkaan yl-
peyden tunteen omasta 
ammattikunnasta ja sii-
tä tärkeästä työstä, jota 
teemme.
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Kaikkein parasta 
ja sydäntä 

lämmittävintä on 
kuitenkin se, että 
saa auttaa rikoksen 

uhria eteenpäin, jotta 
hän saisi itselleen 

oikeutta, tukea 
oikeilta tahoilta 

ja pääsisi yli 
rikoksesta.
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Vanhempi rikoskonstaapeli 
Mia Karihtala valmistui  
poliisiksi vuonna 2018 ja on 
siitä lähtien työskennellyt 
Lounais-Suomen poliisilaitok- 
sella. Poliisiuransa hän 
aloitti tutkijana moniala- 
tutkintaryhmässä. Tällä het-
kellä Karihtala toimii talous-
rikostutkijana.

Ennen poliisiopintojaan  
Karihtala on työskennellyt 
eri tehtävissä kaupan alal-
la, vastaanottovirkailijana, 
matkamyyjänä, lentoemän-
tänä, rahoitusalan palvelu-
neuvojana sekä henkilökoh-
taisena pankkineuvojana. 
Aiemmalta koulutukseltaan 
hän on palvelujen tuottaja 
ja johtaja (restonomi AMK).

ELÄMÄNLANKA

Mia Karihtala

Kello on 23 ja jotakin. Olen 
juuri saanut unen päästä 
kiinni. Mennyt ajoissa nuk-

kumaan, sillä seuraavana päivänä olisi 
aikainen työaamu tutkinnassa.

Puhelin soi.
”Moikka, oletko vielä hereillä? Oli-

siko sun mahdollista lähteä töihin, on 
tapahtunut henkirikos.”

Lokakuisen illan tapahtumat tiivis-
tetään myöhemmin Varsinais-Suomen 
käräjäoikeuden välituomiossa seuraa-
vasti (nimet muutettu):

Käräjäoikeus katsoo Matin tun-
nustamisella sekä asiassa esitetyllä 
todistelulla, erityisesti kuoleman-
syynlausunnolla ja hätäkeskussoiton 
tallenteella sekä [äitinsä] Saaran ker-
tomuksella tulleen syytteen teonkuva-
uksen osalta näytetyksi, että Matti on 
tappanut [isäpuolensa] Petrin lyömäl-
lä tätä 61 kertaa mukanaan tuomalla 
kääntöveitsellä päähän ja eri puolille 
vartaloa.1

* * * 

1   Ote Varsinais-Suomen käräjäoikeuden välituomiosta 
19/482. Nimet muutettu.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Tuona aikana tajusin, 
kuinka erilaiset 
kortit meille 

jaetaan jo ennen 
kuin olemme nähneet 
ensimmäistäkään 

päivänvaloa.

Olen aina ollut kiinnostunut ihmis-
mielestä ja siitä, miten muovaudumme 
käytökseltämme sellaisiksi kuin olem-
me.

Teini-ikäisenä asuin 
SOS-lapsikylässä. Äitini 
teki rohkean valinnan ja 
ryhtyi neljän huostaan-
otetun lapsen sijaisäidik-
si. Tuona aikana tajusin, 
kuinka erilaiset kortit 
meille jaetaan jo ennen 
kuin olemme nähneet 
ensimmäistäkään päi-
vänvaloa. Nuo lapset olivat päässeet 
luoksemme turvaan, heillä oli välit-
tävät ja ammattilaiset aikuiset ympä-
rillään, mutta oireilu jatkui, kullakin 
lapsella omalla tavallaan. Oliko peli 
jo menetetty, ja mitkä olisivat varhais-
lapsuuden rankkojenkin kokemusten 
vaikutukset?

Poliisiammattikorkeakoulun opin-
näytetyössäni ”Näkymätön Ninni 
– Varhaislapsuuden vuorovaikutus-
kokemukset nuorisorikollisuuden 
selittäjänä”2 tutkin aihetta lisää. Olin 
aiemmin lukenut Vaasan ammatti-
korkeakoulun tarjoaman vapaavalin-
taisen Pelko-verkkokurssin aikana 
muun muassa kiintymyssuhdeteorias-
ta ja halusin perehtyä aiheeseen tar-
kemmin. Lisäksi haastattelin työhöni 
kahta sosiaali- ja varhaiskasvatustyön 
ammattilaista heidän näkemyksistään 
varhaislapsuuden vuorovaikutuskoke-
muksien vaikutuksista lasten ja nuor-
ten myöhemmässä käytöksessä. Tässä 
artikkelissa pääset tutustumaan ihmi-
sen käytöskehitykseen, varhaislapsuu-

2   Karihtala 2018

den vuorovaikutussuhteiden merki-
tykseen sekä kiintymyssuhdeteoriaan 
hieman syvemmin ja pohtimaan luke-
maasi mahdollisen tulevan ammattisi 

näkökulmasta.
Mutta mihin me polii-

sit sellaista tietoa tarvit-
semme? Moni opinnäy-
tetyöni aihetta kysynyt 
tuttuni  jopa varmisti, 
onko kyse tosiaan Po-
liisiammattikorkeakou-
lun päättötyöstä. Kyllä 
on, vastasin. Sen lisäksi, 

että aihetta opiskelemalla ymmärräm-
me paremmin asiakkaitamme ja hei-
dän käytökseensä vaikuttavia seikkoja, 
ymmärrämme paremmin myös ennen 
kaikkea itseämme.

Miten sinä käyttäydyt, kun tunte-
maton tuuppaa ilman syytä kaupan 
kassajonossa selkääsi? Mitä tunnet, 
ja miten reagoit tuohon tunteeseen? 
Miksi tunnet ja reagoit niin? Poliisin 
työssä tulet kohtaamaan lukuisia ihmi-
siä, eivätkä läheskään kaikki heistä tule 
kohtelemaan sinua kunnioituksella. 
Mitä paremmin tunnet itsesi, ja mitä 
taitavammin osaat lukea myös muita, 
sitä paremmin tulet menestymään tu-
levassa työssäsi.

* * *

Äidin kuulustelusta:
Matti meni Petrin luokse, jossa Petri is-

tui pöydän ääressä selin meihin päin pöydän 
päässä. Matti alkoi hakkaamaan mieles-
täni keskivartaloon ja kylkiin. Räppäsin 
valot päälle ja sanoin että lopeta, miksi 
hakkaat Petriä.

Tämä kohta on hyvin sumea. Muistan 
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Poliisin työssä tulet 
kohtaamaan lukuisia ihmisiä, 
eivätkä läheskään kaikki 

heistä tule kohtelemaan sinua 
kunnioituksella.

Tässä artikkelissa pääset 
tutustumaan ihmisen 
käytöskehitykseen, 
varhaislapsuuden 

vuorovaikutussuhteiden 
merkitykseen sekä 

kiintymyssuhdeteoriaan 
hieman syvemmin ja pohtimaan 
lukemaasi mahdollisen tulevan 

ammattisi näkökulmasta.

vain, että yritin ottaa Mattia irti miehestäni ja 
lensin takkamuuria päin. Minulla kesti nousta 
ylös siitä, mutta edelleen pyysin Mattia lopetta-
maan. Jossain vaiheessa huomasin, että mieheni 
makaa vatsallaan lattialla naama meihin päin.

Pitkän aikaa luulin, että Matti vain löi 
Petriä, en muista missä vaiheessa tajusin että 
hänellä oli veitsi. Yritin mennä väliin, ja ihmet-
telin miksen pääse eteenpäin. Matti piti minua 
hiuksista kiinni. Minulta lähti paljon hiuksia. 
Aloin liukua ja huomasin, että siinä lattialla 
oli hirveästi verta. Matti sanoi, että ”Mene pois, 
en halua lyödä naisia”.

Jossain vaiheessa Matti oli lyönyt minua naa-
maan, koska minulla on silmäkulmassa kuh-
mu ja mustelma. Matti heitti Petrin puhelimen 
johonkin, sekä sen tuolin, millä Petri istui. 
Matti heitti minut lattialle maahan, ja näin, 
että verta on todella paljon. Matti sanoi, että 
”Ei se kauaa enää elä, älä yritä”.3

* * *

Ihminen alkaa kehittää käytösmallejaan jo 
sikiöaikana. Aivojen kehitys on kiivaim-
millaan raskauden kolmesta viimeisestä 
kuukaudesta lapsen kolmanteen elinvuo-
teen asti. Tämä aika lapsuudessa on siis 
erityisen herkkää käytöksemme muodos-
tumisessa, ja tuolloin koetut kokemukset 
sekä ihmissuhteiden laatu muovaavat tu-
levaa käytöstämme voimakkaasti.4

Aivojen tunneaivokuori kypsyy noin 
kahden kuukauden ja puolentoista ikä-
vuoden välissä. Tänä aikana lapsi mallin-
taa voimakkaasti vanhempiensa reagoin-
tia eri asioihin. Lapsi oppii käytöksensä 
ja vanhempien reagoinnin syy-yhteyksiä. 
Samalla myös sosiaalinen älykkyys kehit-
3   Ote äidin kuulustelusta esitutkinnassa Varsinais-Suomen kärä-
jäoikeuden käsittelemässä asiassa 19/482. Nimet muutettu.
4   Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017
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Perintötekijätkin 
vaikuttavat 
käytösmallien 

kehitykseen, mutta 
niiden vaikutusta 

vahvistaa se, 
minkälaisessa 

ympäristössä lapsi 
tosiasiallisesti 

elää.

tyy erityisesti 6–18 kuukauden iässä, 
ja kehitys on hyvin herkkä koettujen 
kokemusten vaikutuksille.5

Perintötekijätkin vaikuttavat käy-
tösmallien kehitykseen, mutta niiden 
vaikutusta vahvistaa se, minkälaisessa 
ympäristössä lapsi tosiasiallisesti elää. 
Lapselle syntyy todennäköisimmin 
myönteisiä ajatusmalleja, mikäli hän 
saa toistuvasti jatkuvuuden, turval-
lisuuden, rakkauden ja huolenpidon 
kokemuksia. Toisaalta mikäli koke-
muksissa toistuvat jatkuvat hylkää-
miskokemukset, laimin-
lyönnit ja pahoinpitelyt, 
aivojen kehitys voi vauri-
oitua jopa pysyvästi.6

Tulevia käytösongel-
mia ja rikollista käyttäy-
tymistä voidaan tutki-
musten mukaan jossain 
määrin ennustaa, sillä 
epäsosiaalinen käytös 
etenee iän myötä lap-
suudesta alkaen. Esi-
merkiksi pienet lapset 
voivat uhkailla toisia ja 
käyttäytyä väkivaltaisesti, ja jo kolme-
vuotiailla lapsilla on todettu ensioirei-
ta sellaisista käytösongelmista, jotka 
myötävaikuttavat mielenterveys- ja 
päihdeongelmiin sekä rikoskiertee-
seen aikuisella iällä. Tällaisia ensioirei-
ta voivat olla muun muassa tunteen-
purkaukset, tappelut ja muu fyysinen 
aggressiivisuus, tottelemattomuus, 
pelottomuus sekä eläinrääkkäys.7 Täs-
sä vaiheessa varhaiskasvatuksen am-

5   Gerhardt 2004,58
6   Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017, Gerhardt 2004, 
79–81
7   Pardini ym. 2015, 212, Haapasalo 2017, 39–41

mattilaiset ovat tärkeässä roolissa, sillä 
esimerkiksi päiväkodissa ja neuvolassa 
voidaan havaita käytösongelmien en-
sioireita. Eri tahojen yhteistyöllä, esi-
merkiksi päiväkotien, koulujen, neu-
volan, kunnan sosiaalipalvelujen sekä 
lastensuojelun kesken, voidaan tehdä 
merkittävää ennalta ehkäisevää työtä, 
jolla vältetään parhaassa tapauksessa 
lapsen tuleva ajautuminen rikolliseen 
elämäntapaan.

Suomen rikoslain mukaan rikokseen 
– eli tekohetkellä rikoksen tunnus-

merkistön täyttävään, 
lainvastaiseen, rangaista-
vaksi säädettyyn tekoon 
– voi syyllistyä 15 vuotta 
täyttänyt syyntakeinen8 
henkilö9. Tätä nuorem-
pi voi syyllistyä ”rikok-
sen” sijaan ”rikolliseen 
tekoon”, josta ei voida 
määrätä rangaistusta, 
mutta josta tekijä on kui-
tenkin vahingonkorva-
usvelvollinen.10

Nuorten tekemät ri-
kokset Suomessa ovat tyypillisimmil-
lään vahingontekoja, näpistyksiä ja 
varkauksia, pahoinpitelyjä sekä huu-
mausaineen käyttörikoksia. Helsingin 
yliopiston tutkimuksen mukaan 21 
prosenttia 15–16-vuotiaista nuoris-

8  Rikoslaki 3:4 § 13.6.2003/515: ”Tekijä on syyntakee-
ton, jos hän ei tekohetkellä kykene mielisairauden, syvän va-
jaamielisyyden taikka vakavan mielenterveyden tai tajunnan 
häiriön vuoksi ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta 
tai oikeudenvastaisuutta taikka hänen kykynsä säädellä 
käyttäytymistään on sellaisesta syystä ratkaisevasti heikentynyt 
(syyntakeettomuus).”
9   Rikoslaki 3:4 § 13.6.2003/515, Vastuuikäraja ja syyn-
takeettomuus
10   Esitutkinlaki 805/2011, 3:5 § Rikollisen teon tutkinta
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Eri tahojen yhteistyöllä, 
esimerkiksi päiväkotien, 
koulujen, neuvolan, kunnan 
sosiaalipalvelujen sekä 

lastensuojelun kesken, voidaan 
tehdä merkittävää ennalta 
ehkäisevää työtä, jolla 

vältetään parhaassa tapauksessa 
lapsen tuleva ajautuminen 
rikolliseen elämäntapaan.

ta kertoi tehneensä vähintään yhden ri-
koksen vuonna 2016. Kehitys vuodesta 
2012 on erittäin positiivinen, sillä tuol-
loin rikoksen tehneitä oli 30 prosenttia. 
Suurin osa nuorten tekemistä rikoksista 
on piilorikollisuutta, joka ei tule poliisin 
tietoon.11

Kun poliisina keskustelee rikoksesta 
epäiltyjen kanssa, syntyy väkisinkin mie-
likuva, että rikollinen elämäntapa kum-
puaa suurelta osin huonoista lapsuus- ja 
nuoruuskokemuksista. Sama jatkumo on 
todettu myös tutkimuksissa. Esimerkiksi 
äidin mielenterveysongelmat tai muutoin 
epäsosiaalinen käytös ovat yhteydessä 
lapsen tai nuoren käytösongelmiin. Ri-
kollisen teon tehneiden nuorten lapsuu-
dessa on ollut muun muassa perheen 
sisäisiä ristiriitoja, välinpitämättömyyttä, 
henkistä tai fyysistä pahoinpitelyä sekä 
toimimatonta vanhemmuutta. Suurim-
pina riskeinä tutkimuksissa pidetään 
ankaraa, vihamielistä tai hylkäävää van-
hemmuutta.12 Mikäli lapsen ja vanhem-
man välinen vuorovaikutus on syystä tai 
toisesta häiriintynyt, voi lapselta puuttua 
moraali ja omatunto, ja hänen on vaike-
ampi ymmärtää tekojensa vaikutuksia 
muihin ihmisiin ja heidän tunteisiinsa13.

Monien tutkimusten14 valossa voidaan 
todeta, että lapsen saama kasvatusmalli 
ennustaa myöhempää rikollista käyttäy-
tymistä. Lisäksi on havaittu, että mitä 
heikompi kasvuympäristö on lapsen ke-
hityksen kannalta ollut, sitä aiemmin lap-
sen ”rikollisura” on alkanut. Vanhempien 

11   Näsi 2016, 5. Tutkimuksessa yhdeksäsluokkalaisten nuorten 
itsensä ilmoittamat rikolliset teot 2016.
12   Pardini ym. 2015, 204. Kauppi 2000, 142, Haapasalo 2017, 
39
13   Gerhardt 2004, 205
14   Muun muassa Uudessa-Seelannissa 2002 ja Englannissa 2013
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Mielentilalausunnon 
mukaan Matti on 

tekohetkellä ollut 
syyntakeinen.

päihde- ja mielenterveysongelmia ja 
rikostaustaa, perheen köyhyyttä, isä- ja 
äitihahmojen vaihtuvuutta ja perheen 
monilapsisuutta pidetään epäsosiaalis-
tumisen tekijöinä, jos ne 
heijastuvat vanhemmuu-
teen ja kasvatustapaan.15

* * *

”Matti” oli henkirikoksen 
tekohetkellä 28-vuotias. Varsinais-
Suomen käräjäoikeus totesi tuomios-
saan:

Mielentilalausunnon mukaan Matti on 
tekohetkellä ollut syyntakeinen. Lausunnos-
sa on kuitenkin todettu hänen olevan altis 
hallitsemattomiin raivonpuuskiin. Lisäksi 
lausunnon mukaan etenkin nuorempana 
hänellä on ollut vaikeutta toimia pitkäjän-
teisesti ja päämäärätietoisesti sekä sitoutua 
tekemiinsä suunnitelmiin ja sovittuihin asi-
oihin.16

* * *

Brittiläinen psykiatri ja psykoanalyy-
tikko John Bowlby loi 1950-luvulla 
kiintymyssuhdeteorian, joka perustui 
lapsen vahvaan turvallisuuden tarpee-
seen sekä haluun olla vaaratilanteissa 
lähellä hoivaavaa aikuista. Kiintymys-
suhdeteoria pyrkii selittämään ahdis-
tuksen, vihamielisyyden, masennuk-
sen sekä stressin yhtä vaikuttajaa, joka 
on ihmisen taipumus muodostaa tun-
nesiteitä toiseen ihmiseen.17 Teorian 
kautta tavoitellaan parempaa ymmär-

15   Haapasalo 2017, 40
16   Varsinais-Suomen käräjäoikeus, tuomio asiassa 19/482. 
Nimi muutettu.
17   Sinkkonen 2004; 120, 1866

rystä varhaisten ihmissuhteiden, eri-
tyisesti lapsen ja vanhemman välisen 
suhteen, vaikutuksista ihmisen myö-
hempään kehitykseen, käytökseen ja 

ihmissuhteisiin. Li-
säksi sen avulla tutki-
taan, miten ja missä 
tilanteissa ihmiset 
hakeutuvat toistensa 
läheisyyteen ja kuinka 
he selviytyvät uhkaa-

vista vuorovaikutustilanteista. Toisaal-
ta teoria auttaa ymmärtämään ihmisen 
käsitystä itsestään.18

Kiinnittymiseksi kutsutaan aikui-
seen riippuvuussuhteessa olevan 
lapsen käytöstä, kun tämä hakeutuu 
toisen ihmisen lähelle tuntiessaan 
olonsa epämukavaksi. Käyttäytymi-
sen laukaiseva tunne voi olla esimer-
kiksi pelkoa, nälkää tai kipua. Kiin-
nittymiskäyttäytyminen on ihmiselle 
luontainen biologinen tarve, minkä 
kautta lapsi uskoo kiinnittymishah-
mona olevan aikuisen helpottavan 
lapsen oloa. Aikuisen reaktion kautta 
lapsi luo omia toimintamalleja ja kä-
sityksiä siitä, kuinka muut suhtautuvat 
häneen myös tulevaisuudessa. Lapsen 
ensimmäisten elinkuukausien aikana 
kokemat kiinnittymiskokemukset vai-
kuttavat siihen, millaiseksi noin puo-
len vuoden iässä alkava kiinnittymis-
statuksen kehitys muodostuu.19

Turvallinen kiintymyssuhde lapsen 
ja vanhemman (tai muun pysyvän hoi-
tajan) välillä toimii perustana lapsen 
myöhemmille sosiaalisille taidoille20. 
Normaali terve vanhempi hoitaa las-
18   Sinkkonen & Kalland 2002, 7-8
19   Glaser 2002, 84
20   Kuusinen 2000, 5, Pardini ym. 2015, 206–207
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Aikuisen reaktion kautta 
lapsi luo omia toimintamalleja 
ja käsityksiä siitä, kuinka 
muut suhtautuvat häneen myös 

tulevaisuudessa. 

taan reagoiden tämän välittämiin tarpei-
siin. Esimerkiksi kun vauva itkee, van-
hempi pyrkii poistamaan tai korjaamaan 
itkun aiheuttajan. Tämä toimintamalli 
edistää lapsen syy-seurausajattelun oppi-
mista.21 Vauva hakee vanhemman hoivaa 
ja pyrkii kiinnittymään tähän itkemisen li-
säksi esimerkiksi jokeltelemalla, hymyllä, 
katsekontaktilla ja syliin pyrkimällä22. 

Kiintymyssuhde voi muodostua erilai-
seksi eri vanhempien kanssa, jolloin lapsi 
sisäistää käyttökelpoisemman käytösmal-
lin turvallisemmaksi kokemaltaan van-
hemmalta23. On kuitenkin tutkittu, että 
turvallinen kiintymyssuhde molempiin 
vanhempiin vaikuttaa positiivisesti lapsen 
kehitykseen ja myös vanhempien välisen 
suhteen laadulla sekä perheen saamalla 
tuella on merkitystä lapsen kiintymys-
suhteen muodostumiseen. Tämän vuoksi 
lapsen muut läheiset ihmiset, kuten iso-
vanhemmat ja kummit, ovat tärkeässä 
roolissa antaessaan lapselle toisenlaisia 
käyttäytymismalleja.24

Turvallisen kiintymyssuhteen saaneet 
lapset näkevät itsensä myöhemmällä iällä 
tärkeinä. Heillä on hyvä itsetunto ja myös 
paremmat lähtökohdat käsitellä ongelmia 
ja tunteita kuin turvattomasti kiinnitty-
neillä lapsilla, ja he suhtautuvat empaat-
tisesti myös muihin ihmisiin.25 Turvalli-
nen kiintymyssuhde ei toki tarkoita sitä, 
että sellaisen omaavilla lapsilla ei olisi 
traumaattisiakin kokemuksia. Kiintymys-
suhteen myötävaikutuksesta nämä lapset 
vain selviytyvät ja palautuvat kriisitilan-

21   Sinkkonen 2004; 120, 1866–1867
22   Hautamäki 2002, 21–22
23   Kauppi 2000, 141
24   Hautamäki 2002, 33-34
25   Pardini ym. 2015, 206–207

Turvallisen kiintymyssuhteen 
saaneet lapset näkevät itsensä 

myöhemmällä iällä tärkeinä.
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Mikäli lapsen 
hoitajat eivät 

onnistu vastaamaan 
riittävästi 

lapsen tarpeisiin, 
syntyy turvattomia 
kiintymyssuhteita.

teista paremmin.26 Myös vaikka lapsi 
olisi turvattomasti kiintynyt, ei häneltä 
ole viety mahdollisuutta solmia uusia 
läheisiä ihmissuhteita onnistuneesti27.

Mikäli lapsen hoitajat eivät onnis-
tu vastaamaan riittä-
västi lapsen tarpeisiin, 
syntyy turvattomia 
k i intymyssuhte i ta 28. 
Kiintymyssuhde kui-
tenkin muodostuu, 
vaikka lapsi eläisi 
huonoissakin oloissa. 
Tällöin lapsi kehittää 
mallinsa sen mukaan, 
kuinka hänen on mahdollista sel-
viytyä29. On tärkeää muistaa, että 
kiintymyssuhteen turvattomuudesta 
huolimatta vanhemman ja lapsen 
välillä voi olla rakkautta ja toisaalta 
lapsi voi kiinnittyä myös ilman rak-
kauden tunnetta30.

Pitkäaikaisten tutkimusten mukaan 
turvaton kiintymyssuhde varhaislap-
suudessa on yhteydessä lasten käytös-
ongelmiin. Vaikka myöhemmällä iällä 
käytösongelmien syiden selvittäminen 
on haastavampaa, on niin sanotuilla 
ongelmanuorilla havaittu häiriintynei-
tä kiinnittymiskokemuksia lapsuudes-
sa.31

Kiintymyssuhteen nähdään vaikut-
tavan myös aikuisiällä koettuihin tun-
teisiin, kuten pelkoon, yksinäisyyteen 
tai avuttomuuteen, jotka voivat lau-
kaista varhain lapsuudessa syntyneet 

26   Haapasalo 2017, 34
27   Sinkkonen & Kalland 2002, 9
28   Gerhardt 2004, 106, Pardini ym. 2015, 206–207
29   Nyman 2000, 45
30   Sinkkonen & Kalland 2002, 10–11
31   Pardini ym. 2015, 206–207

käytösmallit32. Varsinkin läheisissä 
ihmissuhteissa, niiden muodosta-
misessa ja ylläpitämisessä sekä niis-
tä eroon jouduttaessa, voi ilmetä 
lapsuuden kiintymyssuhdemalleja. 

Korjaavat kokemuk-
set voivat muokata ih-
misen lapsena luomia 
malleja myöhemmin, 
mutta mitä vähemmän 
korjaavia kokemuksia 
ihminen on elämänsä 
aikana saanut, sitä voi-
makkaammin lapsuu-
den mallit jäävät ensisi-

jaiseksi tavaksi toimia ja olla.33

Epäjohdonmukainen hoito ja kas-
vatus aiheuttavat huomionhakuista 
käytöstä, jota viestitään muun muassa 
raivokohtauksella tai kiusanteolla. Jos 
hoitaja kärsii esimerkiksi mielenterve-
ysongelmista tai alkoholismista, hän 
saattaa reagoida lapsen käytökseen 
arvaamattomasti, jolloin lapsi ei pys-
ty ennakoimaan vanhemman käytös-
tä eikä myöhemmin yhdistää syitä ja 
seurauksia. Lapsi tuntee, ettei hänellä 
ole suojautumiskeinoja maailmassa, 
jossa hän kokee olevan paljon vaaroja. 
Jos taas lapsi jätetään kokonaan vaille 
huolenpitoa, hän oppii tukahdutta-
maan tunteitaan. Tällaisista hylkää-
miskokemuksista saattaa myöhemmin 
seurata joko säätelemätöntä estotto-
muutta sosiaalisiin suhteisiin tai vasta-
kohtana vetäytymistä kokonaan mui-
den ihmisten vaikutuspiiristä. Kaltoin 
kohdellut lapset voivat myöhemmin 
tulkita muiden ihmisten käyttäytymis-

32   Kuusinen 2000, 10, Nyman ym. 2000, 43
33   Nyman 2000, 43
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Epäjohdonmukainen hoito 
ja kasvatus aiheuttavat 
huomionhakuista käytöstä, 

jota viestitään muun muassa 
raivokohtauksella tai 

kiusanteolla.

Toistuvat laiminlyönnin 
ja hylkäämisen kokemukset 

aikaisessa lapsuudessa voivat 
aiheuttaa jopa pysyviä 

vaurioita aivojen kehitykselle 
ja toiminnalle.

tä ja signaaleja väärin, minkä vuoksi he 
kokevat kohtaamisia uhkaavina.34

Toistuvat laiminlyönnin ja hylkäämisen 
kokemukset aikaisessa lapsuudessa voi-
vat aiheuttaa jopa pysyviä vaurioita aivo-
jen kehitykselle ja toiminnalle. Kielteiset 
kokemukset lisäävät pelon tunteen synty-
mistä eri aistikokemuksista, kuten tietystä 
äänestä tai hajusta.35 Myös myötätuntote-
orian kehittäjä, kliinisen psykologian pro-
fessori Paul Gilbert kirjoittaa tunteiden 
ja halujen olevan peräisin tunnejärjestel-
mästä, joka saa meidät toimimaan tietyllä 
tavalla.36

* * *

Varsinais-Suomen käräjäoikeus:
Asiassa kuultujen henkilöiden kertomuksil-

la sekä mielentilalausuntoon kirjatuilla viran-
omaismerkinnöillä on tullut selvitetyksi, että 
Matin ollessa lapsi hänen suhteensa Petriin oli 
ollut vaikea. Matti oli riidellyt tämän kanssa 
paljon ja tämän kasvatustapa oli ollut ankara. 
Myös fyysistä käsiksi käymistä oli tapahtunut. 

Markon ja Eeron sekä Iiriksen kertomuk-
sista on käynyt ilmi, että Matti oli suhtautunut 
uhriin välinpitämättömästi ja jopa vihamielises-
ti sekä kokenut tulleensa kohdelluksi perheessä 
eriarvoisesti. Myös Matin omasta kertomukses-
ta on ilmennyt hänen kokemansa epäoikeuden-
mukaisuus perheessä sekä negatiivinen suhtau-
tuminen uhriin.37

* * *

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääke-
tieteen tohtori Jari Sinkkonen on tutkinut 

34   Sinkkonen 2004; 120, 1866-67
35   Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017
36   Gilbert 2015, 52-59
37   Varsinais-Suomen käräjäoikeus, tuomio asiassa 19/482
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paljon lasten ja nuorten psyykkistä ke-
hitystä, ja häntä pidetäänkin Suomes-
sa usein ”kasvatusguruna”. Sinkkonen 
nostaa esille huostaanottojen ja mui-
den sosiaalitoimenpiteiden vaikutuk-
sen lapsen tulevaisuuteen. Hänen mu-
kaansa kiintymyssuhteiden ei tarvitse 
olla verisukulaisuuteen perustuvia, 
vaan enemmänkin psyykkiseen mer-
kitykseen nojautuvia sosiaalisia siteitä.

Tällöin muidenkin kuin vanhempi-
en rooli lapsuudessa korostuu. Esi-
merkiksi opettajilla ja harrastusoh-
jaajilla voi olla merkittävä vaikutus 
varsinkin sellaisen lapsen kehitykselle, 
jonka kotiolot ovat vaikeat. Merkityk-
sellistä on, että lapsella 
on mahdollisuus solmia 
kestäviä ihmissuhtei-
ta, mikä vaikeutuu, jos 
häntä sijoitetaan useasti 
eri paikkoihin. Lapsen 
huostaanoton tulisikin 
Sinkkosen mukaan kes-
kittyä lapsen kiintymys-
suhteiden turvaamiseen 
sen sijaan, että perheitä 
pyritään pitämään koos-
sa, mikä on tilanne monesti Suomes-
sa.38

Turvattoman kiintymyssuhteen 
omaavat lapset syyllistyvät tutkimus-
ten mukaan todennäköisemmin ri-
koksiin aikuisiällä kuin turvallisen 
kiintymyssuhteen saaneet lapset39. 
Myös psykiatrisen vankisairaalan vas-
taava ylilääkäri Hannu Lauerma on 
radiohaastattelussa todennut, että 
suojattomuus, kiintymyksen tunteen 

38   Sinkkonen 2004; 120, 1870-71
39   Pardini ym. 2015, 206-207

ja normaalin kasvatuksen puute sekä 
kaltoinkohtelu lapsuudessa ruokkivat 
henkirikollisuuden riskiä. Kuvaavaa 
on, että Lauerma kertoo vangeille 
tehtävissä mielentilatutkimuksissa sel-
vitettävän henkilön historiaa jo synny-
tyskertomuksesta ja neuvolakäynneis-
tä lähtien.40

Lauerman mukaan rakastava ja hel-
livä suhde aikuiseen lapsen ensimmäi-
sinä vuosina vaikuttaa ratkaisevalla ta-
valla aivojen kehittymiseen. Lauerma 
kertoo haastattelussa reesusapinoilla 
tehdystä tunnetusta tutkimuksesta, 
jossa ilman emoa kasvaville poikasille 
annettiin keinoemo, joka huolehti nii-

den ruokinnasta, puh-
taudesta ja elinoloista. 
Näistä apinoista tuli 
väkivaltaisia, lyhytpin-
naisia ja raivopäisiä yk-
silöitä, sillä niiltä puuttui 
hellä ja rakastava suh-
de oikeaan emoonsa. 
Lauerman mukaan näi-
den apinoiden aivoissa 
todettiin olevan saman-
lainen serotoniinihäi-

riö41, jollaista on Suomessa havaittu 
väkivaltaisilla alkoholisteilla.42 Turvat-
tomasti kiintyneiden lasten muistipro-
sessit eivät myöskään toimi normaa-
listi, mikä vaikuttaa lasten psyykkiseen 
kehitykseen sekä itsesäätelyyn43. 

40   Lauerma 2015
41   Serotoniini on aivojen välittäjäaine sekä kudoshormoni. 
Sen yhteydestä väkivaltaiseen käyttäytymiseen voi lukea muun 
muassa Matti Virkkusen ja Markku Linnoilan artikkelista 
”Keskushermoston serotoniinin aineenvaihdunta aggression ja 
väkivallan taustalla”. Luettavissa: http://www.duodecim-
lehti.fi/lehti/1992/3/duo20050
42   Lauerma 2015
43   Kauppi 2000, 137

Esimerkiksi 
opettajilla ja 

harrastusohjaajilla 
voi olla merkittävä 
vaikutus varsinkin 
sellaisen lapsen 

kehitykselle, jonka 
kotiolot ovat 

vaikeat.

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20050
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/1992/3/duo20050
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On tutkittu, että mikäli turvattomasti 
kiintynyt kokee olonsa uhatuksi tai pe-
lokkaaksi, hän ei havainnoi muiden ih-
misten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta 
realistisesti. Hän ei luota ihmisiin, vaan 
jopa pelkää heitä, ja hän kohtelee mui-
ta oman epävarmuutensa kautta. Mikäli 
kiintymyssuhde on ollut ristiriitainen, 
voi ihminen pyrkiä samaistumaan, myö-
täilemään tai uhriutumaan voimakkaasti, 
mikä voi johtaa jälleen hylätyksi tulemi-
seen tai yksinäisyyden pelkoon.44

* * *

Varsinais-Suomen käräjäoikeus:
Asiassa ilmi tulleen perusteella vastaaja ja 

uhri eivät olleet enää ennen tapahtunutta olleet 
juurikaan tekemisissä keskenään. Vastaaja oli 
tapahtumapäivänä omasta tahdostaan etukä-
teen ilmoittamatta mennyt uhrin kotiin. Mah-
dollinen uhrin ja vastaajan välinen välikohtaus 
ennen tekoa on ollut hyvin lyhytkestoinen kes-
täen vain muutamia sekunteja. Uhrin ei voida 
tuossa tilanteessa katsoa antaneen aihetta ky-
symyksessä olevaan, suhteettomaan, kuolemaan 
johtaneeseen väkivallan käyttöön. Vastaajan 
uhria kohtaan tuntema katkeruus lapsuusajan 
tapahtumista sinänsä selittää vastaajan tekoa, 
mutta sekään ei anna aihetta arvioida tekoa 
lievemmin.45

* * *

Haastattelin opinnäytettäni varten myös 
kahta Turun kaupungin perheoikeudel-
lisen yksikön työntekijää, Marian Tuo-
mea ja Anna Mäkisaloa, joilla on laaja 
kokemus erilaisista työtehtävistä lasten ja 
44   Haapasalo 2017, 35
45   Varsinais-Suomen käräjäoikeus, tuomio asiassa 19/482. 
Nimet muutettu.

On tutkittu, että mikäli 
turvattomasti kiintynyt kokee 
olonsa uhatuksi tai pelokkaaksi, 

hän ei havainnoi muiden 
ihmisten käyttäytymistä ja 

vuorovaikutusta realistisesti.
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nuorten parissa ja sen myötä hyvä ko-
konaiskuva lasten erilaisesta oireilusta 
ja käytöshäiriöistä sekä niihin vaikut-
tavista syistä.

Keskustelimme muun muassa ihmi-
sen vuorovaikutustaito-
jen kehityksestä ja sen 
hauraudesta, vaurioitu-
neen käytöskehityksen 
aiheuttamista oireista ja 
sen korjaamisesta sekä 
vanhemmuuden roo-
leista. Mielenkiintoisen 
ja ajankohtaisen näkö-
kulman haastatteluun 
toivat myös nykypäi-
vän perhemallit ja niiden muutokset. 
Uusioperheitä on yhä enemmän, ja 
esimerkiksi lapsen äitihahmo saattaa 
vaihtua useamman kerran. Lisäksi uu-
sioperheetkin uusiutuvat. Jos lapsen 
ja aikuisen välinen kiintymyssuhde 
vaurioituu tai rikkoutuu, se eittämät-
tä heijastuu lapsen tunnetiloihin ja 
käytösmalleihin. Vanhempien ero on 
lapselle vaurioittava kokemus, ja siksi 
lapsen kannalta on erityisen tärkeää, 
että ero hoidetaan kiintymyssuhteet 
huomioiden.

Toisaalta haastateltavat olivat sitä 
mieltä, että ero on usein parempi rat-
kaisu kuin huonon parisuhteen jat-
kaminen. Jos lapsi näkee perheessä 
esimerkiksi paljon riitelyä, väkivaltaa 
tai päihteitä, tulee se vaikuttamaan 
käytösmallien kehitykseen vaurioitta-
vasti. Mäkisalo totesikin, että lapset ja 
nuoret itse kertovat useimmiten oman 
käytöksensä syyksi vanhemmat ja eri-
toten vanhempien välisen suhteen.

Molemmat haastateltavat olivat sitä 
mieltä, että lapsen psyykkisen häiriön 

korjaamiseksi hän tarvitsee vähintään 
kaksinkertaisen määrän korjaavia ko-
kemuksia suhteessa negatiivisesti vai-
kuttaviin kokemuksiin. Käytännössä 
korjaavilla kokemuksilla tarkoitetaan 

sitä, että aikuinen rea-
goi oikea-aikaisesti lap-
sen tarpeisiin. Tuomen 
sanoin: ”Jos lapsi itkee, 
aikuinen tulee. Jos on 
paha olla, aikuinen tu-
lee.” Tuomi on työssään 
huomannut kosketuk-
sen merkityksen. Lapsi 
on saattanut olla ensin 
täysin ottamatta kon-

taktia, mutta kosketuksen myötä alka-
nut puhua. Esimerkiksi psykoottisista 
oireista kärsivien vanhempien lapset 
ovat saattaneet varhaislapsuudessa 
jäädä ilman kosketusta, joka on kui-
tenkin hyvin varhainen ja tärkeä tapa 
olla kontaktissa lapsen kanssa.

Tuomi muistuttaa stressitilasta pa-
lautumisen vaativan paljon aikaa myös 
aikuisella, saatikka sitten lapsella. Tä-
män vuoksi olisikin tärkeää, että lap-
sen ongelmat havaittaisiin mahdol-
lisimman varhain, sillä korjaava työ 
vaikeutuu koko ajan lapsen kasvaes-
sa. Toisaalta Tuomi pitää haitallisena 
myös liian varhaista ja radikaalia puut-
tumista lapsen ja aikuisen väliseen 
suhteeseen.

Oikea-aikaisen puuttumisen arvi-
ointi onkin käytännössä osoittautunut 
osin haasteelliseksi, sillä Mäkisalo ar-
velee sen toteutuneen noin puolessa 
tapauksista. Hän korostaa viranomai-
silla olevan suuri vastuu toimenpiteitä 
valitessaan. Kumpikin haastateltavista 
pitää tilanteeseen tarttumista kuiten-

Vanhempien ero on 
lapselle vaurioittava 

kokemus, ja siksi 
lapsen kannalta on 
erityisen tärkeää, 
että ero hoidetaan 
kiintymyssuhteet 

huomioiden.
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kin tärkeänä. Onnistuneeksi keinoksi he 
ovat kokeneet esimerkiksi yhteiset kes-
kustelut, joita he ovat käyneet varhais-
nuorten kanssa ensimmäisten rikollisten 
tekojen jälkeen niin, että keskustelussa 
on ollut mukana myös jonkin kolmannen 
tahon toimija, kuten Suomen Punaisen 
Ristin työtekijä. Myös koulu, päiväkoti 
ja neuvola ovat tietysti tärkeässä roolissa 
lapsen elämässä, ja niissä on osaamista 
lapsen oireilun havaitsemiseen.

Lapsen kiintymyssuhdetta ja sen muo-
dostumista aikuisen kanssa voidaan ha-
vainnoida tietyissä tapauksissa muun 
muassa valvotuissa tapaamisissa. Tällöin 
viranomaisella on tilaisuus kartoittaa 
vanhemmuustaitoja ja lapsen etua. Mui-
ta viranomaisen puuttumiskeinoja ovat 
muun muassa perheen kutsuminen so-
siaalitoimeen keskusteluun tai kotikäyn-
ti. Intensiivisestä perhetyöstä on myös 
Tuomen mukaan saatu hyviä kokemuk-
sia, kun lapsen suhteessa vanhempiin on 
häiriöitä.

Mäkisalo kokee yhteiskunnalla olevan 
hyvät mahdollisuudet auttaa tuen tar-
peessa olevia perheitä. Aina ei kuiten-
kaan löydy juuri sellaista auttamiskeinoa, 
jota tietty perhe tarvitsisi. Tukiverkko ei 
ole aukoton.

Keskustelun lopuksi kysyin haastatel-
tavilta ohjeita ja vinkkejä poliisille: mitä 
poliisin tulisi havainnoida lapsessa hä-
neen tai muihin perheenjäseniin liittyväs-
sä työtehtävässä?

Sekä Mäkisalo että Tuomi olivat luotta-
vaisia sen suhteen, että poliisi osaa hoitaa 
tilanteet ja havaita räikeimmät epäkoh-
dat lapsen kasvuoloissa. Tuomi neuvoo 
tarkkailemaan vanhempien käytöstä sekä 
perheen kodin kuntoa. Myös Mäkisalo 
pitää kodin siisteyttä oleellisena. Lisäksi 

Molemmat haastateltavat 
olivat sitä mieltä, että 
lapsen psyykkisen häiriön 

korjaamiseksi hän tarvitsee 
vähintään kaksinkertaisen 

määrän korjaavia kokemuksia 
suhteessa negatiivisesti 
vaikuttaviin kokemuksiin.

Sekä Mäkisalo että Tuomi 
olivat luottavaisia sen 

suhteen, että poliisi osaa 
hoitaa tilanteet ja havaita 
räikeimmät epäkohdat lapsen 

kasvuoloissa.
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Mäkisalo kiinnittäisi huomiota mah-
dollisten päihteiden tai väkivallan 
merkkeihin asunnossa. Huoli voi Mä-
kisalon mukaan herätä myös esimer-
kiksi siitä, että lapsi on tottunut po-
liisin läsnäoloon tai käyttäytyy kovin 
tuttavallisesti. Haastateltavat uskoivat 
poliisin inhimillisen asenteen vievän 
pitkälle lapseen liittyvien mahdollisten 
toimenpiteiden kartoittamiseksi.

Poliisin työ onkin paljon muuta 
kuin tehtävältä tai jutusta toiseen siir-
tymistä. Katsetta avartamalla ja kuun-
telemalla tulen paljon tietoisemmaksi 
asioiden todellisesta laidasta. Poliisei-
na me puutumme ih-
misten perusoikeuksiin, 
ja erityisesti kotirauhaan 
puuttuminen on monel-
le asiakkaistamme kova 
paikka.

Ihmisten kodeissa nä-
emme kuitenkin usein 
vaietut salaisuudet ja pää- 
semme monesti myös 
avoimempaan keskus-
teluun asiakkaiden kanssa. Naapurin 
ilmoittamalla metelikeikalla paljastuu 
pitkään jatkunut perheväkivaltati-
lanne, naapurustoa monin eri tavoin 
häirinnyt henkilö kertoo olevansa 
helpottunut, kun saa vihdoinkin apua 
mielenterveysongelmiinsa, kadon-
neen muistisairaan puoliso kertoo, 
ettei jaksa kantaa vastuuta rakkaastaan 
enää kauan, tai kannabiskasvattamon 
takaa löytyy tarina nuoresta, jonka sai-
rauteen ja kipuihin ei ole löydetty hoi-
tokeinoa. Sävyt valkoisen ja mustan 
välillä ovat moninaiset. 

* * *

Varsinais-Suomen käräjäoikeus:
Teko on kohdistunut liikuntarajoitteiseen 

ja sen vuoksi lähes puolustuskyvyttömään 
uhriin tämän omassa kodissa. Teko on 
toteutettu poikkeuksellisen voimakasta ja 
raakaa väkivaltaa käyttäen. Vastaaja on 
jatkanut maassa makaavan ja avuttoman 
uhrin pahoinpitelyä iskemällä tätä veitsellä 
selkään ja kylkiin kymmeniä kertoja. Te-
koa vierestä seurannut Saara on yrittänyt 
estää vastaajan menettelyn ja anonut tätä lo-
pettamaan sen. Vastaaja on tuolloin kohdis-
tanut myös Saaraan väkivaltaa saadakseen 
vietyä tekonsa loppuun. Vastaaja on var-
mistunut uhrin kuolemasta ennen asunnosta 

poistumistaan.
Edellä lausutuin pe-

rustein tekoa on myös 
kokonaisarvostellen pidet-
tävä törkeänä. Matti on 
menettelyllään syyllistynyt 
murhaan.”46

* * *

Poliisin ura ei ole ollut 
itselleni nuoruuden unelma. Lapsena 
halusin eläinlääkäriksi, mutta koulun 
penkillä totesin, etteivät matemaat-
tiset lahjani tukeneet tuota haavetta. 
Myöhemmin halusin työn matkailun 
ja majoitusalan parissa, ja kouluttau-
duinkin lukion jälkeen matkailupalve-
lujen tuottajaksi ja johtajaksi.

Opiskeluaikana olin vaihto-oppilaa-
na Englannissa puolen vuoden ajan. 
Se jos mikä opettaa omasta itsestä ja 
vahvistaa itsetuntoa. Olenkin suositel-
lut vahvasti ulkomailla asumista edes 

46   Varsinais-Suomen käräjäoikeus, tuomio asiassa 19/482. 
Nimet muutettu.

Poliiseina me 
puutumme ihmisten 
perusoikeuksiin, 
ja erityisesti 

kotirauhaan 
puuttuminen on monelle 
asiakkaistamme kova 

paikka.
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pienen aikaa jossain vaiheessa elämää. 
Kaiken alkujännityksen ja epävarmuu-
den jälkeen elämän rakentaminen uuteen 
maahan ja uusien ihmisten pariin on voi-
maannuttava kokemus ja antaa paljon.

Kansainvälisessä seurassa huomasin 
myös, että meillä suomalaisilla on vahva 
yksin pärjäämisen kulttuuri. Voisimme 
oppia nojautumaan enemmän muihin ih-
misiin, pyytää apua ja viettää myös enem-
män arkea yhdessä läheisten ihmisten 
kanssa. Ulkomailla tuntui todella kodik-
kaalta tehdä illallista yhdessä italialaisten 
kanssa, ja samalla kun oppi täydellisen al 
dente -pastan salaisuuden, sai purettua 
päivän tapahtumia. Mitä suurempi perhe 
meillä on, olkoon sitten biologinen, itse 
valittu tai pakon valitsema, sitä paremmat 
mahdollisuudet meillä on selvitä elämän 
tuomista kriiseistä mahdollisimman vä-
hin ruhjein.

Työskentelin matkailualalla laajalla 
kentällä muun muassa hotelleiden vas-
taanotoissa, matkamyynnissä ja lento-
emäntänä, ja pyrin laadukkaaseen asia-
kaspalveluun hankalissakin olosuhteissa. 
Jossain vaiheessa koin etenemisen mat-
kailualalla Suomessa liian rajalliseksi, 
ja osittain siskoni rohkaisemana hain ja 
pääsin töihin pankkiin – matemaattisista 
heikkouksistani huolimatta. Pankinjoh-
taja totesi heidän tarvitsevan asiakas-
palvelun ammattilaisen, ja tiesin tulleeni 
oikeaan paikkaan. Etenin rahoitusalalla 
suhteellisen nopeasti asiakasvastuullisek-
si pankkineuvojaksi. Viihdyin työssäni, 
kunnes ymmärsin, että uraa olisi jäljellä 
yli 40 vuotta. Halusin päästä vielä teke-
mään jotakin itselleni tärkeää ja merki-
tyksellistä. Halusin auttaa ihmisiä vielä 
konkreettisemmin.

Sillä välin, kun itse olin etsinyt omaa 
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paikkaani työelämässä, ystäväni oli jo 
jonkin aikaa toiminut poliisina, ja hä-
nen kauttaan olin päässyt kuulemaan 
työn tarjoamia mahdollisuuksia sekä 
arkipäivää. Vuonna 2015 muutoinkin 
elämää ravisuttavien muutosten jälki-
mainingeissa päätin hakea Poliisiam-
mattikorkeakouluun – vain kerran.

Jälkeenpäin olen ollut vain tyytyväi-
nen mutkittelevaan polkuuni poliisik-
si. Olin ehtinyt keräämään elämän-
kokemusta, hankkinut monenlaista 
osaamista ja sopeutunut moniin työ-
ympäristöihin. Ennen kaikkea olin ta-
vannut ja palvellut tuhansia asiakkaita. 
Noiden kohtaamisten ansiosta olin 
oppinut lukemaan paremmin ihmisiä 
ja heidän käyttäytymistään ja suhteut-
tamaan omaa reagointiani havainto-
jeni mukaan. Tämän ominaisuuden 
kehittäminen jatkuu edelleen.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksis-
ta poliisilla on mielestäni sosiaalinen 
älykkyys ja tietynlaiset tuntosarvet ih-
misten kanssa työskennellessä. Sosiaa-
lisesti älykäs poliisimies 
aistii tilanteita ja tunne-
tiloja, osaa kuunnella ja 
on työskentelytavois-
saan joustava. Ihaile-
mani kollegat käyttävät 
sosiaalista älykkyyttään 
jokaisella tehtävällä tai 
kuulustelussa. Siten he 
välttyvät esimerkiksi 
voimakeinojen käytöltä 
ja hätävarjelutilanteelta, 
tai saavat kuultavan kertomaan oman 
versionsa tapahtumista siten, että kuu-
lustelun näyttöarvo oikeudessa var-
mistuu, juttuun saadaan lisää näyttöä 
ja kaupan päälle kuultava lähtiessään 

vielä kiittää hyvästä keskustelusta.
Toiset ovat jo lähtöjään sosiaalisen 

älykkyyden osalta lahjakkaita, mut-
ta jokainen meistä voi kehittää tuota 
taitoa. Poliisin ammatti on siihen oiva 
mahdollisuus, sillä kohtaamme päivit-
täin erilaisia ihmisiä erilaisista elämän-
tilanteista ja taustoista. Taidon oppi-
minen ei toki poista voimankäytön 
kaikkien osa-alueiden tärkeyttä, sillä 
aina pehmeät keinot eivät auta. Mut-
ta sosiaalisen älykkyyden olemassaolo 
omassa työkalupakissa on kultaakin 
arvokkaampi asia.

Poliisiammattikorkeakoulun har-
joittelun aikana sain nähdä monen-
laisia tapoja tehdä poliisityötä. Har-
joitteluohjaajat sekä ryhmien muut 
työkaverit antoivat paljon eväitä 
tulevaan, ja halusin oppia heiltä in-
nokkaasti kaiken mahdollisen – niin 
kokemuksen tuoman pelisilmän, pri-
orisoinnin ja ”poliisin vaiston” kuin 
myös ajankohtaiset työturvallisuusnä-
kökulmat sekä vakioasiakkaiden nimet 

ja toimintatavat. Toi-
saalta halusin säilyttää 
nuoremman konstaa-
pelin uteliaan asenteeni 
ja halun tehdä hyvää 
työtä. Harjoittelun aika-
na kannattaakin kerätä 
reppuun mahdollisim-
man paljon kokemuksia 
ja parhaat ominaisuudet 
kustakin harjoitteluoh-
jaajasta tai työkaverista 

ja soveltaa niitä sitten omaan tapaan 
tehdä töitä.

Onnekseni sain heti työharjoittelun 
jälkeen jatkaa omalla laitoksellani töitä 
rikostutkinnassa. Työ niin sanotussa 

Yksi tärkeimmistä 
ominaisuuksista 
poliisilla on 
mielestäni 

sosiaalinen älykkyys 
ja tietynlaiset 

tuntosarvet 
ihmisten kanssa 
työskennellessä.
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perustutkintaryhmässä isossa kaupungis-
sa, mutta kuitenkin Helsingin ulkopuo-
lella, antaa mahdollisuuden tutkia laajan 
kirjon erilaisia rikosnimikkeitä. Lisäksi 
omanlaistaan erityisosaamista vaatii ryh-
mässä kiertävä rikospaikkapartiovuoro, 
joka tuo myös vaihtelua työpäiviin. Mo-
nialatutkinnassa tilanne nykyresursseil-
la on kuitenkin henkilöstön jaksamisen 
kannalta huolestuttava. Asia on ollut 
valtakunnallisestikin esillä, ja toivotta-
vasti suomalaiset voivat jatkossa luottaa 
siihen, että heitä koskevat rikosasiat käsi-
tellään poliisissa laadukkaasti ja ilman vii-
vytyksiä. Monialatutkinta ansaitsisi lisää 
arvostusta koko poliisiorganisaatiossa. 

Kesällä 2019 sain tilaisuuden lähteä ko-
keilemaan talousrikostutkintaa. Työnku-
vassa kiinnosti mahdollisuus hyödyntää 
aiemmassa työelämässä hankittua tieto-
taitoa sekä se, että saisin panostaa tut-
kittaviin juttuihin enemmän. Toistaiseksi 
kokemus on ollut hyvin opettavainen. 
Talousrikostutkinnassa tutkittavia rikos-
nimikkeitä ei opetettu Poliisiammatti-
korkeakoulussa, ja niiden menestyksekäs 
tutkiminen vaatii perehtymistä liike-elä-
mään sekä yhtiöiden ja niiden vastuuhen-
kilöiden velvollisuuksiin.

Poliisiorganisaation etuja työnantajana 
onkin mielestäni juuri monipuoliset mah-
dollisuudet tehdä hyvinkin erilaisia töitä, 
ja omaa osaamistaan kannattaa rohkeasti 
viedä myös yli ryhmärajojen.

* * *

Tuon lokakuisen illan murha on äärim-
mäinen esimerkki siitä, mitä lapsuus- ja 
nuoruusajan kokemukset voivat saada 
aikaan yksilössä tunnetasolla ja käytök-
sessä. Se on silti yksi esimerkki liikaa. 

Talousrikostutkinnassa 
tutkittavia 

rikosnimikkeitä ei opetettu 
Poliisiammattikorkeakoulussa, 

ja niiden menestyksekäs 
tutkiminen vaatii perehtymistä 
liike-elämään sekä yhtiöiden 
ja niiden vastuuhenkilöiden 

velvollisuuksiin.
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Tällä kertaa teko kulminoitui perheen 
sisäiseen raakaan väkivallan tekoon, 
toinen tekijä saattaisi kohdistaa tekon-
sa yhteiskuntaan ja uhreiksi joutuisivat 
sivulliset.

Jälkeenpäin lienee mahdotonta ar-
vioida, minkälaiset ja missä vaiheessa 
tehdyt toimenpiteet olisivat voineet 
estää kyseisen tapahtuman. Tärkeää 
olisi kuitenkin ymmärtää perheistä ja 
niiden lähipiiristä aina ylimpiin päättä-
jiin asti se, että ennalta estävä toiminta 
on aina tehokkaampi keino estää tu-
levaisuuden rikoksia. ”Tulevaisuuden 
väkivaltaiset lapset ovat nyt vauvoja”, 
kirjoitti osuvasti psykoanalyyttinen 
psykoterapeutti Sue Gerhardt.

Viimeksi tämän päivän aamu-uuti-
sissa kerrottiin nuorten äitien uupu-
misesta lapsiperhearjessa. Huolehti-
malla yhteiskuntamme pienimmistä ja 
heidän vanhemmistaan luomme tur-
vallisempaa arkea ihan jokaiselle. 

Mitä ajatuksia sinulla on omasta lap-
suudestasi? Löydätkö sieltä vastauksia 
omiin käytösmalleihisi, ja kuinka ne 
ovat muokkautuneet matkan varrella? 
Menneeseen ei tarvitse eikä kannata 
jäädä, mutta opit kannattaa hyödyn-
tää.

Toisaalta aiemmat heikkoudet on 
myös mahdollista kääntää vahvuuksik-
si. Ehkä sinulla on erityinen ymmär-
rys perheväkivallan uhreja kohtaan tai 
vahva tarve puolustaa heikompiasi. 
Käyttämällä fiksusti epäolennaisilta-
kin tuntuvia ominaisuuksiasi voit rat-
kaista monia ongelmallisia tilanteita 
työelämässä.

Meidän jokaisen polku poliisissa on 
erilainen. Ammennetaan niistä, arvos-
tetaan muiden polun tuomaa näke-

mystä ja ammattitaitoa ja hyväksytään 
taustalla vaikuttavat tapamme tehdä.
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Rikos ei kannata

Mikko Karppi

Crime does not pay, rikos ei kan-
nata, on vanha sanonta, jonka 
useimmat meistä ovat joskus 

kuulleet. Kun aloittelin omaa polii-
siuraani vuosituhannen alussa, en 
osannut kuvitella, että tämä olisi se 
poliisityön osa-alue, jossa tulisin työs-
kentelemään sanonnan kirjaimellisim-
massa merkityksessä.

Matematiikka ei ole koskaan ollut 
minulle pakkopullaa, ja nykyäänkin 
saatan melkein huvikseni kokeilla 
päässälaskukykyjäni täysin triviaaleis-
sa aiheissa. Tällainen hulluus ei tietysti 
ole mikään edellytys talousrikostutki-
jana tai rikoshyödyn jäljitystehtävissä 
toimimiselle, muttei siitä koskaan ole 
haittaakaan ollut.

Ennen armeijaa minulla ei ollut 
käsitystäkään siitä, mitä aikuisiälläni 
haluaisin tehdä, kunnes isäni eräänä 
iltapäivänä metsätöissä ehdotti hake-
mista Poliisikouluun. Asepalveluksen 
aikaiset valintani tein tämä ajatus mie-
lessä, ja Hervannan portti aukesi ensi-
yrittämällä. 

Opiskeluaikana silloisen vaimoni 
pitkät opinnot Tampereen yliopis-

Vanhempi rikoskonstaapeli 
Mikko Karppi työskentelee 
Pohjanmaan poliisilaitoksella 
talousrikostutkijana. Karppi 
on valmistunut poliisiksi 2002 
ja suorittanut alipäällystö-
tutkinnon 2008.

Valmistumisensa jälkeen  
Karppi on työskennellyt  
vuodesta 2003 alkaen talous-
rikostutkinnassa tutkijana, 
liiketoimintakiellon valvojana 
ja rikoshyödyn jäljittäjänä. 
Hän on toiminut myös Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
ulosottoviraston erikoisperin-
täryhmässä kihlakunnan- 
ulosottomiehenä.

Poliisiuransa ohessa Karppi on 
juossut pikamatkoja, harrasta-
nut yrittäjyyttä ja kirjoittanut 
useita kirjoja, muun muassa 
kolme romaania.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Törmäät tässä 
artikkelissa vielä 

moneen kertaan 
termiin rihy, 

joka on lyhenne 
rikoshyödystä ja 

mielellään asetetaan 
etuliitteeksi aina, 

kun ollaan tekemisissä 
vähääkään aihetta 

sivuavien toimintojen 
kanssa.

tossa ankkuroivat meidät vuosiksi 
Pirkanmaalle. Valmistuttuani aloitin 
tutkijan työt Valkeakosken kihlakun-
nan Toijalan palvelutoimistossa tut-
kijana, ajatuksena hakea asuinpaik-
kakunnalleni Tampereelle töihin heti 
kun mahdollisuus tulisi. Tampereen 
kihlakunnan poliisilaitoksella ovi oli 
raollaan ainoastaan talousrikosyksi-
kössä. Uskaltauduin sinne, vaikka jou-
duin painimaan täysin outojen rikos-
nimikkeiden kanssa, sillä esimerkiksi 
veropetoksista ei tuohon aikaan ollut 
puhuttu koulussa sanaa-
kaan. Ajattelin alkuun, 
että talousrikostutkinta 
jäisi välivaiheeksi, mut-
ta lasten syntymä ja 
työskentely virka-ajan 
puitteissa saivat muka-
vuudenhaluisen entisen 
maitohappoaddiktin 
jäämään paksujen pöy-
täkirjojen pariin. Toki 
talousrikostutkintakurs-
sien ja parin vuoden 
perehtymisen jälkeen 
myös talousrikosten 
tutkiminen itsessään alkoi olla suoras-
taan kiehtovaa.

* * *

Vuonna 2006 sisäasiainministeriön 
poliisiosasto (nykyistä Poliisihallitus-
ta vastaava orkesteri) päätti panostaa 
liiketoimintakiellon valvontaan. Ky-
seiseen tehtävään osoitettiin lisää vir-
koja, ja koska olin yksikössämme lä-
hes ainoa innokas, sain viran melkein 
tarjottimella. Valvontatoimien ohessa 
hoidin edelleen tutkintatehtäviä, mut-

ta osittain minulle alettiin osoittaa 
myös rikoshyödyn jäljittämiseen liit-
tyviä asioita. Osittain tämä johtui sii-
tä, että varsinainen ”rihymies” hoiti 
oman toimensa ohella myös liiketoi-
mintakieltolaisia.

Törmäät tässä artikkelissa vielä 
moneen kertaan termiin rihy, joka 
on lyhenne rikoshyödystä ja mielel-
lään asetetaan etuliitteeksi aina, kun 
ollaan tekemisissä vähääkään aihetta 
sivuavien toimintojen kanssa. Meidän 
rihymiesten lisäksi on rihyryhmää ja 

rihypalaveria, rihyselvi-
tyksistä ja rihytoimin-
noista puhumattakaan.

Rihymieheksi olen 
oppinut ennen kaikkea 
tekemällä. Oppimis-
tapani on useimmiten 
ollut ”selvitetään on-
gelma sitten kun se 
tulee eteen” -tyyppistä 
tarveopiskelua. Tästä 
artikkelista suurin osa 
perustuu yli kymmenen 
vuoden kokemukseen 
rikoshyötyasioiden pa-

rissa, ja se pieni jäljelle jäävä osa on 
opiskeltu kirjoista.

Rikoshyöty on sanana monelle tut-
tu, mutta poliisien puhekielessä termi 
käsittää varsinaisen rikoksesta saadun 
hyödyn lisäksi muutakin. Rikoksella 
saavutun taloudellisen hyödyn pääl-
le termi kattaa usein myös rikoksella 
aiheutetun vahingon suuruuden sekä 
mahdolliset tulevat, rikoksen joh-
dosta tuomioistuimessa määrättävät 
vahingonkorvaukset. Ja ettei koko-
naisuuden sisäistäminen menisi liian 
helpoksi, nämä kolme asiaa saattavat 
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Rikoshyöty on sanana monelle 
tuttu, mutta poliisien 

puhekielessä termi käsittää 
varsinaisen rikoksesta saadun 

hyödyn lisäksi muutakin.

rikoksesta riippuen olla yksi ja sama asia, 
kolme eri asiaa tai osittain samoja asioita.

Valaistaanpa asiaa muutamalla esimer-
killä.

Esimerkki 1: Henkilö A anastaa 
henkilöltä B tuhat euroa. Rahat 
jäävät kadoksiin. 

Tällöin henkilön A kärsimä vahinko on 
tuhat euroa, henkilön B saama hyöty 
tuhat euroa ja todennäköinen tulevassa 
oikeudenkäynnissä maksettavaksi tuo-
mittava vahingonkorvaus tuhat euroa. 
Näkökulmasta riippumatta rikoshyödyksi 
voidaan mainita tuhat euroa.

Esimerkki 2: Henkilö A rikkoo 
liikkeen B ikkunan ja anastaa kas-
sasta tuhat euroa ja näyteikkunalta 
sadan euron arvoisen vetopasuu-
nan. Pasuuna löytyy kotietsinnällä 
ja palautetaan omistajalleen. Rahat 
jäävät kateisiin. 

Liikkeen B kärsimä vahinko on tuhat 
euroa, sadan euron vetopasuuna sekä 
ikkunan korjauskulut, viisisataa euroa. 
Henkilön A rikoksella saama hyöty on 
tuhat euroa käteistä ja sadan euron ve-
topasuuna. Tuomioistuimen tuomitse-
ma todennäköinen vahingonkorvaus on 
1 500 euroa (käteinen ja ikkuna), koska 
vetopasuuna löytyi alkuperäisessä kun-
nossaan. Tällaisessa tapauksessa rikos-
hyödyn määrittäminen ei siis ole yksise-
litteistä, vaan riippuu näkökulmasta.

Esimerkki 3: Henkilö A ryöstää 
kadulla mummolta B sata euroa. 
Mummo kaatuu ja loukkaa kätensä. 
Satasta ei koskaan saada takaisin.
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Bruttohyödyn 
vaatiminen 

valtiolle on tuttua 
huumausainerikoksissa; 

lähtökohtaisesti 
laittoman toiminnan 
liikevaihdosta ei 
ole hyväksyttävää 
vähentää toiminnan 

menoja. 

Henkilön A saama rikoshyöty on sata 
euroa ja mummon B kärsimä rikosva-
hinko myös sata euroa. Käräjillä tuo-
mittaneen sadan euron lisäksi myös 
mummon fyysisistä vammoista kor-
vausta esimerkiksi viisisataa euroa.

Yksinkertaista, eikö? Tähän rikos-
hyötymatematiikkaan tuo oman li-
sämausteensa jatkuva kädenvääntö 
netto- ja bruttohyödystä, jossa erimie-
lisyyksiä löytyy jopa syyttäjäkunnan 
sisältä. Bruttohyöty tarkoittaa koko ri-
kollisen toiminnan liikevaihtoa, netto-
hyöty sen tuottamaa voittoa. Brutto-
hyödyn vaatiminen valtiolle on tuttua 
huumausainerikoksissa; lähtökohtai-
sesti laittoman toiminnan liikevaih-
dosta ei ole hyväksyttävää vähentää 
toiminnan menoja. Esimerkiksi jos 
henkilö A ostaa huumeita tuhannella 
eurolla ja myy kahdella, vaatii syyttä-
jä rikoksen tuottamana hyötynä 2 000 
euroa valtiolle. Jos henkilö A olisi sitä 
vastoin myynyt torilla perunoita ilman 
asianmukaisia lupia, olisi rikoksella 
saavutettu hyöty korkeintaan lupien 
hankintahinta ja ehkä myynnillä saa-
vutettu voitto menojen 
jälkeen. Erityisen han-
kalaksi tulkinta menee 
ympäristörikoksissa, 
joissa usein tutkitaan lu-
vatonta maanottoa: oli-
siko tekijä saanut luvan, 
jos olisi sitä hakenut, 
vai onko koko toimin-
ta joka tapauksessa lai-
tonta ja missä vaiheessa 
lailliset rajat on ylitetty.

Rikoshyötyä voidaan 
tilastollisesti katsoa monestakin nä-
kökulmasta. Poliisin tietojärjestelmiin 

syötettävät tiedot ovat monella tapaa 
vajavaisia, ja niinpä tilastojen epä-
tarkkuudesta uutisoidaan vuosittain. 
Todellista kuvaa rikoksen tuottamas-
ta hyödystä tai sen hyödyn menettä-
misestä vuositasolla ei kuitenkaan ole 
helppo saada mistään.

Rikoshyödyn tilastoinnissa on nimit-
täin useita ongelmia. Itse olen kritisoi-
nut tapaa tarkastella lähes yksinomaan 
sitä osaa hyödystä, joka saadaan rikol-
lisilta takaisin. Ensinnäkin rikoshyöty 
ei ole mikään universaali vakio, jota 
vastaan viranomaiset taistelevat vuo-
sittain. Toisinaan rikolliset onnistuvat 
työssään paremmin ja tekevät vuodes-
sa rikoksia esimerkiksi 500 miljoonan 
euron arvosta, toisena vuonna sum-
ma saattaa olla ”vain” 200 miljoonaa. 
Jos viranomaistoiminnalla saadaan 
takaisin ensimmäisenä vuonna 100 
miljoonaa ja toisena vuonna 80 mil-
joonaa, kumpi vuosi oli viranomais-
toiminnan kannalta parempi? Olisiko 
kuvaavampaa julkaista arvioita siitä, 
miten paljon rikollinen toiminta kan-
natti minäkin vuonna? 100 miljoonaa 

euroa on paljon, mutta 
se ei tarkoita sitä, että 
tulos olisi hyvä ja rikos-
hyödyn jäljittämisessä ja 
takaisinsaannissa olisi 
onnistuttu, saatikka että 
toiminta on hyvällä ta-
solla eikä kaipaa kehit-
tämistoimenpiteitä.

Toinen ongelma on 
tilaston tuottajien epä-
synkronoitu toiminta. 
Poliisin tehtävä on kir-

jata tietojärjestelmiinsä muun muassa 
kullakin rikoksella aiheutettu vahin-



129

Poliisin tehtävä on kirjata 
tietojärjestelmiinsä muun 
muassa kullakin rikoksella 

aiheutettu vahinko ja takaisin 
saatu rikoshyöty.

ko ja takaisin saatu rikoshyöty. Talous-
rikostutkinnassa uskon tämän toimivan 
lähes sataprosenttisesti, vaikka tiedän 
kokemuksesta, että kovassa pöytäkirja-
paineessa luvut saattavat joskus melkein 
unohtua. Toisaalta etenkin pienemmis-
sä omaisuusrikoksissa on käsittääkseni 
enemmän puutteita rikoshyötytilastoin-
nin tekemisessä. Edellä esitetyissä muu-
tamassa esimerkissä lukujen merkitse-
misessä olisi pitänyt olla huomattavaa 
tarkkuutta ja ehkä näissä tilanteissa mer-
kinnät olisikin tehty oikein. Mutta vielä 
lähempänä ruohonjuuritasoa on paljon 
piilorikoshyötyä.

Otetaan erittäin karkeana esimerkkinä 
näpistys. Poliisin vanha tuttu henkilö A 
on jälleen pahanteossa. Tällä kertaa hän 
näpistää ristilinjalaserin rautakaupasta. 
Kun A ohittaa kassalinjan maksamatta, 
on rikos muuttunut yrityksestä täytetyk-
si teoksi. Noheva vartija on huomannut 
paikkakunnalla tutun A:n tämän tullessa 
kauppaan sisään ja seurannut tämän toi-
mia. Vartija ottaa A:n kiinni heti kassa-
linjan jälkeen ja kutsuu poliisit. Paikalle 
saapunut partio löytää A:n repusta ris-
tilinjalaserin, joka palautetaan takaisin 
oikealle omistajalleen myyntikuntoisena. 
Poliisin tietojärjestelmiin voidaan merki-
tä A:n saamana rikoshyötynä laserin arvo 
sata euroa ja A:lta takaisin saatuna rikos-
hyötynä niin ikään sata euroa.

Sama periaate toistuu minkä tahansa 
rikoslajin kohdalla: pysäytät sitten anas-
tetun auton tai löydät petoksella viedyn 
ruohonleikkurin – tee merkintä. Poliisi-
asiain tietojärjestelmien rikoshyötyosi-
on löytäminen voi alkuun olla hankalaa, 
mutta ensimmäisen kerran jälkeen sinne 
on helppo löytää uudelleen. Ja jos jos-
tain syystä olet epävarma poliisina, mi-
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Rikoksella 
saadun omaisuuden 
palauttaminen on 
monelle poliisille 

varsin rutiininomainen 
suoritus.

ten merkinnät tehdään, vaadi että se 
opetetaan sinulle. Näiden merkintöjen 
tekeminen on osa lakisääteistä tehtä-
vääsi poliisina.

 * * *

Rikoshyötynäkökulman miettimisen 
tulisi olla kiinteä osa lähes kaikkea esi-
tutkintaa. Esitutkintalain ensimmäi-
sen luvun ensimmäisessä pykälässä 
mainitaan lain soveltamisala, ja heti 
seuraavassa pykälässä listataan esitut-
kinnassa selvitettävät asiat. Kyseisen 
pykälän ensimmäinen kohta kuuluu 
näin:

1) asian laadun edellyttämällä 
tavalla epäilty rikos, sen teko-
olosuhteet, sillä aiheutettu 
vahinko ja siitä saatu hyöty, 
asianosaiset sekä muut syyte-
harkintaa ja rikoksen johdos-
ta määrättävää seuraamusta 
varten tarvittavat seikat

Epäillyn rikoksen selvittämisen tärkeys 
on varmasti kaikille selvää. Myös 
teko-olosuhteet on 
otettava huomioon lii-
kennerikoksista alkaen. 
Rikoksella aiheutetun 
vahingon ilmoittaa 
usein asianomistaja 
itse, ja asianosaiset sekä 
muut seikat ammattitai-
toinen tutkija kyllä osaa 
selvittää ja taiteilla pöytäkirjamuotoon 
syyteharkintaa varten.

Ongelmia kuitenkin tulee rikoksesta 
saadun hyödyn arvioinnissa. Rikostut-
kinnan alalajeista talousrikostutkin-

nassa asiaa pohditaan käytännössä jat-
kuvasti ja joka rikosasian yhteydessä. 
Silti sielläkin euromääräisen hyödyn 
selvittäminen on joskus haastavaa, jo-
ten on ymmärrettävää, että muissakin 
rikoslajeissa aihe voi teettää harmaita 
hiuksia. Aiemmin mainitut esimerkit 
ovat siitä todisteena. Mutta mennään-
pä lakitekstissä eteenpäin.

Esitutkintalain ensimmäisen luvun  
1 §:n toinen kohta kuuluu näin:

2) mahdollisuudet rikoksella 
saadun omaisuuden palautta-
miseksi ja rikoksen johdosta 
tuomittavan menettämisseu-
raamuksen tai asianomistajal-
le tulevan vahingonkorvauk-
sen täytäntöönpanemiseksi

Kyseinen laki ei anna virkamiehelle 
harkintavaltaa tässä asiassa, vaan laki 
alkaa sanoilla ”Esitutkinnassa selvite-
tään”.

Rikoksella saadun omaisuuden pa-
lauttaminen on monelle poliisille var-
sin rutiininomainen suoritus. Petoksel-

la viety ruohonleikkuri, 
näpistetty viinapullo, 
ryöstetyt käteisrahat. 
Lakia lukemattakin on 
selvää, että näiden löy-
tyessä ne palautetaan 
takaisin asianomistajal-
le. Mutta jos anastettua 
omaisuutta ei löydy-

kään, niin liian usein vuosien varrella 
ovat poliisin työrukkaset tipahtaneet 
ja tipahtavat edelleen. Liikaa luotetaan 
siihen, että vahingonkorvaukset tuo-
mitaan aikanaan käräjillä ja poliisin työ 
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Poliisi keskittyy tutkinnassa 
rikoksen tunnusmerkistöön sekä 

tuomioon riittävän näytön 
saamiseen.

niiden osalta on ohi.
Kuvitellaanpa tilanne, jossa aiemmista 

esimerkeistä tuttu kelvoton kansalainen 
A on perinyt Afrikkaan kultakaivoksen 
perustaneen setänsä omistaman kiin-
teistön. Vähän tämän jälkeen A anastaa 
henkilöltä B miljoona euroa. Poliisi tut-
kii asiaa, mutta rahat ovat menneet Bit-
coineihin, ulkomaille, nostettu käteise-
nä ja lopuksi kadonneet taivaan tuuliin. 
Anastettua omaisuutta ei täten saada 
palautettua. Poliisi keskittyy tutkinnassa 
rikoksen tunnusmerkistöön sekä tuomi-
oon riittävän näytön saamiseen. Tutkin-
tavankeudesta vapauduttuaan henkilö A 
myy omistamansa kiinteistön miljoonalla 
eurolla. Rahat kokevat saman kohtalon 
kuin aiemmin. Aikanaan A saa tuomion 
rikoksestaan ja tuomitaan korvaamaan 
B:lle miljoona euroa korkoineen ja oi-
keudenkäyntikuluineen. B vie asian ulos-
ottoon, jossa A todetaan varattomaksi. 
Kun B saa kuulla, että tekohetkellä ja 
esitutkinnan ollessa käynnissä A:lla olisi 
ollut miljoonaomaisuus kiinteistömuo-
dossa, niin keneltä B mahtaa vaatia kor-
vaukset tämän jälkeen? Kenties poliisilta, 
joka jätti rikoshyödyn jäljittämisen puo-
litiehen?

Muun muassa tällaisten tapausten eh-
käisemiseksi poliisilaitoksissa on alettu 
painottaa niin sanottua rikoslajineutraalia 
eli rikosnimikkeestä riippumatonta rikos-
hyödyn jäljittämistä. Aiemmin rikoshyö-
dyn jäljittämiseen oli perustettu erillisiä 
ryhmiä, usein Keskusrikospoliisin pai-
kallisosastojen yhteyteen. Esimerkiksi 
Tampereella rihyryhmään kuului rikos-
ylikonstaapeli, ulosottomies ja verotar-
kastaja. Sittemmin tällaisesta menette-
lystä on luovuttu ja rikoshyötyasiat ovat 
välillä olleet monilla alueilla jopa vähän 
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tuuliajolla. Nykyään rikoshyötyasioi-
hin perehtyneitä poliiseja pitäisi löytyä 
joka laitokselta. Tätä kirjoittaessani 
jäljitystoiminta on kuitenkin edelleen 
kunkin laitoksen itse järjestettävissä, 
joten varsinaista valtakunnallista mal-
lia ei vielä ole.

Aloitteen rihytoimintojen käynnis-
tämiseksi on joka tapauksessa tultava 
tutkijalta tai tutkinnanjohtajalta, sil-
lä jatkuvaan ilmoitus-
virran perkaamiseen 
potentiaalisten rihyta-
pausten toivossa ei ke-
nelläkään ole mahdolli-
suuksia (olen kokeillut). 
Esimerkiksi koko Poh-
janmaan poliisilaitok-
sella työskentelee yksi 
päätoiminen rikoshyö-
dyn jäljittäjä. Jos tutkin-
nassa on tapaus, jossa mahdollinen 
vahingonkorvauksen turvaaminen voi 
tulla kysymykseen, on tutkinnanjoh-
taja suoraan yhteydessä tähän henki-
löön. Tämä niin sanottu ”rihyhenkilö” 
laatii asiassa selvityksen tutkinnan-
johtajan päätöksen tueksi, hakeako 
vakuustakavarikkoa vai ei. Oleellinen 
tieto asiassa on, onko epäilty jo ulos-
oton asiakas ja onko ulosoton näke-
myksen mukaan oletettavaa, että hen-
kilöltä saataisiin vakuustakavarikkoon 
mitään omaisuutta.

* * *

Seuraavaksi onkin kai parasta selittää 
takavarikon ja vakuustakavarikon kä-
sitteet.

Mitä lakiin tulee, niin pakkokei-
nolain 7 luvun 1 §:ssä mainitaan taka-

varikoinnin edellytykseksi esimerkiksi 
tilanne, jossa esine, omaisuus tai asia-
kirja on oletettavasti joltakulta rikok-
sella viety. Kutsun tällaista omaisuutta 
selvyyden vuoksi suoraksi rikoshyö-
dyksi.

Saman lain 6 luvun 1 §:ssä taas puhu-
taan vakuustakavarikon edellytyksistä. 
Jos epäillyllä ei ole hallussaan rikok-
sella vietyä omaisuutta, mutta odotet-

tavissa on tuomittava 
vahingonkorvaus, voi-
daan muuta omaisuutta 
asettaa vakuustakava-
rikkoon kuten aiemmin 
on kerrottu.

Nyrkkisääntönä siis 
voidaan pitää seuraavaa: 
rikoksella viety omai-
suus takavarikkoon tai 
rikoksella viedyn omai-

suuden arvo vakuustakavarikkoon. 
Luonnollisesti nämä pakkokeinot 
voidaan käyttää samaan aikaan, koh-
deomaisuus on vain eri. Esimerkiksi 
tuhannen euron rikoshyödystä löytyy 
puolet, joka otetaan suorana rikoshyö-
tynä takavarikkoon. Toisesta puolesta 
tehdään turvaamistoimi, jonka voimin 
epäillyn muuta omaisuutta takavari-
koidaan 500 euron edestä.

Kun tutkinnanjohtaja päättää hakea 
vakuustakavarikkoa, hän tekee ensin 
itse väliaikaisen päätöksen asiassa ja 
lähettää sen ulosottoon toimeenpan-
tavaksi. Poliisi ei voi omatoimisesti 
viedä epäillyn autoa, jos sen yhteyttä 
rikokseen ei voida näyttää. Ulosotto 
hoitaa asian kiireellisenä ja epäillyn 
mahdollinen omaisuus voi olla huk-
kaamiskiellossa jo saman päivän aika-
na. Tärkeää on, että turvaamistointa 
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haetaan koko rikoshyödyn arvosta. Olen 
nähnyt tapauksia, joissa jutun rikoshyöty 
voi olla kymmeniä tuhansia euroja, epäil-
lyltä löytyy käteistä tuhat euroa ja tutkin-
nanjohtaja on tehnyt väliaikaisen pää-
töksen ainoastaan tuon tuhannen euron 
edestä. Tällöin myös ulosoton kädet ovat 
sidotut, eikä mahdollista löytyvää omai-
suutta voida ottaa takavarikkoon enem-
pää kuin turvaamistoimipäätöksessä on 
mainittu. 

Turvaamistoimi tai vakuustakavarikko 
tarkoittaa esimerkiksi ajoneuvojen osalta 
sitä, että rekisteriin tulee muutoskielto-
merkintä ja tällöin ajoneuvon omistajaa 
ei voida vaihtaa. Käytännössä ulosotto 
pyrkii saamaan täyteen koko turvaamis-
toimen määrän ja varmistaa erilaisin ta-
kavarikkomenetelmin, kielloin ja rekiste-
rimerkinnöin, että omaisuus on edelleen 
olemassa vahingonkorvauksen maksa-
mista varten, kun tuomari lyö nuijan pöy-
tään ja asia saa lainvoiman.

Väliaikaisen vakuustakavarikkopäätök-
sen jälkeen tutkinnanjohtajan on viikon 
kuluessa vietävä vakuustakavarikkoasia 
oikeuden päätettäväksi. Oikeudessa väli-
aikainen vakuustakavarikko joko kumo-
taan tai varsinainen vakuustakavarikko 
tulee voimaan. Jos tällaista turvaamis-
tointa ei tehdä, odottaa asia varsinaisen 
rikosasian päätöstä joskus pitkäänkin. 
Silloin voi käydä kuten aiemmassa esi-
merkissä kiinteistön osalta, eli tekijä ehtii 
hävittämään omaisuutensa prosessin kes-
täessä.

Poliisin on syytä selvittää, onko epäil-
lyltä löytyvä omaisuus peräisin rikoksesta 
vai muulla tavoin kertynyttä. Tässä piilee 
vaara, että omaisuus päätyykin eri omis-
tajalle kuin alun perin oli tarkoitettu. Ris-
ki koskee erityisesti omaisuutta, jossa on 
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suuri sekoittumisvaara, oleellisimpana 
esimerkkinä rahavarat.

Hahmotetaan asiaa jälleen paha-
maineisen henkilö A:n tarjoaman esi-
merkin valossa:

Henkilö A anastaa henkilöltä B tu-
hat euroa käteistä rahaa. Samana päi-
vänä henkilö A tallettaa tililleen tuhat 
euroa. Jos poliisi pystyy esitutkinnassa 
osoittamaan, että kyseinen raha on 
peräisin rikoksesta, se voidaan taka-
varikoida ja palauttaa henkilölle B. 
Jos taas yhteys rikoksen ja talletuksen 
kohdalla jää epäselväksi, voi tilanne 
saada ei-toivotun käänteen. Poliisi 
voi tehdä vakuustakavarikon koskien 
kyseistä rahasummaa. Tämä on aivan 
oikein menetelty, jos yhteyttä tekoon 
ei ole. Jos henkilöllä A on kuiten-
kin valmiiksi perimiskelpoista velkaa 
ulosotossa, ei turvaamistoimi ulosot-
tokaaren mukaan estä ulosmittausta. 
Tällöin ulosotto tekee ulosmittauksen 
henkilön A tiliin ja tilittää varat velko-
jille – ja henkilö B rikoksen uhrina jää 
ilman korvausta, jos henkilöllä A ei 
ole muuta turvaamistoimen kohteek-
si kelpaavaa omaisuutta. Tästä syystä 
löytyvän omaisuuden 
kytkeminen rikokseen 
on yksi tärkeä osa esi-
tutkintaa.

Useimmissa rikok-
sissa asianomistaja 
huolehtii aiheutetun 
vahingon määrän las-
kemisesta yksityisoikeudellisissa vaa-
timuksissaan sekä ilmoittaa ne seikat, 
mihin vaadittava vahingonkorvaus 
perustuu. Useasti myös epäillyltä löy-
tyvä anastettu omaisuus on helposti 
mitattavissa olevaa, kuten käteisva-

roja. Joskus tutkija joutuu kuitenkin 
määrittämään ja laskemaan vahingon 
suuruutta ja löytyvän omaisuuden ar-
voa. Näissä asioissa apua kannattaa 
kysyä rikoshyödyn jäljittäjältä sekä 
laajalta viranomaisverkostolta, johon 
kätevimmin saa yhteyden juuri edellä 
mainitun jäljittäjän tai talousrikosyksi-
kön kautta. Näistä viranomaisista lisää 
myöhemmin.

* * *

Rikoksella aiheutetun vahingon sel-
vittäminen voi olla hankala rasti, ku-
ten aiemmista esimerkeistä on käynyt 
ilmi. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan 
ympäristörikos, on maailma puolillaan 
yrityssalaisuuden ja liiketoimintakiel-
lon rikkomisia, kirjanpitorikoksia, lu-
vatonta tavaraliikenteen harjoittamis-
ta, ryöstöjä ja muuta vastaavaa, joissa 
yhtenä merkittävänä pontimena on 
taloudellinen hyöty.

Mikä saa esimerkiksi yrittäjän lai-
minlyömään kirjanpidon pitämisen? 
Merkittävin motiivi – mahdollisten 
hämärien liiketoimien piilottelun rin-

nalla – on usein talou-
dellinen säästö. Rikok-
sella saatu hyöty ei siis 
välttämättä aina ole hal-
tuun saatua omaisuutta, 
vaan se voi olla myös 
rikoksen ansiosta sääs-
tyneitä varoja.

Rikos ei saa kannattaa tälläkään 
tavalla. Siksi on selvitettävä, miten 
paljon yrittäjä on säästänyt jättämäl-
lä kirjanpitonsa pitämättä. Yleensä 
rikostutkija ei selvitä tällaisia asioita 
itse, vaan hän voi esittää kysymyksen 
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asiantuntijoille. Usein jostain löytyykin 
kyseisestä asiasta vastaava viranomai-
nen, joka osaa antaa kysymykseen suoran 
vastauksen. Jos tällaista ei ole, on apuna 
tietysti aina myös se rikoshyödyn jäljittä-
jä. Joskus tutkija voi itsekin alkaa laskea 
rikoshyödyn määrää.

Vaikka tavallinen rikostutkija harvoin 
selvittää epäillyn omaisuuden arvoa, ovat 
keinot yleensä samat kuin jos selvitettäi-
siin anastetun omaisuuden arvoa. Tällöin 
apuna käytetään julkisia lähteitä ja kaik-
kea mahdollista tietoa, mitä kohteena 
olevasta omaisuudesta on saatavilla. Jos 
asiat monimutkaistuvat, kannattaa ar-
von selvittämisessä kuitenkin turvautua 
asiantuntijan apuun. Esimerkiksi yhden 
asunto-osakkeen omistuksen ja siihen 
liittyvien rasitusten selvittäminen saattaa 
viedä tuntikausia työaikaa kokeneeltakin 
viranhaltijalta. Sitten kun aletaan puhua 
monimutkaisemmista kokonaisuuksista, 
kuten yrityksen osakkeiden arvosta, on 
viimeistään syytä olla yhteydessä rikos-
hyödyn jäljittäjään tai talousrikosyksikön 
ekonomitarkastajaan. Jo pelkkä yhtiön 
taseen lukeminen saattaa vaatia erittäin 
harjaantunutta silmää, substanssiarvoista 
ja yrityskiinnityksistä puhumattakaan.

* * *

Edellä on jo sivuttu muiden viranomais-
ten tekemää työtä yhteistyössä poliisin 
kanssa. Rikoshyödyn jäljittäminen on 
osa harmaan talouden torjuntaa, ja viran-
omaisyhteistyöstä suurin osa koskeekin 
talousrikosasioita. Vaikka tällaisen yhteis-
työn siemen onkin perinteisesti ollut ta-
lousrikostutkinnassa, käytetään nykyään 
yhä enenevissä määrin yhteistyöverkos-
ton tuomia etuja hyväksi myös muussa 
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rikostutkinnassa. Oleellisinta on, että 
yhteistyöverkostoon nimetyt henkilöt 
ovat pääosin pysyviä ja tapaavat toi-
sensa tasaisin väliajoin.

Pohjanmaan esimerkissä yhteistyö-
verkostoon kuuluvat poliisista talous-
rikostutkinnan lisäksi rikosanalyysi ja 
ulkomaalaisvalvonta, verohallinnosta 
sekä tarkastusyksikkö että asianval-
vonta (asianvalvoja on juristipohjalta 
toimiva verohallinnon edustaja, joka 
käytännössä tekee harkinnan rikos-
ilmoituksen teke-
misestä epäillyissä 
rikostapauksissa ja 
edustaa verohal-
lintoa oikeudessa), 
ulosoton erikoispe-
rintä (Pohjanmaalla 
kaikki turvaamis-
toimenpidepyynnöt 
ohjautuvat erikois-
perintäyksikölle), Tullin rikostorjunta, 
aluehallintoviraston työsuojeluvalvon-
ta sekä syyttäjä, Pohjanmaan tapauk-
sessa nimenomaan talousrikosten 
avainsyyttäjä. Tarpeen mukaan tapaa-
misiin voivat osallistua myös sellaiset 
poliisihallinnon henkilöt, joilla on niin 
sanotusti jotain tuotavaa pöytään tai 
jotain muuta selvitettävää muilta vi-
ranomaisilta.

Vaikka viranomaisyhteistyöver-
kostoa edelleen kutsutaan ”rihy-
ryhmäksi”, on toiminnan pääpaino 
enemmänkin ajantasaisessa tietojen 
vaihdossa. Kullakin viranomaisella on 
omat ohjaavat lakinsa tietojen pyytä-
miseen ja niiden luovuttamiseen, ja 
kaikki verkostoon kuuluvat henkilöt 
tietävät melko hyvin toistensa oikeu-
det ja rajoitteet tietojen siirtämisessä. 

Suurin hyöty ryhmän toiminnassa on 
omasta näkökulmastani ollut viran-
omaistoiminnan ohjaamisessa. Kun 
viranomaisten ei tarvitse arvailla tois-
tensa tekemisiä ja asioista sovitaan 
etukäteen, säästyy paljon työtä ja lop-
putuloskin on poikkeuksetta parempi. 
Monesti esitutkintaan tulevat asiat, 
etenkin verohallinnon tekemistä tut-
kintapyynnöistä, laitetaan prioriteet-
tijärjestykseen jo ennen kuin rikosil-
moitus edes saapuu.

Rikoshyödyn jäl-
jittäminen on vii-
me vuosina ottanut 
jä t t iharppauks ia 
eteenpäin. Jos se 
joskus aiemmin on 
ollut yhden tutki-
jan oman toimensa 
ohella harjoittamaa 
puuhastelua, on ny- 

kyinen kehityssuunta aivan jotain 
muuta. Keskusrikospoliisiin on perus-
tettu päällystövirka rikoshyödyn jäljit-
tämisen valtakunnallista koordinointia 
varten ja jäljitystoimintaa on ohjattu 
laitostasolle poliisihallituksesta käsin. 
Hiljalleen ajatus rikoslajineutraalista 
rikoshyödyn jäljittämisestä alkaa levitä 
perinteisten rikoslajien ulkopuolelle-
kin. 

Minkä tahansa toiminnan kehittyes-
sä törmätään sellaisiin ongelmiin, joita 
ei kenties aikaisemmin olisi osattu ku-
vitellakaan. Tällaisia ongelmia ratkai-
semalla luodaan uusia toimintamalleja 
uusiin toimintaympäristöihin. Sain 
olla mukana eräässä rikoshyötynäkö-
kulmasta uraauurtavassa tapauksessa, 
kun työskentelin Tampereella pääasi-
allisesti liiketoimintakiellon valvonta-
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tehtävissä.
Pirkanmaalainen mies oli aiemmin 

tuomittu muun muassa törkeästä vero-
petoksesta. Tuomion yhteydessä hänelle 
oli määrätty liiketoimintakielto. Liike-
toimintakiellon valvontaan on alueittain 
nimetty vastuuhenkilöitä, ja tuohon ai-
kaan minä vastasin Pirkanmaan alueen 
valvonnasta yksin. Valvottavia oli noin 
150, joten aktiivista valvontaa ei suinkaan 
voitu kohdistaa heistä jokaiseen. Minulla 
oli lista henkilöistä, joilla oli riski syyllis-
tyä liiketoimintakiellon rikkomiseen, ja 
tämä kyseinen pirkanmaalainen mies oli 
sillä listalla.

Mies oli aiemmin toiminut alalla, jos-
sa liikevaihto koostui lähes yksinomaan, 
sanottaisiinko vaikka, ”kumisten, sähkö-
moottorilla varustettujen aikuisviihdyk-
keiden” myynnistä. Tuomionsa jälkeen 
mies ei ollut perustanut uutta yhtiötä eikä 
hänen lähipiiriinsäkään ollut ilmaantunut 
uutta liiketoimintaa. Viranomaisyhteis-
työn kautta kuitenkin selvisi, että miehen 
henkilökohtaisella pankkitilillä oli alkanut 
puoli vuotta liiketoimintakiellon alkami-
sen jälkeen olla epätavallista toimintaa. 
Tavanomaisten päivittäisten raha-asioi-
den lisäksi tilille tuli merkittävä määrä 
suorituksia yksityishenkilöiltä. Yksittäiset 
suoritukset eivät olleet muutamaa satas-
ta suurempia, mutta maksajia oli paljon. 
Tilisiirroista ei selvinnyt suoraan, mihin 
suoritukset liittyivät. Yksittäisissä mak-
suissa saattoi olla viestinä numeroita tai 
tekstiä, jolle en löytänyt selitystä.

Liiketoimintakiellon valvonnan erityis-
piirre on se, että asia on ikään kuin jatku-
vasti akuutti, poliisin aktiivisessa tutkin-
nassa oleva asia. Valvonnasta kirjataan 
ilmoitus poliisiasiain tietojärjestelmään ja 
se suljetaan vasta, kun liiketoimintakielto 
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päättyy. Valvontaan liittyviä toimen-
piteitä, kuten pankkitiedusteluja ja 
muita selvityksiä, voidaan tehdä aina 
tarpeen vaatiessa.  Liiketoimintakielto 
liittyy aina liiketoiminnassa tehtyihin 
rikoksiin. Tuomion päälle määrättävä 
poliisin valvonta on hyvin erikoinen 
seuraamus verrattuna muun tyyppisiin 
rikoksiin. Kielto voidaan toki määrätä 
myös ilman rikosepäilyä, mutta tieto-
jeni mukaan tällaista tuomiota ei ole 
koskaan annettu.

Tein laajemmat pankkitiedustelut 
miehen tiliin käyttäen liiketoiminta-
kiellon valvontaa perusteena tietojen 
kattavalle kysymiselle. Halusin tehdä 
laajemman tilianalyysin 
selvittääkseni, mihin 
nämä suoritukset liitty-
vät, ja jos kyseessä on 
liiketoimintaa, missä 
kohtaa sen kulut näky-
vät, maksetaanko jollekin tilitoimistol-
le kirjanpidon järjestämisestä ja missä 
näkyvät liiketoiminnan aloittamisen 
kulut. Näkemissäni suppeissa tilitie-
doissa ei näkynyt muita tavallisesta 
elämästä poikkeavia menoja kuin ha-
kukoneyhtiö Googlelle osoitettu mak-
su.

Tiliotteet saapuivat noin viikon ku-
luttua ja niitä oli sivukaupalla. Tuo-
hon aikaan ne lähetettiin vielä postit-
se paperiversiona. Ensimmäinen työ 
oli siirtää tiedot taulukko-ohjelmaan 
tietokoneelle suodattamista, yhteen-
laskua ja muuta analyysia varten. Ny-
kyään tiliotteet pyydetään suoraan 
muokkaamiskelpoisina pdf- tai Excel-
tiedostoina.

Pankkitilin tietojen perusteella en-
simmäiset havainnot olivat, että yksi-

tyishenkilöiden suorituksia tuli vuosi-
tasolla noin satatuhatta euroa ja samat 
henkilöt suorittivat tasaisin väliajoin 
suurin piirtein saman suuruisia sum-
mia. Tilin menot olivat henkilökohtai-
sen elämän menojen lisäksi jatkuvaa 
juhlimista sekä suhteellisen suuria 
summia Googlen hakukonemainon-
nasta vastaavalle yhtiölle ja eräälle ul-
komaiselle yhtiölle. Lisäksi näkyi pari 
pienempää maksua ulkomaiselle web-
hotellille.

Miehen taustan tuntien aloin koota 
kerätyistä faktoista todennäköistä kaa-
vaa, miten yksityishenkilöiden rahat 
päätyivät miehen henkilökohtaisel-

le tilille. Ensin selvitin 
pistokokeittain maksa-
jista, oliko sillä saralla 
näkyvissä mitään tiettyä 
kaavaa. Suurin osa oli 
aikuisia miehiä, iältään 

nopeiden hakukonetulosten perus-
teella 30–60-vuotiaita. Noin puolet 
maksajista oli tehnyt useamman tili-
siirron, ja heistä noin reilulla puolella 
summa oli kasvanut ajan kuluessa.

Pankkitilin webhotellimaksujen pe-
rusteella jäljitin maksunsaajan nettisi-
vun. Maksettujen summien mukaan 
mies oli todennäköisesti ostanut kak-
si kotisivua ja niille verkkokauppa-
pohjat, minkä jälkeen kuukausittaiset 
summat täsmäsivät näiden palvelujen 
kuukausimaksujen kanssa. Mistään ei 
kuitenkaan selvinnyt, mitkä sivut oli-
vat kyseessä. Aiempien kokemuksieni 
opastamana jätin tekemättä tieduste-
lun ulkomaiselle palveluntarjoajalle. 
Jos vastauksen joskus saisi, se olisi 
todennäköisesti perillä vasta, kun asia 
olisi selvinnyt muulla tavoin.

Liiketoimintakielto 
liittyy aina 

liiketoiminnassa 
tehtyihin rikoksiin.
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Seuraavaksi selvitin ulkomaiset yhtiöt, 
joille maksettiin Googlen lisäksi kaikkein 
eniten. Kyseessä oli kaksi tukkuverkko-
kauppaa, joista toinen tarjosi jälleenmyy-
jille noita aiemmin mainitsemiani kumi-
sia sähkömoottorihärveleitä, toinen taas 
todella epämääräisiä luontaistuotteita 
avuksi, jos sähköhärvelöinti ei onnistuisi 
erinäköisistä kyvykkyyden puutteista joh-
tuen.

Kaikesta päätellen mies oli siis perusta-
nut kaksi verkkokauppaa, joissa myi näi-
tä seksuaaliterveyteen liittyviä tuotteita. 
Normaalissa kaupankäynnissä tarvitaan 
myyntivarastoon sidottavaa alkupää-
omaa, mutta miehen tilitietojen mukaan 
tällaista investointia ei ollut tehty.

Seuraavaksi päätin selvittää, minkä-
laisessa osoitteessa miehen ylläpitämät 
verkkokaupat sijaitsivat. Palveluntarjo-
ajalta sitä ei siis kannattanut kysyä, eikä 
sen enempää Googleltakaan. Vaikka asi-
asta olisikin tehnyt rikosilmoituksen, niin 
liiketoimintakiellon rikkomisen kahden 
vuoden maksimirangaistuksella ei vielä 
kansainvälisissä tiedusteluissa vakuute-
ta. Mutta jos mies oli tiliotteen mukaan 
maksanut Googlelle tuhansia euroja, niin 
todennäköisesti hänen verkkokauppansa 
tulisi aika korkealle hakutuloksissa, jos 
vain hakusanat olisivat oikeat.

En ole erityisen ylpeä hakuhistoriasta-
ni tuona aikana, mutta loppujen lopuk-
si montakaan yritystä ei tarvittu noiden 
kahden verkkokaupan löytämiseksi. Ha-
kutulosten seassa oli kaksi lähes identtis-
tä suomenkielistä verkkokauppaa, jotka 
myivät juuri niitä tuotteita, joita myös 
edellä mainitut kaksi ulkomaista tukkuria 
tarjosivat sivuillaan. Kauppojen etusi-
vuilla komeilivat myydyimmät tuotteet. 
Niiden hinnat täsmäsivät hyvin miehen 
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pankkitileille tulleiden summien kans-
sa.

