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HS: Poliisiryhmä pahoinpiteli asiakkaita
toistuvasti Itäkeskuksessa – tällaisia
väärinkäytökset ovat nyt
HS kertoi ”lokapojiksi” kutsutusta poliisiryhmästä, joka lähteen mukaan käytti valta-
asemaansa hyväksi muun muassa pahoinpitelemällä asiakkaitaan ja siivoamalla
putkavideotallenteita. Nimettömät poliisilähteet kertovat, että sisäinen ilmapiiri poliisissa
on parantunut.

Helsingin Sanomat haastatteli entistä poliisia Joakin Lindholmia ja useita virassa olevia poliiseja
nimettömänä. Kuvituskuva. ARTTU LAITALA

Heini Kilpamäki
heini.kilpamaki@iltalehti.fi
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Entinen poliisi Joakim Lindholm kirjoitti 2021 blogiteksteissään kokemuksistaan poliisina

Itäkeskuksen alueella 2006–2007.

Lindholm kirjoitti todistamastaan poliisiväkivallasta vuoroissaan. Päivitysten otsikoissa
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kerrottiin erilaisista asiakkaisiin kohdistuneesta väkivallanteoista, kuten ”juoponheittokisoista”

ja asiakkaan paiskaamisen alas rappuja.

Yksi otsikko on nimeltään ”Ulkomaalaispoliisin ylikonstaapelin raiskausyritys ja virka-aseman

väärinkäyttö”.

Lindholmin mukaan ”lokapojiksi” nimetty ryhmä suhtautui lisäksi rasistisesti ja asenteellisesti

muun muassa romaneihin, maahanmuuttajiin ja naisiin.

Kollegat peittelivät väitteiden mukaan toistensa rikkeitä ja esimerkiksi putkaväkivallan

todisteita. Lindholmin mukaan tallenteita saatettiin siivota.

– Lokapojissa minulle opetettiin, että kun pokaa (poliisislangia: tarkoittaa asiakasta) lyödään,

täytyy tehdä rikosilmoitus virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, Lindholm kertoo

Helsingin Sanomille.

Poliisihallitus tiedotti sunnuntaiaamuna, että edellä mainitut väärinkäytösepäilyt annettu

syyttäjälle esiselvitettäviksi jo viime vuonna.

Poliisihallitus kertoo tiedotteessaan, että se pitää vanhojenkin tapausten esiin nousemista

tärkeänä.

– Esitetyt väitteet poliisin käytöksestä ja väärinkäytöksistä ovat vakavia ja väitetty toiminta

täysin poliisin arvojen, etiikan ja toimintaperiaatteiden vastaista, sanoo Poliisihallituksen

poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen poliisin tiedotteessa.

– Esiselvityksestä ja siitä tiedottamisesta vastaa syyttäjä. On erittäin tärkeää, että väitteet ja

niiden todenperäisyys selvitetään, jotta niihin voidaan reagoida. Jokainen esiin tullut epäkohta

on liikaa. Poliisi ei kuitenkaan reagoi huhujen ja kuulopuheiden mukaan, vaan faktojen pohjalta,

mistä syystä ulkopuolisen syyttäjän esiselvityksen lopputulos on keskeinen.

Poliisien käytös nyt?

HS haastatteli poliisissa työskenteleviä henkilöitä, jotka kertovat poliisissa tapahtuvien

väärinkäytösten vähentyneen vuosien varrella. Poliisikulttuuri on ollut heidän mukaansa

aiemmin väkivaltaisempaa ja asenteellisempaa.

Kaikki haastateltavista ovat sitä mieltä, että kollegan väärinkäytöksistä hiljeneminen vähenee

koko ajan.

– Ennen oli enemmän vaikenemista. Nykyään, jos tulee väärinkäytöksiä tietoon, niihin herkästi

puututaan. Muutenkin ilmapiiri on siistiytynyt, sanoo eräs kokenut nimettömänä esiintyvä

poliisi HS:n haastattelussa.

Iltalehti on uutisoinut poliisien tekemistä rikoksista.

Iltalehti kävi läpi kaikki poliiseihin kohdistuneet sisäiset kurinpitotoimet vuoden 2021 ajalta.

Kyseessä olivat kaikkien 11 poliisilaitoksen, keskusrikospoliisin (KRP) suojelupoliisin (Supo) sekä

poliisihallituksen (Poha) virkamiesoikeudelliset päätökset.
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LUE MYÖS

Naispoliisit jäivät kahdestaan saunatiloihin – aamulla paljastui, mitä he olivat menneet
tekemään

4.2.2022 11:24

Osa päätöksistä on kokonaan julkisia, osa on salattu suurelta osin, osa mustattu nimeä myöten.

Esimerkiksi poliisihallitus kieltäytyi kokonaan antamasta neljää päätöstään julkisuuslain pykäliin

vedoten. Myös KRP salasi yhden päätöksensä samaan lakiin vedoten. Näin ollen niiden sisällöstä

ei ole mitään tietoa.

Muista päätöksistä on kuitenkin nähtävissä, että ne koskevat 49 poliisia, kuutta poliisilaitoksen

vartijaa sekä seitsemää muuta, poliisin palveluksessa ollutta henkilöä.

Suurin osa päätöksistä (16 kpl) liittyy virkavelvollisuuksien laiminlyömisiin, työajoista lipsumisiin

ja työtehtävien hitaaseen hoitamiseen. Seuraavaksi eniten oli eriasteiseen väkivaltaan liittyviä

päätöksiä (12 kpl).
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