
   
 

Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun pääpoliisiasema 
Tutkintasihteerien ryhmänjohtaja Riina Timonen 
 

Riina aloitti työnteon jo hyvin varhaisessa iässä tallitöiden merkeissä. 14-vuotiaana Riina pääsi 
töihin reippailuhalli Huimalaan, missä hän työskenteli iltaisin ja viikonloppuisin viiden vuoden ajan. 
Riina valmistui merkonomiksi 17-vuotiaana ja täysi-ikäiseksi tultuaan hän alkoi tekemään 
erityiskouluavustajan sijaisuuksia monissa eri kouluissa. Hieman myöhemmin Riina sai työpaikan 
päiväkodista, missä hän työskenteli seuraavat puolitoista vuotta muiden töiden ohella.  

Vuonna 2015 Riina muutti Turkuun saatuaan opiskelupaikan Turun ammattikorkeakoulusta, missä 
hän aloitti oikeustradenomin opinnot. Opintojen ohella hän työskenteli vuoropäällikkönä sekä 
Hesburgerilla, että El Namissa.  

Vuoden 2017 keväällä Riina pääsi töihin Turun pääpoliisiaseman arkistoon, jonne haettiin juuri 
valmistuvaa/ valmistunutta oikeustradenomia. Saman vuoden lopulla Riina valmistuikin 
oikeustradenomiksi. Riina työskenteli arkiston puolella hieman alle vuoden, kunnes vuosien 2017 
ja 2018 vaihteessa hän pääsi tutkintasihteerien ryhmänjohtajan virkaan. Nykyinen työ vastaa 
Riinan mielestä eniten hänen opintojaan ja se on juurikin sellaista työtä mitä hän haluaa tehdä. 
Riina mainitseekin tähänastisen uransa kohokohdaksi ryhmänjohtajan virkaan pääsyn, sillä 
esimiestehtäviin pääseminen oli ollut hänellä haaveena jo pidemmän aikaa. 

Riinan työpäivät kuluvat erilaisten tehtävien parissa: Tutkintasihteerin työ on pääsääntöisesti 
pöytäkirjojen tarkastamista, mutta Riinan työnkuvaan kuuluu lisäksi palavereita sekä niiden 
pöytäkirjojen ja esityslistojen tekemistä, sähköposteihin vastailua ja esimerkiksi koulutuspäivien 
suunnittelua. Riinan sanoin hänen työnsä koostuu lähinnä pöytäkirjojen läpikäynnistä, asioiden 
järjestelemisestä ja muiden tutkintasihteerien auttamisesta. 

Hänen työssään Riinaa motivoi se, että joka päivä töissä poliisilla on erilainen eikä voi koskaan 
tietää mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Jokaiselle päivälle on yleensä valmiiksi suunniteltuna 
jotain, mutta muuten tehtävät mukautuvat aina päivän mittaan.  Myös hyvä työilmapiiri ja mukava 
työporukka motivoivat Riinaa hänen työssään.  

-Mielestäni tärkeimpiä asioita talossa on se, että poliiseilla ja sihteereillä on molemminpuolinen 
suhde toisiinsa. Kaikki voi kysellä toisiltaan neuvoja ja kukaan ei pidä itseään parempana kuin 
toinen, Riina lisää.  

Tutkintasihteerin työ 

Tutkintasihteerin työ sisältää muun muassa pöytäkirjojen tarkastamista ennen niiden lähettämistä 
syyttäjälle. Tähän työhön kuuluu myös yleisiä sihteerin työtehtäviä. Yleisesti ottaen 
tutkintasihteerin työ on todella monipuolista. Perusrikostutkinnan tutkintasihteerien lisäksi 
poliisilla työskentelee myös esimerkiksi huume-, nuorten-, talousrikos-, ulkomaalais- ja muiden 
ryhmien tutkintasihteereitä jotka hoitavat pääsääntöisesti vain kyseisten ryhmien asioita. Lisäksi 
ryhmässämme on sihteereitä mm. löytötavarassa, arkistossa ja hoitamassa lasku, sakko yms. 
asioita. 