Tässä vaiheessa tiedossani oli siis 
liiketoimintakiellossa olevan miehen 
kaksi verkkokauppaa, tavarantoimitta-
ja, liikevaihto ja uskoakseni myös koko 
asiakaskunta. Näillä pohjatiedoilla us-
kalsin kirjata asiasta rikosilmoituksen 
vähintään liiketoimintakiellon rikko-
misena. Verorikos ja kirjanpitorikos 
olisivat myös lähellä epäilyksen rajaa, 
sillä epäillyn tilitiedoissa ei näkynyt 
minkäänlaisia maksuja verohallinnol-
le tai millekään tilitoimistolle. Miehen 
historian tuntien hänellä ei todella-
kaan ollut minkäänlaisia valmiuksia 
hoitaa toimintansa kirjanpitoa omin 
käsin. Tuohon aikaan tällaisesta toi-
minnasta olisi kuulunut pitää kahden-
kertaista kirjanpitoa.

Seuraavaksi jouduin pohtimaan lii-
ketoimintakiellon kannalta tärkeää 
seikkaa: oliko kyseessä liiketoiminta?

Liiketoimintakiellon valvonnassa 
on aina ollut oleellista sisäistää liike- 
ja ammattitoiminnan ero. Jos liiketoi-
mintakieltoon määrätty kysyy, mitä 
hän voi kieltoaikana tehdä, on val-
vontaa suorittavan po-
liisin syytä osata antaa 
joitain suuntaviivoja. 
Laki liiketoimintakiel-
losta, tai mikään muu-
kaan laki, ei suoraan 
määrittele eroa liike- ja 
ammattitoiminnan vä-
lillä, mutta eri yhteistyöviranomais-
ten ohjeiden perusteella olin tehnyt 
itselleni listan liiketoiminnan tunnus-
merkeistä merkittävimmästä vähiten 
merkittävään:

1. Toiminnan periaatteellinen 
laillisuus (esimerkiksi huume-
kauppias ei voi rikkoa liike-
toimintakieltoa)

2. Toimintaa varten perustettu 
yhtiö

3. Taloudellinen riski
4. Merkittävä liikevaihto
5. Toiminnan suuntautuminen 

rajoittamattomalle asiakas-
kunnalle

6. Toimitilat

Hankkimieni tietojen perusteella mies 
ei ollut perustanut yhtiötä tai hankki-
nut sellaista omistukseensa eikä ollut 
minkään yhtiön vastuullisena jäsene-
nä. Myöskään hänen lähipiirillään ei 
ollut mitään sellaista yritysyhteyttä, 
joka olisi viitannut nyt tarkasteltavaan 
verkkokauppatoimintaan.

Tilitietojen perusteella mies ei ollut 
sijoittanut toimintaansa juuri mitään. 
Perusmaksut verkkokaupan perus-
tamisesta ja aluksi muutama satanen 
hakukonemarkkinointiin – siinä kaik-
ki. Minulle selvisi kuitenkin, että ul-
komaiset tavarantoimittajat tarjosivat 

drop shippingin nimel-
lä kulkevaa palvelua. 
Drop shippingissä esi-
merkiksi suomalainen 
verkkokauppias tarjoaa 
ja markkinoi palve-
luntarjoajan tuotteita 
omassa verkkokaupas-

saan omalla toiminimellään. Kun asi-
akas tekee ostoksen verkkokaupassa, 
kaupan suomalainen pyörittäjä lä-
hettää tilaustiedot palveluntarjoajalle 
ulkomaille, missä lähetys pakataan ja 
lähetetään asiakkaalle verkkokaupan 

Liiketoimintakiellon 
valvonnassa on aina 

ollut oleellista 
sisäistää liike- ja 

ammattitoiminnan ero.
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toiminimen tiedoilla varustettuna. Asi-
akas ei saa koskaan tietää asioineensa 
ulkomaisen palveluntarjoajan kanssa, ja 
suomalainen verkkokauppias ei koskaan 
edes näe myymäänsä tuotetta. Asiakas 
maksaa tilauksensa verkkokauppiaan ti-
lille ja ulkomainen palveluntarjoaja las-
kuttaa verkkokauppiasta. Verkkokaup-
pias määrittää itse katteensa. Tästä syystä 
esimerkkitapauksessamme miehen talou-
dellinen panostus toimintaan oli mini-
maalista ja täten myös taloudellinen riski 
oli olematon. Verkkokaupasta aluksi saa-
mansa tulot hän sijoitti merkittävään ha-
kukonemarkkinointiin ja sai kuin varkain 
kaikkien (paitsi asiakkaiden) katseilta 
piilossa luotua merkittävän liikevaihdon, 
jossa hän omasta kodistaan omalta tieto-
koneeltaan vain välitti tilauksia eteenpäin. 
Merkittävää taloudellista riskiä ei siis ol-
lut, ei erillistä toimitilaa, ei yhtiötä.

Verkkokaupan pyörittäminen on sinän-
sä laillista puuhaa. Jäljelle jäi siis toimin-
nan laajuuden arviointi potentiaalisen 
asiakaskunnan ja liikevaihdon perusteel-
la. Liiketoimintakieltoon määrätty mies 
hoiti kotoaan käsin koko verkkokaupan 
toimintaa. Vastaavaan palkkatyön työpa-
nokseen verrattuna miehen tulot olivat 
vähintään kolminkertaiset. Mitä asia-
kaskuntaan tuli, potentiaalisia asiakkaita 
olivat kaikki suomenkieliset Googlen ha-
kukoneen käyttäjät, jotka olivat kiinnos-
tuneita tietynlaisesta yksityisluontoisesta 
toiminnasta. Syyttäjän kanssa pidetyn 
palaverin jälkeen oli selvää, että toimintaa 
pidettäisiin liiketoimintana.

Mielenkiintoisen sivujuonteen asiaan 
toi myöhemmin se, että Evira ja Tulli 
olivat myös alkaneet kiinnostua miehen 
toiminnasta. Heidän näkökulmansa liittyi 
verkkokaupassa myytäviin luontaistuot-
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teisiin, jotka luokiteltiin lääkeaineiksi. 
Se on tosin oma tarinansa.

Käräjäoikeudessa mies tuomittiin 
liiketoimintakiellon rikkomisesta ja 
hänet määrättiin maksamaan rikoksen 
tuottamana hyötynä valtiolle kym-
meniä tuhansia euroja – käytännös-
sä koko hänen toimintansa tuottama 
voitto. Tapaus oli Suomessa ensim-
mäinen kerta, kun liiketoimintakiellon 
rikkomisesta tuomittiin rikoshyötyä 
valtiolle.

* * *

Toinen esimerkkitapaus liittyy niin 
ikään verkkokauppaan. Tässä tapauk-
sessa en ollut millään tavalla mukana, 
mutta se sopii kerrottavaksi oikeuden 
mielenkiintoisen päätöksen johdosta. 
Tapaus ylitti myös uutiskynnyksen 
laajasti.

Kyse on niin sanotusta Douppi-
kaupasta. Tällä nimellä suomalaisvel-
jekset pyörittivät varsin menestykse-
kästä huumekauppaa tor-verkossa. 
Huumekaupan tuotto oli veljeksillä 
kiinnijäämishetkellä enimmäkseen 
virtuaalivaluuttana. Tul-
li takavarikoi 1 666 bit-
coinia ja ne tuomittiin 
valtiolle menetetyksi 
rikoksen tuottamana 
hyötynä. 

Harmaita hiuksia 
aiheutti bitcoinien ar-
vonnousu takavarikon 
jälkeen. Kuten monet tietävät, on 
bitcoinien arvo noussut välillä huikei-
takin prosentteja lyhyessä ajassa. Ta-
kavarikointihetkellä virtuaalivaluutan 
arvo oli 256 euroa kappaleelta. Uuti-

sia aiheen ympärillä seuranneet muis-
tanevat, että yhden kolikon arvo on 
sittemmin ollut korkeimmillaan noin 
80-kertainen.

Jutun pääepäilty oli sitä mieltä, että 
alun perin tuomittu rikoshyödyn euro-
määrä olisi edelleen valtiolle menevää 
omaisuutta, mutta bitcoinien arvon-
nousun jälkeen tullut tuotto kuuluisi 
hänelle.

Oikeus kuitenkin lähti edelleen 
tuosta vanhasta periaatteesta, että ri-
kos ei saa olla kannattavaa. Bitcoinit 
olivat alun perin päätyneet rikollisten 
käsiin huumekaupan tuottona. Lailli-
sessa tilanteessa koko huumekauppaa 
ei olisi käyty eikä täten bitcoinejakaan 
olisi päätynyt rikollisten käsiin. Näin 
ollen tuomio paitsi bitcoinien myös 
niiden tuoton päätymisestä lopulta 
valtiolle on täysin rikoslain 10 luvun 2 
§:n mukainen.

* * *

Vaikka edellä kerrotusta et välttämättä 
paljoa muistaisikaan enää puolen vuo-
den kuluttua, muista yksi asia. Pysähdy 

aika ajoin pohtimaan, 
etenkin jos työskentelet 
rikostutkinnassa, mitä 
rikoksella on saatu ai-
kaan. Mitä voit tehdä 
tilanteen korjaamiseksi? 
Mikä on esitutkintalain 
mukainen velvollisuu-
tesi?

Kun tuomio tulee, kokeeko teki-
jä saaneensa teostaan jotain hyötyä? 
Huomattavan monessa rikoksessa ai-
nakin yhtenä motiivina on raha, kuten 
aiemmin totesin. Joten laske se hyöty. 

Pysähdy aika ajoin 
pohtimaan, etenkin 
jos työskentelet 
rikostutkinnassa, 
mitä rikoksella on 

saatu aikaan.
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Ota se pois. Puhu syyttäjälle, ehdota uu-
sia näkökulmia.

Rikoshyödyn jäljittämistoiminta tarvit-
see jatkuvasti uusia ideoita, uusia ennak-
kotapauksia. Ennakkotapauksista tulee 
ensin toisintoja ja lopuksi rutiinia, joka 
on piikki rikollisen toiminnan lihassa. 

Jo talousrikostutkintaurani alkuaikoina 
minulle ohjeistettiin toimintamme ydin-
ajatus: ammattirikollisille kiinnijääminen 
on työtapaturma ja vankilatuomio siitä 
siedettävä seuraus. Mutta jos onnistum-
me selvittämään, jäljittämään ja takava-
rikoimaan taloudellisen hyödyn, poistuu 
monesti myös rikoksen motiivi. Ja se, jos 
jokin, on myös ennalta estävää toimintaa.
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Ylikomisario elina kataja-
mäki on parhaillaan opinto-
vapaalla virastaan poliisi-
hallituksen esikunnassa, 
jossa hän työskentelee muun 
muassa operatiivisen viestin-
nän kehittämistehtävien ja 
valmiussuunnittelun parissa. 
Katajamäki johtaa poliisin 
valtakunnallista viestinnän 
valmiusryhmää.

Ennen poliisiuraa katajamäki 
kouluttautui yliopistossa 
toimittajaksi. Valmistuttuaan 
vuonna 2013 poliisiksi hän 
työskenteli rikostutkijana, 
sisäministeriön ylitarkasta-
jana ja viimeksi lapin poliisi-
na ennen siirtymistään po-
liisihallitukseen.

Artikkeli on kirjoitettu 
vuonna 2017.

Miekka hihassa, 
kynä kädessä

Elina Katajamäki

Oletko tullut ajatelleeksi, mitä 
tarkoittaa, että parhaillaan 
perehdyt tähän valintakoe-

kirjaan tositarkoituksella? Paitsi että 
poliisityö kiinnostaa, se tarkoittaa sitä, 
että olet kiinnostunut työskentele-
mään julkisella sektorilla.

”Julkinen sektori” kuvailee osuvasti, 
millaisesta alasta on kyse. Julkisuuslain 
mukaan viranomaisen asiakirjat ovat 
julkisia, ellei laista erikseen löydy syytä 
salata niitä. Ei siis niin päin, että kaikki 
on salaista, ellei toisin päätetä. Koska 
viranomaistoiminnan seurauksena 
syntyy valtava määrä dokumentteja, 
aika iso osa myös poliisin toiminnas-
ta päätyy ennemmin tai myöhemmin 
kenen tahansa arvioitavaksi. Totta kai 
poliisin työssä on pohjaton määrä asi-
oita, jotka jonkin lainkohdan mukaan 
eivät kuulu julkisuuteen, mutta kaiken 
toiminnan on kestettävä tarkastelu; 
jos se ei kestä julkista tarkastelua, sen 
on kestettävä valvovan viranomaisen 
tarkastelu. Kaikkeen löytyy pykälä, 
eikä asioita voi salata ”varmuuden 
vuoksi”.Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Julkisuuslain mukaan 
viranomaisen 

asiakirjat ovat on 
julkisia, ellei laista 
erikseen löydy syytä 

salata niitä. 

Poliisi on organisaation nimenä 
melko ainutlaatuinen: poliisi työsken-
telee organisaatiossa nimeltä poliisi. 
Palomies tekee töitä pelastuslaitok-
sella, upseeri saa leipänsä puolustus-
voimista ja sosiaalityöntekijän palkan 
maksaa esimerkiksi Rovaniemen kau-
punki. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
julkisessa keskustelussa tai vaikka 
kahvipöydissä puhu-
taan poliisista, yksi on 
kaikki ja kaikki on yksi. 
Jos sinä mokaat vir-
kaurallasi, minä saatan 
joutua hankaluuksiin tai 
epäluottamuksen koh-
teeksi, tai päinvastoin. 
Muskettisoturin todel-
lisuus yhdestä kaikkien ja kaikista yh-
den puolesta konkretisoituu. 

Koska olet päätynyt tarttumaan 
tähän kirjaan, oletan, että univormu 
houkuttaa. Mutta oletko koskaan tul-
lut miettineeksi, miksi tietyissä am-
mateissa ylipäänsä pukeudutaan uni-
vormuun. Poliisin pukeutuminen on 
viesti ympäröivälle yhteiskunnalle.  Se 
on viesti siitä, mitä muut voivat odot-
taa tavatessaan meitä poliisipukuisia, 
ja samalla viesti kaikesta siitä, mitä 
edustamme. Poliisi siis viestii tauot-
ta – halusi tai ei. Sen lisäksi mitä laki 
säätää, poliisilla on omaa ohjeistusta 
viestintään liittyen. Mutta ennemmin 
kuin määräyksinä ja velvollisuuksina 
viestintä kannattaa nähdä mahdolli-
suutena.

Tässä artikkelissa peilataan poliisin 
viestintää monista näkökulmista. Oi-
keasta elämästä voi oppia paljon, siksi 

miltei kaikki tapaukset ovat sellaisia, 
joissa olen itse ollut tavalla tai toisella 
mukana; joko tekemässä poliisin pe-
rustehtäviä tai viestimässä niistä. 

* * *

Suomessa oli syksyllä 2015 ennennä-
kemätön tilanne. Haaparannan kautta 

Ruotsista saapui päivit-
täin satoja turvapaikan-
hakijoita ja poliittiset 
päättäjät päättivät, että 
tilanteen haltuun saami-
seksi Tornioon perus-
tetaan järjestelykeskus, 
jossa maahan saapuneet 
rekisteröidään turva-

paikanhakijoiksi ja josta heidät kulje-
tetaan vastaanottokeskuksiin. Keskus 
oli suomalaisen viranomaistoimin-
nan yhteinen voimainponnistus, joka 
onnistui niin hyvin, että se palkittiin 
myöhemmin vuoden Timanttitekona. 
Itse vietin siellä yhteensä parisen kuu-
kautta.

Kun järjestelykeskuksen alasajosta 
oli kulunut jokunen kuukausi, järjes-
tettiin Torniossa deliberatiivisen de-
mokratian1 hengessä turvallisuuskah-
vila, jossa kansalaisilla oli mahdollisuus 
keskustella arvioivasti viranomaisten 
toiminnasta. Kävi niin, että keskustelu 
kehittämiskohteista keskittyi viestin-
tään. Ensin se tuntui epäreilulta, olin-
han viettänyt lähes kaksi kuukautta 
käsi kasvaneena kiinni puhelimeen ja 
siinä ohessa yhdessä kollegojen kans-

1   Deliberatiivisessa demokratiassa julkinen keskustelu muo-
dostaa keskeisen osan lainsäädännön valmistelusta.
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Poliisin pukeutuminen on viesti 
ympäröivälle yhteiskunnalle.

sa antanut kymmeniä haastatteluja ja lisä-
tietoja, kirjoittanut kymmenittäin tiedot-
teita ja tarkistanut faktoja ja tilastoja sekä 
kierrättänyt kymmeniä toimittajavieraita 
keskuksessa. Viestimisen intensiteetistä 
kertoo jotain sekin, että lopulta vastasin 
jopa omaan puhelimeeni ”Lapin poliisi-
laitos, Katajamäki”.

Harmitusta kesti kuitenkin vain het-
ken. Siitä syntynyt oivallus sen sijaan oli 
itselleni pysyvästi arvokas: miltei kaikis-
sa poliisitoimintaan liittyvissä tilanteissa 
viestintä on tosiasiassa lähes ainoa asia, 
jota kansalaiset pystyivät viranomaisten 
toiminnassa arvioimaan. Järjestelykeskus 
oli suljettu rakennus, joka oli vartioitu ja 
jonne ei ollut pääsyä kuin henkilökun-
nalla ja turvapaikanhakijoilla. Turvapai-
kanhakija-status on salassa pidettävä. 
Järjestelykeskuksessa asioineet ihmiset 
pakenivat pahimmillaan henkeä uhkaavaa 
vainoa; siksi ei haluttu ottaa riskejä sen 
suhteen, että kontrolloimatonta kuva-
materiaalia leviäisi julkisuuteen. Suurella 
yleisöllä ei siis tosiasiassa ollut mahdolli-
suutta arvioida viranomaisten toimintaa 
suoraan vaan lähinnä toisen käden tieto-
jen ja median suodattamien näkemysten 
kautta. Turvallisuuskahvilaan osallistu-
neiden kritiikki kohdistuikin etupäässä 
mediaan; tiedotusvälineiden katsottiin 
kirjoittaneen epäolennaisia juttuja.

On totta, että tuona aikana myös am-
mattimediassa tehtiin ylilyöntejä ja heit-
täydyttiin melkeinpä agenttiseikkailujen 
fantasiamaailmaan. Esimerkiksi muuan 
lehti kirjoitti perättömästi, ettei toimit-
tajia päästettäisi järjestelykeskukseen 
muka siksi, että kameran sisällä voi olla 
ase. Tornion tilanteesta yritettiin maala-

 Suurella yleisöllä ei siis 
tosiasiassa ollut mahdollisuutta 

arvioida viranomaisten 
toimintaa suoraan vaan lähinnä 

toisen käden tietojen ja 
median suodattamien näkemysten 

kautta. 
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Poliisin toiminnan 
kannalta on nimittäin 
hyvä ymmärtää, että 
hyvin mennyt tilanne 
voidaan pilata myös 

jälkikäteen.

ta kaaosmainen kuva, vaikka elämä 
kaupungilla oli erityisen rauhallista 
järjestelykeskuksen aikaan; itse asiassa 
tarkistin, että Torniossa oli järjestely-
keskuksen toiminnan 
aikaan kaikkein kiirei-
simpiä hälytystehtäviä 
vähemmän kuin sa-
maan aikaan edellisenä 
vuonna. Ennennäke-
mätön tilanne ja kansa-
laisten pohjaton tiedon-
jano pisti myös median 
etsimään asiasta jokaisen mahdollisen 
näkökulman, mutta sen alle hautautui 
toisinaan – kansalaispalautteen perus-
teella – se oleellisin, vähän tylsäkin 
tieto: arki pohjoisessa rajakaupungissa 
rullasi hyvässä järjestyksessä. 

Vaikka järjestelykeskuksen tapa-
uksessa asiat menivät suhteellisen 
sujuvasti, palautteesta voidaan ottaa 
oppia tulevaisuuden varalle. Poliisin 
toiminnan kannalta on nimittäin hyvä 
ymmärtää, että hyvin mennyt tilanne 
voidaan pilata myös jälkikäteen. Se voi-
daan pilata joko huonolla viestinnällä tai 
jättämällä kokonaan tiedottamatta. 

Kuvittele, että olet menossa kotiin, 
mutta kotikatusi onkin suljettu. Poliisi 
eristää aluetta ja paikalla saattaa olla 
muutama virka-apuna tilattu maasto-
kuvioinen ajoneuvokin. Millaisia aja-
tuksia se herättää sinussa? Mietit ehkä, 
onko perheesi kunnossa, vai kenties 
vaarassa? Pohdit, mitä tapahtuu tilan-
teen jälkeen – onko alueella turvallista 
liikkua ja asua? 

Kun poliisi piirittää jotain kohdetta, 
kellään ulkopuolisella ei ole paikal-

le asiaa turvallisuussyistä. Näin ollen 
kukaan ei pääse arvioimaan, mitä eris-
tetyn alueen keskellä tapahtuu. Jos 
paikalta kuuluu laukauksia tai sieltä 

tuodaan pois ihmisiä, 
jutut alkavat elää omaa 
elämäänsä. Ainoa tapa 
viedä kansalaiset arvi-
oimaan tilanteen kulkua 
on kertoa itse, mitä pai-
kalla tapahtuu. Ammat-
titaitoinen yleisjohtaja 
tai hänen esikunnassaan 

oleva viestintäammattilainen kyllä 
osaa arvioida, mitä voidaan kertoa ja 
missä muodossa, jotta paikalla olevien 
turvallisuus tai toiminta itsessään ei 
vaarannu eikä myöskään tuleva esitut-
kinta. Samalla ammattitaitoinen polii-
sin viestijä ymmärtää, että on tärkeää 
antaa alueen asukkaille mahdollisuus 
arvioida alueen turvallisuustilannetta 
faktojen perusteella. Elämän kotika-
dulla on jatkuttava myös silloin, kun 
poliisi poistuu sieltä. 

Moni poliisiksi hakeva kertoo, että 
perimmäinen syy alalle hakeutumi-
seen on halu auttaa, ehkä jopa pelas-
taa ihmisiä. Ihmishenkien pelastami-
sessa kaikki keinot on tosiaan syytä 
ottaa käyttöön ja onnistunut viestintä 
voi parhaimmillaan olla yksi näistä 
keinoista. Kun ihmiset ovat keskellä 
vaaratilannetta, mutta eivät vielä itse 
tiedä sitä, on viranomaisten vastuulla 
tehdä kaikkensa, jotta ihmiset saavat 
tämän tiedon. Sillä ei ole väliä, tavoit-
taako tieto heidät median vai poliisin 
omien kanavien kautta.

Kun tilanne on poikkeuksellinen, 
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Koska poliisi lähes 
poikkeuksetta pyrkii saamaan 

vakavat ja poikkeuksellisetkin 
tilanteet hallintaansa, on 
syytä ottaa hallintaan myös 

viestintä; sitä ei voi erottaa 
johtamisesta. 

ja puhutaan tehostetusta viestinnästä tai 
kriisiviestinnästä, viestinnän onnistumi-
nen muokkaa mielikuvia kriisijohtami-
sesta. Yleisön silmissä tilannetta johtaa 
se, joka asiasta järkevimmällä tavalla 
kertoo ulospäin. Johtaminen siis itse asi-
assa näyttäytyy viestintänä ulospäin. 
Koska poliisi lähes poikkeuksetta pyrkii 
saamaan vakavat ja poikkeuksellisetkin 
tilanteet hallintaansa, on syytä ottaa hal-
lintaan myös viestintä; sitä ei voi erottaa 
johtamisesta. 

Tilanteeseen mukautettu viestintä tar-
joaa lisäksi kansalaisille ja päättäjille mah-
dollisuuden tarkastella poliisin toimintaa. 
Näin toimintatapamme saavat oikeutuk-
sensa ja parhaimmillaan myös kansalais-
ten tuen. 

* * *

Poliisibarometri on tutkimus, joka mittaa 
kansalaisten luottamusta poliisiin. Suo-
men poliisin saamat luotettavuusarviot 
ovat maailman mittakaavassa omassa 
luokassaan. Joka toinen vuosi toteutet-
tavassa poliisibarometrissä yli 90 % kan-
salaisista on toistuvasti ilmaissut luotta-
vansa meihin. Viimeisimmän, vuonna 
2016 julkaistun barometrin mukaan yh-
teensä 96 % vastaajista luottaa poliisiin 
”melko paljon” tai ”erittäin paljon”. Tätä 
kirjoitettaessa tuorein mittaustulos on 
barometrien välissä vuonna 2017 tehdys-
tä mielipidetiedustelusta, jossa poliisin 
luotti 94 % vastaajista. Luottamuksen 
poikkeuksellisuudesta kertoo se, että 
vastaavia lukemia saavat yleensä lähinnä 
diktatuurien päämiehet. Myös ammatti-
kuntien luotettavuusmittauksissa poliisi 

Luottamuksen 
poikkeuksellisuudesta kertoo se, 
että vastaavia lukemia saavat 
yleensä lähinnä diktatuurien 

päämiehet. 
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 Kun kanavillamme on 
tarjolla sellaista 

sisältöä, että meitä 
halutaan seurata päivästä 

toiseen, meillä on 
käytettävissämme suuri 

joukko sitoutuneita 
auttajia, kun 

operatiivinen tilanne 
sitä vaatii.

komeilee listan kärjessä toistuvasti.2
Poliisin helppo lähestyttävyys ja 

kansalaisten kokemus poliisista muo-
dostavat yhdessä mediakirjoittelun 
kanssa mielikuvan, jonka perusteella 
poliisin luotettavuutta arvioidaan. Sii-
tä huolimatta poliisi ei tee viestintää 
kiillottaakseen kilpeään; on ihan tur-
ha yrittää näyttää hyvältä, jos oikeasti 
ei tee oikeita asioita. 
Siksi myös viestin-
tä kannattaa nähdä 
nimenomaan niin, 
että kerrotaan hyvin 
tehdystä perustyöstä. 
Yksittäinen onnistu-
minen ei kanna pit-
kään, mutta onnis-
tumisten jatkumo jo 
muokkaa mielipiteitä.

Eräällä paikkakun-
nalla oli ongelma: se kyllä komeili joi-
denkin rikostilastojen kärjessä, mutta 
paikkakunnalla työskentelevien po-
liisien mielestä paikkakunnan huono 
maine oli perusteeton. He ehkä asui-
vat siellä itse eivätkä allekirjoittaneet 
kuvaa, joka alueesta maalattiin. Hei-
dän toiveenaan oli, että poliisi olisi 
julkaissut tiedotteen, jossa esitettyjä 
väitteitä asetetaan mittasuhteisiinsa ja 
paikkakunnan maine puhdistetaan.

Tällaista tiedotetta ei kuitenkaan 
tehty, sillä minkään asian tai alueen 
pitkällä aikavälillä syntynyttä mainet-
ta ei korjata lyhyessä ajassa, ja yritys 
kirkastaa mainetta yhdellä tiedotteella 
saattaisi näyttää jopa hassulta. Paikka-

2   Ilta-Sanomat julkaisi 5.5.2017 tutkimuksen, jonka mu-
kaan poliisi on luotetuin ammatti.

kunnan poliiseille tarjottiin sen sijaan 
mahdollisuuksia osallistua poliisityös-
tä kertoviin ohjelmiin ja sitä kautta ar-
jessaan avata, kuinka tavallisesta paik-
kakunnasta lopulta oli kyse. Tähän 
ei kuitenkaan löytynyt tekijöitä, eikä 
tilanne tietojeni mukaan ole maineen 
osalta korjautunut. Maineenmuodos-
tukseen ei ole olemassa päiväkirurgiaa 

tai hokkuspokkusta.
Poliisin tehtävänä 

on lain mukaan ennal-
ta estää rikollisuutta 
ja antaa yhteiskunnan 
toimijoille neuvoja ja 
ohjeita. Tätä poliisi 
tekee esimerkiksi so-
siaalisessa mediassa 
tapahtuvalla viestin-
nällä. Se, että sisällöt 
ovat kiinnostavia tai 

toisinaan humoristisia, auttaa tavoitta-
maan ihmisiä. Kun kanavillamme on 
tarjolla sellaista sisältöä, että meitä ha-
lutaan seurata päivästä toiseen, meillä 
on käytettävissämme suuri joukko si-
toutuneita auttajia, kun operatiivinen 
tilanne sitä vaatii. Yleisöä on turha 
yrittää haalia kokoon silloin, kun hätä 
on jo käsillä.

Hyvä esimerkki some-yleisön avus-
ta on kadonneiden etsintä. Sosiaalisen 
median avulla on saatu useita onnis-
tumisia, kun älypuhelimiaan selailevat 
ovat arkipäiväisessä virrassaan näh-
neet poliisin ilmoituksen kadonneista 
henkilöistä. Eräskin katoamistapaus 
ratkesi onnellisesti lapasten ansiosta. 
Tein sosiaaliseen mediaan päivityksen 
kadonneesta henkilöstä, jolla oli vii-
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meksi nähtäessä ollut käsissään värikkäät 
lapaset. Kotimatkallaan ollut mies oli sit-
ten autostaan huomannut, kuinka tunto-
merkkeihin sopiva henkilö värikkäissä la-
pasissaan tallusti tien pientareella, ja niin 
tämä talvisaikaan tapahtunut katoaminen 
ratkesi onnellisesti. Mutta päivitykset 
leviävät vain, kun yleisö on jo valmiiksi 
sitoutunutta. Siksi aktiivinen ja kiinnos-
tava sisällöntuotanto ja sitoutunut ylei-
sö auttavat parhaimmillaan pelastamaan 
henkiä.

Viime vuosien aikana poliisi on saanut 
tottua melkoiseen ryöpytykseen medi-
assa. Milloin oikeudessa on arvosteltu 
murhatapauksen esitutkintaprosessia, 
milloin poliisin tekemiä virkarikoksia, 
kuten rekisteriurkintoja, lisäksi muuan 
entinen rikosylikomisario on kantanut 
oman kortensa kekoon ja saanut pitkiä 
tuomioita vakavista rikoksista. Viimeisin 
kohu nousi sosiaalisen median käytöstä 
kesän 2017 alussa, kun eräälle julkaisulle 
toimitettiin raflaavaa materiaalia pääosin 
poliiseille tarkoitetusta, suljetusta Face-
book-ryhmästä.

Tietenkin jokainen näistä olisi saanut 
jäädä tapahtumatta. Silti jokainen tapaus 
on oma erillinen asiansa ja väärin tai moi-
tittavasti toimineet henkilöt ovat tehneet 
tekonsa itsenäisesti. Kokemukseeni noja-
ten väitän, että näiden tapausten perus-
teella ei voi tehdä mitään yleistyksiä po-
liisikunnasta. Siitä huolimatta mediassa 
nämä asiat on pyritty kytkemään yhteen, 
eräänlaiseksi epäonnistumisen kehäksi. 
Ja kun poliisia kohtaan on ilmennyt muu-
ta kritiikkiä, kaikki aiemmat ”synnit” on 
taatusti muistettu myös mainita.

Medialla on oikeus tehdä meistä omat 
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Kansalaisten 
mielipiteisiin 

poliisista vaikuttaa 
kaikista eniten se, 
että teemme oikeita 
asioita ja kerromme 
tekevämme niitä.

tulkintansa ja terveessä yhteiskunnas-
sa viranomaisten kuuluukin olla jat-
kuvan luupin alla.  Mutta yhtä lailla 
meillä on oikeus ja velvollisuus tuoda 
oma näkökulmamme esiin. Kansalais-
ten mielipiteisiin poliisista vaikuttaa 
kaikista eniten se, että teemme oikeita 
asioita ja kerromme tekevämme nii-
tä. Tämä on jo pelkästään keskeinen 
syy sille, miksi viestintä on osa myös 
poliisiorganisaation johtamista ja toi-
mintaa.

* * *

Poliisina kannattaa tottua siihen, että 
jokaisella kansalaisella on mielipide 
työstä, jota teet. Kaiken 
lisäksi on aivan tavalli-
sen työpäivän merkki, 
että kuulemasi mielipi-
de on täysin ristiriidassa 
edeltävän mielipiteen 
kanssa. Kun siis aamu-
päivällä Porvoon torilla 
partionne pysäytetään 
ja teitä vaaditaan tekemään enem-
män valvontaa suojateillä, iltapäivällä 
jokirannassa kuulet, kuinka suojatie-
valvonta on ajanhukkaa, koska oike-
at rosvot mellastavat vapaana. Ja niin 
edelleen.

Poliisitoimintaa ohjaa tietojohtoi-
suus: toimitaan sen perusteella, mitä 
analyysi ja tilastot meille kertovat. 
Mutta unohtaa ei pidä sitäkään, että 
poliisi on – jo nimensäkin mukaisesti3 
– politiikan jatke. Siksi poliisi työssään 

3   Latinan sana ”polītīa” on merkinnyt ’valtiota, valtionhal-
lintoa’.

priorisoi niitä asioita, joita kulloises-
sakin yhteiskunnallisessa ilmapiirissä 
pidetään ensisijaisina. Jos päättäjät 
tahtovat antaa lisärahaa talousrikosten 
tai viharikosten tutkintaan, palkataan 
talousrikostutkijoita tai viharikostut-
kijoita, vaikka se tarkoittaisikin, että 
jokin muu tärkeä toiminto jää vahvis-
tamatta. 

Harmaa talous on esimerkiksi sitä, 
että harjoitetaan liiketoimintaa tai 
tehdään palkkatyötä, mutta ei makse-
ta niihin kuuluvia sosiaalimaksuja tai 
veroja. Vaikka palkkatulojen verotus 
kaikkiin muihin veroihin yhdistettynä 
saattaa toisinaan tuntua raskaalta, sillä 
kuitenkin varmistetaan yhteiskunnan 

toimivuus ja esimerkik-
si ilmainen poliisikou-
lutus. Vuosikymmenen 
alussa harmaan talou-
den torjunta keikkui 
poliisin tulosohjauksen 
kärkisijoilla, kun toi-
mintaa linjattiin. Niinpä 
kevättalvella 2015 polii-

si käynnisti yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa kampanjan, jossa teemana 
oli harmaa talous.

Aina ei välttämättä tule ajatelleeksi, 
millä kaikilla tavoilla tavallinen kulut-
taja voi päätyä tukemaan harmaata ta-
loutta, tietoisesti tai tietämättään. Siksi 
harmaan talouden vastainen kampan-
ja päätettiin aloittaa kaikille tutulla ai-
heella. Kuka olisikaan arvannut, kuin-
ka kuumana juusto harmaan talouden 
pitsan päällä lopulta kupli.

Talousrikostutkijat Anne ja Jutta 
antoivat kasvonsa kampanjalle, jossa 
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Siksi poliisi työssään 
priorisoi niitä asioita, 

joita kulloisessakin 
yhteiskunnallisessa 

ilmapiirissä pidetään 
ensisijaisina.

muutaman viikon tuotiin esiin tapoja, 
joilla harmaa talous esiintyy yhteiskun-
nassa. Ensimmäinen aihe oli alle kuuden 
euron hintainen pitsa. Pitsan kulura-
kenne purettiin osiin ja kerrottiin kan-
salaisille, paljonko vuokrien, palkkojen 
ja raaka-ainekustannusten sekä verojen 
osuus pitsassa on ja paljonko sen pitää 
vähintään maksaa, jotta kaikki nämä saisi 
laillisesti maksettua. Päätelmänä oli, että 
alle kuusi euroa maksava pitsa saattaa olla 
indikaattori esimerkiksi maksamattomis-
ta veroista.

Sosiaalinen media repesi. Keskuste-
lutunniste eli hashtag #pizzagate lähti 
lentoon ennenäkemättömällä tavalla, sil-
lä pitsayrittäjien tarkkailuun kehottava 
kampanja koettiin tarpeettomaksi. Anne 
ja Jutta – kaksi meistä – kantoivat roo-
linsa esimerkillisesti vastatessaan henki-
lökohtaisiin solvauksiin ja jälleen kerran 
toisteltuun kysymykseen ”eikö teillä ole 
mitään oikeita töitä?”.

Samaan aikaan julkisuudessa keskus-
teltiin muun muassa varakkaiden ihmis-
ten verojärjestelyistä veroparatiiseissa ja 
sijoitusyhtiöissä. Uutisoinnin moralisoi-
va sävy sai laillisenkin verosuunnittelun 
näyttämään kansalaisten silmissä laitto-
malta ja rikolliselta. Niinpä poliisia vaa-
dittiin suuntaamaan resurssinsa veropa-
ratiiseihin tavallisen kansalaisen pitsojen 
sijaan; rikkailla on varaa antaa omistaan, 
mutta tavallisen kansan pitsat pitää jättää 
rauhaan. Poliisin harkintakyky kyseen-
alaistettiin. Pitsat kerta kaikkiaan koettiin 
liian pieneksi asiaksi.

Valtion näkökulmasta juuri pienet asiat 
kuitenkin ovat suuria. Mietitäänpä toista 
alaa, terveydenhuoltoa. Joka vuosi syk-

Talousrikostutkijat Anne 
ja Jutta antoivat kasvonsa 
kampanjalle, jossa muutaman 
viikon tuotiin esiin tapoja, 
joilla harmaa talous esiintyy 

yhteiskunnassa.
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Poliisin 
taloustutkimuksella 

teettämän 
tutkimuksen mukaan 
valtaosa ihmisistä 

osasi kampanjan 
jälkeen nimetä 

asioita, joita poliisi 
toivoo kansalaisten 
tekevän havaitessaan 

ravintola-alaan 
liittyviä harmaan 

talouden elementtejä.

syllä, flunssakauden alussa terveys-
alan viranomaiset muistuttavat käsien 
pesun tärkeydestä flunssan torjunnan 
yhteydessä. Miksi ihmeessä kuluttaa 
aikaa ja kampanjarahaa johonkin sel-
laiseen, joka on noin vähämerkityksel-
listä ja itsestään selvää? Miksi varoit-
taa lievästä flunssasta, kun on aids tai 
ebola?

Samasta syystä kuin on syytä muis-
tuttaa päivittäisten valintojen mer-
kityksestä raha-asioissa: normaalien 
ihmisten flunssapoissaolot ovat mil-
jardien kustannuserä kansantaloudel-
le, samoin ovat tuotteet ja palvelut, 
joista ei makseta veroja. Eihän kukaan 
meistä tahdo maksaa enempää, kuin 
on pakko. Edulliseen 
pikaruokaan on to-
tuttu, vaikka naapurin 
pitsayrittäjä ei anna-
kaan kuittia ostoksesta. 
Lainkuuliaista ihmistä 
ahdistaa ajatus siitä, että 
omalla toiminnalla tu-
kisi laittomuuksia, siksi 
sitä voi olla helpompi 
olla ajattelematta. Siitä 
huolimatta meille on 
pienestä saakka kerrot-
tu, kuinka pienistä pu-
roista syntyy iso virta ja 
sentissä on miljoonan 
alku. Yleensä nämä ovat liittyneet 
henkilökohtaiseen talouteen, mut-
ta ihan samat lainalaisuudet pätevät 
myös makrotalouteen; jos pienet pu-
rot virtaavat valtion kirstun ohi, siellä 
on kohta enää pisaroita.

Tätä kirjoitettaessa hakukoneel-

la löytyy yli 16 000 google-osumaa 
hakusanoilla ”kuuden euron pitsa”. 
Poliisihallituksen viestintäpäällikkö 
Marko Luotonen käsitteli pitsa-asiaa 
blogikirjoituksessaan ja totesi, että 
viestintäkampanjalle on aina asetetta-
va tavoite ja pitsan yhteydessä se oli 
lisätä näkyvyyttä ja herättää keskuste-
lua. Poliisin taloustutkimuksella teet-
tämän tutkimuksen mukaan valtaosa 
ihmisistä osasi kampanjan jälkeen ni-
metä asioita, joita poliisi toivoo kan-
salaisten tekevän havaitessaan ravin-
tola-alaan liittyviä harmaan talouden 
elementtejä. Ei mikään huono tulos 
yhdellä pitsalla!  

Poliisin on keikkapaikalla tärkeää 
muistaa, ettei se, joka 
huutaa koviten, ole eni-
ten oikeassa. Samoin ei 
aina ole eniten oikeassa 
sekään, joka osaa masi-
noida äänekkäimmän, 
kärkkäimmän ja nok-
kelimman kampanjan 
somessa. Sosiaalisessa 
mediassa asioita jae-
taan tunnetasolla, yl-
lättävän usein pelkkien 
otsikoiden perusteella. 
Somessa on erityinen 
ansio, jos kannanot-
to on mustavalkoinen 

ja mahtuu nasevaan twiittiin. Viran-
omaisen viesti ei usein kuitenkaan 
mahdu. Kilvassa häviää paitsi totuus 
myös lainsäädäntöön nojaava poliisi, 
joka viestinnässään joutuu ottamaan 
huomioon monenlaisia velvoitteita ja 
tekemään sanavalintansa tietyllä tark-
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Poliisin viesti ei aina uppoa 
yhteen twiittiin, mutta se 
ei silti tarkoita, etteikö 

keskusteluun pitäisi osallistua.

Poliisi on yhteiskunnassa 
erityisen tarkastelun 

alla siksi, että meillä 
on perustellusta syystä 

lain nojalla oikeus kajota 
kansalaisten keskeisiin 

oikeushyviin, kuten 
koskemattomuuteen ja vapauteen.

kuudella. Poliisin viesti ei aina uppoa 
yhteen twiittiin, mutta se ei silti tarkoita, 
etteikö keskusteluun pitäisi osallistua.

* * *

Poliisi on yhteiskunnassa erityisen tarkas-
telun alla siksi, että meillä on perustellus-
ta syystä lain nojalla oikeus kajota kan-
salaisten keskeisiin oikeushyviin, kuten 
koskemattomuuteen ja vapauteen. On 
pelkästään hyvä asia, että meitä valvovat 
sekä kansalaiset että media. Poliisin toi-
minta esiintyy kuitenkin mediassa usein 
sellaisessa valossa, että sanoista ja lakiter-
meistä tarkka poliisi tietää, ettei uutisointi 
ole täysin oikein.

Harmiton klassikkoesimerkki on sana 
”poliisitutkinta”. Mediassa esiintyy tä-
män tästä väite, että jonkin vakavan ri-
kosepäilyn vuoksi on käynnistetty polii-
situtkinta. Lain mukaan se ei kuitenkaan 
ole mahdollista, sillä rikosasioissa käyn-
nistyy esitutkinta.

Epätarkkuuksia harmillisempaa on, 
kun poliisin toiminta nähdään tai halu-
taan nähdä jotenkin vääränä tai meidän 
ratkaisujamme tai niiden perusteluja esi-
tetään epäreilussa valossa. Kaikista har-
millisinta väärinymmärrysuutisointi on 
silloin, kun se tulee lähelle. Jos on itse 
ollut paikalla taltuttamassa väkivaltaista 
kohdehenkilöä ja on partiokaverin kans-
sa hikisen väännön jälkeen saanut kohde-
henkilön auton perään, ei ole hauskaa lu-
kea lehdestä tai somesta, että poliisi käytti 
liikaa voimaa. Puhumattakaan tilanteesta, 
jossa on henkien pelastamiseksi joutunut 
– täysin perustellusti – käyttämään asetta 
ja kohdehenkilö on kuollut. Silloin ei ole 
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Poliisi tiesi jo tuolloin 
häneen kohdistuneista 

rikosepäilyistä 
nimenomaan veronkierron 
osalta, mutta noudatti 
tietysti kuuliaisesti 

salassapitosäännöksiä eikä 
lähtenyt nokittelemaan 

yrittäjän kanssa julkisuudessa 
tai kyseenalaistamaan tämän 

toimintaa.

mukava lukea twitteristä, että ”poliisi 
ampui jälleen ihmisen kuoliaaksi”4.

Kerroin edellä #pizzagate-tapa-
uksesta, jonka 
kovaäänis impiin 
kriitikoihin kuu-
lui muuan ravin-
tolayrittäjä. Poliisi 
tiesi jo tuolloin 
häneen kohdistu-
neista rikosepäi-
lyistä nimenomaan 
veronkierron osal-
ta, mutta noudatti 
tietysti kuuliaisesti 
sa lassapitosään-
nöksiä eikä lähtenyt nokittelemaan 
yrittäjän kanssa julkisuudessa tai ky-
seenalaistamaan tämän toimintaa. 
Tapaus on hyvä osoitus viranomais-
toiminnan kärsivällisestä luonteesta: 
vuonna 2015 tiedossa ollut tapaus tuli 
tältä osin päätöksensä vasta vuonna 
2017, kun yrittäjä sai tuomion törke-
ästä veropetoksesta.

Vapaan ja menestyvän yhteiskunnan 
ehdoton edellytys on vapaa tiedonvä-
litys ja riippumaton media. Poliisin pi-
tää hyväksyä se, ettei aina saa viimeistä 
sanaa, ei somessa eikä ammattimedi-
assa. Poliisilla on kuitenkin mahdolli-
suus pyytää esimerkiksi oikaisemaan 
virheellistä uutisointia tai jakaa itse 
oikeaa tietoa tapahtuneista asioista 
ja poliisin toimintatavoista. Tästäkin 
syystä jokaisella poliisilaitoksella on 
viestintäpäällikkö, joka seuraa sitä, 
mitä yksiköstä kirjoitetaan, ja ryhtyy 

4   Iltalehden toimittajan twiitti erään voimankäyttötilanteen 
jälkeen.

tarvittaessa toimiin, jos väärä tieto saa 
jalansijaa.

Poliisin eri yksiköissä tehdään koko 
ajan yhteistyötä 
toimittajien kanssa, 
jotta journalistien 
ymmärrys poliisin 
toiminnasta lisään-
tyisi. Poliisiammat-
tikorkeakoulussa 
järjestetään toi-
mittajille kursseja, 
joilla tutustutaan 
poliisitoimintaan 
ja lainsäädäntöön. 
Poliisin johto aina 

poliisiylijohtajaa myöten tapaa toi-
mittajia erilaisten taustakeskustelujen 
muodossa ja tuo esiin poliisin kannal-
ta keskeisiä asioita.

* * *

– Minä saan näppylöitä sosiaalisesta 
mediasta! En koske siihen pitkällä ti-
kullakaan.

Nuoremman konstaapelin ilme 
oli päättäväinen, kun hän julisti kan-
taansa minulle, Lapin poliisilaitoksen 
viestintäpäällikölle. Hymähdin hie-
man; kommentti oli kuin aikamatka 
vuosituhannen alkuun, kun matkapu-
helimet alkoivat yleistyä ja joillakin ih-
misillä oli tapana ilmoittaa, kuinka he 
eivät koskaan tule hankkimaan kän-
nykkää.

Perinteisesti on ajateltu, että se on 
viestinnän sisältö, joka herättää tun-
teita. Kun olen toiminut erilaisissa 
organisaatioissa myös viestintätehtä-
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 Poliisin pitää hyväksyä se, 
ettei aina saa viimeistä 
sanaa, ei somessa eikä 

ammattimediassa.

vissä, olen yhä enemmän alkanut pohtia 
sitä, miksi myös viestinnän tekemiseen 
usein suhtaudutaan tunteella, jopa vas-
tenmielisyydellä. Kysehän on kuitenkin 
vain työstä. Ei kenellekään tule mieleen-
kään ilmoittaa inhoavansa Virve-radiota, 
sakkojen kirjoittamista tai etälamautti-
men käyttöä, vaikka tuskin kukaan niiden 
takia poliisiksi hakee. Miksi viestintään 
on niin vaikea suhtautua työtehtävänä 
muiden joukossa?

Yksi syy saattaa olla se, että moni vir-
karoolissaan haastatteluja antanut on 
kokenut toimittajien toiminnan epäoi-
keudenmukaisena; esimerkiksi minua on 
lukuisia kertoja siteerattu tavalla, joka 
omasta mielestäni on ollut melko äly-
tön, mutta pystyn elämään asian kanssa 
ja olen opetellut muotoilemaan sano-
mani mahdollisimman yksitulkintaisesti. 
Toisekseen olen huomannut, että monia 
kiukuttaa, että kesken kiivaimman ope-
ratiivisen toiminnan onkin alettava ”pal-
vella mediaa”. Mutta jos mietitään, miksi 
viranomaisviestintää tehdään, kyse ei ole 
ensisijaisesti median palvelemisesta, vaan 
asia pitää nähdä tiedotusvälineiden yli. 
Viranomaisviestintää tehtäessä kannat-
taa ajatella viestin lopullista vastaanot-
tajaa: tavallisia ihmisiä. Tiedotusvälineet 
ovat siinä hyvänä apuna ja poliisin omi-
en kanavien tukena. Kun työssäni käyn 
puhumassa operatiivisesta viestinnästä, 
en välttämättä koko luennon aikana edes 
mainitse mediaa, paitsi sosiaalisen medi-
an. Sosiaalinen media ja internet yleensä 
ovat mahdollistaneet sen, että ihmiset 
voivat yhä useammin saada tietonsa suo-
raan viranomaisilta.

Kolmas syy viestinnän tunnelataukseen 

Miksi viestintään on niin 
vaikea suhtautua työtehtävänä 

muiden joukossa?
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Vaikka poliisina 
on tekemisissä 
arkaluontoisten 

tietojen kanssa, ei 
tiedon äärellä voi 

jähmettyä.

taitaa olla virkamieheen istutettu epä-
onnistumisen pelko. Ja nimenomaan 
julkisen epäonnistumisen pelko. Ker-
ran meiltä oli Lapin alueelta kateissa 
kolme nuorta, joita etsimme lehdistö-
tiedotteen, sosiaalisen 
median päivityksen ja 
valokuvien avulla. Lai-
toin nämä yhdessä tut-
kijan kanssa julki. Kun 
seuraavalla viikolla olin 
töissä, minua pyydettiin 
laittamaan vielä uudes-
taan yhden nuoren katoamisesta tie-
dotetta – kaksi muuta oli jo löytynyt. 

Laitoin nuoren kuvan ja tiedotteen 
menemään, mutta pian sain puhelun, 
että tämä ei ollutkaan se kateissa ol-
lut tyttö, vaan viikon aikana oli teille 
tietämättömille lähtenyt joku neljäs 
nuori. Tiedot olivat jotenkin sekoittu-
neet matkalla. Nyt meillä kuitenkin oli 
väärän tytön kuva ja tämän koko nimi 
julkisuudessa. 

Tein välittömästi uuden tiedotteen 
ja pyysin tiedotusvälineitä ottamaan 
väärän kuvan ja nimen pois ja kor-
vaamaan ne oikeilla. Lisäksi olimme 
yhteydessä tähän "väärään", jo karku-
matkaltaan palanneeseen nuoreen ja 
pahoittelimme tapahtunutta. Muuta-
mat mediat päättivät sitten tehdä uu-
tisen siitä, kuinka poliisi oli julkaissut 
väärän kuvan ja nimen. Toki se sillä 
hetkellä tuntui epäoikeudenmukaisel-
ta, mutta muutaman tunnin kuluttua 
asia oli jo unohtunut. Vaikka polii-
sina on tekemisissä arkaluontoisten 
tietojen kanssa, ei tiedon äärellä voi 
jähmettyä. Jokainen hoitaa virkatehtä-

viään virkavastuu ja yhteiskunnan etu 
mielessä, mutta vahinkoja tapahtuu.

Kun viestintäpäällikkönä pidin päi-
vittäistiedottamiskoulutuksia, nostin 
usein esiin näitä itselleni tapahtuneita 

viestintämokia. Kiin-
nitin myös huomiota 
siihen, että organisaa-
tiossamme pidetään 
normaaliin työhön kuu-
luvana, että toisinaan 
joku ihminen satuttaa 
itsensä fyysisesti työ-

tehtävillä – asiakas tai poliisi. Jos sen 
sijaan tiedottamisessa joskus saadaan 
kolhuja ja siitä nousee otsikoita, se 
tuntuu olevan ylitsepääsemätön asia. 
Järjetöntä: katkennut kylkiluu on ihan 
okei, mutta vahingossa mediaan lip-
sahtanut väärä sanamuoto muka ka-
tastrofi?

Samoissa koulutuksissa minun oli 
tapana sanoa, että jos tiedottaminen 
jonkun kerran epäonnistuukin ja siitä 
vastannut henkilö on saamassa asias-
sa moitteita, tahdon olla mukana siinä 
tilaisuudessa. Kaikenlainen "kurkku-
harjaa kulmahuoneessa" -tyyppinen 
ajattelu ja johtamistapa nimittäin on 
niin mennyttä maailmaa, ettei sellais-
ta pidä organisaatiossa hyväksyä. Jos 
työntekijä on pyrkinyt parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen, mutta 
sitten käykin vahinko, ei huutaminen 
tai nöyryyttäminen johda mihinkään. 
Meidän organisaatiomme fiksut ihmi-
set kyllä ymmärtävät virheen tehtyään 
tarkastella työprosessejaan ja luulta-
vasti seuraavalla kerralla tarkistavat 
asiat kahteen kertaan.
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Se, että tutkinnanjohtaja 
vastaa esitutkinnasta 

tiedottamisesta, ei tietysti 
tarkoita, etteivätkö kaikki 
koko poliisiorganisaatiossa 

tekisi muuta viestintää, kuten 
ennalta estävää tiedottamista. 

Poliisin työssä esitutkinnasta tiedotta-
mista säätelee esitutkintalaki, jonka mu-
kaan "oikeus antaa tietoja esitutkinnasta 
julkisuuteen on tutkinnanjohtajalla ja 
hänen esimiehillään sekä heidän määrää-
mällään muulla virkamiehellä". Suomeksi 
tämä tarkoittaa, että on sovittavissa, kuka 
jutuista tiedottaa. Näin ollen se, että tut-
kinnanjohtaja on puolitoista kuukautta 
vuosilomalla, ei ole pätevä syy hillota 
kaikkien tutkittavana olevien juttujen tie-
toja pöytälaatikossa. Kun jotain erityistä 
on meneillään, hyvä esimies varmistaa 
tarvittavasti tiedon liikkumisen myös lo-
mansa aikana. Tietenkään tutkintaa ei saa 
vaarantaa ja jollakulla tulee olla asiasta 
kokonaisnäkemys, jotta vain tarpeellinen 
määrä tietoa annetaan julkisuuteen.

Se, että tutkinnanjohtaja vastaa esitut-
kinnasta tiedottamisesta, ei tietysti tar-
koita, etteivätkö kaikki koko poliisiorga-
nisaatiossa tekisi muuta viestintää, kuten 
ennalta estävää tiedottamista. Viestintä-
asiantuntija Anna Sorainen kirjoittaa, että 
yksi viestinnän trendi on hierarkioiden 
murtuminen. Tämä näkyy Soraisen mu-
kaan muun muassa siinä, ettei titteleillä 
tai asemalla sinänsä ole yleisön silmissä 
arvostusta, ja kaikista vähiten pompöösi 
titteli vaikuttaa nuorten silmissä. Parhai-
ten auktoriteettien murtumista todistaa 
se, että tutkimusten mukaan nuorten 
mielestä suurimpia vaikuttajia ovat vi-
deobloggarit, vloggaajat. Niinpä 2010-lu-
vun mielipidejohtajia ovat ihmiset, joiden 
olemassaolosta nuorten vanhemmilla ei 
välttämättä ole edes tietoa.

Miten tämä murros näkyy poliisi-
organisaation viestinnässä? Poliisi on 
linjaorganisaatio, poliisilaitokset ovat 



160

Poliisin kuuluu 
kuitenkin aina 
viestinnässään 

mitoittaa ilmiöt 
ja asiat oikeille 

paikoilleen. 

päällikkövirastoja ja hierarkiat todel-
lisuutta. Samalla olemme kuitenkin 
hyvin asiantuntijaorien-
toitunut virasto eikä or-
ganisaatiollamme ole 
vaikeuksia taipua siihen, 
ettei se, jolla on eniten 
metallia olkalaatoissaan, 
välttämättä olekaan paras 
puhumaan tietystä asi-
asta. Yhä useampi johtaja osaa iloita 
alaistensa ammattitaidosta ja rohkai-
see näitä hyödyntämään sitä, oli kyse 
sitten viestinnästä tai muista työteh-
tävistä. Julkisuudessa puhuu se, joka 
parhaiten hallitsee kokonaisuuden, ei 
se, jolla on korkein virka-asema.

Ammattimaista ja neutraalia suhtau-
tumista viestintään ei aina tehdä hel-
poksi. Joillain poliisiasemilla saattaa 
olla käytössä sellainen järjetön tapa, 
että aina, kun jonkun kollegan naama 
on vilahtanut lehdessä, tämä velvoite-
taan tarjoamaan muille kakkukahvit. 
Puolustusvoimien kansainvälisissä 
tehtävissä ollessani puhuttiin media-
keissistä; mediassa esiintynyt joutui 
ostamaan lavallisen virvoitusjuomia 
muille. On selvää, että heti kun mi-
nulla oli valta ja mahdollisuus, lopetin 
tällaiset käytännöt saman tien. Eihän 
virkamiestä kuulu sanktioida – edes 
positiiviseen sävyyn – siitä, että tämä 
hoitaa julkisuuslain mukaisia tehtävi-
ään kertomalla työstään. Tai siitä, että 
työntekijä tuottaa organisaatiolleen 
lisäarvoa, kun avaa kansalaisille toi-
mintaamme median avulla. Jos tämä 
omituinen käytäntö olisi ollut käytös-
sä esimerkiksi Lapin poliisilaitoksella, 

olisi oikeasti merkittävä osa palkastani 
kulunut kollegojen kakkukahveihin.

Mutta palataanpa 
vielä siihen nuorem-
paan konstaapeliin. 
En tiedä, onko hän 
urallaan tähän men-
nessä joutunut kajoa-
maan sosiaaliseen me-
diaan, mutta toivon, 

ettei hän sulje itseltään turhaan ovia ja 
estä omaa työllistymistään esimerkiksi 
netissä toimivana poliisina sillä, että 
vapaaehtoisesti tunnesyiden vuoksi 
tipahtaa muuttuvan maailman vank-
kureilta.

* * *

Viestintä tuntuu siis käyvän välillä 
myös tekijöidensä tunteisiin, mutta 
ennen muuta sen soisi vaikuttavan 
vastaanottajiin. Artikkelini alussa ker-
roin, kuinka eläväinen kansalaismieli-
pide onkaan sen suhteen, mitä poliisi 
työssään tekee. Sama eläväisyys jatkuu 
myös siinä, mitä poliisin työstä kerro-
taan.

Mediassa näyttää tällä hetkellä vallit-
sevan  adjektiivikiima. Kaikki on niin 
kovin hyytävää, kylmäävää, hellyttävää 
tai järkyttävää. Kansa ”raivostuu” tä-
män tästä, etenkin somessa, ja netti-
lehtiä lukiessa tuntuu, ettei kukaan 
osaa enää suhtautua mihinkään sillä 
tavalla normaalisti, asioina. Tämä joh-
tuu osin siitä, että monet mediatoimi-
jat ovat erityisen riippuvaisia klikkauk-
sista ja jutun parissa vietetystä ajasta. 
Vain luettu juttu tuo mainostuloja ja 
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lukija on saatava koukuttumaan tavalla 
tai toisella: yleensä tunteella. Mistä muut 
ovat tänään raivostuneet? Pitäisikö mi-
nunkin?  

Onneksi poliiseina meidän ei tarvitse, 
emmekä me saa, tarjota viestinnällämme 
polttoainetta tunteiden roihulle. Huumo-
rinappulaa voi kutkutella hyvällä maulla 
ja johonkin alkukantaiseen vetoaa myös 
poliisikoiran uraansa aloittelevan pennun 
kuva. Huoli kadonneesta vanhuksesta tai 
oman polkupyörän turvallisuudesta on 
toivottava reaktio, jos se saa aikaan autta-
mista tai polkupyörän lukitsemista. Am-
pumatapauksessa kannattaa muistuttaa, 
että laukausten äänet saattavat aiheuttaa 
ihan ymmärrettävästi pelkoa. Henkeä ja 
terveyttä vaarantavissa tilanteissa tiedot-
taminen on ensisijaisen tärkeää turvalli-
suuden tunteen palauttamiseksi. Mutta 
liioitella ei saa, eikä tarvitse.

Hyvä viestintä siis herättää tunteita. 
Poliisin kuuluu kuitenkin aina viestin-
nässään mitoittaa ilmiöt ja asiat oikeille 
paikoilleen. Tavallista ihmistä uhkaavat 
rikokset ovat usein tieliikenteessä tai 
tietoliikenteessä tapahtuvia. Tielläliikku-
ja joutuu rattijuopon tai kaaharin takia 
onnettomuuteen. Petosrikos puolestaan 
vaanii helposti sitä, joka sinisilmäisenä 
liikkuu netissä kukkaron nyörit leväl-
lään. Näitä asioita ei kuitenkaan pelätä, 
eivätkä ne herätä suuria tunteita. Sen si-
jaan harvinaiset, vakavat ja äärimmäiset 
teot saavat paljon näkyvyyttä ja vaikut-
tavat turvallisuuden tunteeseen. Meidän 
tehtävämme on palauttaa asioita mitta-
suhteisiinsa. Kun seuraavan kerran näet 
jossain keskustelupalstalla väitteen siitä, 
että poliisi vähättelee tai salailee asioita, 
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kannattaa miettiä uudestaan. Voisiko 
kyse kuitenkin olla siitä, että asiasta on 
viestitty siinä suuruusluokassa, johon 
se tässä yhteiskunnassa kuuluu?

Poliisin on nykymaailmassa huo-
lehdittava myös siitä, 
että tiedottaminen ei 
esimerkiksi laukaise 
väkivallantekoja jo-
tain kansanryhmää 
kohtaan.

Juhana Torkki on 
kirjoittanut, kuinka 
ihmisen aivot eivät 
juurikaan ole muut-
tuneet 50 000 vuodessa. Torkki perus-
telee tätä sillä, että siinä missä esivan-
hempamme kokoontuivat leirinuotion 
ääreen kertomaan tarinoita, kokoon-
numme nykyisin yhteisten tarinoiden 
ääreen sosiaalisen median äärelle. Me-
dia tiedostaa tarinoiden voiman, siksi 
se kertoo niitä mielellään. Poliisina 
työskentelevän on hyvä muistaa, että 
rikostarinat ja kertomukset traagisista 
tapahtumista ovat erityisen kiinnosta-
vaa materiaalia ja ne "myyvät hyvin". 
Jokin omassa yksikössä tutkittavana 
oleva tapaus voi siis saada kohtuutto-
malta tuntuvat mittasuhteet, kun me-
dia haluaa kertoa yleisölleen voimak-
kaan tarinan. Tarinat usein muuttuvat 
sitä herkullisemmiksi, mitä enemmän 
niissä on yksityiskohtia. Välillä tämä 
yksityiskohtien kaivelu ylittää selvästi 
hyvän maun rajat. Erään katoamista-
pauksen yhteydessä toimittaja pyysi 
minua kuvailemaan tarkoin, millä ta-
valla kadonneen henkilön kehitys-
vamma oikein ilmenee. En kertonut.

Poliisina olossa on mahtavaa myös 
se, että ei tarvitse tarpeettomasti spe-
kuloida asioilla. Jokin aika sitten La-
pin alueella sattui auto-onnettomuus, 
joka alkutietojen mukaan kuulosti 

pahalta, mutta jon-
ka seuraukset olivat 
lopulta lievät. Koska 
auto-onnettomuudet 
tapahtuvat julkisil-
la paikoilla ja kiin-
nostavat yllättävän 
monia, valmistelin 
tavalliseen tapaan 
aiheesta tiedotteen 

ja julkaisin sen. Tiedotteen lopussa 
kerrottiin, ettei aiheesta sillä hetkellä 
ole annettavaksi lisätietoja. Toimittaja 
kuitenkin soitti ja vaati saada puhua 
tutkinnanjohtajan kanssa.

Olin tarkoituksella tehnyt mahdolli-
simman kattavan tiedotteen ja tiesin, 
että sitä tarkempiin yksityiskohtiin 
emme tulisi menemään missään vai-
heessa. Niinpä tiedustelin, millaisia 
lisätietoja toimittaja tarvitsee. Hän oli-
si halunnut tutkinnanjohtajan arvion 
siitä, mitä olisi voinut käydä, jos oli-
si käynyt hieman toisin. Sitä puhelua 
minun ei tarvinnut kuitenkaan ohjata 
tutkinnanjohtajalle. Pystyin heti kerto-
maan, että poliisi ei spekuloi.

On helppo kuvitella, millaisia ot-
sikoita tutkinnanjohtajan spekulaa-
tioista olisi saanut: ”Monen ihmisen 
henki oli vaarassa – poliisi: suuronnet-
tomuus oli lähellä!”. Onhan se tietysti 
raflaavampi kuin ”Kolme autoa kola-
roi nelostiellä, kaksi loukkaantui lie-
västi”.

Poliisina työskentelevän 
on hyvä muistaa, 

että rikostarinat ja 
kertomukset traagisista 

tapahtumista ovat 
erityisen kiinnostavaa 

materiaalia ja ne ”myyvät 
hyvin.”
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* * *

Kun ahkera opiskelusi tuottaa tulosta 
ja valintakokeessa menestyminen avaa 
sinulle Hervannan kampuksen portit, 
sinusta tulee lähipiirisi silmissä poliisi. 
Vaikka et ihan vielä olekaan poliisi, vies-
tit silti poliisina. Kun jaat somessa jotain 
rikosasiaa käsittelevän uutisen, kaverisi 
pohtivat, miksi jaat juuri tämän uutisen, 
etkä niitä kymmeniä muita. Tarkalleen 
ottaen he miettivät, mitä tiedät tästä asi-
asta enemmän kuin he: miksi tämä on 
mielestäsi niin tärkeää ja kertooko se 
jostain isommasta ilmiöstä? Riviesi välit 
tutkitaan suurennuslasilla.

Laki edellyttää poliisilta tiettyä käytöstä 
myös vapaa-ajalla ja tämä pätee erityisen 
hyvin myös somessa. Vaikka poliisihenki-
löstöllä on sananvapaus, on se toisinaan 
rajoitettu. Siksi oma roolinsa kannattaa 
tiedostaa alusta alkaen. Rikollista elämää 
tai laittomuuksia ihannoivan materiaalin 
jakaminen ei kerta kaikkiaan sovi. Kuten 
ei sovi myöskään virkapukukuva Tin-
deriin. Jokainen voi myös pohtia, voiko 
poliisin puolueettomuuteen luottaa, jos 
poliisi jakaa valikoidusti uutisia vaikka-
pa vain rikosepäilyistä, joissa epäilty on 
ulkomaalainen, ja sivuuttaa samalla suu-
rimman osan rikoksista, eli ne, joissa 
epäillään alkuperältään suomalaista.

Irlantilainen, kymmenen vuotta Suo-
messa asunut tuttavani kertoi ihmetel-
leensä ulkomaalaisten kavereidensa kans-
sa, miksi poliisi näkyy niin usein erään 
tietyn yrityksen asiakkaana. Irlantilainen 
kavereineen oli tehnyt havaintonsa sen 
verran usein, että arveli meillä olevan vi-
rallista yhteistyötä. Kerroin hänelle ajas-

Pystyin heti kertomaan, että 
poliisi ei spekuloi.

 Kun jaat somessa jotain 
rikosasiaa käsittelevän 

uutisen, kaverisi pohtivat, 
miksi jaat juuri tämän uutisen, 

etkä niitä kymmeniä muita.

Irlantilainen, kymmenen 
vuotta Suomessa asunut 

tuttavani kertoi ihmetelleensä 
ulkomaalaisten kavereidensa 

kanssa, miksi poliisi näkyy niin 
usein erään tietyn yrityksen 

asiakkaana.
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ta, jolloin tein työvuoroja Itä-Uuden-
maan poliisilaitoksen itäosissa: siellä ei 
öiseen aikaan ollut mikään muu paik-
ka auki, kanta-asiakkuus oli siis pakon 
sanelema. Totesin, että poliisilla ei ole 
yhteistyösopimus-
ta tämän yrityksen 
kanssa, eikä toisil-
le yrityksille tarjota 
parempaa palvelua 
kuin toisille. Häm-
mennyin silti kysy-
myksestä, sillä ei käy 
laatuun, että poliisi 
edes näyttäisi suosi-
van jotain liikeyritys-
tä toista enemmän, ellei kyseessä ole 
valtionhallinnon kilpailuttama palve-
luntarjoaja. Poliisia ei voi ostaa.

Poliisilla ei myöskään saa mainostaa. 
Siksi ei sovi, että poliisin vaatteet saa-
tuasi esiinnyt sukulaisesi liikeyrityksen 
Facebook-päivityksissä tai että edistät 
omaa poliittista uraasi virka-aseman 
avulla.

* * *

Sanoilla on aina haluttu vaikuttaa pait-
si hyvässä myös pahassa; propagandan 
juuret ovat pitkällä historiassa. Kun 
vallanpitäjä tahtoo muuttaa maail-
maa, hän alkaa käyttää valitsemastaan 
menettelystä ylistävää kieltä ja kovin 
sanoin moittia muita vaihtoehtoja. 
Sanoilla miekkailu voi kestää pitkään-
kin, mutta sanojen voimalla saadaan 
aikaan melkoisia maanvyörymiä. Sa-
noilla saatiin perusteltua esimerkiksi 
se, että lopulta monenkin mielestä oli 

hyvä idea sulkea ihmisiä suurin jou-
koin keskitysleireille.

Sosiaalisen median kautta jokainen 
voi halutessaan käynnistää kansanliik-
keen tai lietsoa vallankumousta. Jokai-

nen voi olla "media" 
ja jakaa tietoa tai val-
hetta. Tuoreessa si-
säisen turvallisuuden 
strategiassa, joka po-
liisinkin työtä ohjaa, 
sanotaan: ”Nopeasti 
leviävää valheellista 
tietoa on mahdollis-
ta käyttää tuhoisasti, 
verkossa on mah-

dollista mustamaalata ja uhkailla ih-
misiä vailla pelkoa oikeusjärjestelmän 
rajoitteista. Yleinen mielipide ei ole 
koskaan ollut käsitteenä selvä, mutta 
sosiaalinen media saattaa entisestään 
vääristää sitä.”

Osaltaan juuri helppouden ja saa-
tavuuden vuoksi elämme parhaillaan 
aikakautta, jota leimaa tiedolla häm-
mentäminen. Sitä kutsutaan myös in-
formaatiovaikuttamiseksi. Pyrkimyk-
senä on usein se, että asiat saadaan 
näyttäytymään sellaisessa valossa, että 
tiedon vastaanottajat tekevät itse it-
sensä kannalta haitallisia päätöksiä. 

Koska vahva ja yhtenäinen kansa on 
hankalampi taivutella jonkun muun 
tahtoon, tehdään informaatiovaikut-
tamista ennen muuta yhteiskuntien 
heikentämiseksi ja kaksinapaisuuden 
eli polarisaation lisäämiseksi. Täs-
tä syystä valeuutisia tehtailevat tahot 
yrittävät murentaa luottamusta myös 
viranomaisia ja valtiota kohtaan.

Koska vahva ja yhtenäinen 
kansa on hankalampi 
taivutella jonkun 

muun tahtoon, tehdään 
informaatiovaikuttamista 
ennen muuta yhteiskuntien 

heikentämiseksi ja 
kaksinapaisuuden eli 

polarisaation lisäämiseksi. 
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Osansa tästä saa myös poliisi, joka tois-
tuvasti esiintyy tiedotusvälineiksi itseään 
kutsuvien verkkosivujen jutuissa ikävässä 
valossa. Tyypillistä tälle sekoittamiselle 
ja hämmentämiselle on, että asiat irrote-
taan asiayhteyksistään ja poliisin toiminta 
esitetään perusteettomasti virheellisenä. 
Lakipykäliä tulkitaan vastoin lainsäätäjän 
tarkoitusta ja asiat esitetään hämärässä 
valossa, eikä väitteiden kohteelle koskaan 
anneta tilaisuutta kertoa omaa näkemys-
tään asioista.

Suomesta on sanottu, että meidän 
korkea koulutustasomme suojaa mei-
tä suurimmalta disinformaation uhalta. 
Siltä suojaa myös journalistinen media, 
joka seuloo uutisiinsa lähteitä ja kaikkien 
osapuolten näkökulmia. Vaara onkin to-
dellinen vasta, jos ihmiset alkavat uskoa 
valemedian valheita tai jos he eivät usko 
enää oikein mihinkään.

Oleellinen osa tätä ilmiötä on se, että 
valheiden levittäjät väittävät olevansa to-
tuuden asialla ja sen viimeisiä airuita. He 
myös vetoavat herkästi sananvapauteen 
vaatiessaan oikeutta sanoa ihan mitä ta-
hansa. Olen usein hämmästellyt, kuinka 
monelle on epäselvää, mitä lakiin kir-
jattu sananvapaus oikeasti tarkoittaa. Se 
tarkoittaa oikeutta julkaista asioita ilman 
ennakkosensuuria. Sen sijaan vastuuva-
paudesta sananvapauslainsäädännössä ei 
mainita sanakaan. Kukaan ei koskaan ole 
säätänyt lakia, joka vapauttaisi ihmiset 
vastuusta sanomistensa tai kirjoitustensa 
suhteen.

Mistä tämän kyseenalaisilla keinoil-
la vaikuttamisen sitten erottaa oikeasti 
tyytymättömästä kansalaisesta? Onhan 
totta, että toisinaan kansalaiset koke-

Olen usein hämmästellyt, kuinka 
monelle on epäselvää, mitä 
lakiin kirjattu sananvapaus 

oikeasti tarkoittaa.
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vat poliisin toimineen virkatehtävillä 
moitittavasti. Tätä varten on kehitetty 
kantelujärjestelmä, jolla asia saatetaan 
viralliseen prosessiin. Informaatiovai-
kuttamiseen viittaavissa tapauksissa 
virallista prosessia ei 
yleensä edes yritetä, 
koska jo valmiiksi 
tiedetään poliisin toi-
mineen lain mukaan 
oikein. Sen sijaan 
omaa asiaa ajetaan valheilla ja musta-
maalaamisella.

Poliisissa ilmiö on tunnistettu ja 
henkilöstöä ohjataan suojautumaan 
tältä vaikuttamiselta. Tärkeintä on 
toimia siten, että oma toiminta kes-
tää kriittisen tarkastelun. Lisäksi on 
syytä asettaa verkkohäiriköt omaan 
arvoonsa. Samalla tavalla poliisi osaa 
laittaa oikeaan mittakaavaan sen, kun 
13-vuotias kutsuu partiota "paskala-
keiksi", eikä uhraa huutelijaan energi-
aansa. Ei provosoiduta, kun provosoi-
daan. 

Poliisi organisaationa voi parhaiten 
suojautua ottamalla itse viestinnän il-
matilan haltuun omien toimiensa osal-
ta. Toisin sanoen tekemällä sitä, mistä 
tässä artikkelissa on koko ajan puhut-
tu: ammattitaitoista viestintää oikeaan 
aikaan.

* * *

Poliisin työssä on monenlaisia vaativia 
erityistilanteita, joissa vaativimmis-
sa käyttöön otetaan parhaat voimat. 
Vaikka perustoimet onnistuvat meistä 
jokaiselta, erikoistunut ammattilainen 

on vaativassa tilanteessa paikallaan. 
Yhtä lailla vaativissa tilanteissa vies-
tinnän tulee olla harjoiteltua ja sitä te-
kemässä pitää olla ykkösketju.

Menneessä maailmassa viestintää 
laitettiin tekemään 
ne, joille ei keksitty 
muuta hommaa. Se 
oli aikaa, jolloin kaik-
ki, mitä tv:ssä sanot-
tiin, oli muka totta 

ja opettajaa, poliisia ja kansanedusta-
jaa uskottiin ja kunnioitettiin pelkän 
aseman takia. Nykyisessä maailmassa 
jokainen ihminen on oman elämänsä 
uutistoimisto ja on tavallista, että jopa 
alojensa johtavien asiantuntijoiden 
näkemykset kiistetään siksi, että ”oma 
fiilis on erilainen”. Tiedon oikeellisuu-
desta käydään omassa päässä jatkuvaa 
neuvottelua, ja poliisinkin pitää pe-
rustella väitteensä. Oman lusikkansa 
soppaan upottaa edellä käsitelty infor-
maatiovaikuttaminen.

Poliisityö on osastensa summa, jos-
sa viestintä vaikuttaa siihen, kuinka 
partio otetaan keikkapaikalla vastaan, 
ja partion käytös siihen, kuinka us-
kottavana viestintää pidetään. Tämä 
riippuvuus on hyvä sisäistää maail-
massa, jossa kokonaiset organisaatiot 
voidaan leimata pitkäksi aikaa yhden 
epäonnistumisen vuoksi ja maineen 
menettäminen on yhden klikkauksen 
päässä. Poliisissa kynä tukee miekkaa, 
kun pidämme yllä yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta.

Poliisissa ilmiö on 
tunnistettu ja henkilöstöä 

ohjataan suojautumaan 
tältä vaikuttamiselta. 
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Poliisityö on osastensa summa, 
jossa viestintä vaikuttaa 

siihen, kuinka partio otetaan 
keikkapaikalla vastaan, ja 

partion käytös siihen, kuinka 
uskottavana viestintää 

pidetään.
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Timo Korander on opinnäyte-
opintojen, tutkimusmenetelmien 
ja kriminologian yliopettaja 
Poliisiammattikorkeakoulussa. 
Hänen uransa poliisissa opet-
tavana tutkijana ja tutkivana 
opettajana alkoi jo vuonna 
1993 silloisessa Poliisiopistossa.

Korander on kriminologiasta 
väitellyt oikeustieteen tohtori.

Opetuksen ohella Korander 
tekee tieteellistä tutkimusta  
poliisista, muun muassa poliisin 
ammattikulttuurista.

TUTKIJAT POLIISISSA

Timo Korander 

Olen työskennellyt yli kaksi 
vuosikymmentä rikollisuu-
den ja sen kontrollin tie-

teellisenä tutkijana, kriminologina ja 
tiedeopettajana Poliisiammattikorkea-
koulussa ja sen edeltäjässä Poliisiopis-
tossa, Espoossa. Erään mielenkiintoi-
simmista tutkimuksista teimme kol-
legojen kanssa vuosituhannen vaih-
teessa Tampereella, jossa nuorisolla 
oli perjantai- ja lauantai-iltaisin tapana 
kokoontua juhlimaan ja julkisesti juo-
maan alkoholia.

Tämä nuorison käytös häiritsi an-
karasti kansalaisia, kuten niin mo-
nessa muussakin kaupungissa noihin 
aikoihin. Niinpä Tampereen poliisi 
päätti pistää keskustan tehovalvon-
taan. Aloitettiin vuoden kestävä nol-
latoleranssikokeilu, jossa perjantai- ja 
lauantai-iltoihin panostettiin aiempaa 
suuremmalla miehistövoimalla. Myös 
silloisen Poliisikoulun opiskelijoita 
osallistui lukuisina iltoina useallakin 
poliisimaijalla ohjaajien kanssa tiuken-
nettuun valvontaan.

Linjana oli puuttua mahdollisim-Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Tällainen 
tieteellinen 

tutkimus tuottaa 
tärkeää tietoa 

siitä, miten poliisi 
toimii ja mitä 

poliisitoiminnasta 
seuraa.

man moneen nuorten aiheuttamaan 
häiriöön, kaikki mahdolliset pullot ta-
kavarikoitiin ja tyhjennet-
tiin ja sakkoja annettiin 
mahdollisimman usealle 
alaikäiselle ”julkijuojalle”. 
Lukuisia nuoria vietiin 
myös sosiaalityön nuo-
risopäivystykseen, Paus-
siin, josta lastensuojelun 
virkailijat olivat tapahtu-
neesta yhteydessä nuor-
ten vanhempiin.

Me tieteelliset tutkijat seurasimme 
monilla eri tavoin mitä tapahtui: haas-
tattelimme poliiseja, lastensuojelun 
ammattilaisia ja nuoria itseään ja teim-
me lomakekyselyjä tamperelaisille. 
Kaikilta kysyimme, mitä he olivat ko-
keneet ja havainneet projektia ennen, 
sen aikana ja sen jälkeen. Analysoim-
me tarkkaan rikos- ja häiriötilastoja 
pitkältä ajalta, jotta pystyimme näke-
mään, millaisia muutoksia tapahtui.

Palataan noihin muutoksiin myö-
hemmin.

Tällainen tieteellinen tutkimus tuot-
taa tärkeää tietoa siitä, miten poliisi 
toimii ja mitä poliisitoiminnasta seu-
raa. Sillä saadaan tärkeää tietoa po-
liisitoiminnan suunnitteluun, ohjaa-
miseen ja johtamiseen. Tieteellisellä 
tutkimuksella voidaan monin tavoin 
palvella poliisia ja tarkastella kriittises-
tikin, miten poliisi toimii ja mitä siitä 
seuraa ja miten kansalaiset kokevat 
poliisitoiminnan.

Toimin siis tutkijana poliisissa ja 
opetan poliisissa, miten tällaista po-
liisialan tutkimusta tehdään. Mutta, 

mutta! Suurin osa poliisissa toimivista 
tutkijoista ei ole näitä tiedetutkijoita, 

vaan he ovat rikos-
tutkijoita, ”dekka-
reita”. Molemmista 
kuitenkin puhutaan 
poliisin arjessa tutki-
joina. Tämä artikkeli 
syventyy tarkastele-
maan näiden tutkijoi-
den työn samankaltai-
suuksia ja eroavuuk-
sia. Samankaltaisuutta 

löytyy rutkasti!
Tutkijoiden töillä, niin rikostutkin-

nalla kuin tieteellisellä tutkimuksella, 
on paljon yhtäläisyyksiä. Näiden yh-
täläisyyksien avulla ne, jotka tuntevat 
rikostutkintaa, mutta eivät niinkään 
tiedepohjaista tutkimustyötä, voivat 
saada lisäymmärrystä ja valaisevia 
välähdyksiä näiden kahden välillä. 
Samalla itse asiassa voi oppia molem-
mista ja toisinkin päin – tiedetutkijat 
rikostutkinnasta! Molemmissa on var-
sin samanlaiset periaatteet sekä pro-
sessit ja tuotoksetkin. Olennaista on 
suunnitelmallisuus, systemaattisuus, 
objektiivisuus, ongelman ratkaisu eli 
vastausten etsiminen keskeisiin kysy-
myksiin, erilaiset aineiston hankinnan 
välineet ja aineiston analyysit tulok-
sineen sekä raportointi loppupäätel-
mineen ja yhteenvetoineen. Kaikki 
nämä kirjataan loppuraportteihin, joi-
ta ovat esitutkintapöytäkirja ja tutki-
musraportti. Lisäksi tehdään arvioiva 
pohdinta, miten onnistuttiin ja missä 
olisi kehitettävää. Tämä viimeinen kir-
jataan tutkimuksessa raporttiin, kun 
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Tutkijoiden töillä, niin 
rikostutkinnalla kuin 

tieteellisellä tutkimuksella, on 
paljon yhtäläisyyksiä.

Olennaista on suunnitelmallisuus, 
systemaattisuus, objektiivisuus, 

ongelman ratkaisu eli 
vastausten etsiminen 

keskeisiin kysymyksiin, 
erilaiset aineiston hankinnan 

välineet ja aineiston 
analyysit tuloksineen sekä 

raportointi loppupäätelmineen 
ja yhteenvetoineen.

taas esitutkintaprosessissa rikostutkijat ja 
tutkinnanjohtaja käyvät loppuarviokes-
kustelut ja lopulta syyttäjä arvioi esitut-
kintapöytäkirjan avulla tapauksen.

On hyvä ymmärtää, että molempia 
tutkijan töitä opetellaan Poliisiammatti-
korkeakoulussa, niin rikostutkijan kuin 
tieteellisen tutkijan. Nimittäin poliisin 
AMK- ja YAMK-opinnäytteet rinnas-
tetaan korkeakoulussa tehdyiksi tieteel-
lisiksi tutkimuksiksi, joissa harjoitellaan 
tieteellistä kirjoittamista. Ja tietenkin Pol-
amkissa opiskellaan rikostutkijan osaa-
mista. Jotta käsitteet eivät mene sekaisin, 
määritellään ne tässä. Kun jatkossa pu-
hutaan rikos- tai esitutkinnasta tai pel-
kästä tutkinnasta, sen tekijät ovat poliisin 
rikostutkijoita ja tutkinnanjohtajia. Kun 
jatkossa puhutaan tutkimuksesta, tarkoi-
tetaan tiedetutkimusta, jota tieteelliset 
tutkijat tekevät.

* * *

Rikostutkintaa on luonnollisesti suun-
niteltava ja johdettava. Rikostutkinnan 
johtaja ja rikostutkijat yhdessä suunnit-
televat, miten rikostapausta lähdetään 
tutkimaan. Suunnitellaan, kuinka monta 
poliisia voidaan sitoa vaikkapa puuko-
tustapauksen tutkintaan. Päätetään kuka 
rikostutkija hoitaa teknisen tutkinnan, 
esimerkiksi käy läpi rikospaikan jälkiä 
ja puukotusvälinettä, ja kuka rikostutki-
ja puolestaan hoitaa rikoksesta epäillyn 
kuulustelun ja mahdollisten todistajien 
etsinnän ja kuulemisen. Vakavampien ri-
kosten esitutkintaa varten tehdään tutkin-
tasuunnitelma, johon kirjataan lukuisia 
esitutkinnassa selvitettäviä seikkoja: jut-



172

Kun esitutkinnassa 
tehdään rikoksen 

tutkintasuunnitelma, 
niin samoin 

tieteellisessä 
tutkimuksessa ja 
opinnäytteissä 

tehdään suunnitelma, 
joka ohjaa 

tutkimusprosessin 
etenemistä. 

tukokonaisuuden yleiskuvaus, epäillyt 
rikokset ja niiden tekoajat ja -paikat, ri-
koksista epäillyt henkilöt, 
rikoksen uhrien eli asian-
omistajien tiedot, alus-
tava tapahtumakuvaus, 
todistelu, rikosvahingon 
määrä ja tarpeen mukaan 
muitakin tutkittavia asioi-
ta, kuten oikeushenkilön 
rangaistusvastuu, rikos-
hyödyn jäljittäminen ja 
liiketoimintakiellon edel-
lytykset.

Kun esitutkinnassa 
tehdään rikoksen tutkin-
tasuunnitelma, niin samoin tieteelli-
sessä tutkimuksessa ja opinnäytteissä 
tehdään suunnitelma, joka ohjaa tut-
kimusprosessin etenemistä. Kyseessä 
on tutkimussuunnitelma. Tutkimus-
suunnitelmaa voidaan nimittää Pol-
amkissa opinnäytesuunnitelmaksikin.

Niin esitutkintasuunnitelmassa kuin 
opinnäyte- ja tutkimussuunnitelmis-
sa määritellään alustavasti, millaista 
ongelmaa lähdetään ratkaisemaan. 
Esitutkinnassa käytetään hyväksi ai-
empaa tietoa siitä, mitä tällaisista ri-
koksista tiedetään, niin juridisesti kuin 
rikostutkinta-asiantuntijuuden ja -ko-
kemuksen pohjalta. Mitä esimerkiksi 
aiemmista puukotustapauksista tiede-
tään, miten niitä on aiemmin tutkittu? 
Samoin tiedetutkimuksessa selvite-
tään, mitä aiempaa tietoa, tutkimusta 
ja kirjallisuutta löytyy. Kun saadaan 
selville, mitä tutkittavasta aiheesta jo 
ennestään tiedetään, voidaan määri-
tellä, mitä uudessa suunnitellussa tut-

kimuksessa jää ratkaistavaksi. Lisäksi 
suunnitellaan, millaisin resurssein 

lähdetään liikkeelle, 
onko kyseessä yhden 
vai useamman tutki-
jan työ ja palkataan-
ko tutkimusapulaisia. 
Suunnitellaan, millais-
ta aineistoa alustavasti 
kerätään ja millä väli-
neillä aineisto analy-
soidaan: tehdäänkö 
esimerkiksi haastatte-
lututkimus, jossa kas-
vokkain haastatellaan 
tutkittavia äänittäen 

haastattelut, vai lähetetäänkö valituille 
vastaajille kyselylomake sähköpostei-
hin tai paperilomakkeena vai löyde-
täänkö vastaus kenties poliisin lukui-
sista rekistereistä ja tilastolähteistä? 
Kaikkia näitä käytettiin aluksi kerto-
massani Tampereen keskustan teho-
valvontahankkeen arvioinnissa.

Rikoksen tutkintasuunnitelma ja tut-
kimussuunnitelma saattavat tutkinnan 
ja tutkimuksen prosesseissa muuttua 
ja edetä muualle kuin osattiin suunni-
tella. Niinpä molempia suunnitelmia 
päivitetään ja täsmennetään tutkinnan 
ja tutkimuksen prosessien edetessä. 
Näin tutkimusta pystytään suuntaa-
maan uudelleen määriteltyihin tutki-
muskysymyksiin, joita pyritään ratko-
maan, jos – ja kuten useinkin – osoit-
tautuu, että alkuperäiset suunnitelmat 
oli tehty liian vähäisen tiedon pohjalla, 
ja kun nyt on jo tutkittu pidemmälle, 
tiedetään mikä on tärkeämpää ratkais-
ta. Tutkinta- sekä tutkimussuunnitel-
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Rikoksen tutkintasuunnitelma 
ja tutkimussuunnitelma 
saattavat tutkinnan ja 

tutkimuksen prosesseissa muuttua 
ja edetä muualle kuin osattiin 

suunnitella.

Esimerkiksi jos ensimmäinen 
epäilty puukottaja voidaan 
olettaakin syyttömäksi, 
ryhdytään etsimään muita 

epäiltyjä.

maa rajataan ja suunnataan molempien 
prosesseissa aiempaa osuvammiksi. Ja 
siksi esitutkinnassa voidaan ottaa uusia ja 
useitakin eri tutkintalinjoja. Esimerkiksi 
jos ensimmäinen epäilty puukottaja voi-
daankin olettaa syyttömäksi, ryhdytään 
etsimään muita epäiltyjä.

Tutkintasuunnitelmasta syntyy tulevan 
esitutkintapöytäkirjan johdanto. Samoin 
tieteellistä tutkimussuunnitelmaa käy-
tetään mahdollisimman paljon hyväksi 
tulevassa tutkimusraportissa. Usein lä-
hes kaikki tutkimussuunnitelman teksti 
pystytään sisällyttämään lopulliseen ra-
porttiin, ja on jopa niin, että useat tutkijat 
jatkavat tutkimussuunnitelmapohjan täy-
dentämisellä tutkimuksen kirjoittamista, 
eli suunnitelmasta päivittyy pikkuhiljaa 
itse tutkimusraportti.

Alustavasta tutkintasuunnitelman hah- 
motelmasta tulee tutkintaa ohjaava, var-
sinainen ja virallinen tutkintasuunnitel-
ma siinä vaiheessa, kun esitutkintavi-
ranomainen ja syyttäjä ovat sen hyväk-
syneet viimeistään yhteisessä aloituskes-
kustelussa. Samoin tutkimussuunnitel-
malle tarvitaan ensinnäkin tutkimuksen 
ja opinnäytetyön ohjaajan hyväksyntä ja 
usein vaaditaan erikseen anottu ja hy-
väksytty virallinen tutkimuslupa. Pol- 
amk myöntää pitkälti poliisissa tapahtu-
van tutkimuksen tutkimusluvat. Niissä 
tilanteissa, joissa tarvitaan tutkimuslupa, 
esimerkiksi jos tutkimus ja opinnäytetyö 
koskee poliisin ei-julkisia henkilörekis-
tereitä, kuten rikosilmoitusjärjestelmää, 
tulee tehdä pätevä ja varsin pitkälle viety 
tutkimussuunnitelma, jota varten pitää 
käytännössä tehdä jo aika paljonkin tut-
kimustyötä.
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Näkemyksiä ei 
perusteta omiin 

mielipiteisiin ja 
ennakkoasenteisiin, 

vaan hankitaan 
pitäviä todisteita, 

sellaisia, että 
niiden voidaan 
osoittaa olevan 

rikostutkijan tai 
tutkijan näkemyksistä 
riippumattomia, siis 

objektiivisia. 

* * *

Kaikessa pyritään systemaattisuuteen, 
järjestelmällisyyteen. Sieltä sun täältä, 
miten sun sattuu, ei tie-
toa keräillä, vaan kaikki 
kerättävä tieto pyritään 
keräämään systemaatti-
sesti ja dokumentoidus-
ti (eli kirjaamalla tarkas-
ti muistiin) molemmissa 
prosesseissa.

Rikostutkinnassa käy-
dään lakitekstit syste-
maattisesti läpi: esimer-
kiksi minkä rikoksen 
tunnusmerkit täyttyvät 
eli mistä rikoksesta on 
tutkinnassa kyse. Sys-
temaattisesti pohditaan mitä tullaan 
tekemään ja miten. Esitutkinnassa 
käytetään niin taktisia kuin teknisiä ri-
kostutkinnan menetelmiä. Kuulustel-
laan todistajia ja asianosaisia, tehdään 
kotietsintöjä, takavarikkoja, kiinniot-
toja ja pidätyksiä. Etsitään rikostieto-
kannoista vastaavia juttuja eli pyritään 
sarjoittamaan, onko tekijä mahdol-
lisesti sama kuin muissa vastaavissa 
rikoksissa. Hankitaan teknisiä todis-
teita; sormenjälkiä, teletunniste- ja 
telekuuntelutietoja. Kaikessa pyritään 
suunnitelmallisuuteen ja systemaatti-
suuteen. Suunnitelmallisuutta on edel-
leen se, että voidaan suunnitella usei-
ta tutkintalinjoja, eli esimerkiksi auki 
olevassa puukotustapauksessa voi olla 
samanaikaisesti useita eri rikoksesta 
epäiltyjä.

Niin ikään tieteen teossa edetään 

organisoidusti ja systemaattisesti. Jo 
alkuvaiheessa tehdään systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus, jotta tiedetään, 
mitä asiasta tiedetään aiemmin. Toi-

sinaan koko tutkimus 
voi perustua täysin 
kirjallisuuteen, jolloin 
tutkimus perustuu pel-
kästään aiempaan tie-
toon, mutta sen uuteen 
kokoavaan analyysiin. 
Voidaan kerätä suunni-
tellusti muutaman hen-
kilön haastatteluaineis-
to tai lähettää laajalle 
otokselle lomakekysely 
tai tehdä rikostietokan-
tojen ja rikostilastojen 
perusteella tilastollista 

analyysia. Edellinen on kvalitatiivista 
eli laadullista tutkimusta ja jälkimmäi-
set kvantitatiivista eli määrällistä tutki-
musta.

Systemaattisuuden periaatteeseen 
liittyy pyrkimys objektiivisuuteen. 
Näkemyksiä ei perusteta omiin mie-
lipiteisiin ja ennakkoasenteisiin, vaan 
hankitaan pitäviä todisteita, sellaisia, 
että niiden voidaan osoittaa olevan 
rikostutkijan tai tutkijan näkemyksis-
tä riippumattomia, siis objektiivisia. 
Siksi aineistoa on hankittava suunni-
telluilla ja perusteluilla menetelmillä, 
joilla pystytään saamaan perusteltuja 
tuloksia ja väitteitä tosiasioista. Pitää 
olla lähdekriittisyyttä sitä kohtaan, 
mitkä kelpaavat aineistoiksi ja läh-
teiksi. Edelleen tieteen, tieteellisen 
tutkimuksen yksi keskeinen arvo on 
pyrkimys objektiivisuuteen, jossa läh-
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Jos johonkin seikkaan aiotaan 
esitutkinnassa vedota, niin se 
tulisi myös pystyä todistamaan 
eli näyttämään toteen, että 

näin on tapahtunut.

dekriittisesti tarkastellaan, mitkä lähteet 
ovat riittävän tasokkaita, että niihin voi-
daan tutkimuksessa viitata. 

* * *

Esitutkinnassa on määriteltävä monen-
laisia kyseiseen rikostapaukseen sopivia 
käsitteitä. Mikä rikos on mahdollisesti 
tapahtunut, mitä lakia on rikottu ja mil-
laista näyttöä voidaan asiassa saada? Mil-
laiset asiat todistavat epäillyn syyllisyyttä 
tai syyttömyyttä ja millainen saattaisi olla 
teosta tuleva rangaistus? 

Jos johonkin seikkaan aiotaan esitut-
kinnassa vedota, niin se tulisi myös pys-
tyä todistamaan eli näyttämään toteen, 
että näin on tapahtunut. Vaikkapa se, 
onko henkilöä pahoinpidelty nyrkinis-
kulla, voidaan todistaa lääkärin ja mah-
dollisten todistajien lausunnoilla ja mah-
dollisella valvontakameran tai kännykän 
videolla. Nyrkinisku voi jäädä lieväksi 
pahoinpitelyksi, mutta se voi olla myös 
paljon vakavampaa. Siinä tapauksessa, 
että uhri kaatuu ja lyö päänsä katukiveen 
ja kuolee päävammaan, voidaan tutkia 
henkirikosta, esimerkiksi nimikkeillä pa-
hoinpitely ja kuolemantuottamus. Rikos-
tutkijat pohtivat, mitä tiedetään aiemmis-
ta rikostutkinnoista tällaisista tapauksista 
tai mitä tietoa on jo olemassa rikoksen 
mahdollisista tai tiedetyistä tekijöistä, 
epäillyistä. Lopulta kaikki tarpeellinen 
kirjataan ensin esitutkintasuunnitelmaan 
ja sitten esitutkintapöytäkirjaan. Oikeus-
käytännöstä, esimerkiksi korkeimman oi-
keuden ennakkopäätöksistä, löytyy usein 
esimerkkejä, miten asioita on ratkaistu 
vastaavanlaisissa tapauksissa, vaikka nii-
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Kirjallisuuden 
perusteella pystytään 

määrittelemään 
keskeiset käsitteet 

tutkimukselle.

tä ei yksittäiseen esitutkintaan sinänsä 
sovellettaisikaan.

Samoin tiedetutkimuksessa on mää-
riteltävä näkökulma, käsitteet ja tie-
topohja. Ensin arvioidaan karkeasti, 
onko meillä esimerkiksi 
psykologinen, hallin-
totieteellinen, sosiolo-
ginen vai oikeusdog-
maattinen vai kenties 
ammatillinen ja käy-
tännöllinen näkökulma 
tutkimuksessa ja opin-
näytteessä. Entä mitä näiden pohjalta 
tiedetään etukäteen? Mitä aiemmassa 
kirjallisuudessa, tutkimuksessa ja asi-
antuntijatiedossa on kirjoitettu tästä 
aiheesta? Kirjallisuuden perusteella 
pystytään määrittelemään keskeiset 
käsitteet tutkimukselle. Tutkimukses-
sa tämä muodostaa niin sanotun tie-
to- eli teoriapohjan, jonka tulisi olla 
mahdollisimman kiinteästi yhteydessä 
ratkaistaviin ongelmiin. Tämän ai-
emman tiedon tulisi olla apuna, kun 
määritellään ongelmaa, mitä ollaan 
ratkaisemassa eli mihin kysymykseen 
tai kysymyksiin ollaan vastaamassa eli 
mihin tutkimuksella ollaan hakemassa 
ratkaisua. Samoin rikostutkinnassa ai-
empi tieto muun muassa olosuhteista, 
rikoksista, tekijöistä ja tekotavoista 
auttaa käsillä olevan ongelman ratkai-
sussa.

Esimerkiksi siinä Tampereen nol-
latoleranssikokeilun tutkimuksessa, 
joka alussa esiteltiin, etsittiin aiem-
pia tutkimuksia niin Suomesta kuin 
ulkomailta. Millaisia tuloksia vastaa-
vanlaisista tiukennetun ja kohdiste-

tun poliisin tehovalvontahankkeista 
on saatu? Suomesta löytyi esimerkik-
si tuloksia asunnottomiin alkoholis-
teihin – joita vuosikymmeniä sitten 
Suomessa oli nykyistä monin verroin 

enemmän – kohdiste-
tusta tehostetusta kont-
rollista. Toisaalta löytyi 
havaintoja katuprosti-
tuutioon kohdistetusta 
tiukennetusta valvon-
nasta. Ulkomailta löytyi 
paljon hankkeita, kuten 

erityisesti 1990-luvun New Yorkista, 
josta käsite nollatoleranssikin, Zero 
Tolerance, on kotoisin. Nollatole-
ranssi on vertauskuva sille, että poliisi 
yrittää jollain tietyllä alueella mahdol-
lisimman tiukasti puuttua kaikkeen 
häiritsevään ja rikolliseen. Lukuisista 
muiden maiden tutkimuksista löytyi 
todella monenlaisia tuloksia, joita oli 
erittäin mielenkiintoista vertailla Tam-
pereen kokeilun tuloksiin, joista myös 
löytyi moninaisuutta.

