
Kevätretki Poliisiammattikorkeakoululle 23.3.2010  

Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksellä ja TAMRUn senioreilla oli yhteinen kevätretki 

Poliisiammattikorkeakoululle Hervantaan 23.3.2010. Runsaan vierasjoukon otti vastaan ja toivotti 

tervetulleeksi hallintojohtaja Timo Rajala. 

 

Yleisö hallintojohtaja Timo Rajalan hyvää esitystä kuuntelemassa.(Lisää kuvia tekstin jälkeen.)  

Poliisimuseo  

Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva esitteli Poliisimuseon sellaisella mukavalla tavalla, ettei kuulija 

missään vaiheessa pitkästynyt. Meille selvisi, että Poliisilaitoksemme eroaa muista maista siten, että 

meillä on länsimainen laki ja venäläinen hallintomalli, josta periytyy mm se, että poliisilaitos on 

sisäministeriön alainen.  

 Suomen vanhin asiakirje on Ruotsin vallan ajalta kuningas Birgerin suojeluskirje Karjalan naisille 

1.10.1316. ’Etälamautin’ 1700-luvulta muistuttaa heinähankoa, jolla tartuttiin häiritsijää kaulasta ja 

kuljettiin säilöön. Se toimisi varmaan nykyäänkin, olisi halpa ja tehokas.  

Aikansa kuuluisuus Kauhavan Vallesmanni Adolf Hägglund (1838 – 1903) oli varsin komea mies. 

Kuitenkin lauluissa hänet on leimattu rumaksi. Lasivitriinissä on hänen käyttämänsä tervaspamppu, 

jolla hän hankki ’vapaaehtoiset’ tunnustukset pahimpana puukkojunkkariaikana. Tuolloin 

Kauhavan-Härmäin piirissä oli 60 surmaa vuodessa 100 000 asukasta kohden, kun luku muualla oli 

2 – 4.  

Niilo Tarvajärven hamsterikampanjalla hankittiin peräti 58 poliisiautoa liikennevalvontaan. Ne 

luovutettiin poliisille 14.5.1967. Kun näillä pysäytettiin liikennerikkomuksen tehneitä, jotkut 

sakotetuista  katuivat, että olivat hamsteritarroja koskaan ostaneetkaan.  

Itsenäisyytemme aikana on valitettavasti 130 poliisia menehtynyt virkavelvollisuuksia täyttäessään. 



Viime vuonna oli museossa 17 000 kävijää.  

Poliisiammattikorkeakoulu 

 Hyvän ja virkistävän kahvin jälkeen hallintojohtaja Timo Rajala esitteli havainnollisti koulun. Sen 

organisaatio, toiminta ja kokonaisuus selvisivät meille. Esitys oli hyvä. Sitä oli helppo seurata.  

Viime vuosina on hakijamäärä vaihdellut 1000 ja 2000 välillä. Tiukkojen testien, 

soveltuvuuskokeiden ja lääkärin tarkastusten sekä haastattelujen jälkeen on oppilaiksi valittu 200 – 

400. Määrä vaihtelee vuosittaisen hakijamäärän ja tarpeen mukaan. Naisten osuus on n. 30 %. 

Oppilaiden kesi-ikä on 24,5 vuotta, mutta kyllä kurssien aikana on vietetty 50-vuotispäiviäkin. Yksi 

kurssi vuodessa on ruotsinkielinen. Koulutus on sillä tapaa täydellistä ja laaja-alaista, että jokainen 

poliisi pystyy toimimaan koko poliisitoimen laajalla sektorilla aina liikenteen valvonnasta 

rikostutkimukseen.  

Opinnot sisältävät lähiopintoja, ohjattua työharjoittelua ja kenttätyöjaksoja sopivasti vuorotellen. 

Koulun tilat on suunniteltu opiskeluun, jossa teoria yhdistyy tehokkaasti käytännön harjoituksiin. 

Koululla on oma harjoittelualue taloineen ja katuineen. Opiskelijat ovat hyvin motivoituneita. Vain 

kesimäärin yksi vuodessa keskeyttää opintonsa.  Samoin noin yksi erotetaan koulusta, mutta ei ihan 

joka vuosi. Muutamia muita rangaistuksia koulun säätöjen rikkomisesta joudutaan antamaan. 

 Sopivin välein Poliisiammattikorkeakoululla järjestetään juhlallisissa puitteissa eettinen 

valatilaisuus. Tilaisuuden herkkyydestä kertoo se, että useiden omaisten silmäkulmat kostuvat. 

Tämän lisäksi jokainen poliisi vannoo virkaan astuessaan virallisen virkavalan.  

Koulussa on tällä hetkellä 216 virkaa ja vuosibudjetti on noin 25 miljoonaa euroa. 

Esityksen jälkeen virisi vilkas ja monipuolinen keskustelu. Saimme täsmälliset selvitykset moniin 

meitä askarruttaneisiin kysymyksiin. Vierailumme oli kaikin puolin hyvin onnistunut.  

Teksti ja kuvat Jorma Hautala 



 

Kauhavan ’ruma’ vallesmanni, hänen kotitalonsa ja tervaspamppu.  

 

Suomen vanhin ”poliisijärjestysasiakirja” vuodelta 1316.  



  

 

”Etälamautin” 1700-luvulta.  

  



 

  

Tällä tuolilla rikolliset istuivat kuvattavina poliisin arkistoon. 

  



   

  

Kenraalimajuri Kalervo Sipi kiittää hallintojohtaja Timo Rajalaa vierailustamme ja luovuttaa 

lahjanamme Poliisiammattikorkeakoulun kirjastoon Pekka Ruusukallion toimittaman kirjan 

”Hämäläisten kenraali A. O. Pajari” ja Pekan kirjoittaman kirjan ”Kahden armeijan taistelija Karl-

Erik Ladau”. Kirjojen julkaisija on Pirkanmaan Sotilaspiirien Perinneyhdistys ry. 

  

 