Tässä kohtaa haluan kehua tutkijan 
parasta kaveria, joka on erinomainen 
kirjasto. Minulle se kirjasto on Pol-
amkin oma kirjasto. Se on viihtyisä, 
puoleensa vetävä ja kattava poliisi-, oi-
keus- ja yhteiskunta-alan kirjasto. Siel-
lä on erittäin ammattitaitoinen, ystä-
vällinen ja avulias henkilökunta, jonka 
avulla löytää erinomaisia lähteitä niin 
Suomesta kuin ympäri maailmaa. He 
myös kouluttavat opiskelijoita tiedon-
hakuun, jotta opinnäytteisiin onnis-
tuttaisiin saamaan mahdollisimman 
pätevää ja lähdekriittisesti korkea- 
tasoista lähdemateriaalia.
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Tässä kohtaa haluan kehua 
tutkijan parasta kaveria, joka 

on erinomainen kirjasto.

Tieteellisessä työssä on hyvän tieteelli-
sen käytännön ja eettisten periaatteiden 
vuoksi viitattava tarkasti aiempaan tie-
toon, jota käytetään oman tutkimuksen 
pohjana ja apuna. Aiemmin vastaavia ai-
heita käsitelleiden tutkijoiden töihin tulee 
viitata tarkkaan ja antaa heille arvostus 
tehdystä työstä. Tällöin käytetään lähde-
viittausta, jossa tekstiin merkitään selväs-
ti kirjoittajan nimi ja teoksen vuosi ja vii-
tatut sivunumerot, kuten vaikkapa (Hai-
kansalo & Korander 2019, 10). Lähde-
luetteloon merkitään kaikki tarpeellinen 
(bibliografinen) tieto, jotta lukija löytää 
lähteen äärelle: Haikansalo, Anu & Ko-
rander, Timo 2019. Opinnäytetyöohje. 
Opinnäytetyön prosessi, toteutus ja arvi-
ointi poliisi (AMK) -tutkinnossa. Tampe-
re. Poliisiammattikorkeakoulu. Teos luet-
tu Polamkin sähköisestä oppimisalustas-
ta, Moodlesta 18.9.2019. Verkko-osoite 
liitetään nykyään lähdeluetteloon, mutta 
tässä esimerkissä sitä ei nyt tarvita.

Vastaavasti rikostutkinnassa tehdään 
useita eri raportteja, joihin merkitään sel-
västi, mistä lähteestä on kysymys. Onko 
kyse rikosilmoituksesta, rikospaikkavalo-
kuvista, teknisistä todisteista tai vaikkapa 
kuulusteluista? Täten rikostutkinnassakin 
käytetään tietynlaista systemaattista läh-
deviittausta dokumentoinnissa.

* * *

Keskeisimmät tuotokset, jotka rikostut-
kinnasta ja tieteellisestä tutkimuksesta 
syntyvät, ovat kirjallisia tuotoksia, kirjoi-
tettuja raportteja. Jo aiemmin esiteltiin 
molempien suunnitelmat, mutta myös 
nämä loppuraportit muistuttavat toisi-

Tieteellisessä työssä on hyvän 
tieteellisen käytännön ja 

eettisten periaatteiden vuoksi 
viitattava tarkasti aiempaan 
tietoon, jota käytetään oman 
tutkimuksen pohjana ja apuna.
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aan. Näiden kirjallisten tuotosten, yh-
täältä esitutkintapöytäkirjan ja toisaal-
ta tutkimusraportin, yhteneväisyydet 
ovat yllättävän ilmeiset.

Esitutkintapöytäkirja on esitutkin-
nan kaikista tärkein 
raportti, koska sen 
avulla rikosoikeuspro-
sessi etenee poliisissa 
ja poliisista eteenpäin. 
Esitutkintapöytäkirja 
palvelee kaikkia asian-
osaisia eli rikoksesta 
epäiltyä ja rikoksen 
uhria, heidän asianaja-
jiaan sekä syyttäjää ja tuomioistuinta 
rikosprosessin seuraavassa vaiheessa. 
Esitutkintapöytäkirjan rakenne on 
seuraava: kansilehti, sisällysluettelo, 
johdanto esitutkinnan tuloksineen, 
kuulustelut, merkintälehti liiteluette-
loineen ja liitteet.

Kansilehdellä esitellään henkilöt, 
asiat ja asiayhteydet, joita käsitellään 
kyseisessä esitutkintapöytäkirjassa. 
Esimerkiksi puukotustapauksessa il-
moitetaan epäilty puukottaja tai epäil-
lyt puukottajat, puukotuksen uhri, 
mahdolliset todistajat sekä se, missä, 
milloin ja millaisissa olosuhteissa puu-
kotus tapahtui. Sisällysluettelo kertoo 
pöytäkirjan rakenteen. Johdannon 
alussa on rikosilmoituksen viimeisin 
versio. Rikosilmoitukseen on kirjattu 
tieto siitä, miten tapahtuma on tullut 
poliisin tietoon, lisäksi rikosilmoituk-
sessa on alustava kuvaus tapahtumas-
ta. Jo rikosilmoitukseen on kirjattu 
myös se, millaisista rikoksista saattaa 
olla kyse, ja tapahtumakuvaukses-

ta käy ilmi näihin rikosnimikkeisiin 
vaikuttavat tunnusmerkistöseikat: 
puukotustapauksessa on kirjattava 
muun muassa tieto siitä, onko uhri 
saanut lieviä vai vakavia vammoja vai 

jopa kuollut. Rikos-
ilmoituksen jälkeen 
varsinaisessa johdan-
totekstissä esitellään, 
esimerkiksi Esitutkin-
nan tuloksia -otsikon 
alla, tiiviisti poliisityön 
tuloksia, kuten mitä 
tietoja kuulusteluista, 
teknisestä ja muusta 

näytöstä on saatu. Itse kuulustelut ja 
kuulustelupöytäkirjat esitellään omas-
sa luvussaan. Kuulustelupöytäkirjoi-
hin on kirjoitettu olennainen siitä, 
mitä epäillyt, uhrit ja todistajat ovat 
kuulusteluissa sanoneet, ja lisäksi nii-
hin on tarvittaessa kirjattu myös kuu-
lusteltaville esitettyjä kysymyksiä ja 
kuulustelunaikaisia tapahtumia. Kuu-
lusteluja voidaan verrata tieteellisiin 
tutkimushaastatteluihin, joissa kuun-
nellaan esimerkiksi haastateltavien 
kansalaisten näkemyksiä poliisista, 
rikosoikeuslaitoksesta ja siinä anne-
tuista rangaistuksista, jos niistä halut-
taisiin tutkimuksessa tietää.

Esitutkintapöytäkirjan merkintälehti 
liiteluetteloineen sisältää tiedot esitut-
kinnassa käytetyistä pakkokeinoista. 
Merkintälehdelle merkitään jokainen 
nouto esitutkintaan, kiinniottaminen, 
pidättäminen, vangitseminen, kotiet-
sintä, omaisuuden hukkaamiskielto tai 
takavarikko sekä muut pakkokeinot, 
jos tietoa tarvitaan syyteharkinnassa 

Esitutkintapöytäkirja 
on esitutkinnan kaikista 

tärkein raportti, 
koska sen avulla 

rikosoikeusprosessi 
etenee poliisissa ja 
poliisista eteenpäin.
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tai oikeudenkäynnissä. Liitteisiin tulee 
sijoittaa kaikki tarpeellinen oikeusproses-
sissa tarvittava materiaali, mitä muualla 
pöytäkirjassa ei näy, tai liitteissä doku-
mentoidaan muualla jo sanottuja asioita. 
Liitteiden tavanomaista sisältöä ovat tek-
nisistä tutkimuksista saadut lausunnot, 
tutkinnassa otetut valokuvat, päätökset 
voimassa olevista takavarikoista, hukkaa-
miskielloista ja matkustuskielloista sekä 
mahdolliset omaisuusluettelot.

Kun verrataan esitutkintapöytäkirjaa 
perinteiseen tieteelliseen tutkimusra-
porttiin, huomataan, että ne ovat lähes 
identtisiä. Tutkimusraportin osiahan ovat 
kansi, tiivistelmä, johdanto, sisällysluette-
lo, kirjallisuuskatsaus eli tietopohja, tutki-
musongelmat eli -kysymykset, aineiston 
kuvaus, menetelmien kuvaus, tulokset, 
johtopäätökset tuloksista, itsearviointi 
eli pohdinta onnistumisista ja kehittä-
miskohdista, lähdeluettelo ja liitteet. Esi-
tutkintapöytäkirjan ja tutkimusraportin 
rakenne ovat häkellyttävän samanlaisia. 
Eikä se ole mikään ihme.

Tärkeää on muistaa, että molemmat 
raportit palvelevat muitakin kuin tekijöi-
tään, esitutkinnassa asianosaisia, syyttäjää 
ja tuomioistuinta ja tutkimusraportissa 
lukijaa, joita ovat esimerkiksi ne, joita 
tutkittu asia koskee tai kiinnostaa, ja toi-
set tutkijat, jotka tekevät saman aihepiirin 
tutkimusta. Edelleen molempien tuotos-
ten hyvällä laadulla on merkitystä. Mitä 
parempi esitutkintapöytäkirja tai tutki-
musraportti on, sitä hyödyllisempi se 
on asian jatkokäsittelyn kannalta. Nämä 
ovat mielestäni erittäin olennaisia asioita, 
joten käyn näitä eri raporttien osia tässä 
kirjoituksessa läpi tarkemmin.

Esitutkintapöytäkirjan 
merkintälehti 

liiteluetteloineen sisältää 
tiedot esitutkinnassa 

käytetyistä pakkokeinoista. 

Esitutkintapöytäkirjan ja 
tutkimusraportin rakenne ovat 
häkellyttävän samanlaisia. 
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Todettakoon, että AMK:ssa opin-
näyte voi olla tutkimusmuotoisen ra-
portin sijaan myös niin sanottu toimin-
nallinen opinnäytetyö. Ja huomautet-
takoon kiinnostuneille, että suurin osa 
Polamkin opinnäytetöistä löytyy osoit-
teesta theseus.fi. (Toinen osa löytyy 
Polamkin kirjastosta.) Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä opiskelija tekee jon-
kin tuotoksen eli produktin ja raportoi 
siitä. Tuotos voi olla vaikkapa ohjeis-
tus, käsikirja, opas, koulutuspaketti, 
Internet-sivusto tai suunnitelma, esi-
merkiksi jonkin viraston turvallisuus-
suunnitelma. Se voi olla suunnitelma 
uuden Espoon metron 
videovalvonnan järjestä-
misestä, valokuvausopas 
rikospaikkatutkintaan, 
opas poliisipartioille 
pintapelastukseen tai 
käsikirja työrikosten tut-
kijoille. Tuotos voi olla 
myös tapahtuman järjes-
täminen, kuten vaikkapa 9-luokkalaisil-
le järjestettävä seminaari alkoholista ja 
sen välittämisestä. Kaikki edellä ovat 
aitoja ja toteutettuja opinnäytteitä Pol-
amkin AMK-tutkinnoissa. Tuotoksen 
lisäksi toiminnalliseen opinnäytteeseen 
tehdään erillinen raportti. Siinä on kan-
si, tiivistelmä, johdanto, sisällysluet-
telo, tuotoksen tietopohja, hankkeen 
tausta, tekoprosessi, tiedonhankinta 
lähdeluetteloineen ja loppupohdinta ja 
itsearviointi. Raportti on taitoltaan ul-
koisestikin samanlainen kuin tutkimus-
muotoisessa opinnäytetyössä.

* * *

Yksi esitutkinnan ongelmista, joihin 
haetaan vastausta, on, täyttyykö rikok-
sen tunnusmerkistö tässä tapauksessa. 
Toiseksi kysytään, ketkä ovat epäiltyjä 
ja millä perusteella. Kolmanneksi ke-
rätään tietoa, todisteita, jotta syyttäjä 
voi päättää, riittääkö todisteisiin pe-
rustuva näyttö syytteen nostamiseen.

Tieteellisen tutkimuksen tavoite 
pyritään muotoilemaan ratkaistavak-
si tutkimusongelmaksi kysymyksen 
muotoon, mieluusti yhdeksi päätutki-
muskysymykseksi:

Jos lisäämme valaistusta parkkipai-
kalla X, vähentääkö se autoihin koh-

distuvaa rikollisuutta?
Jos lisäämme poliisin 

jalkapartioita asuinalu-
eella X, lisääkö se ih-
misten turvallisuuden 
tunnetta?

Jos poliisipartiot har-
rastavat säännöllisesti 
väliaikaliikuntaa auto-

partioinnin tauoilla, vähentääkö se 
poliisien selkä- ja niskakipuja?

Tutkimuskysymykset on suunnit-
teluprosessissa pyrittävä rajaamaan 
riittävän tarkoiksi ja kapeiksi, jotta ne 
pystytään riittävällä vaivalla ratkaise-
maan. Liian laajat tavoitteet, liian laa-
jat tutkimuskysymykset vievät turhaa 
aikaa ja energiaa, eivätkä johda riittä-
vän syvällisiin tuloksiin, vaan pinnan 
raapaisuihin. Kuten rikostutkinnassa 
tutkinnanjohtaja ohjaa esitutkintaa, 
niin opinnäytetutkimuksessa iso vas-
tuu erityisesti aina alussa tehtävästä 
rajauksesta kuuluu ohjaajalle. Ammat-
titiedetutkijoilla on yleensä tukenaan 

AMK:ssa opinnäyte voi 
olla tutkimusmuotoisen 

raportin sijaan 
myös niin sanottu 
toiminnallinen 
opinnäytetyö.
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asiantuntijoista ja vanhemmista kolle-
goista koostuva ohjausryhmä.

Pitää huomata, että poliisissa tehdään 
paljon tieteellistä tutkimusta, jossa tutki-
musongelma eli tutkimuksen pääkysymys 
on sellainen, että sillä pyritään kehittä-
mään poliisitoimintaa tai -organisaatiota. 
Poliisitoiminnan kehittäminen on itse 
asiassa yksi niistä keskeisistä tehtävistä, 
joita Poliisiammattikorkeakoululle on 
Suomessa asetettu. Niin ammattitutkijoi-
den tutkimusprojekteilla kuin Polamkin 
opinnäytteillä on usein kehittämistavoit-
teita. On tehty ohje, miten rikostutkin-
nanjohtajien tulisi johtaa itseään ja hoitaa 
viisaasti ajanhallintaansa, on kehitetty 
poliisiosaamisenjohtamista esimerkkipo-
liisilaitoksella, on tutkittu, mitkä seikat 
parantaisivat talousrikostutkinnan toi-
mintakykyä harmaan talouden torjun-
nassa, on kehitetty poliisin ja erilaisten 
oppilaitosten yhteistyötä uhkatilanteis-
sa ja niiden ennalta estämisessä sekä on 
pyritty parantamaan poliisin strategian 
toteuttamista poliisihenkilöstön keskuu-
dessa. Kaikki edellä ovat vuonna 2018 
tehtyjen YAMK-opinnäytteiden aiheita 
ja tavoitteita (ks. theseus.fi).

Tieteellistä tutkimusta voidaan siis 
käyttää rikostutkinnan ja poliisitoimen 
eri osa-alueiden kehittämiseen, joten 
tieteellisen tutkimuksen osaamista tarvi-
taan poliisissa kaikilla tasoilla. Puhutaan 
TKI:stä, Tutkimuksesta, Kehittämisestä 
ja Innovaatioista, jolloin tutkimalla ja in-
novoimalla kehitetään. Tällaisen toimin-
nan ymmärtäminen ja osaaminen ovat 
osa suomalaisten poliisiammattilaisten 
työkalupakkia nyky-yhteiskunnassa, jossa 
TKI on yhä tärkeämpää. Poliisitoimin-

Tieteellisen tutkimuksen 
tavoite pyritään 

muotoilemaan ratkaistavaksi 
tutkimusongelmaksi kysymyksen 

muotoon, mieluusti yhdeksi 
päätutkimuskysymykseksi.

Poliisitoiminnan kehittäminen 
on itse asiassa yksi niistä 

keskeisistä tehtävistä, joita 
Poliisiammattikorkeakoululle on 

Suomessa asetettu.
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taa voidaan aina kehittää tehokkaam-
maksi ja tuottoisammaksi parantaen 
kuitenkin henkilöstön hyvinvointia 
ja työtyytyväisyyttä. Tässä kohtaa on 
mielestäni hyvä mainita, että kaikis-
sa Suomen poliisin yksiköissä teh-
dään koko henkilöstön keskuudes-
sa toistuvalla lomaketutkimuksella 
”Henkilöstöbarometri”-kysely. Sillä 
kehitetään henkilöstön työhyvinvoin-
tia, työn sujuvuutta ja organisointia 
sekä henkilöstöjohtamista poliisin 
yksiköissä. Henkilöstöbarometrin to-
teuttaa Polamkin TKI-yksikkö.

* * *

Kun on saatu muodostettua selkeä ja 
rajattu tutkimuskysymys, ryhdytään 
tutkimuksessa mietti-
mään sitä, millaisella 
tutkimuskokonaisuu-
della siihen saataisiin 
vastaus. Pitää miettiä, 
millaista tutkimusme-
netelmää tutkimuksessa käytetään ja 
millaista aineistoa menetelmällä han-
kitaan. Tällöin suunnitellaan onnistu-
nutta tutkimusasetelmaa. Englannin 
kielessä on tästä suunnittelusta kuvaa-
va nimitys: research design. Jos olem-
me saaneet suunniteltua hyvän ”disai-
nin” tutkimukseemme, niin meillä on 
tutkimuskysymys, johon vastaamiseen 
meillä on osuva aineisto ja sen hankin-
tamenetelmä.

Palatkaamme edellä esiteltyihin tut-
kimuskysymyksiin: Jos lisäämme va-
laistusta parkkipaikalla X, vähentääkö 
se autoihin kohdistuvaa rikollisuutta? 

Jos lisäämme poliisin jalkapartioita 
asuinalueella X, lisääkö se ihmisten 
turvallisuuden tunnetta? Jos poliisi-
partiot harrastavat säännöllisesti väli-
aikaliikuntaa autopartioinnin tauoilla, 
vähentääkö se poliisien selkä- ja nis-
kakipuja? Millainen tutkimusasetelma 
toimii missäkin tapauksessa?

Ensimmäisessä meidän pitää ottaa 
ainakin kaksi parkkipaikkaa, joissa 
ennen kokeilua mittaamme poliisin 
rikosilmoitusrekisteristä, kuinka pal-
jon autot joutuvat niissä ilkivallan ja 
varkauden kohteiksi. Toisessa parkki-
paikassa lisätään valaistusta ja toisessa 
pidetään valaistus samalla tasolla kuin 
aiemmin. Riittävän pitkän testijakson, 
esimerkiksi vuoden, jälkeen mitataan, 
ovatko paremmin valaistussa park-

kipaikassa rikokset vä-
hentyneet vai pysyneet 
samalla tasolla kuin ver-
tailuparkkipaikalla ko-
keilun jälkeen. Jos ovat 
vähentyneet, voidaan 

tehdä päätelmä, että mitä ilmeisim-
min valaistus vähentää parkkipaikalla 
tapahtuvia rikoksia. Tuossa tutki-
muksessa aineisto on rikosten määrä 
poliisin rekisterissä ja menetelmä oli 
tilastoanalyysi. Tutkimusasetelmassa 
matkittiin – tosin hieman oikaisten, 
esimerkiksi ilman sairaalan laborato-
rio-olosuhteita – niin sanottua klas-
sista koeasetelmaa, jota esimerkiksi 
lääketutkimuksessa käytetään, kun 
koehenkilöt syövät uutta lääkettä ja 
vertailuhenkilöt lumelääkettä eli kalk-
kitabletteja.

Toisessa esimerkissä voidaan tehdä 

Englannin kielessä on 
tästä suunnittelusta 

kuvaava nimitys: 
research design. 
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samanlainen mittaus ennen ja jälkeen 
testikokeen, joka tapahtuu vain koealu-
eella. Eli toisella asuinalueella ei lisätä 
poliisin jalkapartiointia, mutta koeasuin-
alueella lisätään merkittävästi riittävän 
pitkäksi aikaa. Kun mittaamme ihmisten 
kokemaa turvallisuuden tunnetta, siihen 
ei löydy aineistoa poliisin rekistereistä. 
Meidän pitää tehdä molemmilla alueilla 
ennen ja jälkeen kokeen mittaus, jossa 
kysymme suoraan kansalaisilta heidän 
turvallisuuden tunnettaan. Lähetämme 
vaikkapa tuhannelle ihmiselle – tilastol-
lisesti pätevästi valituille joukoille – mo-
lemmissa asuinalueissa ennen ja jälkeen 
lomakkeen, jossa kysymme: ”Kuinka 
turvalliseksi tunnette liikkumisen asuin-
alueellanne?”

Voidaan kysyä sama kysymys eri ver-
sioin, lisäten siihen ”Kuinka… aamul-
la, päivällä, illalla ja yöllä?” Kysymyksen 
skaala, josta vastaajat valitsevat vas-
tauksen väliltä 0–7, voi olla seuraava:  
”0. En osaa sanoa, 1. Erittäin turvallisek-
si, 2. Turvalliseksi, 3. Melko turvalliseksi, 
4. En turvalliseksi enkä turvattomaksi 
(neutraaliksi), 5. Melko turvattomaksi,  
6. Turvattomaksi, 7. Erittäin turvatto-
maksi.”

Lisäksi voidaan tehdä lisäkysymyksiä 
esimerkiksi siitä, uskaltaako liikkua tiet-
tyyn aikaan alueella. Edelleen voidaan 
suoraan kysyä, mitä mieltä olette poliisin 
partioinnista alueella. Jos turvallisuuden 
tunne on lisääntynyt vain koealueel-
la koeajan aikana, voidaan päätellä, että 
poliisin jalkapartiointi voi lisätä asukkai-
den turvallisuuden tunnetta asuinalueilla. 
Tässä tapauksessa aineisto on kansalais-
lomakekysely ennen-ja-jälkeen ja mene-

Kun mittaamme ihmisten 
kokemaa turvallisuuden tunnetta, 

siihen ei löydy aineistoa 
poliisin rekistereistä. 
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telmä, jolla sitä analysoitiin, on tilas-
toanalyysi.

On huomautettava, että tällaisia 
turvallisuuden tunne -kansalaiskysely-
jä tehdään Suomessa kattavasti lähes 
vuosittain. Niissä ei tosin ole edellä 
esiteltyä vertailuasetelmaa, mutta voi-
daan seurata esimerkiksi vuosittaista 
vaihtelua. Yksi sellainen on Internetis-
tä löytyvä vuosittainen kansalaiskyse-
ly, jota kutsutaan Poliisibarometriksi.

Kolmannessa esimerkissä voitaisiin 
tehdä väliaikaliikuntaopas, jonka oh-
jeita partiopoliisit, joilla on ollut sel-
kä- ja niskakipuja, sitoutuisivat nou-
dattamaan. Jonkin ajan jälkeen heitä 
haastateltaisiin ja kysyttäisiin koke-
muksia ja sitä, huomasivatko he sel-
kä- ja niskakipujen vähentyneen ko-
keilussa ja miten he perustelevat nä-
kemyksensä. Haastateltavia voisi olla 
vaikkapa kuusi kappaletta. Tähänkin 
voitaisiin rakentaa raskaampi vertai-
luasetelma ja suurempi koe- ja vertai-
luryhmä, kuten edellä, mutta jos tämä 
olisi AMK-opinnäyte, riittäisi tällainen 
yksinkertainen ja lyhyt kokeilu ja siitä 
mielipidehaastattelu jäl-
keenpäin. On huomat-
tava, että yllä esitetyt 
vertailuasetelmat ovat 
aivan liian paljon aikaa 
ja vaivaa vieviä AMK-
opinnäytteisiin, mut-
ta ammattitutkijoiden 
tutkimusprojekteissa 
ne olisivat mahdollisia. 
Tässä väliaikaliikuntaoppaan tapauk-
sessa aineiston hankintamenetelmä 
on haastattelu ja sitä analysoitaisiin 

ajatuksella lukemalla eli tekemällä si-
sällönanalyysia haastatteluiden sisäl-
löistä. Sisältöä voidaan tällöin teemoi-
tella, luokitella ja tyypitellä.

Erilaiset aineiston hankinnan väli-
neet sekä aineiston analyysit tuloksi-
neen ovat aivan keskeisessä asemassa 
niin rikostutkinnassa kuin tutkimuk-
sessa. Rikostutkinnassa on mietittä-
vä, mitä aineistoa hankitaan ja millä 
menetelmillä: keitä on tarkoituksen-
mukaista kuulustella, mitä teknistä 
näyttöä kootaan – esimerkiksi mistä 
otetaan sormen-, renkaan- tai kengän-
jäljet – ja tarvitaanko analyysitietoa, 
tehdäänkö sarjoittamista, käytetäänkö 
salaista tiedonhankintaa, kuullaanko 
asiantuntijoita. Näitä erilaisia mene-
telmiä hyödynnetään tarkoituksen-
mukaisella tavalla niin, että saadaan 
syyttäjälle mahdollisimman pitävät 
todisteet ja hyvä loppuraportti eli esi-
tutkintapöytäkirja.

Tutkimuksessakin tulee miettiä 
tarkkaan, ketä haastatellaan ja miksi 
tai kenelle kaikille lähetetään lomake 
tai mitä tilastoaineistoja analysoidaan 

tai millaista tietoa re-
kistereistä ja tilastoista 
kerätään analysoitavak-
si. Kaikkien päätösten 
pitää olla tarkasti suun-
niteltuja ja perusteltuja. 
Edellä mainittuja ai-
neistoja voidaan kutsua 
empiiriseksi tiedoksi 
eli kokemusperäiseksi 

tiedoksi. Nämä ovat tieteellisen tut-
kimuksen käsitteitä. Tieteessä, kuten 
tutkinnassakin, kerätään kokemuk-

Erilaiset aineiston 
hankinnan välineet 

sekä aineiston 
analyysit tuloksineen 

ovat aivan 
keskeisessä asemassa 
niin rikostutkinnassa 
kuin tutkimuksessa.
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seen perustuvaa tietoa. Sitä kerätään tut-
kimusmenetelmin eli tutkimusmetodein. 
Tälle on nimetty oma tieteen osa-alue: 
metodologia. Empiiristä aineistoa ke-
rätään systemaattisesti vaikkapa viiden 
henkilön suullisena haastatteluaineistona. 
Tällaista sanalliseen materiaaliin perustu-
vaa tutkimusta sanotaan kvalitatiiviseksi 
eli laadulliseksi tutkimukseksi. Laadul-
lisissa tutkimuksissa valitaan asiantun-
tijoita haastateltavaksi, eikä heitä tarvita 
useita, koska ei tarkastella mielipide-eroja 
prosentuaalisesti. Laadullisessa tutkimuk-
sessa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, 
miten haastateltavat perustelevat näke-
myksensä, miten he puhuvat eri asioista 
ja millaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin 
he puheensa perustavat.

Laadullisen vaihtoehto on määrällinen 
eli tilastollinen aineisto. Voidaan tehdä 
laajalle väelle – sadoille tai tuhansille – 
sähköinen lomakekysely, jossa kysytään 
eri asioita, kuten ”Onko Suomen poliisi 
luotettava?”, ja vastaajat vastaavat lomak-
keessa skaalalla yhdestä viiteen: 1. Olen 
täysin samaa mieltä – 5. Olen täysin eri 
mieltä. Tai tehdään laaja rikostilastoana-
lyysi, jolloin kerätty materiaali on edel-
leen numeroita, esimerkiksi rikosmääriä, 
partioiden keikkoja, häiriötapauksia tai 
kiinniottoja. Tämä on kvantitatiivista 
eli määrällistä eli tilastollista tutkimusta. 
Poliisiammattikorkeakoulun AMK- ja 
YAMK-opinnäytetöissä niin sanalliset 
kasvokkaiset haastattelut kuin numero-
pohjaiset lomakekyselyt, joita tehdään 
useimmiten poliisiorganisaation jäsenille 
kohdistaen, ovat varsin suosittuja. Näitä 
kaikkia aineiston hankintamenetelmiä 
opetetaan Poliisiammattikorkeakoulussa 

Tällaista sanalliseen 
materiaaliin perustuvaa 

tutkimusta sanotaan 
kvalitatiiviseksi eli 
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TKI-opintojaksolla, joka on suunni-
teltu tukemaan kaikkien opiskelijoi-
den erilaisiakin opinnäytteitä. Samoin 
jokainen opiskelija saa tuekseen opin-
näyteohjaajan, joka vetää opinnäyte-
seminaaria. Siihen tulee 
ryhmä opiskelijoita, jot-
ka saavat toisiltaan ver-
taistukea.

On monta eri tapaa 
sekä kerätä että analy-
soida tietoa. Kun on ke-
rätty tutkimusaineistoa, 
sitä voidaan analysoida 
joko laadullisesti tai määrällisesti, tosin 
usein tilastoaineistoa on analysoita-
va tilastotieteen avulla. Tilastollisessa 
tutkimuksessa käytetään tilastotieteen 
periaatteita ja sovelluksia, useimmiten 
tilastomatematiikkaan perustuvia tie-
tokoneohjelmia. Tilastotutkimukses-
sa kysytään suurelta joukolta jotakin, 
esimerkiksi kuinka moni suhtautuu jo-
honkin asiaan myönteisesti ja kuinka 
moni kielteisesti. Vuosittain kysytään, 
kuinka monta prosenttia suomalai-
sista arvostaa poliisia ja kuinka moni 
ei. Suomessa kansainvälisesti vertail-
len suhtaudutaan harvinaisen myön-
teisesti – usein jopa yli 90 prosenttia 
arvostaa poliisia. Itse aikoinaan tein 
jo vuonna 1994, sisäministeriön polii-
siylijohdon tilauksesta, yhden ensim-
mäisistä tällaisista kansalaiskyselyistä.

On olemassa muitakin mielenkiin-
toisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. 
Voidaan tehdä jatkuvaa havainnointia 
tarkkoja päiväkirjoja ja muistiinpanoja 
kirjaten. Metodia kutsutaan yleises-
ti osallistuvaksi havainnoinniksi. Itse 

olen istunut pitkiä ajanjaksoja poliisi-
auton takapenkillä seuraamassa polii-
sipartioiden toimintaa. Tutkin tällöin 
poliisin ammattikulttuuria, poliisikult-
tuuria, jossa ollaan kiinnostuneita po-

liisien asenteista, näke-
myksistä, kokemuksista 
ja erityisesti siitä, mitä 
poliisit tekevät ja mi-
ten he tekevät työnsä. 
Tällainen tieto on niin 
kriminologisesti kuin 
poliisiorganisaatiolle it-
selleen mielenkiintoista. 

Voidaan sanoa, että poliisien oma itse-
ymmärrys lisääntyy niin poliisikulttuu-
rista kuin siitä, millaisia ammatti-iden-
titeettejä kyseinen kulttuuri tuottaa ja 
millaiset ammatti-identiteetit kulttuu-
ria toisaalta luovat ja kannattelevat.

Yksi poliisikulttuuritutkimuksissa 
ympäri länsimaita esiin tullut asia on, 
että poliisipartioilla on paljon pitkiä, 
tylsiä jaksoja, jolloin ei ole keikkaa. 
Television lukuisissa tosi-tv-sarjoissa 
näyttäisi siltä, että on koko ajan kiire 
yhdeltä keikalta toiselle. Todellisuu-
dessa tämä on ennemminkin poikkeus 
kuin sääntö. Samoin keikat eivät ole 
aina lähellekään niin mielenkiintoisia 
kuin sarjoissa annetaan ymmärtää. Te-
levisiossa ei näytetä kuin mielenkiin-
toiset ja ehkä hauskatkin keikat, pie-
leen menneitä keikkoja ei tietenkään 
näytetä, jos sellaisia sattuisi ja sattuu-
han niitä. Vielä on huomattu, että suu-
rin osa poliisin todellisista keikoista ei 
liity rikollisuuteen, vaan useimmiten 
partio menee auttamaan, kun jokin 
on mennyt pieleen, tai partio menee 

Kun on kerätty 
tutkimusaineistoa, 

sitä voidaan 
analysoida joko 

laadullisesti tai 
määrällisesti.
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palauttamaan yleistä järjestystä. Ja hyvin 
harvoin poliisin tarvitsee käyttää voima-
keinoja.

Toinen poliiseille mielenkiintoinen 
osallistuvan havainnoinnin tutkimus on 
Jussi Perälän tutkimus, jossa hän seurasi 
huumeiden käyttäjien ja myyjien maail-
maa. Hän oli kiinnostunut siitä kulttuu-
rista, jossa huumeiden käyttäjät elivät, 
miten he toimivat ja miten he näkivät ja 
kokivat maailman ja esimerkiksi, mitä he 
olivat kokeneet poliisien kanssa ja miten 
he olivat lähes jatkuvasti varuillaan kiin-
nijäämisen pelosta. Perälän tutkimuksen 
nimi on ”Miksi lehmät pitää tappaa?”, 
joka tietysti viittaa siihen, että vasikoille 
käy huonosti. Vasikat ovat tässä tapauk-
sessa niitä, jotka paljastavat toisista käyt-
täjistä ja myyjistä poliisille tärkeitä tietoja. 
Perälän tutkimus on poliisille mielenkiin-
toinen myös siksi, että sen lopussa ope-
tetaan, miten huumeita käytetään oikein. 
Moni kokenut rikostutkija on nimittäin 
todennut, että poliisin pitää osata mennä 
rikoksentekijöiden nahkoihin eli nähdä 
maailma heidän näkökulmastaan.

* * *

Mikä onkaan kaikkein kiinnostavinta niin 
tutkinnassa kuin tutkimuksessa? Tieten-
kin tulokset! Molempien loppuraporteis-
sa kiinnostavinta luettavaa on se, mitä 
saatiin tutkimusten tulokseksi. Esitutkin-
tapöytäkirjan luku ”Esitutkinnan tulok-
sia” on sen mielenkiintoisin ja toisaalta 
tutkimusraportissa kiinnostavin on luku 
”Tutkimuksen tulokset”.

Aiemmin jo kirjoitin, että Esitutkinnan 
tuloksia -otsikon alle kirjataan poliisityön 
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tuloksia tiiviisti, esimerkiksi mitä tu-
loksia kuulusteluista sekä teknisestä 
ja muusta näytöstä on saatu. Tutki-
muksenkin keskeisin osa on se, missä 
raportoidaan uusista tuloksista. Mihin 
tulokseen tutkimusky-
symysten kohdalla tul-
tiin käytettyjen menetel-
mien ja uuden aineiston 
analyysin perusteella? 
Toisin sanoen: saatiinko 
vastaus tutkimuskysy-
mykseen ja millainen vastaus? Nolla-
tutkimus on sellaista tutkimusta, että 
asia tiedetään ilman tutkimustakin. 
Nollatutkimusta olisi esimerkiksi, jos 
tutkittaisiin sitä, käyttävätkö seitse-
männen kerroksen ihmiset useammin 
hissiä kuin katutasossa asuvat ihmiset. 
Silloin kyse ei kuitenkaan ole nollatut-
kimuksesta, jos asiasta ei ole tosiasia-
tietoa, vaan ”tieto” perustuu huhupu-
heisiin, luuloihin, ennakkoluuloihin tai 
uskomuksiin. Vaikka jokin tutkimus 
sattuu vahvistamaan jonkin noista, on 
se silti tuottanut uutta tietoa. Yhtä hy-
vin tutkimus olisi voinut kyseenalais-
taa luulot ja todistaa ne vääriksi. Myös 
rikostutkinnassa etsitään totuutta ja 
uutta tosiasiallista tietoa esitutkinnan 
kohteesta. Molemmissa tuotetaan sys-
temaattisesti dokumentoituja uusia 
totuuteen pyrkiviä tietoja, todisteita ja 
tuloksia.

Tieteellisessä tutkimuksessa on tär-
keää heijastella, mitä aiempi tieto- ja 
teoriapohja sanoi asiasta. Miten uusi 
omalla tutkimuksella saatu tieto ver-
tautuu aiempien tutkimusten tulok-
siin? Tukeeko oma tutkimus aiempaa 

tutkimustietoa, kokonaisuudessaan tai 
osaksi? Vai kyseenalaistavatko uudet 
tulokset aiempien tutkimusten tulok-
set? Näitä seikkoja tulisi tarkkaan joh-
topäätösluvussa pohtia ja eritellä. Tätä 

kautta tieteellinen tieto 
saattaa tarkentua aiem-
masta ja omasta tutki-
muksesta tulee tieteen 
tekemisen jatkumoa. 
Edelleen rikostutkin-
nassa varmasti vertail-

laan juuri loppuun saatua esitutkintaa 
aiempiin ja pohditaan, mitä kaikkea 
uutta tämä uusin tutkinta opetti ja 
mitä vanhaa tietoa ja kokemusta se 
vahvisti.

* * *

Esitutkintaprosessissa rikostutkijat ja 
tutkinnanjohtaja käyvät yhdessä lop-
puarviokeskustelut. Mitkä olivat ”to-
pit” ja ”flopit”? Missä onnistuttiin ja 
missä olisi ollut parantamiseen varaa. 
Koko esitutkintaprosessi esitutkin-
tapöytäkirjoineen voidaan arvioida. 
Edelleen syyttäjä ja lopulta rikosoi- 
keus arvioi esitutkintapöytäkirjan 
avulla poliisin esitutkinnan onnis-
tumista. Esitutkintapöytäkirjassa ei, 
toisin kuin tieteellisen tutkimuksen ra-
portissa, arvioida onnistumista, vaan 
arviointi tapahtuu aina vasta jälkikä-
teisesti esitutkintapöytäkirjan valmis-
tumisen jälkeen.

Tutkimuksen luotettavuutta taas li-
sää, että tutkija itse lopussa tekee kir-
jallisen itsearvion siitä, missä hän on-
nistui ja mitä olisi voinut tehdä toisin. 

Nollatutkimus on 
sellaista tutkimusta, 
että asia tiedetään 
ilman tutkimustakin.
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Se, että tutkija oma-aloitteisesti tuo esiin 
epäonnistumiset, eikä lukija tai arvioija 
itsekseen löydä niitä, nostaa tutkimuksen 
luotettavuutta.

Opinnäytteessä ohjaaja arvioi, yleen-
sä toisen opettajan kanssa, opiskelijan 
opinnäyteraportin. Tutkimuksen luotet-
tavuutta on itse asiassa mietittävä aivan 
alkuaskelista saakka, jokaisen osa-alueen 
kohdalla, jotka tutkimusprosessiin tule-
vat.

Onko aiheen tutkiminen tärkeää ja 
hyödyllistä? Onko aiheesta löydetty 
kaikki aiempi olennainen ja tärkeä tieto 
teoriapohjaan? Ovatko lähdeviittaukset 
ja muut muodollisuudet, jopa raportin 
rakenne, asettelu ja kieliasu mahdollisim-
man hyviä? Onko tutkimuskysymys rajat-
tu viisaasti, kun tiedetään se kaikki, mitä 
teoriaosassa kirjoitettiin, ja se, mitä on-
gelmasta muuta kautta tiedetään? Onko 
muodostettu osuva tutkimuskysymys? 
Mahdollistaako tutkimusasetelma vasta-
uksen saamisen tutkimuskysymykseen? 
Antavatko tutkimusasetelmaan valittu 
menetelmä ja aineisto osuvan vastauksen 
juuri siihen kysymykseen, mihin haluam-
me vastauksen? Onnistuttiinko menetel-
män soveltamisessa? Saatiinko hankittua 
sellainen aineisto kuin oli suunniteltu 
hankittavan? Kun aineisto oli saatu, teh-
tiinkö sille ne temput, mitä oli suunnitel-
tu, eli analysoitiinko aineisto siten kuin 
oli tarkoitus? Saatiinko tulos, vastattiinko 
tutkimuskysymykseen? Onko tuloksessa 
jotain aidosti uutta tietoa? Osattiinko hei-
jastella aiempaa teoriaosan tietoa omaan 
uuteen tietoon? Onko huolellisuutta 
vaalittu joka hetki, jokaisella askeleella? 
Osattiinko kaikki edellinen raportoida 

Tutkimuksen luotettavuutta 
lisää, että tutkija itse lopussa 
tekee kirjallisen itsearvion 
siitä, missä hän onnistui ja 

mitä olisi voinut tehdä toisin.

Opinnäytteessä ohjaaja 
arvioi, yleensä toisen 

opettajan kanssa, opiskelijan 
opinnäyteraportin.
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onnistuneesti? Onko tutkimuseettiset 
kysymykset pohdittu ja ratkaistu mah-
dollisimman tarkasti ja hyvin? Juuri 
eettiset periaatteet ovatkin viimeiset 
näkökulmat, jotka käydään tässä läpi.

Rikostutkintaa ja tieteellistä tutki-
musta yhdistää useiden ihmisoikeuk-
sille tärkeiden periaatteiden noudat-
taminen. Rikostutkintaa ohjaavat lu-
kuisat lait, säädökset, periaatteet sekä 
poliisin ammattietiikka. Kaikkia niitä 
on noudatettava, muuten voidaan ris-
keerata koko tapausta koskeva rikos-
oikeusprosessin onnistuminen. Myös 
tieteellisiä tutkijoita ohjaa yleinen lain-
säädäntö eli tutkimuksissa ei saa tehdä 
rikoksia, ei vahingoit-
taa ketään eikä aiheut-
taa haittaa tutkittaville. 
Keskeistä on tutkimus-
etiikka, jota tieteessä  
on aina noudatetta-
va. Se tarkoittaa hyvän 
tieteellisen käytännön 
ohjeiden toteuttamista, 
jotka on kirjattu Suo-
men Tutkimuseettisen neuvottelu-
kunnan (TENK) Hyvän tieteellisen 
käytännön periaatteisiin. Polamk on 
virallisesti sitoutunut näihin periaat-
teisiin. Ne löytyvät TENK:n sivuilta 
sekä Polamkissa sähköiseltä oppimis-
alustalta.

Periaatteissa lukee, esimerkiksi, että 
tutkimustyössä noudatetaan rehelli-
syyttä, yleistä huolellisuutta ja tark-
kuutta. Lienee selvää, että kyseisiä 
periaatteita tulee noudattaa hyvän hal-
linnon käytäntöjen rikostutkinnan vir-
katoimissa. Tieteessä tärkeää on me-

todologisten periaatteiden mukaisesti 
toimiminen eli tutkimusmenetelmien 
oikeaoppinen käyttö. Tutkimusmene-
telmät vaativat tutkijalta tiettyä osaa-
mista, jotta hän pystyy soveltamaan 
niitä niin, että osaa pyrkiä mahdolli-
simman luotettaviin tutkimustulok-
siin. Vastaavasti rikostutkijan tulee 
osata tehdä oma työnsä oikein sekä 
laillisesti että rikostutkinnallisesti, me-
netelmällisesti sekä eettisesti.

Eräissä eettisissä periaatteissa rikos-
tutkinta ja tutkimuksen teko eroavat. 
Nämä erot on muistettava. Keskeisin 
eettinen ero on, että ihmisiltä ei kysy-
tä lupaa siihen, osallistuvatko he lain 

määräämässä asemassa 
rikostutkintaan, mutta 
tieteelliseen tutkimuk-
seen osallistuminen on 
aina vapaaehtoista. Ih-
misiltä on aina saatava 
lupa siihen, osallistu-
vatko he tutkimukseen 
vai eivät. Vain erityisissä 
poikkeustapauksissa, 

kuten vaikkapa suuria yleisötapahtu-
mia tutkittaessa, kun ei voida kysyä 
kaikilta lupaa, voidaan tätä periaatet-
ta rikkoa, mutta silloinkaan ei kenel-
lekään saa tulla mitään haittaa tut-
kimuksesta. Eettisten periaatteiden 
seuraamatta jättäminen tuottaa sekä 
tieteelliselle tutkimukselle että rikos-
tutkinnalle kielteisen mielikuvan ja 
aiheuttaa hallaa kansalaisten suhtautu-
miselle niin tutkijoihin kuin rikostut-
kijoihin.

* * *

Rikostutkintaa 
ja tieteellistä 

tutkimusta 
yhdistää useiden 
ihmisoikeuksille 

tärkeiden 
periaatteiden 
noudattaminen.
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Lopuksi palattakoon heti alussa esittele-
määni vuosituhannen alun nollatolerans-
sihankkeeseen Tampereella ja siitä kolle-
goideni kanssa tekemään tutkimukseen. 
Nollatoleranssiinhan otettiin mallia New 
Yorkista, jossa seuraukset olivat varsin 
samankaltaisia kuin Tampereella.

Tampereen tutkimuksen tulokset oli-
vat kaksijakoiset. Yhtäältä päätavoitteissa 
onnistuttiin, mutta tapahtui myös muu-
ta. Päätavoitteiden vastaisiakin tuloksia 
ilmeni. Nuoriso lakkasi kokoontumasta 
juhlimaan ja julkijuopottelemaan Tam-
pereen keskustassa. Keskustassa asuvat 
ja käyvät aikuiset olivat erittäin tyytyväi-
siä tähän tulokseen. Keskusta oli selvästi 
saatu rauhoittumaan viikonloppuiltaisin. 
Kansalaiset kertoivat lomakekyselyssä 
häiritsevän ja jopa uhkaavan käytöksen 
vähentyneen keskustassa.

Mutta nuoriso siirtyi tai tarkemmin jäi 
omille asuinalueilleen kokoontumaan ja 
julkijuomaan. Useissa lähiöissä ja pikku 
kunnissakin ympäri Tampereen seutua 
havaittiin nuorison häiriköivän. Koulu-
jen ja päiväkotien pihoille kokoonnuttiin, 
ja joissakin niistä hajotettiin ikkunoita ja 
pulloja – siis lasten leikkialueilla. Poliisi 
tietysti yritti vastata myös asuinalueiden 
valvontaan, mutta monia eri paikkoja sa-
manaikaisesti oli mahdotonta saada val-
vontaan.

Tutkimuksen, josta tuli minun väitös-
kirjani, päätulos oli siis, että tehovalvon-
nalla voidaan rauhoittaa haluttuja alueita, 
mutta tällainen tiettyjen alueiden tehoval-
vonta voi aiheuttaa ongelmien siirtymis-
ilmiön. Kyseessä on kansainvälisessä kri-
minologiassa hyvin tunnettu ilmiö nimel-
tään ”displacement” eli korvautumis- eli 

Eettisten periaatteiden 
seuraamatta jättäminen 

tuottaa sekä tieteelliselle 
tutkimukselle että 

rikostutkinnalle kielteisen 
mielikuvan ja aiheuttaa hallaa 
kansalaisten suhtautumiselle 

niin tutkijoihin kuin 
rikostutkijoihin.
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siirtymisongelma. Nyt se oli osoitettu 
kokeilulla ja kokeilusta tehdyllä tutki-
muksella Suomessakin tapahtuneeksi. 
Tämä on olennaista tietoa, kun vas-
taavanlaista valvontaa jatkossa suun-
nitellaan. Saman tiedetään toistuneen 
esimerkiksi asunnottomien alkoholis-
tien, huumemarkkinoiden sekä prosti-
tuution kontrolliprojekteissa.

Tässä artikkelissa löydettiin lähes 
kaikissa vaiheissa ja seikoissa suora 
yhteys rikostutkinnan ja tieteellisen 
tutkimuksen teon välillä. Kun miettii, 
niin se on luonnollista: molemmissa 
yritetään kerätä ja analysoida mahdol-
lisimman hyvin tarkoituksenmukai-
nen, pätevä ja mahdollisimman laa-
dukas aineisto, jolla yritetään parhain 
mahdollisin keinoin etsiä totuus tutki-
tuista asioista, tutkimuksen kohtees-
ta. Sille, että rikostutkinnan tekijöitä 
kutsutaankin arkikielessä tutkijoiksi, 
löytyy paljon perusteita, koska heidän 
töissään on todellakin paljon yhteyttä 
tiedettä tekevien tutkijoiden kanssa – 
ja toisinpäin.
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”Eihän insinöörit 
selvitä rikoksia”

Markku Laakso

Kireän pakkasyön sininen 
pimeys kietoo syliinsä 
korkeat lumiset kuuset. 

Pakkanen napsahtaa oksissa, hiipii 
takinkauluksesta sisään, kipristää sor-
mia ja narahtaa jalan alla. Se luiker-
telee sisään harmaan mökin ikkunan-
pielistä, maalaten laseihin ihmeellisen 
kauniita kuvioita, aivan kuin ohimen-
nen sutaisten. Röyhkeästi pakkasuk-
ko syöksyy avautuvasta ulko-ovesta 
kohti tuvan lämpöä. Vaihtokauppana 
ulos pakkasyöhön tupsahtaa valkoi-
seen suojahaalariin, kasvosuojukseen 
ja kertakäyttökäsineisiin pukeutunut 
tekninen rikospaikkatutkija ja sanoo:

– Saa tulla kattomaan.
Myös suojahaalareihin pukeutuneet 

taktiset tutkijat astuvat hämyiseen tu-
paan. Tuoksuu vanhalle talolle, van-
hentuneille ruuantähteille ja tuoreelle 
vainajalle. Lattialla makaa vasemmalla 
kyljellään iäkäs mies. Jalat ovat kou-
kussa. Molemmat kädet rinnan edessä 
nyrkissä. Käsien välistä pilkistää pu-
nainen leipäveitsen kahva. Kauhtu-

Rikosylikonstaapeli Mark-
ku Laakso on ensimmäiseltä 
ammatiltaan automaatio-
mekaanikko. Hän valmistui 
Poliisikoulusta vuonna 2005 
ja suoritti poliisin alipääl-
lystötutkinnon vuonna 
2011. Hän työskentelee Sisä-
Suomen poliisilaitoksen Pir-
kanmaan tutkintayksikössä 
tutkinnanjohtajana ja pa-
lonsyyntutkinnan päällystö-
vastaavana.

Vuonna 2015 Laakso val-
mistui hallintotieteen mais-
teriksi ja aineenopettajaksi. 
Laakso on toiminut myös 
opettajana Poliisiammatti-
korkeakoulussa.

Artikkeli on kirjoitettu 
vuonna 2017.

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Tuoksuu vanhalle 
talolle, 

vanhentuneille 
ruuantähteille ja 

tuoreelle vainajalle.

nut paita on tahriintunut rintapielestä 
vereen. Tiskipöydällä on keittiöveitsi- 
teline, jossa on yksi tyhjä paikka. 
Pirtin puolella sohvan 
taakse vilahtaa pelok-
kaan oloinen harmaa 
ja laiha kissa. Piirongin 
ylälaatikon lukko on 
väännetty väkisin auki. 
Lattialla lojuu pengot-
tuja papereita ja televisiossa uutisten 
meteorologi höpöttää, että pakkaset 
jatkuvat eteläistä Suomea myöten vie-
lä ainakin viikon.

Meistä jokainen tulee jonain päivänä 
tiensä päähän. Maailmaan näet tullaan 
syntymällä, ja täältä lähdetään kuole-
malla. Siinä välissä jokainen elää oman 
ainutkertaisen elämänsä. Kukaan ei 
koskaan kysy, miksi joku syntyi, mut-
ta tapaavat kyllä kysyä, miksi kuoli. 
Kuoleman kohdatessa meidän jäljelle 
jäävien ensimmäinen kysymys tapaa 
olla "miksi". Mikäs sille tuli? Mihin se 
kuoli? 

Sairauksiin kuolleiden ihmisten kuo-
lemansyyntutkinta on Suomessa yksin-
omaan lääkärin tehtävä. Yleensä hoita-
valla lääkärillä on riittävät tiedot sairau-
den kulusta, jotta hän voi todeta kuo-
lemansyyn ja sen, että kyseessä todella 
on sairaudesta johtuva kuolema. Poliisi 
astuu näyttämölle silloin, kun kuole-
ma tapahtuu odottamattomalla tavalla 
tai kun kuoleman ei ainakaan tiedetä 
johtuneen sairaudesta. Lain mukaan 
kuolemansyyntutkinta kuuluu poliisille 
silloin, kun kuolemaan on syytä epäillä 
liittyvän rikos, tapaturma, itsemurha, 
myrkytys, ammattitauti tai kun kuole-

man on aiheuttanut hoitotoimenpide. 
Poliisin vastuulle kuuluvat myös yllät-
tävästi tapahtuneet kuolemat ja sellaiset 

kuolemat, joissa vainaja 
ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin 
hoidossa. Luotettava ja 
asiallinen kuolemansyyn 
selvittäminen on yksi si-
vistyneen yhteiskunnan 

tunnusmerkeistä: Suomessa ketään ei 
haudata ennen kuin viranomainen on 
tehnyt tutkimuksensa kuolemansyystä.

* * *

Harmaassa metsäpirtissä erikoiskou-
lutetut tekniset rikospaikkatutkijat 
ovat taltioineet tärkeimmät näytteet 
ennen taktisten tutkijoiden laskemista 
sisään. Rikospaikalta taltioidaan mo-
nenlaisia näytteitä, esimerkiksi DNA-
näytteitä, sormenjälkiä, esineitä, asia-
kirjoja, vääntöjälkiä ja jalkineenjälkiä.

On tärkeätä kerätä näytteet niin, 
ettei missään vaiheessa pääsisi tapah-
tumaan näytteiden saastumista eli 
kontaminaatiota. Joskus voi suojautu-
misesta huolimatta käydä esimerkiksi 
niin, että poliisin tai näytettä labora-
toriossa tutkivan kemistin oma DNA 
sekoittuu rikospaikalta kerättyyn 
näytteeseen. Tämän vahingon paljas-
tamiseksi on perustettu eliminaatiore-
kisteri, johon rikospaikkatutkimuksia 
tekevien poliisien ja muiden näytteitä 
käsittelevien ihmisten DNA-tunnis-
teet on varmuuden vuoksi tallennettu.

Tekoväline suojataan ja jätetään 
tässä tapauksessa paikalleen. Näin 
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Poliisi astuu näyttämölle 
silloin, kun kuolema tapahtuu 
odottamattomalla tavalla 

tai kun kuoleman ei ainakaan 
tiedetä johtuneen sairaudesta.

Harmaassa metsäpirtissä 
erikoiskoulutetut tekniset 
rikospaikkatutkijat ovat 
taltioineet tärkeimmät 
näytteet ennen taktisten 

tutkijoiden laskemista sisään.

oikeuslääkäri pääsee ruumiinavauksessa 
tutkimaan vamman juuri sellaisena kuin 
se oli poliisin tullessa paikalle.   

Jokainen suomalainen poliisi koulute-
taan tekemään ensipartion toimenpiteitä 
rikospaikalla. Näitä toimenpiteitä ovat ri-
kosilmoituksen kirjaaminen, valokuvaus 
ja muu dokumentointi, tavanomaisim-
pien rikospaikkanäytteiden taltiointi sekä 
tietojen kerääminen todistajilta, rikosten 
uhreilta tai epäillyiltä.

Tavanomaisempien rikosten, kuten lii-
kemurtojen tai pahoinpitelyiden, paikka-
tutkinta hoidetaan yleensä ensimmäisenä 
paikalle saapuneen poliisipartion toimes-
ta alusta loppuun saakka. Ilta- tai yöai-
kaan tapahtuneiden rikosten alkutoimet 
on hoidettava heti. Tutkijat kun yleensä 
saapuvat töihin vasta seuraavana aamuna 
ja jatkavat päivänvalolla selvittelyä siitä, 
mihin ensipartio pääsi.

Vakavien rikosten, kuten henkirikos-
ten tai raiskausten, paikkatutkinta on sen 
sijaan yleensä rikospaikkatutkintaan eri-
koistuneiden poliisien työtä. Paikkatut-
kijat taltioivat näytteet ja dokumentoivat 
tapahtumapaikan olosuhteet. Sen lisäksi 
tekniset paikkatutkijat käsittelevät näyt-
teitä, esimerkiksi hakevat sormenjälkiä 
esineistä ja valmistelevat näytteet Van-
taan KRP:ssä sijaitsevan rikosteknisen 
laboratorion tutkimuksia varten.

Tekninen ja taktinen tutkinta ovat ri-
kostutkinnan kaksi erilaista pääulottu-
vuutta. Teknisen tutkinnan tavoitteena 
on hahmottaa rikospaikalle, uhriin tai 
tekovälineeseen jääneiden jälkien perus-
teella tapahtumaa ja todisteita rikoksen 
tekijästä. Voidaan esimerkiksi rekonstru-
oida verijälkien perusteella tapahtumien 

Tavanomaisempien rikosten, 
kuten liikemurtojen 

tai pahoinpitelyiden, 
paikkatutkinta hoidetaan 

yleensä ensimmäisenä paikalle 
saapuneen poliisipartion 

toimesta alusta loppuun saakka. 
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Rikostutkinta on 
kokonaisuus, ikään 

kuin palapeli, jonka 
palaset ovat hukassa.

kulkua, uhrin ja tekijän sijoittumista 
toisiinsa nähden, iskujen suuntaa ja 
määrää sekä tekovälinettä.

Taktiseen tutkintaan taas luetaan 
kuuluvaksi tutkinnan inhimillisem-
pi ulottuvuus: kuulustelut, etsinnät, 
pakkokeinojen käyttö ja lähestulkoon 
kaikki muut mieleen 
juolahtavat selvitykset, 
joita rikoksesta voi-
daan hankkia. Todel-
lakin vain mielikuvitus 
voi olla rajana: Eräässä 
ulkomaalaisen rikolliskaksikon teke-
mässä asuntomurtosarjassa epäiltyjen 
henkilöllisyys varmistui rikollisten 
majapaikan jääkaappiin paon jälkeen 
unohtaman kurkun avulla. Poliisi löysi 
etsinnällä tämän kurkun, ja sen kyljes-
tä punnitustarran, joka osoitti mistä ja 
koska kurkku oli ostettu. Kyseisestä 
kaupasta saatiin ensiluokkaista val-
vontakameran kuvaa kurkun ostajista. 
Kaupan pihasta oli tallentunut kuva 
vuokra-autosta, jota varkaat käyttivät. 
Vuokra-autofirmasta saatiin kopio 
auton vuokranneen liettualaismiehen 
ajokortista sekä lisää valvontakameran 
kuvia maahan saapuneista rikollisista. 
Rikollisten maahantulosta ja maasta-
lähdöstä saatiin sitten henkilöllisyyk-
sien varmistuttua tarkat tiedot lento-
kentältä ja satamasta.

Teknisen ja taktisen tutkinnan ulot-
tuvuudet tukevat toisiaan. Teknistä 
näyttöä voidaan hyödyntää esimer-
kiksi kuulusteluissa kertomusten to-
denmukaisuuden selvittämiseen, ja 
toisaalta taktisella tutkinnalla saatujen 
tietojen avulla voidaan teknistä tutkin-

taa suunnata sellaiseen kohteeseen, 
josta voisi olettaa löytyvän mielenkiin-
toisia jälkiä. 

Rikostutkinta on kokonaisuus, ikään 
kuin palapeli, jonka palaset ovat hu-
kassa. Pelaaja ei pelin aloittaessaan 
tiedä, millainen kuva palapelistä pitäisi 

tulla. Kaikki palat ovat 
kyllä olemassa jälkinä ri-
kospaikoilla, hävitettyi-
nä tekovälineinä järvien 
pohjissa ja muistoina 
tekijöiden tai todistajien 

mielissä. Mitä useamman palan löytää, 
sitä selkeämpi kuva muodostuu.

Asiaa vaikeuttaa se, että seassa voi 
olla myös ylimääräisiä paloja sotke-
massa kuvaa. Ylimääräiset palatkin on 
syytä säilyttää siltä varalta, että niistä 
alkaa muodostua toinen kuva. Samat 
palaset voivat myös sopia moniin eri-
laisiin palapeleihin. Rikostutkijoiden 
kaikkein tärkein tehtävä on etsiä pe-
liin mahdollisimman monta palaa. Sen 
jälkeen kun palaset on huolellisesti 
kerätty, voidaan kuviota koota yhä uu-
delleen ja uudelleen.

Joskus käy niin, että alkuperäinen 
ajatus oli väärä, ja kuvasta muodostui-
kin erilainen kuin ensin luultiin. Silloin 
on vaihdettava tutkintalinjaa. Palat on 
soviteltava toisiinsa uudella tavalla ja 
katsottava, muodostuuko nyt selke-
ämpi kuva. Yksittäiset asiantuntijat, 
kuten lääkärit tai laboratoriotutkijat, 
tuovat peliin oman palansa, mutta 
kokonaisuus muodostuu tutkinnan-
johtajan ja tutkijoiden yhdistellessä 
todisteita toisiinsa.
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 Sen jälkeen kun palaset on 
huolellisesti kerätty, voidaan 
kuviota koota yhä uudelleen ja 

uudelleen.

* * *

Loppiaisajan kireään pakkasyöhön met-
sämökille tutkijat ja tutkinnanjohtaja hä-
lytettiin vapaaillan vietosta kotoa. Yksi 
puhelinsoitto muuttaa illan suunnitelmat 
perheen koti-illasta takkatulen ääressä.

Paikalle ensimmäisenä saapunut polii-
sin hälytyspartio on jo haastatellut vaina-
jan löytänyttä naista, kerännyt ja kirjannut 
tietoja sekä eristänyt tapahtumapaikan. 
Teknisten rikospaikkatutkijoiden tehdes-
sä työtään sisällä taktiset tutkijat tutkivat 
lähialuetta, valokuvaavat ja suojaavat löy-
tyneitä lumijälkiä sekä selvittävät vainajan 
lähipiiriin kuuluneita henkilöitä ja lähio-
maisia. Sisällä mökissä paikkatutkijat ker-
tovat taktisille tutkijoille omat havainton-
sa tapahtumapaikasta. Tietoja vaihdetaan 
puolin ja toisin. Tapahtumien kulusta 
alkaa hahmottua erilaisia vaihtoehtoja. 
Löytyneitä palasia sovitellaan toisiinsa.

Tutkijat tekevät yhdessä vainajalle ta-
pahtumapaikalla ulkoisen tarkastuksen: 
Vainaja riisutaan, hänen vaatteensa talti-
oidaan ja omaisuus otetaan poliisin hal-
tuun, sillä laki määrää poliisin huolehti-
maan vainajan omaisuudesta. Etsitään 
merkkejä vammoista, tutkitaan kuole-
manjälkeiset muutokset, kuten lautumien 
ja kuolonkankeuden aste, mitataan ruu-
miin lämpötila kuolinajan arvioimiseksi 
ja valmistellaan vainaja kuljetettavaksi 
ruumiinavaukseen. Lautumat ovat vai-
najan iholla näkyviä sinipunaisia väri-
muutoksia, jotka johtuvat verenkierron 
loppumisesta ja veren pakkaantumisesta 
ihon hiussuoniin. Lautumat ilmestyvät 
vainajan ihon alapinnoille painovoiman 
vaikutuksesta. 

Yksi puhelinsoitto muuttaa illan 
suunnitelmat perheen koti-
illasta takkatulen ääressä.
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Kaikkia kerättyjä 
tietoja verrataan 

toisiinsa, ja 
sitten on alustavien 
johtopäätösten aika.

Kaikkia kerättyjä tietoja verrataan 
toisiinsa, ja sitten on alustavien joh-
topäätösten aika. Voi-
daanko itsemurha ja 
tapaturma sulkea täysin 
pois? Mitkä seikat viit-
taavat rikokseen? Saa-
ko palapelin kuvasta jo 
selvää? Onko havainto-
aineisto kattava alustavan arvion te-
kemiseen, vai voidaanko jostain saada 
vielä lisätietoa? Mistä näytteistä on 
parhaat mahdollisuudet saada selvi-
tystä rikoksen tekijästä? Mitä seuraa-
vaksi tehdään? Pitääkö jotain tehdä 
nyt heti, keskellä yötä?

Johtopäätökset on tehtävä kerätty-
jen havaintojen perusteella kylmäpäi-
sesti järkeilemällä – kaiken totuuden 
kertovia kristallipalloja ei ole tilauk-
sista huolimatta poliisilaitoksille vielä-
kään saatu toimitettua.

* * *

Kuolemantapauksissa tarvittavan 
paikkatutkinnan perusteellisuus jou-
dutaan päättämään ensimmäisten 
alustavien tietojen perusteella, eikä 
virhearvioita soisi tapahtuvan. Suomi 
olisi puolillaan avioliitoissaan karil-
le ajaneita rikostutkijoita, jos jokais-
ta kuolemaa tutkimaan hälytettäisiin 
ammatti-ihmiset kotoaan vapaapäivän 
vietosta. Näiden pitäminen yötä päi-
vää töissä on puolestaan veronmaksa-
jalle liian kallista.

Yksinkertaisissa tapauksissa, joissa 
rikosta ei epäillä, ensimmäinen partio 
tekee kaikki toimet tapahtumapaikalla. 

Vainajien tutkiminen, käsittely ja kuo-
lemantapausten tutkinta on poliisin 

perustyötä. Kuolema 
ei katso kelloa, ja siksi 
jokaisen hälytyspartion 
on kyettävä tekemään 
paikkatutkinta ja tilan-
nearvio vähintään siitä, 
onko syytä epäillä hen-

kirikosta ja tarvitaanko paikalle apu-
voimia.

Joissakin tapauksissa poliisi ja oi-
keuslääkäri joutuvat pitkään yhdessä 
pohtimaan, onko kyseessä tapaturma, 
itsemurha vai henkirikos. Vammat 
näissä kaikissa saattavat näyttää täysin 
samalta, joten asia ei mitenkään voi 
selvitä pelkästään ruumiinavauspöy-
dällä. Esimerkiksi ampumavamma 
vainajan päässä voi olla tahallaan itse 
aiheutettu, vahingonlaukaus tai toisen 
henkilön tekosia. Uhri ei enää itse ky-
kene asiaa kertomaan. 

Edes puukko rinnassa ei aina au-
tomaattisesti tarkoita, että kyseessä 
on henkirikos. Hieman mielikuvitus-
ta käyttämällä ymmärtää kyllä, että 
puukko voi päätyä rintaan pystyyn 
myös itsemurhassa tai tapaturman 
seurauksena.

Rikosepäilyyn ei voida päätyä pel-
kän spekuloinnin perusteella, sillä 
esitutkintalain mukaan rikostutkinnan 
aloittamisen taustalla on aina oltava 
perusteltu epäily. Tämä tarkoittaa, että 
jonkin tosiseikan on tuettava johto-
päätöstä, että kyseessä on rikos.

Joissakin tapauksissa on julkises-
tikin vaadittu poliisia aloittamaan ri-
kostutkinta epäselvissä katoamistapa-
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Vainajien tutkiminen, 
käsittely ja kuolemantapausten 
tutkinta on poliisin perustyötä.

uksissa. Rikostutkintaa ei kuitenkaan voi 
tehdä vain varmuuden vuoksi. Toisinaan 
esimerkiksi vainajan omaisten on jostain 
syystä helpompi hyväksyä se, että joku 
toinen olisi vastuussa läheisen kuolemas-
ta, kuin että kuolema olisi tapahtunut 
oman käden kautta tai "tapaturmaisesti 
koheltamalla". Loppujen lopuksi tällä asi-
alla ei kuoleman selvittämisen näkökul-
masta ole suurta merkitystä, sillä kattavia 
tutkimuksia voidaan tehdä myös ilman 
rikosepäilyä. Kuoleman selvittämiseksi 
voidaan tehdä lukuisia toimenpiteitä, joil-
la kerätään palapeliin palasia.

Vasta siinä vaiheessa, kun tutkimuksis-
sa ilmenee perusteltua aihetta epäillä jon-
kun toisen henkilön liittyvän kuolemaan, 
alkaa olla merkitystä poliisin laajoilla 
valtuuksilla kohdistaa epäiltyyn tutkinta-
toimia ja pakkokeinoja. Metsämökin ta-
pauksessa ensimmäinen poliisipartio oli 
heti epäillyt, että kyseessä on henkirikos. 
Arvio oli tällä kertaa oikea.

Suomessa kuolemansyyntutkinnan 
laatu on maailman kärkeä. Laatu perus-
tuu poliisin, oikeuslääkärien ja hoitavien 
lääkäreiden yhteistyöhön. Poliisi muun 
muassa tekee paikkatutkinnan vainajan 
löytöpaikalla, etsii tietoja siitä, koska vai-
naja on viimeksi varmasti ollut elossa, 
haastattelee tai kuulustelee ihmisiä, tekee 
etsintöjä todisteiden löytämiseksi, hank-
kii tietoja vainajan pankkitilien käytöstä 
ja puhelimen käytöstä ja kerää valvon-
takameratallenteita vainajan viimeisistä 
liikkeistä. Vain mielikuvitus ja laki ovat 
rajana, mistä kaikkialta jälkiä vainajan vii-
me vaiheista voidaan etsiä ja löytää.

Hoitavalta lääkäriltä saadaan tiedot 
vainajan terveydentilasta, lääkityksestä 

Edes puukko rinnassa ei aina 
automaattisesti tarkoita, että 

kyseessä on henkirikos. 

Rikosepäilyyn ei voida päätyä 
pelkän spekuloinnin perusteella, 
sillä esitutkintalain mukaan 
rikostutkinnan aloittamisen 

taustalla on aina oltava 
perusteltu epäily. 

Vain mielikuvitus ja laki 
ovat rajana, mistä kaikkialta 

jälkiä vainajan viime 
vaiheista voidaan etsiä ja 

löytää.
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 Poliisi siis kokoaa 
palat, muodostaa 

alustavan kuvan, mutta 
viime kädessä vasta 
tuomioistuin päättää 

millainen kuva 
paloista muodostui.

ja esimerkiksi itsemurhalle altistavista 
mielenterveysongelmista. Oikeuslää-
käri puolestaan suorittaa 
poliisin määräyksestä oi-
keuslääketieteellisen ruu-
miinavauksen silloin, kun 
lääkäri ei pysty hoitoker-
tomusten ja havainto-
jensa perusteella kuole-
mansyytä määrittämään. 
Juuri oikeuslääkäri on 
henkirikos-, itsemurha- ja tapaturma-
kuolemissa poliisin tärkein yhteistyö-
kumppani.

* * *

Kireässä pakkasyössä tehdyn paikka-
tutkinnan jälkeen poliisin tutkijoilla 
riitti puhteita noin viikoksi, kunnes 
metsämökin henkirikoksesta epäil-
tyjen nimet saatiin selville, ihmiset 
lukkojen taakse ja tapahtumat pääpiir-
teissään selvitettyä. Tutkinnanjohtaja 
esitti epäiltyjä vangittaviksi tutkinnan 
ajaksi, jotta saatiin lisää aikaa kuulus-
teluille ja muille tutkintatoimille.

Selvittelyn jälkeen jutun päätut-
kijalla ja tiimillä on edessään vielä 
esitutkintapöytäkirjan laadinta. Esi-
tutkintapöytäkirjaan kootaan kaik-
ki asian käsittelemisessä olennainen 
näyttö siten, että juttu voidaan käsitel-
lä oikeudenkäynnissä yhdellä kertaa. 
Henkirikoksissa ja kaikissa muissakin 
rikoksissa poliisin tehtävä on esitut-
kinnassa koota aineisto, jolla syyttäjä 
voi tehdä päätöksen syyttämisestä. 
Tuomioistuimessa toimitetaan sitten 
suullinen pääkäsittely, jossa syyllisyyt-

tä ja syyttömyyttä tukevat todisteet 
lopullisesti arvioidaan. Poliisi siis ko-

koaa palat, muodostaa 
alustavan kuvan, mut-
ta viime kädessä vasta 
tuomioistuin päättää 
millainen kuva palois-
ta muodostui.

Rikoksen esitutkin-
taa johtaa tutkinnan-
johtaja, jolla on laajat 

valtuudet tehdä päätöksiä tutkintalin-
joista ja käytettävistä pakkokeinoista, 
kuten etsinnöistä, henkilöntarkastuk-
sista ja pidättämisistä. Tutkinnanjoh-
tajalla on myös valta hakea käräjäoi-
keudesta lupaa ankarammille pakko-
keinoille, kuten pidätetyn pitempi-
kestoiselle vangitsemiselle tai epäillyn 
puhelimen kuuntelulle. Suomessa 
tutkintaa johtavat poliisin päällystöön 
kuuluvat virkamiehet: komisariot tai 
rikoskomisariot. Tutkijat, jotka ovat 
yleensä vanhempia konstaapeleita tai 
rikoskonstaapeleita, puolestaan pane-
vat käytännössä toimeksi tutkinnan-
johtajan määrittelemät tutkintatoimet 
ja pakkokeinot. Tiimityössä tutkin-
nanjohtajan apuna työtä johtamassa 
voi olla rikosylikonstaapeli.

Tavallisesti yksi tutkija valitaan 
päätutkijaksi, jonka tehtävä on koo-
ta kaikki olennainen kerätty aineisto 
esitutkintapöytäkirjaksi. Esitutkintaa 
varten muodostetaan tapauksen mu-
kaan sellainen tiimi kuin käsillä oleva 
tutkinta edellyttää. Iso asia vaatii isot 
talkoot, ja pieni asia hoituu yhden tut-
kijan toimenpitein.

Pakkasyön paikkatutkinnan jälkeen 
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Tavallisesti yksi tutkija 
valitaan päätutkijaksi, jonka 

tehtävä on koota kaikki 
olennainen kerätty aineisto 
esitutkintapöytäkirjaksi. 

Tutkintalinja on ikään kuin 
suunta, josta paloja etsitään.

tutkintaryhmällä oli aluksi käsissään niin 
kutsuttu pimeä henkirikos. Epäillyn hen-
kilöllisyys ei ollut poliisin tiedossa. Al-
kuvaiheessa saatujen tietojen perusteella 
voitiin onneksi yhtenä tutkintalinjana 
hahmottaa epäiltyjen henkilöiden jouk-
ko, joiden oli syytä epäillä tietävän jotakin 
henkirikoksesta. Tutkinnanjohtajan kärä-
jäoikeudesta hakemien telepakkokeino-
jen avulla saatiin lisävahvistusta sille, että 
poliisi oli oikeilla jäljillä.

Tutkijat seuloivat ja analysoivat tietoja 
epäiltyjen matkapuhelinten sijainnista ja 
televiestien sisällöstä. Seurasi etsintäope-
raatio, jossa epäillyt tavoitettiin pakomat-
kaltaan virkavallan haaviin. Tapahtumien 
selvittäminen jatkui pidätysten jälkeen 
kuulusteluin, ja kuulustelupöytäkirjoihin 
saatiinkin kuvaus tapahtumien kulusta. 
Vahvistusta epäilyille saatiin myös paik-
katutkinnassa kerätyistä rikospaikkanäyt-
teistä. Käytetyn väkivallan laatu selvitet-
tiin oikeuslääketieteellisessä ruumiinava-
uksessa.

Rikostutkinnan palapelissä yhden pa-
lan löytäminen auttaa yleensä löytämään 
myös seuraavan palan. Tutkintalinja on 
ikään kuin suunta, josta paloja etsitään.

Tutkijat ja asiantuntijat osallistuvat 
tutkintaan oman erityisosaamisensa tai 
ammattitaitonsa mukaisesti. Osa analysoi 
pakkokeinoilla ja tutkintatoimilla saatua 
aineistoa, osa kuulustelee, osa avustaa 
epäiltyjen tavoittamisessa. Kaikki tuovat 
oman työpanoksensa ja ammattitaitonsa 
peliin, jotta päästään yhteiseen päämää-
rään, joka on totuuden selvittäminen.

Metsämökin tapauksessa käräjäoikeus 
tuomitsi 28-vuotiaan miehen yhdeksäk-
si vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi van-

Kaikki tuovat oman 
työpanoksensa ja ammatti-

taitonsa peliin, jotta päästään 
yhteiseen päämäärään, joka on 

totuuden selvittäminen.
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Poliisipartio tapaa 
grillikioskin pihassa 

autossa istuvan 
miehen, jolla on 

molemmissa jaloissa 
verta vuotavat 
ampumavammat. 

keuteen taposta. Henkirikos oli tehty 
kahdella keittiöveitsen iskulla, joista 
toinen lävisti sydämen. 
Samassa jutussa neljä 
muuta ihmistä tuomittiin 
lyhyempiin ehdollisiin 
vankeusrangaistuksiin 
ja sakkorangaistuksiin. 
Heistä osa oli ollut viet-
tämässä iltaa surmansa 
saaneen eläkeläismiehen 
luona ja oli paikalla surmatyön ta-
pahtuessa. Eläkeläismiehen luokse oli 
lähdetty viettämään aikaa sen jälkeen, 
kun yksi seurueeseen kuulunut nainen 
oli pahoinpidellyt toisen naisen omas-
sa asunnossaan.

Oliko seurueella ryöstöaikeet? Sel-
laisesta ei todisteita löytynyt. Kysees-
sä oli tuomion mukaan vierailu, joka 
riistäytyi käsistä. Tätä kirjoitettaessa 
tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, 
eikä käräjäoikeuden päätös ole vielä 
lopullinen.

* * *

Sysipimeänä joulukuun alun arkiyönä 
poliisipartio saa hälytyksen erääseen 
Tampereen lähiöön. Miestä oli am-
muttu jalkoihin ja paikalle pyydettiin 
ambulanssia. Poliisipartio tapaa gril-
likioskin pihassa autossa istuvan mie-
hen, jolla on molemmissa jaloissa ver-
ta vuotavat ampumavammat. Ammut-
tu mies kertoo kahden arabimiehen 
tulleen hänen puheilleen läheisellä 
kävelytiellä. Lyhyen ja kiivassävyisen 
keskustelun jälkeen toinen miehis-
tä ampui häntä pistoolilla molem-

piin jalkoihin. Tekijät häipyivät kuin 
tuhka tuuleen, yhtä mystisesti kuin 

olivat paikalle saapu-
neetkin. Paikalla ollut 
autonkuljettaja kertoo 
tulleensa paikalle ys-
tävänsä soitettua apua. 
Kuski on selvin päin, 
mutta läpiammuttu 
mies kovasti päihteis-
sä. Autostakin on ren-

gas puhki. Auton omistaja on jalkoi-
hin ammuttu mies.

Aina ei ole päivänselvää, että rikok-
sen uhriksi joutunut ihminen haluai-
si edes itse selvittää, mitä hänelle on 
tapahtunut. Tässä tapauksessa uhrin 
kertomus "haisee" pahasti paristakin 
syystä. Uhrin kuvailemalla tapahtuma-
paikalla ei ole jälkiä ampumisesta; sen 
sijaan poliisipartio huomaa hylsyn au-
ton apukuljettajan jalkatilassa.

On sinänsä ikävää, mutta jokaisen 
poliisin tuntema tosiasia, että rikoksen 
uhriksi esittäytyvän ihmisen kertomus 
ei aina ole totta. Poliisin tehtävä on 
selvittää totuus, ja totuus voi joskus 
olla se, että uhrin väittämää rikosta ei 
ole tapahtunut. Yleensä yöaikaan asiat 
ovat erittäin epäselviä ja poliisin asiak-
kaat tapaavat olla päihteissä.

Ampumatapauksen tutkinnalle on 
saatava aikaa ja selvittelyä on jatkettava 
päivänvalossa. Ambulanssi kiidättää 
jalkoihin ammutun uhrin sairaalaan, 
poliisi ottaa kiinni autonkuljettajan 
rikoksesta epäiltynä, ja hinauspalvelu 
siirtää auton poliisilaitokselle tarkem-
piin tutkimuksiin. Poliisipartio kirjaa 
havainnoistaan vielä rikosilmoituksen 
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Aina ei ole päivänselvää, 
että rikoksen uhriksi joutunut 
ihminen haluaisi edes itse 
selvittää, mitä hänelle on 

tapahtunut. 

Yleensä yöaikaan asiat ovat 
erittäin epäselviä ja poliisin 

asiakkaat tapaavat olla 
päihteissä.

työvuoron päätteeksi.
Aamulla töihin tulevien rikostutkijoi-

den uteliaisuus herää. Onhan sentään 
ammuttu ihmistä, eikä maalitaulua. Uhri 
itse ei nähtävästi ole ollenkaan halu-
kas selvittämään tapahtumia. Peliin on 
heitetty tahallaan vääriä paloja. Mitä on 
oikeasti tapahtunut? Onko kyseessä ri-
kollisten velanperintä tai välienselvitte-
ly? Onko tapahtumilla joku muu selitys? 
Missä ylipäätään on tapahtumapaikka? 
Asia ottaa hieman rikostutkijoiden ylpey-
denkin päälle:

– Ei meitä sentään noin helposti nar-
rata!

* * *

Johtolanka ei yleensä putoa pöydälle tut-
kintaosaston kahvihuoneen avoimesta 
tuuletusikkunasta tai poliisilaitoksen si-
säisessä postissa. Ajattelemiselle ja mieli-
kuvitukselle on annettava tilaa. Ensin on 
mietittävä, mistä pelin paloja kannattaa 
ylipäätään etsiä, ja sitten lähdettävä ulos 
omasta bunkkerista.

Tässä tapauksessa poliisilaitokselle 
hinattu auto on luonnollisesti yksi tut-
kinnan kohde. Uhri on toinen. Tehtävät 
jaetaan niin, että tekninen tutkija alkaa 
tutkia jälkiä autossa ja taktiset tutkijat 
menevät tapaamaan uhria sairaalaan.

Poliisi ei ole lääkäri, mutta poliisinkin 
on osattava dokumentoida ja tulkita vä-
kivallan jälkiä. Vammasta voi esimerkiksi 
päätellä minkälaista tekovälinettä on käy-
tetty. Ammattitaitoisen poliisin on tun-
nettava, mitä teräaseesta voidaan päätellä 
vamman perusteella, millaiset jäljet jää 
kuristamisesta, millaisia jälkiä voi jäädä 

Peliin on heitetty tahallaan 
vääriä paloja.
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 Hylsyjen löytöpaikka 
viittaa siihen, 
että ampuminen 
on tapahtunut 
apukuljettajan 

paikalla.

tylpästä tekovälineestä ja mitä johto-
päätöksiä ampumavammoista voidaan 
tehdä.

Oikeuslääkäri on näissä asiois-
sa pesunkestävä asiantuntija, mutta 
hän keskittyy työssään 
yleensä vainajien tutki-
miseen. Elävien ihmis-
ten väkivaltavammo-
jen tutkinta on yleensä 
hoitavien lääkäreiden ja 
poliisin tehtävä. Lääkäri 
on luonnollisesti asian-
tuntija arvioimaan vammoja, niiden 
vaarallisuutta ja uhrille jääviä pysyviä 
haittoja.

* * *

Sairaalassa jalkavaivaista potilasta val-
mistellaan leikkaukseen. Lääkityksen 
vuoksi potilas ei ole haastateltavis-
sa, mutta poliisi pääsee näkemään ja 
hyvissä olosuhteissa valokuvaamaan 
molemmissa säärissä olevat ampuma-
vammat. Saadaan tutkittaviksi myös 
uhrin päällä olleet vaatteet. Reikä löy-
tyy vain toisesta puntista. Jonkun on 
siis täytynyt nostaa punttia ylös ennen 
toisen laukauksen ampumista.

Palaneen ruudin aiheuttamat jäljet 
paljaalla iholla osoittavat selvästi, että 
ampumaetäisyys on ollut korkeintaan 
muutamia senttejä. Kun housujen 
ruutijäämiä tutkitaan tarkemmin eri-
koislaitteilla, todetaan myös, että am-
pumaetäisyys toisen puntin ja jalan 
läpäisseessä laukauksessa on alle viisi 
senttiä. Molemmat laukaukset on siis 
ammuttu hyvin läheltä. Sairaalassa 

poliisi taltioi potilaasta näytteet, jois-
ta voidaan myöhemmin laboratorios-
sa tutkia, onko potilas itse ampunut 
aseella äskettäin.

Auton perusteellisemmissa tutki-
muksissa löytyy lisää 
hylsyjä. Löydetään kaik-
kiaan kolme ammut-
tua hylsyä. On erittäin 
hyvät perusteet epäillä, 
että autossa sisällä on 
ammuttu. Hylsyjen löy-
töpaikka viittaa siihen, 

että ampuminen on tapahtunut apu-
kuljettajan paikalla. Tietoa on nyt riit-
tävästi kiinni otetun autonkuljettajan 
kuulusteluun. Aamuyöllä poliisipar-
tiolle annettu kertomus ei yksinkertai-
sesti voi pitää paikkaansa.

Autonkuljettajaa on alustavasti syytä 
epäillä törkeästä pahoinpitelystä, sillä 
hänen kuljettamastaan autosta on löy-
tynyt jalkoihin ammuttu mies ja am-
puminen on todennäköisesti tapahtu-
nut autossa sisällä.

Rikoksesta epäillyllä ei ole lain mu-
kaan velvollisuutta selvittää asiaa. 
Häntä ei voida pakottaa edes vastaa-
maan poliisin kysymyksiin, vaan hän 
saa olla kokonaan vaiti. Epäilty saa ha-
lutessaan myös tavata lakimiesavusta-
jan ennen kuulustelua, ja avustaja saa 
olla paikalla kun epäiltyä kuulustel-
laan. Lainsäädäntö korostaa rikokses-
ta epäillyn oikeuksia. Nämä ovat peli-
sääntöjä, jotka poliisin on ennen kuu-
lustelua "vastapelaajalle" selvitettävä, 
jotta kuulustelupöytäkirjoja voidaan 
käyttää näyttönä oikeudenkäynnissä.

Nyt autonkuljettaja vannoo puhu-



207

Rikoksesta epäillyllä ei ole 
lain mukaan velvollisuutta 

selvittää asiaa. 

Autonkuljettajan kuulustelussa 
oli saatu uusia johtolankoja ja 

paloja palapeliin. 

vansa kuulustelussa totta ja haluaa selvit-
tää asian mahdollisimman nopeasti ilman 
yhteydenottoa lakimieheen. Kuulustelus-
sa autonkuljettaja kertookin hakeneen-
sa jalkoihin ammutun kaverinsa tämän 
oman asunnon parkkipaikalta. Hän oli 
lähtenyt soiton saatuaan kotoa, tullut 
omalla autolla kaverin luo ja tavannut 
tämän istumassa autonsa apukuljettajan 
paikalla. Parkkipaikalta matka oli jatku-
nut kaverin autolla kohti sairaalaa. Parin 
kilometrin ajon jälkeen olikin käynyt ilmi, 
että oikean puolen eturengas on puhki, 
ja ajo jouduttiin keskeyttämään grillikios-
kin pihaan. Apua oli sitten pakko pyytää 
hätäkeskuksesta, ettei kaveri vuotaisi kui-
viin. Ampumisesta kuljettajalla ei edel-
leenkään ole mitään havaintoja.

Autonkuljettajan kuulustelussa oli saa-
tu uusia johtolankoja ja paloja palapeliin. 
Nyt tiedettiin osoite, josta ammuttu mies 
on autoon noussut. Voisiko sieltä löytyä 
lisää tietoja tapahtumien kulusta?

* * *

Parkkipaikalla apukuljettajan oven koh-
dalla on ensinnäkin kasa tupakannatsoja. 
Paikalla on siis oleskeltu jonkin aikaa. Lu-
messa ei näy pisaraakaan verta. Kun tut-
kijat hetken kädet taskussa tuumailevat ja 
mulkoilevat, silmään pistää maassa lojuva 
luoti. Luoti on ampuma-aseen patruunan 
osa, joka lentää ammuttaessa piipusta. Se 
vaarallinen osa siis. Patruunan osa, joka 
jää ampumisen jälkeen jäljelle, on nimel-
tään hylsy. Hylsyt olivat siis löytyneet au-
tosta ja nyt autopaikalta löytyi ammuttu 
luoti.

Alkoi näyttää siltä, että ainoa järkevä 

Kun tutkijat hetken kädet 
taskussa tuumailevat ja 

mulkoilevat, silmään pistää 
maassa lojuva luoti. 
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Palapelistä puuttui 
enää ammutun miehen 
oma kertomus, joka 
lopulta vahvisti 
poliisin epäilyt 

oikeiksi.

selitys tapahtumille on, että miestä on 
ammuttu lähietäisyydeltä molempiin 
jalkoihin hänen omassa pihassaan, 
omassa autossaan, ja vieläpä niin että 
toinen puntti on nostettu ylös ennen 
ampumista.

Luoti jättää ihon ja lihaskudoksen 
lävistäessään kaksi reikää: sisäänme-
noaukon ja ulostuloaukon. Matkal-
la kudoksessa luodin muoto saattaa 
muuttua luodin rakenteesta riippuen 
sienimäiseksi tai se saat-
taa sirpaloitua osues-
saan luuhun. Aukkojen 
muoto on luodin len-
tosuunnasta, lentono-
peuden hidastumisesta 
kudoksessa ja luodin 
muodon muuttumises-
ta johtuen erilainen, ja näin voidaan 
päätellä, mistä suunnasta laukaus on 
ammuttu. Myös aseen piipun suusta 
syöksyneiden palavien ruutijäämien 
jättämät jäljet auttavat päättelemään 
ampumasuuntaa.

Tässä tapauksessa molempien am-
pumavammojen suunta oli sellainen, 
että ne voisi helposti ampua itse: lau-
kaukset olivat suuntautuneet säärien 
läpi edestä taaksepäin.

– Eiköhän tää oo ampunu itte it-
teensä.

– No kun mää juur meinasin sanoa 
samaa!

* * *

Palapelistä puuttui enää ammutun 
miehen oma kertomus, joka lopulta 
vahvisti poliisin epäilyt oikeiksi.

Viinaa, pillereitä ja sydänsuruja? 
Epätoivoa ja huomionkipeyttä? Mikä 
saa ihmisen vahingoittamaan itseään? 
Asiaa on joskus vaikea ymmärtää. Se-
lityksiä on yhtä monta kuin tekojakin, 
ja jokaisella ihmisellä on varmasti täy-
sin ainutlaatuinen mielenmaisemansa, 
kun tällaiseen ratkaisuun päätyy.

Jätän tarkemman ihmismielen ana-
lysoinnin ammattilaisille – toteanpa 
vain, että poliisina tapaa sellaisia ih-

miskohtaloita, joita ei 
perusperheenisä-ve-
ronmaksaja tiedä ole-
van olemassa kuin elo-
kuvissa ja valokuvissa. 
Jokaisen tapahtuman 
taustalla on inhimilli-
nen tarina, joka sinänsä 

on kuuntelemisen arvoinen. Avoimel-
la ja suvaitsevalla asenteella poliisina 
voi oppia jotakin kiinnostavaa luonto-
kappaleesta nimeltä ihminen.

Toisinaan poliisi pääsee kohtaa-
miensa tosielämän tarinoiden myötä 
kurkistamaan syvälle ihmisten yksi-
tyisiin ajatuksiin. Ihmisen ajatukset, ja 
etenkin ongelmat, ovat inhimillisesti 
ajateltuna yksityisyyden kaikkein tär-
keimpiä ulottuvuuksia. Ne ovat jokai-
sen ihmisen ominta omaisuutta, eikä 
ole oikein rikkoa luottamusta, eten-
kään jos rikosvastuun toteutuminen ei 
sitä välttämättä edellytä.

Kun asiakas luottamuksellisesti us-
koutuu poliisille vaikeasta elämän-
tilanteestaan, ei näitä motiiveja voi 
ilman suostumusta kirjoitella sanoma-
lehtiin tai Poliisiammattikorkeakoulun 
valintakoekirjaan. Niinpä tässäkin ta-
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Avoimella ja suvaitsevalla 
asenteella poliisina voi 

oppia jotakin kiinnostavaa 
luontokappaleesta nimeltä 

ihminen.

Kaikki poliisin työssä selville 
saadut asiat eivät kuulu 

julkisuuteen.

pauksessa lukija joutuu valitettavasti tyy-
tymään vaillinaiseen totuuteen. Kaikki 
poliisin työssä selville saadut asiat eivät 
kuulu julkisuuteen.

* * *

Vakavien rikosten ja epäselvien kuo-
lemantapausten selvittäminen on yh-
teistyötä. Todellisuus ei tunne Poirotia, 
Sherlockia, Baueria tai Columboa, jotka 
ylivertaisilla henkilökohtaisilla kyvyillään 
ratkaisevat rikospähkinät. Nämä huip-
pudekkarit ovat kirjailijoiden mielikuvi-
tuksen tuotetta. Tarinoiden tähdet ovat 
kiinnostavia, mutta oikeasti sellaisia ei ole 
olemassakaan. Paras tulos saavutetaan 
aina varmimmin yhteistyöllä. Tarvitaan 
eri alojen asiantuntijoita, eripituisilla ja 
erinäköisillä koulutuksilla ja kokemuksilla 
varustettuja ihmisiä, mielikuvitusta, rau-
hallista harkintaa, lapsenomaista ihmet-
telyä ja ennen kaikkea halua ja tarmoa 
selvittää asioita. 

Metsämökin tapauksessa tarvittiin tut-
kinnanjohtajan, monen taktisen tutkijan, 
teknisten tutkijoiden, laboratorion ja oi-
keuslääkärin yhteistyötä. Jokainen toi pa-
lapeliin oman palansa, ja palan löytämi-
seen tarvittiin juuri oikeanlaista ammatil-
lista silmää. Yhden lajin ammattilaiset, oli 
kyse sitten poliisista, lääkäristä tai rikos-
kemististä, olisivat yksin löytäneet vain 
yksittäisiä palasia, jotka eivät sellaisenaan 
merkitse oikeastaan yhtään mitään. Vasta 
palojen yhdistäminen toisiinsa luo koko-
naiskuvan rikoksesta.

Henkirikoksen selvittämisessä palapeli 
on rakennettava huolellisesti pala palalta, 
sillä mitä vakavammasta rikoksesta on 

Todellisuus ei tunne Poirotia, 
Sherlockia, Baueria tai 

Columboa, jotka ylivertaisilla 
henkilökohtaisilla kyvyillään 
ratkaisevat rikospähkinät.

 Jokainen toi palapeliin oman 
palansa, ja palan löytämiseen 
tarvittiin juuri oikeanlaista 

ammatillista silmää. 
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Rikostutkijaa ajaa 
arjessa eteenpäin 

selvittämisen 
synnyttämä mielihyvä 

– epäselvän asian 
muuttaminen selväksi.

kyse, sitä varmemmin syyllisyys on 
näytettävä toteen ja sitä selvempi kuva 
syyllisyydestä on muo-
dostettava. Esitutkin-
nassa koottu laajakin 
aineisto on kirjattava 
tarkasti ja jäsenneltävä 
loogisesti. Palat on siis 
liitettävä toisiinsa, ja ri-
koksen esitutkinnassa 
tämän liittämisen tekee poliisiksi kou-
lutettu rikostutkija.

Jalkoihin haavoittuneen miehen ta-
pauksessa tutkimukset tehtiin muuta-
massa tunnissa pääosin kahden ajatte-
lemaan ja toimimaan kykenevän polii-
sin voimin. Apua saatiin toki tässäkin 
tapauksessa monelta taholta: ensipar-
tiolta, sairaankuljetukselta, hinausliik-
keeltä, tekniseltä tutkijalta ja sairaalas-
ta. Eteenpäin ajoi mielenkiinto ja halu 
selvittää asia.

Helppo olisi ollut alkutietojen pe-
rusteella todeta juttu pimeäksi ja sa-
noa, että ”antaa olla, kun ei kerran 
uhri itse halua selvittää omaa asiaan-
sa”. Pitemmän päälle rikostutkijan 
työssä palkitsevaa on juuri etsiminen 
ja löytäminen. Oikeus päättäköön 
tuomioista. Rikostutkijaa ajaa arjessa 
eteenpäin selvittämisen synnyttämä 
mielihyvä – epäselvän asian muutta-
minen selväksi.

Kiire on rikostutkijan pahin vihol-
linen ja toisaalta menetetty aika mer-
kitsee usein kadotettua totuutta. Kii-
reessä harkinta pettää. Tulee hosuttua. 
Sählätään päättömästi ja tehdään jos-
kus virheitä, aivan kuten kaikki muut-
kin ihmiset joskus tekevät. Poliisi-ih-

minen ei kylläkään saisi tehdä virheitä 
tai saa maailman vihat niskaansa.

Maailmassa ei silti 
ole yhtäkään rikos-
tutkijaa, joka olisi sel-
vittänyt kaikki tapa-
uksensa, eikä poliisia, 
joka olisi hävittänyt 
kaupungistaan kaiken 
rikollisuuden. On ky-

ettävä elämään myös epävarmojen 
totuuksien kanssa. On opittava nuk-
kumaan yönsä. On unohdettava työ ja 
mentävä vaikka pilkille.

* * *

Rikostutkija palaa aamuyöllä tapahtu-
mapaikalta kotiin. Käy vilkaisemassa 
nukkuvat lapset, rapsuttaa koiran ja 
kömpii sänkyyn. Puolison kysymys on 
aika syvältä luotaava. 

– Mikset sää vois olla joku perusin-
sinööri?

Siinä meni tämäkin joulu taas, mutta 
kun viikatemies ei katso kalenteria. 

Ilmiselvää vastausta joutuu mietti-
mään ihmeen pitkään.

– Eihän insinöörit selvitä rikoksia.
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On kyettävä elämään myös 
epävarmojen totuuksien kanssa. 
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Ida Pietilä on ylikonstaapeli 
Helsingin poliisilaitoksella. 
Hänen pääasiallisia työtehtä-
viään ovat hälytystehtävien 
hoitaminen sekä yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen. Toimenkuvaan 
kuuluvat myös kenttäjohto-
tehtävät.

Pietilä valmistui Poliisikoulus-
ta vuonna 2007. Hän suoritti 
poliisin alipäällystötutkinnon 
vuonna 2014 ja poliisin ylem-
män ammattikorkeakoulutut-
kinnon vuonna 2018.

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2017.

Poliisi on aina poliisi

Ida Pietilä

“Kylläpä meillä on nyt 
turvallista, kun saatiin 
oikein poliisikin pai-

kalle.”
Kuinka monta kertaa olenkaan 

kuullut tuon lausahduksen viimeisen 
kymmenen vuoden aikana.  Jokainen 
kollega osaa varmasti samaistua tuo-
hon lausahdukseen ja sen aiheuttamiin 
tuntemuksiin.  Poliisi on aina poliisi. 
Taloyhtiön kokouksissa ja luottamus-
tehtäviä jaettaessa poliisi on ”kuumaa 
kamaa”. Mielipiteitä kysyttäessä usein 
poliisin lausahdukset muistetaan.

Virkatehtävillä poliisin toimintaa 
tarkkaillaan jatkuvasti, sosiaalisen me-
dian myötä entistä vahvemmin. Mitä 
poliisi ikinä tekeekin, kiinnostaa se 
valtaväestöä hurjan paljon. Poliisipar-
tion ei tarvitse kuin jättää poliisiauto 
hetkeksi parkkiin kansalaisen mielestä 
väärään paikkaan, niin kuva tapah-
tumasta leviää nopeasti sosiaalises-
sa mediassa ja on silmänräpäyksessä 
myös iltapäivälehtien verkkosivuilla.

Minun urapolkuni poliisissa alkoi 
vuonna 2005, kun aloitin opintoni Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Olen aina 
kunnioittanut 

työssäni vanhempia 
kollegoja, jotka ovat 

edenneet urallaan 
portaittain ja 

nähneet alalla myös 
sen niin sanotun 
”ruohonjuuritason”.

silloisessa Poliisikoulussa. Sitä en-
nen olin valmistunut ylioppilaaksi 
Sammon urheilulukiosta ja kerännyt 
työkokemusta muun muassa ravin-
tola-alalta. Lapsena haaveilin ennem-
minkin ilmailuun tai matkailuun liit-
tyvästä työstä, mutta lukion jälkeen 
poliisin ammatti alkoi kiinnostaa mi-
nua. Urheilutaustan omaavana koin 
poliisin työn sopivan minulle fyysi-
sesti. Sen lisäksi minua veti puoleensa 
myös työn monipuolisuus.

Aloittaessani opiskelut Poliisikou-
lussa näin itseni aina sinisessä haalaris-
sa ja toimistonani polii-
siauton. Valmistuttuani 
kurssilta sainkin parin 
kuukauden hätäkes-
kuksessa työskentelyn 
jälkeen työpaikan haa-
veilemastani tehtävästä, 
eli järjestyspoliisin puo-
lelta. Työ oli mukavaa, 
mutta aika pian aloin 
miettiä, mitä tulevaisuu-
delta todella haluaisin. 
Koko poliisiurani ajan minua on mo-
tivoinut uralla eteneminen ja ammatti-
taitoni jatkuva kehittäminen.

Olin ollut töissä poliisissa viitisen 
vuotta, kun päätin hakea alipäällystö-
opintoihin. Olen aina kunnioittanut 
työssäni vanhempia kollegoja, jotka 
ovat edenneet urallaan portaittain ja 
nähneet alalla myös sen niin sanotun 
”ruohonjuuritason”. Halusin itsekin 
sellaiseksi. Olin jo alipäällystötutkin-
toon hakeutuessani päättänyt, että kun 
kurssi on suoritettu, oma urapolkuni 
jatkuu poliisin päällystöopintoihin 
niin pian kuin mahdollista. Suoritin 
viimeisen vanhamuotoisen alipäällys-

tökurssin vuonna 2014. Heti seuraa-
vana vuonna järjestettiin ensimmäi-
nen hakumenettely uusimuotoiseen 
päällystökoulutukseen eli YAMK-
tutkintoon. Laitoin paperit sisään ja 
pääsin kurssille. Yksi suurimmista 
poliisiurani haaveista toteutui valin-
nan myötä enkä tyytyväisempi olisi 
voinut olla. Jälleen kerran löysin itseni 
Poliisiammattikorkeakoulun käytäviltä 
opiskelijakortti rinnassani.

Kun tulimme valituiksi suorittamaan 
nykymuotoista poliisin päällystökou-
lutusta Poliisiammattikorkeakouluun, 

meidän tuli suorittaa 
ennen varsinaisia opin-
toja vuoden mittainen 
muuntokoulutus, jossa 
vanha poliisin perus-
tutkinto muunnettiin 
AMK-tasoiseksi. Vas-
ta muuntokoulutuksen 
jälkeen saimme opiske-
luoikeuden ylempään 
ammattikorkeakoulutut-
kintoon. Osana muun-

tokoulutusta meidän tuli tehdä myös 
opinnäytetyö valitsemastamme aihees-
ta. Mietin pitkään omaa aihevalintaani, 
koska halusin tehdä työn mahdollisim-
man kiinnostavasta ja ajankohtaisesta 
aiheesta, joka motivoisi minua koko 
tutkimusprosessin ajan.

Kerran juoksulenkillä ollessani 
minulla välähti: sain ajatuksen tut-
kia Poliisit-televisiosarjan poliiseja ja 
heidän kokemuksiaan julkisuudesta. 
Halusin tutkimuksessani selvittää, 
minkälaisia kokemuksia Poliisit-sarjan 
myötä tullut julkisuus oli tuonut sar-
jassa esiintyneille henkilöille ja miten 
kokemukset olivat vaikuttaneet henki-
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Kerran juoksulenkillä ollessani 
minulla välähti: sain 

ajatuksen tutkia Poliisit-
televisiosarjan poliiseja 
ja heidän kokemuksiaan 

julkisuudesta.

Kameroiden kautta ”naama palaa” 
alta aikayksikön ja henkilö 
leimataan poliisiksi, niin 

hyvässä kuin pahassa.

löiden elämään. Koin aiheen tärkeäksi ja 
ajankohtaiseksi, sillä rekrytoinnit sarjaan 
pyörivät organisaatiossa jatkuvasti ja jul-
kisuus on poliisin työssä läsnä joka päivä 
niin sosiaalisessa mediassa kuin muual-
lakin. Toivoin myös, että tutkimukseni 
tulokset antaisivat perspektiiviä uusille 
poliiseille heidän miettiessään omaa ha-
lukkuuttaan tv-poliiseiksi.

* * *

Lähtiessäni tekemään tutkimusta tv-polii-
seista mietin myös omaa suhtautumistani 
julkisuuteen ja sen liittymistä poliisityö-
hön. Itse en ole koskaan harkinnut lähte-
väni mukaan ammattini kautta televisio-
sarjaan, vaikka mahdollisuuksia olisi ollut.

Kännykkäkameroiden välke yleisillä 
paikoilla on virkatehtävää suorittavan 
poliisin arkipäivää, mutta mikä saa po-
liisin haluamaan tv-kamerat mukaansa 
työtehtäville ja miten nuo kamerat vai-
kuttavat työstä suoriutumiseen? Tulee-
ko kameroista painetta tehtävän suorit-
tamiseen oikeaoppisesti? Kameroiden 
kautta ”naama palaa” alta aikayksikön ja 
henkilö leimataan poliisiksi, niin hyvässä 
kuin pahassa. Parhaassa tai pahimmassa 
tapauksessa kaikki tunnistavat tv-poliisin 
ja poliisista tulee julkkis. Hänestä tulee 
hahmo, jota rakastetaan tai vihataan.

Suuren suosion saanutta Poliisit-televi-
siosarjaa on esitetty televisiossa vuodesta 
2009 lähtien. Sarjan yhdeksäs tuotan-
tokausi pyörähti ruutuihin helmikuun 
alussa 2017. Rajasin oman tutkimukseni 
kahdeksan ensimmäisen tuotantokauden 
poliiseihin. Kahdeksalla ensimmäisellä 
tuotantokaudella Poliisit-sarjassa esiintyi 
yhteensä 68 poliisia eri paikkakunnilta 
ympäri Suomea.



218

 Kun työskentelin 
Tampereella, 

varsinkin yövuoroissa 
ihmiset tulivat 
Keskustorilla 

poliisiauton ikkunasta 
tiedustelemaan, 

ovatko Palonen ja 
Rauma töissä ja 

voiko heille lähettää 
terveisiä.

Kahdelta ensimmäiseltä tuotan-
tokaudelta katsojien mieliin jäi ehkä 
eniten parivaljakko Kari 
Palonen ja Janne Rau-
ma. Leppoisuuden ja 
ammattitaitoisuuden 
yhdistelmä teki katsojiin 
vaikutuksen. Tampere-
laispartio hoiti tehtävät 
mallikkaasti huumoria 
kuitenkaan unohtamat-
ta. Työskentelystä pais-
toi läpi aitous, joka teki 
vaikutuksen sekä katso-
jiin että asiakaskuntaan. 
Henkilökohtaisesti hei-
dän työskentelyään sivusta seurannee-
na pystyn toteamaan partion olleen 
oma itsensä myös kameroiden edessä. 
Vielä vuosia tv-esiintymisten jälkeen-
kin ihmiset kyselevät heidän perään-
sä. Kun työskentelin Tampereella, 
varsinkin yövuoroissa ihmiset tulivat 
Keskustorilla poliisiauton ikkunas-
ta tiedustelemaan, ovatko Palonen ja 
Rauma töissä ja voiko heille lähettää 
terveisiä.

Kuopion partio Pauli Jokinen ja 
Jaakko Heikkinen esiintyi sarjan nel-
jännellä ja viidennellä tuotantokau-
della. Partio sulatti katsojien sydämet 
itäsuomalaisella huumorilla ja vankalla 
ammattitaidollaan. Myös kolmannen 
ja neljännen tuotantokauden poliisit 
Vantaalta, Jarkko Turunen ja Petri Ka-
janne Severi-koiransa kanssa, nousivat 
katsojien suursuosioon. Miehet ker-
toivat Ilta-Sanomille kesäkuussa 2012 
antamassaan haastattelussa, että he 
jättävät sarjan suuren suosionsa vuok-
si. Vantaalaispoliisit kokivat menettä-
neensä yksityisyytensä sekä työssä että 

vapaa-ajalla, joten he eivät halunneet 
jatkaa sarjassa.

Nykyisessä työpai-
kassani Helsingissä olen 
päässyt seuraamaan 
lähietäisyydeltä opin-
näytetyöni ulkopuo-
lelle jääneiden, uusim-
man tuotantokauden 
poliisien ”Söderien” 
työskentelyä. Sebastian 
Söderholm ja Anders 
Södermann aloittivat 
tv-poliisiuransa sarjan 
yhdeksännellä tuotan-
tokaudella. Olen saanut 

työskennellä heidän kanssaan samas-
sa yksikössä ja saanut samalla seurata 
heidän tv-poliisitarinaansa alusta pitä-
en. On ollut hauska huomata, kuin-
ka luontaista esiintyminen on näille 
miehille ollut ja kuinka hyvin he ovat 
pitäneet oman linjansa ja esiintyneet 
omana itsenään kameroista huolimat-
ta. Heidän työskentelynsä kameroiden 
edessä teki vaikutuksen myös tuotan-
toyhtiöön, ja he ovatkin saaneet paljon 
positiivista palautetta esiintymisestään 
sarjassa.

Kuten moni muukin työyhteisö, 
myös poliisiorganisaation maailma 
on Suomessa loppujen lopuksi hyvin 
pieni. Poliisiammattikorkeakoulu on 
maan ainoa poliisin ammattiin kou-
luttava laitos, joten on luonnollista, 
että Poliisiammattikorkeakoulun si-
sällä organisaation ihmiset tutustuvat 
toisiinsa niin perus- kuin täydennys-
koulutusten yhteydessä. Verkostoitu-
minen on keino pärjätä nykypäivän 
työelämässä, eikä sen tärkeyttä voida 
korostaa liikaa. Uuden poliisin on siis 
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Uuden poliisin on siis 
hyvä muistaa, että 

poliisiorganisaatiossa 
tunnetaan laajasti myös muiden 
poliisilaitosten poliiseja ja 
tieto kulkee hyvin laitosten 

välillä, niin positiivisten kuin 
negatiivisten asioiden suhteen.

Se, mitä televisiossa nähdään, 
on kuitenkin vain pintaraapaisu 

todellisuudesta

hyvä muistaa, että poliisiorganisaatiossa 
tunnetaan laajasti myös muiden poliisi-
laitosten poliiseja ja tieto kulkee hyvin 
laitosten välillä, niin positiivisten kuin 
negatiivisten asioiden suhteen.

* * *

Poliisit-sarjassa kuvataan todellista po-
liisin työtä ja siinä näytetään, minkälaisia 
asioita poliisit kohtaavat työskennelles-
sään kaupungeissa ympäri Suomea. Sar-
jassa vapaaehtoisesti esiintyvät poliisit 
valikoituvat yhteistyössä Poliisihallituk-
sen ja poliisilaitosten kanssa. Poliisit-
sarjan kuvaaminen tapahtuu yövuoroissa 
partioiden mukana. Partion mukana kul-
kee vuoron ajan yksi kuvaaja kameransa 
kanssa. Kuvaajat ovat kokeneita ja koulu-
tettuja tehtäväänsä. He kulkevat partion 
mukana eri tehtävillä. Julkisella paikalla 
kuvaaja kuvaa tapahtumia normaalisti, 
mutta kotirauhan suojaamiin paikkoihin 
kuvaaja ei pääse mukaan.

Sarjassa nähdään siis asioita, joita po-
liisit kohtaavat työssään. Se, mitä televi-
siossa nähdään, on kuitenkin vain pinta-
raapaisu todellisuudesta. Pääsyynä tähän 
on luonnollisesti se, että ohjelmien kesto 
on rajallinen ja aikaan on mahdutettava 
monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Olisihan 
se hassua, jos yhdessä jaksossa näytet-
täisiin pelkästään sitä, kun partio eristää 
jotain tiettyä aluetta esimerkiksi etsintäti-
lanteessa tai kävisi selvittämässä peltiko-
larin ja kirjaisi lopun aikaa siitä tehtävää 
ilmoitusta.

On siis muistettava, että poliisi käyttää 
työajastaan suuren osan esimerkiksi eri-
laisten asioiden kirjaamiseen. Jokaisesta 
rikosilmoituksen vaativasta tehtävästä 
kirjaamisvastuun saanut partio kirjaa ta-

On siis muistettava, että 
poliisi käyttää työajastaan 

suuren osan esimerkiksi 
erilaisten asioiden 

kirjaamiseen.
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Sarjassa jäävät 
näkemättä myös 

lukuisat kotirauhan 
piiriin kohdistuvat 

tehtävät eli 
erilaiset 

kotihälytystehtävät.

pahtumat ja havainnot rikosilmoituk-
seen. Lisäksi kentällä työskentelevät 
poliisit suorittavat aktii-
visesti hälytystehtäviin-
sä liittyviä kuulusteluja. 
Jos henkilö viedään 
päihtymyksen tai riko-
sepäilyn vuoksi säilöön, 
nämäkin asiat on kirjat-
tava huolellisesti ylös. 
Erilaiset taltioinnit ri-
kospaikoilta tai havain-
not kolaripaikoilta on aina kirjattava 
poliisin tietojärjestelmiin. Jos henkilö 
jää kiinni rattijuopumuksesta, saatta-
vat toimenpiteet siitä hetkestä, jolloin 
auto ensimmäisen kerran pysäytetään 
ja kuljettaja puhallutetaan, siihen het-
keen, jolloin partio on jälleen vapaa 
uusiin tehtäviin, viedä todellisuudessa 
useita tunteja yksittäisen partion työ-
ajasta.

Poliisit-sarjassa muutamassa minuu-
tissa esitetty pätkä esimerkiksi aseis-
tautuneen henkilön kiinniottamisesta 
saattaa vaikuttaa nopealta ja helpolta 
tehtävältä, johon poliisit ”hyppäävät 
lennosta mukaan” ja josta he lähtevät 
heti uusiin seikkailuihin. Todellisuu-
dessa tällainen tehtävä voi kestää tun-
tikausia ja vaatia poliisien venymistä 
äärirajoilleen, sekä henkisesti että fyy-
sisesti. Tehtävien hoitamisen taustalla 
on lähtökohtaisesti tarkat nuotit, joi-
den mukaan edetään. Tehtävän jälki-
selvittelyihin sekä huoltotoimenpitei-
siin saattaa mennä tunteja ennen kuin 
partio on valmis vastaanottamaan uu-
sia työtehtäviä.

Sarjassa jäävät näkemättä myös lu-
kuisat kotirauhan piiriin kohdistuvat 
tehtävät eli erilaiset kotihälytysteh-

tävät. Niitä voivat olla esimerkiksi 
perheväkivaltaan liittyvät tehtävät tai 

niin sanotut metelikei-
kat, joissa kovaääniset 
bileet käydään hiljentä-
mässä. Poliisit-sarjassa 
nämä tehtävät saatetaan 
sanallisesti aukaista kat-
sojille muutamalla lau-
seella, mutta todellinen 
poliisityö, joka tehtävän 
hoitamiseksi tehdään, 

jää näkemättä. Kotihälytystehtävillä 
yksi poliisin tärkeimmistä työkaluista 
tilanteen hoitamiseksi on verbaalinen 
valmius. Ahtaat tilat ja aggressiiviset 
ihmiset tuovat oman lisänsä kotihäly-
tystehtävien hoitamiseen. Puhetaidot 
sekä ihmisten ja erilaisten tilanteiden 
”lukutaidot” kehittyvät kokemuksen 
myötä. Niiden harjoittelu aloitetaan 
jo opiskeluaikana. Työharjoittelun ai-
kana nuoret poliisit pääsevät mukaan 
tehtäville ja jossain vaiheessa on myös 
heidän vuoronsa toimia puhujan roo-
lissa.

Koska Poliisit-televisiosarjassa on 
kyse nimenomaan valvonta- ja hälytys-
tehtäviä hoitavien poliisien todellisen 
työn seuraamisesta, poliisityön mo-
net muut osa-alueet jäävät näkemättä. 
Täytyy muistaa, että poliisiorganisaati-
ossa suuntautumismahdollisuuksia on 
monia. Perinteisen kenttätyön lisäksi 
esimerkiksi rikostorjunta- ja rikostut-
kintatehtävät tarjoavat monipuolisen 
tehtäväkentän poliisityön suorittami-
seen. Tutkintapuolella on monenlaisia 
suuntautumismahdollisuuksia perus-
tutkinnasta aina vaativaan tutkintaan 
saakka. Tutkinnan puolella työskente-
levien poliisien työtehtäviin kuuluvat 
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Koska Poliisit-
televisiosarjassa on kyse 
nimenomaan valvonta- ja 

hälytystehtäviä hoitavien 
poliisien todellisen työn 
seuraamisesta, poliisityön 

monet muut osa-alueet jäävät 
näkemättä. 

muun muassa tekninen ja taktinen tut-
kinta, kuulustelut ja erilaiset rikospaikka-
käynnit.

Poliisilaitoksilla on myös erilaisia eri-
tyistoimintojen yksikköjä, kuten esi-
merkiksi liikenneyksikkö, koirapoliisi, 
ratsupoliisi tai vaikkapa valmiusyksikkö. 
Nykypäivänä korostuu myös nettipolii-
sitoiminta ja viestintäpuolen osaaminen 
on arvossaan. Myös ennalta estävään 
toimintaan panostetaan entistä vahvem-
min. Osaajia tarvitaan siis monipuolisesti 
kaikissa organisaation tehtävissä, ja jo-
kaiselle löytyy varmasti itseään kiinnos-
tava työtehtävä. Osa poliiseista hakeutuu 
työskentelemään myös esimerkiksi Polii-
siammattikorkeakouluun erilaisiin ope-
tustehtäviin.

Poliisityön tehtäväkenttä on kokonai-
suudessaan hyvin laaja ja jokainen työn 
osa-alue tukee toinen toistaan. Työkier-
rot poliisilaitoksen sisällä mahdollistavat-
kin kokemuksen kerryttämisen erilaisista 
työtehtävistä. Oman ammattitaidon yl-
läpitäminen ja kehittäminen perusopis-
kelujen jälkeen on mielestäni erittäin 
tärkeää, ja työkierrot ovatkin yksi par-
haimmista keinoista oppia uusia asioita 
tukemaan omaa perustyötä, oli se sitten 
missä yksikössä tahansa.

* * *

Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyös-
säni oli, onko Poliisit-sarjan tuomalla 
julkisuudella ollut enemmän positiivisia 
vai negatiivisia vaikutuksia sarjassa esiin-
tyneiden henkilöiden työstä suoriutumi-
seen ja henkilöiden siviilielämän haas-
teisiin. Lisäksi halusin selvittää motiiveja 
sarjaan mukaan lähtemiseen ja kokemuk-
sia itse työn tekemisestä kuvaajien läsnä 
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 Lisäksi itsensä 
haastaminen, uusien 

kokemuksien hakeminen 
ja vaihtelun 

saaminen arkityöhön 
olivat olleet 

motivaatiotekijöinä 
sarjaan mukaan 
lähtemisessä.

ollessa. Pohdin lisäksi kokemuksien 
vaikutuksia tuleviin tv-poliiseihin ja 
heidän motiiveihin-
sa lähteä mukaan sar-
jan tekemiseen. Tut-
k imusmenete lmänä 
käytin kvantitatiivista 
tutkimusmenetelmää 
laatimalla sarjassa 
kahdeksalla ensimmäi-
sellä tuotantokaudella 
esiintyneelle 68 polii-
sille kyselytutkimuksen 
Webropol-sovellusta 
käyttäen. Tavoitin sähköpostitse lo-
pulta 63 henkilöä ja vastauksia kyse-
lyyni sain yhteensä 41 kappaletta. Vas-
tausprosentiksi muodostui näin ollen 
65 %.

Kyselytutkimuksesta saamieni tu-
losten avulla tein raportin, jossa ana-
lysoin kysymyksiä ja niihin saamiani 
vastauksia. Webropol-kyselyn tekemi-
nen sarjassa esiintyneille poliiseille oli 
sopivin keino tutkimukseeni, koska 
sen avulla sain kattavan määrän vas-
tauksia ja niiden perusteella pystyin 
analysoimaan riittävän tarkasti saatuja 
tuloksia. Kyselytavan avulla pystyin 
takaamaan myös vastaajien anonymi-
teetin.

Käytin tutkimuksessani myös kva-
litatiivista tutkimusmenetelmää sar-
jan tuotannon eli Aito Median edus-
tajan haastattelussa, jossa selvitin, 
mitä kaikkea sarjan tekemisessä tulee 
ottaa huomioon ja miten tuotanto 
valmentaa poliiseja sarjan myötä tule-
vaan julkisuuteen. Haastattelin lisäksi 
kahta uutta poliisia, jotka esiintyivät 
ensimmäistä kertaa sarjassa sarjan 
yhdeksännellä tuotantokaudella alku-

vuodesta 2017. Selvitin haastattelussa 
heidän motiivejaan sarjaan mukaan 

lähtemiseen ja heidän 
ajatuksiaan sarjan mu-
kana tulevasta julkisuu-
desta sekä sen vaikutuk-
sista heidän elämäänsä.

Laatimassani kyse-
lyssä oli yhteensä 17 
kysymystä, joista muu-
tamat ensimmäiset liit-
tyivät yleisiin asioihin, 
kuten vastaajien vir-
kaikään, virka-asemaan 

ja sukupuoleen. Mielenkiintoisimmat 
vastaukset sain kuitenkin avoimiin 
kysymyksiin, joihin kaikki saivat vas-
tata vapaamuotoisesti ilman valmiiksi 
annettuja vastausvaihtoehtoja.

Kysyin aluksi poliiseilta, miksi he 
olivat lähteneet mukaan Poliisit-
sarjaan. Suurin osa poliiseista kertoi 
syiksi sarjaan mukaan lähtemisessä 
oman mielenkiintonsa asiaa kohtaan. 
Esimiehen tai partiokaverin pyyn-
tö oli motivoinut yli puolta kyselyyn 
vastanneista. Lisäksi itsensä haastami-
nen, uusien kokemuksien hakeminen 
ja vaihtelun saaminen arkityöhön oli-
vat olleet motivaatiotekijöinä sarjaan 
mukaan lähtemisessä. Osa poliiseista 
halusi myös nähdä, miten sarjan ku-
vaaminen toimii käytännössä ja miten 
siihen suhtaudutaan. Lisäksi muutama 
poliisi halusi antaa osansa organisaa-
tion tunnettavuuden parantamiseen ja 
poliisin hyvän imagon luomiseen.

Kameroiden kanssa työskentelystä 
poliiseilla oli pääasiassa hyviä koke-
muksia. Noin puolet vastaajista oli 
jännittänyt ensimmäisiä kuvauskerto-
ja, mutta kameroihin oli tottunut no-
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Kaikki 41 kyselyyn vastannutta 
poliisia kertoivat, että sarjan 
ja uusintojen pyörimisen aikaan 

heidät tunnistettiin sekä 
töissä että vapaa-ajalla.

peasti ja jännitys oli kaikonnut kuvausten 
edetessä. Noin kolmannes sanoi, ettei-
vät kamerat olleet vaikuttaneet omaan 
työskentelyyn millään tavalla. Osa kertoi 
tehneensä asiat kuten aina ennenkin ja 
jättäneensä julkaisemiskelpoisen materi-
aalin arvioimisen tuotantoyhtiölle sekä 
Poliisihallitukselle, joka käy materiaalin 
tarkasti läpi ennen sen julkaisemista. Osa 
poliiseista kertoi kiinnittäneensä enem-
män huomiota omaan kielenkäyttöönsä 
kameran edessä. Osa kertoi, että tehtävän 
jälkipuinti partiokaverin kanssa oli han-
kalampaa kameroiden takia. Poliisit oli-
vat kiinnittäneet huomiota myös laintul-
kintoihin jonkin verran enemmän, mutta 
suurin osa oli tehnyt asiat kuten ennen-
kin. Myös kuvaajat olivat olleet pääasias-
sa turvassa, vain muutaman kohdalla ku-
vaajiin oli kohdistunut väkivallan uhkaa 
tai muuta häiriköintiä. Nämäkin tilanteet 
oli saatu nopeasti poliisin hallintaan niin, 
ettei todellisia vaaratilanteita ollut päässyt 
syntymään.

* * *

Kaikki 41 kyselyyn vastannutta poliisia 
kertoivat, että sarjan ja uusintojen pyö-
rimisen aikaan heidät tunnistettiin sekä 
töissä että vapaa-ajalla. Osalla sarjassa 
esiintyneistä henkilöistä televisiolähetyk-
sistä oli aikaa jo useita vuosia ja tunnista-
minen oli vähentynyt ajan myötä. Uusin-
tojen tullessa ruutuun tunnistamiset taas 
lisääntyivät. Poliisit kertoivat tulleensa 
tunnistetuksi kaikenlaisissa tilanteissa, 
kuten lenkillä, kaupassa, ravintoloissa, 
uimahalleissa ja ulkomaanmatkoilla. Yksi 
poliisi kertoi tulleensa tunnistetuksi jopa 
synnytyssalissa. Poliiseille oli tultu suo-
raan juttelemaan tai heiltä oli oli kysytty, 
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Poliisit kertoivat 
joutuneensa miettimään 

tarkemmin omaa 
ravintolakäyttäytymistään 

ja kielenkäyttöään. 

olivatko he esiintyneet kyseisessä sar-
jassa. Lisäksi selän takana oli supatel-
tu, kun heidät oli tunnistettu siviilissä. 
Muutama vastaaja 
kertoi lisäksi, että 
esimerkiksi kaupan-
teko autokaupassa 
tai muussa kaupassa 
oli ollut helpompaa, 
kun asiakas oli tun-
nistettu luotetta-
vaksi tv-poliisiksi. Poliiseja oli myös 
lähestytty vastakkaisen sukupuolen 
taholta ns. lähemmän tutustumisen 
merkeissä.

Poliisien mukaan sarjan tuoma jul-
kisuus vaikutti heidän käyttäytymi-
seensä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 
Ihmisten kanssa oli oltava valmiimpi 
keskustelemaan enemmän, koska tun-
nistamisen ja tv-julkisuuden myötä 
ihmiset lähestyivät poliiseja rohkeam-
min ja tulivat keskustelemaan sekä 
poliisin työstä että itse televisiosar-
jasta. Poliisit kertoivat joutuneensa 
miettimään tarkemmin omaa ravinto-
lakäyttäytymistään ja kielenkäyttöään. 
Kovin humalassakaan ei poliisien mu-
kaan sopinut esiintyä julkisilla paikoil-
la, jos omasi tv-poliisistatuksen.

Poliisit kertoivat, että julkisuuden 
myötä asiakastilanteet ja tehtävien 
hoitaminen töissä oli helpottunut. 
Kun tehtävää meni hoitamaan ”tuttu 
poliisi”, asioiden selvittely tuli hel-
pommaksi. Muutaman henkilön koh-
dalla sarjan myötä tullut julkisuus oli 
avannut ovia myös muihin uusiin työ-
mahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi 
esiintymisiin muissa tv-formaateissa 
tai radiohaastatteluissa. Lisäksi eräs 
vastaaja epäili julkisuuden siivittäneen 

hänet äänivyöryyn kunnallisvaaleissa. 
Yksi kertoi tulleensa valituksi vuoden 
kaupunkilaiseksi omassa kaupungis-

saan. Poliisit kertoi-
vat myös, että hei-
dän työnhakunsa oli 
helpottunut ja uudet 
työtarjoukset olivat 
lisääntyneet. Lisäksi 
muutaman vastaa-
jan seuraelämä oli 

vilkastunut sarjan tuoman julkisuuden 
myötä. Toisaalta muutaman poliisin 
mukaan julkisuuden positiiviset vai-
kutukset eivät olleet tavoittaneet heitä.

Vajaa puolet poliiseista oli sitä miel-
tä, että he eivät olleet saaneet sarjan 
tuoman julkisuuden myötä minkään-
laisia negatiivisia kokemuksia. Osa 
poliiseista kuitenkin kertoi, että heitä 
oli häiriköity vapaa-ajalla. Häiriköin-
tiin oli sisältynyt rikosilmoituksia, tap-
pouhkauksia, omaisuuden rikkomista, 
negatiivista huutelua, lähestymiskiel-
lon rikkomisia ja vainoamista. Noin 
puolet poliiseista oli sitä mieltä, että 
heidät oli tunnistettu kyllästymiseen 
asti kaduilla. Osan kohdalla ihmiset 
olivat lähestyneet ikävän tuttavallisesti 
jopa heidän perheenjäseniään. Näille 
vastaajille anonymiteetin menetys ja 
ihmisten jatkuva tuijottelu olivat ol-
leet sarjan kautta tulleen julkisuuden 
ikävä seuraus. Vaikka tuijottelu ei oli-
si häirinnyt vastaajaa itseään, heidän 
perheenjäsenensä olivat kokeneet 
tuijottelun kiusallisena. Yksi vastaaja 
koki myös, että lasten vanhempana 
hänen tekemisiään katsottiin aiem-
min tarkemmin. Jatkuvan seurannan 
alaisena olemisen vuoksi esimerkiksi 
lasten kasvatus ja esimerkiksi heidän 
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Kun tehtävää meni hoitamaan 
”tuttu poliisi”, asioiden 

selvittely tuli helpommaksi.

torumisensa julkisella paikalla oli tuonut 
mukanaan negatiivista tuijottelua.

Lähes puolet poliiseista oli kokenut 
sarjan myötä tulleen julkisuuden pelkäs-
tään positiivisena asiana. Puolet oli sitä 
mieltä, että kokemukset julkisuudesta oli-
vat olleet enemmän positiivisia kuin ne-
gatiivisia. Vajaa viidennes poliiseista koki 
julkisuuden tuoneen yhtä paljon positii-
visia kuin negatiivisia kokemuksia. 

Puolet poliiseista ilmoitti kyselyssä, että 
ei lähtisi uudelleen Poliisit-sarjan kuvauk-
siin. Neljäsosa voisi harkita lähtemistä, ja 
toinen neljäsosa olisi varmuudella valmii-
ta lähtemään mukaan uudelleen.

Viimeisenä kysymyksenä tutkimuk-
sessani pyysin tv-poliiseja kertomaan, 
minkälaisia terveisiä he haluaisivat lähet-
tää tuleville tv-poliiseille tai mahdollista 
tv-poliisiuraa harkitseville. Vastaustila 
oli avoin ja vastauksia tuli paljon. Joh-
topäätöksenä saamistani vastauksista to-
tesin, että henkilöiden, jotka harkitsevat 
sarjaan mukaan lähtemistä, kannattaa 
miettiä omat motiivinsa julkisuutta koh-
taan monelta kannalta. On tiedostettava, 
että julkisuus voi tuoda tullessaan niin 
positiivisia kuin negatiivisiakin asioita. 
Julkisuus ja omien kasvojen tunnettavuus 
saattavat sulkea pois joitakin työmah-
dollisuuksia organisaation sisällä tulevai-
suudessa, mutta se saattaa myös aukaista 
ovia uusiin ja hienoihin tilaisuuksiin, joita 
muuten ei saisi kokea.

Tärkeää on kuitenkin olla oma itsen-
sä, avoin uudelle sekä rehti ja reipas kai-
kessa mihin ryhtyy. Näillä eväillä pääsee 
pitkälle. Vaikka kaikkeen ikävään ei itse 
voikaan vaikuttaa, viime kädessä se, mi-
ten julkisuutta käsittelee ja miten sitä itse 
haluaa hyödyntää, on suurelta osin jokai-
sen ihmisen omassa vallassa.

Noin puolet poliiseista oli 
sitä mieltä, että heidät oli 

tunnistettu kyllästymiseen asti 
kaduilla.

Julkisuus ja omien kasvojen 
tunnettavuus saattavat sulkea 

pois joitakin työmahdollisuuksia 
organisaation sisällä 

tulevaisuudessa, mutta se 
saattaa myös aukaista 
ovia uusiin ja hienoihin 

tilaisuuksiin, joita muuten ei 
saisi kokea.
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Tosin poliisin 
työssä ei vaadita 
tv-poliisistatusta, 

jotta joutuisi 
häiriköinnin, 

vainoamisen tai 
uhkailun kohteeksi, 

koska sitä voi 
tapahtua muutenkin.

* * *

Nostan hattua niille, jotka uskaltavat 
heittäytyä televisiosarjaan, mutta toi-
saalta ymmärrän myös 
niitä, jotka eivät lähtisi 
siihen mistään hinnas-
ta mukaan. Poliisin työ 
on loppujen lopuksi työ 
muiden joukossa ja sii-
hen voi suhtautua mo-
nella tapaa. Toisille työ 
on intohimo ja toiset 
käyvät töissä ainoastaan 
saadakseen leivän pöy-
tään; suurimmalla osalla 
suhtautumistapa lienee jossain näiden 
välissä.

Oman itsensä kehittäminen ja haas-
taminen on joka tapauksessa tärkeää 
nykypäivän jatkuvasti kehittyvässä ja 
muuttuvassa työelämässä. Se on lä-
hestulkoon välttämätöntä myös oman 
motivaation säilyttämisen kannalta. 
Edellytyksenä itsensä haastamiselle 
on aina rohkeus heittäytyä uusiin asi-
oihin. Sen vuoksi poliisin ammatissa-
kin on hyvä, että ihmisille tarjotaan 
mahdollisuuksia kehittyä – esimerkik-
si tv-työn kautta. Oman toimintansa 
asettaminen niin suuren julkisen huo-
mion alle vaatii rohkeutta.

Julkisuus voi tuoda tullessaan hie-
noja mahdollisuuksia ja uusia koke-
muksia. Jo pelkästään televisiosarjan 
kuvaaminen ja kuvattavana oleminen 
tuovat poliisin arkeen uusia ulottu-
vuuksia. Avoimuus ja rohkeus heit-
täytyä mukaan uusiin kokemuksiin ja 
itsensä asettaminen kaiken kansan ar-
vioitavaksi on erittäin kunnioitettavaa 
ja kertoo ihmisestä paljon. Täytyy kui-

tenkin muistaa, että jokaisella kolikolla 
on kääntöpuolensa ja joskus julkisuu-
desta voi seurata myös ikäviä asioita.

Tosin poliisin työssä ei vaadita tv-
poliisistatusta, jotta 
joutuisi häiriköinnin, 
vainoamisen tai uhkai-
lun kohteeksi, koska 
sitä voi tapahtua muu-
tenkin. Kyse voi olla 
silkasta sattumasta tai 
huonosta onnesta.

Poliisin työ on jul-
kinen ammatti, jossa 
oman toiminnan julki-
nen tarkastelu on vain 

hyväksyttävä. Tietynlainen julkisuus 
seuraa joka tapauksessa jokaista po-
liisin työtä tekevää, varsinkin jos työs-
kentelee ja asuu pienellä paikkakun-
nalla. Poliisi leimautuu poliisiksi myös 
siviiliyhteisössä, ja poliisiksi tunnetun 
kaikkea toimintaa tarkastellaan amma-
tin kautta.

Nämä poliisit, jotka ovat valmiita 
nousemaan erityiseen julkisuuteen 
televisiosarjan välityksellä, ovat hyvin 
arvokkaita henkilöitä myös poliisior-
ganisaation markkinoinnin ja julki-
suuskuvan kannalta. Vaikka on selvää, 
etteivät televisiosarjan valokeilassa 
seikkailevat poliisit anna poliisityöstä 
kaikenkattavaa kuvaa, sarja on tuonut 
organisaation viestintään ja rekry-
tointiin hyvin arvokkaan lisän. Monet 
nuoret ovat rohkaistuneet hakeutu-
maan poliisityön pariin katsottuaan 
sarjaa.

On hienoa, että nykypäivänä kan-
salaiset saavat kosketuksen poliisin 
työhön reality-televisiosarjan ja sosi-
aalisen median välityksellä. Silloin kun 
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itse hakeuduin alalle, televisiossa pyöri 
ainoastaan Poliisi-TV ja sosiaalisen me-
dian vaikutus oli olematon. Siihen aikaan 
mielikuvat poliisin työstä jäivät helposti 
kapeammiksi kuin nykypäivänä.

Poliisin työssä kokee ja näkee sellai-
sia asioita, joita ei osaisi kuvitella olevan 
olemassakaan. On hieno tunne, kun po-
liisimaija lipuu yksinäisenä kaupungin 
hiljaisella kadulla vilkkaan yövuoron jäl-
keen, kun viimeisimmätkin juhlijat ovat 
menneet nukkumaan ja aurinko tekee 
nousuaan. Parhaimmillaan työssä saa 
auttaa ihmisiä ja tuoda heidän elämäänsä 
iloa. Ja synkimmälläkin murheen hetkellä 
on hyvä muistaa, että kyllä se aamu sieltä 
aina tulee, ennemmin tai myöhemmin.

LUE LISÄÄ

• Määttä, Ida: Tv-poliisien koke-
muksia julkisuudesta. Opinnäy-
tetyö. Poliisiammattikorkeakoulu 
2016. Luettavissa: http://www.
theseus.fi/handle/10024/117589

Poliisin työ on julkinen 
ammatti, jossa oman toiminnan 

julkinen tarkastelu on vain 
hyväksyttävä.

Silloin kun itse hakeuduin 
alalle, televisiossa pyöri 
ainoastaan Poliisi-TV ja 

sosiaalisen median vaikutus oli 
olematon.

http://www.theseus.fi/handle/10024/117589
http://www.theseus.fi/handle/10024/117589
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Komisario Mikko Porvali val-
mistui poliisiksi vuonna 2004 
ja oikeustieteen maisteriksi 
vuonna 2010. Vuosina 2016–
2018 hän suoritti poliisin 
strategisen johtamisen koulu-
tusohjelman Executive MBA in 
policing.

Porvali työskentelee tutkin-
nanjohtajana Sisä-Suomen 
poliisilaitoksella. Hän on 
erikoistunut rikostutkintaan 
sekä julkaissut useita teoksia 
poliisitoimen ja sotilastiedus-
telun historiasta. 

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2017.

Arvovalinta aikakaudesta 
riippumatta

Mikko Porvali

Maailmassa on parikymmentä 
maata, joilla ei ole omaa ar-
meijaa, mutta ei ainuttakaan 

maata ilman omaa poliisia. Euroopan 
maista Islannilla, Andorralla ja Liech-
tensteinilla on toimivaltaiset ja opera-
tiiviset poliisivoimat, vaikka niillä ei 
ole asevoimia. Sama koskee Monacoa 
ja Vatikaania, joiden sotilailla on vain 
seremoniallisia ja henkivartiointiin liit- 
tyviä tehtäviä. Jopa Tyynenmeren kes-
kellä sijaitsevalla Pitcairnin saarella 
on kaksi pysyvää Kansainyhteisön 
poliisivirkaa, vaikka saarella asuu vain 
viitisenkymmentä 1700-luvun meri-
rosvojen jälkeläistä.

Valtiot tarvitsevat poliisihallinnon 
ensisijaisesti käytännöllisen tarpeen 
vuoksi, mutta itsenäisen poliisivoi-
man olemassaolo on myös symbo-
lisesti tärkeä suvereniteetin tunnus. 
Jos jollain hallinnolla ei ole kykyä 
valvoa omien lakiensa noudattamis-
ta, käy nopeasti kyseenalaiseksi, onko 
kyseessä ylipäänsä itsenäinen valtio. 
Laillisuuden valvontaa on vaikea de-
legoida uskottavasti eteenpäin jollekin Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Jokaisen yksittäisen 
poliisin on jaettava ne 

arvot ja päämäärät, joita 
hänen valtionsa hallinto 

edustaa. 

toiselle. Niinpä poliisiorganisaatiota 
ylläpitävä valtio kuin lausuu julki: ”Me 
vastaamme lakiemme valvomisesta, 
rikosten tutkimisesta 
sekä yleisen järjestyk-
sen säilymisestä alu-
eellamme – yksin me, 
eikä kukaan muu.”

Siksi poliisin am-
mattia harkitsevan 
on hyvä ymmärtää, 
ettei kyse ole pelkästä ammatinvalin-
nasta. Poliisin sitoutuminen maansa 
hallintoon on oleellisesti syvempi side 
kuin tavanomainen työsuhde ja sy-
vempi kuin useimmat muut virkasuh-
teet. Poliisi sitoutuu työskentelemään 
isänmaansa hyödyksi ja lähimmäis-
tensä parhaaksi kaikissa olosuhteissa. 
Työn luonteen vuoksi jokainen poliisi 
joutunee urallaan asettamaan henkilö-
kohtaisen turvallisuutensa ainakin jos-
sain määrin alttiiksi virkatehtäviensä 
suorittamiseksi.

Niinpä poliisiksi hakeutuminen on 
arvovalinta. Jokaisen yksittäisen polii-
sin on jaettava ne arvot ja päämäärät, 
joita hänen valtionsa hallinto edustaa. 
Samalla poliisi sitoutuu peruuttamat-
tomasti valtionsa kohtaloon. Ne maat, 
joiden hallinto on sortunut tai joissa 
järjestys on romahtanut, ovat tyypil-
lisesti muuttuneet hengenvaarallisiksi 
poliiseilleen – usein siitä riippumatta, 
kuinka oikeutettua tai korkeatasoista 
hallintoa he ovat harjoittaneet.

Kun arabikevääksi kutsuttu ilmiö 
muutamia vuosia sitten käynnisti pa-
kolaistulvan Eurooppaan, ei ollut 
sattumaa, että monet tulijoista olivat 
toimineet lähtömaassaan poliiseina. 
Ottamatta kantaa siihen, tulisiko heil-

le myöntää turvapaikkaa Euroopasta 
tai Suomesta vai ei, kotiseudulta väis-
tämisen voidaan todeta olleen heille 

ainoa mahdollinen 
vaihtoehto, kun valta 
päätyi terrorijärjes-
tön käsiin.

Arabikevät voi 
kuulostaa kaukaisel-
ta, mutta vain neljä 
sukupolvea sitten 

Suomessa ei ollut hyvä toimia poliisina. 
Sisällissodan kuohunnassa murhattiin 
sotatoimien ulkopuolella muutamassa 
kuukaudessa kuutisenkymmentä po-
liisia. Parikymmentä teloitettiin sodan 
jälkeen. Itsenäistymiskehityksen aika-
na ja nuoren tasavallan ensimmäisinä 
vuosina (1914–1922) on laskettu sur-
matun vähintään 138 poliisia, ja luku 
tiedetään puutteelliseksi.

Kaikki punaisina tai valkoisina sur-
mansa saaneet virkamiehet eivät valin-
neet puoltaan itse, vaan ympäristö tul-
kitsi heidät jompaankumpaan leiriin. 
Vaikeinta oli epäilemättä niillä, jotka 
pyrkivät ylläpitämään laillista järjestys-
tä ja turvallisuutta yhteiskunnallisista 
jakolinjoista välittämättä. Puoluee-
tonkin virkamies saattoi joutua toisen 
osapuolen kirjoihin, jos vallalla oleva 
osapuoli ryhtyi vainoamaan häntä hä-
nen tehtävänsä tähden. Näin tapah-
tui myös ensimmäiselle suomalaiselle 
poliisioppilaitokselle, Saksanniemen 
Ratsupoliisikoululle.

Suomen senaatti perusti syksyllä 
1917, selvästi ennen sisällissotaa, rat-
supoliisikoulun porvoolaiseen Sak-
sanniemen kartanoon. Koska olot 
olivat käyneet levottomiksi, Helsingin 
lähelle haluttiin joukko, joka tarvitta-
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Sisällissodan kuohunnassa 
murhattiin sotatoimien 
ulkopuolella muutamassa 

kuukaudessa kuutisenkymmentä 
poliisia. 

essa kykenisi sammuttamaan sekasorron 
pääkaupungissa. Sisällissodan osapuolet 
eivät olleet vielä muotoutuneet, ja kou-
lun perustamisessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota puolueettomuuteen. Perus-
tamisasiakirjan mukaan koulun tuli tur-
vata maan oikeusjärjestys kaikkia uhkia 
vastaan, nousivatpa ne miltä suunnalta 
tahansa.

Levottomuuksien laajetessa puolueet-
tomuus ei kuitenkaan kelvannut kaikille. 
Punaisen osapuolen lehdistö ei hyväksy-
nyt laillisen hallinnon perustamaa järjes-
tyspoliisia, vaan omaksui poliisikokelais-
ta nimityksen ”ratsastava lahtarikaarti”. 
Sekavissa oloissa tämä johti siihen, että 
Helsingin punakaarti hyökkäsi Saksan-
niemen Ratsupoliisikoululle marraskuus-
sa 1917. Syntyi laukaustenvaihto, jossa 
kaksi poliisikoululaista kuoli ja kaksi 
haavoittui. Tämä oli ensimmäisiä aseel-
lisia yhteenottoja Suomessa ennen sisäl-
lissotaa. Koulun opettajat ja oppilaiden 
pääjoukko onnistuivat pakenemaan. He 
ratsastivat punaisten hallinnassa olleen 
Etelä-Suomen halki pienissä ryhmissä ja 
päätyivät Pohjanmaalle, joka oli valkois-
ten tukialuetta.

Saksanniemen Ratsupoliisikoulu koot-
tiin uudelleen Lappajärvellä, mistä se siir-
tyi Seinäjoelle. Maa suistui pian sotaan. 
Helsingin punakaarti vangitsi Saksannie-
men koulusta aloitteen tehneen kansan-
edustajan ja ampui hänet Töölönlahden 
rannalla. Puolueettomaksi perustetun po-
liisikoulun oppilaille ei enää ollut epäsel-
vää, kummalle puolelle rintamalinjaa he 
tässä sodassa kuuluisivat. Saksanniemen 
poliisikoulun oppilaita käytettiin runko-
na, kun valkoiselle osapuolelle koottiin 
sen parhaiten varustettu ja koulutettu 
joukko, Uudenmaan Rakuunarykmentti.
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Poliisitoiminnan 
perusedellytys 
on kansalaisten 

luottamus. 

* * *

Poliisitoiminnan perusedellytys on 
kansalaisten luottamus. Länsimaissa 
mitataan säännöllisesti väestön luot-
tamusta yhteiskunnan eri instituutioi-
hin, myös poliisiin.1 Näissä tutkimuk-
sissa on ollut leimallista, 
että suomalaiset luot-
tavat poliisiin enem-
män kuin vaikkapa 
koulutusjärjestelmään, 
puolustusvoimiin, ter-
veydenhuoltoon, oikeuslaitokseen, 
Yhdistyneisiin kansakuntiin tai am-
mattiliittoihin. Esimerkiksi eduskun-
nan, puolueiden, lehdistön tai Eu-
roopan unionin luottamusluvut ovat 
pohjamudissa verrattuna poliisiin.2

Kansalaisten korkea luottamus po-
liisiin ei ole itsestäänselvyys. Päinvas-
toin: se on pitkän ja järjestelmällisen 
työn tulos – ja ansaittava joka päivä. 
Suomalaisten poliisiluottamuksen ko-
hoaminen kansainvälisesti poikkeuk-
sellisen korkealle tasolle ei olisi ollut 
mahdollista ilman itsenäisyyden en-
simmäisten vuosikymmenten nope-
aa elintason nousua sekä merkittävää 
yhdenvertaisuuskehitystä. Jokainen 
suomalaisen poliisin kanssa asioiva 
ihminen voi luottaa poliisin toimivan 
tasapuolisesti sekä perus- ja ihmisoi-
keuksia kunnioittaen. Yksittäisen po-
liisimiehen tärkein tehtävä on kohdata 
arkityössään kukin asiakas näiden pe-
riaatteiden mukaisesti.

1   Mittaamisesta ja kyselytutkimuksista katso esim. European 
Value Study: http://www.europeanvaluesstudy.eu/
2   Käytettävissä olevat luvut on mitattu ennen Helsingin huu-
mepoliisin tapausta tai poliisien keskustelupalstoista käytyä 
rasismikeskustelua.

Jos haluat arvioida omaa kykyäsi toi-
mia poliisina, kuvittele itsesi pöydän 
ääreen toisen ihmisen kanssa. Hen-
kilö edessäsi voi olla välinpitämätön, 
järkyttynyt, murheellinen, humalassa, 
krapulassa, uhmakas, hätääntynyt, ka-
tuvainen, itkuinen tai avoimen halvek-

suva. Hän voi olla mies 
tai nainen, suomalainen 
tai ulkomaalainen, nuo-
ri tai vanha, dementoi-
tunut vanhus tai alle 
kouluikäinen lapsi. Hän 

voi vihata poliiseja koko sydämestään 
– tai sinä saatat olla ainoa ihminen, jo-
hon hän luottaa. Hänellä ei ehkä ole 
sukupuolta tai hän kuuluu muuhun 
sukupuolivähemmistöön.

Teillä ei välttämättä ole yhteistä kiel-
tä. Hänellä voi olla kehityshäiriö tai 
mielenterveyden sairaus. Hän saattaa 
olla rikoksen uhri, todistaja, rikoksesta 
epäilty tai onnettomuuteen joutuneen 
läheinen. Hän saattaa käsittää koko 
maailman toisin ja uskoa tyystin eri-
laisiin asioihin kuin sinä. Yhtä kaikki, 
hän on sinun vastuullasi. Saatat saada 
apua tulkilta, lastensuojelulta tai muul-
ta sosiaalitoimelta, mutta sinun on 
kyettävä toimimaan tämän henkilön 
kanssa, ja sinä vastaat hänen asiallises-
ta ja yhdenvertaisesta kohtelustaan.

Poliisi, joka aloitti työnsä itsenäis-
tyneessä Suomessa, ei nauttinut koko 
kansan luottamusta. Ei sinne päin-
kään. Sisällissodan jäljiltä maassa oli 
voittajien poliisi: nuhteettomuuden 
ja hyvän yleiskunnon ohella poliisin 
ammattiin hakeutuvalta edellytettiin 
suojeluskunnan puoltavaa lausuntoa. 
Maaseudulla suojeluskunnat olivat sa-
malla poliisireservi. Järjestön puoleen 
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Poliisi, joka aloitti työnsä 
itsenäistyneessä Suomessa, 
ei nauttinut koko kansan 

luottamusta. 

käännyttiin järjestyksenpidossa, mikäli 
omat miehet eivät riittäneet.

Poliisin luottamusta söi lisäksi kieltola-
ki, joka oli voimassa aina vuoteen 1932 
asti. Alkoholin myynnin ja valmistamisen 
kieltänyt laki aiheutti rikollisuutta enem-
män kuin hillitsi. Kansa ei hyväksynyt 
kieltolakia, eivätkä sitä hyväksyneet mo-
net poliisitkaan. Tämä horjutti poliisin 
uskottavuutta, sillä suhtautuminen lain 
valvomiseen vaihteli. Alkoholikauppa 
siirtyi nopeasti ulkomailta johdettujen 
salakuljetusorganisaatioiden käsiin. Osa 
virkamiehistä kamppaili johdonmukai-
sesti salakuljetusta vastaan, mutta mo-
net sulkivat salakuljetukselta silmänsä tai 
jopa lähtivät trokareiden kelkkaan.

Poliisin heikko kannatus näkyi esi-
merkiksi alttiudessa väkivaltaan poliisia 
kohtaan. Sotavuosia lukuun ottamatta 
kieltolain kausi oli poliisille itsenäisyyden 
aikana kaikkein vaarallisin: kolmessatois-
ta vuodessa surmattiin neljäkymmentä 
poliisimiestä. Varsin monet heistä saivat 
surmansa kieltolain valvontaan liittyneis-
sä tehtävissä.

Poliiseja yritettiin motivoida kieltolain 
valvontaan jopa rahapalkkioin. Vaasan 
läänin maaherra palautti koko summan 
sisäministeriöön. Liitteenä oli lohduton 
kirje, jossa hän ilmoitti, ettei koko lää-
nistä löydy yhtään niin rehellistä poliisia, 
jolle palkkion voisi osoittaa.

Myös rajavartijoille oli luvattu alkoho-
litakavarikoista tulospalkkiot. Isoisäni 
työskenteli kieltolain aikana rajavartija-
na Terijoella, Suomenlahden rannikolla. 
Kun pirtulasteja tavattiin, pienipalkkai-
sen rajavartijan oli huomattavasti kan-
nattavampaa haudata pari kullanarvoista 
kanisteria rantahiekkaan kuin lunastaa 
niistä mitätöntä tulospalkkiota. On sel-
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Poliittinen 
oikeisto halusi 

estää poliittisen 
vasemmiston 

puhetilaisuuden, jonka 
poliisi puolestaan 
päätti turvata.

vää, ettei tällainen nostanut virkakun-
nan arvostusta. Parikymppisten raja-
vartijoiden puolustukseksi voi sanoa, 
ettei muita vaihtoehtoja juuri ollut: 
seudulla vallitsi ankara pulakausi, suo-
ranainen nälänhätä.

Yhteiskunnallinen tilanne ja polii-
sin asema muuttuivat merkittävästi 
1930-luvun alkuvuosina. Kieltolaista 
luopuminen paransi selvästi kansan 
ja esivallan välejä helpottaen poliisin 
asemaa näiden keskellä. Toinen rat-
kaiseva askel Suomen poliisin aseman 
kehittymisessä oli poliisin suhtautu-
minen äärioikeiston nousuun, viime 
kädessä Mäntsälän kapinaan.

Mäntsälän kapinaksi kutsutaan Oh-
kolan työväentalolta alkanutta tapah-
tumasarjaa, jossa poliisin kannalta oli 
kyse kansalaisoikeuksien turvaami-
sesta. Poliittinen oikeisto halusi estää 
poliittisen vasemmiston 
puhetilaisuuden, jonka 
poliisi puolestaan päätti 
turvata. Oikeiston edus-
tajat eivät hyväksyneet 
poliisin toimintaa, vaan 
keskeyttivät puhetilai-
suuden ja avasivat tulen 
työväentaloa kohti.

Samaan aikaan maas-
sa tutkittiin äärioikeiston tekemiä kyy-
dityksiä, eivätkä tutkimukset miellyt-
täneet kaikkia: kyydityksiä tutkineita 
poliiseja häirittiin ja pyrittiin laitta-
maan viralta, kyyditysten todistajia ja 
asianomistajia puolestaan uhkailtiin 
hiljaiseksi. Poliisin toiminnasta levitet-
tiin vääriä tietoja, ja tunnolliset poliisit 
pyrittiin leimaamaan kommunisteiksi. 
Laillisuutta puolustaneet poliisit saivat 
kuulla, että maassa vallitsi lapualaisten 

vuonna 1930 julistama ”Lapuan laki”: 
sen mukaan oikeiston tekojen muo-
dollisella laillisuudella ei ollut merki-
tystä, sillä kansan tahto olisi kirjoitet-
tujen lakien yläpuolella.

Mäntsälässä syntynyt tilanne johti 
sekavaan kapinaan, jonka presidentti 
Svinhufvud onnistui tukahduttamaan 
päättäväisin toimin. Epäilemättä mo-
nien poliisien mielipiteet olivat kaikes-
ta huolimatta ennemmin oikealla kuin 
vasemmalla, olihan heidät valittu pit-
kälti tällä perusteella. Silti poliisi osoit-
ti olevansa koko kansan poliisi: lailli-
suuden puolella ja mielivaltaa vastaan.

* * *

Kansalaisten luottamus on myös po-
liisin paras suoja. Paraskaan panssa-
riauto tai luotiliivi ei ehkäise poliisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa 
yhtä tehokkaasti kuin 
arvostus, jota julkishal-
linto ja poliisi nauttivat 
kansan silmissä. Poliisi 
voi tehdä luottamuk-
sensa eteen paljon, 
mutta yleinen lainkuu-
liaisuus ja luottamus 
julkishallintoon raken-

netaan pitkälti muutoin kuin poliisin 
toimenpitein. Se luodaan perheissä, 
kouluissa, tiedotusvälineissä, tervey-
denhuollossa ja arjen elämässä kaikis-
sa muodoissaan.

Kun Neuvostoliitto 1930-luvun lo-
pussa hyökkäsi Suomeen, hyökkääjä 
odotti kohtaavansa kansan, joka olisi 
sisällissodan jäljiltä syvästi jakautunut. 
Toisin kävi. Suomi oli kehittynyt kah-
dessa vuosikymmenessä yhteiskun-



237

Poliisin toiminnasta 
levitettiin vääriä tietoja, ja 
tunnolliset poliisit pyrittiin 
leimaamaan kommunisteiksi. 

Kansalaisten luottamus on myös 
poliisin paras suoja.

naksi, jossa kaikilla kansanosilla oli jotain 
menetettävää ja siten jotain puolustetta-
vaa. Sisällissodan hävinnyt osapuoli oli 
ollut muodostamassa maahan hallitusta 
jo vuonna 1926, vain kahdeksan vuotta 
sodan jälkeen. Kansan luottamus viran-
omaisiin, poliisiin ja puolustuslaitokseen, 
oli kasvanut samassa suhteessa. Hyökkää-
jä kohtasi kansan, joka piti kiinni yhteisistä 
arvoistaan ja puolustautui yhtenäisenä.

Toinen maailmansota oli Suomen po-
liisille ankara koettelemus. Sotavuosina 
1939–1944 Suomessa sai surmansa noin 
170 poliisimiestä. Heistä viitisenkym-
mentä surmattiin poliisivirassa kotirin-
tamalla ja noin 120 kaatui puolustus-
voimien palveluksessa. Tavanomaisten 
poliisitehtävien lisäksi poliiseja kuoli 
väestönsuojelutyössä asuinkeskusten 
pommituksissa, desanttien ja metsäkaar-
tilaisten kiinniotoissa sekä sotavankien 
surmaamana.

Sotien jälkeen poliittinen todellisuus 
Suomessa muuttui ratkaisevasti. Uhka 
laillisia oloja vastaan ei noussut enää oi-
kealta, vaan vasemmalta. Jos sisällissodan 
jälkeen poliisiksi hakeutuvilta oli edel-
lytetty suojeluskuntajärjestön jäsenyyt-
tä, nyt poliisista irtisanottiin henkilöitä, 
joilla oli ollut liian läheiset välit suoje-
luskuntiin. Suojelupoliisia edeltäneen 
turvallisuuspoliisi Valpon henkilökunta 
vaihdettiin kokonaan, ja uusi johto nimi-
tettiin Suomen kommunistisen puolueen 
piiristä. Äärivasemmiston vallankaappa-
uksen uhka oli ilmeinen, ja lähtökohdat 
kapinalle olisivat olleet huomattavasti pa-
remmat kuin äärioikeistolla Mäntsälässä 
toistakymmentä vuotta aiemmin.

Vasemmiston painostus poliisia koh-
taan näyttäytyi mellakkoina erilaisten 
lakkojen yhteydessä. Lakkojen tarkoituk-

Hyökkääjä kohtasi kansan, 
joka piti kiinni yhteisistä 
arvoistaan ja puolustautui 

yhtenäisenä.

Vasemmiston painostus poliisia 
kohtaan näyttäytyi mellakkoina 
erilaisten lakkojen yhteydessä. 
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Myös omissa 
virkatoimissa olen 
saanut vuoroin kuulla 
toimineeni milloin 

vasemmiston, milloin 
oikeiston ja milloin 
jonkin muun ryhmän 

asialla. 

sena oli ajaa suomalainen yhteiskun-
ta kriisiin ja osoittaa kommunistien 
joukkovoimaan perustunutta järjes-
tövaltaa. Yhteiskunnan kannalta vaka-
vin ja tunnelmaltaan kirein oli vuoden 
1956 yleislakko, mutta 
poliisin ja lakkolaisten 
välillä kriittisimmäksi 
muodostui Kemiyhti-
ön lakko Kemissä lop-
pukesällä 1949. Tämä 
ns. Kemin kapina ei 
ollut niinkään ammat-
tiliittojen intressissä, 
vaan Suomen Kom-
munistisen Puolueen 
agitoima mellakka. Asianhaaroista voi 
päätellä, että väkijoukon suoranainen 
tarkoitus oli päätyä väkivaltaiseen yh-
teenottoon poliisin kanssa.

Lakkolaisten mellakkakulkueen 
alkuperäinen päämäärä oli hyökä-
tä seitsemänkymmenen työmiehen 
kimppuun, jotka purkivat Kemijoes-
sa olevaa tukkisumaa. Selvitystyö oli 
tehtävä ennen syksyä, sillä tukkien 
talvehtiminen Kemijokivarressa olisi 
kevättulvien koittaessa merkinnyt tuk-
kien riistäytymistä jäiden mukana me-
relle. Tällöin Kemijoen suupato olisi 
vahingoittunut, mikä puolestaan olisi 
johtanut huomattavan osan Kemin 
kaupungista jäämiseen tulvavesien 
alle. Tästä syystä sekä mellakan suun-
nitteluun viittaavien tiedustelutietojen 
vuoksi tukkityömaan suojaksi oli ase-
tettu poliisivartio.

Kun työmaata lähestyvä väkijoukko 
kohtasi poliisit, joukko ei noudattanut 
pysähtymiskäskyjä, vaan kävi poliisi-
en päälle. Poliisi yritti aluksi pysäyttää 
etenevän väkijoukon patukoimalla, 

mutta lakkolaisten suuren väkimäärän 
vuoksi tämä havaittiin pian tehotto-
maksi. Lakkolaisten joukko yltyi pian 
rynnäkköön, jota tuettiin kivittämäl-
lä ja ampumalla. Nyt poliisit ottivat 

turvakseen konepis-
toolit, joilla ammut-
tiin sarjatulta ilmaan. 
Tämä riitti pysäyt-
tämään väkijoukon, 
joka pakeni tulosuun-
taansa.

Joukkopaon aika-
na kaksi lakkolaista 
sai surmansa. Toinen 
heistä oli piiloutunut 

lakkolaisten kuorma-auton alle, kun 
auton omistaja lähti ajamaan autoaan 
turvaan. Toinen kuolonuhri löytyi yh-
teenottopaikalta selkään ammuttuna. 
Tapaus tutkittiin perin pohjin, eikä 
mikään viitannut siihen, että lakkolai-
nen olisi kuollut poliisin ampumana: 
poliiseilla ei esimerkiksi ollut sur-
manluodin kaliiperiin sopivia aseita. 
Paremminkin vaikutti siltä, että vaina-
jaan oli osunut lakkolaisten ampuma 
luoti, joka oli tarkoitettu poliiseille. 
Tutkinnan tuloksista huolimatta ää-
rivasemmisto syytti poliiseja pitkään 
molempien mielenosoittajien kuole-
masta. 

Niin ristiriitaiselta kuin se kuulos-
taakin, eräänä poliisin onnistumisen 
kriteerinä voidaan pitää toiminnasta 
virinneen arvostelun jakaumaa. Niin 
kauan kuin arvostelua kumpuaa eri 
reunoilta tasaisesti, työ lienee mennyt 
melko kohdalleen. Suoraselkäinen 
poliisimies saa valitettavasti tottua 
siihen, että häntä pyritään leimaa-
maan milloin mihinkin leiriin – siitä 
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äänekkäimmät äärilaidat 
saavat mediassa ja 
internetissä usein 

suurimman palstatilan, 
mutta näiden kantojen 

väliin jää suuri enemmistö, 
jolla on harkintakykyä, 
suhteellisuudentajua ja 

malttia.

riippuen, kummanko ääripään kanssa 
kulloinkin asioidaan. Hyvä esimerkki 
tästä on Helsingin poliisin ratsuosaston 
komentaja, komisario Sainio, jota yliop-
pilaat haukkuivat vuoden 1945 mielen-
osoituksissaan kommunistiksi ja työväki 
Arabian lakkojen aikana vuonna 1948 
natsiksi. Myös omissa virkatoimissa 
olen saanut vuoroin kuulla toimineeni 
milloin vasemmiston, milloin oikeiston 
ja milloin jonkin muun ryhmän asialla. 
Syytökset rasismista, silmätikuksi otta-
misesta tai muusta syrjinnästä ovat ol-
leet verraten yleisiä.

Rakentavaan ja perusteltuun palauttee-
seen tulee tietenkin reagoida, ja omaa toi-
mintaa pitää kyetä arvioimaan kriittisesti. 
Silti kärkevin arvostelu kumpuaa tyypilli-
sesti ääripäistä, joiden kantoihin kannat-
taa suhtautua varauksella. Äänekkäimmät 
äärilaidat saavat mediassa ja internetissä 
usein suurimman palstatilan, mutta näi-
den kantojen väliin jää suuri enemmistö, 
jolla on harkintakykyä, suhteellisuuden-
tajua ja malttia. Vuodet poliisina, rauhan-
turvaajana ja historiantutkijana ovat va-
kuuttaneet siitä, että juuri nämä piirteet 
ovat usein kaikkein suurinta isänmaalli-
suutta. Oman kansansa suurimpia ystäviä 
eivät tyypillisesti ole he, jotka huutavat 
olevansa sitä eniten, vaan he, jotka nou-
dattavat malttia, kohtuutta ja tervettä 
harkintaa.

Suomalainen äärioikeisto perusteli kyy-
dityksiä ja poliittista väkivaltaa 1930-lu-
vun alussa sillä, että he toimivat poliisin 
tukena, koska viranomaiset eivät kyen-
neet toteuttamaan tehtäväänsä. Samaa 
henkeä oli vuoden 2015 turvapaikanha-
kijoiden aallon aikana kaduille ilmesty-
neissä katupartioissa, jotka esittäytyivät 
ns. Odinin sotureina. Niin kyydittäjien 
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Niin kyydittäjien 
kuin katupartioidenkin 

väite oli väärä: 
poliisi ei kummankaan 
apua kaivannut, vaan 
molemmista ilmiöistä 

oli kansalaisten 
turvallisuudelle 

paremminkin haittaa. 

kuin katupartioidenkin väite oli väärä: 
poliisi ei kummankaan apua kaivan-
nut, vaan molemmista 
ilmiöistä oli kansalais-
ten turvallisuudelle 
paremminkin haittaa. 
Yhtä valheellisia olivat 
äärivasemmiston väit-
teet siitä, että poliisi 
olisi surmannut Kemin 
lakkolaisia. Tämä val-
he ikuistettiin kahakan 
paikalle pystytettyyn 
muistomerkkiin sekä 
1970-lukulaisen poliittisen laululiik-
keen sanoituksiin.

Maanosamme kehitys kulkee parai-
kaa suuntaan, jossa yhteiskunnallinen 
kuohunta tulevaisuuden Euroopassa 
todennäköisemmin yleistyy kuin laan-
tuu. Kuten kolaripaikalla kovimmin 
huutava on harvoin pahimmin vahin-
goittunut, yhteiskunnassa kovimmin 
huutava on harvoin eniten oikeassa. 
Tämä pätee niin uusnatsiin ja anarkis-
tiin kuin minkä tahansa yksisilmäisen 
maailmankatsomuksen kannattajaan. 
Mellakka-aitaa potkiva mielenosoittaja 
on vahva näky iltapäivälehden lööpis-
sä, mutta ilmiön todellinen merkitys 
tiivistyy lähinnä siihen, että vapaassa 
yhteiskunnassa sekin sallitaan tiettyyn 
määrään. Mitä asiaa potkija milloin 
kannattikin, hän on kannattamalleen 
asialle demokraattisessa yhteiskunnas-
sa perin huonoa mainosta, eikä sille 
ainakaan hyödyksi.

Kaksi suomalaista valtionpäämiestä 
on pukenut tämän kokemustensa va-
lossa hyvin sanoiksi ja opiksi meille 
suomalaisille jälkipolville:

Pahimmat vihollisemme ovat omassa 
keskuudessamme ne, jotka itsekkäistä 

syistä ovat valmiit uh-
raamaan kansakunnan 
elinedut, ja ne, jotka 
jatkuvasti ja toistuvasti 
julistavat totuutena sitä, 
minkä tietävät valheek-
si. – Risto Ryti taiteilija 
Lennart Segerstrålelle 
syksyllä 1944.

Se opetus, minkä ennen 
kaikkea haluaisin pai-

naa tulevien sukupolvien tietoisuuteen, 
on tämä: Eripuraisuus omissa riveissä 
iskee tuhoisammin kuin vihamiehen 
miekka. – C.G.E. Mannerheim muis-
telmissaan 1950-luvulla.

* * *

Poliisina toimimisessa on kyse lojaa-
liudesta. Yhtenä sanana se kuulostaa 
helpolta vaatimukselta, mutta työelä-
män todellisuudessa lojaalius on eräs 
monitahoisimmista kysymyksistä. 
Suomalaisen poliisin tulee olla lojaali 
ainakin valtiolleen, kansalaisille ja työ-
yhteisölleen sekä ylipäänsä täyttää re-
hellisyyden ja suoruuden vaatimukset.

Todellinen lojaalius ei ole kenen-
kään sokeaa seuraamista, eikä varsin-
kaan kenenkään itsetarkoituksellista 
miellyttämistä. Yllättävän usein aito 
lojaalius on ikävien asioiden sanomis-
ta ääneen. Poliisin tulee kyetä tähän. 
Se edellyttää itsenäistä ajattelua, päät-
täväisyyttä sekä kykyä esittää asiansa 
tilanteeseen sopivalla tavalla. Usein se 
edellyttää myös henkilökohtaista roh-
keutta.
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Poliisina toimimisessa on kyse 
lojaaliudesta. 

Yllättävän usein aito lojaalius 
on ikävien asioiden sanomista 

ääneen

Lievimmillään ikävien asioiden sano-
minen ääneen on sitä, mikä kuulijan kan-
nalta on lähinnä ilonpilaamista – vaikka-
pa sen ilmoittamista pariskunnalle, että 
toinen heistä lähtee nyt kotiin ja toinen 
lähtee loppuyöksi putkaan. Mutta viesti 
voi olla myös paljon ikävämpi, sellainen, 
joka muuttaa kuulijansa loppuelämän. 
Poliisi joutuu kertomaan vanhemmil-
le, että heidän lapsensa on kuollut. Tai 
lapselle, että äiti on kuollut ja isä lähtee 
nyt poliisin mukaan. Tai pyramidipeliin 
sijoittaneelle, että häntä on huijattu ja hä-
nen elinikäiset säästönsä ovat vaihtuneet 
miljoonaveloiksi.

Lausuttava asia voi olla myös sellainen, 
jota omat rivit eivät haluaisi kuulla. Asia 
voi liittyä työyhteisön toimivuuteen, han-
kalasti lähestyttävään turvallisuusuhkaan 
jolta halutaan sulkea silmät tai jonkun 
työtoverin epäasialliseen käytökseen, 
pahimmillaan rikoksiin. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa on lukuisia esimerkkejä 
siitä, kuinka vaikeaa ikävä asia on lau-
sua ääneen. Jatkosodassa kesän 1944 
suurhyökkäys yllätti sodanjohdon, koska 
ylimmille esimiehille ei ollut uskallettu 
kertoa huolestuttavia tiedustelutietoja. 
Kun kuusi maajoukkuehiihtäjää kärähti 
kerralla dopingista ja päävalmentaja tun-
nusti dopingin käytön, Hiihtoliiton pu-
heenjohtaja halusi korostaa sanaa ”epäi-
ly”. Monen työntekijän alkoholismia on 
hyssytelty hautaan saakka välittämisen 
nimissä sen sijaan, että hänet olisi ohjattu 
hoitoon.

Poliisiorganisaation epäkohdista vaike-
nemista kutsutaan siniseksi muuriksi (the 
blue wall of  silence). Niin ensiarvoista kuin 
ammatillinen yhteishenki onkin, vaikene-
minen edustaa väärää lojaaliutta. Sinises-
tä muurista on kyse silloin, kun peitellään 

Niin ensiarvoista kuin 
ammatillinen yhteishenki onkin, 
vaikeneminen edustaa väärää 

lojaaliutta. 
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Tällöin eräs saunojista 
tuhahti, kuinka Suomen 
pahin huumerikollinen on 
Helsingin huumepoliisin 

päällikkö.

omia tai virkaveljien epäonnistumisia, 
rikkeitä tai huonoa organisaatiokult-
tuuria. Henkilöt, jotka tarttuvat epä-
asialliseen, epäeettiseen tai laittomaan 
käytökseen ilmoittamalla asiasta esi-
miehilleen tai julkai-
semalla niitä koskevia 
tietoja, ovat puuttujia 
(whistleblowers). Useim-
mat ja merkittävim-
mät maailmassa esiin 
tulleet väärinkäytösta-
paukset – liittyivätpä 
ne korruptioon, vakoiluun tai muu-
hun epäasialliseen käytökseen – ovat 
tulleet esille juuri sisäisten puuttujien 
ansiosta, eivät niinkään ulkoisen val-
vonnan tuloksena. Siksi organisaatios-
ta kertoo paljon se, kuinka puuttujiin 
suhtaudutaan: pidetäänkö heitä oman 
pesän likaajina vai palkitaanko heitä 
epäkohtien nostamisesta esiin.

Majoituin keväällä 2007 lyhytkurs-
silla Poliisiammattikorkeakoululla, 
kun asuntolan saunan lauteille nousi 
pari minulle ja kurssitovereilleni tun-
tematonta rikostutkijaa. Keskustelu 
soljui ja sivusi eräästä huumejutusta 
hiljan annettua tuomiota. Tällöin eräs 
saunojista tuhahti, kuinka Suomen 
pahin huumerikollinen on Helsingin 
huumepoliisin päällikkö. Naurahdin 
huomautukselle ja kuittasin sen mie-
lessäni nousuhumalaisen huonona 
huumorina – mutta lausujan toverei-
den ilmeistä huomasin, ettei tokaisua 
ollut tarkoitettu vitsiksi.

Poikkeuksellisuutensa vuoksi väi-
te jäi jonnekin takaraivoon ja nousi 
uudelleen mieleen syksyllä 2013, kun 
Helsingin huumepoliisin päällikkö pi-
dätettiin. Asiasta nousi luonnollisesti 

vilkas julkinen keskustelu, joka oli al-
kuvaiheessa niin sekavaa ja sirpaleista, 
ettei siitä voinut muodostaa perus-
teltua mielipidettä suuntaan tai toi-
seen. Päätin olla seuraamatta aiheen 

uutisointia, kunnes 
syyttäjän haastehake-
mus tulisi julkiseksi, 
jolloin uutiset perus-
tuisivat parempiin 
lähteisiin.

Kun haastehake-
muksen päivä koitti, 

olin virkamatkalla ja ostin nipun päi-
vän sanomalehtiä. Luin pitkän juna-
matkan aikana kaikki haalimani lehdet 
ja jatkoin lukemista verkossa. Ammat-
tikunnan sisältä katsoen johtopäätös 
oli nopeasti selvä. Päätyisivätpä eri oi-
keusasteet asiassa aikanaan millaiseen 
päätökseen tahansa, uutisista näki heti 
mitä oli tapahtunut: Yksi meistä oli 
pettänyt porukan ja vaihtanut puolta. 
Tahallisesti, täydellisesti ja suunnitel-
mallisesti. Sen pahemmin työnanta-
jaansa, työyhteisöään sekä poliisitoi-
minnan ihanteita ja päämääriä ei voisi 
pettää.

Avasin artikkelin toisensa jälkeen 
toivoen, että edes jonkin lehden si-
vuilta tulisi esiin jonkinlainen selittävä 
seikka. Että esitettyjen tapahtumien 
taustalla olisi jokin hyväksyttävissä 
oleva poliisitoiminnallinen näkökoh-
ta. Mitään sellaista ei kuitenkaan tullut 
esiin: ei silloin eikä myöhemminkään.

Kirjoitan tästä siksi, että olin kuvitel-
lut sinisen muurin liittyvän pääasiassa 
muihin yhteiskuntiin kuin Suomeen. 
Kuitenkin se, että joku jo keväällä 2007 
tiesi maan keskeisen huumepoliisin ri-
koksista – jopa niin, että vielä tokaisi 
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Kuitenkin se, että joku jo 
keväällä 2007 tiesi maan 
keskeisen huumepoliisin 

rikoksista – jopa niin, että 
vielä tokaisi sen nuorempien 
kollegoiden seurassa ääneen – 
osoittaa, että myös Suomessa 
on jonkinlainen sininen muuri, 

tahallisesti tai tahattomasti 
syntynyt. 

Vaikka Helsingin huumepoliisin 
päällikön ympärille rakentunut 

rikosvyyhti vaikuttaa 
poliisin maineeseen pitkään, 

organisaation ja koko 
poliisikunnan tulee ottaa siitä 
myös kaikki mahdollinen hyöty. 

sen nuorempien kollegoiden seurassa ää-
neen – osoittaa, että myös Suomessa on 
jonkinlainen sininen muuri, tahallisesti tai 
tahattomasti syntynyt. Ilman vaikenemi-
sen muuria ei voine kestää kuutta ja puolta 
vuotta, että tällainen tieto johtaa perus-
teelliseen tutkintaan.

Vaikka Helsingin huumepoliisin pääl-
likön ympärille rakentunut rikosvyyhti 
vaikuttaa poliisin maineeseen pitkään, 
organisaation ja koko poliisikunnan tulee 
ottaa siitä myös kaikki mahdollinen hyö-
ty. Ensinnäkin tapaus on osoitus poliisin 
kyvystä ja tahdosta puuttua korruptioon 
– todiste siitä, että Suomessa poliisi ky-
kenee tutkimaan myös poliisin rikoksia. 
Toisekseen tapaus antaa hallinnolle mah-
dollisuuden huolehtia siitä, että puuttujat 
noteerataan ja heitä rohkaistaan toimi-
maan oikean asian puolesta. Hyvä alku 
olisi se, että Helsingin huumepoliisin asi-
an paljastaneille toimittajille myönnettäi-
siin vaikkapa poliisin ansioristi.

Lisäksi Suomen poliisin tai Helsingin 
poliisilaitoksen ei tule hävetä siksi, että 
näin on päässyt tapahtumaan. Asiassa on 
ikävä kyllä seurattu kansainvälistä tren-
diä. Vastaavia oikeudenkäyntejä on käyty 
huumeyksiköiden poliiseja vastaan mo-
nissa maissa, myös muissa Pohjoismais-
sa. Britanniassa tutkija James Morton 
julkaisi aiheesta synkähkön tutkimuksen 
jo vuonna 1993 (Bent Coppers), ja Grae-
me McLagan samannimisen tutkimuksen 
kymmenen vuotta myöhemmin. Mo-
lemmat kirjat johtivat lukuisten poliisi-
miesten uranvaihtoon. Mortonin koko 
1900-luvun käsittänyt tutkimus kirjasi 
etusivun motokseen filosofi George San-
tayanan lauseen:

Those who cannot remember the past are 
condemned to repeat it.
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Lähipiiri joutuu 
sietämään poliisiaan 
myös niinä muutamina 

päivinä, jotka tämä on 
työtehtäviensä jäljiltä 
järkyttynyt, pettynyt 
tai muuten poissaolevan 

oloinen.

Historiallisessa ja kansainvälisessä 
katsannossa ei ole poikkeuksellista, 
että itsenäisen Suomen ensimmäiseen 
vuosisataan mahtuu joitakuita rikolli-
selle tielle päätyneitä poliiseja: parem-
minkin erikoista olisi, ellei tällaista oli-
si käynyt lainkaan ilmi. Liioin Suomen 
poliisi ei ole menettänyt mainettaan 
tai uskottavuuttaan. Ne menetetään 
vasta, ellei tapauksen käynnistämänä 
käydä poliisissa perusteellista arvokes-
kustelua ja ryhdytä sen edellyttämiin 
toimenpiteisiin.

* * *

Olen palvellut poliisissa viitisentois-
ta vuotta, mutta elänyt poliisiyhtei-
sössä syntymästäni alkaen, keväästä 
1980. Perhetaustasta 
huolimatta ammatin-
valintani on monien 
sattumien summa: ei 
lapsuudesta asti kaa-
vailtu toiveammatti, 
vaan kiinnostava vaih-
toehto muiden jou-
kossa. Pienellä paik-
kakunnalla poliisien 
perheet tosin miel-
lettiin valtion kalustoon. Esimerkiksi 
eräs opettajani kutsui minua harvoin 
omalla nimelläni, vaan murahti vas-
tausvuoroni koittaessa: ”Jaha, ja sitten 
nimismiehen poika.”

Kun mainitsen syntyneeni ”polii-
siyhteisöön”, sanavalinta on tarkoituk-
sellinen. Vaikka viranhoitoon liittyvät 
asiat tulee pitää tinkimättä työpaikan 
piirissä, poliisiyhteisö on laajempi 
kuin pelkkä työyhteisö. Näin on, kos-
ka poliisiammatilla on vääjäämättä 

vaikutuksia myös läheisiin. Vuosien 
mittaan he kuulevat väistämättä asi-
oita, joita heidän ei tarvitsisi kuulla. 
Lähipiiri joutuu sietämään poliisiaan 
myös niinä muutamina päivinä, jotka 
tämä on työtehtäviensä jäljiltä järkytty-
nyt, pettynyt tai muuten poissaolevan 
oloinen. He törmäävät kumppaninsa 
tai vanhempansa ammattiin monis-
sa tilanteissa: joutuvat järjestelemään 
juhlapyhiään ja nopeasti improvisoi-
tuja lasten hoitotarpeita tai päätyvät 
erilaisen kiusanteon kohteiksi.

Poliisin perheessä kasvaneena koen 
asialliseksi muistuttaa, että poliisil-
le hänen ammattinsa on oma valinta 
– lähipiirille niinkään ei. Heidän on 
paremminkin vain tultava toimeen 
perheensä poliisin ammatinvalinnan 

kanssa. Kouluvuo-
sina minut vedettiin 
mukaan moneen tap-
peluun, joiden syy oli 
isän virkatoimissa. 
En voinut tilanteille 
mitään, vaan istuin 
niistä samat jälki-
istunnot kuin niiden 
aloittajatkin. Omien 
virkavuosien mittaan 

erilaisia uhkauksia on mennyt paljon 
toisesta korvasta sisään ja toisesta 
ulos, mutta kipeimmin ovat osuneet 
ne, joissa uhkaus on kohdistunut lä-
heiseen. Tässä suhteessa maailma on 
muuttunut paljon: jos 1980-luvul-
la näitä asioita hoidettiin tappeluina 
ala-asteen takapihalla, 2010-luvun 
kiusanteko voi saada mitä mielikuvi-
tuksellisimpia muotoja. Sitä ei kannata 
pelätä etukäteen, mutta virkamiehen 
ja hänen lähipiirinsä on hyvä tiedostaa 
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Omien virkavuosien mittaan 
erilaisia uhkauksia on mennyt 

paljon toisesta korvasta 
sisään ja toisesta ulos, mutta 

kipeimmin ovat osuneet ne, 
joissa uhkaus on kohdistunut 

läheiseen. 

Nykyinen poliisimies, olipa 
hän järjestyspoliisi tai 

rikostutkija, kantaa mukanaan 
enemmän elektroniikkaa 
ja viestiyhteyksiä kuin 

1980-luvulla oli koko 
poliisiasemalla. 

tämäkin piirre.
Perhetaustan myötä olen nähnyt lähel-

tä poliisihallinnon valtaisan muutoksen, 
joka käynnistyi 1990-luvun puolivälissä. 
Suuressa kuvassa kyse oli siitä, ettei val-
tionhallintoon ollut kohdistunut kovin 
suuria muutospaineita toisen maailman-
sodan jälkeen, vaikka läänijako periytyi 
venäjänvallan ajalta ja paikallispoliisin 
nimismiesjärjestelmä peräti ruotsinval-
lan ajalta saakka. Uusiutumisen pakkoa 
ei ollut, sillä sodanjälkeiset jälleenraken-
nuksen vuosikymmenet ja hyvinvoin-
tiyhteiskunnan rakentuminen olivat suo-
malaiselle yhteiskunnalle tasaista kasvun 
aikaa aina 1990-luvun alkuvuosiin asti. 
Tuolloin puhjennut talouslama pakotti 
julkishallinnon karsimaan palveluitaan, 
mikä merkitsi poliisin palveluverkoston 
voimakasta karsimista seuraavien vuosi-
kymmenten aikana.

Poliisin muutos alkoi nimismiespiirien 
Suomesta, jossa useimmassa kunnassa oli 
oma poliisiasemansa. Poliisit tunsivat pii-
rinsä asukkaat, ja asukkaat tunsivat polii-
sinsa. Tuolloin paikallispoliisin yksiköitä 
oli Suomessa 212 kappaletta – nyt niitä 
on yksitoista. Suuressa osassa Suomea 
poliisitoimintaa johdetaan toisesta maa-
kunnasta. Samalla paikallistuntemukseen 
perustunut luottamusside kansan ja esi-
vallan välillä on monin paikoin katken-
nut.

Silti kehitys on ollut voittopuolisesti 
positiivista. Viestitoiminnan ja johtami-
sen tekniset sovellukset ovat terävöittä-
neet toimintaa sekä parantaneet työtur-
vallisuutta. Nykyinen poliisimies, olipa 
hän järjestyspoliisi tai rikostutkija, kantaa 
mukanaan enemmän elektroniikkaa ja 
viestiyhteyksiä kuin 1980-luvulla oli koko 
poliisiasemalla. Voimankäyttövälineistä 
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on tullut henkilökohtaisia, ja niiden 
koulutus, kantotavat ja käyttäminen 
ovat vakioituja. Vuosittaisten taso-
kokeiden ansiosta nykyisin seurataan 
jokaisen poliisin kykyä käyttää virka-
asettaan.

Suurin muutos on ollut laadultaan 
henkinen. Aiempi linjaorganisaatio 
on muuttunut selvemmin asiantunti-
jaorganisaatioksi. Yhä useampi työn-
tekijä niin järjestyspoliisissa kuin ri-
kostutkinnassa erikoistuu johonkin. 
Yhä useammalla poliisilla on aiempi 
ammatti tai korkeatasoinen koulutus 
jo hänen hakeutuessaan alalle. Yhä 
useamman työntekijän esimies on 
yhä kauempana, joten vastuu lisään-
tyy. Samalla yhteiskunnan läpinäky-
vyyden kehittyminen on kannustanut 
poliisia harkitsemaan ja kirjaamaan 
päätöstensä perusteet yhä paremmin, 
jotta ne kestävät laillisuusvalvonnan 
vaatimukset sekä 
kansalaisten ja tie-
dotusvälineiden ar-
vostelun.

Oman urani ai-
kana muutos on kiihtynyt entisestään. 
Keskeisiä kasvavia muutostrendejä 
ovat kansainvälisyys ja digitalisaatio. 
Verkon kautta leviävät ilmiöt, ajatuk-
set ja toimintatavat eivät tunne valti-
oiden rajoja, vaan ovat kaikkialla siel-
lä, missä verkon käyttäjätkin. Poliisin 
kannalta tämä tietää nopeita ja paljolti 
ennakoimattomia tilannekehityksiä. 
Tietoverkot mahdollistavat kokonaan 
uusia rikollisia tekoja ja lisäksi tukun 
uusia tekotapoja perinteisiin rikoksiin. 
Toisaalta digitalisaatio tarjoaa myös 
ennennäkemättömiä keinoja valvon-
taan, rikosten ehkäisemiseen ja niiden 

tutkimiseen. Niinpä on yhä suurem-
massa määrin lainsäätäjän valittavissa, 
kuinka paljon rikollisuutta sallitaan tai 
kuinka monet rikoksista halutaan sel-
vittää. Teknisesti olisi mahdollista, että 
käytännössä kaikki yleisellä paikalla 
tehdyt rikokset voitaisiin selvittää. 
Kyse on pitkälti siitä, mihin kaikkeen 
tietoon viranomaisille annetaan pääsy 
valvontakameroiden, kasvontunnis-
tusjärjestelmien, teletietojen, verkko-
valvonnan ja ylipäänsä kansalaisten 
yksityisyyden suojan kannalta.

Kun lähdin Poliisikoulun penkiltä 
ensimmäisiin työvuoroihini vuonna 
2002, Suomessa ei tunnettu kouluam-
pumisia, vakavasti otettavia ääriliikkei-
tä tai todellista terroritekojen uhkaa. 
Ääriliikkeillä viitattiin kettuja vapaut-
taneisiin teinityttöihin. Suomen ai-
noa uusnatsi tunnettiin nimeltä koko 
maassa. Elinaikanani uskonnollinen 

terrorismi ei ollut 
vaatinut ainutta-
kaan kuolonuh-
ria Pohjoismaissa. 
Poliisiopinnoissa 

käytettiin erityistilanteista esimerkki-
nä auton räjähtämistä Mikkelin torilla 
– tämä oli tapahtunut ollessani kuusi-
vuotias.

Yhteiskunnan, aatevirtausten ja tie-
donvälityksen muutos on niin nopeaa, 
että seuraavien viidentoista vuoden 
aikana nähdään todennäköisesti pal-
jon suurempia muutoksia kuin edellis-
ten. Uudet koulutettavat poliisimiehet 
liittyvät ammatilliseen sukupolvien 
ketjuun, joka on vastannut sisäisestä 
turvallisuudesta sata vuotta itsenäi-
sessä Suomessa ja toiset sata vuotta 
jo ennen itsenäisyyttä. Jokaisella suku-

Aiempi linjaorganisaatio 
on muuttunut selvemmin 

asiantuntijaorganisaatioksi. 
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polvella on ollut oman aikansa murheet, 
toisinaan helpommat, toisinaan anka-
rammat, mutta paikka kansan ja esivallan 
välissä on pysynyt ennallaan. Kaikki ovat 
vuorollaan puineet samaa sarkaa: van-
hemmilla on vastuu ottaa nuoret ammat-
tikuntansa keskuuteen – ja nuoremmilla 
on vastuu olla parhaansa mukaan toista-
matta samoja virheitä kuin edeltäjänsä.

Olen tulostanut eräästä perhealbumis-
ta työpöytäni ylälaatikkoon valokuvan, 
jossa poseeraa kuusi poliisimiestä joskus 
1800-luvun lopulla: aikana ennen sorto-
kausia ja Suomen suuriruhtinaskunnan 
venäläistämisyrityksiä. Kuva on säilynyt 
suvussa, koska kolme miehistä on Porva-
leita. Muiden poseeraajien ilme on melko 
neutraali, mutta Aleksanteri Porvali tui-
jottaa kameraan viiksiensä takaa tiiviisti, 
pää kallellaan, kasvoillaan epäuskoisen 
huvittunut ilme.

Ehkä tuo suomalainen tsaarinvallan 
virkamies katsoo tulevaisuuteen. Sik-
si poimin kuvan tai kaivan sen tietoko-
neelta, kun kaikki on vastatuulessa: kun 
oma pelisuunnitelma rakoilee, asianajajat 
vinoilevat, lehdistö painostaa, käräjäoi-
keus lepsuilee ja syyttäjät vaativat mah-
dottomia. Aina silloin vanha virkamies 
tuijottaa kuvan takarivistä pää kallellaan 
ja sanoo:

– Pää pystyyn nyt... Ei tässä kellään ole 
helppoa ollut. Meinaatsä nöösi oikeesti 
luovuttaa?

Kun lähdin Poliisikoulun 
penkiltä ensimmäisiin 

työvuoroihini vuonna 2002, 
Suomessa ei tunnettu 

kouluampumisia, vakavasti 
otettavia ääriliikkeitä tai 
todellista terroritekojen 

uhkaa.

Uudet koulutettavat 
poliisimiehet liittyvät 
ammatilliseen sukupolvien 
ketjuun, joka on vastannut 
sisäisestä turvallisuudesta 
sata vuotta itsenäisessä 

Suomessa ja toiset sata vuotta 
jo ennen itsenäisyyttä.
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Pauliina Potila on työsken-
nellyt poliisiammattikorkea-
koulussa rikos- ja prosessi-
oikeuden lehtorina vuodesta 
2013 lähtien.

Potila on valmistunut 
oikeustieteen maisteriksi 
helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisestä tiedekunnasta 
vuonna 2007. Hän auskultoi 
varatuomariksi tampereen 
käräjäoikeudessa vuonna 
2009. Ennen poliisiammatti-
korkeakouluun tuloaan 
potila toimi kihlakunnan-
syyttäjänä pirkanmaan syyt-
täjänvirastossa ja julkisena 
oikeusavustajana tampereen 
oikeusaputoimistossa.

Artikkeli on kirjoitettu 
vuonna 2017.

Poliisiopiskelijasta 
lain soveltajaksi

PAULIINA POTILA

"Lupaan parhaan kykyni ja 
taitoni mukaan käyttäytyä 
aina ja kaikissa tilanteis-

sa poliisin arvolle sopivalla tavalla. 
Kunnioitan jokaisen ihmisarvoa ja 
oikeuksia. Käytän poliisin valtuuksi-
ani lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. 
Noudatan esimiesteni käskyjä ja olen 
valmis kohtaamaan poliisin ammat-
tiin liittyvät vaarat. Toimin avoimesti 
ja sovinnollisuutta edistäen. Käyttäy-
dyn rehdisti, auttavaisesti ja ammatil-
lista yhteishenkeä vahvistaen. Olen 
oikeudenmukainen ja toimin koko 
työyhteisön parhaaksi. Tällä tavalla 
tahdon poliisina palvella."

Tämän poliisin eettisen valan antaa 
jokainen poliisiksi valmistuva. Valan 
tarkoituksena on saada poliisin am-
mattikunta entistäkin selvemmin tie-
dostamaan ja sisäistämään ne arvot 
ja hyvät toimintatavat, joita Suomes-
sa poliisilta odotetaan. Eettisen valan 
sisältämät ohjeet eivät ole juridisesti 
sitovia normeja, vaan "ainoastaan" 
moraalisesti velvoittavia lausumia, jot-
ka kuitenkin toivottavasti muistuttavat 
poliisimiehiä päätöksentekotilanteissa 

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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 Suomen perustuslain 
1 luvun 2 §:n mukaan 

julkisen vallan 
käytön tulee 

perustua lakiin ja 
kaikessa julkisessa 

toiminnassa on 
noudatettava tarkoin 

lakia.

noudatettavista periaatteista.
Vaikka ammattieettiset periaatteet, 

arvot ja strategiat ovat 
välttämättömiä oikeiden 
ja hyvien toimintata-
pojen edistämiseksi, ne 
voisivat valitettavasti olla 
monelle poliisimiehelle 
ilman velvoittavaa ja oi-
keuksia luovaa lakiperus-
taa pelkkää sanahelinää. 
Lain säännökset luovat-
kin perustan oikeastaan 
kaikelle poliisitoiminnal-
le – onneksi. Suomen perustuslain 1 
luvun 2 §:n mukaan julkisen vallan 
käytön tulee perustua lakiin ja kaikes-
sa julkisessa toiminnassa on noudatet-
tava tarkoin lakia. Perustuslain 1 lu-
vun 22 §:n mukaan julkisen vallan on 
turvattava perusoikeuksien ja ihmis-
oikeuksien toteutuminen. Pohjimmil-
taan kyse on yksilön suojasta valtiota 
vastaan.

Poliisi on merkittävän julkisen val-
lan käyttäjä, joka puuttuu kansalaisten 
perusoikeuksiin eri tavoin päivittäin. 
Perusoikeuksista voidaan puuttua 
muun muassa vapauteen ottamal-
la kiinni tai pidättämällä rikoksesta 
epäilty henkilö, fyysiseen koskemat-
tomuuteen käyttämällä tarvittaessa 
voimakeinoja esimerkiksi kiinni otet-
tavan vastustaessa kiinniottoa väkival-
taa käyttämällä, omaisuuden suojaan 
takavarikoimalla vaikkapa epäillyltä 
tekijältä rikoksentekovälineenä käytet-
ty puukko tai kotirauhaan tekemällä 
rikoksesta epäillyn kotiin kotietsintä 
huumausaineen tai anastetun omai-
suuden löytämiseksi. Jokaista tilannet-
ta säätelee laki ja erillinen toimivallan 

luova säännös. 
On syytä huomioida, että poliisi-

mies ei voi edes tutkia 
kansalaisen takintas-
kuja tai reppua ilman 
erillistä laintasoista toi-
mivaltasäännöstä, joka 
nimenomaisesti oi-
keuttaisi tällaiseen toi-
menpiteeseen. Näitä 
rajustikin ihmisen pe-
rusoikeuksiin puuttu-
misen mahdollistavia 
toimivaltuuksia rajoit-

tavat ja samalla poliisin toimivallan-
käyttöä ohjaavat erinäiset laissa sääde-
tyt periaatteet. Poliisi saa poliisilain 1 
luvun säännösten mukaan käyttää toi-
mivaltuuksiaan vain siihen tarkoituk-
seen, mihin valtuudet on tarkoitettu 
(tarkoitussidonnaisuuden periaate).

Toimivaltuuksia ei saa laajentaa 
keinotekoisesti. Poliisi ei saa esimer-
kiksi käyttää toimivaltaansa tarkistaa 
ajoneuvon liikennekelpoisuus tai lii-
kenneturvallisuus siten, että tosiasial-
lisesti tähtäimessä olisi paikanetsinnän 
suorittaminen moottoripyöräkerhon 
jäsenen ajoneuvoon ilman pakkokei-
nolaissa säädettyjä paikanetsinnän 
edellytyksiä.

Poliisin on kunnioitettava perus-
oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Toimi-
valtuuksia käyttäessään hänen on 
valittava perusteltavissa olevista vaih-
toehdoista se, joka parhaiten edistää 
näiden oikeuksien toteutumista (pe-
rusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioit-
tamisen periaate). Poliisin on myös toi-
mittava asiallisesti ja puolueettomasti 
(puolueettomuusperiaate) sekä yhden-
vertaista kohtelua ja sovinnollisuutta 
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Poliisi on merkittävän julkisen 
vallan käyttäjä, joka puuttuu 

kansalaisten perusoikeuksiin eri 
tavoin päivittäin. 

edistäen (yhdenvertaisuusperiaate).
Poliisin tulee ensisijaisesti neuvoin, ke-

hotuksin ja käskyin pyrkiä ylläpitämään 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Käy-
tettävien keinojen ja niiden aiheuttamien 
haittojen tulee olla järkevässä suhteessa 
tavoiteltuun päämäärään nähden (suh-
teellisuusperiaate). Kenenkään oikeuksiin 
ei saa puuttua enempää eikä kenellekään 
saa aiheuttaa suurempaa vahinkoa tai 
haittaa kuin on välttämätöntä tehtävän 
suorittamiseksi (vähimmän haitan periaate).

Näin ollen järjestyksen ylläpidossa on 
tarkoin mietittävä käytettävissä olevaa 
keinovalikoimaa. Useinkaan ei ole edel-
lytyksiä muiden voimankäyttövälineiden 
kuin "puhejudon" käyttämiseen. Hyvät 
vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat 
siis välttämättömiä.

Poliisimiehellä on toimivaltuuksiaan 
käyttäessään oikeus kyllä yksittäistapauk-
sessa antaa jokaista velvoittavia tarpeelli-
sia käskyjä ja kieltoja, mutta myös oikeus 
luopua toimenpiteestä, jos sen loppuun 
suorittaminen voisi johtaa kohtuutto-
maan lopputulokseen tavoiteltavaan pää-
määrään nähden (tehtävästä luopuminen). 
Esimerkiksi takaa-ajosta on syytä luopua, 
jos samalla liikenteessä tarpeettomasti 
vaarannetaan muiden tielläliikkujien tur-
vallisuutta.

Ennen jokaista tehtyä toimenpidet-
tä ja päätöstä on siis pohdittava niiden 
lainmukaisuutta, sillä poliisimies toimii 
virkamiehenä henkilökohtaisella virka-
vastuulla, eli vastaa virkatoimiensa lain-
mukaisuudesta (perustuslaki 10 luku 118 
§). Virkavelvollisuuksien tuottamukselli-
sesta tai tahallisesta rikkomisesta voi po-
liisimiehelle seurata jopa rangaistusvas-
tuu rikoslain 40 luvun 9 tai 10 §:n nojalla.

Ei kuitenkaan riitä, että poliisimies ky-
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Jokaisen 
poliisimiehen pitää 
pystyä työvuoronsa 
jälkeen vastaamaan 
kysymykseen, mihin 

toimivaltanormeihin 
kansalaisten 

oikeuksiin puuttuvat 
toimenpiteet ovat 

perustuneet.

kenee tehtävää suorittaessaan jossain 
määrin harkitsemaan toimenpiteensä 
lainmukaisuutta, vaan 
oman toiminnan lain-
mukaisuus täytyy myös 
pystyä perustelemaan 
– paitsi itselle myös 
tarvittaessa jälkikäteen 
toiminnan lainmukai-
suutta kyseenalaista-
valle taholle. Jokaisen 
poliisimiehen pitää 
pystyä työvuoronsa 
jälkeen vastaamaan 
kysymykseen, mihin 
toimivaltanormeihin kansalaisten oi-
keuksiin puuttuvat toimenpiteet ovat 
perustuneet.

* * *

Myös poliisi tekee virheitä, kuten 
syyttäjät ja tuomaritkin. Virheiltä ja 
virhearvioinneilta ei ole mahdollista 
kokonaan välttyä. Ensiarvoisen tär-
keää kuitenkin on, että viranomaisten 
toimintaa voidaan arvioida avoimen 
kriittisesti ja laatua valvoa tarvittaessa 
ulkopuoleltakin käsin, myös median 
taholta. Hyvä veli -verkosto poliisior-
ganisaation sisällä ei voi eikä saa suo-
jella lakia rikkovia tai virkatehtäviinsä 
välinpitämättömästi suhtautuvia asen-
teellisia virkamiehiä. 

Korruptiota, mielivallan käyttöä 
ja rikollisuutta on valitettavasti myös 
poliisihallinnossa. Yhtä esimerkkita-
pausta olemme saaneet seurata varsin 
läheltä. Tämä tarina huipentui 29. jou-
lukuuta 2016 Helsingin käräjäoikeu-
den antamaan 983-sivuiseen tuomi-
oon, jossa Helsingin poliisilaitoksen 

huumeyksikön päällikkö Jari Aarnio 
katsottiin ns. "Pasilan mieheksi", jon-

ka johdolla tuotiin Suo-
meen 791 kiloa hasista. 
Vuoden poliisiksi vuon-
na 1987 valittu Aarnio 
tuomittiin rikoksistaan 
13 vuoden maksimiran-
gaistukseen.

Jos joku katsoo, että 
poliisimies tai poliisihal-
linnon muu virkamies on 
virkatoimessaan mene-
tellyt virheellisesti tai lai-
minlyönyt virkatehtävi-

ensä suorittamisen, hänen toimintansa 
on mahdollista saattaa tutkittavaksi 
rikosilmoituksella tai vaihtoehtoisesti 
hallintokantelulla. Hallintokantelu on 
vapaamuotoinen oikeussuojakeino. 
Se tehdään joko ylemmälle poliisivi-
ranomaiselle tai ylimmälle laillisuus-
valvojalle. Ylimpiä laillisuusvalvojia 
ovat eduskunnan oikeusasiamies ja 
valtioneuvoston oikeuskansleri (pe-
rustuslaki 9 luku 108 § ja 109 §). Oi-
keudelliselta luonteeltaan kantelu on 
valvontaviranomaiselle tehty ilmoitus 
epäillystä poliisin virheellisestä virka-
toimesta tai virkatoimen laiminlyön-
nistä. Ylimmät laillisuusvalvojat valvo-
vat, että virkamiehet noudattavat lakia 
ja täyttävät velvollisuutensa. Erityisen 
seurannan kohteena ovat perus- ja ih-
misoikeuksien sekä hyvän hallinnon 
toteutuminen. 

Kantelujen seurauksena ylimmät 
laillisuusvalvojat ovat useita kertoja 
joutuneet kiinnittämään huomiota 
poliisin lainvastaiseen menettelyyn. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen ratkaisussa dnro 1806/4/12 esi-
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Hyvä veli -verkosto 
poliisiorganisaation sisällä 

ei voi eikä saa suojella lakia 
rikkovia tai virkatehtäviinsä 

välinpitämättömästi 
suhtautuvia asenteellisia 

virkamiehiä. 

Kantelujen seurauksena 
ylimmät laillisuusvalvojat 

ovat useita kertoja joutuneet 
kiinnittämään huomiota poliisin 

lainvastaiseen menettelyyn.

merkiksi katsottiin, että poliisipartiolla ei 
ollut lainmukaisia perusteita kamerapu-
helimella kuvaamisen kieltämiseen eikä 
henkilöiden paikalta poistamiseen. Näin 
ollen oli perusteettomasti puututtu yksi-
lön sananvapauteen, liikkumisvapauteen 
ja fyysiseen koskemattomuuteen. Tässä 
tapauksessa poliisipartio oli Lainvalvojat-
tv-ohjelman kuvausten aikana kieltänyt 
kahta tuntemattomaksi jäänyttä ulkopuo-
lista henkilöä kuvaamasta poliisin toi-
menpidettä ja määrännyt nämä henkilöt 
poistumaan paikalta. Henkilön poistatta-
misessa käytettiin tönimistä ja työntämis-
tä. Tapahtumapaikkana oli jalkakäytävä 
yleisellä paikalla.

Tilanteessa partiolla oli virkatehtävä, 
joka liittyi siihen, että eräs taksimatkusta-
ja oli poistunut taksista maksamatta. Po-
liisipartion antaman selvityksen mukaan 
he olivat kuvaamiseen puuttumalla pyr-
kineet suojaamaan virkatehtävän kohtee-
na olleen henkilön yksityisyyttä. Koska 
nämä kaksi henkilöä olivat poliisipartion 
mukaan haitanneet virkatehtävän suo-
rittamista, heitä käskettiin poistumaan 
paikalta. Koska molemmat henkilöt oli-
vat poliisipartion mukaan ilmaisseet sa-
nallisesti, etteivät aio käskyä noudattaa, 
ja olivat jääneet seisomaan paikalleen, 
heidät siirrettiin työntämällä pieni matka. 
Poliisipartio vetosi selvityksessään myös 
tilanteen uhkaavuuteen, koska tarpeet-
toman lähelle tv-kuvaajaa asettautuneen, 
kamerapuhelimella tilannetta kuvanneen 
henkilön aikomuksista ei voinut varmuu-
della tietää. Tilanteessa oli poliisimiesten 
mukaan syntynyt vaara, että kuvaajan 
huomatessa takanaan olevan henkilön 
kuvaaja olisi saattanut horjahtaa tai kaa-
tua.

Perustuslaissa taatun sananvapauden 
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Alueen eristäminen 
toimenpiteen kohteen 

yksityisyyden suojaamiseksi 
ja lain tarkoittamin tavoin 
olisi edellyttänyt myös TV-

kuvaajan poistamista alueelta. 

piiriin kuuluu myös valo- ja videoku-
vaaminen. Rajanveto luvattoman ja 
sallitun kuvaamisen välillä on vakiin-
tuneesti katsottu tehdyn rikoslain 24 
luvun 6 §:n salakatselusäännöksessä. 
Julkisrauhan suojaamassa paikassa 
oleskelevan henkilön kuvaaminen 
täyttää salakatselusäännöksen tunnus-
merkistön, jos kuvaaminen tapahtuu 
oikeudettomasti ja 
kuvaamisen koh-
teen yksityisyyttä 
loukaten. Rikos-
lain 24 luvun 3 §:n 
perusteella julkis-
rauhan suojaamia 
alueita ovat viras-
tot, liikehuoneistot, 
toimistot, tuotan-
tolaitokset, kokoustilat taikka muut 
vastaavat huoneistot tai rakennukset 
tai sellaisten rakennusten aidatut piha-
alueet taikka kasarmialueet tai muut 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitok-
sen käytössä olevat alueet, joilla liik-
kuminen on asianomaisen viranomai-
sen päätöksellä kielletty. Kyseisen 
tv-ohjelman ja saadun selvityksen pe-
rusteella tapahtumapaikkana oli ollut 
katuun rajoittuva jalkakäytävä. Näin 
ollen kysymyksessä ei apulaisoikeus-
asiamiehen mukaan ollut rikoslais-
sa tarkoitettu julkisrauhan suojaama 
paikka, jossa kuvaaminen olisi ollut 
kiellettyä. Kuvaamisen kieltämisel-
le yleisellä paikalla ei näin ollen ollut 
lainmukaisia perusteita.

Paikalta poistamiseen valtuuttavan 
poliisilain 2 luvun 10 §:n1 mukaan po-

1   Vuonna 2014 voimaan tulleen poliisilain (22.7.2011/872) 
mukainen säännös.

liisimiehellä on rikoksilta ja häiriöiltä 
suojaamiseksi oikeus poistaa paikalta 
henkilö, jos hänen uhkaustensa tai 
muun käyttäytymisensä perusteella 
on perusteltua syytä olettaa tai hänen 
aikaisemman käyttäytymisensä pe-
rusteella on todennäköistä, että hän 
syyllistyisi henkeen, terveyteen, va-
pauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen 

kohdistuvaan ri-
kokseen taikka ai-
heuttaisi huomat-
tavaa häiriötä tai 
välitöntä vaaraa 
yleiselle järjestyk-
selle ja turvallisuu-
delle. Ohjelmasta 
tai selvityksistä 
ilmenneen perus-

teella käsillä ei apulaisoikeusasiamie-
hen mukaan ollut tämänkaltainen 
poliisilain tarkoittama tilanne, joten 
poliisilla ei ollut toimivaltaa henkilöi-
den poistamiseen paikalta.

Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen 
mukaan kysymykseen ei tullut myös-
kään poliisilain 2 luvun 8 §:ssä2 säädet-
ty paikan ja alueen eristäminen, vaik-
ka selvityksissä oli vedottu rikoksesta 
epäillyn henkilön yksityisyyden suo-
jaamiseen. Asiaa koskevan hallituksen 
esityksen (HE 57/1994 vp) mukaan 
yksityisyyden suoja on kyseisen sään-
nöksen yhtenä perusteena: ”Poliisin 
toimenpiteiden luonne ja arkaluontoi-
siin seikkoihin kohdistuva tehtäväpiiri 
edellyttää monesti muulloinkin toi-
menpiteen kohteena olevan henkilön 
yksityisyyden suojaamista sivullisilta. – 
– Säännöksen eräs tarkoitus on turvata 

2   Ibid.
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Poliisin tekemäksi epäillyn 
rikoksen esitutkinta 

toimitetaan tällöin myös aina 
muussa kuin rikoksesta epäillyn 

poliisimiehen toimipaikan 
yksikössä.

hienotunteisuusperiaatteen ja vähimmän 
haitan periaatteen toteutuminen.”

Alueen eristäminen toimenpiteen koh-
teen yksityisyyden suojaamiseksi ja lain 
tarkoittamin tavoin olisi edellyttänyt myös 
TV-kuvaajan poistamista alueelta. Kun 
näin ei ollut tapahtunut, ei kysymyksessä 
näyttänyt olleen lain tarkoittama eristämi-
nenkään. Näin ollen tilanteessa ei apulais-
oikeusasiamiehen mukaan ollut lainmu-
kaisia edellytyksiä kysymyksessä olleiden 
kahden henkilön poistamiselle paikalta. 
Tapahtumatallenteen perusteella poliisil-
la ei ollut tapahtumahetkellä myöskään 
perusteita ryhtyä fyysisiin toimenpiteisiin 
henkilöiden poistamiseksi paikalta.

Edellä kuvatut virheet poliisin toimin-
nassa eivät johtaneet varsinaiseen rikos-
tutkintaan. Jos poliisimiehen epäillään 
tehneen rikoksen virkatehtävän suorit-
tamisen yhteydessä, esimerkiksi häntä 
epäillään pahoinpitelyrikoksesta liiallis-
ten ja tarpeettomien voimakeinojen käy-
tön vuoksi, tutkintaa ei esitutkintalain 2 
luvun 4 §:n mukaan johda poliisivirassa 
oleva tutkinnanjohtaja vaan syyttäjä. Po-
liisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitut-
kinta toimitetaan tällöin myös aina muus-
sa kuin rikoksesta epäillyn poliisimiehen 
toimipaikan yksikössä.

Näillä erityisillä tutkintajärjestelyillä py-
ritään siihen, ettei luottamus esitutkinnan 
puolueettomuuteen missään olosuhteissa 
vaarannu. Poliisin toiminnan tulee näissä 
erikoistapauksissakin täyttää laissa sille 
asetetut edellytykset ja velvoitteet. Polii-
sin on toimittava asiallisesti ja puolueet-
tomasti, eikä esitutkintaan saa osallistua 
esteellinen virkamies (esitutkintalaki 2 
luku 7 §).

* * *
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Uudelle 
poliisiopiskelijalle 

voi tulla 
yllätyksenä, kuinka 
paljon juridiikan 
opiskelua tutkinto 
kokonaisuudessaan 

sisältääkään.

Edellä kuvattua taustaa vasten on ym-
märrettävää, että poliisin on hallittava 
varsin laajasti oikeudellista tietoa. Oi-
keusjärjestys koostuu säännöksistä, kä-
sitteistä ja periaatteista. Oikeudelliset 
käsitteet kuuluvat poliisin ammattisa-
nastoon ja oikeusnormit 
ovat puolestaan poliisin 
keskeisiä työvälineitä. 
Oikeusnormeilla tar-
koitetaan oikeusjärjes-
tykseen kuuluvia sään-
töjä ja periaatteita, 
jotka oikeuttavat taikka 
velvoittavat yksittäiset 
oikeussubjektit ja viran-
omaiset käyttäytymään 
taikka toimimaan tietyl-
lä tavalla. Pakottavia oikeudellisia nor-
meja tarvitaan yhteiskuntajärjestyksen 
ylläpitäjänä, ennalta ehkäisemään ja 
ratkaisemaan ristiriitoja sekä aikaan-
saamaan ennakoitavuutta ja luotta-
musta kaikkien yhteiskunnassa toimi-
vien yksilöiden ja erilaisten yhteisöjen 
välisissä oikeudellisissa suhteissa.

Poliisin toiminnan normipohja kes-
keisine periaatteineen on määritelty 
laintasoisesti mm. poliisilaissa, esitut-
kintalaissa ja pakkokeinolaissa. Näihin 
ja moniin muihin säädöksiin poliisi-
opiskelija tutustuu tutkinnon aikana. 
Uudelle poliisiopiskelijalle voi tulla 
yllätyksenä, kuinka paljon juridiikan 
opiskelua tutkinto kokonaisuudessaan 
sisältääkään. Mutta on kai itsestään 
selvää, ettei työharjoitteluun ja tosi-
elämän tilanteisiin merkittävää julkista 
valtaa käyttämään voi päästää henki-
löä, joka ei tuntisi toimivaltaansa, vas-
tuitaan ja velvollisuuksiaan.

Poliisiammattikorkeakoulussa varsi-

naisia oikeudellisia oppiaineita on nel-
jä: rikosoikeus, rikosprosessioikeus, 
toimivaltajärjestelmä (poliisihallinto) 
ja yksityisoikeus. Nämä oikeustieteel-
liset oppiaineet ovat poliisitoiminnan 
kannalta keskeisiä. Kuitenkin myös 

suurin osa muistakin 
oppiaineista sisältää ju-
ridiikan opetusta. Esi-
merkiksi rikostorjun-
nan opetus sisältää mm. 
esitutkintalain ja pak-
kokeinolain säännös-
ten opettelua, voiman-
käytön opetus yhdistyy 
poliisilain ja rikoslain 
hätävarjelusäännösten 
opetukseen ja ajokou-

lutus puolestaan yhdistyy tieliikenne-
lainsäädännön opetukseen.

Huolimatta siitä, että opetus toteu-
tetaan useina erillisinä oppiaineina, ne 
ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Esi-
tutkintaa ei voi esimerkiksi toimittaa, 
jos ei hallitse rikosoikeuden ja rikos-
prosessioikeuden säännöksiä.

* * *

Rikosoikeus oikeusjärjestyksen osa-
na käsittää rikosten ja niistä määrät-
tävien seuraamusten sääntelyn. Kes-
keisin rikosoikeudellinen sääntely on 
sijoitettu rikoslakiin. Poliisin AMK-
tutkinnossa rikosoikeuden opetus 
kohdistuu rikoslain yleiseen osaan eli 
1–10 lukuihin ja rikoslain erityiseen 
osaan eli 11–51 lukuihin. Rikoslain 
yleisissä opeissa tutustutaan rikosoi-
keudellisen vastuun yleisiin edelly-
tyksiin, vastuuvapausperusteisiin ja 
rikosoikeudelliseen seuraamusjärjes-
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Kuitenkin myös suurin osa 
muistakin oppiaineista sisältää 

juridiikan opetusta.

telmään. Yleiset opit luovat perustan kai-
kelle rikosoikeuden opetukselle: tällöin 
opiskelija oppii, milloin rikos jää yrityk-
seksi, mitkä ovat yllyttäjän, avunantajan 
ja tekijäkumppanin väliset erot, milloin 
hätävarjeluun saa tukeutua jne. Rikoslain 
erityinen osa puolestaan pitää sisällään ri-
kosten lajit ja tunnusmerkistöt, eli tällöin 
opiskellaan mm. henkeen ja terveyteen 
kohdistuvia rikoksia, omaisuuteen koh-
distuvia rikoksia, huumausainerikoksia ja 
liikennerikoksia.

Rikosoikeuden opintojen aikana opis-
kelija tutustuu oikeudelliseen ratkaisutoi-
mintaan ja oppii lain soveltamista sekä 
ratkaisujen perustelemista. Oikeudel-
lista ratkaisutoimintaa eli oikeudellisten 
ongelmien tai tapausten ratkaisemista 
voidaan yksinkertaistetusti kuvata niin 
sanotun subsumption avulla. Tämä sub-
sumptiopäättely rakentuu seuraavasti:

1. Kuvataan oikeusnormin (esimerkiksi 
lain) sisältämä oikeusohje (ylälause).

2. Kuvataan ongelmatilanteen tosiasiat 
(alalause).

3. Sovelletaan oikeusohjetta kyseiseen 
tapaukseen sijoittamalla alalauseen sisäl-
tämät tosiasiat ylälauseen tunnusmerkis-
töön, jolloin saadaan johtopäätös.

Jos esimerkiksi ylälauseena oleva oi-
keudellinen sääntö on rikoslain 21 luvun 
1 §:n "Joka tappaa toisen, on tuomittava 
taposta vankeusrangaistukseen vähintään 
kahdeksaksi vuodeksi" ja alalauseessa 
tosiasiallisen tilanteen kuvaus ”Maija 
Meikäläinen on lyönyt pikaistuksissaan 
puukolla aviomiestään kahdesti keski-
vartaloon, minkä seurauksena aviomies 
on seuraavana päivänä kuollut saamiinsa 
vammoihin”, kulkisi oikeudellinen päät-
tely seuraavasti: Maija Meikäläinen on 
tahallaan puukolla lyömällä aiheuttanut 

Rikosoikeuden opintojen 
aikana opiskelija 

tutustuu oikeudelliseen 
ratkaisutoimintaan ja oppii 

lain soveltamista sekä 
ratkaisujen perustelemista. 



260

Vaikka suuri 
osa esimerkiksi 
esitutkinnan 
aikaisista 

päätöksistä kuuluukin 
päällystöön kuuluvien 

poliisimiesten 
tehtäviksi, jokainen 
poliisimies joutuu 

tekemään työvuoronsa 
aikana kuitenkin 
useita erilaisia 

päätöksiä.

aviomiehensä kuoleman eli tappanut 
tämän. Näin ollen voidaan todeta, 
että alalauseen faktat sijoittuvat ylä-
lauseen alaisuuteen, ja voidaan siir-
tyä johtopäätökseen eli todeta, että 
Meikäläinen on syyllis-
tynyt tappoon ja hänet 
on tuomittava taposta 
vankeusrangaistukseen. 
Kyseessä ei ole murha 
(rikoslain 21 luvun 2 §), 
koska teko ei ole ollut 
suunnitelmallinen eikä 
tekotapa ole ollut mur-
han tunnusmerkistön 
edellyttämällä tavalla eri-
tyisen raaka tai julma.

Seuraavanlainen yk-
sinkertainen subsump-
tiomallin käyttämistä 
edellyttävä tehtävä voisi 
odottaa poliisiopiskelijaa ensimmäisil-
lä rikosoikeuden tunneilla:

Pena M. on viettänyt juhlatunnelmis-
sa lauantai-illan ja jatkanut alkoho-
linhuuruista juhlintaansa vielä sun-
nuntainkin puolelle. Korjaussarja on 
vielä kesken, kun vaimo muistuttaa 
ruohonleikkuusta ja muista tekemättö-
mistä töistä jälleen kerran. Avioriidan 
välttämiseksi Pena päättää lähteä leik-
kaamaan pihanurmea uudenkarhealla 
päältä ajettavalla ruohonleikkurillaan. 
Ajo sujuu kohtalaisesti isommalla nur-
mialueella, mutta tienvierustan loiva 
rinne tuottaa tällä kertaa vaikeuksia ja 
ruohonleikkuri kellahtaa kumoon Pena 
mukanaan. Molemmat jäävät makoi-
lemaan tienposkeen. Näky kiinnittää 
hetken päästä kiinteistön ohi ajavan 
poliisipartion huomion ja poliisipartio 

pysähtyy tienreunaan. Partion puhallut-
taessa Penan hän puhaltaa alkometriin 
1,1 promillea.

Anna tapauksesta perusteltu rikosoi-
keudellinen arviosi.

Opiskelijan tulisi osa-
ta perustellusti vastata 
siihen, minkä rikoksen 
tunnusmerkistön Pe-
nan teko mahdollisesti 
täyttää, eli mikä rikos-
nimike tulisi kyseeseen. 
Aivan ensiksi opiskeli-
jan tulisi keksiä verrata 
tehtävässä ilmoitettua 
tapahtumainkulkua ri-
koslain erityisestä osas-
ta ilmeneviin rikosten 
tunnusmerkistöihin, eli 
toisin sanoen tarkistaa 

rikoslaista, täyttääkö kyseinen Penan 
teko mahdollisesti rattijuopumus-
rikoksen tunnusmerkistön. Kyseinen 
tunnusmerkistö ilmenee rikoslain 
(20.12.2002/1198) 23 luvun 3 §:stä:

Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa tai raitiovaunua nautittuaan al-
koholia niin, että hänen verensä alkoho-
lipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on 
vähintään 0,5 promillea tai että hänellä 
tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, on 
tuomittava rattijuopumuksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi.

Jotta voisimme arvioida Penan menet-
telyä, on tiedettävä mitä tarkoitetaan 
tunnusmerkistössä ilmaistavalla kä-
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sitteellä "moottorikäyttöinen ajoneuvo". 
Rikoslain 23 luvun 12 §:n määritelmä-
säännöksen mukaan moottorikäyttöisel-
lä ajoneuvolla tarkoitetaan konevoimalla 
kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä 
ajoneuvoja ovat auto, mopo, moottori-
pyörä, moottorikäyttöinen kolmipyörä, 
kevyt ja raskas nelipyörä, traktori, moot-
torityökone ja maastoajoneuvo.

Näiden kahden säännöksen perusteella 
opiskelijan pitäisi päätyä lopputulokseen, 
että Penaa tulisi epäillä rattijuopumus- 
rikoksesta. Pena on puhaltanut alko-
metriin yli 0,5 promillen, mutta alle 1,2 
promillen lukeman (törkeän rattijuopu-
muksen promilleraja on rikoslain 23 lu-
vun 4 §:n mukaan 1,2 promillea). Hän on 
myös kuljettanut alkoholin vaikutuksen 
alaisena moottorikäyttöistä ajoneuvoa, 
koska määritelmäsäännöksen mukaan 
konevoimalla kulkeva moottorityökone 
on moottorikäyttöinen ajoneuvo. Tämän 
oikeudellisen ratkaisutoiminnan (sub-
sumption) tuloksena saamme Penalle 
esitutkintaan rikosnimikkeeksi rattijuo-
pumus-rikoksen.

Aikanaan esitutkinnan valmistuttua ja 
jutun siirryttyä syyteharkintaan syyttäjä 
vielä harkitsee, nostaako hän Penaa vas-
taan syytteen. Tuomioistuimen ratkaista-
vaksi jää taas se, onko Pena tuomittava 
syyttäjän syytteen perusteella teosta ran-
gaistukseen.

Vaikka suuri osa esimerkiksi esitut-
kinnan aikaisista päätöksistä kuuluukin 
päällystöön kuuluvien poliisimiesten 
tehtäviksi, jokainen poliisimies joutuu 
tekemään työvuoronsa aikana kuitenkin 
useita erilaisia päätöksiä. Kyse voi olla 
vaikkapa juuri rikosnimikkeen valinnas-
ta rikosilmoitusta kirjattaessa. Erillistä 
kirjallista, perusteltua päätöstä esimer-
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On tärkeää huomata, 
että vaikka virheitä 
on mahdollista tehdä 

missä vaiheessa 
vain ja pitkin 

prosessia, etenkin 
esitutkintavaiheessa 
tehtyjä virheitä on 
erittäin vaikeaa 

paikata enää 
myöhemmin prosessissa.

kiksi rikosnimikkeen valintaa koskien 
poliisimiehen ei tarvitse tehdä, mut-
ta tällainenkin valinta olisi kuiten-
kin tarvittaessa kyettävä esimerkiksi 
rikoksesta epäillyn puolustukselle 
perustelemaan. Tätä oikeudellista 
ratkaisutoimintaa harjoitellaan poliisi-
tutkinnon aikana.

* * *

Rikosprosessioikeuden oppiainees-
sa tutustutaan esitutkintaa, syyttäjä-
toimintaa ja tuomioistuinmenettelyä 
koskeviin säännöksiin. Rikosprosessi-
oikeudessa keskitytään 
näihin menettelyllisiin 
säännöksiin ja pereh-
dytään siihen, miten 
menetellen asia on rat-
kaistava. Rikosprosessia 
itseään voisi luonneh-
tia prosessiksi, jossa 
tutkitaan ja ratkaistaan 
rikosvastuun edelly-
tysten täyttyminen ja 
määrätään rikokseen 
syyllistyneelle lainmu-
kainen seuraamus, toi-
sin sanoen rikosprosessi on olemassa 
aineellisen rikosoikeuden toteuttami-
seksi.

Opintojen aikana perehdytään rikos-
prosessin eri vaiheisiin: esitutkintaan, 
syyteharkintaan, oikeudenkäyntiin, 
muutoksenhakuun sekä rangaistuksen 
täytäntöönpanoon. Opiskelijalle muo-
dostuu kuva poliisista esitutkintavi-
ranomaisena esitutkinnan ollessa vasta 
rikosprosessin niin sanottu valmistelu-
vaihe.

On tärkeää huomata, että vaikka vir-

heitä on mahdollista tehdä missä vai-
heessa vain ja pitkin prosessia, etenkin 
esitutkintavaiheessa tehtyjä virheitä 
on erittäin vaikeaa paikata enää myö-
hemmin prosessissa. Monilla poliisin 
toimenpiteillä – tai vastaavasti toimi-
matta jättämisillä – on suora vaikutuk-
sensa rikosasian todisteluun ja todis-
teiden näyttöarvoon. Sitä kautta näillä 
poliisin esitutkintatoimenpiteillä on 
suora vaikutuksensa myös rikosasiassa 
annettavaan tuomioon.

Prosessioikeudellisia säännöksiä voi 
verrata pelisääntöihin ja rikosproses-
sia peliin: on ikävä pelata peliä, jonka 

sääntöjä ei osaa taikka 
ymmärrä. Varsinkin jos 
vastapuoli osaa säännöt 
ja soveltaa niitä joskus 
jopa häikäilemättä. Po-
liisin on tunnettava pe-
likenttänsä, pelisäännöt 
ja ennakoitava vasta-
puolen siirrot.

Rikosprosessin sään-
nökset tunteva polii-
simies osaa suorittaa 
esitutkinnan lainmu-
kaisesti, kertoa asian- 

osaisille heidän oikeuksistaan ja vel-
vollisuuksistaan rikosprosessissa, ri- 
kosprosessin kulusta eri vaiheineen ja 
prosessiin liittyvistä menettelysään-
nöksistä. Hän osaa arvioida näyttöä 
ja sen riittävyyttä. Hän ymmärtää oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin 
periaatteet ja noudattaa periaatetta il-
mentäviä säännöksiä.

Rikoksesta epäillylle on esimerkiksi 
kerrottava hänen prosessuaalisista oi-
keuksistaan, muun muassa oikeudesta 
olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä 
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selvittämiseen (itsekriminointisuoja) sekä 
oikeudesta avustajaan. Esitutkinnassa on 
kohdeltava häntä syyttömänä (syyttömyys-
olettama) ja selvitettävä myös syyttömyyttä 
tukevia todisteita.

Jos poliisi ei noudata näitä pelin sään-
töjä, vastapuoli voi "voittaa" pelin polii-
sin tehdessä oman maalin.

Rikosprosessioikeuden tentissä poliisi-
opiskelija voisi joutua pohtimaan seuraa-
vanlaista tehtävää:

Pena on kutsuttu kuulusteltavaksi polii-
silaitokselle aiemmin esillä olleen rattijuo-
pumusepäilyn takia. Koska poliisipartio ei 
saanut Penaa suoraan ajosta kiinni vaan 
hänet tavattiin makoilemasta tienposkes-
ta ruohonleikkurinsa vierestä, Pena keksi 
kertoa partiolle alustavassa puhutuksessa 
juoneensa alkoholia vasta ajon jälkeen. Par-
tion puhuttaessa paikan päällä myös Penan 
vaimoa tämä kuitenkin kertoi Penan tissu-
telleen olutta jo aamusta asti. Rikoksesta 
epäiltynä poliisilaitoksella kuulusteltaessa 
Pena kiistää heti alkuun syyllistyneensä 
edelleenkään mihinkään rattijuopumuk-
seen. Hän väittää jutun tutkijalle, että on, 
kyllästyttyään vaimonsa nalkuttamiseen ja 
ruohonleikkurin temppuiluun, ajon jälkeen 
tempaissut kertaheitolla naamariinsa puoli 
pulloa jaloviinaa. Vaimo puolestaan on Pe-
nan mukaan satuillut poliisipartiolle tari-
noita ainoastaan kostomielessä.

Arvioi rikosasian näyttökysymyksiä to-
distelua koskevien säännösten ja periaattei-
den näkökulmasta.

Opiskelijan tulisi kyetä vastaamaan teh-
tävänannon perusteella, mitä näyttöä 
juttuun olisi hankittavissa ja miten to-
distelua koskevat lain säännökset voivat 
vaikuttaa näyttöön ja näytön arviointiin 
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 Jotta esitutkinnassa 
annettua tunnustusta 
voitaisiin hyödyntää 
näyttönä, on syytä 
huolehtia, että 

epäillyn oikeuksia ei 
ole esitutkinnassa 

loukattu: oikeuksista 
on kerrottava ennen 
kuulustelua epäillylle 
ja jo esitutkinnassa 

on turvattava 
oikeudenmukainen 
oikeudenkäynti 

(esitutkintalaki 4 
luku 16 § ja 17 §, 

oikeudenkäymiskaari 
17 luku 25 §).

rikosprosessin myöhemmissäkin vai-
heissa, syyteharkinnassa sekä oikeu-
denkäynnissä.

Ensinnäkin poliisiopiskelijan tu-
lisi kyetä arvioimaan Penan kerto-
muksen ja muiden mahdollisten to-
disteiden näyttöarvoa 
ja näytön riittävyyttä. 
Aiemmin kerrotun ja 
tiedossamme olevan 
tapahtumainkulun pe-
rusteella vaikuttaisi sil-
tä, että Pena valehtelee 
kuulustelijalle. Tämä 
on kuitenkin hänen it-
sekriminointisuojaansa 
liittyvä oikeus, joten 
Penan mahdollinen va-
lehtelu kuulusteluissa 
ei ole kriminalisoitua. 
Koska esitutkinnassa 
on voimassa syyttömyy-
solettama ja poliisilla on 
velvollisuus etsiä myös 
syyttömyyttä tukevaa 
näyttöä, Penan kerto-
muksen uskottavuutta 
ja paikkansapitävyyttäkin on kuulus-
teluissa harkittava. Näyttötaakka ri-
kosasiassa on syyttäjällä, joten Penalla 
ei ole rikosprosessissa velvollisuut-
ta todistaa syyttömyyttään. Taitava 
kuulustelija voi kuitenkin hyödyntää 
olemassa olevaa näyttöä Penan kuu-
lusteluissa. Tällainen hyödynnettävä 
todiste voisi Penan tapauksessa olla 
Penan veren alkoholipitoisuutta osoit-
tava laboratoriolausunto.

Opiskelijan tulisi siis osata pohtia 
myös mahdollisen laboratoriolausun-
non merkitystä näyttönä.  Verikokein 
on mahdollista nimittäin osoittaa 

Penan veren alkoholipitoisuus väi-
tettynä ajoaikana. Jos jutun tutkijan 
epäonneksi poliisipartio ei ole heti ta-
pahtuman jälkeen kuitenkaan jostain 
syystä käyttänyt Penaa verikokeissa 
jälkinauttimismahdollisuuden pois-

sulkemiseksi, näyttö 
rattijuopumusrikokseen 
syyllistymisestä voi jää-
dä aika heikoksi Penan 
kiistäessä rikoksen. Jos 
taas tarvittavat veri-
näytteet on otettu ja 
lausunto takaisinlasken-
nan osalta olisi selkeä, 
Penalta voitaisiin kysyä, 
miksi hänen verensä al-
koholipitoisuus on ajo-
hetkellä laboratoriolau-
sunnon mukaan ollut 
yli rangaistavan rajan.

Jollei Pena keksi len-
nosta uskottavaa vas-
tausta kysymykseen, 
hän saattaa turhautua, 
luovuttaa ja tunnustaa 
tekonsa kuulustelijalle. 

Tunnustus on todisteena merkittävä, 
tosin esitutkinnassa tulee aina näytön 
riittävyyttä arvioitaessa varautua sii-
hen, että tunnustus saatetaan oikeu-
denkäynnissä vielä perua. Tämäkin 
on syytetyn oikeus. Tunnustuksen 
hyödynnettävyys oikeudenkäynnissä 
on lisäksi riippuvainen olosuhteista, 
joissa se on annettu. Jotta esitutkin-
nassa annettua tunnustusta voitaisiin 
hyödyntää näyttönä, on syytä huoleh-
tia, että epäillyn oikeuksia ei ole esi-
tutkinnassa loukattu: oikeuksista on 
kerrottava ennen kuulustelua epäillylle 
ja jo esitutkinnassa on turvattava oi-
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keudenmukainen oikeudenkäynti (esitut-
kintalaki 4 luku 16 § ja 17 §, oikeudenkäy-
miskaari 17 luku 25 §).

Laboratoriolausunnon lisäksi opis-
kelijan on mietittävä myös muita mah-
dollisia todistuskeinoja. Kuulusteluihin 
todistajan asemassa voisi kutsua tapahtu-
mapaikalla olleen poliisipartion jäsenen 
kertomaan siitä, mitä Pena on alustavis-
sa puhutteluissa paikan päällä partiolle 
kertonut. Ehkä Pena on kertonut polii-
simiehille juoneensa eri ajassa aivan eri 
määrän ja eri merkkistä alkoholia kuin 
poliisilaitoksella kuulusteltaessa. Tätä 
taustaa vasten Penan kertomus kuuluste-
luissa ei vaikuttaisi enää yhtä uskottavalta 
hänen kertomuksensa jatkuvasti muuttu-
essa. Poliisipartion jäsentä voidaan kuulla 
todistajana myös tehdyistä havainnois-
ta. Mikäli poliisitodistaja on esimerkiksi 
havainnut ruohonleikkurin moottorin 
olleen vielä tulikuuma, voidaan ainakin 
päätellä, ettei ajosta ole kulunut kovin 
kauan aikaa. Näin ollen Penan mahdolli-
nen väite esimerkiksi siitä, että ajosta olisi 
kulunut monta tuntia, ei olisi uskottava. 
Jos poliisipartio ei ole löytänyt väitettyä 
jaloviinapulloa lähimaastosta, ei liene us-
kottavaa, että ajon jälkeen sellaista olisi 
heti juotu. Jos sellainen löytyy esimerkiksi 
keittiöstä, miksi ihmeessä Pena olisi en-
sin vienyt pullon sisälle ja sitten palannut 
ruohonleikkurinsa viereen makoilemaan. 
Pena on mahdollista saada kuulusteluissa 
kiinni valehtelusta esittämällä hänelle ky-
symyksiä, joihin on vaikea vastata.

Myös Penan vaimoa olisi mahdollista 
kuulustella todistajan asemassa. Kuulus-
telijan tulisi kuitenkin ottaa huomioon, 
että Penan vaimolla on oikeus lähisuh-
teeseen vedoten kieltäytyä todistamasta 
(esitutkintalaki 7 luku 8 §, oikeudenkäy-
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miskaari 17 luku 17 §). Tästä oikeu-
desta kuulustelijan tulee kertoa todis-
tajalle ennen kuulusteluja. Oikeudesta 
kuultuaan on hyvin mahdollista, ettei 
Penan vaimo halua kertoa enää mi-
tään tapahtumista suojellakseen avio-
miestään rangaistukselta. Läheisen 
oikeutta kieltäytyä todistamasta ei 
voi oikeudenkäyn-
nissä kiertää mil-
lään tavalla (KKO 
1995:96). Näin ol-
len tässä asiassa ei 
vaimon kieltäydyt-
tyä ole mahdollista 
käyttää todisteena 
oikeudenkäynnissä 
myöskään poliisito-
distajan kertomaa 
siitä, miten vaimo 
on alustavassa pu-
huttelussa hänelle 
paikan päällä kerto-
nut, että Pena oli ol-
lut silmin nähden humalassa jo ennen 
ajoa. Todistelusäännökset huomioon 
ottaen Penan vaimon kertomus asias-
sa ei siis välttämättä ole sellaista näyt-
töä, jonka varaan jutun menestyminen 
kannattaa asettaa.

Edellä kuvatut rikosprosessioikeu-
dessa opiskeltavat asiat osoittavat, mi-
ten paljon jokaisen poliisimiehen itse 
asiassa tuleekaan tietää rikosprosessis-
ta, todistelusta, näytön hankkimisesta 
ja näytön arvioinnista osatakseen suo-
rittaa esitutkinnan siten, että näyttö 
riittää Penan tuomitsemiseen. Tuo-
mitsemiskynnys nimittäin edellyttää, 
että rikoksesta epäillyn syyllisyydestä 
ei jää varteenotettavaa epäilyä. Jos täl-
lainen epäily jää ja asia jää epäselväksi, 

syyte Penaa vastaan tulee tuomioistui-
messa hylätä.

* * *

Toimivaltajärjestelmä oppiaineena 
keskittyy poliisin tehtäviin ja toimi-
valtuuksiin. Kaikki poliisin tehtävät 

ja toimivaltuudet 
ilmenevät lainsää-
dännöstä, eikä esi-
merkiksi hallinnon 
sisäisin määräyksin 
ja ohjein ole mah-
dollista laajentaa 
tai supistaa poliisin 
tehtäviä ja toimival-
tuuksia.

Poliisilain 1 lu-
vun 1 §:n mukaan 
poliisin tehtävänä on 
oikeus- ja yhteis-
kuntajär jestyksen 
turvaaminen, ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitäminen sekä rikosten ennalta es-
täminen, paljastaminen, selvittäminen 
ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi 
toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi 
yhteistyössä muiden viranomaisten 
sekä yhteisöjen ja asukkaiden kans-
sa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Poliisi 
suorittaa lisäksi lupahallintoon liitty-
vät ja muut sille laissa erikseen sää-
detyt tehtävät, tällaisia tehtäviä ovat 
muun muassa kuolemansyyntutkinta 
ja palonsyyntutkinta. Poliisi myös an-
taa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa 
apua, eli antaa virka-apua tarvittaessa 
esimerkiksi lastensuojelun työnteki-
jälle kotikäynneillä tai lapsen kiireel-

Edellä kuvatut 
rikosprosessioikeudessa 

opiskeltavat asiat 
osoittavat, miten paljon 
jokaisen poliisimiehen 
itse asiassa tuleekaan 
tietää rikosprosessista, 

todistelusta, näytön 
hankkimisesta ja näytön 
arvioinnista osatakseen 
suorittaa esitutkinnan 

siten, että näyttö riittää 
Penan tuomitsemiseen.
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lisen sijoituksen yhteydessä turvatakseen 
toisen viranomaisen lakiin perustuvien 
tehtävien hoitamisen. Poliisin tehtäviin 
kuuluu lisäksi muun muassa kadonnei-
den etsintä. Jos on perusteltua syytä olet-
taa henkilön kadonneen tai joutuneen 
onnettomuuden uhriksi, poliisin on po-
liisilain mukaan ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Tehtäväsäännöksistä on syytä erottaa 
poliisin toimivallan perustavat toimivalta-
säännökset eli toimivaltanormit. Keskeisin 
toimivaltanormisto on sijoitettu poliisi-
lakiin ja pakkokeinolakiin sekä lukuisiin 
erityislakeihin. Kaiken toimivallan käytön 
pohjana on perustuslain 1 luvun 2 §, mis-
sä todetaan, että julkisen vallan käytön 
tulee perustua lakiin. Toimivaltasäännök-
set antavat poliisille toimivallan toimia 
tietyllä tavalla tehtäviensä suorittami-
seksi – esimerkiksi toimivallan tarkastaa 
reppu ja takintaskut. Tehtäväsäännökset 
(esimerkiksi edellä mainitun poliisilain 1 
luvun 1 §:n mukainen tehtävä ylläpitää 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta) eivät 
siihen vielä yksinään oikeuta, vaan repun 
ja takintaskujen tarkastamiseen tulee löy-
tyä erillinen toimivaltasäännös, joka täl-
laiseen toimenpiteeseen oikeuttaa. Tällai-
nen säännös olisi esimerkiksi poliisilain 2 
luvun 12 § turvallisuustarkastuksesta.

Toimivaltajärjestelmäopetuksen tar-
koituksena on perehdyttää opiskelija so-
veltamaan poliisilaissa ja muissa laeissa 
säädettyjä toimivaltanormeja yksittäis-
tapaukseen. Laista ilmenevien toimival-
tanormien lisäksi sovellettavaksi tulevat 
myös lakitasoiset periaatteet, jotka ohjaa-
vat poliisimiehiä huomioimaan tapauk-
sessa vaikuttavat erityispiirteet.

Seuraavanlainen poliisin tehtäviä ja 
toimivaltaa käsittelevä tapaus voisi tulla 

Kaiken toimivallan käytön 
pohjana on perustuslain 1 luvun 
2 §, missä todetaan, että 

julkisen vallan käytön tulee 
perustua lakiin. 

Toimivaltajärjestelmäopetuksen 
tarkoituksena on perehdyttää 

opiskelija soveltamaan 
poliisilaissa ja muissa laeissa 
säädettyjä toimivaltanormeja 

yksittäistapaukseen.
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poliisiopiskelijalle vastaan toimivalta-
järjestelmän opinnoissa:

Pena on lähtenyt kaupungille viettä-
mään vapaapäivää. Muiden ostosten 
lomassa Pena kävi hakemassa Alkosta 
pullon miestä vahvempaa ja päätti men-
nä keskustassa olevaan puistoon naut-
timaan ostamansa pullon. Aika kului 
maisemia ja ohikulkijoita katsellessa ja 
pullo tyhjeni siinä sivussa. Penan aiem-
min kokemat vastoinkäymiset nousivat 
humalan yltyessä pintaan ja Pena päätti 
purkaa harmitustaan muille puistossa 
oleville ihmisille. Pena huuteli ja haas-
toi riitaa ohikulkijoille ja teki näyttäviä 
potkuja ilmaan. Hieman kauempana 
tilannetta seurannut jäätelökioskin 
myyjä päätti, että nyt riittää, ja soitti 
hätäkeskukseen. Poliisipartio kurvasi 
paikalle pian puhelun jälkeen.

Kerro oikeudellinen arviosi siitä, mi-
ten toimit ja mihin toiminta perustuu.

Penan tapauksessa opiskelijan tulisi 
huomata, että kysymys on poliisilain 
1 luvun 1 §:ssä säädetystä yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-
miseen liittyvästä tehtävästä. Koska 
tapahtuma sattui yleisellä paikalla 
keskellä kaupunkia, tapaukseen voivat 
tulla sovellettavaksi myös järjestyslain 
säännökset.

Tapaukseen soveltuu useita poliisi-
lain toimivaltasäännöksiä. Ensinnäkin 
poliisilla on oikeus tarkastaa Penan 
henkilöllisyys poliisilain 2 luvun 1 §:n 
perusteella. Tämän jälkeen poliisi-
partion on tehtävä päätös siitä, pois-
tetaanko Pena paikalta vai otetaanko 
hänet kiinni ja viedään poliisilaitok-
selle säilöön. Sovellettava pykälä on jo 

aiemmin apulaisoikeusasiamiehenkin 
ratkaisussa mainittu toimivaltasään-
nös, eli poliisilain 2 luvun 10 § (Rikok-
silta ja häiriöiltä suojaaminen):

Poliisimiehellä on oikeus poistaa paikal-
ta henkilö, jos hänen uhkaustensa tai 
muun käyttäytymisensä perusteella on 
perusteltua syytä olettaa tai hänen aikai-
semman käyttäytymisensä perusteella on 
todennäköistä, että hän syyllistyisi hen-
keen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan 
tai omaisuuteen kohdistuvaan rikokseen 
taikka aiheuttaisi huomattavaa häiriötä 
tai välitöntä vaaraa yleiselle järjestyksel-
le ja turvallisuudelle.

Henkilö voidaan ottaa kiinni, jos 
paikalta poistaminen on todennäköises-
ti riittämätön toimenpide eikä rikosta 
voida muuten estää taikka häiriötä tai 
vaaraa muuten poistaa. Kiinni otettu 
voidaan pitää säilössä niin kauan kuin 
on todennäköistä, että hän syyllistyy 1 
momentissa tarkoitettuun rikokseen 
taikka aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, 
kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniot-
tamisesta.

Poliisimies voi suojella henkilöä tai 
vartioida paikkaa 1 momentissa tarkoi-
tetun rikoksen estämiseksi tai keskeyt-
tämiseksi.

Poliisipartion päätökseen vaikuttavat 
poliisilain 1 luvun periaatteet, joita 
ovat muun muassa suhteellisuuspe-
riaate, vähimmän haitan periaate ja 
tarkoitussidonnaisuuden periaate. Pe-
riaatteet täydentävät toimivaltapykälää 
ja usein myös supistavat toimintavaih-
toehtoja ohjaten lopullista toimintaa.

Mikäli poliisipartio tulee puhuttami-
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sen jälkeen vakuuttuneeksi siitä, että Pena 
jatkaisi todennäköisesti rähinöintiä sa-
malla paikalla tai jossain muualla, paikalta 
poistaminen olisi riittämätön toimenpide 
ja Pena otetaan kiinni. Mikäli Pena äityy 
pistämään poliisille hanttiin, poliisilla on 
oikeus käyttää poliisilain 2 luvun 17 §:n 
mukaisia voimakeinoja tehtävän suorit-
tamiseksi. Kiinnioton yhteydessä Penalle 
tehdään poliisilain 2 luvun 12 §:n mukai-
nen turvallisuustarkastus.

Tapauksessa on pohjimmiltaan kyse 
perusoikeuksien turvaamisesta. Poliisi 
rajoittaa Penan perusoikeuksia ottamalla 
hänet kiinni, koska hän on käyttäytynyt 
yleisellä paikalla uhkaavasti ja aiheuttanut 
muille kansalaisille turvattomuuden tun-
netta. Kiinniotto turvaa yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden säilymisen, jolloin 
muut ihmiset voivat nauttia perusoikeuk-
sistaan, eli nauttia kaupungin palveluista 
turvallisessa ja häiriöttömässä ympäris-
tössä.

* * *

Yksityisoikeus oppiaineena on tärkeä 
poliisiopiskelijalle tulevaa työtä ajatellen, 
koska tutkittavaan rikokseen liittyy usein 
seikkoja, jotka edellyttävät yksityis- eli 
siviilioikeudellisten säännösten tunte-
musta. On vaikeaa tutkia esimerkiksi 
väärennetyn kiinteistön kauppakirjan, 
perinnönjakokirjan tai lahjakirjan avul-
la tehtyä petosrikosta ilman sopimus- ja 
velvoiteoikeuden tai esineoikeuden – eli 
yksityisoikeuteen kuuluvien oikeudenalo-
jen – tuntemusta.

Rajanveto rikosasian ja riita-asian välil-
lä voi myös olla vaikea hahmottaa ilman 
tutustumista yksityisoikeudellisiin sään-
nöksiin. Ei ole sinänsä rikos olla velkaa, 

Rajanveto rikosasian ja 
riita-asian välillä voi 

myös olla vaikea hahmottaa 
ilman tutustumista 

yksityisoikeudellisiin 
säännöksiin. 
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velan maksamatta jättäminen on ai-
noastaan sopimuksen rikkomista eli 
yksityisoikeudelli-
nen riita-asia. Velan 
ottaminen toiselta 
maksukyvyttömyy-
den salaamalla ja 
ilman aikomusta-
kaan maksaa sitä 
takaisin velkojalle 
täyttää kuitenkin ta-
pauskohtaisesti pe-
tosrikoksen tunnus-
merkistön. Näiden 
riita- ja rikosasioiden rajapintojen hah-
mottamiseksi ei riitä, että poliisiopis-
kelija opiskelee ainoastaan rikosoike-
utta vaan tarvitaan myös riita-asioihin 
liittyvien säännösten tuntemusta.

Yksityisoikeudessa keskitytään yk-
sityishenkilöiden välisiin suhteisiin ja 
opiskellaan sopimusoikeuden ohel-
la muun muassa vahingonkorvaus-
oikeutta. Poliisimiehen on osattava 
ohjeistaa rikoksen uhria vahingon-
korvausten hakemisessa. On lisäksi 
mahdollista, että poliisimies itsekin 
joutuu työnsä vuoksi tilanteeseen, jos-
sa joutuu joko korvausvelvolliseksi va-
hingon aiheuttajana tai korvausten ha-
kijaksi vahingonkärsijänä, esimerkiksi 
saatuaan vammoja voimankäyttötilan-
teessa. Tällöin vahingonkorvausoi-
keuden tuntemus tulee tarpeeseen.

Myös edellä kuvattuihin oppimis-
tehtäviin voisi liittyä yksityisoikeudel-
lisia piirteitä. Mikäli Pena olisi päihty-
neenä ruohonleikkurillaan ajaessaan 
törmännyt naapurin postilaatikkoon 
vaurioseurauksin, tapauksessa juttua 
tutkivan poliisimiehen tulisi ottaa huo-
mioon Penan vahingonkorvausvastuu 

asiassa sekä asianomistaja-naapurin 
omaisuusvahinkoja koskevat korva-

usvaatimukset. Jos 
taas mahdollisessa 
Penan kiinniottoti-
lanteessa Pena olisi 
vastustanut polii-
simiehiä väkivaltaa 
käyttämällä, jutun 
tutkinnassa tulisi 
huomioida tilan-
teessa vammoja saa-
neen poliisimiehen 
mahdolliset korva-

usvaatimukset kivusta ja särystä sekä 
tilapäisestä haitasta.

* * *

Juridiikan opiskelu edesauttaa niin 
sanotun oikeudellisen ajattelun ke-
hittymistä. Oikeudellinen päättely ja 
ratkaisutoiminta on monivaiheinen 
ajatusprosessi, jossa oikeudellinen 
ongelma ratkaistaan soveltamalla lain-
säädäntöä yksittäistapaukseen. Päät-
telyssä keskeisintä on osata soveltaa 
oikeuslähteitä sekä tunnistaa, milloin 
soveltajalla on lisäksi harkintavaltaa 
eli useita lainmukaisia ratkaisuvaihto-
ehtoja. Oikeudellista päättelyä voi ja 
tuleekin harjoitella. Se on taito, jonka 
kehittyminen vie pitkän aikaa ja vaatii 
oikeudellista tietopohjaa.

Oikeudellinen ratkaisutoiminta ja 
oikeustiede perustuvat oikeuslähtei-
siin ja niiden asianmukaiseen käyt-
töön. Oikeuslähde on juridisen pää-
töksenteon perustana viranomaisten 
– niin poliisin kuin syyttäjänkin – toi-
minnassa, tuomioistuimissa sekä oike-
ustieteellisessä tutkimuksessa. Tärkein 

Päättelyssä keskeisintä 
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oikeuslähde on laki. Muita oikeuslähteitä 
ovat muun muassa lainsäätäjän tarkoitus, 
tuomioistuinten (etenkin ylimpien oi-
keusasteiden) oikeuskäytäntö ja oikeus-
kirjallisuus.

Lain soveltamisen ja tulkinnan lähtö-
kohtana on lain säännöksen sanamuodon 
mukainen tulkinta. Aina ei pelkästään 
lain sanamuodon perusteella ole kuiten-
kaan selvää, mihin lopputulokseen so-
vellustilanteessa tulisi päätyä. Toisinaan 
lailla tietoisesti halutaan jättää sovelta-
jalle harkinnanvaraa, jotta olisi mahdol-
lista ratkaisutilanteessa ottaa huomioon 
joustavasti tilannekohtaisia olosuhteita 
rikollisuuden jatkuvasti muuttaessa muo-
toaan ja rikollisten keksiessä uusia tapoja 
toimia.

Lain sisällön ja sanamuotojen tulkin-
nassa on erityisen tärkeää hallita niin 
sanottu oikeuslähdeoppi. Oikeuslähdeoppi 
ohjaa oikeuslähteiden käyttöä. Oikeus-
lähdeopissa määritellään, mitä oikeusläh-
teitä on käytettävä tai on sallittua käyttää 
ja mikä on oikeuslähteiden painoarvo ja 
keskinäinen etusijajärjestys. Oikeusläh-
deopin mukaan esimerkiksi alemman 
asteinen säädös ei saa olla ristiriidassa 
ylemmän asteisen säädöksen kanssa. 
Ristiriitatilanteessa esimerkiksi perustus-
laki ylemmän asteisena säädöksenä näin 
ollen syrjäyttää laintulkinnassa tavallisen 
lain tai asetuksen tasoisen säädöksen. 
Kahden ratkaisuvaihtoehdon välillä va-
lintatilanteessa taas tulee aina asettaa etu-
sijalle perustuslain mukainen, perusoike-
usmyönteinen ratkaisuvaihtoehto.

Jos lain sisältämä sanamuoto on tulkin-
nanvarainen, muut oikeuslähteet voivat 
tuoda selvyyttä ja tulkintaohjeita lain so-
veltajalle. Lainsäätäjän tarkoitus käy par-
haiten esille lain valmisteluasiakirjoista 
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eli niin sanotuista lain esitöistä, kuten 
komiteanmietinnöistä, työryhmära-
porteista, hallituksen esityksistä ja 
eduskunnan valiokuntamietinnöistä. 
Erityisesti oikeuskirjallisuudessa puo-
lestaan systematisoidaan oikeutta sekä 
luodaan käsitteitä, teorioita ja oikeus-
periaatteita. Oikeustieteellisessä tutki-
muksessa myös otetaan kantaa siihen, 
mitä milläkin lain sanamuodolla tar-
koitetaan.

Esimerkiksi rattijuopumusrikoksen 
tunnusmerkistössä 
sanamuoto "kul-
jettaa" ei ole niin 
ongelmaton lain 
soveltamisen kan-
nalta kuin luulisi. 
Tarkoitetaanko kul-
jettamisella myös 
tilannetta, jossa 
henkilöautoa oh-
jataan ratista käsin 
mutta auton vieres-
sä kävelemällä? Tai 
tilannetta, jossa moottoripyörää talu-
tetaan? Entä tuleeko moottorin olla 
käynnissä? Soveltuuko rattijuopumus-
rikoksen tunnusmerkistö myös tapa-
uksiin, jossa ajoneuvo ei lainkaan liiku 
mutta moottori on käynnistetty? Entä 
tapauksiin, joissa matkustaja tarttuu 
ohjauspyörään tai vetää käsijarrusta? 
Vastaukset kysymyksiin löytyvät lain 
esitöistä, tuomioistuinten ratkaisukäy-
tännöstä ja oikeuskirjallisuudessa esi-
tetyistä tulkintakannanotoista.

Oikeuslähteiden käytön hallinta on 
siis tärkeä työväline lakia sovelletta-
essa. Kuitenkin on tilanteita, joihin 
ei oikeuslähteidenkään avulla saada 
riittävästi tietoa, jotta tiedettäisiin 

varmaksi, miten lakia tulisi juuri täs-
sä tilanteessa soveltaa. Voidaan päätyä 
tilanteeseen, jossa on useita lain mu-
kaan hyväksyttäviä ja perusteltavissa 
olevia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Yleisesti ajatellaan, että ennemmin-
kin oikeustieteellisen koulutuksen 
saaneen syyttäjän ammattitaidon tär-
keitä elementtejä ovat oikeuslähteiden 
hallinta ja oikeudellisten väitteiden 
ja näkemysten vakuuttava perustelu. 
Kuitenkin myös poliisin tulee tuntea 

sovellettava lainsää-
däntö, käyttää oi-
keuslähteitä oikein, 
hallita oikeudellista 
päättely- ja ratkai-
sutoimintaa sekä vi-
ranomaisena perus-
tella vakuuttavasti 
päätöksensä.

Käytännön ratkai-
sutoimintaan liittyy 
erilaisia vaiheita. 
Ensivaiheessa tulee 

hahmottaa, millainen oikeudellinen 
ongelma on kysymyksessä. Usein kä-
sillä on konkreettinen tilanne, josta ei 
vielä tiedetä, mikä säännös tarkkaan 
ottaen soveltuisi tapaukseen tai voi-
daanko ongelmaa edes ratkaista oikeu-
den tai lakien avulla. Ratkaisutoiminta 
tässä alkuvaiheessa edellyttää eri oi-
keudenalojen rajapintojen hahmotta-
mista esimerkiksi sen selvittämiseksi, 
onko kyseessä ylipäätään rikosasia vai 
onko kyseessä yksityisoikeudellinen 
riita-asia.

Seuraavaksi, jotta ratkaisutoimin-
nassa päästään eteenpäin, on yksilöitä-
vä ja löydettävä soveltuvat säännökset. 
Tämäkin vaatii tiettyä osaamista. On 

Lainsäätäjän tarkoitus 
käy parhaiten esille lain 
valmisteluasiakirjoista 
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tiedettävä, mistä säädöksestä sovelletta-
vaa normia kannattaa etsiä. Säädetäänkö 
asiasta kenties rikoslaissa vai tieliiken-
nelaissa? Löytyykö toimivaltasäännös 
poliisilaista vai pakkokeinolaista? Tässä 
säännösten yksilöinnissä ja löytämisessä 
perustieto eri oikeudenaloista ja poliisin 
tehtäviin ja toimivaltuuksiin läheisesti liit-
tyvien säädösten sisällöstä on avuksi.

Säännöksen löytymisen jälkeen sään-
nöstä sovelletaan käsillä olevaan tapauk-
seen. Selkeimmillään normeja voidaan 
soveltaa edellä kuvatun subsumptiomal-
lin mukaisesti. Kun sovellettava normi 
on sanamuodoltaan avoimempi ja sisäl-
tää enemmän harkintavallan mahdolli-
suutta, ei subsumptiomalli välttämättä 
riitä yksinään kuvaamaan ratkaisutoimin-
taa. Säännökset voivat vaikuttaa toisiinsa, 
esimerkiksi perustuslaki tai Euroopan 
ihmisoikeussopimus voi soveltua tilan-
teeseen samanaikaisesti tavallisen lain 
kanssa, mikä edellyttää vielä tietynlaista, 
perusoikeusmyönteistä lain tulkintaa. 
Myös muita kuin lakitasoisia oikeusläh-
teitä voi olla tarpeen hyödyntää lain tul-
kinnassa sovellettaessa säännöstä esimer-
kiksi yksittäiseen esitutkinnassa olevaan 
rikosasiaan.

Lopuksi säännöksiä soveltamalla on 
päädyttävä lainmukaiseen ratkaisuun ja 
perusteltava se vakuuttavasti. Tuomarilla 
ja virkamiehillä on ratkaisupakko, eivätkä 
he voi jättää lainsäädännön vaikeatakaan 
tulkintatilannetta ratkaisematta. Heidän 
on siis valittava yksi lopputulos. Peruste-
luissa toki saa tuoda esiin vaihtoehtoiset 
ratkaisutavat ja punnita niitä avoimesti 
tehdyn ratkaisun suhteen. Virkamiesten 
on perusteltava kaikki päätöksensä ja 
ratkaisunsa. Päätöksen antaminen ilman 
perusteluita on virkavirhe. Perusteluvel-

Kuitenkin myös poliisin 
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vollisuuden sisältöä voidaan tarkastel-
la lainsäädännön vaatimusten valossa. 
Hallintolain 45 §:n mukaan viran-
omaisen on perusteltava päätöksensä, 
joka sisältää ratkaisun jonkun edusta, 
oikeudesta tai velvollisuudesta.

Oikeudellisella perustelulla tarkoite-
taan sekä oikeuslähteisiin perustuvaa 
argumentointia että oikeudellisen rat-
kaisutoiminnan kuvaamista ja sen lop-
putuloksen perustelemista. Oikeudel-
lista perusteleminen 
on, kun se perustuu 
oikeuslähteisiin ja 
kun siinä esitetään 
perusteltuja kannan-
ottoja oikeudellisiin 
kysymyksiin. Perus-
teluiden avulla ku-
vataan päätöksenteon vaiheita ja sitä 
tapaa, jolla johtopäätöksiin on tultu, 
sekä oikeutetaan tehtyä johtopäätös-
tä. Perusteluilla voidaan avata useiden 
mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen 
välistä punnintaa. Perustelut myös 
mahdollistavat oikeudellisen ratkaisun 
arvioinnin.

Tyypillinen poliisin tekemä, perus-
teluja edellyttävä päätös on esitutkin-
nan toimittamatta jättämistä koskeva 
päätös. Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 
mukaan poliisin on toimitettava esi-
tutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen 
perusteella tai muuten on syytä epäillä, 
että rikos on tehty. Asiassa on tehtävä 
kirjallinen päätös, mikäli poliisi ei sille 
tehdyn rikosilmoituksen perusteella 
aloitakaan esitutkintaa. Esitutkinnan 
aloittaminen edellyttää siis "syytä 
epäillä rikosta” -kynnyksen ylittymis-
tä. Poliisin on päätöksessään perustel-
tava, miksi esitutkintakynnys ei ole ky-

seisessä tapauksessa ylittynyt ja miksi 
esitutkintaa ei näin ollen aloiteta.

Seuraava ote tutkinnanjohtajan pää-
töksestä kuvastaa poliisin päivittäistä 
ratkaisutoimintaa ja oikeuslähteisiin 
perustuvaa argumentointia:

X ilmoitti, että Y ei ole toiminut, kuten 
heidän välillään ollut siviilioikeudelli-
nen velkasuhdetta koskeva sopimuk-
sensa olisi edellyttänyt. Y on jättänyt 

velkansa maksamat-
ta. Tekemässään il-
moituksessa X tuo 
esiin seikkoja, jotka 
ovat puhtaasti yksi-
tyisoikeudellisia riita-
asioita. Kyseistä vel-
kasuhdetta koskevat 

erimielisyydet ovat sopimus- eivätkä 
rikosasioita.

Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n mu-
kaan esitutkinnan suorittamisen yleise-
nä edellytyksenä on, että on syytä epäillä 
rikoksen tapahtuneen. Pelkkä väite 
rikoksen tapahtumisesta ei kuitenkaan 
yleensä vielä ylitä esitutkintakynnys-
tä, vaan väitteen tueksi pitäisi esittää 
myös perusteltu syy. Tutkintakynnyk-
sen ylittyminen edellyttää, että asiassa 
on saatavissa myös muuta, ulkopuolista 
selvitystä kuin tutkintapyynnön tekijän 
oma käsitys rikosepäilystä (Apulaisoi-
keuskanslerin ratkaisu 604/1/1999).

Poliisi ei voi käyttää laissa säädettyä 
toimivaltaansa sellaisten asioiden tut-
kimiseen, jotka eivät kuulu sen laissa 
säädettyihin tehtäviin. Koska asiassa ei 
ilmoituksen ja esitetyn selvityksen perus-
teella ole syytä epäillä, että rikosta, esi-
merkiksi petosrikosta olisi tehty, asiassa 
ei toimiteta esitutkintaa.

Tyypillinen poliisin tekemä, 
perusteluja edellyttävä 
päätös on esitutkinnan 

toimittamatta jättämistä 
koskeva päätös.
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Myös aiemmin kuvattu apulaisoikeus-
asiamiehen ratkaisu ilmentää oikeudel-
lista ajattelua ja päätöksentekoa, jossa 
päätöksiä ei vain tehdä, vaan ne on myös 
perusteltava. Oikeudellisten ratkaisujen 
perusteluilla on oikeuskirjallisuudessa 
katsottu olevan monia eri tehtäviä. Pää-
töksen perustelut lisäävät luottamusta vi-
ranomaisen toimintaan ja mahdollistavat 
ratkaisujen ulkoisen kontrolloitavuuden. 
Viranomaisten päätösten perustelui-
den keskeinen tarkoitus on antaa kuva 
päätöksenteon vaiheista ja mahdollistaa 
päätöksistä tehtävät oikaisuvaatimukset 
ja valitukset. Niillä on merkitystä myös 
ratkaisijan oman itsekontrollin kannalta, 
sillä perusteluja kirjoittaessaan ratkaisija 
joutuu pohtimaan päätöksensä oikeudel-
lista kestävyyttä.

Taito esittää oikeudellisia perusteluita 
on oleellinen osa niin juristin kuin polii-
sinkin perustaitoja. Poliisitutkintoa suo-
ritettaessa oikeudelliseen ratkaisutoimin-
taan liittyvät perustaidot ovat tärkeässä 
asemassa. Taitojen hallintaa edellytetään 
tenteissä, ja erityisesti tenttien sisältäessä 
oikeustapauskysymyksiä on välttämätön-
tä, että opiskelija osaa laatia jäsentyneen, 
oikeudellisesti oleellisiin kysymyksiin 
keskittyvän ja perustellun vastauksen.

* * *

Oikeudellisten aineiden opetuksessa ja 
poliisikoulutuksessa yleisestikin tähdä-
tään lopulta siihen, että poliisimies osaisi 
työtehtävissään tehdä oikeita, lainmukai-
sia valintoja ja päätöksiä. Sellaisia valin-
toja, jotka turvaavat kansalaisten perusoi-
keuksia. Sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät 
ulkopuolisen tarkastelun.

Mikä sitten on riittävä osaamisen taso? 

Taito esittää oikeudellisia 
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Suomessa on kansainvälisesti vertail-
tuna poikkeuksellisen korkea luotta-
mus poliisiin. Vuoden 2016 poliisi-
barometri-tutkimuksen mukaan 96 
% vastaajista luottaa poliisiin melko 
paljon tai erittäin paljon. Näin ollen 
kansalaisten näkökulmasta katsottuna 
poliisin osaaminenkin kokonaisuudes-
saan on kaiketi riittävällä tasolla. Suuri 
osa tutkimuksessa 
haastatelluista hen-
kilöistä katsoi, että 
poliisi toimi ammat-
titaitoisesti (81 %), 
käsitteli asian ripeäs-
ti (81 %) ja oli puo-
lueeton haastateltua 
itseään ja hänen 
asiaansa kohtaan 
(81 %). Heikoimmat arviot poliisi sai 
asiakkaidensa informoimisesta. Noin 
kolme neljäsosaa poliisibarometriin 
haastatelluista oli silti tämänkin asia-
kokonaisuuden kysymyksissä sitä 
mieltä, että poliisi antoi heille riittäväs-
ti tietoa (75 %) ja että poliisi selvitti 
heille heidän tilanteensa ja mahdolli-
suutensa asiassa (75 %). Tutkimuksen 
mukaan poliisi voisi joka tapauksessa 
pitää asiakkaitaan nykyistä paremmin 
informoituina ja sisäistää aiempaakin 
selvemmin oman roolinsa poliisitoi-
minnallisten prosessien ja rikospro-
sessin asiantuntijaviranomaisena.

Poliisilla on tutkimuksen mukaan 
työtä myös sisäisen valvonnan ja tar-
kastuksen asioissa, jotta kansalaiset 
voisivat olla varmoja siitä, että polii-
sissa ei ole sisäistä korruptiota eikä 
muutakaan epäeettistä toimintaa. 
Suomalaisista noin 41 % piti melko tai 
erittäin todennäköisenä, että poliisin 

sisällä esiintyy korruptiota tai epäeet-
tistä toimintaa. Tulos on lähes sama 
kuin vuonna 2014, mutta ero tätä ai-
empien vuosien tuloksiin on selvä. 
Vuosina 2007–2012 poliisin sisäistä 
korruptiota piti melko tai erittäin to-
dennäköisenä vain noin 25–27 % vas-
taajista. Vuosina 2014–2016 vastaavat 
osuudet ovat olleet 41–42 %. Mie-

lipidemuutokseen 
ovat mahdollisesti 
vaikuttaneet muun 
muassa epäiltyjen 
rekisteriin, Suoje-
lupoliisiin (Supo) 
ja näkyvimmin Jari 
Aarnioon liittyvät, 
julkisuudessa esillä 
olleet poliisia kos-

kettaneet kielteiset tapaukset.
Poliisibarometrin tulokset kokonai-

suudessaan ovat myönteisiä, ja poliisi 
voi olla tuloksiin erittäin tyytyväinen. 
Mutta kuinka luotettavasti tutkimuk-
seen vastaavat kansalaiset lopulta 
osaavat arvioida poliisin osaamista ja 
lainmukaista toimintaa? Osaako taval-
linen kansalainen kyseenalaistaa polii-
sin toimivallan esimerkiksi silloin, kun 
poliisi pyytää päästä sisälle kansalaisen 
kotiin?3 Entä kuinka helposti kansalai-
nen suostuu, kun poliisi pyytää kansa-
laista avaamaan reppunsa tai autonsa 
takakontin? Totteleeko lakia tuntema-
ton maallikko ilman, että edes huomaa 
poliisin ylittävän toimivaltuuksiaan ja 
itse asiassa toimivan lainvastaisesti?

Kun kansalainen luottaa poliisiin, 

3   Poliisihallituksen mukaan vuonna 2017 valepoliiseista teh-
tyjä ilmoituksia oli 30.5.2017 mennessä lähes 200 kappaletta 
(http://yle.fi/uutiset/3-9638621). Ilmiö saattaa olla yhteydes-
sä siihen, että suomalaisten luotto poliisiin on vahva.

Kun kansalainen 
luottaa poliisiin, hän 
ei mahdollisesti osaa 
edes kyseenalaistaa 

tehtyjen toimenpiteiden 
lainvastaisuutta. 
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hän ei mahdollisesti osaa edes kyseen-
alaistaa tehtyjen toimenpiteiden lainvas-
taisuutta. Kun poliisi käskee tai kehottaa, 
suostutaan. Oikeuskirjallisuudessa on 
katsottu, että suostumus on pidättämistä 
lievempien pakkokeinojen, kuten kotiet-
sinnän, ollessa kysymyksessä katsottava 
sinänsä lainvastaisen pakkokeinon oi-
keuttavaksi perusteeksi. Näin olisi erityi-
sesti silloin, kun epäilty itse haluaa puh-
distautua epäilyksistä. Ollakseen pätevä 
suostumuksen on kuitenkin oltava paitsi 
vapaaehtoinen myös annettu olosuhteis-
sa, joissa suostuja on selvillä siitä, ettei 
hänellä ole laillista velvollisuutta alistua 
toimenpiteeseen.4 Myös apulaisoikeus-
asiamies on suhtautunut ratkaisuissaan 
suostumukseen pakkokeinon oikeutta-
misperusteena hyvin varauksellisesti5. 
Poliisi ei saa käyttää virka-asemaansa ja 
kansalaisten luottamusta väärin tilanteis-
sa, joissa kansalainen ei edes ymmärrä 
voivansa suostumuksen sijaan myös kiel-
täytyä.

Vaikka kansalaisten mielipiteitä il-
mentävä poliisibarometri ei liene paras 
mahdollinen mittari poliisin osaamisen 
ja lainmukaisen toiminnan arvioimiseen, 
kansalaisten vahva luottamus poliisiin 
kertonee kuitenkin siitä, että kansalaisten 
näkökulmasta katsottuna systemaattisia 
ylilyöntejäkään ei ilmeisesti ole tapahtu-
nut. Toisaalta niitä ei ehkä havaitsekaan, 
jos tavallisella kansalaisella ainoat kontak-
tit poliisiin ovat maijat kaduilla ja asiointi 
lupapalveluissa kerran viidessä vuodessa. 
Barometrin mukaan luottamus poliisiin 
on heikompi niillä kansalaisilla, jotka 
ovat olleet enemmän tekemisissä poliisin 

4   Helminen ym. 2014, s. 759–762.
5   Dnrot 591/4/02, 1562/4/03, 114/4/04 ja 1763/4/11.

Poliisi ei saa käyttää virka-
asemaansa ja kansalaisten 

luottamusta väärin tilanteissa, 
joissa kansalainen ei edes 

ymmärrä voivansa suostumuksen 
sijaan myös kieltäytyä.
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kanssa, esimerkiksi asianomistajan (eli 
rikoksen uhrin) tai rikoksesta epäillyn 
asemassa.

Poliisibarometrin tulokset ovat 
saaneet näkyvyyttä mediassa ja tutki-
muksen tuloksia on myös kritisoitu. 
Esimerkiksi toimit-
taja Maria Petters-
son tuo blogikirjoi-
tuksessaan "Luotin 
poliisiin mutta en 
luota enää" esiin 
varsin kriittisen suh-
tautumisensa polii-
sibarometrin tulok-
siin. Onko niin, että 
ihmiset, jotka eivät 
poliisia juuri kohtaa, 
ylläpitävät poliisista 
liian ruusuista ku-
vaa, joka sitten alkaa 
hajota, mikäli ihan oikeasti joudutaan 
poliisin kanssa tekemisiin?

Pettersson ennusti kirjoituksessaan 
luottamuksen poliisiin laskevan vuo-
den 2014 tuloksesta (92 %), mutta 
sen sijaan luottamus nousikin vuonna 
2016 julkaistussa barometrissa 96 pro-
senttiin, huolimatta julkisuudessa kä-
sitellyistä epäillyistä poliisirikoksista ja 
väärinkäytöksistä. Yleensä sanotaan, 
että luottamus ansaitaan hitaasti ja 
menetetään nopeasti. Poliisin kohdal-
la se ei ole totta: luottamus on säilynyt 
todella korkealla huolimatta siitä, että 
tilaisuuksia sen menettämiseen on ol-
lut tarjolla enemmän kuin riittävästi. 
Ehkä kuitenkin metsä on nähtävä ja 
nähtykin puilta. Yksittäisten poliisi-
miesten töppäilyjen vuoksi ei ole koh-
tuullista tuomita kaikkia poliisimiehiä.

Kansalaisten erittäin vahva luot-

tamus poliisiin ei kerro esitutkinnan 
laadusta. Poliisibarometri ei siis vastaa 
lopulta siihen, kuinka laadukkaasti po-
liisi hoitaa yhden keskeisimmistä teh-
tävistään, rikosten selvittämisen ja syy-
teharkintaan saattamisen. Osaamista 

esitutkinnan saralla 
on itse asiassa han-
kala arvioida, ellei 
ole kokemusta riko-
sasian myöhemmis-
tä käsittelyvaiheista, 
syyteharkinnasta ja 
tuomioistuintyös-
kentelystä. Näin ol-
len myös poliisin 
itsensäkin on vaikea 
arvioida esitutkin-
nan laatua. Esitut-
kinnan laatupuut-
teet ovat nähtävissä 

selkeimmin syyttäjän työpöydällä. Ne 
herättelevät rikoksesta epäillyn asian-
ajajan mielenkiinnon. Ne pilaavat pe-
lin, joka piti voittaa.

* * *

Poliisiin ja poliisin ammattitaitoon 
kohdistuu valtavasti odotuksia maa-
ilman muuttuessa ja uusien turvalli-
suusuhkien ilmaantuessa. Poliisin toi-
mintaympäristö muuttuu jatkuvasti, 
mikä edellyttää myös poliisiorganisaa-
tiolta uudistumista ja adaptoitumista. 
Näyttäisi siltä, että joustamattomat 
toimintamallit ja jäykkä hallintokult-
tuuri eivät enää tuota laatua nopeasti 
muuttuvassa ja monimutkaistuvassa 
maailmassa.

Uuden menestysmallin tulisi pe-
rustua joustavuuteen, kykyyn sietää 

Pettersson ennusti 
kirjoituksessaan 

luottamuksen poliisiin 
laskevan vuoden 2014 

tuloksesta (92 %), mutta sen 
sijaan luottamus nousikin 
vuonna 2016 julkaistussa 

barometrissa 96 prosenttiin, 
huolimatta julkisuudessa 

käsitellyistä epäillyistä 
poliisirikoksista ja 
väärinkäytöksistä.
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muutoksia ja innovatiiviseen ajatteluun. 
Siirtyminen uuteen menestysmalliin edel-
lyttää poliisihallinnolta itseltään avoin-
ta keskustelu- ja kokeilukulttuuria sekä 
terveen kriittistä suhtautumista omaan 
toimintaan ja olemassa oleviin varsin hie-
rarkkisiin rakenteisiin ja käskyvaltasuh-
teisiin.

On tietenkin tilanteita, joissa tulee 
käyttäytyä vanhan puolisotilaallisen orga-
nisaation luonteisesti, tilanteita, joissa on 
vain toteltava esimiehen käskyä ja seistävä 
kilpien kanssa yhdessä rintamassa odot-
tamassa tuota käskyä. Näin on toimittava 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämiseksi joukkojenhallintatilanteissa, 
esimerkiksi väkivaltaisiksi muuttuneissa 
mielenosoituksissa.

On kuitenkin myös enenevissä määrin 
tilanteita, jolloin täytyy voida vapaas-
ti kyseenalaistaa mielipiteitä tai esittää 
kehittämisideoita, vaikka kauluspaidan 
olkapäällä ei olisikaan korkeampaa vir-
ka-arvoa osoittavaa kuviota. Näin tulee 
voida toimia esimerkiksi esitutkinnassa 
tutkintasuunnitelmaa tehtäessä, näytön 
hankkimistapoja mietittäessä, soveltuvaa 
rikosnimikettä harkittaessa ja vaikkapa 
kuulustelutaktiikkaa suunniteltaessa. 

Uusilta poliisiopiskelijoilta odotetaan-
kin kykyä kriittiseen ajatteluun ja ra-
kentavaan keskusteluun. Tavoiteltavan 
arvoinen asia nimittäin on uudenlainen 
organisaatio, jossa arvostetaan virka-
arvosta piittaamatta kyvykkäitä, omilla 
aivoillaan ajattelevia, innovatiivisia asi-
antuntijoita. Poliisimiehiä, jotka osaavat 
työtehtävissään tehdä oikeita, lainmukai-
sia valintoja ja perusteltuja päätöksiä no-
peasti muuttuvissa olosuhteissa.

* * *

Poliisibarometri ei siis 
vastaa lopulta siihen, 
kuinka laadukkaasti 
poliisi hoitaa yhden 

keskeisimmistä tehtävistään, 
rikosten selvittämisen ja 

syyteharkintaan saattamisen. 

Poliisin toimintaympäristö 
muuttuu jatkuvasti, 

mikä edellyttää myös 
poliisiorganisaatiolta 

uudistumista ja adaptoitumista. 
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Poliisin tehtävät ja toimivalta perustu-
vat lakiin. Mutta suojeleeko lukema-
ton määrä lain säännöksiä kuitenkaan 
loppujen lopuksi siltä, ettei poliisimies 
laiminlöisi virkavelvollisuuksiaan tai 
ettei hän toimisi jopa täysin tahallises-
ti virassaan lainvastaisesti Jari Aarnion 
tavoin?

Koulutuksella on tässä suhteessa 
oma tärkeä roolinsa. Mitä paremmin 
poliisi kouluttautuu tehtäviinsä, sitä 
parempaa osaamista ja työn laatua 
on syytä odottaa. Jos koulutuksessa 
tai oppimisessa on puutteita, se nä-
kyy väistämättä osaamisessa monella 
tapaa. Myös organisaatiokulttuuri ja 
syvään juurtuneet vanhat käytännöt ja 
asenteet vaikuttavat.

Lainsäädännöllä ja rangaistuksil-
la on yleisesti rikollisuutta ja vallan 
väärinkäyttöä estävää vaikutusta. Ne 
ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja 
valintoja, mutta viime kädessä keskei-
sessä asemassa on aina poliisimiehen 
oma moraalikäsitys, vahva lainvartijan 
ammatti-identiteetti sekä kokemus 
työn merkityksellisyydestä ja mielek-
kyydestä.

Poliisin eettinen vala oikeastaan ki-
teyttää kaiken. Oma valinta ja halu toi-
mia poliisin eettisen valan mukaisesti 
ohjaavat viime kädessä poliisimiestä 
työtehtävissä ja päätöksenteossa. Jo-
kaisen tulee tehdä itse valinta sen 
suhteen, millä tavalla tahtoo poliisina 
palvella.

LÄHTEILLE

• Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teo-
ria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. 
WSOY 1989.

• Eduskunnan apulaisoikeusasia- 
mies Dnrot 1806/4/12, 591/ 
4/02, 1562/4/03, 114/4/04 ja 
1763/4/11.

• Hallituksen esitys Eduskunnal-
le poliisilaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 224/2010 
vp).

• Helminen, Klaus – Fredman, 
Markku – Kanerva, Janne – 
Tolvanen, Matti – Viitanen, 
Marko: Esitutkinta ja pakkokei-
not. Talentum 2014.

• Maisalmi, Joel: ”Uutuuskirja 
Jari Aarniosta: Valvonta petti 
– näin poliisijohtajan huume-
bisneksestä tuli totta.” https://
www.aamulehti.fi/kotimaa/
uutuuskir ja- jar i-aarniosta-
valvonta-petti-nain-poliisijoh-
tajan-huumebisneksesta-tuli-
totta-24272167/. Aamulehti 
13.2.2017. Luettu 27.5.2017.

• Muttilainen, Vesa – Potila, Pau-
liina (toim.): Poliisin toiminta-
ympäristö. Poliisiammattikorkea-
koulun katsaus 2016.

• Pettersson, Maria: ”Luotin po-
liisiin mutta en luota enää.” 
https://blogit.apu.fi/avema-
ria/luotin-poliisiin-mutta-en-
luota-enaa/. Luettu 7.7.2017.

• Poliisi (AMK) opetussuunnitel-
ma 2016–2017. Poliisiammatti-
korkeakoulu 2016.

• Poliisibarometri 2016. Kansa-
laisten käsitykset poliisin toimin-
nasta ja sisäisen turvallisuuden 
tilasta. Sisäministeriön julkaisu 
27/2016.

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/uutuuskirja-jari-aarniosta-valvonta-petti-nain-poliisijohtajan-huumebisneksesta-tuli-totta-24272167
https://blogit.apu.fi/avemaria/luotin-poliisiin-mutta-en-luota-enaa/
https://blogit.apu.fi/avemaria/luotin-poliisiin-mutta-en-luota-enaa/
https://blogit.apu.fi/avemaria/luotin-poliisiin-mutta-en-luota-enaa/


281

• Poliisin eettinen vala. https://
www.poliisi.fi/tietoa_poliisis-
ta/poliisin_eettinen_vala. Luet-
tu 3.5.2017.

• Poliisiylijohtaja Mikko Paatero: 
Poliisin tilasta ja tulevaisuudes-
ta. Poliisi 3.6.2015. https://
www.poliisi.fi/instancedata/
prime_product_julkaisu/in-
termin/embeds/poliisiwww-
structure/30726_Poliisin_ti-
lasta_ja_tulevaisuudesta_web.
pdf?7808fbeb6c9dd288. Luet-
tu 2.5.2017.

• Puheenvuoroja poliisin ammatti-
etiikasta. Poliisin ylijohdon jul-
kaisusarja 3/2008. https://
www.poliisi.fi/instancedata/
prime_product_julkaisu/inter-
min/embeds/poliisiwwwstruc-
ture/14962_Puheenvuoroja_
20poliisin_20ammattietiikasta.
pdf?5308195f4d2ad288. Luettu 
9.7.2017.

• Tuomela, Anni: Oikeudenalat ja 
oikeudellisten ongelmien ratkaisu. 
http://blogs.helsinki.fi/avoin-
johdatusoik/oikeudenalat-
ja-oikeudellisten-ongelmien-
ratkaisu/#_ftnref2. Luettu 
3.6.2017.

• Virolainen, Jyrki: ”Oikeuskir-
jallisuus oikeuslähteenä ja tuo-
mion perusteluissa.” Lakimies 
2012/1, s. 3–32.

• Virolainen, Jyrki – Martikainen, 
Petri: Pro & contra: Tuomion pe-
rustelemisen keskeisiä kysymyksiä. 
Talentum 2003.

 Oma valinta ja halu toimia 
poliisin eettisen valan 

mukaisesti ohjaavat viime 
kädessä poliisimiestä 

työtehtävissä ja 
päätöksenteossa.

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisin_eettinen_vala
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisin_eettinen_vala
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisin_eettinen_vala
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/30720_Poliisin_tilasta_ja_tulevaisuudesta_web.pdf?5614fabd6d9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14962_Puheenvuoroja_20poliisin_20ammattietiikasta.pdf?5308195f4d2ad288


282



283

Oikeuspsykiatrian erikois- 
lääkäri Mika Rautanen  
toimii osastonylilääkärinä 
Psykiatrisen vankisairaalan 
Vantaan yksikössä. 

Aiemmin hän on työskennel-
lyt muun muassa Vanhan 
Vaasan valtionsairaalassa, 
Kellokoskella, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella,  
mielenterveysprojektissa  
Nepalin maaseudulla sekä 
Helsingissä akuuttilääkärinä 
poliisin kanssa tehdyillä  
hätäkotikäynneillä.

Vankien maailmassa

Mika Rautanen

”Saisinko Pharmaca Fenni-
can?”

Se ei oikeastaan ollut ky-
symys vaan pikemmin käsky antaa 
paksu lääkekirja satakiloiselle vangille, 
joka oli juuri astunut vastaanottohuo-
neeni ovesta sisään.

”Revin sen”, hän jatkoi kasvoillaan 
jollakin lailla ylimääräinen hymy.

”Ei käy, tarvitsen sitä. Olisiko täällä 
jotakin muuta”, sanoin ja etsin hyl-
lystä vanhan puhelinluettelon. Olin 
aloittanut vankilalääkärinä Kakolassa, 
ja ensimmäinen potilaani esitti kum-
mallisen pyynnön. Ojensin kirjan mie-
helle, hän otti tukevan otteen ja repi 
ranteen vahvuisen kirjan ällistyttävästi 
kahtia. Sitten hän heitti puoliskot ros-
kiin ja poistui. En nähnyt häntä enää.

Minulle ei koskaan ole täysin sel-
vinnyt, mistä oli kyse. Nyt, monen 
vankilavuoden jälkeen, ajattelen, että 
mies saattoi antaa minulle tarkkaan 
annostellun, oikea-aikaisen lyhytte-
rapeuttisen intervention. Hän pereh-
dytti minut vankien maailmaan. Hän 
tuuppasi minut matkalle oikeuspsyki-

Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Harvoin jokin 
yksittäinen 

farmakologinen lääke 
osoittautuukaan 

ratkaisuksi näihin 
ongelmiin.

atrian erikoislääkäriksi, yhteistyöhön 
lukuisten vartijoiden, rikosseuraa-
musvirkailijoiden, poliisien ja juristien 
kanssa ja kohtaamaan antisosiaalisiksi 
kutsuttuja miehiä ja naisia ja ilmiöitä, 
joita ei oikein voi selittää tavanomai-
silla terveydenhoidon lainalaisuuksilla. 
Harvoin jokin yksittäinen farmakolo-
ginen lääke osoittautuukaan ratkaisuk-
si näihin ongelmiin. Roskiin lentäneet 
puhelinluettelon puolikkaat ovat usein 
olleet mielessäni. 

Toki samalla sain mais-
tiaisen psykopaattisesti 
maustetusta manipulaa-
tiosta ja uhkauksen on-
gelmista, jos en pysy ton-
tillani. Sellaiset temput 
ovat olennainen osa niin 
sanottua vankilamaail-
maa, ja niitä pitää jossain määrin sie-
tää, jotta työssä jaksaa ja pärjää. Olen-
naista onkin erottaa aito riski uhan 
tunteesta, jonka herättämisessä toiset 
ovat verrattoman taitavia. Aidot riskit 
ovat onneksi hyvin harvinaisia.

Kerran suljetun vankilan vanki ky-
syi kahden kesken hoitajalta, oliko 
tämä koskaan ajatellut olevansa hyvä 
panttivanki. Kysymys järkytti hoitajaa, 
ja tilanne oli selvästi vaikea; mitä iso 
mies aikoisi seuraavaksi tehdä pieni-
kokoiselle naishoitajalle? Kysymyshän 
oli itsessään ansa, johon ei voi vastata 
ilman, että kysyjä olisi niskan päällä. 
Miten vastata oikein kysymykseen, 
oletko jo lakannut hakkaamasta puo-
lisoasi.

Kokeneena ja taitavana hoitaja vas-
tasi ”en” – ja nauroi iloisesti! Vastaus 

osoitti tilannetajua. Jämäkkyys jaa-
rittelun sijaan ja yhteistä tilaa antava 
huumori pelastivat molempien kasvot. 

Jälkikäteen löysimme kysymykselle 
ainakin viisi mahdollista motiivia.

Kyse saattoi olla aidosta uhkaukses-
ta.

Se oli ehkä ystävällinen mutta van-
kilamaailmaan kuuluva epäsuora vihje 
siitä, että jotakin on tekeillä jollakin 
osastolla. Rolliminen eli vasikointi eli 
kieliminen kun on ehdottomasti salli-

matonta.
Se saattoi olla tes-

tailua, psyykkaamista, 
jolla hieman horju-
tetaan kohteen tasa-
painoa ja katsotaan, 
kenen kanssa ollaan 
tekemisissä.

Se saattoi olla kömpelö iskuyritys, 
sillä viehättävää hoitajaa ei ole help-
poa lähestyä usean alamaailmassa vie-
tetyn aleksityymisen vuoden jälkeen, 
joiden aikana on keskitytty puhumaan 
toiminnasta eikä tunteista.

Tai ehkä se oli mustaksi kulunutta 
huumoria.

”Markan paini”, johon potilaani Jes-
se1 haastettiin, on aika havainnollinen 
esimerkki tällaisesta vankilassa taval-
lisesta, monitahoisesta ja monitulkin-
taisesta tilanteesta.

Selvittelin Jessen omituiseksi muut-
tunutta käytöstä. Hänet oli lähetetty 
sairaalaamme sekavuuden, jännitty-
neisyyden ja pelkojen vuoksi, uhkaa-

1   Tekstissä esiintyvien vankien nimet on muutettu ja tapausten 
yksityiskohtia yhdistelty niin, ettei suora tai välillinen tunnista-
minen ole mahdollista.
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Olennaista onkin erottaa aito 
riski uhan tunteesta, jonka 
herättämisessä toiset ovat 

verrattoman taitavia.

Matkaselliin majoittuvat 
jonnekin matkalla olevat 
vangit siksi aikaa, kunnes 
seuraava kuljetus järjestyy 

tai jokin muu odotettava asia 
ratkeaa.

Toisille taas tulokas on aina 
kiinnostava tapaus, josta 

pitää ottaa ainakin selvää ja 
mahdollisesti luulot pois.

vakin hän oli. Jesse puhui vähän ja suh-
tautui meihin epäluuloisesti eikä oikein 
mielellään tullut yleisiin tiloihin toisten 
vankien kanssa vaan pysyi huoneessaan.

Hänet oli tuotu matkasellistä, joka on 
kyllä viheliäinen paikka. Matkaselliin ma-
joittuvat jonnekin matkalla olevat vangit 
siksi aikaa, kunnes seuraava kuljetus jär-
jestyy tai jokin muu odotettava asia rat-
keaa. Sellissä makailee useita ihmisiä ker-
rossängyissä. Lusimaan tottuneet vangit 
antavat toiselle tilaa ja saavat samalla pi-
tää omat asiat omana tietonaan. Parhaim-
millaan matkasellissä voi levätä sen epä-
määräisen ajan, joka täytyy. Toisille taas 
tulokas on aina kiinnostava tapaus, josta 
pitää ottaa ainakin selvää ja mahdollisesti 
luulot pois. Jesseä alettiinkin psyykata.

Illalla Jesse havahtui sängyssä maates-
saan siihen, että joku tuli hänen viereen-
sä, nosti esiin kynän ja sanoi, että mitäs 
jos tökkään tämän sinun silmääsi. Jesse 
reagoi nousemalla istumaan, vei päänsä 
aivan kynän viereen ja sanoi, että anna 
sitten mennä vaan. Tilanne laukesi, mut-
ta jäi kytemään Jessen mieleen yöllä. Hän 
ei mielestään ollut lainkaan uhkaava ih-
minen eikä ollut antanut mitään syytä 
tällaiselle tapahtumalle. Samalla oma käy-
tös hämmästytti ja pelotti, koska yleensä 
hän ei uskaltanut laittaa tällä tavalla kovaa 
kovaa vastaan. Jesse oli päihderikoksesta 
kiinni eikä harrastanut väkivaltaa, hän oli 
itse ongelmissa pikemminkin kuin loi nii-
tä. Uni ei tullut koko yönä, ja vieroitusoi-
reetkin pahenivat.

Aamulla psyykkaaminen jatkui erilai-
silla katseilla ja naureskelulla. Joku näytti 
nyrkkiä, joku kynää. Kaikki muut vaikut-
tivat olevan tuttuja keskenään ja ilmeises-
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Missä ei ole valtaa, 
siellä on väkivaltaa.

ti puhuivat hänestä supisten jotakin. 
Ruokahalu meni, toinen uneton yö 
seurasi. Yöllä vanki herätti Jessen ja 
kysyi, että otetaanko yhden markan 
paini. Jesse meni oudosta tarjoukses-
ta paniikkiin ja vastasi, että en pääse 
täältä yläpunkasta alas, joten otetaan 
se sitten täällä ylhäällä. Vanki totesi 
synkästi, että jos yhden markan paini 
otetaan, pääset sairaalaan.

Jesse ei tiennyt mitä tehdä. Hän 
pudottautui äkkiä sängyltä lattialle ja 
alkoi epätoivoisena hakata päätään 
sellin oveen. Muut nauroivat, ja lopul-
ta Jesse vietiin eristykseen rauhoittu-
maan ja tuotiin lopulta eteeni. Jessen 
toivuttua muutaman päivän päästä 
hän sanoi, ettei ollut voinut tehdä 
muuta, sillä hän ei enää kyennyt odot-
tamaan tilanteen jatkumista, ja jotain 
oli saatava aikaan.

Missä ei ole valtaa, siellä on väki-
valtaa. Kun ihmiseltä viedään vaih-
toehdot niin vähiin, että selkä on 
seinää vasten ja edessä 
ylivoimainen koneisto, 
lamaantuminen sopii 
joillekin. Toisille, usein 
väkivaltaan jo jotenkin tottuneille, 
vaihtoehtona on yritys murtautua ulos 
jollakin räjähtävällä tavalla. Siis siinä 
vaiheessa, kun puhuminen ei enää 
tunnu mahdolliselta. Jessen sekava 
mielentila ei sallinut huumorin käyttöä 
tai järkeistystä tai muita varsin kehitty-
neitä sanallisia ratkaisukeinoja. Hänen 
persoonallisuutensa piirteet eivät salli-
neet hänen myöskään käyttää toiseen 
kohdistuvaa väkivaltaa, ja lamaantu-
minen olisi merkinnyt sairaalareissua. 

Parempi oli vahingoittaa itseään ja si-
ten hallita edes jotenkin tilannetta. 

Nähdäkseni sama periaate saa toiset 
uhmaamaan etälamautinta kerta toi-
sensa jälkeen tai käymään mellakkava-
rusteissa olevan ryhmän päälle ilmei-
sestä ylivoimasta huolimatta. Vaihto-
ehdot ovat valtaa.

* * *

Erään rikolliskerhon jäsen, sanotaan 
vaikka Antti, on jäänyt mieleeni. Antti 
oli alkanut miettiä paikkaansa elämäs-
sä ja sai kuka ties ylempää vastaan-
panemattoman ehdotuksen, että olisi 
syytä mennä puhumaan psykiatrille. 
Sellainenhan ei ole mikään erityisen 
kunniakas ja vapaaehtoinen ratkaisu, 
ei edes muurin siviilipuolella tavalli-
selle miehelle, paitsi ehkä jo nykyään 
ainakin orastavasti. Tein hänen kans-
saan töitä yhden kevään, kunnes kaik-
ki loppui yhtä yhtäkkiä kuin alkoikin.

Antti kantoi kevään 
aikana vastentahtoi-
sesti eteeni mielenmai-
semansa, jota päästi 

pienissä erissä ja valikoiden tarkaste-
lemaan. Hän täytti esitietojen valossa 
kerrassaan jokaisen oppikirjasta ruk-
sittavan kohdan antisosiaalisesta per-
soonallisuushäiriöstä: eri alan rikoksia 
nuoresta pitäen, häikäilemätöntä toi-
mintaa toisista piittaamatta, katumat-
tomuutta, tunteettomuutta ja kyvyt-
tömyyttä rakentavaan sosiaalisuuteen 
ja niin edespäin. Mutta vastaanotolla 
edessäni puhui tunteita täynnä oleva 
mies. Hän ei tiennyt, mitä tehdä, kun 
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Nähdäkseni sama periaate saa 
toiset uhmaamaan etälamautinta 

kerta toisensa jälkeen tai 
käymään mellakkavarusteissa 

olevan ryhmän päälle ilmeisestä 
ylivoimasta huolimatta.

pitkäaikainen parisuhde oli vaikeuksissa, 
eletty elämä näyttäytyi saavutuksineen 
ristiriitaiselta tulevaisuuden odotusten 
kanssa, lasten kasvatus mietitytti ja koi-
rat olivat kotona ilman isäntää. Siellä ne 
ongelmat olivat kaiken suunnattoman 
kiukun, epäluulon, varautuneisuuden ja 
suureksi suojaksi paisuneen egon, itse-
tunnon takana.

Antti puri hammasta ja jännitti käsiään 
sylin leveydelle näyttäessään, miten pit-
källe hän pystyy puskemaan rajansa ja mi-
ten mielipuolisen lannistumaton hän on 
minkä tahansa haasteen edessä ja varsin-
kin haastettaessa. En epäillyt hetkeäkään 
hänen kykyään toimia tyynen ja määrä-
tietoisen vihan vallassa, aseiden kanssa, 
omaa ja muiden hyvinvointia uhmaten. 
Tällaisia tyyppejä ei yksinkertaisesti py-
säytä mikään, kun heidän kunniansa on 
kyseessä. Ja kunnia liittyy perheeseen, 
asemaan ja periaatteisiin. Se oli rehellisin-
tä puhetta, mitä olen ikinä kuullut.

Antisosiaalisuus on vastoin kaikkia 
maallikkokäsityksiä ja jopa vastoin oi-
reyhtymän nimeäkin erittäin sosiaalista, 
lojaalia, tunnepitoista ja vastavuoroista. 
Käyttäytymiskoodi, jolla sen sävyttämäs-
sä maailmassa eletään, on ilman muuta 
vakavasti yhteiskuntaa haittaava, mutta 
ihmiselle itselleen kiinteä osa kaikkia pe-
riaatteita ja elämän osa-alueiden suhteita, 
eikä siitä luopuminen tai sellaisen omak-
suminen ole tahdon asia tai jonkun har-
kintavallassa. Siihen kasvetaan vuosien 
aikana kuin koulussa ja siitä kasvetaan 
pois kuten ikääntymisen myötä on myön-
nettävä apuvälineiden tarve. Ajan kanssa 
opittua ja mieleen painettua omaa per-
soonaa ei kenenkään tee mieli myöntää 

Antisosiaalisuus on vastoin 
kaikkia maallikkokäsityksiä 
ja jopa vastoin oireyhtymän 

nimeäkin erittäin sosiaalista, 
lojaalia, tunnepitoista ja 

vastavuoroista.
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Jos päästään 
liian lähelle 

sietämättömiä 
tunteita, useimmat 
meistä kavahtavat 

karkuun.

jotenkin vääräksi eikä kukaan halua 
uskoa muuttuvansa hauraammaksi tai 
muista riippuvaiseksi.

Antti oli ilmeisesti kasvanut kiinni 
antisosiaalisuuteen, jopa psykopati-
aan asti, samalla tavalla kuin muutkin. 
Hän oli ollut lapsena temperament-
tinen, impulsiivinen ja rohkea poika. 
Isä joi ja juodessaan muuttui tavallista 
häijymmäksi, väkivaltaiseksi ja arvaa-
mattomaksi. Antti muisteli, että ei isä 
ollut ollut erityisen väkivaltainen, sillä 
tämä saattoi välillä lyödä vyön tavalli-
sella päällä eikä aina soljen kohdalla. 
Me tiedämme hyvin, että kun tällaises-
ta pojasta lapsuuden aikana hakataan 
pelko pois, jää jäljelle kaikkeen valmis 
ja mitään kumartamaton, mihinkään 
tyytymätön suunnaton persoona, joka 
on juuttunut toistamaan tuhoisia käy-
tösmalleja.

Antilla tähän kuoreen oli nyt syn-
tynyt rako, josta terve maailma yritti 
sisään.

Vankilapsykologi, jon-
ka kanssa puhuin Antis-
ta, tunnisti heti teeman. 
Nämä synkät miehet 
elävät niin vahvassa koo-
distossa, johon kuuluu 
nimenomaan vaimon ja 
lasten eli perheen arvot-
taminen korkealle, että jos parisuhtee-
seen syntyy ongelmia, se on heille elä-
mää suurempi asia. Silloin he saattavat 
hakeutua vastaanotolle ja hetkellisesti 
kertoa sisäisestä maailmastaan edes 
jotakin.

Keskustelujen myötä Antin tilanne 
jollakin lailla muuttui niin, että hän 

kuroi tämän rakosen taas umpeen, oli 
täynnä entisiä asenteitaan ja hävisi. En 
oikein tuntenut onnistuneeni kovin 
hyvin terapeuttisessa mielessä. Olen 
silti ollut kiitollinen harvinaisesta ik-
kunasta, josta pääsin kurkistamaan, ja 
olen ymmärtänyt, että näin siinä voi 
käydä. Jos päästään liian lähelle sietä-
mättömiä tunteita, useimmat meistä 
kavahtavat karkuun. Ja, toisaalta, an-
tisosiaalisuuden suhteen alamme vas-
ta ymmärtää, että heihinkin päin pitää 
kurottaa ja yrittää antaa mahdollisuus 
muuhun. Aikuisena sellainen muutos 
tosin on hyvin vaikeaa ja onnistunee 
vain kaikkein vahvimmilta. Lapsuu-
dessa ennen rohkeuden muuttumista 
pelottomuudeksi asialle voisi ja pitäisi 
tehdä paljonkin.

Antti kuitenkin kiitti kaikesta ja oli 
tyytyväinen muun muassa ratkaisuun 
lähettää oma treenipaita aika ajoin 
postissa kotiin koirille. Näin ne eivät 
kuulemma repisi isäntää kappaleiksi 

muutaman vuoden 
poissaolon jälkeen. 
Antti opetti minulle 
paitsi pitkäjänteisyy-
den tärkeyden myös 
sen, että lupaukset pi-
tää pitää ja että rehel-
listä, suoraa ja kunni-

oittavaa puhetta arvostetaan molem-
milla puolilla kaltereita.

Kyse on itse asiassa isommasta asi-
asta, respektistä. Sitä voi opetella, jos 
sellainen suhtautuminen toiseen ih-
miseen ei tunnu itselle alkujaan luon-
taiselta. En tiedä, pitäisikö tätä sanoa, 
mutta joskus sitä voi totta puhuen 
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Ilman respektiä työ käy 
kaikille osapuolille liian 

raskaaksi ja – näissä 
ympyröissä – vaaralliseksi.

myös valehdella, jos ei muuten osaa. 
Jos laittaa kynän hampaidensa väliin eli 
pakottaa itselleen hymyn, on sen todet-
tu saavan aikaan samoja aivomuutoksia 
kuin aidon hymyilyn. Sekin on parempi 
kuin entisen vartijan tapa retkottaa jalat 
pöydällä ja huudella vangille, että kirjoita 
asiasi paperille, jos haluat vastauksia. Jos 
respektin osoittaminen ei millään on-
nistu, voi olla hyvä vaihtaa työpaikkaa. 
Ilman respektiä työ käy kaikille osapuo-
lille liian raskaaksi ja – näissä ympyröissä 
– vaaralliseksi.

* * *

”Nyt alkaa hahmottua vankilan vaikutus 
käyttäytymiseeni. nämä suljetut tilat ovat uh-
kaavat ja pelottavat vieraan kohtaaminen näis-
sä puitteissa tuo esiin väkivallan teon, ahdis-
tuksen ja pelon niin voimakkaana että reaktio 
voi olla lamauttavasta pelosta fyysiseen hyök-
käykseen, joka tapauksessa käytöstä säätelee 
sosiaalisissa tilanteissa pelkotilanne on sama 
sisällä ja ulkona. Tosin ulkona tulee mukaan 
tarkkailuaspekti ikkunoista ja häkin ulko-
puolelta liikkuvista tai sen mahdollisuudesta, 
yhtäkaikki vankila tuo minuun ylikorostuneen 
itsensätarkkailun joka lisää vainoharhaista 
käytöstä tehden olemisesta vaikeaa henkisesti 
& fyysisesti. Vainoharhojen vuoksi osaksi ur-
heilu on mahdotonta ja kun ulkonakaan ei voi 
kävellä fysiikkani on rapistunut hälyttävästi, 
lihaskunto surkastunut sairaalloisesti ja voin-
tini tuntuu sairaalta jatkuvasti.” (Vangilta 
saamani kirje.)

Tapasin Jarin yhdessä hoitajan kanssa 
vankilan psykiatrisessa yksikössä, jonne 
hänet oli lähetetty ilman omaa suostu-
mustaan tavallisen kivitalon puolelta. Jari 
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Työnohjaajani opetti 
sittemmin minulle 
vastaparanoian 

käsitteen, josta on 
ollut apua hankalissa 

tilanteissa. 

vaati varsin oikeutetusti saada tietää, 
mistä on kysymys, keitä kaikki läsnä-
olevat ovat ja miksi häntä piinataan. 
Jarin ajatusmaailmaan oli päässyt pe-
siytymään niin vakava epäluulon sie-
men, että siitä oli vankilan olosuhteis-
sa kasvanut kokonainen harhaluulo-
järjestelmä. Hän oli stressaantuneena 
alkanut tulkita kuulemiaan tavallisia-
kin ääniä uhkaaviksi. Askeleet käy-
tävällä tuntuivat tappajan askeleilta, 
ihmisten epäselvä etäinen puhe häntä 
koskettavalta ja kaikkien käytös epäi-
lyttävältä. Arvelin hänen joutuneen 
psykoosiin. Hankalaksi asian teki Jarin 
valmius käyttää väkivaltaa.

Jari tivasi minulta, kuka olen ja millä 
tittelillä vastaan hänen 
tilanteestaan. Kerroin 
olevani osastonylilää-
käri. Jari tarkisti asian 
nopeasti nimikyltistäni, 
jossa luki ”lääkäri”, ja 
riitautti asian. Ja totta 
– minähän olinkin itse 
asiassa osastonylilääkärin kesäsijainen 
ja oma tittelini oli tavallinen lääkäri. 
Koetin selvittää ristiriitaa, jolloin Jari 
alkoi hermostua ja vaati paikalle sai-
raalan johtajaa.

Koska tilanne kuumeni ja koska yli-
lääkäri olikin viereisessä huoneessa, 
tämä tuli paikalle ja esittäytyi ylilääkä-
riksi. Jari tarkisti nimikyltin, jossa luki 
”osastonylilääkäri”. Kollegallani oli 
tietysti oma nimikylttinsä rinnassaan, 
kuten minullakin, kun hän puolestaan 
sijaisti varsinaista, lomalla ollutta yli-
lääkäriä. Jari katsoi meitä silmät pa-
laen, valmiina räjähtämään, ja päätyi 

huutamaan olevansa itsekin ylilääkäri, 
että kaikkihan me olemme ylilääkärei-
tä ja että tehkää mitä teette, hän ei ym-
märrä enää mitään.

Työnohjaajani opetti sittemmin mi-
nulle vastaparanoian käsitteen, josta 
on ollut apua hankalissa tilanteissa. 
Olosuhteissa, joissa kaikkea pitää 
lähtökohtaisesti epäillä, on ensinnä-
kin vaikea erottaa aitoa huolta pel-
kästä uhan tunteesta. Vanki joutuu 
jatkuvasti pelaamaan eräänlaista po-
keripeliä oman rikoksensa yksityis-
kohtia urkkivien poliisin tutkijoiden 
kanssa, rikokseen sotkeutuneiden 
kumppanien suhteen ja mahdollisten 
vihamiesten kanssa. Kuka tahansa 

henkilö saattaa olla so-
luttautunut enemmän 
tai vähemmän virkaa 
edustava vallankäyttäjä. 
Väkivalta tai kunnian 
menetys vaanii jokai-
sessa sanotussa tai sa-
nomattomassa sanassa 

ja eleessä; kortit pitää joko katsoa tai 
kätkeä. Tämä aiheuttaa paranoiaa eli 
yli äyräittensä lainehtivaa vainoharhai-
suutta. Silloin ei voi enää luottaa edes 
tavallisesti hyvin luotettaviin ihmisiin, 
kuten sairaanhoitajiin tai lääkäreihin.

Ja näin suuret tunteet ovat siitä kum-
mallisia, että ne ovat tarttuvia. Koko 
organisaatio voi saada tartunnan. Kun 
asiakas, potilas, jatkuvasti kyräilee, an-
taa ymmärtää tai jättää oletuksien va-
raan, pettää odotuksia tai suoraan uh-
kailee, alkaa vastapuolikin suhtautua 
samalla tavalla. Vastaepäluulo vähän 
kaikkea kohtaan kasvaa, pelot saavat 
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Vanki joutuu jatkuvasti 
pelaamaan eräänlaista 

pokeripeliä oman rikoksensa 
yksityiskohtia urkkivien 

poliisin tutkijoiden kanssa, 
rikokseen sotkeutuneiden 
kumppanien suhteen ja 

mahdollisten vihamiesten 
kanssa.

valtaa ja muuttavat muuten tavallista toi-
mintaa varovaisemmaksi, etäisemmäksi 
ja tylymmäksi. Ajan oloon tavat vakiin-
tuvat ja lukittuvat. Yhtäkkiä voi huoma-
ta, että nimikyltteihin ei uskalleta laittaa 
omaa nimeä, pelkkä asema tai titteli vain, 
jotta toinen ei saisi siten selville jotakin 
haitallista.

Muutaman vankilavuoden jälkeen 
työskentelin vähän aikaa tavallisessa ter-
veyskeskuksessa. Siellä työt aloittaessani 
syntyi hämmentävä tilanne. Hoidin aivan 
tavallisia kansalaisia ja mittailin heidän 
verensokereitaan diabeteksen seuraami-
seksi. Naiset ja miehet kertoivat minulle 
mitanneensa kotona sellaisia ja sellaisia 
arvoja ja näyttivät kotimittausvihosta 
lukemia. Tämä oli minusta arveluttavaa. 
Hehän olivat voineet kirjata minkä vain 
lukeman vihkoonsa, mistä minä saatoin 
olla varma, että verenpaineet ja sokerit 
olivat olleet juuri oikein?

Kysyin kahvihuoneessa asiaa kolle-
goilta, ja hämmennys levisi heihin. Mitä 
minä oikein ajattelin potilaiden tekevän, 
ellei oikeita mittauksia? Miksi asiaa pitäisi 
epäillä? En ollut oikein varma itsekään 
enää, vaikka asia oli tuntunut hyvin tär-
keältä sen huomattuani. Yritin argumen-
toida, että potilaat saattaisivat koettaa 
tällä konstilla perustella itselleen jonkin 
etuuden Kelasta. Samalla aloin tajuta aja-
tusvinoumani vakavuutta. Onneksi kol-
legat ottivat paranoidisen uuden lääkärin 
hoitoonsa, ja pääsin taas kalibroimaan 
itseäni aivan tavallisten tapahtumien suh-
teen.

Vankien ensikohtaamisissa mikään ei 
ole osoittautunut paremmaksi tavaksi 
kuin aina kätellä, kertoa oma nimensä, 

Tämä aiheuttaa paranoiaa eli 
yli äyräittensä lainehtivaa 

vainoharhaisuutta.
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Juoppohulluus on 
seurausta aivojen 

yrityksestä sopeutua 
alkoholin jatkuvaan 

käyttöön, ja se syntyy 
oikeastaan vasta, kun 

alkoholi loppuu.

toistaa se tarvittaessa ja lähteä avoi-
mesti omana itsenään ongelman kimp-
puun – ikään kuin kalibroida itsensä 
sopivasti uudelleen joka kerta uuden 
ihmisen tavatessaan. Edelleen, rehel-
linen ja avoin toiminta auttaa myös 
psykoottisen ihmisen kanssa. Todelli-
suudentajun horjuessa on tavallistakin 
tärkeämpää olla rauhallinen, selkeä ja 
johdonmukainen tuki toiselle. Mitä 
vähemmän jo valmiiksi paranoidises-
sa maailmassa elävää vankia sekoittaa 
liian niukoilla tiedoilla, osatotuuksilla 
tai salailulla, sitä varmemmin tilanne 
ratkeaa kaikkien eduksi. Ja sekavassa-
kin mielentilassa ihminen painaa asi-
oita mieleensä. Potilas on toivuttuaan 
kiitollinen, kun sai asial-
lista kohtelua ja selkeitä 
toimintaohjeita myös 
raivokkaan sekavuuden 
aikana.

Alkoholi aiheuttaa 
hyvin hankalia seka-
vuuksia, deliriumeja. 
Juoppohulluus on seu-
rausta aivojen yrityk-
sestä sopeutua alkoholin jatkuvaan 
käyttöön, ja se syntyy oikeastaan vas-
ta, kun alkoholi loppuu. Deliriumissa 
olevia vankeja lähetetään Psykiatrisen 
vankisairaalan Turun yksikköön koko 
ajan jostakin päin Suomea toipumaan. 
Heidät on ensin poliisi ottanut kiin-
ni, pitänyt säilössä muutaman päivän 
ja passittanut kolmantena vankilaan. 
Seuraavana aamuna hulluus yleensä 
alkaa.

Alkoholi lamauttaa aivoja, se on sel-
vää, vaikka vaikutus ensin tuntuukin 

kohentavalta. Alkoholimolekyyli vai-
kuttaa lamaavien hermovälittäjäainei-
den toimintaa lisäävästi ja yhteyksiä 
parantavien välittäjäaineiden toimin-
taa vähentävästi. Ensin tulee piristy-
nyt, estottomampi olo, kun toiminnan 
jarru ja kaasu ovat epäsuhdassa. Kun 
alkoholia kaadetaan lasiin lisää, alkaa 
lamaava vaikutus lopulta voittaa, ja 
siitä aivot eivät pidä. Aivot haluavat 
toimia kirkkaasti ja nopeasti, joten ne 
alkavat lisätä välittäjäaineita ja impuls-
seja, jotka saavat hermot toimimaan 
vikkelämmin. Ne eivät halua, että 
käyttäjä sammuisi tai alkaisi kompu-
roida tai puhua sammaltaen. 

Aivot siis kiihdyttävät toimintaansa 
ja saavuttavat uuden ta-
sapainon, joka on mel-
ko lähellä alkuperäistä, 
selväpäistä tilannetta 
humalasta huolimatta. 
Alkoholiin tottuneilla 
tasapaino voi olla kä-
sittämätön: ”Paketti-
autokuski puhalsi 4,76 
promillea”, ”Mies ajoi 

traktoria kolmen promillen humalas-
sa”. Alkoholistin aivot ovat sopeu-
tuneet tilanteeseen tarmolla, johon 
tavallisen ihmisen aivot eivät pysty. 
Alkoholistilla voi olla hankalakin 
krapula, kun alkometri näyttää yhtä 
promillea, sillä hänen tasapainonsa 
saattaa olla säätynyt kahden tai kol-
men kohdalle.

Kun alkoholin vaikutus lakkaa eli 
käyttö loppuu esimerkiksi putkaan 
päätymisen takia, on aivoilla edelleen 
päällä melkoinen ylivireystila. Oireita 
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Hoito on periaatteessa helppoa: 
jatketaan alkoholin käyttöä 

mutta lasketaan annosta 
hiljalleen.

Yhä kauemmas taka-alalle 
on jäämässä käsitys, 

että päihdekäyttö olisi 
tietyn pisteen jälkeenkin 

tahdonalaista ja rationaalista, 
ihmisen itsensä valintoihin 

perustuvaa toimintaa.

alkaa ilmetä: kiihtymys, vapina, runsas 
hikoilu, ajan- ja paikantajun heikkenemi-
nen, hallusinaatiot, unettomuus ja seka-
vuus ovat jo vakavan tilanteen merkki. 
Yleensä täysi juoppohulluus iskee nel-
jäntenä päivänä. Ilman hoitoa tila voi olla 
tappava, hoidosta huolimattakin muuta-
ma ihminen kuolee joka vuosi.

Hoito on periaatteessa helppoa: jatke-
taan alkoholin käyttöä mutta lasketaan 
annosta hiljalleen. Sairaalassa tilanne 
hoidetaan bentsodiatsepiinivalmisteilla, 
jotka ajavat saman asian. Parin yön unien 
jälkeen alkoholisti alkaa yleensä olla kun-
nossa taas, ja uusi aivojen tasapainotila 
on saavutettu. Toiset muistavat paljon 
yksityiskohtia sekavuutensa ajalta, toiset 
vähemmän. Moni kuvailee eläviä har-
hanäkyjään, jotka joko pelottivat tai olivat 
leppoisia. Kukaan ei ole kokemuksesta 
pitänyt, mutta moni on päätynyt samaan 
tilaan uudelleen. Silloin alkoholismi alkaa 
olla edennyt jo pitkälle ja ihmisen oma, 
harkinnan vallassa oleva kyky hallita ai-
vojensa tasapainotilanteita käytännössä 
menetetty.

Psykiatrinen ymmärrys päihderiippu-
vuudesta on lisääntynyt huomattavasti. 
Yhä selvemmin tunnetaan riippuvuu-
den biologiaan pohjaavat mekanismit ja 
voimakkaat vaikutukset käyttäytymisen 
säätelyyn. Yhä kauemmas taka-alalle on 
jäämässä käsitys, että päihdekäyttö olisi 
tietyn pisteen jälkeenkin tahdonalaista ja 
rationaalista, ihmisen itsensä valintoihin 
perustuvaa toimintaa.

Esimerkiksi retkahdus, joka aiemmin 
on nähty kiusantekona ja piittaamatto-
muutena hoidosta, alkaa olla vain yksi 
oire riippuvuudesta, ja sellainen on pi-
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Päihdeongelma muovaa 
aivojen radastoista 
sellaisia, että vapaa 

valinta vaikeutuu 
ja ymmärrys itselle 
koituvista haitoista 

hämärtyy käytön 
jatkuessa.

kemminkin peruste sairauden parem-
malle hoidolle kuin hoidon lopetta-
miselle. Päihderiippu-
vainen rinnastuu tässä 
masentuneeseen: jos 
masentunut ihminen 
on itsetuhoinen ja epä-
toivoissaan viiltää ran-
teensa auki, me emme 
ajattele asiaa masen-
nuksen retkahdukse-
na, jonka seurauksena 
voisimme sanoa poti-
laalle, että hyvä on, jos 
ei hoito kiinnosta, voit tulla takaisin, 
kun kiinnostaa. Me päinvastoin tii-
vistämme silloin hoitoa ja haluamme 
auttaa kaikin keinoin, ettei asia etene 
vaikeammaksi.

Päihdeongelma muovaa aivojen ra-
dastoista sellaisia, että vapaa valinta 
vaikeutuu ja ymmärrys itselle koituvis-
ta haitoista hämärtyy käytön jatkuessa.

* * *

”Minä olen pinnallinen, empatiakyvytön, 
tunteeton psykopaatti, eli mitä olen lukenut, 
toimin toinen toisistaan tiedostamattomien 
motiivien ohjaamana. muun muassa tämä 
liittyi oikeuspsykiatrian minua kuvailevaan 
lausuntoon. Valitettavasti tasapuolisuus ja 
oikeuden mukaisuus vaan kuuluu ajatus-
maailmaani, ja psykiatritkin ovat erehtyväi-
siä, ja tulin todenneeksi, että mitä tulee mie-
lentilalausuntoihin, ihmiset voivat leimata 
toisen ihan sillä perusteella, että siellä joutuu 
sanomaan asioita, joista pitäisi olla hiljaa.” 
(Vangilta saamani kirje.)

Oikeuspsykiatria on työtä lain ja ih-
misen rajapinnalla, työtä yhteiskunnan 

ja yksilön välissä. Joten-
kin pitäisi osata ottaa 
huomioon yleinen etu 
ja jokaisen henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja 
ongelmat. Ei se oikeas-
taan eroa poliisin työstä 
tältä osin. Se tosin ulot-
tuu ikään kuin syvem-
mälle jokaiseen tapauk-
seen ja pyrkii selvittelyn 
jälkeen parantamaan 

potilaaksi muuttuneen tutkittavan ter-
veydentilaa.

Jokke määrättiin käräjäoikeudessa 
mielentilatutkimukseen, koska hän 
oli tehnyt luonteeltaan vakavan teon, 
tapon, hän oli esiintynyt omituisesti 
oikeuden istunnossa ja koska hän oli 
kertomansa mukaan kuullut joskus 
ääniä. Äänillä hän tarkoitti kokemus-
ta aidon kaltaisista korvin kuultavista 
keskusteluista, joita muut eivät voineet 
kuulla. Tietoja tällaisesta käytöksestä 
oli kertynyt oikeusavustajan kautta ja 
esitutkintapöytäkirjoista, joihin polii-
sit olivat kirjanneet havaintojaan kiin-
ni otettaessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
auttaa tuomareita syyntakeisuusasioi-
den selvittelyssä. Oikeuden pyynnöstä 
laitos teettää oikeuspsykiatrisen tutki-
muksen jossakin seitsemästä paikas-
ta: valtionsairaalassa joko Kuopiossa 
Niuvanniemessä tai Vanhassa Vaasas-
sa, Helsingin, Tampereen tai Oulun 
yliopistosairaaloiden klinikoissa tai 
Psykiatrisessa Vankisairaalassa joko 
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Oikeuspsykiatria on työtä lain 
ja ihmisen rajapinnalla, työtä 
yhteiskunnan ja yksilön välissä.

Ennen vuotta 2004 alentunut 
syyntakeisuus johti tuomion 

vähentämiseen neljänneksellä. 
Siksi vieläkin kuulee toisinaan 

vanhan termin ”varttihullu”.

Turun vankilan tai Vantaan vankilan si-
sällä.

Tutkimuksia teetetään satakunta vuo-
sittain. Määrä on laskenut nykyiselleen 
2000-luvulla ja oli enimmillään 300 
vuodessa 1980-luvun lopulla. Määrään 
vaikuttavat ainakin rikostilanne – henki-
rikosten määrä on tasaisesti laskenut –, 
oikeuden kohtaamat psykiatriset ongel-
mat ylipäätään ja jossain määrin se, mitä 
seuraamuksia syyntakeisuusratkaisulla 
on. Ennen vuotta 2004 alentunut syyn-
takeisuus johti tuomion vähentämiseen 
neljänneksellä. Siksi vieläkin kuulee toi-
sinaan vanhan termin ”varttihullu”. Ny-
kyään vähennystä ei ole pakko käyttää, ja 
rangaistusasteikon yläpääkin on mahdol-
linen seuraamus.

Tutkittava odottelee tutkimukseen läh-
töä vapaajalkalaisena kotonaan tai kiin-
ni otettuna vankilassa. Asia on monelle 
pelottava. Tutkimuksen kulusta liikkuu 
erilaisia huhuja, joissa jokaiselle tehdään 
suolihuuhtelu, psyyke murretaan ja pa-
likkatesteillä katsotaan, mitä jää jäljelle. 
Jo pelkästään päätyminen mielisairaa-
lan osastolle potilaiden sekaan arvelut-
taa monia. Käytännössä kuitenkin lähes 
kaikki, jotka ovat reissulta palanneet ta-
kaisin vankilaan, ovat todenneet, että hu-
hut olivat huhuja ja että tutkimus oli itse 
asiassa perusteellinen elämäntilanteen 
kartoitus, josta on jotakin hyötyä itselle 
tulevaisuutta suunnitellessa. Jotkut tosin 
suhtautuvat tutkimukseen vain pakolli-
sena pahana, suorastaan rutiinimaisesti. 
Silloin muutoksen mahdollisuudet ovat 
aika vähissä.

Jokke päätyi tutkimukseen minun yk-
sikkööni, ja häntä jännitti aivan valtavas-



296

Vanki nimittäin 
kavahtaa muita 
vankeja siinä 

missä me muutkin 
luokittelemme 

ihmisiä pelottaviin, 
vaarallisiin ja 
vältettäviin.

ti. Jännitys näkyi pelkona tulla ulos 
yleisiin tiloihin omasta sellistä. Vanki 
nimittäin kavahtaa muita vankeja siinä 
missä me muutkin luokittelemme ih-
misiä pelottaviin, vaarallisiin ja vältet-
täviin. Moni tappomies pitää jonkun 
toisen tyyppisiä henkirikollisia täysin 
moraalittomina tai on varuillaan jon-
kun toisen rikollisen suhteen. Väkival-
lan käyttö ei sinänsä yhdistä ketään.

Tutkimus kestää yleensä parisen 
kuukautta, joten meillä oli aikaa saada 
luottamusta syntymään Joken kanssa. 
Hänellä tosin oli hyvä syy pelätä ri-
koksensa laadun vuoksi: naisen puu-
kottajaa ei vankilahierarkiassa juuri ar-
vosteta. Jokke kyllä kiisti tapahtuneet 
asiat, mutta sellaisella ohuen etäisellä, 
omista tuntemuksistaan 
irti olevalla tavalla, joka 
usein herättää huolen 
vakavammasta häiri-
östä: ”Se ei ollut edes 
tapon yritys, koska en 
halunnut häntä tappaa. 
Olisin kyllä lyönyt kau-
laan tai painanut puu-
kon läpi asti, jos olisin 
halunnut tappaa. Sen 
verran minulla tolkku vielä pelasi.”

Kerran eräskin nuori mies, joka oli 
puukottanut huumehuuruisen illan 
päätteeksi oman ystävänsä hengiltä, 
esiintyi tapaamisessamme aivan ta-
vallisia asioita jutustellen kuin olisi 
kouluterveydenhoitajalta rokotetta 
saamassa. Hän ei tuntunut tavoitta-
van tilanteen tosiasiallista vakavuutta 
millään lailla. Keho kuitenkin reagoi 
mieltä voimakkaammin, ja poistues-

saan poikanen yllättäen oksensi roska-
koriin, pyysi anteeksi ja halusi päästä 
nukkumaan keskellä päivää. Tapahtu-
neen traumaattisen tilanteen psyykki-
nen käsittely ei ollut vielä alkanut.

Jokelle tehtiin melkoinen määrä tut-
kimuksia: verikokeilla katsoimme, et-
tei mikään fyysinen, somaattinen, syy 
aiheuta hänelle poikkeuksellisia reakti-
oita tai toimintatapoja. Joskus vaikka-
pa kilpirauhasen häiriöt saavat aikaan 
muutoksia mielialoihin tai geneettinen 
vika altistaa kehitysviiveille. Aivotkin 
pitää tutkia, jotta selviäisi, saattaako 
esimerkiksi kasvain tai vanha infark-
tijälki aiheuttaa muutoksia psyykeen.

Tunnemme nimittäin 40-vuotiaan 
miehen tapauksen, joka asettui pään 

magneettikuvauksen 
jälkeen oikeudellisesti 
uuteen valoon. Michael 
oli perheenisä ja opetta-
ja, jolla ei ollut rikollista 
taustaa. Hän kiinnostui 
yllättäen alaikäisiin liit-
tyvästä pornografiasta 
niin, että päätyi käyttä-
mään hyväksi perheen-
jäsentään ja sai teosta 

tuomion. Hän pääsi seksuaalirikol-
listen hoito-ohjelmaan, joka kuiten-
kin jouduttiin keskeyttämään hänen 
seksuaalisesti rajattoman käytöksensä 
vuoksi.

Kovan pääkivun takia Michaelil-
le tehtiin pään magneettitutkimus. 
Löydöksenä oli selkeä etuaivokuoren 
kasvain. Poistoleikkauksen jälkeen 
Michaelin käytös ja mielenkiinnon 
kohteet muuttuivat ennalleen, ja hän 
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Aivotkin pitää tutkia, 
jotta selviäisi, saattaako 

esimerkiksi kasvain tai vanha 
infarktijälki aiheuttaa 

muutoksia psyykeen.

Jokesta ei löytynyt mitään 
konkreettista, tuloksissa 
näkyvää biologista vikaa. 
Psykologinen tutkimus sen 

sijaan paljasti aikamoisia 
taitopuutteita.

palasi perheensä luokse. Rikosseuraamus 
purettiin, sillä kasvaimen myötä teolta 
oikeastaan poistui se moitittavuus, jonka 
tahallisuus siihen toisi.

Vaimo kuitenkin huomasi muutami-
en kuukausien normaalin jakson jälkeen 
uudelleen lapsipornoa Michaelin tieto-
koneelta. Pää kuvattiin taas ja todettiin, 
että kasvainta oli jonkin verran jäljellä. 
Se poistettiin uudella leikkauksella, ja 
Michaelin vointi palasi entiselleen.

Jokesta ei löytynyt mitään konkreettis-
ta, tuloksissa näkyvää biologista vikaa. 
Psykologinen tutkimus sen sijaan paljasti 
aikamoisia taitopuutteita. Hän käsitteli 
sanallista tietoa eri nopeuksilla ja nokke-
luudella kuin näönvaraista informaatiota. 
Käsityskyky oli monessa asiassa konk-
reettinen. Sosiaalisten suhteiden hok-
saaminen oli jäykkää ja kaavamaista ja 
yleinen kognitiivinen pystyvyys heikkoa. 
Keskustellessamme Jokke alkoi luotta-
muksen synnyttyä puhua varsin kummal-
lisista asioista, joilla ei selvästikään ollut 
todellisuuspohjaa.

Jokke tunsi voivansa kuulla toisten ih-
misten ajatukset. Hän saattoi tulkita jon-
kun eleen kuten nyökkäyksen merkiksi 
tästä ja vakuuttui jatkuvasti lisää. Välillä 
mielen sisällä kuuluneet kommentit oli-
vat hauskoja ja saivat nauramaan kesken 
kaiken, välillä ne aiheuttivat huolta ja pel-
koa. Hänen piti myös varoa päästämästä 
omia ajatuksiaan toisten kuuluviin. Jokke 
istui pitkiä aikoja aivan paikoillaan liikku-
matta, ettei vain antaisi pienenkään eleen 
paljastaa, mitä hänen mielessään liikkui. 
Usein ajatukset olivat syyttäviä, ikäviä 
ja haukkuvia. Ajoittain Jokke pakeni ri-
tuaalien ja maneerien taakse, jolloin olo 
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Kuulustelupöytäkirjan 
perusteella hän oli 
ollut heti kiinni 

otettuaan hajanainen 
puheiltaan, itkuinen 

ja poissaoleva.

hieman helpottui hetkellisesti. Hän 
saattoi kirjoittaa sivukaupalla sekavaa 
tekstiä ja selittää asiayh-
teyksiä, joilla oli hänelle 
merkitystä.

Kokonaisuus alkoi vai-
kuttaa vakavalta mielen-
terveyden häiriöltä. Jok-
ke oli kärsinyt tietojen 
mukaan samanlaisesta 
olotilasta syytteenalaisen teon hetkel-
lä. Kuulustelupöytäkirjan perusteella 
hän oli ollut heti kiinni otettuaan ha-
janainen puheiltaan, itkuinen ja pois-
saoleva. Ennen tapahtunutta hän oli 
hakenut terveyskeskuksesta lääkkeitä 
unettomuuteen ja ahdistuneisuuteen. 
Teolle ei oikein löytynyt mitään jär-
jellistä motiivia. Kokonaisuus viittasi 
skitsofreniaan, joka on toistuvien psy-
koottisten häiriöiden oireyhtymä.

Jokke ei siksi ollut kyennyt ymmär-
tämään, mitä hän oli ollut tekemässä, 
eikä hän täysin hallinnut omaa käyt-
täytymistään. Jokke ei oikeuspsykiatri-
sen arvion mukaan ollut voinut toimia 
toisin, koska sairaus vaikutti hänen 
psyykkisiin kykyihinsä niitä heikentä-
västi. Epäluuloisuus, pelot ja käskevä 
harhamaailma olivat saaneet hänet te-
kemään jotakin, mitä hän ei luultavas-
ti olisi terveenä tehnyt. Poikkeavalla 
mielentilalla vaikutti olleen syy-yhteys 
tekoon, ja yhteys oli ratkaiseva. Silloin 
henkilö on syyntakeeton.

Jokke otti arvion epäluuloisesti vas-
taan. Hän ei täysin tavoittanut, mitä 
päätöksestä seuraisi, mihin se perus-
tui ja miksi minä olin ollut järjestele-
mässä hänelle tällaista seuraamusta. 

Asian käsiteltyään oikeus katsoi, että 
Jokke oli syyllinen tapahtuneeseen 

mutta että häntä ei 
pidä syyntakeisuuden 
puuttumisen vuoksi 
rangaista. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 
näki, että sairaus on 
niin vakava, että Jo-
ken pitää saada siihen 

hoitoa. Niinpä Jokke siirtyi meiltä 
vankilasta tuomion lusimisen sijaan 
valtionsairaalaan hoitojaksolle, hänes-
tä tuli oikeuspsykiatrinen potilas mää-
räämättömän pitkäksi ajaksi. Tämä 
ei ymmärrettävästi tuntunut hänestä 
mukavalta.

Tapasin Joken parisen vuotta tämän 
jälkeen ollessani käymässä kyseisessä 
sairaalassa. Meillä oli oikein hyvä ta-
paaminen, mitä kyllä etukäteen jän-
nitin. En ollut varma, haluaako hän 
tavata minua ja millä mielellä ja edus-
taisinko hänelle kaikkien hankaluuksi-
en juurisyytä. Jokke kuitenkin halusi 
kätellä ja kertoa tilanteestaan. Hän 
puhui etenemisestään ja osittaisesta 
toipumisestaan hyvillä mielin ja ylpe-
änäkin. Sairaala oli muuttunut alun 
pelkojen jälkeen turvalliseksi paikaksi, 
vankilaa paljon miellyttävämmäksi, ja 
hän suhtautui hoitoon vakavasti.

Minulle tuli parempi olo ja tunsin 
ratkaisun olleen aikanaan oikea. Oi-
keuspsykiatrinen koneisto tavoitti sii-
tä hyötyvän ihmisen ja paransi siten 
jokaisen oikeusturvaa. Oikeaan rat-
kaisuun päätymisessä tärkeä osa oli 
sillä tarkalla kuvauksella, jonka poliisit 
olivat kirjanneet rikosilmoitukseen ja 
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Poikkeavalla mielentilalla 
vaikutti olleen syy-yhteys 

tekoon, ja yhteys oli 
ratkaiseva. Silloin henkilö on 

syyntakeeton.

kuulustelupöytäkirjaan Joken käyttäyty-
misestä ja puheista heti teon jälkeen.

* * *

”Kunnioitettu Herra Tohtori. Hyvät naiset 
ja herrat. Kiitoksia teitä paljon. Saada kaksi 
tabletti. toivoa teitä paljon terveys, onni, rauha, 
ja paljon edistys ja menestyksellinen tehtävä.” 
(Vangin kirje.)

Ulkomaalaisen henkilön kohtaaminen 
voi olla hankalaa, eikä pelkästään oman 
tai toisen kielitaidon puutteen vuoksi. 
Usein kuulee sen suuntaisia kommentte-
ja, että ulkomaalaisten kanssa työskentely 
vaatii kurssien käymistä ja erilaisiin kult-
tuureihin tutustumista, moskeijavierailu-
ja ja kulttuuritulkkeja opettamaan eleitä 
ja ilmeitä ja kieliä. Tällainen kaikki on 
ihan kivaa ja hyödyllistä, mutta tosiasi-
assa täysin riittämätöntä ja mahdotonta. 
Eri kulttuureja kun on loputtoman mon-
ta, niistä on tehty väitöskirjoja ja koko-
naisia ihmiselämiä on käytetty pienenkin 
kulttuurisen yksityiskohdan tuntemiseen. 
Emme voi koskaan täysin tuntea toisia 
kulttuureja.

Ja mitä se tunteminen edes tarkoittai-
si, sillä jos pohjanmaalaisen työntekijän 
eteen tulee savolainen vanki, edustaa 
tämäkin jo niin erilaista ihmistä kaik-
kine käsityksineen, että helposti syntyy 
hämmennystä ja sekaannusta. Kiinnostu-
malla voimme löytää yhteisen kielen tai 
ymmärryksen kaiken maailman kulttuu-
rieroista tai erilaisista tavoista huolimat-
ta. Kohtaamisen pitää perustua aitoon 
intoon ja haluun kohdata tämä toinen 
kaikesta huolimatta tai juuri siitä johtuen. 
On turha ajatella, että olisi ensin opetel-

Asian käsiteltyään oikeus 
katsoi, että Jokke oli 

syyllinen tapahtuneeseen 
mutta että häntä ei pidä 
syyntakeisuuden puuttumisen 

vuoksi rangaista.
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Vankityössä minun 
onkin pitänyt pohtia 
omaa arvomaailmaani 

moneen kertaan.

tava arabian kieli, jotta voisi hoitaa tai 
kohdata arabiankielisisistä maista tule-
via ihmisiä.

Ja toisaalta, myös 
jokin alakulttuuri on 
kulttuuri siinä missä 
muutkin, ja esimerkiksi 
antisosiaalinen ihminen 
edustaa itselleni vierasta maailmaa ja 
tapoja, joista pitää kiinnostua ennen 
niiden ymmärtämistä. Pedofiilin aja-
tusmaailma on hyvin kaukana omasta-
ni, ja sitäkin täytyy uskaltaa tarkastella. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi Micha-
elin kaltainen tapaus, jossa jokin tär-
keä havainto tai löydös ohjaa ajattelun 
kokonaan uuteen suuntaan. Lopulta 
koko asia palautuu vuorovaikutukseen 
ja loputtomaan kiinnostukseen toises-
ta ihmisestä.

Vankityössä minun onkin pitänyt 
pohtia omaa arvomaailmaani moneen 
kertaan. Ihmisten mustavalkoinen kah-
tiajako hyviin ja pahoihin kun auttaa 
oikeastaan vain iltasatujen maailmassa. 
Oikeassa maailmassa sävyjä on paljon 
enemmän. Hiljalleen työn myötä on 
minussa tapahtunut kaksi äkkiä katso-
en vastakkaista mutta myönteistä asiaa: 
tottumista erilaisiin vankeihin eli ta-
vallaan vaihtoehtoisten voimakkaiden 
tuntemusten vähenemistä ja toisaalta 
erilaisten värisävyjen lisääntymistä juuri 
näissä tuntemuksissa.

Tällöin yksittäinen, aika hirveäkin 
teko ei saa automaattisesti tuomitse-
maan koko ihmistä johonkin tiettyyn 
kategoriaan. Tunnepitoinen reaktio 
on miedompi jo, tottuneempi, asiat 
eivät hätkäytä samoin kuin uran al-

kupuolella. Samaan aikaan yksittäi-
sessä henkilössä ja teossa tulee näh-

tyä enemmän puolia 
ja yksityiskohtia, jotka 
auttavat ratkaisemaan 
ihmiseen kätkeytyvää 
arvoitusta.

Vankeusaika olisikin 
hyvä nähdä mahdollisuutena pysäyt-
tää käsistä karannut tilanne. Silloin 
voimme yrittää selvittää juurta jaksa-
en, mistä on kyse ja mitä voisimme 
yhdessä terveydenhuollon ja sosiaa-
litoimen, Kelan ja työkkärin kanssa 
tehdä, kun vanki vihdoin on selvin 
päin ja yhdessä osoitteessa tarpeeksi 
pitkään. Voimme säästää melkoisen 
määrän yhteiskunnan aikaa ja varoja 
käyttämällä vankeusajan hyväksi. Ja 
kun poliisi jopa enimmillään kolmat-
takymmenettätoista kertaa tuo tutun 
kasvon vankilan portille, pitää joten-
kin taas ja aina vain jaksaa uskoa mah-
dollisuuksiin.

Entisen Vankimielisairaalan ylilää-
käri Matti Tuovinen aina hykerteli 
käsiään vankivaunun tullessa, sillä hän 
ilahtui kaikista kiinnostavista persoo-
nista, joihin näin tuli mahdollisuus 
perehtyä. Usein nimenomaan näkö-
kulman vaihtaminen auttaa: sieltähän 
saatellaan sisään moninkertalaisia 
kokemusasiantuntijoita ja avainasiak-
kaita – joille ei juuri nyt kyllä avaimia 
hetkeen anneta.
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”Pahuuden laidal, 
oon polul, 

mut en kaidal, 
kolikon toinen puoli mua sitoo, 

mut toisel must kova huoli, 
se tarjoo pitoo

niis on hyvii puolii, 
mut molemmat vuotaa suurii huolii

ja niiden hyvät puolet, 
näät sit vast ku kuolet” 

(Vangin kirje.)
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Kahden maailman välissä

Sari Rautarinta

Rikosylikonstaapeli Sari  
Rautarinta valmistui poliisiksi 
vuonna 1993. Paljasjalkainen 
turkulainen lähti kotikon-
nuiltaan Savoon 6 kuukauden 
harjoittelujaksolle, joka venyi 
20 vuoden mittaiseksi visiitiksi 
vieraaseen kieleen, kulttuu-
riin ja ruokaan. Työ on vienyt 
Suomessa kenttäpartiosta huu-
meryhmään ja jatko-opintojen 
myötä Keskusrikospoliisiin.

Perustyönsä ohessa Rautarinta 
on toiminut kansainvälisissä 
siviilikriisinhallinnan tehtä-
vissä erityisesti kouluttajana 
ja neuvonantajana vuodesta 
2007 lähtien.

Rautarinta jatkaa koulutus-
tehtäviä myös operaatiokomen-
nusten ulkopuolella vapaa-
ajallaan eri kansainvälisille 
toimijoille.

En ole juuri koskaan toimis-
tollani Kiovassa. Tänäkin 
aamuna astun sisään päivän 

koulutustilaan jossain tuhannen kilo-
metrin päässä EUAM Ukrainan pää-
majasta. EUAM Ukraina, European 
Union Advisory Mission Ukraine, on 
Euroopan unionin neuvontaoperaatio 
Ukrainassa. Kaikki nämä valtion ra-
kennukset ovat täällä samanlaisia: ke-
sällä tukalan kuumia, talvella jäätävän 
kylmiä.

Kun minut esitellään luokassa ih-
misoikeus- ja tasa-arvoasioiden neu-
vonantajana ja päivän kouluttajana, 
näen osallistujien ilmeistä, mikä aja-
tus käy heidän mielessään: ”Taas joku 
länkkäri kukkahattutäti tulee kerto-
maan meille, miten täällä pitäisi tehdä 
töitä.”

Kuulen syvän huokauksen samalla, 
kun miehet kaivavat kännyköitä tas-
kuistaan saadakseen jotain muuta te-
kemistä seuraaviksi tunneiksi, EU:n 
maksamaa lounasta odoteltaessa. Ko-
etan olla hymyilemättä.

Kun 10 minuuttia myöhemmin olen Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Millaista on olla 
suomalaisena poliisina 

kansainvälisissä 
kriisinhallintatehtävissä?

kertonut mistä tulen ja esitellyt, mitä 
ja miksi työnantajani EUAM Ukrai-
na tekee, ja kertonut myös, että olen 
itse ollut yli 25 vuotta poliisi, ollut 
ennen tänne tuloani kahdella pitkällä 
missiolla, Sudanissa ja Afganistanissa, 
menevät kännykät 
takaisin taskuihin ja 
jokainen korvapari 
huoneessa osoittaa 
minua kohti. Nyt 
voimme alkaa pu-
hua ihmisoikeuksista ja jokaisen huo-
neessa olijan velvollisuuksista ihmisoi-
keuksien puolustajana, ukrainalaisena 
poliisina.

* * *

Millaista on olla suomalaisena poliisi-
na kansainvälisissä kriisinhallintateh-
tävissä? Istun Sarajevossa kirjoitta-
massa ylös ajatuksia tätä kirjoitustani 
varten. Katselen kahvilasta talon sei-
nää, johon on jätetty näkyviin luotien 
ja kranaattien osumien jäljet, muis-
tuttamaan Bosnian sodan1 aikaisesta 
Sarajevon piirityksestä vuosina 1992–
1996. Muistelen tuntemiani suomalai-
sia poliisi- ja sotilaskollegoita, jotka 
aikoinaan ovat tehneet töitä tässä kau-
pungissa rauhan turvaamiseksi ja yh-
teiskunnan uudelleen rakentamiseksi.

Tämä on vain yksi niistä paikoista, 
joihin päätös hakeutua kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin on minut joh-
dattanut. Se päätös on vienyt minut 

1   Esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sarajevon_pii-
ritys; https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_
Protection_Force

myös kapinallis- ja pakolaisleireihin 
Darfurissa, tuijottelemaan taistelu-
helikopterin ampumaluukusta Afga-
nistanin vuoristoa taliban-alueen yllä, 
pitämään koulutusta gorillavuorten 
juurelle Ruandaan, elinkautisvankien 

rangaistuslaitokseen 
Ukrainaan, Afrikan 
aavikolle saamaan 
suukon George 
Clooneylta… Mutta 
palataan kuitenkin 

alkuun, siihen kun vuonna 2005 satuin 
istumaan Poliisikoulun auditoriossa, 
seminaarissa jonka aihetta en enää 
muista. Kuulin kun vierustoverini – 
sellainen vähän ärsyttävä ja kaikesta 
kaiken tietävä tyyppi – kehui tutulleen 
kovaan ääneen: ”Noihin kansainväli-
siin siviilipoliisihommiin haetaan just 
tällasia mun kaltaisia tyyppejä. Sinne 
pääsee parhaat, mut valitaan varmas-
ti!”

En ollut koskaan kuullutkaan moi-
sesta, mutta selvittelin asiaa ja seuraa-
vana keväänä hain UN Civilian Police 
-koulutukseen ja olin testien jälkeen 
yksi viidestätoista koulutukseen vali-
tusta suomalaisesta. Puolisen vuotta 
myöhemmin olin matkalla kohti Su-
danin Darfuria. Elämässäni alkoi ajan-
jakso, jollaista en osannut etukäteen 
edes kuvitella.

Suomihan on osallistunut jo vuo-
desta 1956 lähtien rauhanturva- ja 
kriisinhallintaoperaatioihin ympäri 
maailmaa. Operaatioiden toteutta-
misesta ovat vastanneet perinteisesti 
YK tai Euroopan turvallisuus- ja yh-
teistyöjärjestö Etyj, mutta nyttem-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sarajevon_piiritys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sarajevon_piiritys
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Protection_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Protection_Force
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Suomi on osallistunut 
jo vuodesta 1956 

lähtien rauhanturva- ja 
kriisinhallintaoperaatioihin 

ympäri maailmaa.

min myös esimerkiksi EU, NATO tai 
operaatiota johtava maa.2 Perinteisen 
rauhanturvatoiminnan ohelle on nous-
sut viimeisen vuosikymmenen aikana 
siviilikriisinhallinta3. Suomen tavoite on 
panostaa tähän toimintaan lähettämällä 
noin 150 asiantuntijaa vuodessa erilaisiin 
tehtäviin4. Asiantuntijoista yli puolet on 
poliisiasiantuntijoita, mutta mukana on 
ammattilaisia lukuisilta muiltakin aloilta, 
projektiasiantuntijoista lakimiehiin ja tur-
vallisuuseksperteistä IT-osaajiin.

Kansainvälisiin siviilikriisinhallintateh-
täviin suomalaiset asiantuntijat valitsee, 
kouluttaa ja varustaa Kriisinhallintakes-
kus, CMC Finland5, jolla on operationaa-
linen vastuu. CMC Finland toimii tiiviis-
sä yhteistyössä sisä- ja ulkoministeriön ja 
Poliisihallituksen kanssa. Ulkoministeriö 
linjaa poliittisesti, mihin operaatioihin ja 
miten suurella resurssipanostuksella Suo-
mi osallistuu. Sisäministeriö taas vastaa 
kotimaan resursseista eli henkilöstöstä ja 
taloudesta, ja koska valtaosa asiantunti-
joista on poliiseja, on Poliisihallituksella 
vahva rooli yhteistyössä.

Poliisiasiantuntijoiden erityiset pää-
syvaatimukset siviilikriisinhallintateh-
tävien peruskoulutukseen ja sittemmin 
siviilikriisinhallintatehtäviin ovat vä-
hintään kahdeksan vuoden ammatilli-

2   Esim. https://puolustusvoimat.fi/kansainvalinen-toi-
minta/kansainvalinen-kriisinhallinta
3 Esim. https://eeas.europa.eu/topics/military-and-
civilian-missions-and-operations/64429/civilian-csdp-
missions-europeans-ground-provide-security-our-neigh-
bourhood_en
4  https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-
operaatioissa
5   Kriisinhallintakeskus CMC, www.cmcfinland.fi. CMC:n 
vuosikertomukset, https://www.cmcfinland.fi/en/vuosiker-
tomukset/

https://puolustusvoimat.fi/kansainvalinen-toiminta/kansainvalinen-kriisinhallinta
https://puolustusvoimat.fi/kansainvalinen-toiminta/kansainvalinen-kriisinhallinta
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/64429/civilian-csdp-missions-europeans-ground-provide-security-our-neighbourhood_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/64429/civilian-csdp-missions-europeans-ground-provide-security-our-neighbourhood_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/64429/civilian-csdp-missions-europeans-ground-provide-security-our-neighbourhood_en
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/64429/civilian-csdp-missions-europeans-ground-provide-security-our-neighbourhood_en
https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-operaatioissa
https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-operaatioissa
http://www.cmcfinland.fi
https://www.cmcfinland.fi/en/vuosikertomukset/
https://www.cmcfinland.fi/en/vuosikertomukset/
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Perusvaatimuksena 
koulutukseen on myös 

englannin kielen suullinen 
ja kirjallinen osaaminen 
vähintään taitotasolla 4.

nen kokemus valmistumisen jälkeen 
ja ”kyky sopeutua kansainväliseen 
työympäristöön”6.

Monet nuoret poliisit, jotka haavei-
levat kansainvälisistä siviilikriisinhal-
lintatehtävistä, kritisoivat kahdeksan 
vuoden kokemus-
vaatimusta. Moniin 
YK:n ja EU:n teh-
tävänkuvauksiin on 
kuitenkin jo asetettu 
minimikokemusvuo-
det, jopa 10 tai 15 
vuotta tehtävän kannalta relevanttia 
kokemusta, ja koska meidän poliisiasi-
antuntijoiden tehtävä on opastaa, neu-
voa ja kouluttaa usein hyvin korkea-
arvoisia poliisin ja oikeushallinnon 
ammattilaisia, niin ikä ja kokemus nyt 
vain tuovat sanomalle uskottavuutta.7

Itse lopetin Sudanissa harmaantu-
van juurikasvun värjäämisen. Paikalli-
sen käsityksen mukaan ihminen, joka 
on niin vanha, että hiuksetkin jo ovat 
harmaantuneet, on väkisinkin viisas. 
Ikä on viisautta, ei heikkoutta. Ja kun 
”viisaiden hiusten” lisäksi olin omilla 
jaloilla kulkeva, tupakkaa yskimättä 
polttava ja housuja käyttävä nainen, 
niin olin suorastaan ihme. Arvostet-
tu ihme. Sinusta tämä ehkä kuulostaa 
tyhmältä, mutta pitää muistaa, mihin 
tehtäviin me menemme.

Suomi haluaa lähettää asiantuntijoita 

6   Asiantuntijan opas, https://www.cmcfinland.fi/asiant
untijaopas/#Yleisetkelpoisuusvaatimukset
7  Operaatioiden tarpeet vaihtelevat mandaatin mukaan, mutta 
lähes jokaisessa missioissa on Criminal investication- tai Or-
ganiced crime-, Public order-, Community policing-, Human 
rights and gender-, Project-, Procurement-, Finance- ja IT/
CIS-osastot. 

ja pitää asiantuntijoidensa arvostuksen 
sillä korkealla tasolla, missä se on. Kal-
lis panostus edellyttää korkeaa laatua. 
Se ei tarkoita pelkästään ammattitaitoa 
vaan osaamisen kokonaisuutta. Olin 
itse ollut eri poliisitehtävissä 13 vuot-

ta ennen kuin hain 
siviilikriisinhallinnan 
peruskoulutukseen. 
Jo ensimmäisellä teh-
tävällä tajusin, että jo-
kainen päivä oli ollut 
tarpeen.

Perusvaatimuksena koulutukseen 
on myös englannin kielen suullinen ja 
kirjallinen osaaminen vähintään taito-
tasolla 4 Opetushallituksen yleisessä 
kielitutkinnossa (YKI). Jos hallitset 
englannin lisäksi jonkin muun YK:n 
virallisista kielistä (englanti, ranska, 
espanja, venäjä, arabia, kiina), on siitä 
suuresti sinulle hyötyä niin hakupro-
sessissa kuin myöhemmin töissä maa-
ilmalla.

Tällä hetkellä suurin osa suomalai-
sista poliiseista toimii police adviser- 
tai adviser/trainer-tehtävissä. Mikä 
omaksi erityiseksi alaksi muodostuu, 
riippuu paljon siitä, mistä kokemus 
on Suomessa töitä tehdessä kertynyt. 
Ominta alaa voi olla esimerkiksi rikos-
tutkinta, joukkojenhallinta, lähipoliisi-
toiminta tai analyysi- ja IT-osaaminen.

CMC Finland julkaisee eri operaati-
oissa olevat tehtävät sivuillaan ja va-
litsee sitten tehtävänkuvauksen (job 
description, JD8) parhaiten täyttävän 

8    Esim. JD Iraq, https://eeas.europa.eu/sites/
eeas/files/euam_iraq_cfc_2-2019_annex_1_jd_
amendm1_1.pdf

https://www.cmcfinland.fi/asiantuntijaopas/#Yleisetkelpoisuusvaatimukset
https://www.cmcfinland.fi/asiantuntijaopas/#Yleisetkelpoisuusvaatimukset
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euam_iraq_cfc_2-2019_annex_1_jd_amendm1_1.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euam_iraq_cfc_2-2019_annex_1_jd_amendm1_1.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euam_iraq_cfc_2-2019_annex_1_jd_amendm1_1.pdf
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Tällä hetkellä suurin osa 
suomalaisista poliiseista 
toimii police adviser- tai 
adviser/trainer-tehtävissä.

EU:n kriisinhallintatyö 
painottuu 

yhteiskuntarakenteiden 
jälleenrakentamiseen ja 
kehityksen tukemiseen.

suomalaisen ehdokkaan. Sen jälkeen va-
linta siirtyy kyseiselle operaatiolle. Ope-
raation valintapaneelit shortlistaavat eri 
jäsenmaiden ehdokkaat ja haastattelevat 
(yleensä Skypessä) kolmesta viiteen pa-
rasta ehdokasta, ennen lopullista valin-
taansa.

Tehtävään valittu osallistuu CMC:n jär-
jestämään maa- ja operaatiokohtaiseen 
lähtökoulutukseen ja saa tarvittavat va-
rusteet – varustus, kuten poliisin aseis-
tus, vaihtelee kohdemaan mukaan. Sitten 
vain matkaan Eurooppaan, Kaukasiaan, 
Aasiaan tai Afrikkaan!

Suuri osa suomalaisista asiantuntijois-
ta toimii nykyään EU:n kriisinhallinta-
operaatioissa9. EU:n kriisinhallintatyö 
painottuu yhteiskuntarakenteiden jäl-
leenrakentamiseen ja kehityksen tuke-
miseen. Tavoitteena on, että tuen avulla 
valtio (host country) pystyy tulevaisuu-
dessa toimimaan itsenäisesti oikeusvalti-
operiaatteiden mukaisesti, huolehtimaan 
kestävällä tavalla kansalaistensa ihmisoi-
keuksien turvaamisesta ja pyrkii demo-
kratiaan, tasa-arvoon ja ennen kaikkea 
pysyvään rauhaan.

* * *

Ajauduin ensimmäisestä YK-komennuk-
sestani (UNAMID, United Nation and 
African Union hybrid mission in Dar-
fur10) lähtien kouluttajatehtäviin. Kou-
luttajaksi jouduin ihan vain siksi, että 
operaatioalueelle saavuttuani henkilöstö-

9   On going EU missions, https://eeas.europa.eu/headquar-
ters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-
missions-and-operations_nl
10   UNAMID, https://unamid.unmissions.org/

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-ope
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-ope
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-ope
https://unamid.unmissions.org/
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Sekä YK:n 
rauhanturvaamismandaateissa 
että EU:n siviilikriisin-
hallintatehtävissä puhutaan 
nykyään MMA-mandaateista: 
monitoring, mentoring and 

advising.

osaston haastattelija totesi 10 minuu-
tin juttelun jälkeen: ”Mhm… You´ll 
be a trainer – just because everyone 
can understand your English…” Ym-
märrettävyys ei nimittäin ole mikään 
itsestäänselvyys YK-operaatioissa, 
joissa henkilökunta muodostuu seka-
laisesta otannasta kaikkien 193 jäsen-
maan kansalaisista11.

Minut komennettiin operaatioon 
saapuvien koulutusyksikköön, valmis-
tamaan operaatioon ympäri maailmaa 
tulevien uusien kollegoiden osaamista 
ennen kuin he aloit-
tavat työnsä YK-
edustajina kentällä. 
Ensimmäisen luen-
toni aihe oli ”Sharia 
law”, šaria-laki. Se 
oli pienoinen haaste 
kristitylle, joka oli it-
sekin juuri saapunut 
alueelle ensimmäiselle missiolleen. 
Siinä sitten suomalainen vanhempi 
konstaapeli piti noin 200 muslimikol-
legalle puolentoista tunnin luentoa, 
heidän oman uskontonsa mukaisesta 
rinnakkaisesta lakijärjestelmästä, jota 
Sudanissa sovellettiin laajasti ja melko 
luovasti.

Ja sitä kouluttamista, eri aiheista, eri 
maissa ja eri operaatioissa, on elämäni 
paljolti ollut viimeiset 12 vuotta. En-
sin puolitoista vuotta Sudanissa pai-
kallispoliiseille ja kansalaisyhteisöille 
(esimerkiksi IDP-leirien eli maan si-

11   Mm. UN peacekeeping statistics, https://peacekeeping.
un.org/en/data

säisten pakolaisleirien asukkaille12), 
sitten kaksi vuotta Afganistanissa po-
liiseille ja syyttäjille ja nyt viimeksi kol-
me vuotta Ukrainassa melkein kaikille 
oikeusalan edustajille – eri poliisivoi-
mista oikeusministeriön henkilökun-
taan.

Sekä YK:n rauhanturvaamisman-
daateissa että EU:n siviilikriisinhallin-
tatehtävissä puhutaan nykyään MMA-
mandaateista: monitoring, mentoring 
and advising. Näitä työtapoja tuetaan 
koulutuksilla, aiheiden vaihdellessa 

alan, yleisön ja tar-
peiden mukaan13. 
Koulutuksia suun-
niteltaessa pitää 
aina muistaa selvit-
tää, mitkä ovat koh-
deorganisaation tai 
yleisön oikeat kou-
lutustarpeet. Kan-

sainvälinen yhteisö tarjoaa muuten 
helposti koulutuksia omista lähtökoh-
distaan ja intresseistään, sen mukaan 
miten meillä on henkilöstö- ja re-
surssivalmiuksia, eikä koulutusta, jota 
paikalliset toimijat tarvitsevat. Eräällä 
nimeltä mainitsemattomalla missiolla 
kehitettiin kansalaisten turvallisuus-
koulutus, jonka pääaihe oli ryöstöihin 
varautuminen ja niiden torjunta. Kun 

12   IDP leirit/Sudan esim, https://reliefweb.int/report/
sudan/sudan-humanitarian-bulletin-issue-01-24-de-
cember-2018-27-january-2019-enar (21.10.2019) tai 
http://sudanreeves.org/2017/05/22/displacement-
in-sudan-and-darfur-un-figures-continue-to-be-care-
less-or-inadequate/ 
13   EUAM, mm. http://www.euam-ukraine.eu/news/
euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-
budget-increase/

https://peacekeeping.un.org/en/data
https://peacekeeping.un.org/en/data
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-bulletin-issue-01-24-december-2018-27-january-2019-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-bulletin-issue-01-24-december-2018-27-january-2019-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-bulletin-issue-01-24-december-2018-27-january-2019-enar
http://sudanreeves.org/2017/05/22/displacement-in-sudan-and-darfur-un-figures-continue-to-be-careless-or-inadequate/
http://sudanreeves.org/2017/05/22/displacement-in-sudan-and-darfur-un-figures-continue-to-be-careless-or-inadequate/
http://sudanreeves.org/2017/05/22/displacement-in-sudan-and-darfur-un-figures-continue-to-be-careless-or-inadequate/
http://www.euam-ukraine.eu/news/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/
http://www.euam-ukraine.eu/news/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/
http://www.euam-ukraine.eu/news/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/
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Totuus voi joskus olla vaikea 
niellä, mutta sen annosteluun 

auttaa oma kokemukseni 
poliisina ja ymmärrys 

paikallisten kollegoiden 
realiteeteista.

jälkikäteen ihmeteltiin, miksi yleisö ei ol-
lut kovin innostunut ja osallistuva, kävi 
ilmi, että ryöstöjen sijaan kansalaisten 
turvallisuutta eniten uhkasivat irtolaiskoi-
rat, jotka hyökkäilivät jatkuvasti ja pahoja 
vammoja aiheuttaen ihmisten kimppuun.

Koska koulutettavat ovat aikuisia ihmi-
siä, omien valtioidensa tai kansalaisyhteis-
kuntiensa edustajia, olen saanut opiskella 
ja oppia paljon aikuiskoulutustekniikois-
ta. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet YK:n 
koulutuspaketeista sekä ihmisoikeus– ja 
tasa-arvokysymyksistä ja perheväkivallas-
ta rikostutkinnan kautta joukkojenhallin-
taan ja Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen pykälistä kansallisen lain muutoksiin.

Varsinkin Ukrainassa, jossa toimin 
ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymysten 
neuvonantajana ja kouluttajana, minulta 
kysyttiin usein: ”Mitä sinä niille sitten sa-
not, kun nuo sun pääaiheesi –  human 
rights ja gender – eivät ole kovin suosit-
tuja tässä machokulttuurissa… tuollaisia 
naisten asioita…?” Minä kerron kou-
lutettaville totuuden. Totuus voi joskus 
olla vaikea niellä, mutta sen annosteluun 
auttaa oma kokemukseni poliisina ja ym-
märrys paikallisten kollegoiden realitee-
teista. Kerron sen tosiasian, että jokaisen 
on tehtävä henkilökohtainen valinta sen 
suhteen, millainen poliisi ja oikeusjärjes-
telmän suojelija ja kansan palvelija hän 
haluaa olla.

Kerron sen tosiasian, että ainoa paikka, 
josta voimme aloittaa muutoksen, olem-
me me itse ja meidän lähipiirimme. Sen, 
ettei toisten syyttely ja pelkkä ulkokultai-
nen muodollisesti oikea toiminta tuota 
todellista turvallisuutta, ei heille valtion 
toimijoina eikä heidän omille perheilleen 
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Kun kouluttajina jaamme 
osaamisemme, tietomme 

ja kokemuksemme 
parhaan kykymme 

mukaan, heittäytymällä 
ja olemalla jopa 

haavoittuvan avoimia 
ja rehellisiä 

koulutettavien kanssa, 
voimme vaikuttaa 

siihen, millaiseksi 
maailma muokkautuu.

tai kansalaisille. Sen, että onnistumi-
nen työssä vaatii pitkäjännitteisyyttä, 
vastuunkantoa ja jos-
kus riskinottoa. Kaikki 
nämä ovat haasteellisia 
toimintatapoja maas-
sa, jossa perinteisesti 
odotetaan käskyjä joh-
dolta, oma-aloitteisuu-
desta helposti rangais-
taan ja poliisi joutuu 
pelkäämään palkan 
alennusta tai jopa pot-
kuja, jos ei ole esimie-
hen suosiossa. Ukrai-
nassa ei poliiseillakaan 
ole toimivaa ja tarvittaessa tukevaa 
ammattijärjestöä taustatukenaan.

Sanon ääneen senkin, ettei se ”Uk-
rainian mentality”, johon poliisit usein 
vetosivat muutoksen esteenä, ole mi-
kään kiinteä aivolohko, vaan se on aja-
tuksiasi, tekojasi ja päätöksiäsi, joita 
teet. Niitä voi muuttaa, jos niin henki-
lökohtaisesti valitsee.

Tärkeintä minulle kouluttajana ei ole 
se, että koulutettavat osaisivat ulkoa 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen14 
vaan tärkeintä on se, että he muistavat 
sen tunteen, jonka koulutus parhaim-
millaan saa aikaan. Sen tunteen, kun 
kokee haluavansa olla parempi poliisi, 
tehdä hyvää ei vain velvollisuudesta tai 
siksi ettei saisi niitä potkuja, vaan siksi, 
että haluaa rakentaa omaa yhteiskun-
taansa paremmaksi paikaksi. Maaksi, 
josta heidän omienkaan lastensa ei 
tarvitse haluta tai paeta pois.

14   Euroopan ihmisoikeussopimus, https://www.echr.coe.
int/Documents/Convention_FIN.pdf

Paras koskaan saamani palaute kou-
lutuksesta oli, kun kultahampainen 

afgaanikenraali totesi  
kahden viikon koulu-
tussetin jälkeen kyynel 
silmäkulmassa: ”You 
make me want to be 
better police and I will 
do that.” Se riittää. Tä-
män tunteen he ehkä 
muistavat, kun seu-
raavan kerran tai ehkä 
vuosien päästä ovat 
sellaisen teon tai pää-
töksen edessä, jossa he 
päättävät joko vahin-

goittaa tai suojella kansalaisen ihmis- 
ja perusoikeuksia.

Kun kouluttajina jaamme osaami-
semme, tietomme ja kokemuksemme 
parhaan kykymme mukaan, heittäy-
tymällä ja olemalla jopa haavoittuvan 
avoimia ja rehellisiä koulutettavien 
kanssa, voimme vaikuttaa siihen, mil-
laiseksi maailma muokkautuu. Yk-
silöiden ajatuksia ja siten päätöksiä 
ja tekoja muokkaamalla muutamme 
maailmaa.

Jos ihmiset, joiden maailmankuva 
ja kokemukset ovat yksipuolisempia 
ja joiden mahdollisuudet toimia ovat 
rajallisempia, saavat ajattelemisen ai-
hetta, parhaassa tapauksessa motivaa-
tion siemenen ja työkaluja pyrkiä pa-
rempaan – olen onnistunut. Ja jos he 
vieläpä joskus alkavat toteuttaa näitä 
ideoita töissään poliisina, syyttäjänä 
tai tuomarina, enemmän kansalaisiaan 
suojelevina ja tukevina – minun työni 
on tehty…

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf
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Siihen, että työlläni on vaikuttavuutta, 
minun on uskottava, vaikka en muutosta 
koskaan ehdi nähdä ennen oman missi-
oni viimeistä päivää. Jos ideat elävät jäl-
keeni ja tuottavat hyvää, minähän olen 
”kuolematon”. Se riittää.

Samalla tavalla pienempien saavutus-
ten pitää riittää työssä poliisina Suomessa. 
Emme pysty aina ratkaisemaan syitä ihmis-
ten ongelmien takana, vaan kohtaamme sa-
mat asiakkaat usein uudelleen ja uudelleen 
eikä se saisi meitä lannistaa tai kyynistää. 
Teemme parhaamme – se riittää.

* * *

Tätä artikkelia kirjoittaessani syksyllä 
2019 suomalaisia poliiseita on seitsemäs-
sätoista eri maassa, poliisiasiantuntijoina 
Ukrainasta Afganistaniin ja Malista YK:n 
päämajaan New Yorkissa15. Jokaisen työ-
tä määrittää tehtävänkuva sekä oma osaa-
minen ja tausta, mutta ennen kaikkea ky-
seisen operaation mandaatti eli valtuutus 
toimintaan16. Mandaatista päättää esim. 
YK:n turvallisuusneuvosto tai EU-ope-
raatioissa kaikki jäsenmaat yhteisellä hy-
väksynnällään. Mandaatti ja ns. OPLAN 
eli operaatiosuunnitelma ovat niitä doku-
mentteja, jotka sanelevat mitä asiantunti-
jat operaatiossa saavat tai eivät saa tehdä 
ja keiden paikallistoimijoiden kanssa.

Melko usein käy niin, että ihmiset pyr-
kivät toimimaan omien intohimojensa 
tai mielenkiinnon kohteidensa mukaan 
eivätkä mandaatin tai kohdemaan tarpei-

15   https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-
operaatioissa
16   YK-mandaatit, esim. https://peacekeeping.un.org/en/
mandates-and-legal-basis-peacekeeping, 21.10.2019

https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-operaatioissa
https://intermin.fi/siviilikriisinhallinta/suomalaiset-operaatioissa
https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
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Siviilikriisinhallinnalla 
tuetaan tai kehitetään 

kohdemaan valtion 
turvallisuussektorin 

rakenteita ja 
organisaatioita.

den ja mahdollisuuksien mukaan. On 
siis opeteltava mandaatti ja sisäistettä-
vä oma tehtävä operaatiossa.

Siviilikriisinhallinnalla tuetaan tai 
kehitetään kohdemaan valtion turval-
lisuussektorin rakenteita ja organisaa-
tioita. Tuen ja avun 
vaikutus on nähtä-
vissä vasta vuosi-
en kuluttua, usein 
vasta kun olemme 
jo lähteneet pois. 
Mandaatti määrit-
tää myös operaati-
on voimankäytön rajat, jotka yleensä 
rajoittuvat vain itsepuolustukseen. 
Kyse ei siis ole ”Mission Impossible” 
-tyyppisistä elokuvien sotilastehtävis-
tä. Rauhanturvatehtävistä poiketen 
siviilikriisinhallintaoperaatiot ovat 
pääasiassa aseettomia (paitsi Irakis-
sa ja Afganistanissa, joissa niissäkin 
voimankäyttö rajoittuu itsepuolustus-
mandaattiin). Näissä niin sanotuissa 
non-executive-operaatioissa olikin 
kova paikka muokata omia monien 
poliisivuosien muovaamia reaktiota-
poja, kun ei ole mitään mahdollisuutta 
käyttää voimaa eikä siten turvata ih-
misiä äärimmäisessäkään hädässä kuin 
itsepuolustuksen keinoin17. Piti muis-
taa, että paras ja jopa ainoa tapa suo-
jella ihmisiä oli raportointi, kaikessa 
turhauttavassa byrokraattisuudessaan 
ja hitaudessaan.

Jos olet Kriisinhallintakeskuksen 

17   Failure to protect civilians in the context of  UN peacekeep-
ing, esim. https://www.ejiltalk.org/failure-to-protect-
civilians-in-the-context-of-un-peace-operations-a-
question-of-accountability/

kouluttama ja lähettämä poliisiasi-
antuntija, palkkasi maksaa Suomen 
valtio18, mutta päivärahasi (asumis- ja 
elinkustannusten korvaamiseksi19) 
maksaa se operaatio tai organisaatio, 
jolle Suomen valtio on työpanoksesi 

antanut määräajak-
si. Työnantajasi on 
siis Suomen valtio, 
mutta operationaali-
sesti olet operaation 
alaisuudessa. Näi-
hin tehtäviin saat 
kriisinhallintalain 

mukaisesti virkavapaata taustatyöstäsi 
poliisissa ja saat palata samaan tai vas-
taavaan tehtävään taustatyönantajalle-
si operaation loputtua.

Osallistumalla niin rauhanturva- 
kuin siviilikriisinhallintaoperaatioihin 
Suomi on poliittisesti ja humaanisti 
sitoutunut pitämään osaltaan huolta 
maailman rauhasta, mutta meillä on 
myös omat intressimme. Ennalta es-
tävä työ maailman kriisi- ja konflikti-
valtioissa vähentää hallitsemattoman 
immigraation virtaa ja vaikeuttaa 
järjestäytyneen rikollisuuden lonke-
roiden juurtumista kotimaahamme. 
Suomella on lisäksi intressi saada 
paikka YK:n turvallisuusneuvoston 
pöydässä20. Turvallisuusneuvoston 

18    Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan sivii-
lihenkilön palvelussuhteen ehdoista, http://finlex.fi/fi/laki/
alkup/2018/20181388, 29.9.2019
19   Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan, 
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041287, 
6.10.2019.
20   YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpano, esim. https://
www.dw.com/en/will-the-un-security-council-ever-be-
reformed/a-41045697, 21.10.2019

https://www.ejiltalk.org/failure-to-protect-civilians-in-the-context-of-un-peace-operations-a-questi
https://www.ejiltalk.org/failure-to-protect-civilians-in-the-context-of-un-peace-operations-a-questi
https://www.ejiltalk.org/failure-to-protect-civilians-in-the-context-of-un-peace-operations-a-questi
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181388
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181388
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041287
https://www.dw.com/en/will-the-un-security-council-ever-be-reformed/a-41045697
https://www.dw.com/en/will-the-un-security-council-ever-be-reformed/a-41045697
https://www.dw.com/en/will-the-un-security-council-ever-be-reformed/a-41045697
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Turvallisuusneuvoston pysyväksi 
jäseneksi pieni maamme 

ei pääse Kiinan, Ranskan, 
Yhdistyneiden kuningaskuntien, 

USA:n ja Venäjän kanssa, 
mutta meillä on toive ajallaan 
päästä turvallisuusneuvostoon 
vaihtuvaksi, äänestyksellä 

valituksi jäseneksi.

pysyväksi jäseneksi pieni maamme ei 
pääse Kiinan, Ranskan, Yhdistyneiden 
kuningaskuntien, USA:n ja Venäjän 
kanssa, mutta meillä on toive ajallaan 
päästä turvallisuusneuvostoon vaihtu-
vaksi, äänestyksellä valituksi jäseneksi. 
Se vaatii Suomelta vahvaa osallistumista 
YK:n toimintaan, ei vain rahoittamalla ja 
osallistumalla kehitysyhteistyöhön vaan 
myös panostamalla henkilöstöön rau-
hanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä. 
Tästäkin syystä Suomi pyrkii takaamaan 
noin kahdenkymmenen (pääasiassa po-
liisi)asiantuntijan jatkuvan osallistumisen 
YK:n Afrikan operaatioihin.

* * *

Olin siis ollut reippaasti yli 10 vuotta po-
liisina, pääasiassa kentällä ja huumeryh-
mässä, ennen kuin hain siviilikriisinhallin-
takoulutuksiin. Koska halusin ymmärtää 
paremmin yhteiskuntamme mahdolli-
suuksia ja rajoituksia auttaa marginali-
soituneita kansalaisiamme, niitä joita po-
liisi joka päivä työssään kohtaa, suoritin 
osittain töiden ohella yhteiskuntatieteen 
maisterin tutkinnon sosiaalipolitiikka 
pääaiheena ja sosiologia sivuaineenani. 
Afganistanista palattuani halusin ym-
märtää paremmin, miksi kansainvälinen 
yhteisö on usein niin voimaton ja hidas 
toimija sotatilanteissa ja humanitaarisissa 
hätätilanteissa, ja aloitin kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön maisteriopin-
not.

Kansainvälisestä lainsäädännöstä ja 
muista toimijoista onkin hyvä olla perillä, 
operaatioissa tapaa joka tapauksessa kir-
javan kattauksen kansainvälisiä toimijoita 
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Pelkkä poliisin 
ammattitaito 
ja Suomen lain 

osaaminen 
eivät riitä. On 
hallittava myös 

projektinhallintaa 
budjetteineen ja 

Gantt-kaavioineen, 
jotta pystyy 
toteuttamaan 
hankkeita, 

projekteja ja 
koulutuksia.

ja peruskäsitys kunkin vastuualasta on 
tarpeen. Pelkkä poliisin ammattitaito 
ja Suomen lain osaaminen eivät riitä. 
On hallittava myös projektinhallintaa 
budjetteineen ja Gantt-kaavioineen, 
jotta pystyy toteuttamaan hankkeita, 
projekteja ja koulutuksia. On oltava 
luova ongelmanratkaisussa. Puhumat-
takaan melko vahvasta itsetunnosta ja 
ihmis- ja itsetuntemuksesta.

Kuten jo kerroin, ensimmäisellä 
komennuksellani Sudanin Darfurissa 
sain pikakasteen kouluttajan rooliin. 
Lisäksi opin valtavasti johtajuutta. 
Melko nopeasti minut 
näet puoliksi pakotettiin 
UNAMID-mission pää-
majan koulutusyksikön 
esimieheksi. Muutuin 
muutamassa kuukau-
dessa ”hiutaleesta”21 
Head of  Trainingiksi. 
Yhtäkkiä minulla oli 
Ranskan kokoinen vas-
tuualue ja noin 120 alais-
ta, pääasiassa Afrikan ja 
Aasian maista, edustaen 
viittä pääuskontoa. Täl-
lä joukolla hoidimme 
sekä noin 4 000 YK-si-
viilipoliisin rotaatioon liittyvän koulu-
tuksen että paikallisille kumppaneille 
mandaattimme mukaisesti tuotetta-
van koulutuksen. Yhtäkkiä piti oppia 
YK:n henkilöstö- ja hankintaprosessit 
ja saada homma toimimaan vastoin 
kaikkia todennäköisyyksiä, maassa 
jonka hallitus blokkasi tavarantoi-

21   Slanginimitys ensimmäisessä operaatiossa olevalle tai ope-
raatioon viimeksi saapuneelle.

mitukset satamaan ja jossa maantie-
rosvot pyrkivät ryöstämään loputkin 
tarvikkeemme matkalla Khartumista 
Darfuriin.

Joskus kun uni ei ollut tullut muuta-
maan päivään ja hakkasin jopa melko 
kirjaimellisesti päätäni turhautuneena 
seinään, hyvä ystäväni ja oikea käte-
ni muistutti minua: ”Muistat vain 3 
C:tä: Communicate, Command and 
Control, ja olet oma itsesi. Kyllä nämä 
uskovat ja luottavat sinuun.” Tein par-
haani ollakseni suora, rehellinen, läs-
nä oleva, tasapuolinen ja esimerkilläni 

johtava esimies. Kaikes-
sa yksinkertaisuudes-
saan se toimi tuossa 
kielien ja kulttuurien se-
kamelskassa22.

Työ ja elämä Darfu-
rissa ei ollut helppoa 
fyysisestikään. Rajallis-
ten resurssien vuoksi 
koulutukset pidettiin 
muoviteltoissa, savi- tai 
korsimajoissa tai ihan 
vain puun alla. Piti ope-
tella ihan uudenlainen 
puhetyyli, että 300 hen-
gen muoviteltan taka-

penkissäkin istuva kuuli, mitä puhuit 
teltan edessä, kun samaan aikaan tel-
tassa pauhasi 10 ilmastointilaitetta 

22   Meyer culture scale, https://www.businessin-
sider.com/the-culture-map-8-scales-for-work-
2015-1?r=US&IR=T, 13.10.2019 . Vertaa omia asen-
teitasi suomalaisiin keskiarvoihin ja sitten muiden maiden 
tyypillisiin näkemys- ja kokemistapoihin. Meyerin skaala avaa 
hyvin, miksi me niin usein ajaudumme väärinkäsityksiin mui-
den kulttuurien kanssa ihan yksinkertaisissakin asioissa, kuten 
ajan ja työntekemisen tapojen kanssa… 

https://www.businessinsider.com/the-culture-map-8-scales-for-work-2015-1?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/the-culture-map-8-scales-for-work-2015-1?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/the-culture-map-8-scales-for-work-2015-1?r=US&IR=T
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Huono puoli ulkona nukkumisessa 
oli toisaalta se, että kun 
moskiittoteltta salli edes 
sen vähäisen viilentävän 
ilmavirran, se ei tietysti 

pitänyt sadetta.

helpottamassa keskipäivän uuvuttavaa 
kuumuutta. Nopeasti oppi arvostamaan 
niitä päiviä, kun kopiokone, jolla tuotim-
me opetusmateriaaleja, ei ollut kaikkial-
le tunkeutuvan hienon hiekan jumitta-
ma, tai niitä juhlapäiviä, kun kanttiinissa 
oli jotain tuoretta ruokaa, eikä vain sitä 
ikuista keitettyä riisiä ja luunsiruja täynnä 
olevaa vuohenlihamuhennosta tai liha-
tonta kanaa.

Asuin kolmen suomalaiskollegan 
kanssa YK-leirin ulkopuolella, itse 
vuokraamassamme talossa paikallisten 
keskuudessa. Koska asuimme leirin ulko-
puolella, meitä koettelivat samat haasteet 
kuin paikallisväestöä. Kun sähköt olivat 
poikki, ei meilläkään ollut sähköä. Hank-
kimamme aggregaatti leikkasi kiinni kor-
jauskelvottomaksi kahden päivän jälkeen. 
Se tarkoitti esimerkiksi sitä, että meillä ei 
ollut ilmastointia eikä jääkaappi toimi-
nut. Vain ihan talvikuukausina lämpöti-
la laski yölläkään alle 40 asteeseen. Siinä 
lämpötilassa nukkuminen sisällä ilman 
ilmastointia oli mahdotonta. Osa meistä 
kantoikin moskiittoteltat ulos yöksi, jotta 
oli mahdollisuus saada edes pieni viilen-
tävä ilmanvire iholle. Huono puoli ulko-
na nukkumisessa oli toisaalta se, että kun 
moskiittoteltta salli edes sen vähäisen vii-
lentävän ilmavirran, se ei tietysti pitänyt 
sadetta. Aika monta kertaa muistan he-
ränneeni keskellä yötä sateen alkaessa ja 
punninneeni, kumpi on pahempi, kastua 
sateessa vai hikoilla itseni yhtä märäksi 
talossa sisällä.

Myös vesihuoltomme oli samanlais-
ta kuin paikallisilla, sillä erotuksella että 
meillä oli rahaa. Sillä rahalla saimme ohi-
kulkevan vesimiehen tuomaan meille aa-
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”Onni on kuiva pieru.”

sinsa vetämällä vanhalla öljytynnyrillä 
vettä, joka kaadettiin pihakaivoomme. 
Kaivosta veden piti siirtyä pumpulla 
talon katolla olevaan vesisäiliöön, jos-
sa se päivän aikana lämpenisi aurin-
gossa. Pumppu kuitenkin hajosi aika 
pian, joten aika usein saimme jumpata 
nostamalla ketjussa ämpäreillä ja saa-
veilla vettä kaivosta katolla olevaan 
säiliöön. Koska veden saanti ei ollut 
helppoa, vettä myös oppi arvosta-
maan ihan uudella tavalla. Aina kun 
olin lomalla, seisoin suihkussa pitkään 
ja pesin nautinnolla tukkaani, joka oli 
vitamiinien puuttumisesta lakannut 
kasvamasta, ja nautin myös siitä, ettei 
suuta tarvinnut pitää tiukasti kiinni 
suolistomatojen ja -lois-
eläinten torjumiseksi.

Mutta ihminen tot-
tuu kuitenkin kaikkeen. 
Kuten vanha rauhanturvaajasanonta 
”Onni on kuiva pieru” vahvistaa, niis-
sä oloissa oppii arvostamaan pieniä 
asioita23. Kerran olimme olleet muu-
taman kuukauden Darfurissa ja katse-
limme porukalla illalla pimeällä pihalla 
läppäristä jotain poliisileffaa. Kun sa-
maan aikaan taloamme ympäröivän 
aidan toisella puolella alkoi tyypillinen 
ilta-ammuskelu joko rosvojen tai ros-
vojen ja poliisien kesken, ainoa reak-
tioni oli: ”Hei – pistä lisää ääntä, mä 
en kuule…” Hyvin erilainen reaktio 
kuin olisi odottanut suomalaispoliisil-
ta, kun parin metrin päässä ammus-
kellaan.

23 https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/
suomalaiset-yk-tarkkailijat-syyriassa-vihaa-luoteja-ja-
lasten-ruumiita/

Haastavista olosuhteista huolimatta 
saimme työt hyvin käyntiin. Kun pai-
kallinen poliisi kieltäytyi yhteistyöstä, 
lähestyimme maan sisäisen pakolais-
leirin johtajia ja vedimme heille ja hei-
dän heimolaisilleen koulutuksia kansa-
laisoikeusnäkökulmasta. Sisäänpääsy 
tähän melko vihamieliseen leiriin oli 
pitkällisen neuvottelun tulos, neuvot-
telun jonka aikana kouluttajakollegani 
muun muassa lupasi kerätä kivet, joilla 
minut voi kivittää hengiltä, jos emme 
pidä lupaustamme ja toteuta koulu-
tuksia luvatulla tavalla (ei ehkä ihan 
CMC-neuvottelukoulutuksen mukai-
nen lähestymistapa). Se, että paikalli-
set voivat olla epäluuloisia meitä koh-

taan, on ymmärrettävää. 
Emme me ja meidän or-
ganisaatiomme olleet en-
simmäisiä kansainvälisiä 

toimijoita, jotka he kohtasivat. Heitä 
ovat vuosikausia lähestyneet erilaiset 
isommat ja pienemmät ryhmät, kuka 
mistäkin intressistä käsin, ja tehneet 
lupauksia, jotka aika usein ikävä kyllä 
on osittain tai kokonaan petetty. On-
neksi saimme koulutuksen toteutet-
tua ja samalla avattua kyseiseen leiriin 
pääsyn muillekin operaatiomme toi-
mijoille.

Kun lopulta saimme jalan oven vä-
liin myös paikallispoliisiin, alkoi haas-
tava mutta palkitseva koulutusten 
sarja. Ne koulutukset neuvottelimme 
teellä ja kekseillä, kaksi kertaa päiväs-
sä. Ja keksejä todella kului. Kun YK:n 
hankintaosaston varastot loppuivat, 
haimme lisää omilla rahoillamme. 
Opettelimme lukutaidottomien pai-

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/suomalaiset-yk-tarkkailijat-syyriassa-vihaa-luoteja-ja-lasten-ruumiita/
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/suomalaiset-yk-tarkkailijat-syyriassa-vihaa-luoteja-ja-lasten-ruumiita/
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/suomalaiset-yk-tarkkailijat-syyriassa-vihaa-luoteja-ja-lasten-ruumiita/
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kallispoliisien kanssa todisteiden kerää-
mistä, kuulustelua ilman kidutusta ja sillä 
uhkailua, turvallisia kiinniottotekniikoita 
ja jopa sormenjälkien ottamista (vaikkei 
mitään vertailupohjaa antavaa tietojärjes-
telmää Sudanissa vielä ollutkaan). Näiden 
asioiden ohessa juttelimme monenmois-
ta ja koetimme rohkaista paikallisia työs-
sään ja uskossaan maansa tulevaisuuteen.

Aina eivät hommat menneet ihan put-
keen. Kerran yllätin itseni huutamasta 
luokan edessä 300 kollegalle, tuossa jo 
aiemmin mainitsemassani muoviteltassa: 
”You are all fucking assholes! I make per-
sonally sure that you are kicked the hell 
out of  mission, if  you don’t break the 
code of  silence and start respecting code 
of  conduct!” Pitänee selittää, että juuri 
ennen tuon Code of  Conduct24 -tunnin 
alkua olin kuullut erään afrikkalaiskon-
tingentin naiskollegalta, että hänen oma 
joukko-osastonsa käyttää häntä järjes-
telmällisesti seksuaalisesti hyväkseen, 
”jotteivät miehet saisi sukupuolitauteja 
paikallisilta teenaisilta”. Ikävä kyllä YK:n 
rauhanturvamissioilla on myös pimeitä 
puolia ja kaikkialla maailmassa rauhan-
turvaoperaatiojoukkojen mukana syntyy 
sivuilmiöitä. Törkeimmissä tapauksissa 
rauhanturvaajat ovat itse pyörittäneet 
bordelleja, joissa paikallisväestöä on käy-
tetty törkeästi hyväksi taloudellisesti ja 
seksuaalisesti25. Vallan väärinkäyttö on ri-
kollista ja syö koko läsnäolomme oikeu-
tuksen ja on uhka jokaisen turvallisuu-
delle, kun menetämme paikallisväestön 

24   Standarts of  Conduct, https://peacekeeping.un.org/en/
standards-of-conduct, 13.10.2019.
25    UN news, https://news.un.org/en/sto-
ry/2018/11/1024972

Opettelimme lukutaidottomien 
paikallispoliisien kanssa 
todisteiden keräämistä, 

kuulustelua ilman kidutusta 
ja sillä uhkailua, turvallisia 
kiinniottotekniikoita ja jopa 

sormenjälkien ottamista.

https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct
https://peacekeeping.un.org/en/standards-of-conduct
https://news.un.org/en/story/2018/11/1024972
https://news.un.org/en/story/2018/11/1024972
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Ihan niin kuin Suomessa 
poliisityössä, univormu loi 

Sudanissakin kantajiaan kohtaan 
tiettyjä stereotyyppisiä 

odotuksia.

tuen. Mutta… olisittepa nähneet sen 
vieressäni seisseen kouluttajakollegan 
ilmeen, joka oli pari viikkoa aiemmin 
luvannut heimojohtajille minun kivi-
tykseni. Hän taisi tällä kertaa hetken 
pelätä oman tur-
vallisuutensa ta-
kia…

Ihan niin kuin 
Suomessa poliisi-
työssä, univormu 
loi Sudanissakin 
kantajiaan koh-
taan tiettyjä stereotyyppisiä odotuksia. 
Siellä YK:n aavikkounivormu muun 
ohella leimasi meidät paikallisen väes-
tön silmissä käveleviksi lompakoiksi. 
UNAMID-mission päämajan port-
tien ulkopuolella päivysti noin kol-
menkymmenen pienen kerjäläislapsen 
joukko, joka heti kansainvälisten työn-
tekijöiden astuessa portista ulos hyök-
käsi kiinni jalkoihin ja käsiin huutaen 
kuorossa: ”Give me a pound, give me 
a pound, give me a pound…!” Hel-
pointa oli liikkua ryhmässä ja pitää 
tiukasti kiinni lompakostaan ja kävellä 
ketään silmiin katsomatta eteenpäin.

Eräänä kuumana (55-asteisena) ja 
stressaavana päivänä minun oli pakko 
saada jotain syötävää ja juotavaa. Läh-
din yksin leirin portista ulos kohti 300 
metrin päässä olevaa ”kioskia”. Välit-
tömästi lapsilauma hyökkäsi innolla 
kimppuuni. Kuten sanottu, oli huono 
päivä käynnissä, mikään ei ollut onnis-
tunut töissä. Raahauduttuani muuta-
man metrin eteenpäin lisäpainot kä-
sissä ja jaloissa pysähdyin ja karjaisin: 
”NO! YOU GIVE ME A POUND!” 

Ympärilleni laskeutui täydellinen hil-
jaisuus. Lapset tuijottivat minua silmät 
suurina ja hävisivät sitten sekunnissa 
kuin pienet hiiret takaisin koloihin-
sa, pahvilaatikoidensa alle… Minuun 

iski valtava hä-
peä. Tässä minä 
vaaleansininen 
YK-baretti pääs-
sä, Suomen lip-
pu aavikkouni-
vormun hihassa, 
seison keskellä 

Afrikkaa huutamassa näille heikoim-
mista heikoimmille, joita olen tänne 
tullut auttamaan…

Oloni ei olisi voinut olla surkeam-
pi. Koin epäonnistuneeni kokonaan ja 
täydellisesti. Pakko oli kuitenkin jatkaa 
matkaa kohti kioskia.

Muutama metri ennen perillepääsyä 
tunsin, kun joku nykäisee minua lah-
keesta… Voi per… Pyörähdin ympäri 
ja näin takanani seisovan yhden lap-
silauman pienimmistä tytöistä. Hän 
ojensi kättään minua kohti. Kädessä 
oli yksi Sudanin punnan seteli.

Hetken tuijotimme siinä toisiam-
me. Sitten otin punnan ja laitoin sen 
taskuuni samalla päättäen, että tyttö 
saa lähtiessäni niin paljon puntia, että 
hän elää ja ehkä käy sillä jopa koulua 
jonkun vuoden. Ennen lähtöäni minä 
puolestani tekisin kaiken minkä voin, 
että valtio, jossa tyttö kasvaa, olisi tur-
vallinen. Se mitä voin tehdä, on pistää 
kaikki taitoni, kykyni ja intoni paikal-
lisen poliisin kouluttamiseen, jotta 
nämä olisivat mahdollisimman hyviä 
omassa työssään – kaikkien kansalais-
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Minun työni tässä maassa 
ja tässä operaatiossa loppuu 
paljon ennen kuin muutokset 

yhteiskunnan tasolla alkaisivat 
näkyä.

ten oikeuksien suojelijoina. Näitä mah-
dollisia vaikutuksia en kuitenkaan itse tu-
lisi näkemään. Minun työni tässä maassa 
ja tässä operaatiossa loppuu paljon ennen 
kuin muutokset yhteiskunnan tasolla al-
kaisivat näkyä.

Tällä minun ja tytön kohtaamisella oli 
kuitenkin myös välitön muutosvaikutus. 
Siitä päivästä lähtien sain kävellä täysin 
rauhassa päämajalta kioskille, muiden 
kollegoiden raahatessa raajoissaan mu-
kanaan lapsilaumaa, joka huutaa ”give 
me a pound, give me a pound..”. Meille 
syntyi tytön kanssa sanaton side: hän tuli 
seuraavan vuoden ajan aina lähelleni kä-
velemään, koskaan kuitenkaan enää kos-
kettamatta, ja vaihdoimme muutaman 
sanan arabiaksi tai iskimme silmää hänen 
kavereidensa painostaessa minun kolle-
goitani.

En unohtanut itselleni tekemääni lu-
pausta antaa tytölle tukku puntia ennen 
kotiinpaluuta. Mutta vain muutama viik-
ko ennen missiosta lähtöäni tajusin kui-
tenkin yhtäkkiä, ettei tyttöä näkynytkään 
lauman jatkeena, enkä sen jälkeen enää 
koskaan nähnyt häntä. Realisti minus-
sa tietää, että tyttö on joko kuollut ma-
lariaan tai nälkään tai hänet on napattu, 
raiskattu ja tapettu joko rikollisten, ka-
pinallisjoukkojen tai poliisin toimesta. 
Valitsen kuitenkin uskoa ja toivoa, että 
hänet oli löytänyt jonkin kansainvälisen 
avustusjärjestön työntekijä, joka pelas-
ti tytön kadulta lastenkotiin ja kouluun. 
Ehkä tyttö joskus kirjoittaa jossain päin 
maailmaa muistelmiaan, joissa kertoo 
paostaan Darfurin kaduilta kohti parem-
paa elämää.
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Muistatko kun kerroin, 
että työtehtävämme 

määräytyvät mandaatin 
ja tehtävänkuvauksen 
perusteella? Eivät 

aina.

* * *

Afganistanissa opin lisää kärsivällisyy-
destä, diplomatiasta ja armeijakulttuu-
rista. Muistatko kun kerroin, että työ-
tehtävämme määräytyvät mandaatin ja 
tehtävänkuvauksen perusteella? Eivät 
aina. Minä päädyin Afganistanin tie-
dustelupalvelun, National Directorate 
of  Security26 eli NDS, päällikön epä-
viralliseksi mentoriksi varsin oudolla 
tavalla… Koska Kabulin liikenteestä 
ei koskaan tiennyt, viekö matka var-
tin vai tunnin, lähdimme aina tulkkini 
kanssa kohti NDS:n päämajaa hyvis-
sä ajoin ja saatoimme 
joutua sitten odotta-
maan syyttäjäkoulutet-
tavia jonkin aikaa. Kun 
koulutustila oli valmis 
päivään, siirryin kulut-
tamaan aikaa viraston 
pihalle tupakalle.

Pihalla oli lähes joka päivä aamuisin 
nuorimies, joka pesi tiedustelupalve-
lun silloisen päällikön, kenraali S:n au-
toa. Ujo nuori mies ymmärsi hiukan 
englantia mutta oli kovin arka puhu-
maan sitä itse. Juttelimme kuitenkin 
viikkojen kuluessa niitä näitä englan-
niksi, elekielellä ja minun osaamallani 
muutamalla darin sanalla.

Yhtenä päivänä minut kutsuttiin 
kesken koulutuspäivän kenraali S:n 
toimistoon. En ollut häntä ennen 
tavannut, koska uuvuttavat ja loppu-
mattomat ja alati pitkittyneet neuvot-
telut NDS:n koulutusten toteutuksista 

26   https://en.wikipedia.org/wiki/National_Director-
ate_of_Security, 21.10.2019

oli tehnyt edeltäjäni ja ja niistä oli so-
vittu NDS:n yksiköiden päälliköiden 
tasolla, ei NDS:n pääjohtajan kanssa. 
Arvelin heti, että tämä ei voi tietää 
mitään hyvää. Mietin mielessäni, mi-
tähän kontroversaalia olen luokassa 
tällä kertaa puhunut, ja odotin että nyt 
tulee a) pyyhkeitä ja b) potkut. Ja jos 
minä olin hieman huolissani, niin tulk-
kini oli kauhuissaan, tiedustelupalvelu 
NDS:llä kun oli varsin karu maine.

Kenraalin toimiston etuhuonees-
sa näin yllätykseksi yhdellä tietoko-
neella istumassa autonpesijäkaverini, 
joka tervehti minua leveällä hymyllä 

ja avasi heti kenraalin 
huoneen oven. Vartin 
verran istuskelimme 
kenraalin kanssa juo-
den teetä ja syöden pis-
taasipähkinöitä, kun-
nes en enää malttanut 
mieltäni ja tiedustelin, 

mistä moinen ilo ja kunnia juoda teetä 
hänen kanssaan. Kenraali: ”Ei mitään 
ihmeellistä. Minä halusin vain kiittää 
teitä siitä, että olette opettanut esikois-
pojalleni englantia.”

Ällistynyt ilmeeni paljasti, ettei mi-
nulla ollut aavistustakaan kenestä hän 
puhui. ”Niin, poikani, joka otti teidät 
vastaan, kehui kovasti englannin kie-
len tuntejanne. Se on tärkeä taito ny-
kymaailmassa. Minäkin haluaisin op-
pia vähän, eli voisimmeko juoda teetä 
yhdessä joka päivä? Ja jos koskaan 
tarvitsette meiltä mitään tai haluatte 
tuoda lisäkoulutuksia tänne, niin il-
moitatte vain pojalleni, koska haluatte 
koulutustilan ja montako koulutetta-

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Directorate_of_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Directorate_of_Security
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vaa haluatte käyttöönne, niin se järjestyy.”
Päädyimme sopimukseen, että tulen 

kerran viikossa juomaan teetä hänen 
kanssaan koulutuspäivien lounastauolla, 
minä puhun hänelle englanniksi ja hän 
vastaa niin pitkälle kuin pystyy ja jatkam-
me sitten tulkin välityksellä. Vähitellen 
luottamuksen kasvaessa kenraali alkoi 
kysyä minulta neuvoja erilaisiin arkisiin 
ja ammatillisiin asioihin. Välillä hän ky-
seli Suomen historiasta ja siitä, miten 
pieni maamme puolusti itsenäisyyttään 
Neuvostoliittoa vastaan ja kehittyi hyvin-
vointivaltioksi. Kaikenlaista keskustelua, 
jonka sisään pystyi sisällyttämään ihmis-
oikeusnäkökohtia ja laillisuusperiaatteen 
ja poliisietiikan perusteita.

Ja täytyy myöntää, että tässä järjeste-
lyssä oli hauskat puolensa. Kenraalin 
odotushuoneessa istui usein länsimaisia 
miehiä puku päällä ja kravatit kaulassa, 
salkkujen kanssa odottamassa vuoroaan 
kenraalin puheille. Minut ohjattiin heidän 
ohitsensa sisälle juomaan teetä tunniksi, 
sillä aikaa kravattiherrat saivat jäädä hi-
koilemaan odotushuoneeseen. Minulla ja 
EUPOLilla (eli EU:n poliisioperaatiolla 
Afganistanissa)27 ei ollut isoja käteistä 
rahaa täynnä olevia salkkuja annettavaksi 
kenraalille, mutta osasin juoda teetä, pol-
tella tupakkaa ja jutella autonpesijälle.

Tästä hyvin epätavallisesta ystävyydes-
tä huolimatta yhden kerran kenraali S. 
pelästytti minut. Kerroin lähteväni palve-
lusvapaalle seuraavaksi kahdeksi viikoksi 
ja tulevani häntä tapaamaan seuraavan 
kerran vasta kolmen viikon päästä. Ken-

27   EUPOL, http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/
missions-and-operations/eupol-afghanistan/pdf/eupol-
afghanistan-factsheet-january-2016_en.pdf, 21.10.2019

http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eupol-afghanistan/pdf/eupol-afghanistan-factsheet-january-2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eupol-afghanistan/pdf/eupol-afghanistan-factsheet-january-2016_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eupol-afghanistan/pdf/eupol-afghanistan-factsheet-january-2016_en.pdf
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Ukrainassa ymmärsin, 
miten heikosti edes me 
eurooppalaiset todella 

tunnemme kansainvälistä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä.

raali tuijotti minua hetken aikaa ja to-
tesi: ”I don´t let you out of  country.” 
Tutkin hänen ilmettään löytääkseni 
vihjeen siitä, että hän vitsailee, sitä 
kuitenkaan näkemättä ja tietoisena 
siitä, että halutessaan hän saa minut 
vaikka katoamaan Kabulin lentoken-
tällä jos niin haluaa… Katkaisin kiu-
sallisen hiljaisuuden: ”Muistatko kun 
puhuimme muumeista? Voisin tuoda 
tullessani Suomesta teille englannin-
kielisen muumikirjan ja siitä voitte 
opetella vielä lisää englantia. Miltäs 
kuulostaa? Nice?” Pääsin lentoken-
tällä koneeseen ja palvelusvapaille. 
Sellainen police adviser -homma sillä 
kertaa.

* * *

Ukraina opetti minulle, että Euroopan 
sivistyneisyys on melko pinnallista. 
Ihmis- ja perusoikeudet ovat meille 
kaikille tuttuja. Kaikkihan ne tietää! 
Oikeus elämään ja 
vapauteen ja tasa-
arvoisuuteen… ja… 
ja… mitä? Vasta Uk-
rainassa ymmärsin, 
miten heikosti edes 
me eurooppalaiset 
todella tunnemme 
kansainvälistä ihmisoikeuslainsää-
däntöä. Sudanissa ja Afganistanissa 
koulutusten peruslähtötaso oli pakko 
pitää melko vaatimattomana, koska 
melko iso osa koulutettavista yhteis-
työkumppaneista osasi hädin tuskin 
lukea ja kirjoittaa ja lukutaitoisillekin 
oli monimutkaisen tekstin sisäistämi-

nen vaikeaa. Ukrainassa kaikki kuiten-
kin osaavat ja usein poliiseilla on aina-
kin alempi korkeakoulututkinto.

Otin Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksen Ukrainassa koulutuksen 
perusteeksi, sillä myös Ukraina on 
allekirjoittanut ja ratifioinut tämän 
sopimuksen. Ihmisoikeussopimuk-
sen laajuus yllättää monet. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin onkin luon-
nehtinut sitä ”eläväksi dokumentiksi” 
(living document), joka muuttuu, ke-
hittyy ja tarkentuu yhteiskunnan mu-
kana. Tämä kehitys näkyy siinä, että 
oikeus elämään ja oikeus vapauteen 
ovat niin sanottua ”peruskauraa” ja 
yksilön oikeuksien laajuuden tulkin-
ta ja niiden rajapinnat ovat nousseet 
ihmisoikeuskeskustelun keskiöön. 
Usein meidän asiantuntijoiden ja neu-
vonantajien työnä onkin olla ikään 
kuin ”tulkkeja”. Ukrainassa käänsim-
me ihmisille ymmärrettävälle kielelle, 
mitä korkealentoinen ja monimutkai-

nen kansainvälinen 
lainsäädäntö ja sopi-
mukset tarkoittavat 
esimerkiksi Ukrainan 
itäosassa, kahden 
miljoonan ihmisen 
kaupungissa työtään 
tekevälle poliisikolle-

galle. Tämä käännöstyö edellyttää sitä, 
että kouluttajat tuntevat lainsäädän-
nön perusteellisesti ja tietävät myös, 
miten paikallinen lainsäädäntö tukee 
tai rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, 
joihin kohdemaa on sitoutunut.

Laajimpia koulutusprojektejani Uk-
rainassa oli perheväkivallan torjuntaan 
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Meidän kouluttajien oli 
tiedettävä, mitkä tahot voivat 

auttaa paikallista poliisia 
silloin, kun heidän omat 

rajalliset mahdollisuutensa 
loppuvat.

keskittyvä koulutus poliisiviranomaisille. 
Se sai inspiraationsa raportista28, jonka 
mukaan Ukrainassa noin 60 % poliiseis-
ta, syyttäjistä ja tuomareista piti uhrien 
tekemiä rikosilmoituksia perheväkivallas-
ta valheellisina ja oli sitä mieltä, että tois-
tuva väkivalta on oikeastaan uhrien oma 
vika ja yksityisasia. Tätä ihmisten pe-
rusoikeuksia käytännön tasolla selkeästi 
loukkaavaa tilannetta lähdimme ratko-
maan kehittämällä koulutuspaketin, joka 
samalla valmistelisi poliiseita Ukrainan 
omaan rikoslakiin tulossa oleviin, per-
heväkivallan kriminalisointiin liittyviin 
muutoksiin. Koulutimme satoja poliiseja 
eri puolilla Ukrainaa heidän omaan uu-
teen rikoslakiinsa ja sen asettamiin uusin 
velvoitteisiin.

Koulutus keskittyi paitsi perheväkival-
lan tutkimusmetodeihin rikoksena myös 
siihen, mitä mahdollisuuksia poliiseilla 
on käytettävissään rikoslain lisäksi. Mei-
dän kouluttajien oli tiedettävä, mitkä 
tahot voivat auttaa paikallista poliisia 
silloin, kun heidän omat rajalliset mah-
dollisuutensa loppuvat. Niinpä me toim-
me perheväkivallan torjuntakoulutuksiin 
fyysisesti paikalle myös alueen sosiaali-, 
koulu- ja terveysviranomaiset, ne yhteis-
työkumppanit, joita poliisit eivät olleet 
ikinä edes tavanneet… Esittelimme myös 
ne muut kansainväliset toimijat, jotka 
voivat auttaa ja tukea sen jälkeen, kun 
oman operaatiomme mandaatti päättyy.

Hyvin herättelevää koulutettaville oli 
tajuta, miten suoraan heidän oma työn-

28   DCAF, Domestic violence in Ukraine, https://www.dcaf.
ch/sites/default/files/publications/documents/Criminal%20
justice%20practice%20and%20violence%20against%20wom-
en_engl.pdf, 21.10.2019

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Criminal%20justice%20practice%20and%20violence%20against%20women_engl.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Criminal%20justice%20practice%20and%20violence%20against%20women_engl.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Criminal%20justice%20practice%20and%20violence%20against%20women_engl.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Criminal%20justice%20practice%20and%20violence%20against%20women_engl.pdf
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Mietipä itse 
kohdallesi, miten 
lojaali olisit 

työnantajalle tai 
paljonko välittäisit 

kansalaisten 
oikeuksista, jos 
omia oikeuksia 
poljettaisiin 

järjestelmällisesti.

sä liittyy Euroopan ihmisoikeussopi-
mukseen. Otin esimerkiksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistui-
men tuomion tapauk-
sessa Opuz v. Turkki29. 
Tässä tuomioon joh-
taneessa tapauksessa 
poliisin systemaattinen 
toimimattomuus johti 
perheväkivallan uhrin 
kuolemaan vuosikausia 
jatkuneen väkivallan ja 
väkivallan pelon jälkeen. 
Turkin valtio tuomittiin 
loukkauksista artiklaa 2 (right to life) 
ja artiklaa 3 (freedom from tortu-
re) vastaan, koska tuomioistuin näki 
vuosia jatkuneen pelon ja väkivallan 
olevan verrattavissa kidutukseen. Ja 
koska tilastollisesti perheväkivalta 
pääosin kohdistuu tiettyyn kansan-
osaan, naisiin, Turkin valtio tuomittiin 
myös syrjinnästä (artikla 14). Tämän 
käsittely koulutuksessa sai ukrainalais-
poliisit näkemään oman työnsä aivan 
uudessa valossa, tärkeämpänä ja osana 
isompaa kokonaisuutta.

Olen vähän ylpeä siitä, että perhe-
väkivallan torjuntakoulutukset eivät 
loppuneet siihen, kun meidän puolen-
toista vuoden mittainen projektimme 
loppui. Paikallinen poliisi, ne jotka oli-
vat olleet meidän koulutuksissamme, 
jatkavat nyt koulutuksia itsenäisesti. 
Se on niin sanottua paikallista omis-
tajuutta.

Vaikka kaikissa sodasta ja konflik-

29   Opuz v. Turkey, 33401/02, https://hudoc.echr.
coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]}, 
13.10.2019.

teista toipuvissa maissa korruptio on 
yhteisöjä syövä mätä, niin vasta Uk-

rainassa korruptio 
yhteiskunnassa, polii-
sissa ja oikeusjärjes-
telmässä iski minua 
vasten kasvoja. Jo-
tenkin Sudanissa ja 
Afganistanissa omat 
odotukseni olivat ol-
leet pienemmät. Uk-
rainassa asiat olivat 
yleisesti paremmin, 
mutta korruptio ja 

nepotismi olivat syvään juurtunut osa 
yhteiskuntaa.

Mietipä itse kohdallesi, miten lo-
jaali olisit työnantajalle tai paljonko 
välittäisit kansalaisten oikeuksista, jos 
omia oikeuksia poljettaisiin järjestel-
mällisesti ja jos et 4–6 kuukauteen olisi 
saanut sitä noin 100 dollarin kuukau-
sipalkkaasi, jolla perhe pitäisi ruokkia 
ja pitää kuivana ja lämpimänä. Tuli-
siko mieleen ottaa vähän lisäansiota 
lahjusten muodossa, jotta isäsi pääsee 
lääkäriin tai lapsesi saa koulukirjan?

Osaltaan korruptio Ukrainassa 
juontuu Neuvostoliiton ajalta, vaik-
ka itsenäistymisestä onkin jo yli nel-
jännesvuosisata. Ukrainan kuten niin 
lukuisten maiden, kuten Sudanin ja 
Afganistanin, historia on läpikulke-
neiden valloittajamaiden hyväksikäy-
tön varjostamaa. Ne ovat kansakun-
tia, jotka ovat vuosisatoja joutuneet 
kumartamaan vallanpitäjälle, joka voi 
vaihtua huomenna. Niissä vallitsee 
vahvimman valta eikä demokratia. 
Yksilöt ja yhteisöt eivät luota enää 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]}
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Monissa maissa nepotismi on 
byrokratian myötä muuttunut 

organisoituneeksi korruptioksi, 
jonka lonkeroita on kaikkialla.

kehenkään ylä- tai alapuolella, eivät val-
tion edustajiin tai yksityisiin. Ainoaksi tu-
eksi muodostuu perhe ja suku. Monissa 
maissa nepotismi on byrokratian myötä 
muuttunut organisoituneeksi korrupti-
oksi, jonka lonkeroita on kaikkialla. Siksi 
korruptiota vastaan on niin vaikea toimia.

Oli kuitenkin ilahduttavaa nähdä, mi-
ten koulutettavien asenteet hiukan avau-
tuivat, kun keskustelimme positiivisesta 
luotettavuuden kierteestä ja sen poliisissa 
avaamista mahdollisuuksista, siitä miten 
läpinäkyvyys ja luotettavuus helpottai-
sivat ja parantaisivat heidän elämäänsä, 
kun he saavat ne toimimaan läpi yhteis-
kunnan… askel, yksikkö ja organisaatio 
kerrallaan. Minä puolestani opin aivan 
uudella tavalla arvostamaan sitä, että 
Suomessa poliisikollegaan voi luottaa re-
hellisenä ammattilaisena.

* * *

On pelottavaa jättää taakse tuttu ja tur-
vallinen työympäristö sekä ne joita ra-
kastaa, jättää ystävät ja koti. Mutta joskus 
niin on tehtävä, on valittava tie, joka tun-
tuu mahdottomalta. Ja kun niin paljon on 
jätettävä taakseen, silloin tuntee olevansa 
yksin.

Yksi realiteetti on, ettei maailmalle krii-
sinhallintatehtäviin lähtiessä koskaan tie-
dä, palaako enää uudelle lomalle kotiin. 
Tein ensimmäisen testamenttini, kun läh-
din Sudaniin. En niinkään ajatellut tule-
vani ammutuksi alas YK:n helikopterissa 
– jota paikalliset ampuivat siksi, että luuli-
vat helikopterin olevan Sudanin hallituk-
sen ja tulossa polttamaan taas heidän ky-
läänsä – vaan siksi, että Darfurissa malaria 

On pelottavaa jättää 
taakse tuttu ja turvallinen 
työympäristö sekä ne joita 

rakastaa, jättää ystävät ja 
koti. 
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Työssämme poliisina 
puolustamme toisia 

ihmisiä rajuimmillaan 
oman terveytemme ja 
elämämme hinnalla ja 

todennäköisyys kohdata 
väkivaltaa on suurempi 

kuin monissa muissa 
ammateissa.

ja muut tappavat trooppiset taudit ja 
loiset olivat arkipäivää. Testamenttia 
on pitänyt matkan varrella päivittää. 
Minulle on myös tullut tavaksi siivota 
kotini aina, kun läh-
den palvelusvapailta 
takaisin töihin operaa-
tioon, ihan vain siltä 
varalta, että joku muu 
joutuu tyhjentämään 
kotini lopullisesti. Sii-
vousrutiinista on tullut 
melkeinpä ”good luck 
charm”.

Työssämme polii-
sina puolustamme toisia ihmisiä ra-
juimmillaan oman terveytemme ja 
elämämme hinnalla ja todennäköisyys 
kohdata väkivaltaa on suurempi kuin 
monissa muissa ammateissa. Se on to-
siasia, joka on vain hyväksyttävä polii-
sin ammatinvalinnan myötä. Toisaalta 
meidät koulutetaan ja valmistellaan 
väkivallan kohtaamiseen ja siihen, mi-
ten käsitellä noiden kohtaamisten he-
rättämiä tunteita.

Tuo riskinotto niin poliisin työssä 
kuin operaatiossa, se etten ehkä enää 
palaa kotiin, on aiheuttanut minulle 
myös huonoa omaatuntoa. Olenko 
minä oikeutettu aiheuttamaan läheisil-
leni, vanhemmille, suvulle ja ystäville 
sen jatkuvan huolen, joka heillä on 
turvallisuudestani? On varmasti ollut 
sydäntä raastavaa nähdä tv-uutisia Su-
danista tai Afganistanista tietämättä, 
olenko minä kunnossa ja turvassa.

Eikä operaatioihin lähtemistä tar-
vitse ajatella edes näin dramaattises-
ti, kuoleman kautta, mutta sinä jätät 

myös läheisesi yksin arkeen. Puolisoi-
den ja mahdollisten lasten on tultava 
toimeen omillaan.

Uuteen rooliin joutuminen voi saada 
jopa koomisia piirteitä. 
Darfurissa oli vuonna 
2007 vielä pieniä haas-
teita muun muassa pu-
helinyhteyksien kans-
sa. Pystyin soittamaan 
ensimmäisen kerran 
omalla puhelimella 
miehelleni kotiin vasta 
uudenvuodenaattona, 
melkein kaksi kuu-

kautta lähdön jälkeen. Seisoin Saharan 
aavikon laidalla, kuunsirpin alla, sen 
saman kuun, joka näkyi toisin päin 
kallellaan kotona Savossa, kun puhe-
lu viimein yhdistyi. Odottamani ro-
manttisen puhelun sijaan miehen en-
simmäinen kysymys oli: ”Miksei tämä 
digiboksi tallenna?” Minä olin meidän 
perheen tietokone- ja tekniikkavastaa-
va, joka aina fiksasi IT-ongelmat, ja 
nyt lähestyvän jääkiekko-ottelun takia 
mies oli epätoivon partaalla… Vaikka 
silloin ei naurattanut, vaan melkein 
löin luurin hänelle korvaan, tajusin 
onneksi, että lähtöni takia hän joutui 
nyt hoitamaan yksin asioita ja huolia, 
joita en ollut jakamassa ainakaan pa-
riin kolmeen kuukauteen.

Eri muodoissa samat asiat toistuvat 
eri perheissä eri tavoilla. Kotiin jäävät 
puolisot joutuvat ottamaan sellaisia 
rooleja ja vastuita, joita he eivät ole 
valinneet, jotta sinä olet saanut läh-
teä kriisinhallintatehtäviin maailmalle. 
Afganistanin Helmandista käsin vai-
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Paluu kotiin ja niin sanottuihin 
”oikeisiin töihin” operaation 
jälkeen on monille rankkaa. 

kea on järjestellä vuotavan katon korja-
usta tai silitellä kuumeisen lapsen otsaa. 
Ja sydän meinaa särkyä, kun saat kesken 
koulutuksen tekstiviestin, että oma äiti-
si on saanut sydänkohtauksen, ja tiedät, 
että vie ainakin kolme päivää ennen kuin 
hyvälläkään tuurilla pääset kotiin saakka 
hänen vierelleen. Ne ovat hetkiä jolloin 
miettii, onko tämä sen arvoista.

Ulkomaan komennukset ovat kui-
tenkin vain väliaikaisia tehtäviä. Perus-
työmme ja työnantajamme on Suomessa, 
poliisissa. Taustatyönantajalla on ensisi-
jainen oikeus työpanokseemme ja osaa-
miseemme. Ulkomaantehtävät tukevat 
sitä ja ovat toivottavasti luonnollinen ja 
positiivinen osa urapolkuamme koti-
maassa.

Paluu kotiin ja niin sanottuihin ”oikei-
siin töihin” operaation jälkeen on monille 
rankkaa. Missiollehan on lähdetty hake-
maan uusia haasteita ja motivoituneena 
kohtaamaan kaikki mahdolliset vastoin-
käymiset ja esteet. Kotiinpäin palatessa ei 
motivaatio ole sen enempää hukassa kuin 
lähtiessäkään, mutta joskus vastaanotto 
Suomen päässä voi olla aika tylyä. Kol-
lega saattaa kysyä sinulta, ”miltä tuntuu 
tulla töihin loman jälkeen?” – kun olet 
painanut ympäripyöreitä päiviä kaikkesi 
antaen ja illatkin ovat usein menneet seu-
raavan päivän työasioiden valmisteluihin. 
Toisin kuin Suomessa, missiolla ei tun-
neta ylityövapaita tai -korvauksia. Tylyltä 
tuntuu sekin, kun ainoa asia mikä kiin-
nostaa työstä ulkomailla on: ”Paljonko 
sitä massia on nyt sitten tienattu?” Mie-
luummin puhuisi siitä, miten on joutunut 
ja saanut venyttää itsensä, älynsä, jaksa-
misensa ja osaamisensa äärirajoille. Sik-
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sihän sitä osittain on tullut missioille 
lähdettyäkin. Tietysti myös missiolta 
palaajien pitää katsoa peiliin. Ehkä 
joku kotiinpalaaja on antanut sellaisen 
kuvan työstämme, joka ei ole joko to-
siasioihin perustuva tai ainakaan totta 
kaikkien kohdalla.

Operaatioihin lähtevien pitää hy-
väksyä myös se, että ”poissa silmistä 
– poissa mielestä” pätee myös työ-
paikalla. Sitä voisi verrata tunteeseen, 
kun aikuisena palaa lapsuudenkotiin. 
Itse kokee kasvaneensa niin ihmisenä 
kuin ammattilaisena ylös- ja eteen-
päin, mutta vanhemmat kohtelevat 
edelleen teininä…

Joka kerta missiolta palatessani tie-
dän kuitenkin, että en ole vain auttanut 
kohdemaata ja sen kansalaisia heidän 
oikeusturvansa parantamista tuke-
malla, vaan lisäksi olen tehnyt osani 
Suomen kansainvälisten velvoittei-
den täyttämiseksi. Pi-
tää myös muistaa, että 
mitä parempia ja kou-
lutetumpia poliiseja ja 
viranomaisia konflik-
tien repimissä maissa 
on ja mitä toimivampia 
lakeja heitä autetaan 
siellä kehittämään, 
sitä tehokkaammin he estävät omalta 
osaltaan paikallisten rikollisorganisaa-
tioiden levittäytymisen Eurooppaan, 
myös Suomeen. Vaikka Suomesta 
katsoen näyttää siltä, että kotimaahan 
palaaja on vain ollut ”poissa rivistä”, 
hänellä ei ole ollut ihan pieni vastuu 
edustaessaan osaltaan Eurooppaa, ko-
timaataan ja organisaatiotaan.

Lisäksi jokainen ulkomailla työsken-
nellyt tuo mukanaan kattavan kansain-
välisen verkoston. Missioiden ansiosta 
Euroopassa, Afrikassa tai Kaukasiassa 
ei ole montakaan maata, jonka polii-
siorganisaatioon suomalaisilla polii-
seilla ei olisi henkilökohtaisia suhteita. 
Jokainen tuo mukanaan myös sellais-
ta tietoa ja osaamista palvelusmaan 
kulttuurista ja tavoista, jota voi käyttää 
hyväkseen täällä kotimaassa asiakas-
kohtaamisissa ja tutkinnassa lukuisilla 
tavoilla.

* * *

Kun olin palannut ensimmäiseltä ko-
mennukseltani Darfurista Suomeen, 
kirjoitin CMC:n erikoisjulkaisuun 
vuonna 2009, että upeinta missioelä-
mässä olivat ystävät. Tiesin jo silloin, 
että joitakin heistä en näe enää kos-

kaan, mutta joihinkin 
tulen pitämään yh-
teyttä lopun elämääni. 
Kerroin, että läheisim-
miksi ihmisiksi minulle 
muodostui paikallinen 
Suomi-perheeni eli 
ne kolme suomalaista 
mieskollegaa, joiden 

kanssa asustimme yhteistä taloa El 
Fasherissa.

Heidän lisäkseen tutustuin kirjavaan 
läpileikkaukseen ihmisiä eri puolilta 
maailmaa. Muistelin kirjoituksessani 
fyysisesti pieniä filippiiniläisiä, jot-
ka olivat työssä oikeita käsiäni – hei-
dän käsiinsä olisin luottanut elämäni. 
Nämä sissisodassa kasvaneet miehet 

Operaatioihin 
lähtevien pitää 

hyväksyä myös se, että 
”poissa silmistä – 

poissa mielestä” pätee 
myös työpaikalla.
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toteuttivat heille antamani tehtävät löytä-
en aina keinot selvittää tiensä ulos um-
pikujista, vaikka tehtävät saattoivat olla 
ennalta arvioiden mahdottomia. Kirjoi-
tin, että parhaalta ystävältäni Williltä opin 
Darfurin korventavan kuuman auringon 
alla sanonnan, josta mahdottomilta tun-
tuvina hetkinä tuli lähes mantrani: ”Rest 
if  you must, but don’t you quit.”

Kiteytin kirjoituksessani, että koin mis-
sion ”mahdollisuutena määrittää itsensä 
uudelleen, ilman menneisyyttä ja toteut-
taa itseäni ilman arvomerkkejä tai virka-
nimikkeitä, todellisten kykyjeni mukaan”.

Tuo 10 vuotta sitten kirjoitettu teksti 
pitää edelleen paikkansa. Voisitpa nähdä 
kuvia ystävistä, joita missioilla olen saa-
nut. Jokaiselta reissulta minulle on jäänyt 
ystäviä, jotka kulkevat mukana sydämes-
säni niin kauan kuin täällä ollaan. Missi-
oilla saat uuden extended familyn, laajen-
netun perheen. Osaa heistä et näe enää 
koskaan ja toisiin heistä törmäät uudel-
leen ja uudelleen mitä odottamattomim-
missa paikoissa. Nämä ovat myös niitä 
ainoita ihmisiä, jotka todella ymmärtävät 
mistä puhut kun kerrot työstä ja elämästä 
operaatioissa. Saman asian tulet huomaa-
maan poliisin työsi suhteen: sekä haasteet 
että työn annin ymmärtävät todella vain 
ne, jotka jakavat kokemuksen kanssasi.

Tämän artikkelin otsikko ”Kahden 
maailman välissä” oli päässäni työnimenä 
jo kirjoittamista aloittaessani. Kirjoittaes-
sani tajusin aiempaa selvemmin näiden 
kahden maailman yhteyden. Ilman työtä 
Suomessa ja siitä kertynyttä osaamista en 
olisi kovinkaan hyödyllinen asiantuntija 
enkä kouluttaja maailmalla. Ilman maail-
malta saatua kokemusta olisin kovin eri-

Jokaiselta reissulta minulle on 
jäänyt ystäviä, jotka kulkevat 
mukana sydämessäni niin kauan 

kuin täällä ollaan.
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lainen ihminen ja poliisi.
Nyt kun lopettelen kirjoittamista, 

tuntuu etten ole ehtinyt kuin ylimal-
kaisesti raapaista siviilikriisinhallinnan 
pintaa ihan vain omasta käytännön 
poliisitoimijan näkökulmastani. Jon-
kun toisen tarina samasta aiheesta 
olisi täysin erilainen eri tehtävistä ja 
eri operaatioista johtuen. Monen asi-
antuntijan päätyö on tukea itse ope-
raation toimintaa päämajasta käsin, 
harvoin paikallisia edes tavaten. Jos 
siviilikriisinhallintatehtävät alkoivat 
kiinnostaa sinua, lue lisää alaviitteis-
sä olevista linkeistä ja lukuvinkkeinä 
olevista kirjoista30. Ehkä me joskus 
näemme siviilikriisinhallinnan perus-
koulutuksessa31 tai jossain päin maail-
maa operaatiossa kollegoina.

Pitää muuten joku päivä lähettää 
käsinkirjoitettu kiitoskirje sille vähän 
ärsyttävälle tyypille Poliisikoulun au-
ditoriossa, jonka ansiosta löysin kan-
sainvälisistä tehtävistä henkisen kotini.

30   Testaa nykyisiä käsityksiäsi siviilikriisinhallintaan liit-
tyvistä asioista mm. Entrin (Europe’s new training iniative for 
Civilian Crises management) sivustoilla olevien testien avulla: 
https://entriforccm.eu/resources/e-learning.html. 
Tutustu myös viimeisimpään perusoppaaseen: https://www.
entriforccm.eu/resources/handbook.html.
31   CMC Finland Koulutus, https://www.cmcfinland.fi/
siviilikriisinhallinta/koulutus/, 21.10.2019
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Roosa Rentola työskentelee 
Poliisiammattikorkeakoulussa 
poliisiviestinnän lehtorina.

Rentola valmistui poliisiksi 
vuonna 2017. Tätä ennen  
hän opiskeli äidinkielen opet-
tajaksi pääaineenaan suomen 
kieli. Rentola perehtyi poliisi 
(AMK) -tutkinnon opinnäyte-
työssään forensiseen lingvis-
tiikkaan eli kielentutkimuksen 
suuntaukseen, jonka tavoit-
teena on tuottaa tietoa esi-
tutkinta- ja tuomioistuin- 
prosessia varten.

Rentola on toiminut äidin-
kielen ja suomi toisena kielenä 
-opettajana sekä tutkinta- 
tehtävissä poliisissa.

Artikkeli on kirjoitettu  
vuonna 2017.

Kielen jäljillä 
sylttytehtaalle

ROOSA RENTOLA

Poliisi hyödyntää esitutkinnassa 
paljon erilaisia tieteitä ja niihin 
perustuvia tutkintamenetelmiä. 

Jokainen poliisiopiskelija opettelee 
opintojen aikana esimerkiksi taltioi-
maan sormenjälkiä, DNA-näytteitä 
ja jalkineenjälkiä rikospaikalta. Näyt-
teet analysoidaan Keskusrikospolii-
sin Rikosteknisessä laboratoriossa, ja 
lausunto lähetetään rikostutkijalle lii-
tettäväksi esitutkinta-aineistoon. Saa-
dut tulokset luonnollisesti suuntaavat 
tutkintaa: jos esimerkiksi huumaus-
ainerikosepäilyn yhteydessä löydetty 
huumausaineeksi epäilty aine tode-
taan laboratoriossa perunajauhoksi, 
asiassa ei ole ainakaan kyseisen aineen 
osalta syytä epäillä rikosta. Toisaalta 
jos huumausaineet liittyvät kuoleman-
tapaukseen ja niitä löydetään oikeus-
lääketieteellisen ruumiinavauksen yh- 
teydessä vainajan elimistöstä, sitä 
kautta voidaan saada tietoa esimerkik-
si jonkin muuntohuumeen esiintymi-
sestä ja levinneisyydestä.

Joskus esitutkinnassa vaadittu am-
mattitaito on sellaista, ettei se kuulu Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Joskus esitutkinnassa vaadittu 
ammattitaito on sellaista, 
ettei se kuulu rikostutkijan 
tai poliisiorganisaation 

alaisuudessa työskentelevien 
ihmisten repertuaariin.

rikostutkijan tai poliisiorganisaation 
alaisuudessa työskentelevien ihmisten 
repertuaariin. Tällöin voi olla tarpeen 
kääntyä ulkopuolelta tulevien asian-
tuntijoiden puoleen. Esimerkiksi lää-
ketieteen ammattilaiset ovat osallisena 
poliisin tutkimuksiin liittyvissä teh-
tävissä monin eri tavoin. Kun poliisi 
tekee kuolemansyyn selvittämiseen 
liittyvää tutkimusta, se määrää oi-
keuslääketieteellisen ruumiinavauksen 
tehtäväksi vainajalle. Tämän toimen-
piteen suorittaa oikeuslääkäri, jonka 
päätöihin kyseiset tehtävät kuuluvat. 
Oikeushammaslääketieteen mene-
telmien avulla puolestaan voidaan 
esimerkiksi tunnistaa tuntemattomia 
vainajia.

Monet forensiset tieteet ja niiden 
tutkimusmenetelmät, kuten oikeus-
lääketiede, ovat vakiinnuttaneet ase-
mansa. Osa aloista on vielä tunte-
mattomampia ja tekevät tuloaan. Yksi 
näistä on lingvistiikka eli kielentutki-
mus. Tutkimalla 
rikokseen liittyviä 
tekstejä ja niiden 
kieltä on maailmal-
la löydetty näyt-
töä monenlaisiin 
rikoksiin liittyen, 
kuten sarjamur-
haaja Unabombe-
rin tapauksessa Yhdysvalloissa. Hän 
oli Yhdysvaltain liittovaltion keskusri-
kospoliisille FBI:lle suoranainen suur-
operaatio, joka kesti kaksi vuosikym-
mentä tutkintoineen, kiinniottoineen 
ja oikeuskäsittelyineen. Osoittautui, 
ettei Unabomber ollutkaan aivan ta-
vallinen keskivertoihminen, mutta hä-
nen kiinni jäämisensäkään ei perustu-

nut tavanomaisiin poliisin käyttämiin 
tutkintakeinoihin. Hänen asuntoonsa 
suoritettu kotietsintä taattiin liitto-
tuomioistuimen antamalla kotietsin-
täluvalla, jonka peruste oli tiettävästi 
Yhdysvaltain historiassa ensimmäinen 
laatuaan.

Unabomberiksi nimetty henkilö 
aloitti pommien lähettämisen vuon-
na 1978. Kaksi ensimmäistä pommia 
lähetettiin Northwestern-yliopiston 
kampukselle Chicagoon, ja kolman-
nen oli tarkoitus pudottaa Chicagosta 
Washingtoniin matkalla ollut Ameri-
can Airlinesin lento 444. Tuo pommi 
ei kuitenkaan lauennut kunnolla. Kos-
ka pommien kohteina olivat olleet yli-
opisto (university) ja lentoyhtiö (air-
line), lähettäjää alettiin kutsua ensin 
koodinimellä UNABOMB, ja myö-
hemmin se vakiintui Unabomberiksi. 
Kaiken kaikkiaan pommien uhreina 
kuoli kolme ja loukkaantui 24 ihmistä. 

Unabomberin tapauksen parissa 
työskenteli yli 150 
tutkijan, analyy-
tikon ja muiden 
asiantuntijoiden 
joukko. Pommien 
osia tutkittiin tar-
koin erilaisilla fo-
rensisilla mene-
telmillä, mutta 

tulokset eivät juuri hyödyttäneet lähet-
täjän löytämisessä. Pommit oli kasattu 
tarvikkeista, joita oli mahdollista hank-
kia lähes mistä tahansa. Myöskään uh-
rien taustojen tutkiminen ei tuottanut 
tuloksia, ja myöhemmin kävikin ilmi, 
että heidät oli valittu sattumanvaraises-
ti. Vuosien varrella FBI:llä oli monen-
laisia teorioita tekijästä. Sekä mies- että 
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Tutkimalla rikokseen liittyviä 
tekstejä ja niiden kieltä on 
maailmalla löydetty näyttöä 

monenlaisiin rikoksiin 
liittyen, kuten sarjamurhaaja 

Unabomberin tapauksessa 
Yhdysvalloissa.

Unabomberin tapauksen parissa 
työskenteli yli 150 tutkijan, 

analyytikon ja muiden 
asiantuntijoiden joukko. 

naisepäiltyjä tutkittiin, ja Unabomberin 
ammatiksi arveltiin muun muassa len-
tokonemekaanikkoa tai tieteilijää. Välillä 
uskottiin, että kyse olisi vallankumouksel-
lisesta ryhmittymästä eikä yhden ihmisen 
aikaansaannoksista, kun sanomalehdille 
lähetetyissä kirjeissä tekijäksi nimettiin 
anarkistiryhmä FC, Freedom Club. Vuon-
na 1995 Unabomber teki kuitenkin uu-
denlaisen siirron, joka johti lopulta hänen 
uransa päättymiseen.

Useat yhdysvaltalaislehdet vastaanotti-
vat 35 000-sanaisen manifestin ”Indust-
rial Society and its Future” (suom. ”Teol-
linen yhteiskunta ja sen tulevaisuus”). 
Tekstissä arvosteltiin nykyajan yhteis-
kuntaa ja pohdittiin teknologian tuomia 
uhkia yksilö- ja yhteiskuntatasolla:

The industrial-technological system may sur-
vive or it may break down. If  it survives, 
it MAY eventually achieve a low level of  
physical and psychological suffering, but only 
after passing through a long and very pain-
ful period of  adjustment and only at the cost 
of  permanently reducing human beings and 
many other living organisms to engineered 
products and mere cogs in the social machine.

Tekstin lähettäjä ilmoitti olevansa Una-
bomber ja esitti tarjouksen, että mikäli 
teksti julkaistaisiin, pommien lähettämi-
nen loppuisi. FBI:n johtaja ja oikeusmi-
nisteri myöntyivät lopulta tekstin julkai-
suun. Perusteena oli mahdollisuus, että 
joku lukijoista voisi tunnistaa kirjoittajan. 
Päätökseen oli vaikuttamassa FBI:n profi-
loija, James Fitzgerald, joka oli pyynnöstä 
liittynyt mukaan tutkijatiimiin. Hän arveli, 
että manifestin kieli, jota ei aiemmin ollut 
tutkittu, antaisi vastauksia tekijän henkilöl-
lisyyttä koskeviin kysymyksiin.
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David Kaczynski tarjosi 
FBI:lle veljensä 

kirjoittamia kirjeitä ja 
dokumentteja tutkittavaksi, 
ja Fitzgerald teki tekstien 

kieltä vertailtuaan 
johtopäätöksen, että 

manifestin kirjoittaja oli 
lähes varmuudella sama henkilö. 

Washington Post ja New York Ti-
mes julkaisivat manifestin, ja FBI sai 
tuhansilta ihmisiltä vihjeitä mahdolli-
sesta kirjoittajasta. Yksi niistä herätti 
erityistä huomiota: David Kaczynski 
ilmoitti, että tekstissä käytetty kieli ja 
sananvalinnat toivat 
hänelle mieleen hä-
nen veljensä, Theo-
doren. Erityisesti 
erikoinen ilmaus 
cool-headed logician oli 
kiinnittänyt hänen 
huomionsa. David 
Kaczynski tarjosi 
FBI:lle veljensä kir-
joittamia kirjeitä ja 
dokumentteja tut-
kittavaksi, ja Fitzgerald teki tekstien 
kieltä vertailtuaan johtopäätöksen, 
että manifestin kirjoittaja oli lähes var-
muudella sama henkilö. 

Theodore ”Ted” Kaczynskin taus-
toja selvitettiin, ja kävi ilmi, että hän 
oli syntynyt 1942 ja ollut jo lapsena 
poikkeuksellisen älykäs ja kyvykäs 
koulussa. Vain 16-vuotiaana hän oli 
aloittanut opinnot Harvardin yliopis-
tossa, jatkanut opintoja Michiganin 
yliopistossa ja väitellyt matematiikan 
tohtoriksi. 25-vuotiaana hän oli pääs-
syt apulaisprofessoriksi Kalifornian 
yliopistoon Berkeleyhyn. Kaksi Una-
bomberin pommeista oli lähetetty 
sinne. Kaczynski oli kuitenkin jättänyt 
työnsä ja muuttanut Salt Lake Cityn 
kautta lopulta vuonna 1971 Mon-
tanan osavaltioon, lähelle Lincolnin 
kylää. Veljekset olivat yhdessä raken-
taneet alkeellisen, sähköttömän mö-
kin, johon Ted oli asettunut asumaan. 
Hän ihannoi koskematonta luontoa ja 

uskoi, että teknologian kehittyminen 
vaarantaisi koko ihmiskunnan tulevai-
suuden. Hän kävi sotaa teknologian 
kehitystä vastaan ja koki, että pommi-
en uhrit olivat oikeutettuja.

Kaczynskin mökille haettiin kotiet-
sintälupaa, jonka 
perusteena olivat 
paitsi Davidin 
tarjoamat tausta-
tiedot myös Fitz-
geraldin tekemän 
kielentutkimuk-
sen tulokset. En-
simmäistä kertaa 
Yhdysvaltain his-
toriassa tekstiana-
lyysilla saatuja tu-

loksia esitettiin liittotuomioistuimessa 
todisteina. Oikeus arvioi näytön ja 
myönsi luvan kotietsinnän suorittami-
seksi. 

Keväällä 1996 tutkijat pidättivät Ted 
Kaczynskin ja suorittivat etsinnän 
hänen asunnolleen. Etsinnällä löytyi 
pommien osia, kymmeniä tuhansia 
sivuja käsinkirjoitettuja pomminteko-
ohjeita ja kuvauksia Unabomberin 
teoista, sekä yksi valmiiksi rakennettu, 
lähetystä odottanut pommi. Tekstien 
joukossa oli vuosikymmen aiemmin 
kirjoitettu lehtijuttu, joka käsitteli sa-
moja aiheita kuin manifesti. Sen kieltä 
verrattiin manifestiin ja tutkimukset 
osoittivat, että tekstien sanasto, kieli-
opilliset piirteet ja sanaliitot sisälsivät 
merkittäviä yhtäläisyyksiä. FBI:n mu-
kaan tekstit olivat saman kirjoittajan 
laatimia.

Kaczynskin puolustus yritti oikeu-
dessa horjuttaa kielentutkimuksel-
la saatujen todisteiden painoarvoa. 
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Ensimmäistä kertaa 
Yhdysvaltain historiassa 
tekstianalyysilla saatuja 

tuloksia esitettiin 
liittotuomioistuimessa 

todisteina.

James Fitzgeraldista tuli 
myöhemmin FBI:n toistaiseksi 

ainoa vakituisessa 
palveluksessa ollut forensinen 

lingvisti eli kielentutkija, ja 
Unabomberin tapaus oli hänen 

ensimmäisiään. 

Puolustuksen hyödyntämän kielentut-
kijan mukaan yksittäisten sanojen esiin-
tyminen ihmisen kielenkäytössä ei ole 
merkityksellistä, koska kuka tahansa voi 
käyttää koko kielen sanavarastosta mitä 
tahansa sanoja. Kielentutkija poimi ma-
nifestista yhteensä kaksitoista sanaa ja sa-
naliittoa, jotka hänen mukaansa voisivat 
esiintyä missä tahansa tekstissä ja siten 
osoittaisivat, ettei kirjoittajan tunnista-
miseen kielen perusteella voi luottaa. 
Näitä ilmauksia olivat esimerkiksi clearly, 
gotten, in practice ja moreover. FBI suoritti 
sanoille internetissä hakuja, ja haettaes-
sa yksittäisillä tai muutamilla mainituilla 
sanoilla hakutuloksia todella oli useita 
miljoonia. Kun haku rajattiin koskemaan 
kaikkia puolustuksen kritiikin kohteeksi 
nostamia esimerkkejä, tuloksena oli kui-
tenkin vain 69 hakutulosta, jotka kaikki 
osoittautuivat internetissä julkaistuiksi 
versioiksi manifestista. Tämä vesitti puo-
lustuksen väitteen siitä, että sananvalinta 
olisi yksilön kielessä sattumanvaraista. 

Monivaiheinen oikeudenkäynti päättyi 
lopulta siihen, että Kaczynski myönsi 
kaikki rikokset, joista häntä syytettiin, ja 
vuonna 1998 hänet tuomittiin elinkau-
tiseen vankeusrangaistukseen, jota hän 
istuu korkean turvaluokituksen vankilas-
sa. James Fitzgeraldista tuli myöhemmin 
FBI:n toistaiseksi ainoa vakituisessa pal-
veluksessa ollut forensinen lingvisti eli 
kielentutkija, ja Unabomberin tapaus oli 
hänen ensimmäisiään.

* * *

Maailmalla forensinen lingvistiikka on 
jo asemansa vakiinnuttanut, merkittävä 
kielentutkimuksen suuntaus. Aiheesta on 
julkaistu monipuolisesti tieteellistä kirjal-
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Maailmalla forensinen 
lingvistiikka on jo 

asemansa vakiinnuttanut, 
merkittävä 

kielentutkimuksen suuntaus.

lisuutta ja sitä opetetaan yliopistota-
solla. Oma kiinnostukseni forensista 
lingvistiikkaa kohtaan pohjaa polii-
siopintojani edeltäneeseen elämääni. 
Olen lapsesta asti haaveillut poliisin 
ammatista, mutta kun vuonna 2007 
kirjoitin ylioppilaak-
si, en vielä täyttänyt 
silloisia kelpoisuus-
vaatimuksia enkä 
voinut hakea kou-
lutukseen. Minul-
ta puuttui vaadittu 
vuoden mittainen 
työkokemus, ja B-luokan ajo-oikeus-
kin piti hankkia. Tein lukion jälkeen 
yhden talven töitä kotikaupunkini 
seurakunnan nuorisotoimistolla, joka 
oli ollut tärkeä yhteisö rippikoulun jäl-
keiset vuodet, ja arvelin tähtääväni po-
liisiksi. Työkokemuksen hankkimisen 
ohella aloin kuitenkin kokea kasvavaa 
painetta siitä, ettei välivuotta voisi 
hyvällä omallatunnolla viettää tyh-
jän päällä, ilman minkäänlaista tietoa 
opiskelupaikasta. Vaikka lukioaikoina 
ensisijainen kiinnostuksenkohteeni 
olivat vieraat kielet, jonkin päähänpis-
ton seurauksena laitoin hakupaperit 
Jyväskylän yliopistoon suomen kie-
len oppiaineeseen. Loppujen lopuk-
si syksyllä 2008 päädyin aloittamaan 
suomen kielen opinnot äidinkielen-
opettajalinjalla. Sivuaineina opiskelin 
kirjallisuutta, puheviestintää ja opetta-
jan pedagogiset opinnot. 

Kuusi ja puoli vuotta yliopistossa 
olivat merkittävää aikaa oman identi-
teetin muodostumisen ja analyyttisen 
ajattelun kehittymisen kannalta. Mitä 
pidemmälle opinnoissa edetään, sitä 
enemmän opiskelijan tulee ottaa vas-

tuuta opinnoistaan ja kyetä tekemään 
itsenäisiä valintoja opintojen sisältö-
jen suhteen: Opiskelisinko ennemmin 
kotimaisen vai ulkomaisen kirjallisuu-
den kursseja? Kiinnostaisiko minua 
maahanmuuttajien opettaminen ja 

suomi toisena kiele-
nä -opetusharjoitte-
lun suorittaminen? 
Mikä aihe kiinnostaa 
minua niin paljon, 
että olen valmis viet-
tämään sen parissa 
ainakin vuoden päi-

vät ja kirjoittamaan siitä maisterintut-
kielman verran tieteellistä tekstiä? 

Onnekseni koin heti ensimmäi-
sestä opiskeluvuodesta lähtien, että 
yliopistoyhteisö oli minua varten, ja 
pääsin mukaan suomen kielen opis-
kelijoiden toimintaan ja tutustuin 
ystäviin, jotka ovat edelleen elämäs-
säni matkassa, vaikka tiemme ovat 
vieneet toistaiseksi eri suuntiin. Osa 
samaan aikaan kanssani opiskelleista 
vuosikurssikavereista on jo vakitui-
sissa opettajan viroissa, mutta minä 
en luopunut poliisihaaveistani. Kun 
maisteriopinnot alkoivat olla loppu-
suoralla, täytin netissä Poliisiammat-
tikorkeakoulun hakemuksen ja aloin 
valmistautua pääsykokeisiin. Luin 
systemaattisesti pääsykoemateriaalia 
läpi, kävin juoksulenkeillä ja kunto-
salilla ja hankin todistuksen uimatai-
dostani. Samaan aikaan tein loppuun 
gradua ja työskentelin täysipäiväisesti 
maahanmuuttajien suomen opettaja-
na. Tuo vuosi oli työntäyteinen, mut-
ta lopulta kaikki eteni suoraviivaisesti 
ja toiveideni mukaan, kun sain opis-
kelupaikan ensimmäisellä yrittämällä, 
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Olen lapsesta asti haaveillut 
poliisin ammatista, mutta 
kun vuonna 2007 kirjoitin 
ylioppilaaksi, en vielä 
täyttänyt silloisia 

kelpoisuusvaatimuksia enkä 
voinut hakea koulutukseen.

Osa samaan aikaan 
kanssani opiskelleista 
vuosikurssikavereista on 

jo vakituisissa opettajan 
viroissa, mutta minä en luopunut 

poliisihaaveistani.

gradu valmistui ja pankkitilille kertyi 
rahaa opiskeluelämää varten. Viimeisen 
suomen kielen kurssin suoritin lopulta 
samalla kun aloittelin opintojani Tam-
pereella.

En enää muista, mistä olen alun alka-
en lapsena keksinyt, että haluaisin isona 
poliisiksi. Ennen poliisiopintojani en ole 
tuntenut poliisina työskenteleviä ihmi-
siä, eikä suvussani ole lainkaan amma-
tin sukurasitteita. Ensimmäistä kertaa 
tutustuin vähän enemmän organisaation 
toimintaan, kun yhdeksännellä luokalla 
koulussa menin työelämään tutustumis-
jaksolla kahdeksi viikoksi töihin silloi-
seen Savonlinnan kihlakunnan poliisi-
laitokseen. Kului kuitenkin vielä yli 10 
vuotta, ennen kuin lopulta hakeuduin 
poliisin koulutukseen. Kiinnostus alaa 
kohtaan lienee pysynyt ainakin osaltaan 
yllä sen ansiosta, että poliisi on näkyvä ja 
kuuluva ammatti. Jo vuosia poliisin työ-
tä on esitelty ahkerasti mediassa ja eten-
kin erilaisissa televisio-ohjelmissa, mutta 
koulutuksen aikana huomaa nopeasti, 
että siviileille näkyvä kenttätyö on vain 
yksi pieni osa koko tehtävien kirjoa. 

Opiskeluaika muodostuu monenlaisis-
ta erilaisista teoriaopinnoista ja käytän-
nön harjoitteista. Ensimmäisillä kursseil-
la perehdyimme poliisilakiin ja poliisin 
toimivaltaan, jotta ymmärtäisimme, mikä 
poliisin laissa määritelty tehtävä on ja 
millä perusteella poliisi saa tehdä toimen-
piteitä. Vasta näiden perusteiden jälkeen 
on mahdollista siirtyä suorittamaan nii-
tä toimia, joita poliisi stereotyyppisesti 
tekee: ajaa hälytysajoa, käyttää voimaa 
ja ottaa kiinni ihmisiä. Omat vahvuute-
ni opintojen aikana olivat luonnollisesti 
yliopistossa harjaantuneet tiedonhan-
kinta- ja kirjoittamistaidot sekä opet-

 Jo vuosia poliisin työtä on 
esitelty ahkerasti mediassa ja 
etenkin erilaisissa televisio-
ohjelmissa, mutta koulutuksen 
aikana huomaa nopeasti, että 
siviileille näkyvä kenttätyö 
on vain yksi pieni osa koko 

tehtävien kirjoa. 
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 Omat vahvuuteni opintojen 
aikana olivat luonnollisesti 
yliopistossa harjaantuneet 

tiedonhankinta- ja 
kirjoittamistaidot sekä 

opettajamainen luotto omiin 
kykyihini: kuka tahansa voi 
oppia mitä tahansa, kunhan 
harjoittelee tarpeeksi ja 
tekee töitä oppimisensa 

eteen.

tajamainen luotto omiin kykyihini: 
kuka tahansa voi oppia mitä tahansa, 
kunhan harjoittelee tarpeeksi ja tekee 
töitä oppimisensa eteen. Oppituntien 
ulkopuolista itsenäistä opiskeluaikaa 
tuli käytettyä tunti jos toinenkin ajo-
har joitteluradalla 
maijan ratissa, am-
pumaradalla ja pai-
nitatamilla, kun 
uusia asioita piti 
omaksua rivakkaa 
tahtia. Koulun ul-
kopuoliseksi harras-
tukseksi riitti lähin-
nä liikunta, koska 
opiskelu tarjosi uu-
sia aktiviteetteja riit-
tämiin.

Kun poliisiopin-
noissani tuli ajankohtaiseksi aloittaa 
opinnäytetyön tekeminen, minulle oli 
selvää, että halusin yhdistää jotenkin 
kielentutkimuksen ja poliisin työn. 
Poliisiviestinnän opettajat kannusti-
vat tarttumaan aiheeseen nimeltä fo-
rensinen lingvistiikka, johon en ollut 
koskaan yliopistossa törmännyt. Aloi-
tin tutkimussuunnitelman tekemisen 
ja perehdyin aiheeseeni, ja prosessin 
edetessä kiinnostuin siitä koko ajan 
enemmän. Työn toteuttaminen sinän-
sä ei ollut enää läheskään yhtä raskasta 
kuin gradun kirjoittaminen aikanaan. 
Tutkimuksen suunnittelu, lähteiden 
etsiminen ja tieteellinen kirjoittami-
nen olivat jo muotoutuneet luonte-
vaksi osaksi työskentelytapojani. 

Tieteellinen kirjoittaminen ja opin-
näytetyö ei sitä paitsi ole mielestäni 
kovin kaukana poliisityöstä, vaan pi-
kemminkin se opettaa juuri oleellisia 

taitoja: kriittistä ajattelua, erilaisten 
lähteiden luotettavuuden punnitse-
mista, laajan tietomäärän hallintaa ja 
hyvän yleiskielen kirjoittamista. Näi-
tä taitoja poliisi kuin poliisi tarvit-
see päivittäisessä työssään. Poliisit 

kirjoittavat rikosil-
moituksia, kuulus-
te luker tomuks ia , 
alustavia puhutte-
luja, tutkintailmoi-
tuksia ja muita esi-
tutkintapöytäkirjan 
osia, ja kukin näistä 
on oma tekstilajinsa. 
Opiskelijan on opin-
tojen aikana opittava 
ymmärtämään, mikä 
on kunkin erilaisen 
tekstin merkitys ko-

konaisuuden osana. Tärkein tehtävä 
on tietenkin muistaa, että poliisi tuot-
taa tekstit syyttäjää ja tuomioistuinkä-
sittelyä varten, mutta siinä piileekin 
poliisin iso vastuu. Jos poliisi tuottaa 
huonon, vajavaisen pöytäkirjan, koko 
juttu voi kaatua jo syyttäjän käsissä en-
nen kuin oikeuteen asti edes päästään. 
Toisaalta rikosilmoituksen kirjauksen 
jälkeen juttu kulkee tavallisesti ainakin 
yhden tutkijan kautta ennen kuin se 
etenee edes syyteharkintaan asti. Jo-
kaisen poliisin tulisi siis tiedostaa, että 
tekemällä oman osuutensa asiassa hy-
vin hän helpottaa myös kollegojensa 
työtä.

* * *

Suomessa forensinen lingvistiikka 
on vielä melko vähän tunnettu kie-
lentutkimuksen ala, eikä lingvistejä 
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Kun poliisiopinnoissani tuli 
ajankohtaiseksi aloittaa 
opinnäytetyön tekeminen, 
minulle oli selvää, että 

halusin yhdistää jotenkin 
kielentutkimuksen ja poliisin 

työn. 

Tieteellinen kirjoittaminen 
ja opinnäytetyö ei sitä 

paitsi ole mielestäni kovin 
kaukana poliisityöstä, vaan 
pikemminkin se opettaa juuri 

oleellisia taitoja: kriittistä 
ajattelua, erilaisten lähteiden 
luotettavuuden punnitsemista, 
laajan tietomäärän hallintaa 

ja hyvän yleiskielen 
kirjoittamista.

työskentele poliisin palveluksessa. Sen 
sijaan tutkimukset hankitaan alihankinta-
na Helsingin yliopiston kautta. Kotimais-
ten kielten keskuksen erityisasiantuntija, 
dosentti Ulla Tiililä on yksi forensista 
kielentutkimusta Suomessa tehneistä kie-
lentutkijoista. Vuonna 2014 hän todisti 
oikeudessa tapauksessa, jossa Tiililän 
kielentutkimuksella hankkimat todisteet 
olivat lopulta tuomion kannalta avainase-
massa.

Vuonna 2014 Pirkanmaan käräjäoi-
keudessa käsiteltiin törkeää petosriko-
sepäilyä. Syytettynä oli liikemies Carl J. 
Danhammer, entiseltä nimeltään Jouko 
Juvonen, jonka vaiheikkaaseen elämän-
tarinaan sisältyy niin erilaisia liiketoimia 
ja politiikkaa kuin seurapiirielämääkin, 
muun muassa lyhyeksi jäänyt avioliitto 
Anu Saagimin kanssa. Tällä kertaa Dan-
hammerin bisnekset olivat johtaneet 
siihen, että hänen epäiltiin huijanneen 
satojatuhansia euroja rovaniemeläiseltä 
mieheltä, joka oli luottanut Danhamme-
rin apuun liiketoimissaan ja menettänyt 
koko omaisuutensa.

Rovaniemeläismiehen ja Danham-
merin ystävyyden alkumetrit sijoittuivat 
vaihtoehtoisesti joko Rovaniemelle, ku-
ten Danhammer väitti, tai Espanjaan, ku-
ten esitutkinnassa kuultu todistaja väitti, 
mutta joka tapauksessa he olivat alkaneet 
liikkua Rovaniemellä tiiviisti yhdessä. 
Danhammer lupasi auttaa miestä tämän 
liiketoimissa. Mies oli rakennuttanut 
Lappiin rivitaloasuntoja ja ryhtynyt myy-
mään niihin lomaosakkeita. Hän olisi ha-
lunnut rakennusluvan lomakylän laajen-
tamiseen, mutta sitä ei ollut myönnetty. 
Danhammer ryhtyi miehen asiainhoita-
jaksi ja alkoi järjestellä liiketoimia. Kaikki 
viestiliikenne kulki hänen kauttaan.

Kotimaisten kielten keskuksen 
erityisasiantuntija, dosentti 
Ulla Tiililä on yksi forensista 

kielentutkimusta Suomessa 
tehneistä kielentutkijoista.
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 Viestien ja niiden kielen 
tutkiminen vaati kuitenkin 

asiantuntija-apua, ja 
poliisi kääntyi Ulla 

Tiililän puoleen. 

Mies vastaanotti satoja fakseja, joi-
den lähettäjinä oli muun muassa työ- 
ja elinkeinoministeriön virkamiehiä. 
Allekirjoituksina oli esimerkiksi Topi, 
Maire, hallitusneuvos KG Peltola, Ys-
tävä Savosta, kiinteistö- ja rakennus-
arkkitehti Eija K. 
Jorppo ja Väyrynen. 
Fakseja oli salattu 
leimoilla, osassa oli 
merkintänä ”erittäin 
erittäin salainen”, 
eikä mies näyttänyt 
niitä kenellekään. 
Tuttavilleen hän kuitenkin kertoi, että 
saisi paljon EU-rahaa, kun rakennus-
lupa ensin järjestyisi.

Mieheltä pyydettiin kirjeissä muun 
muassa mainoskuluihin, rakennus-
lupiin ja maanmittaukseen yhteensä 
satojatuhansia euroja. Hänelle luvat-
tiin avustuksia EU:lta, Rovaniemen 
kaupungilta ja Kemijoki-yhtiöltä. 
Danhammer laskutti asioiden hoita-
misesta myös tuhansia euroja, mutta 
väitti niiden sisältävän vain matka- ja 
edustuskuluja. Hänen mukaansa raho-
ja tarvittiin palkkioihin ja lahjuksiin. 
Mies siirsi rahoja tilille, joka oli Dan-
hammerin vaimon Paulan nimissä. 
Välillä mies nosti pyydettyjä summia 
käteistä rahaa ja antoi ne kirjekuoressa 
Danhammerille. Tämä kertoi vievänsä 
ne suoraan virkamiehille. Rahan lisäk-
si virkamiehet tarvitsivat poronlihaa, 
jota vanhus osti useita kertoja vuo-
dessa. Laskua lihoista kertyi lopulta 
yhteensä kymmenentuhatta euroa.

Kun vuonna 2010 miehen rahat al-
koivat olla lopussa, Danhammer yritti 
saada hänen nimissään 25 000 euron 
pikalainan. Se ei onnistunut, ja kirjei-

den sävy alkoi muuttua uhkaavaksi. 
Rikostutkinnan ollessa jo käynnissä 
vuonna 2011 Danhammer yritti saa-
da miehen allekirjoittamaan paperin, 
jonka mukaan mies luopuisi rikos-
syytteistä ja antaisi 60 000 euron lai-

nan. Miehen nimis-
sä lähetettiin kirje 
syyttäjänvirastoon, 
jossa Danhammerin 
kiistettiin tehneen 
miestä kohtaan min-
käänlaista rikosta. 

Poliisi suoritti laa-
jaa esitutkintaa ja löysi näyttöä, joka 
viittasi siihen, että Danhammer oli 
itse kaikkien miehelle tulleiden faksi-
en takana. Faksien järjestysnumeroista 
pääteltiin, että ne oli lähetetty samal-
la laitteella. Kun Danhammer oli ul-
komailla, mies ei saanut fakseja lain-
kaan. Danhammerilta takavarikoidulta 
muistitikulta poliisi löysi Mairen lähet-
tämän viestin. Viestien ja niiden kielen 
tutkiminen vaati kuitenkin asiantunti-
ja-apua, ja poliisi kääntyi Ulla Tiililän 
puoleen. Tiililän tekemän tutkimuk-
sen aineistona oli yhteensä 101 tekstiä.

Kielentutkija voi kiinnittää huo-
mionsa periaatteessa mihin tahansa 
tekstin tai kielen piirteeseen, ja siksi 
hänellä tulee olla paljon tietoa erilai-
sista kielen muodoista, kuten murteis-
ta tai slangista ja toisaalta myös yleis-
kielen oikeinkirjoituksesta. Lisäksi 
esimerkiksi kielen sanaston, rakenteen 
ja kieliopin erikoisosaaminen voi olla 
hyödyllistä. Analyysin lähtökohta on, 
että kirjoittajasta ja kirjoitustilanteesta 
jää jälkiä tekstiin. Vaikka ihmisen olisi 
periaatteessa mahdollista käyttää kieltä 
lukuisin eri tavoin, yksilöllä on tapana 
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Analyysin lähtökohta on, 
että kirjoittajasta ja 
kirjoitustilanteesta jää 

jälkiä tekstiin.

Kaikki näyttö on poliisin 
esitutkinnassa sidottava 

osaksi kokonaisuutta, 
eikä mikään yksittäinen 

tieteellisin menetelmin saatu 
näyttö välttämättä riitä 

tuomioon, vaikka sen tulos olisi 
kuinka varma tahansa.

tehdä itselleen tyypillisiä valintoja. Näi-
hin valintoihin vaikuttaa muun muassa 
ihmisen sukupuoli, ikä ja koulutustausta. 
Tiililän huomio kiinnittyi Danhammerin 
tapaukseen liittyvissä materiaaleissa kol-
meen näkökulmaan: kieleen ja sananva-
lintoihin, tekstin sisältöön ja teksteissä 
ilmeneviin vuorovaikutussuhteisiin. Ker-
ran toistuva sana tai kielen ilmiö ei vielä 
ole analyysin kannalta merkitsevää, mutta 
toistuvat ilmiöt voivat olla. Oleellista on 
ymmärtää, että kielentutkimus ei tarjoa 
samankaltaista yksi yhteen -johtopäätös-
tä kuin esimerkiksi DNA-näytteiden ana-
lysointi. Kielentutkija ilmaisee tuloksensa 
todennäköisyysasteikolla, ja on tuomio-
istuimen vapaan todistusharkinnan va-
rassa, mikä paino tutkimuksen tuloksille 
annetaan. Toisaalta on tärkeä ymmärtää, 
ettei ”DNA-hitti” eli henkilön DNA:n 
tunnistaminenkaan kerro vielä periaat-
teessa mitään henkilön syyllisyydestä tai 
syyttömyydestä. Kaikki näyttö on poliisin 
esitutkinnassa sidottava osaksi kokonai-
suutta, eikä mikään yksittäinen tieteellisin 
menetelmin saatu näyttö välttämättä riitä 
tuomioon, vaikka sen tulos olisi kuinka 
varma tahansa.

Danhammerin poliisille lähettämiä 
sähköposteja Tiililä käytti vertailuaineis-
tona. Niiden kielioppivirheet ja retoriik-
ka olivat samanlaisia kuin rovaniemeläis-
miehen saamissa viesteissä. Teksteissä 
esiintyi toistuvasti no- ja kuitenkin-sanoilla 
alkavia lauseita. Teksteissä oli paljon yh-
dyssanavirheitä, yhden virkkeen mittaisia 
kappaleita ja niissä toistui erikoinen tapa 
merkitä sulkumerkin jälkeen välilyönti. 
Rovaniemeläismiehestä käytettiin erilai-
sia värikkäitä nimityksiä, kuten paroni, tai 
häntä puhuteltiin Sir-tittelillä. Vaikka vi-
ranomaiset eivät tavallisesti kirjoita minä-
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Tiililä oli oikeudessa 
todistamassa lausunnostaan, 
ja syyttäjän mukaan tuomion 
kannalta ratkaisevaa oli 

juuri hänen tekemänsä 
tekstianalyysi.

muodossa, viesteissä viitattiin usein 
ensimmäisessä persoonassa kirjoitta-
jaan. Teksteissä myös kiroiltiin paljon, 
vaikka sekään ei ole viranomaisten 
kielelle tyypillistä. 

Tiililän mukaan teksteistä syntyi ko-
konaisuus, jossa ai-
noa nimellä ja omil-
la yhteystiedoillaan 
esiintyvä ihminen 
oli Danhammer. 
Muut esiintyivät 
etu- tai lempinimel-
lä, eikä teksteissä 
ollut heidän yhte-
ystietojaan. Vuorovaikutus oli ma-
nipulatiivista, ja teksteissä puhuttiin 
voitelurahoista, lahjoista ja salaisista 
kirjekuorista. Tutkimuksensa pohjal-
ta Tiililä esitti johtopäätöksen, että 
tekstit oli todennäköisesti kirjoittanut 
sama henkilö. Oli epätodennäköistä, 
että viranomaistehtävissä työskente-
levistä, miehelle viestejä lähettäneistä 
henkilöistä kukaan ei tuntisi yleiskie-
len normeja tai hallinnon tekstilajeja. 
Poliisi oli jo aiemmin todennut, että 
teksteissä mainittujen ihmisten henki-
löllisyyksiä ja työpaikkoja ei voitu vah-
vistaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä 
ei ollut töissä hallitusneuvos KG Pel-
tolaa eikä Eija K. Jorppoa. Myöskään 
Mairen työpaikkoja ERP rahoitus, EU 
rahastot toiminnat yrityksille ja toimi-
nimille, EU:n laki- ja talousosasto ja 
ERAK-osasto ei ollut olemassa.  

Tapausta käsiteltiin vuonna 2014 
Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tiililä 
oli oikeudessa todistamassa lausun-
nostaan, ja syyttäjän mukaan tuomion 
kannalta ratkaisevaa oli juuri hänen 
tekemänsä tekstianalyysi. Danham-

mer tuomittiin vuoden ja kahdeksan 
kuukauden ehdolliseen vankeuteen, 
yhdyskuntapalveluun ja maksamaan 
korvauksia miltei 300 000 euroa. Hän 
kiisti syyllisyytensä ja valitti hovioi-
keuteen, joka teki asiassa ratkaisun 

kesällä 2015. Hovi-
oikeus lievensi tuo-
miota poistamalla 
yhdyskuntapalvelun, 
sillä Danhammer 
tunnusti teot. 

* * *

Unabomberin ja Danhammerin ta-
pauksissa kielentutkimusta hyödyn-
nettiin epäillyn tunnistamiseksi ja 
yhdistämiseksi tekoihin, mutta joskus 
kieli ja tekstit ovat tutkittavana olevan 
rikoksen tunnusmerkistön toteutumi-
sen keskiössä. Muun muassa kunnian-
loukkaus, yksityiselämää loukkaavan 
tiedon levittäminen ja viestintärauhan 
rikkominen ovat rikoksia, joihin voi 
liittyä esimerkiksi viestien lähettämistä 
tai jonkin tekstin kirjoittamista ja lait-
tamista julkisesti luettavaksi. Viimeksi 
kuluneina vuosina sosiaalinen media 
ja siellä esiintyvä vihapuhe ovat olleet 
laajan mediahuomion kohteena. Eri-
laiset sosiaalisen median välineet an-
tavat kenelle tahansa mahdollisuuden 
saada äänensä enemmän tai vähem-
män kuuluviin, mutta samalla yksilön 
tulee muistaa vastuunsa omista sano-
misistaan.

Vuonna 2010 tuolloinen Asikkalan 
kunnanvaltuutettu, eduskuntavaa-
liehdokas James Hirvisaari koetteli 
rangaistavuuden rajoja Uusi Suomi 
-sivustolla julkaisemallaan blogiteks-



349

Unabomberin ja Danhammerin 
tapauksissa kielentutkimusta 

hyödynnettiin epäillyn 
tunnistamiseksi ja 

yhdistämiseksi tekoihin, mutta 
joskus kieli ja tekstit ovat 
tutkittavana olevan rikoksen 
tunnusmerkistön toteutumisen 

keskiössä.

Sen mukaan rangaistavaa 
oli levittää yleisön 

keskuuteen lausuntoja tai 
muita tiedonantoja, ”joissa 
uhataan, panetellaan tai 

solvataan jotakin kansallista, 
etnistä, rodullista tai 

uskonnollista ryhmää taikka 
niihin rinnastettavaa muuta 

kansanryhmää”.

tillä. Tekstin otsikkona oli Kikkarapäälle 
kuonoon, ja siinä Hirvisaari väitti mus-
limimaahanmuuton tuovan Suomeen ra-
sismia sekä ”kaupan päälle” esimerkiksi 
syrjintää, sietämätöntä ylimielisyyttä ja 
huonoa käytöstä, vihaa, naisten alista-
mista, lasten silpomista, erilaista muuta 
väkivaltaa ja muita tapoja ja ilmiöitä, joita 
Hirvisaari kuvaili inhottaviksi ja umpikie-
routuneiksi. Lisäksi Hirvisaari väitti, että 
”islamissa vihan ja väkivallan kulttuuri on 
sisäänrakennettuna ja jatkuvasti voimassa 
pyhän sodan käsitteenä”.

Hirvisaarta epäiltiin kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan1. Laki ehti kysei-
sen pykälän kohdalla muuttua vuonna 
2011, mutta Hirvisaaren teon käsittelys-
sä sovellettiin koko oikeuskäsittelyn ajan 
vuonna 2008 säädettyä rikoslain kohtaa. 
Sen mukaan rangaistavaa oli levittää ylei-
sön keskuuteen lausuntoja tai muita tie-
donantoja, ”joissa uhataan, panetellaan 
tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, 
rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka 
niihin rinnastettavaa muuta kansanryh-
mää”. Rangaistusasteikkona teossa oli ja 
on edelleen sakosta kahteen vuotta van-
keutta.

Syyttäjä esitti, että Hirvisaaren kirjoi-
tuksessa lausuttiin syrjivä ja yleistävä väi-
te, että muslimit olisivat taipuvaisia väki-
valtaisuuteen, muuhun rikollisuuteen ja 
jopa terrorismiin. Tämän vuoksi syyttäjä 
piti kirjoitusta kyseistä ihmisryhmää sol-
vaavana, panettelevana ja heidän ihmis-
arvoaan loukkaavana. Lisäksi kirjoitus oli 
otsikkonsa vuoksi uhkaava, koska voima-
toimet muslimeja kohtaan esitettiin siinä 
hyväksyttävänä.

Hirvisaari kiisti syyttäjän esittämän te-

1   Rikoslaki 11:10 §.
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Hovioikeuden mukaan 
teksti oli sisällöltään 
omiaan aiheuttamaan 
suvaitsemattomuutta, 
halveksuntaa ja jopa 

vihaa muslimeja 
kohtaan, ja Hirvisaaren 
katsottiin panetelleen 

ja solvanneen heitä 
rikoksen tunnusmerkistön 
tarkoittamalla tavalla.

onkuvauksen ja syyllisyytensä rangais-
tavaan tekoon. Hän vetosi, että kyse 
oli ollut poliittisesta, sananvapauden 
rajoissa esitetystä mielipiteestä. Kä-
räjäoikeus piti perusteluissaan keskei-
senä seikkana juuri sananvapauden ja 
sen rajoittamisen 
välistä rajanvetoa. 
Oikeus punnitsi 
sitä, täyttikö teks-
ti lainkohdassa 
mainitun rikoksen 
tunnusmerkistön 
kansanryhmän uh-
kaamisen, panette-
lun tai solvaamisen 
osalta.

Sananvapaus on 
turvattu Suomen 
perustuslaissa, Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksessa 
sekä YK:n ihmisoikeussopimuksessa. 
Se ei kuitenkaan ole rajoittamaton, 
vaikka sen keskiöön kuuluukin poliit-
tinen sananvapaus, jota voidaan vain 
poikkeuksellisesti rajoittaa. Käräjä-
oikeus katsoi, että Hirvisaaren teksti 
oli poliittinen puheenvuoro hänen 
taustansa perusteella. Alkuperäisen 
blogitekstin ohella oikeuden mukaan 
kommentit, joita Hirvisaari oli saa-
miinsa vastauksiin kirjoittanut, sisäl-
tyivät tekstiin. Oikeuden mukaan Hir-
visaaren tarkoitus ei ollut ollut solvata 
tai panetella kaikkia muslimeja. Tämä 
perustui huomioihin, ettei tekstissä 
väitetty kaikkien muslimien aiheut-
tavan lieveilmiöitä eikä siinä vaadittu 
muslimien aseman muutosta Suomes-
sa. Siinä ei myöskään väitetty lieveilmi-
öitä jo olevan Suomessa. Koska otsik-
ko oli liittynyt julkisuudessa esiteltyyn 

pahoinpitelytapaukseen, sitä ei voinut 
pitää uhkaavana vaan hyväksyttävänä 
blogitekstin tyyliin nähden ja huomi-
on herättämisen kannalta perusteltu-
na. Oikeus lausui, että Hirvisaari olisi 
voinut valita ilmaisunsa toisin ja että 

joku voi pitää teks-
tiä vastenmielisenä. 
Kuitenkin Hirvi-
saari pitäytyi sallitun 
liioittelun rajoissa, 
eikä siten käräjä-
oikeuden mukaan 
syyllistynyt rangais-
tavaan tekoon.

Syyttäjä valitti rat-
kaisusta Kouvolan 
hovioikeuteen ja 
vaati teosta edelleen 
rangaistusta. Vas-

tauksessaan Hirvisaari kiisti syyllis-
tyneensä rikokseen ja kertoi, että oli 
luetellut tekstissä islamilaiseen maa-
ilmaan kuuluvia ilmiöitä, jotka ovat 
todellisia. Hän kiisti, että teksti olisi 
ollut alatyylinen tai vihapuhetta. Hä-
nen tavoitteensa oli ollut herättää kes-
kustelua ja tuoda esiin mahdollisia uh-
kakuvia. Hän kritisoi ihmisten sijaan 
ilmiötä, eikä teksti hänen mukaansa 
poikennut julkisessa keskustelussa esi-
tetyistä kirjoituksista.

Hovioikeudessa punnittiin samaa 
sananvapauden ja rikoksen tunnus-
merkistön toteutumisen välistä rajaa 
kuin käräjäoikeudessa. Tulkinnan kan-
nalta keskeistä on, kuinka panettelu ja 
solvaaminen määritellään. Panette-
lussa on kyse perusteettomasta väit-
teestä, kun taas solvausta voi olla to-
denmukaisten väitteiden esittäminen 
loukkaamistarkoituksessa. Jos arvio 
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kansanryhmästä ei ole asiallisesti esitet-
ty ja jos sitä ei perustella asiasyillä, kyse 
voi olla kiihottamisrikoksesta. Oikeuden 
johtopäätöksissä määriteltiin Hirvisaaren 
teon tunnusmerkistön mukaisuutta ja 
teon tahallisuutta.

Hovioikeus oli samoilla linjoilla kuin 
käräjäoikeus siinä, että Hirvisaaren teks-
ti oli poliittinen puheenvuoro ja sanan-
vapaus kattaa oikeuden liioitteluun ja 
provokaatioon. Puolueet saavat esittää 
näkemyksiä maahanmuuton ongelmista 
siitäkin huolimatta, että ne voivat louka-
ta, järkyttää tai huolestuttaa. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tär-
keää on kuitenkin välttää suvaitsematto-
muutta ruokkivia ilmauksia. Hovioikeus 
katsoi, että Hirvisaaren teksti oli yleis-
tävä ja syrjivä. Tekstissä leimattiin koko 
kansanryhmä sen sijaan, että siinä olisi 
puhuttu vain ääriaineksesta. Hirvisaari 
perusteli tekstiään halulla ottaa kantaa 
keskusteluun, mutta kielteisiä seurauksia 
ei esitetty asialliseen sävyyn. Hovioikeu-
den mukaan teksti oli sisällöltään omiaan 
aiheuttamaan suvaitsemattomuutta, hal-
veksuntaa ja jopa vihaa muslimeja koh-
taan, ja Hirvisaaren katsottiin panetelleen 
ja solvanneen heitä rikoksen tunnusmer-
kistön tarkoittamalla tavalla. Oikeus to-
tesi, että Hirvisaaren oli täytynyt pitää 
todennäköisenä, ja siten ymmärtää, että 
kirjoitus toteutti edellä kuvatut rikok-
sen tunnusmerkistön seikat. Näin ollen 
teko oli tahallinen. Hirvisaari tuomittiin 
25 päiväsakkoon, ja kun korkein oikeus 
kieltäytyi antamasta valituslupaa, tuomio 
jäi lainvoimaiseksi. Hirvisaaren tuomio 
ei ole jäänyt ainoaksi laatuaan: viimeksi 
kuluneina vuosina eri oikeusasteissa on 
useita kertoja punnittu sitä, missä sanan-
vapauden rajat politiikassa menevät.
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Harjoittelun 
aikana kirjasin 

rikosilmoituksia, otin 
kiinni rattijuoppoja, 
kuulustelin kymmeniä 
ihmisiä, otin kiinni 
etsintäkuulutettuja, 
kuljetin karanneita 

koiria koirahoitolaan 
talteen ja 
rauhoittelin 

juhlivia nuoria 
kerrostaloasunnoissa. 

* * *

Poliisin koulutukseen kuuluu kymme-
nen kuukauden mittainen työharjoit-
telu, jonka itse suoritin Itä-Suomen 
poliisilaitoksessa Joensuun poliisiase-
malla. Harjoitteluaikana 
työskennellään määrä-
aikaisessa nuoremman 
konstaapelin virassa ja 
tehdään ”oikeita poliisi-
töitä” kentällä, rikostut-
kinnassa, liikennesekto-
rilla ja asiakaspalvelu- ja 
lupahallintotyössä. Ku-
kin harjoittelija saa 
omat harjoitteluohjaa-
jat, jotka ovat kokenei-
ta, ohjaustyöhön pe-
rehdytettyjä poliiseja, ja 
he myös arvioivat opis-
kelijan suoriutumista 
tehtävistään. Vaikka ohjaaja opastaa 
ja toimii tukena harjoittelun aikana, 
nuorempana konstaapelina toimitaan 
silti omalla virkavastuulla ja opetellaan 
itsenäistä päätöksentekoa ja eri tehtä-
vien hoitamista. Harjoittelun aikana 
kirjasin rikosilmoituksia, otin kiinni 
rattijuoppoja, kuulustelin kymmeniä 
ihmisiä, otin kiinni etsintäkuulutettu-
ja, kuljetin karanneita koiria koirahoi-
tolaan talteen ja rauhoittelin juhlivia 
nuoria kerrostaloasunnoissa. Monen 
muun aloittelevan poliisin tavoin koin 
erityisen mieluisaksi kenttätyön, jos-
sa pääsee näkemään erilaisia ihmisiä 
ja tapahtumapaikkoja ja työ on hyvin 
konkreettista. Työtehtävien lisäksi eri-
tyisen kokemuksen kentällä vietetystä 
ajasta teki ohjaajani, joka jakoi minulle 
vuoroissa vietettyjen tuntien aikana 

paitsi poliisi- myös elämänkokemus-
taan. Vaikka edustimme eri sukupuol-
ta, sukupolvea ja taustamme olivat 
monelta osin erilaisia, työ yhdisti mei-
tä ja välillä intoilimme keikoista toinen 
toisillemme. Parhaimmillaan koin, että 

harjoittelu vastasi juuri 
niitä unelmia, joita mi-
nulla on lapsesta asti 
poliisin työstä ollut.

Poliisi on paljon te-
kemisissä niin sanottu-
jen ”tavallisten ihmis-
ten” kanssa, ja monet 
tapahtuneista rikoksis-
ta saavat tilaa mediassa 
vain yhden tiedottavan 
pikku-uutisen verran. 
Silloin tällöin rikokset 
ja niiden osalliset ovat 
kuitenkin niin poik-
keuksellisia, että ne 

saattavat päätyä vuosiksi tai jopa vuo-
sikymmeniksi valtakunnallisen huo-
mion kohteiksi. Harjoittelujaksoni ai-
kana Joensuun iso tapaus oli mediassa 
sarjahukuttajaksi nimetyn Pekka Sep-
päsen käräjäoikeuskäsittely ja tuomio. 
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomit-
si Seppäsen 14,5 vuodeksi vankeuteen 
kahdesta taposta, kolmesta tapon 
yrityksestä, törkeästä kuolemantuot-
tamuksesta, alkoholirikoksesta, pari-
tuksesta ja pahoinpitelystä. Teot olivat 
tapahtuneet vuosien 2007–2014 aika-
na, ja kun oikeuskäsittelyn ja tuomion 
myötä julkisuuteen tuli tietoa tapahtu-
mista ja rikosten uhreista, niistä kirjoi-
tettiin laajoja artikkeleita ja Seppäseen 
liittyviä tapahtumia ruodittiin perus-
teellisesti. Seppäsen tapaus oli viikko-
kausia esillä uutisissa, ja internetissä 
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Vaikka edustimme eri sukupuolta, 
sukupolvea ja taustamme olivat 

monelta osin erilaisia, työ 
yhdisti meitä ja välillä 

intoilimme keikoista toinen 
toisillemme.

Auer soitti teosta 
hätäkeskukseen ja kertoi, 

että taloon oli tullut sisään 
isokokoinen, tukevahko tummiin 
pukeutunut mies, ja tämä oli 

puukottanut Lahden kuoliaaksi. 

pyöri jopa Seppäsestä tehtyjä meemejä. 
Seppäsen valitettua tuomiosta tapaus 
siirtyi hovioikeuden käsiteltäväksi ja nou-
si uudelleen mediahuomion kohteeksi. 
Itä-Suomen hovioikeus antoi lokakuussa 
2017 asiassa välituomion, jossa määräsi 
Seppäsen mielentilatutkimukseen ja vaa-
rallisuusarvioon.

Ulvilan surmaksi kutsuttu henkirikos 
on ollut tapaus, jonka käänteitä on seu-
rattu mediassa vuodesta 2006 lähtien. 
Tuolloin joulukuussa ulvilalainen Jukka 
S. Lahti surmattiin kotonaan puukotta-
malla. Hänen vaimonsa Anneli Auer oli 
teon aikaan kotona. Auer soitti teosta 
hätäkeskukseen ja kertoi, että taloon 
oli tullut sisään isokokoinen, tukevahko 
tummiin pukeutunut mies, ja tämä oli 
puukottanut Lahden kuoliaaksi. Kun po-
liisi ja ensihoito pääsivät paikalle, Lahti 
oli jo menehtynyt. Poliisilla oli käsissään 
ruumis, loukkaantunut puoliso Auer sekä 
perheen neljä lasta, jotka selvisivät tilan-
teesta vammoitta.

Poliisin tutkimusten lähtökohta oli, että 
taloon oli tunkeutunut perheelle tunte-
maton mieshenkilö. Lahti oli työskennel-
lyt henkilöstöpsykologina porilaisessa yri-
tyksessä, jossa hänen tehtävänsä oli ollut 
tukea henkilöstöä irtisanomisiin liittyvis-
sä asioissa. Lahti oli saanut uhkauksia, ja 
motiiviksi arveltiin kostoa. Näyttöä tun-
keutujasta oli kuitenkin vähän, vain muu-
tamia jalanjälkiä, tekokuituja ja DNA-
jälki, joka lopulta vuosien päästä paljastui 
Rikosteknisen laboratorion työntekijän ja 
Lahden DNA:n sekoitteeksi. Keskeiseksi 
näytöksi ja vuosien tutkinnan kohteeksi 
nousi hätäkeskuspuhelu, jonka taustalla 
kuului Lahden huutoja, muttei juuri viit-
teitä ulkopuolisesta tekijästä.

Vuonna 2009 poliisi pidätti Anne-
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Keskeiseksi näytöksi ja 
vuosien tutkinnan kohteeksi 

nousi hätäkeskuspuhelu, 
jonka taustalla kuului 

Lahden huutoja, muttei juuri 
viitteitä ulkopuolisesta 

tekijästä.

li Auerin epäiltynä teosta, ja vuonna 
2010 hänet tuomittiin murhasta Sata-
kunnan käräjäoikeudessa. Auer valitti 
tuomiosta Vaasan hovioikeuteen, ja 
kesällä 2011 hovioikeus totesi hänet 
syyttömäksi. Syyttäjä haki valituslu-
paa korkeimmalta 
oikeudelta, mutta lo-
kakuussa 2012 kor-
kein oikeus palautti 
surman Satakunnan 
käräjäoikeuteen. Pe-
rusteluna oli tarve 
käsitellä laajasti uusi 
näyttö, joka perustui 
Auerin veljen kuvaa-
miin Auerin ja lasten haastatteluihin. 
Joulukuussa 2013 Satakunnan käräjä-
oikeus totesi Auerin syylliseksi mur-
haan. Auer valitti jälleen hovioikeu-
teen, ja tammikuussa 2015 hovioikeus 
vapautti hänet äänestyspäätöksellä. 
Kun korkein oikeus ilmoitti saman 
vuoden lopussa hylkäävänsä kaikki 
valituslupahakemukset, hovioikeuden 
tuomio jäi voimaan. Ulvilan surma on 
siis toistaiseksi jäänyt pimeäksi, selvit-
tämättömäksi henkirikokseksi.

Keskusrikospoliisin äänitutkija Tui-
ja Niemi tutki hätäkeskuspuhelua lu-
kuisia kertoja vuosien varrella, laati 
siitä useita litteraatteja ja todisti toistu-
vasti oikeudessa lausunnoistaan. Hän 
analysoi sekä puhelun keskustelun 
sisältöä ja kulkua että nauhoitteelta 
kuuluvia muita ääniä, kuten askelia. 
Tällaista tutkimusta kutsutaan foren-
siseksi fonetiikaksi. Kun lingvistiikan 
tutkimus keskittyy kieleen ja sen sisäl-
töihin, fonetiikka tutkii akustista pu-
hetta ja ääniä ylipäänsä, myös muita 
kuin ihmisen tuottamia. Tarvittaessa 

fonetiikan ja lingvistiikan tutkimus-
metodeja voidaan myös yhdistää, ja 
äänen lisäksi esimerkiksi henkilön 
tunnistamiseksi voidaan tutkia myös 
hänen kielensä sisältöä.

Hätäkeskusnauhoitteen tutkimuk-
sissa nousi esiin mo-
nenlaisia seikkoja, 
joita puitiin laajasti 
esitutkinnassa ja oi-
keudessa. Vuonna 
2010 Niemen mu-
kaan nauhoitteel-
ta oli kuultavissa 
kaksitavuinen sana, 
jonka loppuosa oli 

todennäköisesti uole, mutta alkuosasta 
ei voinut sanoa varmoja tulkintoja. Sa-
maan aikaan puhelussa kuului Lahden 
tuskainen rääkäisy. Auerin puolustus 
huomautti, että nauhoitteessa oli tul-
kinnanvaraisuuksia ja kohdassa saattoi 
kuulla myös sanat älä kuole. Vuonna 
2011 Auerin puolustus teetätti puhe-
lusta uuden analyysin, ja äänitysstudio 
Finnvoxin toimitusjohtaja Risto Hem-
mi todisti, että hänen mukaansa nau-
hoitteelta kuului vieras ihmisääni, joka 
saattoi kuulua ulkopuoliselle tekijälle. 
Vuonna 2012 lisätutkinta-aineiston 
myötä nousi esiin Auerin itsensä alun 
perin kuulusteluissa esiin nostama 
mahdollisuus, että hän olisi nauhoit-
tanut surman äänet aikaisemmin ja 
soittanut ne puhelun aikana nauhalta.

Vuonna 2013 Niemi piti oikeudessa 
todennäköisenä, että Lahti oli kuollee-
na puhelun alkaessa. Hänen mieles-
tään nauhoitteelta ei kuulunut ulko-
puolisen puhetta eikä kamppailun tai 
ikkunasta poistumisen ääniä. Lisäksi 
Niemi huomautti, että hänen mieles-
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Keskusrikospoliisin 
äänitutkija Tuija Niemi tutki 

hätäkeskuspuhelua lukuisia 
kertoja vuosien varrella, laati 
siitä useita litteraatteja ja 
todisti toistuvasti oikeudessa 

lausunnoistaan.

 Tuomion kokonaisarviossa 
Vaasan hovioikeus vuonna 2015 
totesi, että hätäkeskuspuhelun 
analyysin tulokset sekä tukivat 

syytettä että todistivat 
sitä vastaan, sillä monet 

tarkastelun kohteena olleet 
seikat puhelun analyysissa 
jäivät lopulta epäselviksi 
ja vaille yksiselitteistä 

tulkintaa. 

tään oli erikoista, ettei tappaja vahingoit-
tanut muita eikä Auer ollut huolissaan 
lasten turvallisuudesta. Lapset, lukuun 
ottamatta yhtä, joka puhui myös puhelun 
aikana hätäkeskuspäivystäjän kanssa, oli-
vat hiljaa huoneissaan, mikä oli Niemen 
mukaan poikkeavaa. Lisäksi nauhoitteel-
la kuuluvien äänten voimakkuus vaihteli 
hänen mukaansa puhelun aikana huo-
mattavasti. Tuomion kokonaisarviossa 
Vaasan hovioikeus vuonna 2015 totesi, 
että hätäkeskuspuhelun analyysin tulok-
set sekä tukivat syytettä että todistivat sitä 
vastaan, sillä monet tarkastelun kohteena 
olleet seikat puhelun analyysissa jäivät 
lopulta epäselviksi ja vaille yksiselitteistä 
tulkintaa. 

Hätäkeskuspuhelut ovat erityislaatuis-
ta tutkimusmateriaalia, sillä niissä puhuu 
usein henkilö, joka on joutunut äkilli-
seen hätätilanteeseen. Ulvilan surman 
puhelu on hätäkeskuspuheluksi erityisen 
poikkeuksellinen, sillä äänten perusteella 
Lahti kuolee puhelun aikana. Nauhoit-
teesta saatavan teknisen näytön ja akus-
tisen puheen tutkimuksen ohella hätä-
keskuspuheluista on mahdollista tehdä 
myös sisältöön kohdistuvaa kielentutki-
musta. Hätäkeskuspuheluiden aitouden 
tutkimus on yksi forensisen lingvistiikan 
suuntaus, ja siihen liittyy soittajan puheen 
sisältöjen analysointi. Maailmalla tunnet-
tu forensinen kielentutkija John Olsson 
tarjoaa teoksessaan ”Forensic linguistics. 
An Introduction to Language, Crime 
and the Law” (2004) karkean mallin siitä, 
minkälaisia piirteitä aidoista hätäkeskus-
puheluista tavallisesti löytyy. Hänen mu-
kaansa kolme keskeistä tutkimuskohdetta 
ovat puhelun osatekijät, soittajan asenne 
ja foneettisen tuotoksen piirteet.

Ensinnäkin puhelun osatekijöiden suh-

Hätäkeskuspuheluiden aitouden 
tutkimus on yksi forensisen 
lingvistiikan suuntaus, ja 

siihen liittyy soittajan puheen 
sisältöjen analysointi.
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Tiedon antamisen 
yhteydessä aidon puhelun 
piirteisiin kuuluu, että 

soittaja ilmaisee suhteensa 
puhelun aiheeseen.

teen tutkijan huomio voi kiinnittyä sii-
hen, minkälaista tietoa soittaja antaa 
tilanteesta. Keskeisiä ovat erityisesti 
vastaukset kysymyksiin missä ja mitä. 
Oleellisia ovat myös tiedot kuka, mik-
si, milloin ja kuinka. Tarkoitus ei ole, 
että hätäkeskuspäi-
vystäjän tulisi esit-
tää kysymykset täl-
laisenaan soittajalle, 
vaan nämä ovat kie-
lentutkijaa auttavia 
kysymyksiä analyy-
sin tekoa varten. 
Antaako soittaja vastauksia näihin ky-
symyksiin puhelun aikana? Merkitystä 
ei ole silläkään, missä järjestyksessä 
soittaja kuvailee tapahtumia, kunhan 
hän antaa tietoa täsmällisesti. Tiedon 
antamisen yhteydessä aidon puhelun 
piirteisiin kuuluu, että soittaja ilmaisee 
suhteensa puhelun aiheeseen. Soittaja 
voi esimerkiksi kertoa olevansa itse 
uhri tai potentiaalinen uhri, rikoksen 
kohteena olevan omaisuuden omistaja 
tai jopa tilanteeseen sattunut ohikulki-
ja. Oleellista on, että aidossa puhelus-
sa suhteen laatu tulee ilmi hätäkeskus-
päivystäjälle.

Toisekseen tutkija voi tarkastella 
soittajan asennetta. Aidossa puhelus-
sa soittaja on sitoutunut antamaan 
tapaukseen liittyviä lisätietoja ja hän 
on halukas yhteistyöhön hätäkeskus-
päivystäjän kanssa. Soittaja vastaa 
kysymyksiin tarkasti ja perusteelli-
sesti. Hän ei aiheuta konfliktia eikä 
vastakkainasettelutilannetta hätäkes-
kuspäivystäjän kanssa, ei edes silloin, 
jos päivystäjä kyseenalaistaa puhelun 
aitouden keskustelun aikana. Soittaja 
ja päivystäjä käyvät keskustelua yhtei-

sen tavoitteen, avun saamisen, vuoksi, 
mutta auktoriteettiasema on silti päi-
vystäjällä. On soittajan etu, että hän 
on halukas yhteistyöhön.

Kolmannekseen tutkija voi tarkas-
tella puhelun lausumien foneettisia 

piirteitä eli akustista 
puhetta. Aidossa pu-
helussa on tyypillis-
tä, että päivystäjän ja 
soittajan lausumat, 
”puheenvuorot” , 
ovat osittain pääl-
lekkäisiä, eli soittaja 

vastaa päivystäjän kysymykseen en-
nen kuin tämä on edes ehtinyt esittää 
sitä loppuun asti. Tämä kertoo soitta-
jan halukkuudesta vastata hänelle esi-
tettyihin kysymyksiin. Tyypillistä on 
myös, että soittaja painottaa tärkeitä 
kohtia antamassaan informaatiossa ja 
tämä kuuluu hänen puheessaan. Mikä-
li kysymyksiin vastaaminen on hidasta 
tai soittaja jättää kokonaan vastaamat-
ta, tämä voi viitata soittajan antamien 
tietojen valheellisuuteen. Samalla on 
huomioitava kuitenkin, että joskus 
puhelun aikana kuuluvuus voi olla 
huono ja reagointi kysymyksiin voi 
siksi olla hidasta. Mikäli puhelussa on 
kuitenkin kokonaisuudessaan vähän 
lausumien päällekkäisyyttä, se voi kie-
liä soittajan haluttomuudesta yhteis-
työhön. Aidoissa puheluissa on myös 
tyypillistä, ettei soittajan äänenkorke-
us nouse virkkeiden lopussa muutoin 
kuin silloin, mikäli päivystäjä pyytää 
häntä toistamaan tai tarkentamaan sa-
nomaansa tai jos levottomuuteen on 
jokin muu, välitön syy.

Olssonin esittämä tutkimusmalli 
pohjaa perusteelliseen analyysiin sii-
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Aidossa puhelussa soittaja on 
sitoutunut antamaan tapaukseen 

liittyviä lisätietoja ja 
hän on halukas yhteistyöhön 

hätäkeskuspäivystäjän kanssa.

 Aidossa puhelussa on 
tyypillistä, että päivystäjän 

ja soittajan lausumat, 
”puheenvuorot”, ovat osittain 
päällekkäisiä, eli soittaja 

vastaa päivystäjän kysymykseen 
ennen kuin tämä on edes ehtinyt 

esittää sitä loppuun asti.

tä, minkälaisia aidot hätäkeskuspuhelut 
tavallisesti ovat. Joskus kielentutkimusta 
voidaan tehdä niin, että yksittäistä todis-
tetta verrataan laajaan, jo analysoituun ja 
tunnettuun aineistoon. Tällöin tutkijan 
on tunnettava käyttämänsä vertailuai-
neisto ja sen piirteet hyvin.

Opinnäytetyössäni esittelemäni tapauk- 
set osoittavat, että forensinen lingvis-
tiikka antaa laajat mahdollisuudet rikos-
tutkintaa varten, kunhan niistä vain ol-
laan tietoisia, ja tulevaisuudessa alalla on 
mahdollisuus kehittyä edelleen muiden 
forensisten tieteiden tavoin. Siksi rikos-
tutkijankin olisi hyvä tuntea ainakin ylei-
sellä tasolla, mistä kielentutkimuksessa 
on kyse ja milloin kieliasiantuntijan osaa-
misen hyödyntämiselle voi olla tarvetta.

* * *

Kun jälkikäteen tarkastelen miltei vuosi-
kymmenen mittaista opintopolkuani, voin 
todeta, että kahden ammatin opiskelu put-
keen on vaatinut paljon aikaa, rahaa, sitou-
tumista ja vähän naiivia uskoa siihen, että 
unelmien toteuttaminen kannattaa.

Monitieteinen yliopistoyhteisö ja vir-
kamiehiä kouluttava Polamk ovat olleet 
kaksi hyvin erilaista opiskeluympäristöä, 
mutta koen, että omanlainen taustani oli 
minulle hyöty ja vahvuus poliisiopinto-
jeni aikana. Erityisesti opinnäytetyön te-
keminen oli kokonaisuutena työläs mut-
ta mielekäs prosessi, jossa sain yhdistää 
kahden alan ammattitaitoani ja tuoda 
jotakin uutta poliisin työhön liittyvään 
tutkimuskenttään.

Toivon ja haluan uskoa, että tuleva työ-
urani tuo samaan tapaan eteeni mahdolli-
suuksia kehittyä sekä kielentutkijana että 
poliisina.

Opinnäytetyössäni esittelemäni 
tapaukset osoittavat, että 
forensinen lingvistiikka 

antaa laajat mahdollisuudet 
rikostutkintaa varten, kunhan 
niistä vain ollaan tietoisia, 
ja tulevaisuudessa alalla on 

mahdollisuus kehittyä edelleen 
muiden forensisten tieteiden 

tavoin.

Kun jälkikäteen tarkastelen 
miltei vuosikymmenen mittaista 

opintopolkuani, voin todeta, 
että kahden ammatin opiskelu 
putkeen on vaatinut paljon 

aikaa, rahaa, sitoutumista ja 
vähän naiivia uskoa siihen, 
että unelmien toteuttaminen 

kannattaa.
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SORTUUTISTA  
KENTTÄHAALARIIN

Panu Rissanen

Panu Rissanen on Poliisimuseon 
kokoelmista vastaava tutkija 
ja on työskennellyt Poliisi-
museossa vuodesta 2005. Hän 
on koulutukseltaan filosofian 
maisteri. Ennen Poliisimuseoon 
siirtymistään Rissanen toimi 
Työväen keskusmuseon kokoel-
mapäällikkönä.

Rissanen on käsikirjoittanut 
Poliisimuseon verkkonäyttelyn 
”Pussihousuista haalareihin – 
Poliisin virkapuku Suomessa”.

”Poliisin virkapukua tai virka-
asustetta saa käyttää vain 
poliisimies. Kenelläkään ei 

ole oikeutta käyttää virkapukua tai -asus-
tetta erehdyttävästi muistuttavaa asua tai 
pukinetta.” (Poliisin verkkosivut.)

Poliisin työhön kuuluu olennaises-
ti virkapuvun käyttö. Suomessa toi-
mivat poliisiviranomaiset ovat olleet 
säädellyn virkapukeutumisen piirissä 
viimeistään 1800-luvulta lähtien, osin 
jo tätä ennen.

Modernin poliisitoimen syntymises-
tä lähtien virkapuvun käyttö on kuulu-
nut järjestyspoliisin työhön, kun taas 
tutkinnassa toimineet poliisit eivät ole 
virkapukua käyttäneet. Tämä ei tarkoi-
ta sitä, että tutkintaa tehneiden poliisi-
en pukeutuminen olisi ollut vapaata 
tai ainoastaan asianomaisen henkilön 
oma asia: sekä virkapukua käyttävissä 
että käyttämättömissä organisaatioissa 
on usein myös omia epävirallisia pu-
keutumiskäytäntöjä, joiden noudatta-
minen muodostuu yksittäisiä henkilöi-
tä enemmän tai vähemmän velvoitta-
vaksi normiksi.Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Virkapuvun luonteeseen 
yhdenmukaisena 

pukeutumisena viittaa 
kansainvälistä 

alkuperää oleva sana 
univormu.

Virkapuvun keskeisiä piirteitä ovat 
puvun käyttäjistä riippumaton sään-
tely, muuntelemattomuus, rajattu 
käyttäjäkunta ja yhdenmukaisuus pu-
vun yksittäisten käyttäjien kesken. Eri 
henkilöiden kantamien vaatekappa-
leiden välillä on fyysisestä koosta tai 
sukupuolesta johtuvia eroja, mutta 
noiden erojen ei ole tarkoitus poiketa 
virkapuvun yleisilmeestä vaan sopeu-
tua siihen luontevasti ja ikään kuin 
mahdollisimman huomaamattomasti. 
Materiaalit, värit, mallit ja merkit tois-
tuvat muuttumattomina edellä maini-
tuista eroista huolimatta.

Virkapuvun luontee-
seen yhdenmukaisena 
pukeutumisena viittaa 
kansainvälistä alkuperää 
oleva sana univormu, 
jota Suomessakin kuu-
lee usein käytettävän. 
Sana tulee latinasta ja 
tarkoittaa yhtä muotoa. Univormun 
suomenkielinen vastine on virkapuku, 
ja sanaa univormu voi pitää eräänlai-
sena yleisnimityksenä sellaisellekin yh-
denmukaiselle vaatetukselle, jota sana 
virkapuku ei välttämättä sovi kovin 
hyvin kuvaamaan. Omanlaisiaan uni-
vormuja ovat eri ammattialojen yh-
denmukaiset työvaatteet, urheilujouk-
kueiden asut, partiopuvun kaltaiset 
järjestöunivormut ja joissakin maissa 
edelleen käytössä olevat koulupuvut.  
Käsite virkapuku liittää vaatekerran 
selkeästi virassa toimimiseen, mikä 
poliisin virkapuvun kohdalla on läh-
tökohtainen edellytys sen käytölle.

Poliisin virkapuku on säädelty yh-

teiskunnan korkeimmalla hallinnolli-
sella tasolla, ja sen voi nähdä suoras-
taan kulloistenkin vallanpitäjien yh-
teiskuntapolitiikan välineenä. Monissa 
muissa organisaatioissa virkapuvun 
käytön alkuperä on huomattavasti 
käytännöllisempi: puku saattaa liittyä 
työturvallisuuteen tai yksilöiden erot-
tautumisen ja tunnistetuksi tulemisen 
tarpeeseen sen mukaan, minkälaisia 
taitoja heillä on tai keitä tahoja he 
edustavat.

Kaikille univormuille on tyypillistä 
puvun käytön tarkka rajaaminen. Kes-
keistä on, ketkä pukua voivat käyttää, 

minkälaisissa tilanteissa 
tai yhteyksissä sitä on 
luvallista käyttää ja mil-
loin puvun käyttöoike-
us kunkin yksittäisen 
henkilön kohdalla päät-
tyy. Vaikka varsinkin 
käyttömukavuudeltaan 

heikosti toimivan virkapuvun käyttö 
voi sen kantajasta tuntua enemmän 
velvollisuudelta kuin oikeudelta, näyt-
täytyy se ulospäin jos ei etu- niin ai-
nakin erityisoikeutena. Virkapuvun 
kantaja on saavuttanut jotakin, jota 
suurin osa ihmisistä ei ole saavutta-
nut, hänellä on erityistaitoja, erityistä 
tietämystä tai ainakin erityinen asema, 
joka monille ihmisille on käytännössä 
saavuttamaton.

Virkapuku kaikissa muodoissaan 
on sisäryhmän erottautumisen vä-
line. Sen käyttö palvelee sekä puvun 
kantajaa että ryhmään kuulumattomia 
ihmisiä, joiden kanssa puvun käyttäjä 
on tekemisissä. Virkapuku on myös 
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Virkapuvun kantaja on 
saavuttanut jotakin, jota 
suurin osa ihmisistä ei 

ole saavuttanut, hänellä on 
erityistaitoja, erityistä 
tietämystä tai ainakin 

erityinen asema, joka monille 
ihmisille on käytännössä 

saavuttamaton.

tunnistamisen väline, joka sujuvoittaa 
ihmisten välistä kanssakäymistä ja tuo 
siihen ennustettavuutta ja turvallisuutta. 
Virkapuvun käytössä oleellista on näh-
dyksi tuleminen, ja oleellista on tulla ni-
menomaan omaan ryhmään kuulumatto-
mien ihmisten näkemäksi. Samalla puku 
ilmentää myös organisaation tai ryhmän 
sisäistä hierarkiaa ja tehtäväkohtaista 
eriytymistä. Kuitenkin työelämässä virka-
puvun käyttö tuntuu jo ajatuksen tasol-
la tarpeettomalta esimerkiksi puhtaassa 
asiantuntijaorganisaatiossa, jolla ei ole 
erityisiä säädettyjä oikeuksia ja velvolli-
suuksia tai erityistä valtaa suhteessa orga-
nisaation ulkopuolisiin ihmisiin. 

Virkapuvun käyttö nähdään usein so-
siaalisen hierarkian ilmentäjänä ja tuot-
tajana. Poliisiin tämä näkökulma sopii 
erityisen hyvin, edustaahan poliisi yhtenä 
keskeisenä tekijänä valtion väkivaltamo-
nopolia yhteiskunnassa. Yleisesti ottaen 
virkapuvulla voi kuitenkin olla myös so-
siaalisen koheesion ilmentäjän ja ennen 
kaikkea sen tuottajan rooli. Palveluam-
matissa, jollainen poliisikin on, virka-
pukua käyttävältä henkilöltä odotetaan 
tietyn tyyppisiä taitoja ja tietyn tyyppistä 
toimintaa, hänen puoleensa voi kääntyä 
tilanteissa, joissa häneltä voi puvun an-
taman viestin mukaisesti odottaa apua, 
neuvoja tai palveluksia. Samalla virkapu-
vun käyttö luo sen kantajalle velvollisuu-
den toimia näiden odotusten ja hänestä 
itsestään riippumattomien sääntöjen mu-
kaisesti. Monissa virkapukua käyttävis-
sä organisaatioissa näistä odotuksista ja 
säännöistä poikkeaminen tai niiden vas-
taisesti toimiminen nähdäänkin vakava-
na rikkeenä, joka nakertaa organisaation 
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Siviilivirkapuvut, 
jollainen poliisin pukukin 

on, ovat periytyneet 
sotilasvirkapuvuista, 

jotka puolestaan alkoivat 
muodostua Euroopassa 

1600-luvulla sodankäynnin 
alkavan modernisoitumisen 
ja niin sanotun 30-vuotisen 

sodan myötä. 

kaikkien jäsenten sosiaalista statusta ja 
arvovaltaa erityisen suuressa määrin.

Univormukulttuurin piiriin kuulu-
vissa organisaatioissa on eroja siinä, 
miten kattavaa säädelty pukeutuminen 
on. Joissakin organisaatioissa, kuten 
poliisissa, virkapuvun käyttö koskee 
vain osaa henkilökunnasta, jopa niin, 
että koulutuksensa tai pätevyytensä 
osalta virkapukuun oikeutettu henki-
lö voi toiseen tehtävään siirtyessään 
menettää oikeutensa puvun käyttöön. 
Päinvastaisena esi-
merkkinä voi nähdä 
vaikkapa sairaalan 
vuodeosaston, jos-
sa henkilökunta 
pukeutuu yhden-
mukaisesti työteh-
täviensä mukaan ja 
potilaillekin anne-
taan enemmän tai 
vähemmän yhden-
mukainen sairaala-
vaatetus. Ainoita säädellyn pukeutu-
misen ulkopuolelle jääviä ovat vierai-
levat omaiset, mutta hehän ovatkin 
osastolla vain käymässä. 

* * *

Poliisin virkapukua koskevat säädök-
set julkaistiin vuodesta 1900 alkaen 
Suomen Suuriruhtinanmaan Ase-
tuskokoelmassa, jonka nimi muuttui 
Suomen asetuskokoelmaksi vuonna 
1917 ja edelleen Suomen Säädöskoko-
elmaksi vuonna 1980. Virkapuvuista 
säädettiin aluksi asetuksilla ja 1950-lu-
vulta eteenpäin sisäasiainministeriön 

päätöksillä, joita täydennettiin jälki-
käteen ministeriön määräyksillä ja 
ohjeilla. Näiden ylempien säädösten 
puitteissa poliisin paikallistason pääl-
liköt ovat voineet antaa vielä omia oh-
jeitaan sen mukaan, miten säädösten 
sanamuodot ovat antaneet liikkuma-
varaa.

Länsimaissa käytettyjen virkapuku-
jen historialliset juuret on tapana ulot-
taa kahtaalle: kirkollisiin virkapukuihin 
ja sotilasunivormuihin. Kirkollisten 

pukujen vaikutus 
muualla yhteiskun-
nassa käytettäviin 
virkapukuihin on 
ollut suurempi Eu-
roopan katolisissa 
maissa kuin protes-
tanttisissa. Siviilivir-
kapuvut, jollainen 
poliisin pukukin on, 
ovat periytyneet so-
tilasvirkapuvuista, 

jotka puolestaan alkoivat muodostua 
Euroopassa 1600-luvulla sodankäyn-
nin alkavan modernisoitumisen ja niin 
sanotun 30-vuotisen sodan myötä. 
Tästä eteenpäin virkapukujen kehitys 
on ollut sidoksissa paitsi sodankäyn-
nin myös yhteiskunnan hallinnollisen 
rakenteen kehityksen ja työnjaon eriy-
tymisen kanssa.

Suomen ollessa osa Ruotsin valta-
kuntaa keskiajalta vuoteen 1809 vir-
kamiesten pukeutumista säädeltiin 
Ruotsista käsin ja sitä kautta tulivat 
myös yleiseurooppalaiset vaikutteet. 
Väestön säädynmukainen pukeu-
tuminen tuli Ruotsissa säätelyn alle 
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Kaupunginpalvelijoiden 
pukeutuminen virkatehtävissään 
oli paikallinen, kunkin kaupungin 

itse säädeltävissä oleva 
asia, kun taas nimismiehet 

maaseudulla noudattivat läänien 
virkamiesten pukeutumisesta 

annettuja yleisiä, valtiollisia 
määräyksiä.

1600-luvulla, ja 1700-luvun kuluessa py-
rittiin säädösten avulla yhdenmukaista-
maan valtion virkamiesten pukeutumista. 
Vuosisadan lopussa otettiin käyttöön en-
simmäiset yhtenäiset pukustandardit, ja 
aivan 1800-luvun alussa tuli virkamiesten 
puvun väriksi tummansininen. Vaatekap-
paleet heijastelivat ajan muotia polvihou-
suineen ja redingootti-takkeineen. Redin-
gootti oli pitkä, edestä usein kaarevasti 
leikattu, vähän päällystakkimainen takki.

Järjestysvallan hallinnollinen rakenne 
Ruotsin valtakunnassa poikkesi huomat-
tavasti nykyisestä. Maaseudulla poliisitoi-
mesta vastasivat maaherrojen nimittämät 
kruununnimismiehet. He olivat valtion 
virkamiehiä, mutta hoitivat monia erilai-
sia tehtäviä, joista poliisitoimet muodos-
tivat vain osan. Kaupungeissa järjestyk-
senpidosta ja yleisestä turvallisuudesta 
vastasivat kaupungin asukkaat enemmän 
tai vähemmän vapaaehtoiselta pohjalta, 
kunnes 1700-luvulla alettiin palkata kau-
punginpalvelijoita, jotka huolehtivat pa-
lovartioinnin ja kaupungin puhtaanapi-
don ohella myös järjestyksenvalvonnasta. 
Kaupunginpalvelijoiden pukeutuminen 
virkatehtävissään oli paikallinen, kunkin 
kaupungin itse säädeltävissä oleva asia, 
kun taas nimismiehet maaseudulla nou-
dattivat läänien virkamiesten pukeutumi-
sesta annettuja yleisiä, valtiollisia määrä-
yksiä.

Järjestysvallan kahtiajako maaseudun 
ja kaupunkien välillä säilyi pitkään, aina 
1900-luvun alkuun ja poliisitoimen valti-
ollistamiseen asti. Suomi siirtyi Venäjän 
hallintaan ja sai autonomisen suuriruh-
tinaskunnan aseman 1800-luvun alus-
sa. Venäjän keisari lupasi aluksi säilyttää 
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Virkapukukulttuurille 
Suomessa 1800-luvulla 

oli tyypillistä 
Venäjän vahva 

vaikutus.

käytössä läänien virkamiesten – siis 
myös nimismiesten – tummansinisen 
virkapuvun, mutta jo joidenkin vuosi-
en jälkeen se päätettiin korvata venä-
läisen virkapukuperinteen mukaisella 
tummanvihreällä puvulla, johon kuu-
lui sakettitakki, polvihousut ja kaksi-
kolkkahattu.

Kaupunkien järjestysvallan valtiol-
listamisen ensiaskeleet otettiin vuon-
na 1816, kun Turkuun perustettiin 
kaupunginhallintoon kytketty, mutta 
maaherran suorassa valvonnassa ole-
va poliisikamari. Sitä seurasivat pian 
Helsingin (1826) ja Viipurin (1836) 
poliisilaitokset. Näiden 
laitosten virkapuvun 
käytöstä päätettiin kau-
punkikohtaisesti. Pu-
kujen välillä oli eroja, 
joskin Helsingin polii-
silaitoksen virkapuku 
muodostui 1800-luvun loppupuolella 
esikuvalliseksi muiden kaupunkien 
poliiseille, myös niissä kaupungeissa, 
joissa järjestystoimi oli vielä kokonaan 
osa kaupunginhallintoa.

Virkapukukulttuurille Suomessa 
1800-luvulla oli tyypillistä Venäjän 
vahva vaikutus. Venäläisen yhteiskun-
nan hierarkia, virkamiesten tarkasti 
säädelty rankijärjestys ja venäläisen 
virkapukukulttuurin näyttävä ja run-
sas estetiikka löivät leimansa suuriruh-
tinaskunnan virkamiesten pukeutumi-
seen. Leimallinen virkapuvun väri oli 
Suomessa tuolloin tummanvihreä, 
ja käytetyt vaatekappaleet heijasteli-
vat ennen kaikkea aikakauden yleistä 
muotia. Redingootti ja saketti saivat 

1820-luvulla väistyä hännystakin tieltä 
ja polvihousut puolestaan vähitellen 
pitkien housujen tieltä, niin rahvaan-
omaisilta kuin jälkimmäiset todennä-
köisesti aluksi tuntuivatkin. 

Vuonna 1850 saivat maaseudulla 
nimismiesten apulaisina toimineet 
silta- ja jahtivoudit ensimmäisinä 
virkamiehinä Suomessa käyttöönsä 
uudenlaisen virkavaatteen: pitkän, 
reiden puoliväliin tai alemmas ulot-
tuvan takin, joka saattoi olla napi-
tukseltaan yksi- tai kaksirivinen. Uu-
den takkimallin nimi oli sortuutti, ja 
se oli tällöin muodissa joka puolella. 

Virkamieskunnan pu-
keutumisessa sortuutin 
valtakautta oli koko 
1800-luvun loppu ja 
1900-luvun ensimmäi-
nen kymmen. Polii-
silaitoksilla sortuutin 

rinnalla käytettiin lyhyttä asetakkia, 
joka oli käytännöllisempi kenttäteh-
tävissä. Erityisen tarpeelliseksi lyhy-
empi takkivaihtoehto tuli 1800-luvun 
lopulla, kun joillakin poliisilaitoksilla 
aloitettiin uusi toimintamuoto: ratsu-
poliisi. Sortuutin voittokulun jälkeen-
kin vanhempi hännystakki jäi edelleen 
juhlakäyttöön – kyseessä on nykyisin 
käytetyn frakkitakin edeltäjä.

Kaupungeissa 1800-luvun lopulla 
poliisin työn väliaikaisen luottamus-
tehtävän luonne alkoi väistyä ja uusi 
ammatillinen identiteetti syntyä. Sa-
malla kun poliisin tehtävä ammatillis-
tui, poliiseille tuli tarpeelliseksi erot-
tautua poliisin ammatissa toimimat-
tomasta siviiliväestöstä. Virkapuvussa 
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Vuonna 1850 saivat maaseudulla 
nimismiesten apulaisina 

toimineet silta- ja jahtivoudit 
ensimmäisinä virkamiehinä 

Suomessa käyttöönsä uudenlaisen 
virkavaatteen: pitkän, reiden 

puoliväliin tai alemmas 
ulottuvan takin.

alettiin etääntyä yleisestä siviilimuodista 
ja ottaa sen sijaan vaikutteita ajan soti-
lasvirkapuvuista, sillä samalla asemansa 
jo vakiinnuttaneet sotilasammatit tarjosi-
vat esikuvan, jota kohti edetä. Asetakin 
ja sortuutin käyttö rinnakkain kuvaa tätä 
muutosta. Maaseudulla vastaava poliisin 
ammatti-identiteetin syntyminen pääsi 
alkuun vuonna 1891, kun nimismiehen 
apulaisina toimineet silta- ja jahtivoudit 
ja muut korvattiin maaseutukonstaapelin 
viroilla.

Suomi oli saanut autonomisen ase-
mansa ja omat valtiolliset instituutionsa 
1800-luvun alkupuolella Venäjän keisari-
en suostumuksella, mutta 1800–1900-lu-
kujen vaihteessa Venäjän suhtautuminen 
Suomen valtiolliseen asemaan muuttui. 
Suomen autonomiaa alettiin rajoittaa ja 
suomalaisia käytäntöjä ja toimintatapoja 
muuttaa Venäjällä vallitsevien käytän-
töjen suuntaan. Tsaarin näkökulmasta 
tämä oli Venäjän valtakunnan yhtenäis-
tämispolitiikkaa, jossa sen rajoilla olevien 
alueiden, kuten Suomen ja Puolan, erioi-
keudet haluttiin purkaa. Suomessa nämä 
toimet nähtiin Venäjälle lojaalina pysy-
neen suuriruhtinaskunnan autonomiaan 
kohdistuvina illegitiimeinä ja suorastaan 
laittomina hyökkäyksinä. Tämä sai suo-
malaiset puhumaan sortopolitiikasta, 
jota käsitystä vahvisti myös venäläisten 
poliisiviranomaisten (santarmien ja val-
tiollisen poliisin eli ohranan) toiminnan 
tehostuminen maassa samaan aikaan.

Virkamieskunnan, myös poliisin, 
suhteen yhtenäistämispolitiikan yksi il-
mentymä oli lakkauttaa sellaiset merkit 
ja symbolit, jotka korostivat Suomen 
erillistä asemaa ja Venäjästä poikkeavaa 
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Aivan 1900-luvun 
alussa ensin 

maaseutukonstaapelit 
ja pari vuotta 

myöhemmin 
kaupunkipoliisit 

saivat käyttöönsä 
ns. vanhavenäläistä 

tyyliä olevan 
virkapuvun.

länsimaista erillisluonnetta, ja korva-
ta ne venäläisillä tai venäläistyylisillä 
tunnuksilla. Poliisin vir-
kapuvussa tämä näkyi 
yhtenä ensimmäisten 
joukossa. Suomalaisten 
kaupunkipoliisien vir-
kapuvut olivat 1800-lu-
vun lopulla ottaneet 
vaikutteita etenkin 
keskieurooppalaisesta 
virkapukukulttuurista, 
Euroopan laajuisesti 
puhuttiin itävaltalaises-
ta rautatievirkamiestyy-
listä vallitsevana virkapukeutumisen 
trendinä. Maaseudun poliisikonstaa-
peleilla, jotka olivat olleet virassa vasta 
vähän aikaa, ei säädettyä virkapukua 
vielä ollutkaan.

Aivan 1900-luvun alussa ensin 
maaseutukonstaapelit ja pari vuotta 
myöhemmin kaupunkipoliisit saivat 
käyttöönsä ns. vanhavenäläistä tyy-
liä olevan virkapuvun. Puvun väri 
oli venäläiseen tapaan vihreä, ja sille 
oli leimallista leveällä etukappaleella 
ja piilonapituksella varustettu pitkä 
virkapuvun takki, jossa arvomerkit 
osoitettiin olkalaattojen oransseil-
la punoksilla. Puvun käyttöönotto 
Suomessa oli itse asiassa jatkumoa 
Venäjällä jo aiemmin toteutetusta 
politiikasta: 1880-luvulla venäläisten 
sotilaiden ja poliisiviranomaisten vir-
kavaatetuksesta oli karsittu länsimaisia 
piirteitä ja viety sitä vanhavenäläiseksi 
kutsuttuun suuntaan.

Venäjän yhtenäistämispolitiikka vä-
lillä kiristyi ja välillä lientyi 1900-luvun 

alkuvuosina. Sortokauden helpotta-
essa suomalaisten poliisien virkapu-

kuja länsimaistettiin, 
kaupunkeihin ja maa-
seudulle säädettiin eril-
lisillä asetuksilla erilai-
set virkapuvut. Sitten 
sortopolitiikka alkoi 
uudelleen, ja asioita 
monimutkaisti vielä 
vuonna 1914 syttynyt 
ensimmäinen maail-
mansota. Sodan alkuun 
liittyy detalji, joka osoit-
taa, että myös kansain-

välisen politiikan suhdanteet ovat 
vaikuttaneet suomalaisen poliisin vir-
kapukuun. Kaupunkikonstaapelit oli-
vat vuonna 1906 saaneet käyttöönsä 
kaski-nimellä tunnetun kypärän, joka 
oli päällystetty kankaalla tai nahalla ja 
jossa oli pään päällä metallinen nuppi. 
Kypärä oli malliltaan saksalaista alku-
perää, ja vaikka sitä oli käytetty myös 
Venäjällä, se korvattiin lipallisella vir-
kalakilla vuonna 1915. Vihollismaa-
han assosioituvaa vaatekappaletta ei 
poliisin sopinut yllään kantaa.

* * *

Keisarivalta Venäjällä päättyi val-
lankumoukseen maaliskuussa 1917. 
Virkakoneisto ajautui tämän jälkeen 
tehottomuuteen ja kaaokseen eri po-
liittisten ryhmien kilpaillessa vallasta. 
Suomessa järjestysvalta kriisiytyi välit-
tömästi etenkin kaupungeissa. Poliisi 
nähtiin yleisesti yhtenäistämispolitii-
kan symbolina ja sortotoimien käytän-
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Itsenäisen valtion poliisi 
tarvitsi pikaisesti uuden, 

aiemmasta poikkeavan 
virkapuvun, ja se otettiinkin 

käyttöön jo syksyllä 1918. 
Taiteilija Akseli Gallen-
Kallela ja hänen poikansa 

Jorma olivat osallistuneet puvun 
luonnosteluun kesällä 1918, mutta 

toteutunut puku ei juurikaan 
vastannut heidän piirroksiaan.

nön toteuttajana, monin paikoin poliisi-
laitosten toiminta lopetettiin käytännössä 
kokonaan. Tilalle yritettiin luoda mm. 
kunnallista järjestysvaltaa, mutta poliitti-
sissa kiistoissa ei päästy yksimielisyyteen, 
kenelle järjestysvalta uudessa tilanteessa 
legitiimisti kuului. Levottomuus ja seka-
sorto lisääntyivät, ja kansalaiset alkoivat 
perustaa turvakseen omia järjestyskaar-
teja.

Poliittisen tilanteen kärjistymisen myö-
tä maan sisäinen aseellinen konflikti alkoi 
näyttää väistämättömältä, eikä itsenäi-
syysjulistus 6.12.1917 pystynyt estämään 
sisällissodan puhkeamista tammikuussa 
1918.

Sisällissodan päätyttyä poliisilaitosten 
toiminta alkoi uudelleen. Poliisi jatkoi 
valtiollisena viranomaisena sekä kau-
pungeissa että maaseudulla. Itsenäisen 
valtion poliisi tarvitsi pikaisesti uuden, 
aiemmasta poikkeavan virkapuvun, ja 
se otettiinkin käyttöön jo syksyllä 1918. 
Taiteilija Akseli Gallen-Kallela ja hänen 
poikansa Jorma olivat osallistuneet pu-
vun luonnosteluun kesällä 1918, mutta 
toteutunut puku ei juurikaan vastannut 
heidän piirroksiaan. Kaupunkipoliisin 
virkapuku m1918, eli malli 1918, poikkesi 
jossakin määrin myöhemmistä seuraajis-
taan. Se oli väritykseltään siniharmaa, ja 
sen napeissa ja lakkimerkeissä käytettiin 
tunnuksena kunkin kaupungin vaakunaa. 
Poliisipäällystön virka-asema osoitettiin 
virkatakin kaulus- ja olkalaattoihin mer-
kityillä tähdillä.

Virkapuku m1918 sai pian osakseen 
paljon kritiikkiä. Vaatekappaleiden is-
tuvuutta ja edustavuutta arvosteltiin, 
eikä sen katsottu vastaavan sitä kansal-
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Virkatakeissa 
oli hopeoidut, 

vaakunaleijonalla 
koristellut napit, 
ja virkalakkeihin 

kiinnitettiin 
hopeoitu havuseppele, 

jonka sisälle 
laitettiin läänin 

vaakuna.

lista henkeä, joka nuoressa valtiossa 
oli yleisesti vallalla. Puku oli otettu 
käyttöön hyvin nopeal-
la aikataululla ja siten 
suunniteltu ilmeisen 
pikaisesti. Vaatteet val-
mistettiin usein myös 
kehnoista materiaaleis-
ta, vallitsihan edelleen 
pula kaikesta maailman-
sodan yhä riehuessa 
Euroopassa. Kenties 
virkapuku oli jo alun 
perin tarkoitettu väliai-
kaiseksi ratkaisuksi kat-
tavampaa ja paremmin suunniteltua 
pukua odotellessa.

Virkapuvun m1918 käyttö oli rajat-
tu kaupunkeihin. Sen nopeassa suun-
nittelussa ei selvästikään vielä haluttu 
päättää, miten maaseudun poliisien 
virkapukukysymys ratkaistaisiin. Jo 
aiemmin maaseudulla oli poliisiteh-
tävissä käytetty usein virkalakkia ja 
virkamerkkiä siviilivaatteiden kanssa. 
Kaikki eivät edes kaivanneet virkapu-
kua usein alkeellisten olojen ja pitkien 
välimatkojen maaseudulle. Virkapu-
vun arvostus tai kunnioitus ei Suo-
messa välttämättä ole ollut yhtä suurta 
kuin joissakin muissa maissa, kuten 
Venäjällä. Kansan parista rekrytoi-
tu tavallinen maaseudun konstaapeli 
saattoi ajatuksen tasolla jopa vierastaa 
moista ”vaatteilla koreilua”.

Yhteisen virkapuvun kaupunki- ja 
maaseutupoliisit joka tapauksessa sai-
vat vuoden 1923 virkapukuasetukses-
sa. Asetustekstissä maaseudun virka-
vaatetusta käsiteltiin omana erillisenä 

kokonaisuutenaan, mutta itse vaate-
kappaleissa oli vain pieniä eroja. Polii-

sipäällystön arvomerkit 
poikkesivat toisistaan 
hieman, maaseudun ni-
mismiehet rinnastettiin 
pienten kaupunkien po-
liisimestareihin. Tämän 
jälkeen maaseutupo-
liiseihin kohdistuneet 
painotukset hävisivät 
virkapukupäätöksistä 
lähes kokonaan, vaikka 
yksittäisten vaatekap-
paleiden kohdalla mai-

nitaan pieniä eroja vielä 1950-luvulla.
Virkapuku m1923 toi mukanaan 

monia piirteitä, jotka ovat säilyneet 
käytössä pitkään, itse pukukin perus-
malliltaan oli käytössä toisen maail-
mansodan jälkeiseen aikaan asti. Sen 
väri ensinnäkin oli tummansininen, ja 
tämä väri on säilynyt Suomessa po-
liisin virkavaatetuksen pääasiallisena 
värinä siitä lähtien. Virkatakeissa oli 
hopeoidut, vaakunaleijonalla koristel-
lut napit, ja virkalakkeihin kiinnitettiin 
hopeoitu havuseppele, jonka sisälle 
laitettiin läänin vaakuna. Virkatakki 
– viralliselta nimeltään asetakki – oli 
tyköistuva, ja päällystön arvomer-
kit kiinnitettiin sen kirkkaansinisiin 
kauluslaattoihin heraldisin ruusuin. 
Vuonna 1929 kauluslaattojen pohja-
väreihin lisättiin sinipunainen sisäasi-
ainministeriön poliisiosaston korkeille 
virkamiehille ja harmaa Valtion polii-
sikoulun opettajille. Jälkimmäinen väri 
vaihdettiin vihreäksi muutaman vuo-
den kuluttua.
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Virkapukuun lisättiin 
1930-luvulla sotilaallisia 

yksityiskohtia kuten 
rintataskut, ja otettiin 
käyttöön armeijasta tuttu 
olkahihna eli ”rähinäremmi”.

Virkapukuun lisättiin 1930-luvulla so-
tilaallisia yksityiskohtia kuten rintatas-
kut, ja otettiin käyttöön armeijasta tuttu 
olkahihna eli ”rähinäremmi”. Poliisin 
virkapuvun edustavuudesta ei monikaan 
löytänyt enää kritisoitavaa, käyttömu-
kavuuden ja käytännöllisyyden puutetta 
arvosteltiin kyllä. Poliisin virkapukukult-
tuurin pitkälle linjalle tyypillistä on, että 
edustus- ja juhlatilaisuuksiin pukeutumis-
ta ohjeistettiin tarkasti, vaikka juhlavyötä 
ja valkoisia käsineitä lukuun ottamatta 
erillisiä juhlavaatteita virkapukuun ei edes 
kuulunut.

Vuonna 1936 lanseerattiin poliisil-
le oma tunnus, miekkaleijona, jonka 
suunnitteli taiteilija Antti Salmenlinna 
aiemmin pidetyn ideakilpailun tulosten 
pohjalta. Yhtenäistä, kaikkien poliisien 
käyttämää tunnusta ei ollut aiemmin ol-
lutkaan. Vuonna 1938 otettiin käyttöön 
metallinen, miekkaleijonalla varustettu 
ja rintaan kiinnitettävä virkamerkki jär-
jestyspoliisin konstaapeleille. Vielä kiin-
teämmin osaksi virkapukua miekkaleijo-
na tuli vuonna 1941, kun se kiinnitettiin 
metallisina tunnuksina virkatakin olka-
päille.

Sotavuosina 1939–1945 poliisin virka-
puku sotilaallistui entisestään. Tämä tus-
kin johtui varsinaisesta sotilaallisuuden 
ihannoinnista vaan pikemmin käytännön 
pakosta. Sota-aikaa leimasivat pula-aika, 
materiaalien niukkuus ja säännöstelytalo-
us. Valtion resurssit kohdistuivat koros-
tetusti puolustusvoimiin, jonka materi-
aalia oli mahdollista saada myös poliisin 
käyttöön. Armeijan asetakkeja värjättiin 
tummansinisiksi, nappeja maalattiin ho-
peamaalilla ja joitakin puolustusvoimi-
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Virkatakki m1951 
on ollut poliisin 

virkapukukulttuurin 
todellinen klassikko.

en käyttämiä vaatekappaleita otettiin 
käyttöön sellaisinaan. Pitkäikäisin 
näistä sotavuosien ”vaatelainoista” oli 
armeijan kenttälakki, joka tumman-
sinisenä tuli poliisin talvipäähineeksi 
turkislakin rinnalle pian jatkosodan 
päättymisen jälkeen. Armeijassa veri-
kauha-nimelläkin tunnettu kenttälakki 
pysyi poliisin käytössä pitkään, kesä-
päähineenä aina 1990-luvun alkuun 
asti.

Sota-aikana virkapukujen valmistus 
pyrittiin ensimmäistä kertaa keskittä-
mään yhdelle toimijalle 
paikallisten vaatturei-
den sijaan. Taustalla 
oli paitsi ajankohtainen 
raaka-ainepula myös 
hankintakustannusten 
alentaminen ja virka-
vaatetuksen yhdenmukaisuuden ta-
kaaminen – olihan paikallisten val-
mistajien vaatteissa väistämättä pieniä 
eroja, ja kun hankintakulut kuuluivat 
pääasiassa yksittäisten poliisimies-
ten vastuulle, ei pukuja aina teetetty 
laadukkaimmista materiaaleista. Nyt 
valmistajaksi valittiin Valtion puku-
tehdas ja virkapukujen hankinnasta ja 
jakelusta vastaamaan perustettiin uusi 
Poliisikeskusvarikko.

* * *

1950-luvulle tultaessa pula-aika alkoi 
jo väistyä ja sotaan ja sotilaallisuu-
teen haluttiin ottaa etäisyyttä. Tässä 
vaiheessa virisi yhteispohjoismainen 
hanke poliisin virkapukujen kehittä-
misestä ajanmukaisempaan ja sivii-

limäisempään suuntaan. Suomessa 
uudenlainen virkapuku otettiin käyt-
töön ensimmäisenä, vuonna 1952 jär-
jestettävistä Helsingin olympialaisista 
johtuen sen käyttöönottoa haluttiin 
jouduttaa.

Uutta oli ennen kaikkea siviilimäi-
sempi virkatakki, jossa vanhojen ase-
takkien sotilaallisen suljetun pystykau-
luksen sijaan oli miesten puvun takkia 
muistuttava avoin kaulus. Virka-ase-
maa osoittavat merkit kiinnitettiin 
nyt virkatakkien hihansuihin erilaisin 

kaluunanauhoin, ja kau-
luksiin tulivat viisikul-
maiset, mustaa kangasta 
olevat merkit, joihin oli 
kirjailtu lakkimerkeistä 
vanhastaan tuttu havu-
seppelkuvio ja sen sisäl-

le miekkaleijona.
Virkatakki m1951 on ollut poliisin 

virkapukukulttuurin todellinen klas-
sikko. Se oli malliltaan lähes muut-
tumattomana käytössä 1990-luvulle 
saakka ja on vielä 2020-luvulle tul-
taessa käytössä olevan vierailutakin 
esikuva. Yhtä pitkäikäinen on ollut 
myös sen myötä tullut arvomerkkijär-
jestelmä. Hihansuiden tammenlehvät 
ja harmaat kaluunanauhat jatkavat 
edelleen elämäänsä poliisin vierailu- 
ja juhlatakkien hihansuissa ja muiden 
pukumuotojen vaatekappaleiden ol-
kapoleteissa.

Vuoden 1951 virkapukupäätökses-
sä avokauluksinen virkatakki oli vain 
vaihtoehtoinen vaatekappale, ensisi-
jainen virkatakki oli edelleen vanhan 
mallinen pystykauluksinen takki, jon-
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On mielenkiintoista kysyä, 
miksi poliisin virkapuku 

Suomessa säilyi niin pitkään 
sotilaallisena, kyseessähän 

on jo lähtökohtaisesti 
siviilivirkapuku.

ka käyttö loppui kokonaan vasta 1970-lu-
vulle tultaessa. Säilyneiden 1950-luvun 
valokuvien perusteella avokauluksisen ta-
kin käyttö levisi kuitenkin nopeasti ja syr-
jäytti pian pystykauluksisen takin käytön. 
Paikallisia ja yksilökohtaisia eroja tässä 
prosessissa epäilemättä oli, yhtenä eikä 
välttämättä kaikkein pienimpänä hidasta-
vana tekijänä pienituloisten virkamiesten 
halu käyttää kerran hankkimansa vanhan 
mallinen takki loppuun asti.

On mielenkiintoista kysyä, miksi po-
liisin virkapuku Suomessa säilyi niin 
pitkään sotilaallisena, kyseessähän on jo 
lähtökohtaisesti siviilivirkapuku. (Vertai-
lukohtana voi todeta, että puolustusvoi-
mien upseereilla oli käytössään kevyt, 
avoimella kauluksella varustettu virkatak-
ki jo 1920-luvun lopulla.) Vastaukset ovat 
todennäköisesti sekä mentaalihistorialli-
sia että käytännöllisiä. Poliisitoimessa so-
tilaallisuus oli ajattelumallien ja mieliku-
vien tasolla yhdistetty ammatillisuuteen 
jo 1800-luvulla. Taustalla saattoivat vai-
kuttaa myös vuosien 1917–1918 tapahtu-
mat eli järjestysvallan hajoaminen ja sisäl-
lissota. Niiden jälkeen haluttiin korostaa 
lujaa järjestysvaltaa ja sotilaallisuutta sen 
ilmentymänä. Toisaalta 1920–30-luvuilla 
pyrittiin virkapuvun hitaaseen muutta-
miseen myös siitä syystä, että haluttiin 
jättää mahdollisuus aiemmin jo teetetty-
jen vaatteiden käytön jatkamiseen pienin 
muutoksin. Tämä oli taloudellisesti mer-
kittävää aikana, jolloin puvut teetettiin 
käsityönä paikallisilla vaattureilla. Koko 
puvun mallin muuttamista kerralla ei 
välttämättä olisi otettu kovinkaan hyvin 
vastaan jo pelkästään kustannussyistä.

Ennen 1950-luvun alkua aika ei ylipää-
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Vuoden 1951 
virkapukupäätös 
oli merkittävä 
myös siinä, että 
se määritteli 
naispoliisien 

käyttämän virkapuvun 
ensimmäistä kertaa. 

tään ollut otollinen poliisin virkapu-
vun muuttamiselle siviilimäisempään 
suuntaan. Syksyllä 1918 
elettiin edelleen käytän-
nössä kriisiaikaa, sisäl-
lissota oli vasta hiljattain 
päättynyt ja ensimmäinen 
maailmansota jatkui vie-
lä Euroopassa. 1920- ja 
30-luvut olivat poliittisen 
levottomuuden ja nou-
sevan militarismin aikaa, 
sota-aikana taas viranomaistoiminnan 
sotilaallinen luonne oli itsestäänsel-
vyys. Siviilimäisemmälle pukeutumi-
selle ei yksinkertaisesti ollut tilausta 
ennen 1950-luvun alkua. Silloin sota-
aika haluttiin jättää jo taakse, ankaraa 
säännöstelytaloutta purettiin vähi-
tellen ja orastava kulutusyhteiskunta 
nosti hiljalleen päätään.

Vuoden 1951 virkapukupäätös oli 
merkittävä myös siinä, että se määrit-
teli naispoliisien käyttämän virkapu-
vun ensimmäistä kertaa. Naisia oli tul-
lut rikospoliisiin jo 1900-luvun alussa 
ennen kaikkea prostituutioon kohdis-
tuvan valvonnan takia, mutta virkapu-
kua käyttävän järjestyspoliisin puolelle 
heidän tulonsa oli ollut hidasta. Nais-
ten virkapuvun käyttö mainitaan ylei-
sellä tasolla jo vuoden 1923 asetukses-
sa, mutta vasta vuoden 1951 päätös 
määritteli sen konkreettisesti. Naisten 
virkapukuun kuului avokauluksinen 
virkatakki, hame, mustat matalakor-
koiset kengät ja vuoden 1951 päähi-
neuutuus: soikea, lipaton venelakki eli 
suikka. Venelakki oli tarkoitettu paitsi 
naisille myös ratsain tai kulkuneuvol-

la liikkuville miehille. Nimensä lak-
ki sai soikeasta muodostaan. Ennen 

1990-lukua naiskons-
taapeleilla ei hamet-
ta lukuun ottamatta 
ollut muita erityisesti 
naisille tarkoitettuja 
vaatekappaleita, vir-
kapaidan kanssa he 
käyttivät samanlaista 
solmiota kuin mie-
het. Väljyyttä naisten 

pukeutumiseen toivat virkapukupää-
tösten maininnat naisten virkapuvun 
käytön vapaaehtoisuudesta ja oikeu-
desta poiketa yleisistä säännöksistä 
”tarvittaessa”.

Uutta luovaa aikaa 1950-luku oli 
myös sikäli, että silloin tunnustettiin 
ensimmäistä kertaa tarve erilliselle 
vaatekerralle tiettyä erityistehtävää 
varten. Tehtäväkohtaisia määritel-
miä virkapukuasetuksissa esiintyi jo 
1900-luvun alussa ratsupoliisien koh-
dalla, joiden housuissa ja jalkineissa 
mahdollistettiin erilaisia, muusta vir-
kavaatetuksesta poikkeavia yksityis-
kohtia. 1920-luvulla mukaan tulivat 
moottoriajoneuvoja kuljettavat polii-
simiehet, joita koskevat vaatetuksen 
yksityiskohdat olivat usein samoja 
kuin ratsupoliiseilla. Poliisin motori-
soituminen oli 1950-luvulla edennyt 
niin pitkälle, että vuosikymmenen 
lopulla moottoripyöräpoliiseille mää-
riteltiin – hyvin yleisellä tasolla ilman 
yksityiskohtia – tumma ajopuku ja val-
koinen suojakypärä. Virkavaatetuksen 
tehtäväkohtainen eriytyminen eteni, 
virallisella tasolla tosin hyvin hitaasti 
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Uutta luovaa aikaa 1950-luku 
oli myös sikäli, että silloin 
tunnustettiin ensimmäistä 
kertaa tarve erilliselle 
vaatekerralle tiettyä 
erityistehtävää varten.

Poliisin motorisoituminen 
oli 1950-luvulla edennyt niin 
pitkälle, että vuosikymmenen 

lopulla moottoripyöräpoliiseille 
määriteltiin – hyvin yleisellä 
tasolla ilman yksityiskohtia 
– tumma ajopuku ja valkoinen 

suojakypärä.

ja epäilemättä ennen kaikkea kentältä tu-
levaan palautteeseen reagoiden.

1960-luvulla alkoi epäilemättä olla sel-
vää, että autoistuvassa, kaupungistuvassa 
ja tapakulttuurissaan epämuodollisem-
paan suuntaan kulkevassa Suomessa ni-
menomaan poliisin kenttävaatetuksessa 
oli kehittämisen tarvetta. Vuonna 1968 
lanseerattiin uusi kenttäpusero, joka tuli 
vaihtoehtoiseksi palvelusvaatteeksi avo-
kauluksisen virkatakin m1951 rinnalle. 
Samalla virkapukujen tummansinistä 
väriä vaalennettiin hieman. Kenttäpuku 
m1968 koostui vyötäisille ulottavasta, 
sekoitekankaasta valmistetusta kenttäpu-
serosta, jossa oli piilonapitus ja alas kään-
netty taitettu kaulus, sekä puseron kans-
sa käytettävistä suorista prässihousuista. 
Kenttäpusero oli ensimmäinen poliisin 
vaate, jonka olkavarteen kiinnitettiin 
kankainen miekkaleijonatunnus. Pusero 
näytti modernilta, oli kevyt ja käytän-
nöllinen ja sai nopeasti suuren suosion. 
Sen käyttö yhdessä kenttälakin tai suikan 
kanssa leimasi vahvasti poliisin julkista 
kuvaa 1970–80-lukujen ajan.

* * *

Kenttävaatetuksen kehittäminen jatkui 
1970-luvulla käänteentekevällä tavalla, 
kun ensimmäinen haalaria muistuttava 
kokovartalopuku otettiin käyttöön. Vaat-
teen virallinen nimi oli suojapuku, ja se 
oli tarkoitettu moottoripyöräpoliiseille 
ja muuhun tarkemmin määrittelemättö-
mään erityiskäyttöön kenttätyössä. Puku 
oli tarkoitettu nimenomaan erityiskäyt-
töön, päivittäistä yleisvaatetta siitä tuskin 
monikaan vielä halusi.
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Pussihousut kuuluivat 
vielä 1970-luvulla 
talvivaatteena 

virkavaatetukseen, 
mutta muoti oli 

ajanut niin pahasti 
niiden ohi, että 
tuskin monikaan 
niissä julkisella 

paikalla enää 
esiintyi.

1970-luvun alussa virkapukujen 
korvausjärjestelmä muuttui yksittäi-
selle poliisimiehelle aiempaa edul-
lisemmaksi, mikä johti vaatetuk-
sen nopeampaan uusiutumiseen ja 
ajanmukaistumiseen. 
Kuvaavana voi pitää 
saapashousujen eli 
pussihousujen käytön 
hiipumista. Pussihousut 
olivat olleet käytössä 
1920-luvulta lähtien, ja 
ne olivat muodostuneet 
suorastaan järjestyspo-
liisin kenttäväen syno-
nyymiksi: heitä itseään 
nimitettiin pussihou-
suiksi, usein halventa-
vassa tarkoituksessa. 
Pussihousut kuuluivat vielä 1970-lu-
vulla talvivaatteena virkavaatetukseen, 
mutta muoti oli ajanut niin pahas-
ti niiden ohi, että tuskin monikaan 
niissä julkisella paikalla enää esiintyi. 
1980-luvulla saapashousuja käyttivät 
enää vain ratsupoliisit.

Virkapuvun käyttömukavuus ja 
käytännöllisyyden edistäminen olivat 
nousseet päättävien tahojen huomion 
kohteeksi, uusia kangaslaatuja etsittiin 
ja poliisin virkapukutyöryhmä aloitti 
toimintansa. Sen toiminta vakinaistet-
tiin 1980-luvulla ja sen avuksi palkat-
tiin ammattimainen vaatesuunnittelija. 
Saman vuosikymmenen alussa poliisin 
virkatakkien kaulusmerkkien pohjavä-
ri vaihtui mustasta kirkkaansiniseksi, 
ja poliisi sai ensimmäisen edestä veto-
ketjulla suljettavan takin, kun kenttä-
takki m1983 otettiin käyttöön. 

Poliisin virkapukutyöryhmän työn 
tuloksena annettiin vuonna 1993 uusi 
virkapukupäätös, joka muutti virka-
vaatetusta varsin paljon. Suojapuvun 
tilalle tuli nyt haalari, joka oli mallil-

taan aiempaa väljempi 
ja yksityiskohtaisemmin 
määritelty, ja sen myö-
tä myös haalarin päällä 
kannettava varustevyö. 
Haalari oli ns. kuoripu-
ku, joka puettiin muun 
palvelusvaatetuksen 
päälle. Sen käyttö tavan-
omaisessa kenttätyössä 
oli sallittua, mutta ker-
rotaan, että asenteet 
haalarin käyttöä koh-
taan olivat vielä monin 

paikoin kielteiset. Ruumiillisen työn 
tekijöiden suojapukuna tunnettua 
haalaria ei pidetty sopivana vaatteena 
virkamiehelle. 

Muita 1990-luvun virkapuku-uu-
tuuksia olivat työturvallisuuden paran-
tamiseen tähtäävä sinikeltainen heijas-
tinliivi, jonka tummaa yleisilmettä sen 
käyttäjät tosin pian alkoivat kritisoida. 
Naisten virkavaatetukseen lisättiin vir-
kaliivi ja hameen rinnalle housuhame, 
pitkien housujenkin käyttö naisilla to-
sin oli virallistettu 1980-luvulla ja sal-
littu käytännön työssä jo tätä ennen.

Virkapuku oli muutoksen tilassa, 
mutta jo toteutuneita muutoksia ei 
pidetty riittävinä. 1990-luvun puolivä-
lissä käynnistettiin kokonaisvaltaiseen 
virkapuku-uudistukseen tähtäävä pro-
jekti, jonka työ tuli valmiiksi vuonna 
1998 ja otettiin virallisesti käyttöön 
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Naisten virkavaatetukseen 
lisättiin virkaliivi ja hameen 

rinnalle housuhame, pitkien 
housujenkin käyttö naisilla 

tosin oli virallistettu 
1980-luvulla ja sallittu 

käytännön työssä jo tätä ennen.

seuraavana vuonna. Puku-uudistus to-
della oli kokonaisvaltainen ja muutti vir-
kapukuun liittyvää ajattelua monelta osin. 
Kun vielä 1970- ja 80-luvuilla virkavaate-
tus oli jaettu viiteen pukumuotoon, joista 
neljä koski edustus- ja juhlatilaisuuksia ja 
yksi päivittäistä palvelusvaatetusta, kään-
nettiin tämä ajattelu nyt päälaelleen. Uusi 
virkapuku jakautui seitsemään vaatekaap-
piin, joista kaksi koostui kaikille yhteisistä 
kenttä- ja palvelusvaatteista, yksi tehtävä-
kohtaisesta erityisvaatetuksesta, yksi suo-
ja-, heijastin- ja tunnisteliiveistä ja kaksi 
edustus- ja juhlavaatteista. Lisäksi oli vie-
lä yksi vaatekaappi täydentäville asusteille 
ja varusteille, jotka nekin oli suunniteltu 
poliisin vaatemalliston kokonaisuuteen 
sopiviksi.

Tarkoituksenmukaisuus käytännön 
työn kannalta oli nyt poliisin virkavaa-
tetuksen kantava ajatus. Omat erityis-
vaatteensa saivat moottoripyöräpoliisien 
lisäksi moottorikelkkapoliisit, ERTI-ryh-
mät, JOUHA-joukot ja TEPO-ryhmät, ja 
omia tehtäväkohtaisia vaatekappaleitaan 
vene- ja polkupyöräpoliisit. Työturvalli-
suuden merkitystä korosti suojaliivien ot-
taminen osaksi virkapuvun kokonaisuut-
ta ja niiden käytön ja käyttömukavuuden 
huomioiminen paitsi itse liivien myös 
niiden kanssa käytettävien vaatteiden 
suunnittelussa. Vuosituhannen vaihteen 
puku-uudistukselle kuvaavaa oli, että 
Suomen poliisi sai tällöin ensimmäistä 
kertaa käyttöönsä myös erillisen, arvok-
kaimpia juhlatilaisuuksia varten suunni-
tellun juhlapuvun – samaan aikaan kun 
juhla- ja edustuspukeutumisen painotus 
virallisissa määräyksissä ja ohjeissa vähe-
ni huomattavasti.
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Uusi mallisto oli laaja, mutta yksi 
siitä puuttui: päivittäiseen käyttöön 
tarkoitettu kenttähaalari. Kenttäpuku 
oli kaksiosainen ja muistutti ulkoisesti 
haalaria, mutta sillä ei kuitenkaan ollut 
haalarin käytännön etuja. Kielteinen 
suhtautuminen ”duunarivaatteeseen” 
vaikutti tässä todennäköisesti edelleen, 
mutta kentältä tuleva paine oli kova. 
Vuonna 2002 virkapukumallistoon 
lisättiin päivittäiseen kenttäkäyttöön 
tarkoitettu haalari ja sille kevyempi 
kesäversio viisi vuotta myöhemmin. 
Kaksiosainen kenttäpu-
ku säilyi edelleen vaih-
toehtona haalarille.

Tuotekehitys jatkui 
2000-luvulla. Kenttä-
haalaria uudistettiin 
mallin ja materiaalien 
osalta vuonna 2010, 
väritys muuttui samalla 
tummemmaksi. Kesä-
kenttähaalarissa samat 
muutokset toteutettiin 
kaksi vuotta myöhem-
min. Uusia suojaliivejä 
otettiin käyttöön ja er-
gonomiaan kiinnitettiin 
huomiota mm. varustevyön osalta. 
Koko vartalon peittävä huomiovaate 
puolestaan yhdisti kosteutta hylkivän 
materiaalin parempaan näkyvyyteen 
pimeällä. TEPO-haalaria uudistettiin, 
ja erikoiskoulutettujen toimintaryh-
mien vaatetukseen lisättiin VATI-asu, 
maastopuku ja lumipuku.

* * *

Kun tarkastelee suomalaisen poliisin 
virkapuvun kehityksen kaarta viimei-
sen 150 vuoden aikana, erottuu kaksi 
selkeää kehityssuuntaa: edustavuu-
desta kohti käytännöllisyyttä ja yleis-
käyttöisyydestä kohti tehtäväkohtaista 
eriytymistä.

Kaikenkattavaa tai täydellistä tämä 
kehitys ei kuitenkaan ole ollut. Tehtä-
väkohtaisesta eriytymisestä huolimatta 
yhteisiä, kaikille pakollisia virkavaat-
teita on edelleen käytössä, ja erityis-
vaatteetkin on suunniteltu sointumaan 

yhteen yhteisen vaate-
tuksen kanssa, helposti 
tunnistettaviksi saman 
vaatemalliston osiksi. 
Samoin käytännölli-
syyden ensisijaisuutta 
korostavasta ajattelusta 
huolimatta virkapuvun 
edustavuudesta ei ole 
oltu valmiita tinkimään 
ainakaan liian pitkälle, 
ei edes käytännöllisim-
missä tai päällepäin nä-
kymättömimmissä vaa-
tekappaleissa ja asus-
teissa, kuten olkaimissa, 

kerrastoissa ja aluspaidoissa, jotka 
väriensä, kuosiensa ja materiaaliensa 
osalta tunnistaa yhtenäiseen virkapu-
kumallistoon kuuluviksi. 

Poliisin omien tarpeiden lisäksi 
virkapuku on elänyt ajassa muun yh-
teiskunnan ja vallitsevan pukeutumis-
muodin mukana. Erilaiset vaatekap-
paleet ja pukeutumistyylit ovat tulleet 
muotiin, yleistyneet ja käyneet van-
hanaikaisiksi, joskus ehkä kokeneet 

Kun tarkastelee 
suomalaisen poliisin 
virkapuvun kehityksen 

kaarta viimeisen 
150 vuoden aikana, 

erottuu kaksi selkeää 
kehityssuuntaa: 

edustavuudesta kohti 
käytännöllisyyttä ja 
yleiskäyttöisyydestä 

kohti 
tehtäväkohtaista 

eriytymistä.
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uuden tulemisenkin kertaalleen käytöstä 
poistetuiksi tultuaan. Kuten tapakult-
tuurissa yleensä, myös vaatetuksessa on 
kehitys kulkenut jo pitkään epämuodol-
lisempaan ja rennompaan suuntaan, ja 
samalla raja arkisen ja juhlavan välillä on 
liikkunut ja hämärtynyt. Joskus aiemmin 
rahvaanomaisina tai banaaleina pidetyistä 
vaatteista ja asusteista on saattanut ajan 
myötä tulla salonkikelpoisia ja yleisesti 
hyväksyttyjä. Poliisin virkavaatetuksessa 
esimerkkejä ovat pitkään rahvaanomaise-
na pidetty haalari, mutta myös esimerkik-
si poliisin päähineiksi 2000-luvun alussa 
hyväksytyt lippalakki ja pipo.

Lippalakki oli vielä 1980-luvulla aikui-
sen ihmisen käyttämänä monien mielestä 
lähinnä huvittava asuste, joka mielikuvi-
en tasolla assosioitui mainoslippiksiin ja 
pikkupoikien kesäpukeutumiseen. Muo-
tiin lippalakki tuli 1990-luvun alussa, 
ja muoti olikin niin vahva, että se löysi 
tiensä poliisin virkavaatetukseen vuo-
situhannen vaihteessa kevyempänä ja 
ajanmukaisempana korvaajana poliisin 
vuosikymmeniä käyttämälle kenttälakille. 
Samalla tavoin huvittava olisi aikoinaan 
ollut ajatus poliisimiehestä, joka on vetä-
nyt päähänsä pipon – hiihtoretkellekö se 
on lähtenyt? Ja kuitenkin tämä arkiseen 
vapaa-aikaan ja yksityiseen harrastustoi-
mintaan yhdistetty päähine on nykyään 
osa poliisin virkapukua. Enää myöskään 
ajatus ulkosalla kokonaan ilman lakkia 
liikkuvasta virkamiehestä ei ole ollenkaan 
niin tavaton kuin joskus menneinä vuosi-
kymmeninä.

Kaikista muutoksista huolimatta polii-
sin virkapuvussa tänä päivänä on nähtä-
vissä monia pitkän jatkumon ilmentymiä. 

Poliisin virkavaatetuksessa 
esimerkkejä ovat pitkään 
rahvaanomaisena pidetty 

haalari, mutta myös esimerkiksi 
poliisin päähineiksi 2000-luvun 
alussa hyväksytyt lippalakki ja 

pipo.
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Suomen poliisiin niin kiinteästi liitetty 
tummansininen tunnusväri palautuu 
yhtenäisenä jatkumona 1920-luvulle 
ja tietyin katkoksin jopa 1800-luvun 
alkuun asti. Vaikka suomalaisten mie-
lissä tummansininen on poliisin väri 
erottamattomasti, on tälläkin histori-
alliset juurensa eikä kaikissa Suomen 
lähimmissä naapurimaissakaan po-
liisin värimaailma ole samanlainen. 
Sinisen värin tumma sävy valikoitui 
itsenäisen Suomen poliisin väriksi 
todennäköisesti siksi, että se koettiin 
jo 1920-luvulla perinteiseksi, länsi-
maiseksi ja etenkin venäläisten virka-
pukujen vihreästä väristä erottuvaksi. 
Muissa maissa poliisin värejä saattavat 
olla esimerkiksi vihreä, musta, ruskea 
tai harmaa. Poliisin tummansininen 
habitus ei siis ole itsestäänselvyys. 

Ei ole yllättävää, että jatkuvuus 
näkyy virkapuvussa parhaiten värin 
lisäksi sen kanssa käytettävissä mer-
keissä, tunnuksissa ja muissa yksityis-
kohdissa. Vaakunaleijonalla koristellut 
hopeanväriset napit samoin kuin lak-
kimerkkien hopeaiset, valtakunnan 
vaakunan sisäänsä sulkevat havusep-
peleet juontavat juurensa 1920-luvul-
le, miekkaleijonatunnus 1930–40-lu-
vuille ja virkatakkien viisikulmaiset 
kaulusmerkit ja hihansuiden tammen-
lehväkaluunat 1950-luvulle. Värin ja 
tunnusten avulla viestitetään perin-
nettä ja jatkuvuutta samalla kun vaa-
tekappaleet muuten ovat saattaneet 
muuttua ajan ja toimintatapojen mu-
kana. Joskus jo kertaalleen katkennee-
seen jatkumoon saatetaan myös pala-
ta. Hyvänä esimerkkinä on poliisikou-

lutuksessa toimivien poliisien takkien 
kaulusmerkkien vihreä pohjaväri, joka 
oli käytössä 1930–40-luvuilla, jäi pois 
vuosikymmeniksi ja otettiin uudelleen 
käyttöön 2000-luvun alussa.

1800-luvun lopun virkamiesten 
muotitakki sortuutti sai nimensä rans-
kan kielen sanoista sur tout, kirjaimelli-
sesti suomennettuna ’kaiken päällä’ tai 
’kaiken yllä’. Kenttähaalari on englan-
niksi coverall tai overall. Pukeutuessaan 
virkapukuun tuore poliisikonstaapeli 
pukee samalla ylleen myös oman am-
mattikuntansa historian, tai ainakin 
muistoja ja fragmentteja siitä. Sama 
muutoksen ja jatkuvuuden toistuva 
dynamiikka, joka on leimannut men-
neitä vuosikymmeniä, tulee toimi-
maan myös jatkossa, poliisin virkapu-
vun suhteen ja muutenkin.
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Vanhempi rikoskonstaapeli 
Siuku Tuohi valmistui  
poliisiksi vuonna 2005.  
Tuohi aloitti tutkintatehtä-
vissä vuonna 2007 ja toimii 
tällä hetkellä Sisä-Suomen 
poliisilaitoksella, Tampereen 
perustutkintaryhmässä. Hän 
on toiminut myös ulkomaa-
laistutkinnassa.

Ennen poliisiuraa Tuohi 
työskenteli vartijana sekä 
tilitoimistossa.

PÄRJÄISITKÖ  
PERUSTUTKINNASSA?

Siuku Tuohi

”Kuule poitsu, tärkeintä ei 
ole se, mitä kerrotaan, 
vaan miten.” Näillä sa-

noilla konstaapeli Reinikainen ohjeis-
taa nuorempaa kollegaansa televisio-
sarjassa 80-luvulla. Ihan ensiesitystä 
en ole aikanaan katsonut, mutta uu-
sintoja monet kerrat myöhemmin. Ja 
Reinikainen minusta isona piti tulla. 

Ensin haave poliisin ammatista var-
maan näkyi siinä, että pihaleikeissä 
halusin olla mieluummin poliisi kuin 
rosvo. Olin nopea jaloistani ja sain hy-
vin rosvot kiinni. Kouluikäisenä sitten 
katselin noita Reinikaisia. Se oli sitä 
aikaa, kun lapselta aletaan jo kysyä: 
”No, mikäs sinusta tulee isona?” Eri 
kysyjille vastasin eri tavalla. Yläasteella 
kuitenkin oli enää yksi vastaus: poliisi.

Isäni, joka on nyt jo eläkkeellä po-
liisin ammatista, kehotti miettimään 
vielä asiaa. Ei sillä, että hän ei olisi 
pitänyt ammattia hyvänä tai minua sii-
hen sopivana. Hän kertoi ajatelleensa 
silloin, että taitoni menisivät hukkaan 
poliisina. 

Meninkin sitten lukioon mietti-
Kun isolla kengällä astuu, 

jää iso jälki
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Joku liikenteen 
opettaja sanoi, että 

poliisin tehtävä 
on ”myydä” sakko 

asiakkaalle.

mään. Tutkin silti samalla silloisen 
Poliisikoulun pääsykoevaatimuksia ja 
tein suunnitelmia niitä silmällä pitäen. 
Kun olin lukion jälkeen käynyt ar-
meijan sekä hankkinut 
vähän vaadittua työko-
kemusta, kävin lopulta 
vuonna 2002 Poliisi-
koulun pääsykokeissa 
ja aloitin kuin aloitinkin 
helmikuussa 2003 opin-
toni poliisin ammattia 
kohti. Pidin tässä vaiheessa amma-
tinvalintaa välivaiheena, taloudellises-
ti järkevänä ratkaisuna. Opiskelisin 
ilman tarvetta hakea opintolainaa ja 
saisin samalla ammatin, jossa voisin 
toimia, kunnes keksisin, mitä oikeasti 
haluaisin isona tehdä. 

* * *

Luin vähän aikaa sitten vanhan kou-
lukaverini kirjoittamaa blogia, jossa 
hän kertoi siitä, mikä erottaa parhaan 
myyjän hyvästä myyjästä. Hänen mu-
kaansa paras myyjä osaa lukea ihmisiä, 
tilanteita ja itseään. Lisäksi paras myy-
jä on itsensä motivaattori, kouluttaja, 
kritisoija ja opettaja. Huomasin tun-
nistavani näitä ominaisuuksia itsessä-
ni ja toisaalta ominaisuuksien olevan 
niitä, joihin itsekin pyrin.

Miten tämä sitten liittyy poliisin työ-
hön?

Opiskelin aikanaan poliisiksi sii-
nä vaiheessa, kun koulu ei ollut vielä 
ammattikorkeakoulutasoinen. Vaikka 
moni asia on muuttunut niin koulu-
tuksellisesti kuin lainsäädännöllisesti-

kin, jotkut asiat ovat säilyneet. Muis-
tan, kuinka meille opetettiin sakkojen 
kirjaamista ja ennen kaikkea niiden 
tiedoksi antamista. Joku liikenteen 

opettaja sanoi, että po-
liisin tehtävä on ”myy-
dä” sakko asiakkaalle. 
Mielestäni tuo asioi-
den ”myyminen” liittyy 
muuhunkin poliisitoi-
mintaan.

Tähän sopivat hyvin 
myös Reinikaisen sanat siitä, kuinka 
tärkeintä on se, miten asioita kerro-
taan, eikä se, mitä kerrotaan. Esimer-
kiksi tutkinnan keskeyttäminen aihe-
uttaa joskus asianomistajissa suuria 
tunteita, koska juuri heidän asiaansa 
ei poliisi tutki riittävästi. Tosiasiassa 
iso osa keskeytettävistä jutuista on sel-
laisia, ettei niissä alun alkaenkaan ole 
mitään, mistä lähteä juttua ratkomaan. 
Sitten on niitä, joita ensin tutkitaan, 
mutta siltikään ei päästä asiassa eteen-
päin. Jos asiakkaalle tässä vaiheessa 
kerrotaan hyvin ylimalkaisesti, että 
tutkinta vaan keskeytetään, voi petty-
mys olla suuri ja asiakas etsii reittejä 
valittaa toiminnasta. Jos tutkinnan 
keskeyttäminen perustellaan asianmu-
kaisesti, asiakas yleensä ymmärtää sen, 
vaikkakin olisi pettynyt.

Kun poliisi kohtaa asiakkaan ensim-
mäistä kertaa, oli tämä missä roolissa 
tahansa, hän luo itsestään asiakkaalle 
kuvan, jonka varassa toimitaan. Jos 
ensivaikutelma on huono, asioiden 
hoitaminen voi olla hyvinkin kankeaa. 
Jos ensivaikutelma on hyvä, niin asi-
at sujuvat ehkä helpommin. Vaikeinta 
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Kun poliisi kohtaa asiakkaan 
ensimmäistä kertaa, oli tämä 
missä roolissa tahansa, hän luo 
itsestään asiakkaalle kuvan, 

jonka varassa toimitaan. 

Oma väsymys, kiire ja 
esimerkiksi ennakkoajatukset 

asiakkaasta vaikuttavat 
siihen, miten tuomme itsemme 
esiin ja kuinka läsnä olemme.

on yksittäisen poliisimiehen kannalta tie-
tenkin se, että ensivaikutelman voi tehdä 
kerran. Oma väsymys, kiire ja esimerkiksi 
ennakkoajatukset asiakkaasta vaikuttavat 
siihen, miten tuomme itsemme esiin ja 
kuinka läsnä olemme. Jos nämä tiedostaa 
etukäteen, niihin voi myös itse vaikuttaa. 
Joskus taas peli menetetään heti.

* * *

Työskentelen itse Tampereen pääpoliisi-
asemalla perustutkintaryhmässä ja olen 
toiminut erilaisissa tutkintatehtävissä 
vuodesta 2007 lähtien. Tampereella pe-
rustutkinnan yhtenä omana ryhmänä on 
esikäsittely-yksikkö, jossa hoidetaan yk-
sinkertaisimmat asiat, kuten esimerkiksi 
näpistykset ja rattijuopumukset sekä suu-
rin osa keskeytykseen menevistä jutuista. 
Näin on ollut vasta muutaman vuoden. 
Muissa perustutkinnan ryhmissä tutki-
taan sitten kaikkea muuta: omaisuus-
rikoksia, väkivaltarikoksia, petosrikok-
sia, liikennerikoksia, ympäristörikoksia, 
huumausainerikoksia… Rikokset ovat 
vakavuusasteelta lievistä tekomuodoista 
törkeisiin eli ihan kaikkea tilanteen niin 
vaatiessa.

Joka viikko tulee uusia tutkittavia juttu-
ja ja niitä jo tutkinnassa olevia tulee saada 
syyttäjälle, jotta juttumäärät pysyvät hal-
linnassa. Tämä tietenkin vaatii yksittäi-
seltä tutkijalta laaja-alaista osaamista sekä 
kykyä toimia niin itsenäisesti kuin tiimis-
säkin. Asioita ei voi harkita pitkään, vaan 
ajatusten pitää virrata nopeasti ja omiin 
ajatuksiin ja tuntemuksiin pitää oppia 
luottamaan. Luottamus itseen vahvistuu, 
mitä paremmin esimerkiksi lakipykälät ja 
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Rikostutkija voi 
erikoistua tai 

suuntautua tai ajautua 
tutkimaan esimerkiksi 
lapsiin kohdistuneita 
rikoksia, huumerikoksia 

tai vaikkapa 
talousrikoksia.

poliisin toimintatavat ovat hallussa.
Ei ole kauaa siitä, kun kävin kuu-

lusteluopin kurssilla, jossa useampi 
luennoitsija tuntui korostavan val-
mistautumisen tärkeyttä osana kuu-
lustelua. Minunkin mielestäni se on 
tärkeää. Tosiasia on, että kunnolliselle 
valmistautumiselle ei kuitenkaan ole 
aina aikaa. Rikostut-
kija voi erikoistua tai 
suuntautua tai ajautua 
tutkimaan esimerkiksi 
lapsiin kohdistuneita 
rikoksia, huumerikok-
sia tai vaikkapa talo-
usrikoksia. Sitten on 
meitäkin, jotka tutkim-
me vähän kaikkea sitä, 
mitä eteen tulee. Toisinaan käydään 
paikoissa, joihin joku on menehty-
nyt. Tehdään tarvittavat alkutoimet, 
ilmoitetaan omaiselle kuolemasta ja 
kirjataan asiaan kuuluvia paperitöitä. 
Toisinaan selvitellään naapureiden vä-
lisiä riitoja, toisinaan perheen sisäisiä 
ristiriitoja. Toisena päivänä viedään 
raiskauksen uhri sairaalaan tutkitta-
vaksi ja seuraavana päivänä saatetaan 
olla jonkun epäillyn asunnossa pur-
kamassa kannabiksen kasvatukseen 
tarkoitettuja telttoja. Ajatukset täytyy 
nopeasti siirtää asiasta toiseen, asiak-
kaasta toiseen ja siinä välissä ainakin 
henkisesti valmistautua uusiin tehtä-
viin ja erilaisiin kuulusteluihin.  Asia-
kaskohtaamisia tulee päivittäin, kuu-
lusteluja voi olla päivän aikana useita. 
Toiset kokevat hektisen työn ahdista-
vana, mutta minulle se sopii. Siksi kai 
yhä nautin työstäni.

Poliisi joutuu työssään hallitsemaan 
valtavasti lakeja. Näiden lakien mää-
rittämissä rajoissa voi ja kannattaakin 
käyttää myös mielikuvitustaan. Kaikki 
vastaukset eivät löydy suoraan laki-
kirjoista. Rikoksien ratkaisemisessa 
on nykyaikana apuna paljon erilaisia 
teknisiä keinoja sekä hyvin kehitty-

nyt tekninen tutkinta. 
Näillä voidaan saada 
hyvää näyttöä rikos-
ten ratkeamiseksi. Yhä 
edelleen tärkeä osa ri-
kosten selvittämistä 
ovat kuitenkin kuu-
lustelut. Joskus ei ole 
muuta kuin ne kuulus-
telut. Nykyään oikeu-

denkäynnit voidaan käydä kirjallisessa 
menettelyssä, jolloin kuulustelun mer-
kitys on valtava. Ei riitä, että epäilty 
tunnustaa teon, vaan hänet pitää saada 
kertomaan riittävällä tarkkuudella tari-
naa myös sen tunnustuksen ympärille.

Jos epäilty tunnustaa esimerkiksi 
pahoinpitelyn, tulee tunnustuksessa 
tarkentua, minkälaista toimintaa epäil-
ty tuolla sanalla tarkoittaa. Tekijän ei 
tarvitse tunnustaa varsinaisesti rikos-
nimikettä, vaan nimenomaan se teko, 
jonka hän on tehnyt. Tutkittaessa pa-
hoinpitelyä epäillyn pitäisi tunnustaa 
esimerkiksi lyöneensä uhria tai käyt-
täneensä muuta täsmällisesti sanallis-
tamaansa väkivaltaa eikä pelkästään 
”pahoinpidelleensä” toista.

Kirjallisen menettelyn kannalta on 
tärkeää, ettei kuulusteluteksti ole mo-
nitulkintaista. Siksi tekstin muotoon ja 
laatuun tulee kiinnittää erityistä huo-
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Tutkittaessa pahoinpitelyä 
epäillyn pitäisi tunnustaa 
esimerkiksi lyöneensä uhria 

tai käyttäneensä muuta 
täsmällisesti sanallistamaansa 

väkivaltaa eikä pelkästään 
”pahoinpidelleensä” toista.

Esitutkintalaki määrittelee, 
ketä saa kuulustella ja milloin 

sekä keitä kuulustelussa 
pitää tai voi olla läsnä 

kuulusteltavan ja kuulustelijan 
lisäksi.

miota. Tuo teksti on se, jonka perusteella 
joku mahdollisesti saa tuomion. Jos tun-
nustus kirjataan kuulusteluun hyvin lyhy-
esti tai ylimalkaisesti, kirjallinen menette-
ly ei useinkaan tule kysymykseen. Tämä 
on hyvä tuoda myös esiin kuulusteltaval-
le, koska joskus epäilty kokee haluavansa 
nimenomaan kirjalliseen menettelyyn ja 
on siksi valmis kertomaan asiasta. 

Silloinkin, kun asia etenee suulliseen 
oikeudenkäyntiin, voidaan palata esitut-
kinnassa tehtyyn kuulusteluun, jos kuu-
lusteltava ei oikeudessa joko enää muista 
asioita tai kertoo aivan erilaista tarinaa 
kuin kuulusteluissa. Kuulusteltava voi 
myös oikeudessa kieltäytyä täysin pu-
humasta. Tällöin syyttäjä voi ottaa esiin 
kuulustelukertomuksen ja vedota siihen 
oikeudessa. Jos tuossa vaiheessa kuulus-
telu on kovin suppea, ei ole paljoa, mihin 
vedota ja kuulustelu voi menettää mer-
kityksensä kokonaan. Toisaalta aina ei 
riitä, vaikka kuulustelija tekisi parhaansa 
– asiakas voi silti päättää olla hiljaa. Tai 
yksinkertaisesti ei vain muista tapahtu-
mista mitään. 

Esitutkintalaki määrittelee, ketä saa 
kuulustella ja milloin sekä keitä kuulus-
telussa pitää tai voi olla läsnä kuulustel-
tavan ja kuulustelijan lisäksi. Laki antaa 
mahdollisuuden kuulustella myös esi-
merkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. 
Jokaisella kuulusteltavalla on omat oikeu-
tensa ja velvollisuutensa, jotka hänelle 
pitää kertoa ennen kuulustelua ja jotka 
hänen pitää myös ymmärtää. Erilaisille 
ihmisille asioita täytyy kertoa vähän eri 
tavoin. Toisille riittää termien avaaminen 
niistä valmiista lauseista, joita esimerkiksi 
kuulustelupöytäkirjalomakkeessa lukee. 
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Asianomistajalla 
on esitutkintalain 

mukaan oikeus käyttää 
avustajaa sekä 

kuulustelutodistajaa 
kuulustelussa ja myös 
tulkkia, mikäli hän 
ei puhu riittävästi 

kuulustelijan 
käyttämää kieltä.

Toisille asiaa tarvitsee selittää moni-
naisemmin.

Joskus olen todennut jopa, että kuu-
lusteluajankohtaa täytyy siirtää, jotta 
asiakas ehtii perehtyä paremmin oike-
uksiinsa. Tämä konkretisoituu usein 
esimerkiksi tilanteissa, 
joissa asianomistaja tu-
lee henkilökohtaisesti 
ilmoittamaan rikoksesta 
ja hänet olisi hyvä kuu-
lustella asiassa mahdol-
lisimman pian. Asiakas 
saattaa olla sellaisessa 
mielentilassa, että hä-
nen etunsa mukaista 
olisi olla mukana tu-
kihenkilö tai avustaja. 
Asiakas saattaa myös 
olla alaikäinen tai osata heikosti suo-
men kieltä.

Poliisi käyttää valmiita kuulustelulo-
makepohjia, joissa on merkitty lyhy-
esti kunkin eri roolissa kuulusteltavan 
oikeudet ja velvollisuudet. Nämä pitää 
tietenkin hallita ja kyetä avaamaan 
niin, että voidaan olettaa asiakkaan 
ne ymmärtävän. Asianomistajalla on 
esitutkintalain mukaan oikeus käyttää 
avustajaa sekä kuulustelutodistajaa 
kuulustelussa ja myös tulkkia, mikäli 
hän ei puhu riittävästi kuulustelijan 
käyttämää kieltä.

Asianomistaja on velvollinen vas-
taamaan esitettyihin kysymyksiin to-
tuudenmukaisesti ja ylipäänsä puhu-
maan totta niistä asioista, jotka hän 
kuulustelussa kertoo. Oikeudenkäy-
miskaaren 17 luvussa tuodaan esiin 
todistamiskiellot, jotka myös asian-

omistajalla ovat. Todistamiskielto tar-
koittaa sitä, että kenenkään ei tarvit-
se puhua oikeudenkäynnissä asiassa, 
jossa osaisena (eli asianomistajana tai 
epäiltynä) on hänen läheisensä. Lä-
heisellä viitataan muun muassa puo-

lisoon, sisarukseen tai 
sukulaiseen ylenevässä 
ja alenevassa polvessa. 
Myös avopuoliso on 
lisätty lakiin läheiseksi 
henkilöksi. Se, joka saa 
kieltäytyä puhumasta 
oikeudessa, saa kieltäy-
tyä myös esitutkinnassa.

Lisäksi kuulustelussa 
tuodaan aina esiin itse-
kriminointisuoja, joka 
koskee kaikkia kuulus-

teltavia asemasta riippumatta. Oikeu-
denkäymiskaaren 17:18 §:n mukaan 
itsekriminointisuoja tarkoittaa sitä, 
että kenenkään ei tarvitse todistaa siltä 
osin kuin todistaminen saattaisi hänet 
tai hänen läheisensä syytteen vaaraan 
tai myötävaikuttaisi hänen syyllisyy-
tensä selvittämistä. 

Kun kuulusteluita saattaa olla päi-
vän aikana neljä tai viisikin ja kaikki 
kohtaamiset ovat omanlaisiaan, vaatii 
se kuulustelijalta paljon. On opetettu, 
että kuulusteluun pitää valmistautua, 
mutta omassa työssäni valmistautu-
minen voi vähimmillään tarkoittaa 
rikosilmoituksen selostusosan – oli se 
sitten kuinka laaja tai suppea hyvänsä 
–  lukemista ennen kuulustelua. Sen 
jälkeen pitää lukea asiakasta ja tilan-
netta ja edetä siinä hetkessä parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Pitää olla omassa 
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Kun kuulusteluita saattaa 
olla päivän aikana neljä tai 

viisikin ja kaikki kohtaamiset 
ovat omanlaisiaan, vaatii se 

kuulustelijalta paljon.

On asioita, joita voidaan 
opettaa ja opetella, mutta 

toisaalta omalla persoonalla 
on valtava merkitys poliisin 

työssä. 

roolissaan vakuuttava ja luottaa itseensä 
ja osaamiseensa. Joskus huumori voi aut-
taa, joskus se ei sovi lainkaan. Epäiltyjen 
kuulustelussa on tukena mahdollisuus 
käyttää pakkokeinoja: joskus epäilty on jo 
otettu kiinni ja joskus kiinniotto on mah-
dollista siinä tilanteessa. Toisaalta asian-
omistajat ja todistajat, jotka haluavat hoi-
taa asiaa, voidaan tarvittaessa tavoittaa 
kuulusteltavaksi uudestaan ja ikään kuin 
paikata sitä, mitä on aikaisemmin jäänyt 
kysymättä.

On asioita, joita voidaan opettaa ja 
opetella, mutta toisaalta omalla persoo-
nalla on valtava merkitys poliisin työssä. 
Se, miten kukin tulee erilaisten ihmisten 
kanssa toimeen, vaikuttaa siihen, miten 
asiat saa hoidettua. Ihmisillä on myös eri-
laisia päiviä, niin itselläni kuin asiakkail-
lani. Päivän tapahtumilla ja kokemuksilla 
on myös vaikutusta. 

Osittain asiakaskohtaamisissa on kyse 
siitä, miten ylipäänsä kohdataan toisia 
ihmisiä ja miten toisten ihmisten kanssa 
toimitaan. Ihmisillä on kuitenkin taipu-
mus luoda oma käsityksensä poliisista 
yleensä jo esimerkiksi televisio-ohjelmien 
tai muun median tietojen valossa, ja tie-
tenkin sosiaalinen media vaikuttaa yhä 
enenevässä määrin. Asiakkailla on siis jo 
jonkinlainen ajatus poliisista, vaikkei juu-
ri minun kanssani kohtaamista olekaan 
ollut. Tämä ennakkokäsitys vaikuttaa 
sitten siihen, miten oma asiakaskohtaa-
miseni alkaa. Jos asiakkaalla on entuu-
destaan ollut huonoja kohtaamisia po-
liisin kanssa, myös ne heijastuvat minun 
ensimmäiseen kohtaamiseeni. Joskus 
voi olla vaikea kääntää tuota negatiivista 
mielikuvaa positiiviseen suuntaan, erityi-
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Joskus auttaa niinkin 
yksinkertainen 

asia, että kohtelee 
epäiltyä korostetun 

inhimillisesti, 
esimerkiksi kuuntelee 
häntä vähän enemmän 

kuin asian vuoksi 
tarvitsee.

sesti epäiltyjen kohdalla. Joskus auttaa 
niinkin yksinkertainen asia, että koh-
telee epäiltyä korostetun inhimillises-
ti, esimerkiksi kuuntelee häntä vähän 
enemmän kuin asian vuoksi tarvitsee.

Nykyaikana yksi ongelma kuulus-
teluiden hoitamisessa 
on se, etteivät ihmiset 
halua tai osaa syystä 
tai toisesta hoitaa asi-
oitaan. Kaikki eivät 
esimerkiksi tule useista 
kutsuistakaan huolimat-
ta kuulusteluun. Tämä 
koskee valitettavasti 
epäiltyjen lisäksi myös 
asianomistajia ja todis-
tajia. Poliisi voi lain mukaan tarvitta-
essa noutaa henkilön kuulusteluun tai 
etsintäkuuluttaa. Voi varmaan arvata, 
että jos todistaja tai asianomistaja saa-
puu kuulusteluun tällaisen toimenpi-
teen saattelemana, hän ei ole kovin 
innokas asiassa mitään sanomaan.

* * *

Viime syksynä tutkin kollegan kans-
sa omaisuusrikossarjaa, jossa yhdellä 
Tampereen alueella oli anastettu ly-
hyen ajan sisällä veneitä sekä veneistä 
omaisuutta. Alueen veneilijät ja kalas-
tajat olivat aktiivisesti yhteydessä toi-
siinsa, mikä osaltaan edisti tutkintaa. 
Sana kiiri perinteisesti suusta suuhun 
sekä nykyaikaisemmin sosiaalisen me-
dian välityksellä siitä, että omaisuutta 
on kateissa. Kun tekijöistä saatiin ha-
vaintoja, niistä kerrottiin eteenpäin. 
Lopulta saimme tekijöistä kuvat, joi-

den perusteella tehtiin myös tunnistus. 
Alkuun veneiden omistajilla oli aja-

tus, että koska alueella ei juurikaan 
poliisin partioita näy, niin poliisi ei 
ole kiinnostunut asiaa tutkimaan-
kaan. Osa veneiden omistajista teki 

rikosilmoituksia omaa 
omaisuuttaan koskien, 
osa ei. Kun kyseessä oli 
arvokkaampi omaisuus, 
oli ilmoitus tehtävä va-
kuutusyhtiötä varten. 
Siltikin asukkaat ker-
toivat ajatelleensa, että 
omaisuuden takaisin-
saamiseksi heidän täy-
tyy itse tehdä toimenpi-

teitä. Asukkaat kertoivat havainnois-
taan toisilleen sekä kiersivät aluetta 
etsimässä anastettua omaisuutta ja il-
moittivat näistä löytöpaikoista poliisil-
le. Tällaisen aktiivisuuden vuoksi po-
liisi teki takavarikoita ja sai haltuunsa 
anastetuksi epäiltyä omaisuutta sekä 
sai tuon omaisuuden liitettyä tiettyihin 
epäiltyihin.

Epäillyt otettiin varhain tutkinnan 
alussa kiinni. He ehtivät olla kiinni-
otettuina melkein vuorokauden ennen 
kuin me tutkijat tiesimme riittävästi, 
jotta pystyimme ottamaan ensimmäi-
set kuulustelut. Omaisuutta oli takava-
rikoitu paljon sekä epäiltyjen asunnos-
ta että erilaisista maastokätköistä.

Aluksi vain hyvin pieneltä osin oli 
selvillä, kenen omaisuudesta oli kyse. 
Kuulusteluihin valmistauduttiin nii-
den tietojen pohjalta, joita siinä vai-
heessa oli, eikä tuota tietoa ollut pal-
jon. Tapahtuma-alue oli kaiken kaikki-
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aan meille molemmille tutkijoille vierasta 
sekä lisäksi esineet, joita tässä yhteydes-
sä käsiteltiin, olivat termistöltään meille 
uusia tuttavuuksia. Valvontatallenteita 
tiedettiin olevan jossain määrin saatavil-
la, mutta niiden saaminen poliisille asti 
kesti. Epäillyt pidätettiin ja näin saatiin li-
säaikaa selvittää muun muassa sitä, oliko 
kaikki takavarikoitu omaisuus anastettua 
vai kuuluiko se osin epäillyille. Pidätys-
ajan jälkeen epäillyt jouduttiin vapautta-
maan. Lisätietoa asiaan selvisi vielä sen-
kin jälkeen pikkuhiljaa.

* * *

Hieman aikaisemmin tutkin erästä pe-
tosrikosten sarjaa. Siinä vaikutti läh-
tötilanteessa olevan kyse perinteisestä 
internetissä tapahtuneesta myyntipe-
toksesta, jossa henkilö ilmoittaa jollain 
myyntisivustolla myyvänsä tuotetta, jota 
hänellä todellisuudessa ei ole. Myyjä on 
tyypillisesti hyvin vakuuttava ja saa tuot-
teesta maksun etukäteen, mutta tuote ei 
tietenkään koskaan päädy ostajalle ja saa-
dut rahatkin käytetään tavalla tai toisella 
välittömästi.

Selvisi kuitenkin hyvin pian, että nyt 
kyseessä ei ollut yksittäinen teko eikä 
edes aivan perinteinen yhden ihmisen 
tekemä sarja. Ostajat olivat maksaneet 
tuotteesta yhdelle tilille ja tuolta tililtä 
oli välittömästi joko nostettu rahat auto-
maatilla tai siirretty ne eteenpäin toisille 
tileille. Näiden siirtojen myötä epäillyiksi 
tuli useampia ihmisiä ja petosten lisäksi 
tutkittiin myös rahanpesua. Petoksella 
ansaittua rahaa piti seurata tililtä toiselle. 
Lisäksi petollisella rahalla oli tehty ostok-
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sia ja maksettu hotellimajoituksia.
Toisin kuin ”venesarjan” tapaukses-

sa, tässä ”petossarjassa” pääsin val-
mistautumaan kuulusteluihin hyvin. 
Poliisilain 4 luvun 3 §:n pykälän pe-
rusteella poliisilla on oikeus saada ri-
koksen estämiseksi tai selvittämiseksi 
tarvittavia tietoja yksityiseltä yhteisöl-
tä tai henkilöltä. Nämä tiedot voivat 
olla muun muassa tilitapahtumia, tie-
to tilien omistajista, tililtä nostetuista 
rahoista ja hotellivarauksista. Lista on 
pitkä. Tällaisia tiedusteluja joudutaan 
tutkinnassa tekemään jatkuvasti. Täs-
sä yhteydessä tieduste-
luita tehtiin kymmeniä 
ja kaikki tieto oli selvil-
lä hyvissä ajoin ennen 
kuulusteluja.

Epäillyistä osa oli en-
nen kuulusteluja pää-
tynyt vankilaan muista 
syistä ja osa otettiin 
kiinni tämän sarjan pe-
rusteella. Kävin suo-
rittamassa kuulusteluja 
kahdessa eri vankilassa, 
ja sain lisäkuulustelui-
hin myös virka-apua toisilta polii-
sipiireiltä. Virka-apuna toteutettuja 
kuulusteluja varten pystyin laatimaan 
kuulustelulomakkeelle valmiin kysy-
myspohjan, koska tietoa asioista oli 
hyvin. Valmis kysymyspohja helpotti 
virka-apua antavan kollegan työtä.

Näissä kahdessa sarjassa yhteistä 
oli se, että samalla kun tutkin näitä 
kokonaisuuksia, siinä rinnalla minun 
piti päivittäin tutkia monia muitakin 
rikoksia. Ajattelen, että tähän pysty-

minen on yksi tutkijalta vaadittavista 
ominaisuuksista. Joskus kollegoiden 
kanssa keskustellessa on käynyt ilmi, 
että toiset kokevat hyvinkin raskaaksi 
sen, etteivät voi keskittyä yhteen ri-
kosjuttuun kerrallaan. Tutkintatyö ei 
ole kaikkia varten.

* * *

Senkin jälkeen, kun ”venesarjan” 
epäillyt oli vapautettu, tehtiin lisää ta-
kavarikoita ja anastettua omaisuutta 
saatiin palautettua asianomistajille. 

Kokonaisuuden ym-
märtämiseksi kävimme 
kollegan kanssa viet-
tämässä puoli päivää 
tapahtuma-alueella ja 
kuvasimme kaikki koh-
teet, joista oli anastettu 
omaisuutta, sekä koh-
teet, joista sitä oli löyty-
nyt. Samalla tapasimme 
alueella asuvia ja rikok-
sen kohteeksi joutunei-
ta ihmisiä, jotka innolla 
ottivat meidät vastaan. 

Siellä ajellen sekä kävellen vietimme 
aikaamme aurinkoisena syyspäivänä 
suomalaisessa järvimaisemassa ja kier-
simme laitureita ja rantarakennuksia. 
Ei hassumpi tapa viettää työpäivää.

Ensimmäisenä kohteena oli alu-
een ravintola ja sen yhteydessä olevat 
muut rakennukset. Veneilykausi oli 
selvästi loppunut, koska alue oli hy-
vin hiljainen. Paikan isäntä tuli meitä 
vastaan ja innostui, kun näki poliiseja 
paikalla. Hän arvasi tietenkin jo, min-

Joskus kollegoiden 
kanssa keskustellessa 
on käynyt ilmi, että 

toiset kokevat 
hyvinkin raskaaksi 

sen, etteivät 
voi keskittyä 

yhteen rikosjuttuun 
kerrallaan. 

Tutkintatyö ei ole 
kaikkia varten.
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kä vuoksi olimme tulleet, mutta oli yllät-
tynyt siitä, että olimme jalkautuneet. Sa-
malla, kun tiedustelimme paikan isännän 
tietoja tapahtuneesta, hän esitteli meille 
rantasaunaa, jota vuokrataan illanviet-
toihin ja ilmoitti, että saunakin olisi ollut 
lämpimänä, kun olisimme etukäteen il-
moittaneet tulostamme. 

Siirryimme ensin jalan seuraamaan te-
kijän kulkureittiä ja lopulta rohkenimme 
kohteliaasti kiittää ja lähteä jatkamaan 
matkaa seuraavaan kohteeseen. Kier-
simme alueen rantoja, venelaitureita ja 
autoteitä. Kävimme epäillyn kodin ym-
päristössä ja selvitimme etäisyyksiä. Vä-
limatkat eri paikkojen välillä hahmottui-
vat paremmin kävelemällä kuin kartasta 
katsomalla. Etäisyys, jonka olimme alun 
perin ajatelleet olevan liian pitkä epäil-
lylle kulkea tietyssä ajassa, olikin äkkiä 
lyhyempi, kun huomasimme, että epäilty 
on päässyt kulkemaan välimatkat hyvin 
veneellä. 

Ottamistamme kuvista teimme esitut-
kintapöytäkirjaan liitteen, jossa kuvat oli 
vielä liitetty karttapohjaan. Näin syyttä-
jällä oli hyvä työkalu sekä etäisyyksien 
että kokonaisuuden hahmottamiseen yli-
päänsä.

 Pääepäilty jutussa oli niin sanottu po-
liisin vanha tuttu. Hän oli aina ollut hyvin 
asiallinen poliisia kohtaan. Hänessä oli 
sellaista pilkettä silmäkulmassa, josta tuli 
mieleen Vaahteramäen Eemeli. Ei ollen-
kaan paha ihminen sisältä, mutta päätyi 
aina sellaisiin tilanteisiin, joiden jälkeen 
oli syytä vähän aikaa miettiä tekemisiään. 
Olin aikaisemminkin itsekin hänen kans-
saan asioinut ja meillä oli asialliset, jopa 
jossain määrin tuttavalliset välit. Hän 



394

tuli kuulusteluihin aina hymyssä suin, 
vaikka ei koskaan mitään kutsuja nou-
dattanutkaan ja lähtökohtaisesti oli 
viettänyt ensin yön joko poliisin put-
kassa tai poliisivankilassa. Tiesin, että 
hän ei lähtökohtai-
sesti mitään myönnä. 
Toisaalta hän osasi 
suhtautua pidättämi-
seen niin kuin se kuu-
luisikin asiaan. Hä-
nelle ei olisi ongelma 
viettää aikaa meidän 
tiloissa eikä vietetyn ajan pituudella 
olisi merkitystä siihen, kuinka paljon 
hän olisi valmis asioista kertomaan. 
Kuulusteluissa oli läsnä myös epäil-
lyn avustaja, kuten on oikeus ollakin. 
Epäilty oli käyttänyt samaa asianajajaa 
avustajana aikaisemminkin, ja tämä oli 
myös minulle tuttu.

Esitutkintalain 4 luvussa käydään 
läpi esitutkintaperiaatteet sekä esi-
tutkintaan osallistuvien oikeudet. 10 
§:n mukaan asianosaisella on oikeus 
käyttää valitsemaansa avustajaa esi-
tutkinnassa, ja 16 §:ssä käydään vielä 
tarkemmin läpi asiat, jotka tulee epäil-
lyn asemassa olevalle ilmoittaa ennen 
hänen kuulemistaan.

Kuulustelun alussa epäillyllä ei ollut 
omien sanojensa mukaan aavistusta-
kaan, miksi hänet on otettu kiinni ja 
miksi häntä kuulustellaan. Tämä johti 
siihen, että kuulustelua opettaneiden 
ammattilaisten peräänkuuluttama 
avoin kerronta jäi kokonaan pois. Jou-
duin selvittämään asiaa kysymys ker-
rallaan näyttäen kuvia omaisuudesta, 
jota on löytynyt epäillyn asunnosta, 

sekä kuvia epäillystä anastetun veneen 
kyydissä. Jokaiseen kysymykseen hä-
nellä oli tietenkin hyvä selitys: venet-
tä on lainattu ja joku muu on tuonut 
omaisuutta asuntoon säilytettäväksi. 

Epäilty puhui kuin 
itse uskoisi asiaansa ja 
varmaan lopulta us-
koikin.

Sisäisesti on tieten-
kin turhauttavaa, ett-
eivät asiat ratkea ker-
taheitolla eikä kuulus-

telu pääty yksityiskohtaiseen tunnus-
tukseen. Siinä vaiheessa täytyy vain 
luottaa, että muu esitutkintamateriaali 
on riittävä. On kuitenkin miellyttävää 
olla kuulustelussa, kun läsnä olevien 
kanssa on käytännön asiat asiallisesti 
hoidettavissa.

* * *

Olen tutkinut paljon petoksia viime 
vuosien aikana ja huomannut, että 
epäillyt ovat näissä jutuissa mones-
ti hyvin sanavalmiita. He myöntävät 
helposti tekonsa, kun tietävät, ettei ole 
enää mitään menetettävää; rahat on jo 
käytetty eikä niitä saa takaisin. Mah-
dollinen tuomio sekä maksettaviksi 
määrätyt korvaukset eivät pelota. Teot 
myönnetään ainakin niiltä osin kuin 
poliisilla on näyttöä. Toisilla taas on 
sana hallussa niin hyvin, että he osaa-
vat kertoa  vakuuttavasti vaihtoehtoi-
sen tarinan tapahtumien selitykseksi. 
Ylipäänsä tällaiset sanavalmiit kaverit 
haluavat puhua jotain. Sitten on toi-
nen osa niitä, jotka ovat vain hiljaa.

Esitutkintalain 4 
luvussa käydään läpi 

esitutkintaperiaatteet 
sekä esitutkintaan 

osallistuvien oikeudet.
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Tutkimani petossarjan yhteydessä 
tuntui, että kyseessä on taas samanlai-
nen tapaus kuin niin usein ennenkin. 
Yksittäinen henkilö saa tililleen petol-
lista rahaa ja käyttää ne välittömästi 
joko nostamalla käteiseksi tai maksa-
malla laskujaan tai siirtämällä rahaa 
esimerkiksi pelitileille. Joka tapaukses-
sa niin, että tililtä rahat siirtyvät eteen-
päin. Jutun piti olla sikäli yksinkertai-
nen, vaikka asianomistajia oli useita.

Tilitiedustelut kuitenkin osoittivat 
nopeasti, että rahaa olikin siirretty sii-
nä määrin eteenpäin muille tileille, että 
oli syytä epäillä petosten lisäksi myös 
rahanpesua. Tämän jälkeen pakkaa 
vielä sekoitti se, mitä kuulusteluissa 
kävi ilmi. Jokaisella epäillyllä oli oma 
tarinansa siitä, kenen idea oli tehdä 
petoksia ja kuka niistä oikeasti hyötyi. 
Jokaisen kuulusteltavan oma rooli oli 
omassa tarinassaan melko mitätön, 
välikäsi. Tai no, niiden epäiltyjen, jot-
ka jotain kertoivat asiasta.

Kaksi epäiltyä tässä sarjassa oli sel-
laisia, jotka lähtökohtaisesti kiistävät 
kaiken eivätkä omalla kuulustelullaan 
auta tutkintaa yhtään. Siinä vaiheessa, 
kun epäillyn vastaus jokaiseen kysy-
mykseen on ”en kommentoi”, joutuu 
oikeasti miettimään, löytyisikö vielä 
se kysymys, johon epäilty joutuu lo-
pulta vastaamaan. Kun tällaisen ky-
symyksen löytää, niin kyllä siinä pieni 
onnistumisen tunne sisällä pyöräh-
tää. Etukäteen on miettinyt erilaisia 
vaihtoehtoja siihen, mitä epäilty voisi 
vastata tiettyihin kysymyksiin ja mi-
ten itse niihin voisi reagoida. Samalla 
miettii myös hiljaisuuden vaikutusta 

Etukäteen on miettinyt 
erilaisia vaihtoehtoja siihen, 
mitä epäilty voisi vastata 
tiettyihin kysymyksiin ja 
miten itse niihin voisi 

reagoida.
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ja sitä, kuinka pitkään itse voi olla sa-
nomatta mitään, ilman, että hiljaisuus 
kääntyy itseä vastaan. Onko hiljaisuus 
epäillyn mielessä lainkaan piinaavaa 
ja onko sillä mitään vaikutusta siihen, 
miten hän vastaa hiljaisuuden jälkeen 
tuleviin kysymyksiin? Tai alkaako hän 
puhua hiljaisuuden täyttämiseksi il-
man jatkokysymyksiä?

Näiden kertomieni rikossarjojen 
tutkintajärjestelyt olivat 
sinänsä poikkeukselli-
set, että alusta asti oli 
määrätty tutkijapari. 
Lähtökohtana perus-
tutkinnan jutuissa on, 
että ne hoidetaan yk-
sin. Olen tuonut näissä 
kahdessa sarjassa esiin 
sen, kuinka vaativaa voi 
toisinaan olla, kun epäilty ei kuuluste-
lussa puhu. Jos näyttöä on muutenkin 
paljon, niin näyttö tietenkin puhuu 
puolestaan. Kokonaisuuden kannalta 
olisi tietenkin suotavaa, että kuulustel-
tavat puhuvat – ja nimenomaan tutkit-
tavana olevasta asiasta.

On myös tilanteita, joissa asian-
omistaja ei ole halukas puhumaan, 
vaikka hänen kertomuksellaan olisi 
merkittävä osuus asian selvittämises-
sä. Useinkaan ei ole itsestään selvää, 
että asianomistaja haluaa kertoa ta-
pahtumista. Koen itse tällaisten asian-
omistajien kuulustelun aika vaativaksi, 
koska joskus puhumattomuus tulee 
hyvinkin yllättäen enkä ole valmis-
tautunut asiaan. Joskus on opetettu, 
että pitäisi keksiä syy, miksi ihminen 
ei puhu ja sitä kautta yrittää miettiä ta-

poja saada ihminen lopulta puhumaan 
asiasta. Tämä sopii niin epäillyn kuin 
asianomistajankin kohdalla. Asian-
omistaja saattaa olla kuulustelutilan-
teessa ensimmäistä kertaa niin kuin 
tässäkin tapauksessa oli. Tilanne on 
jännittävä ja uusi ja poliisi voi tuntua 
jopa pelottavalta.

Yritän auttaa asiakasta luottamaan 
minuun kertomalla avoimesti koko 

esitutkintaprosessin 
etenemisestä ja perhe-
väkivaltatapauksissa 
esittelemällä tukitoimia. 
Kun epäilty ja uhri tun-
tevat toisensa, läheises-
tikin, asian käsittely ja 
siitä ääneen puhuminen 
voi olla molemmille 
osapuolille vaikeaa ja 

siitä tuntee häpeää. Eri ihmisten kans-
sa toimivat erilaiset tavat saada heidät 
puhumaan. Aina niitä ei löydä ja sen-
kin asian kanssa pitää osata elää.

* * *

Viime vuosina olen lopulta ymmärtä-
nyt, että poliisin ammatti on ihan hyvä 
haave ja se riittää. Olen ammatissani 
tuntenut usein ylpeyttä siitä, mitä teen 
työkseni ja mitä edustan. Pääsääntöi-
sesti lähden töihin hyvillä mielin ja toi-
saalta lähden kotiinkin hyvillä mielin.

Tulee kuitenkin hetkiä, jolloin ei 
jaksa tai jolloin ei kiinnosta. Eikä aina 
tarvitsekaan jaksaa. Mutta sitten tulee 
vielä enemmän niitä hetkiä, jolloin 
nauttii onnistumisista, työkavereiden 
hyvistä ja huonommistakin vitseistä, 

Näiden kertomieni 
rikossarjojen 

tutkintajärjestelyt 
olivat sinänsä 

poikkeukselliset, 
että alusta asti oli 
määrätty tutkijapari. 
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yhteenkuuluvuuden tunteesta, asiakkai-
den palautteista, pienistä asioista ja isom-
mista asioista. Kaikille tämä ei sovi eikä 
kaikista ole tähän. Minusta on ja nyt jo 
uskallan sen myöntää.

Pohdin tätä kirjoittaessani, ettei minus-
ta ihan Reinikaista tullut, vaikka oman 
aikani myös haalarit päällä partioin. Eräs 
läheinen kollega kuitenkin totesi, että 
Reinikaisena oleminen on enemmänkin 
mielentila kuin Tenho Saurénin roolihah-
mo. Joten kai minusta sitten Reinikainen 
tuli kuitenkin!
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