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KOTIMAA

SAARA oli varma, ettei kukaan
usko häntä. Hänen elämäntari-
nansa muistuttaa enemmän
amerikkalaista toimintaelokuvaa
kuin suomalaista todellisuutta.
Siinä vilahtelee ammattirosvoja,
muutama murha, väkivaltaa ja
prostituutiota – ja nimekäs polii-
simies. 

Ei häntä ensin kukaan usko-
nutkaan. Ensimmäisen kerran
Saara yritti kertoa tarinansa ke-
sällä 2011 poliisiylijohtaja Mikko
Paaterolle. Hän päätyi puhu-
maan Poliisihallituksessa jonkun
naisen kanssa.

Sen jälkeen ei kuulunut mi-
tään.

Vuoden odottelun jälkeen Saa-
ra otti yhteyttä sisäministeriöön.
Ensin tuntui, ettei sielläkään ha-
luttu kuunnella.

Hän päätti kertoa elämäntari-
nansa myös Helsingin Sanomil-
le. Ainakin joku tietäisi, jos hä-
nelle tapahtuisi jotain.

SAMAAN aikaan viranomaisrinta-
malla alkoi tapahtua. Alkuvuo-
desta Saara kutsuttiin ministe-
riöön kertomaan, mitä kaikkea
hänelle on tapahtunut. Kerto-
musta riitti useiksi päiviksi.

Ministeriössä laadittu muistio
toimitettiin valtakunnansyyttä-
jänvirastolle sen arvioimiseksi,
pitäisikö asiasta aloittaa perus-
teellisempi tutkinta. Lain mu-
kaan syyttäjä tekee esitutkinnan
aloittamista koskevat päätökset
ja johtaa tutkintaa, jos rikokses-
ta epäillään poliisimiestä.

Kesän kynnyksellä valtakun-
nansyyttäjänvirasto päätti, että
esitutkinta aloitetaan. Se kokosi
tutkintaryhmän selvittämään
asiaa.

Nyt ryhmä selvittää sitä, pitää-
kö Saaran uskomaton kertomus
paikkansa.

TARINA alkaa vuodesta 1997, kun
Saara tapasi ensimmäisen ker-
ran Jari Aarnion, Helsingin huu-
mepoliisin nykyisen päällikön.

Saara oli silloin epäiltynä siitä,
että hän olisi välittänyt vankilas-
sa istuvalta ystävältään virka-
miesten nimiä sisältäneen lapun
vankilan ulkopuolelle. Kyse oli
listasta, jonka tarkoituksena oli
etsiä virkamiesten osoitteet kos-
toiskua varten. Myös Aarnion ni-
mi oli listalla.

Saara vietti pari yötä Pasilan
poliisitalon putkassa. Kuuluste-
luissa hän kertoi kaiken, ja lo-
pulta hänen asemansa muuttui

todistajaksi. Saara kertoo, että
Aarnio itse kuskasi hänet hovi-
oikeuteen todistamaan.

Myöhemmin alkoi vuosia jat-
kunut tiivis yhteydenpito. Teks-
tareita saattoi päivässä sinkoilla
kymmeniä. Saara ja Aarnio myös
tapailivat, joskus useitakin ker-
toja viikossa.

”Onks rata vapaa”, Aarnio
saattoi kysellä tekstarilla ennen
tapaamisia.

Saara ei salaile sitä, että hän
on vuosien ajan elättänyt itseään
prostituutiolla.

Hänen mukaansa Aarnio aut-
toi häntä toiminnan aloittami-
sessa ja pyörittämisessä. Jos Saa-
ralle tuli yhteydenotto salaisesta
numerosta, Jari Aarnio tarjosi
apuaan.

”Mikä numero”, Aarnio teks-
tasi. Numeron saatuaan hän an-
toi arvionsa:

”Ota se.”
Aarnion mielestä asiakkaiden

kanssa ei kannattanut nirsoilla.
”Ei kaikista asiakkaista tarvit-

se tykätä”, hän viestitti, kun Saa-
ra ei olisi halunnut ottaa vastaan
yhtä asiakasta.

Viestittely paljastaa kiusallisia

asioita myös Saarasta. Kesällä
2011 tapahtuneen välirikon jäl-
keen hän lähetteli Aarniolle uh-
kaavia viestejä – selvyyden
vuoksi isoilla kirjaimilla. Niissä
hän uhkaa paljastaa kaiken.

”Hermot menivät”, Saara se-
littää. ”Tehty mikä tehty, ei voi
mitään.”

SAARAN luona kävi kaikenlaisia
asiakkaita, tavallisista rakennus-
miehistä virkamiehiin ja poliitik-
koihin. Saaran mukaan Aarnio
oli erittäin kiinnostunut asiak-
kaista.

Saaran kertomus sisältää Aar-
nion toiminnasta paljon sellaisia
tietoja, joita vielä tässä vaihees-
sa ei voi julkaista. Tutkinta on
vasta alkuvaiheessa, joten nyt
vasta lähdetään selvittämään,
miten paljon näyttöä löytyy Saa-
ran puheiden tueksi.

Saaran elämä on ollut rosois-
ta, eikä oikeusjutuiltakaan ole
vältytty. Suuren luokan rikolli-
nen hän ei ole, mutta tuomioita
on tullut esimerkiksi rattijuopu-
muksesta ja sähkölamauttimien
hallussapidoista.

Nyt alkanut tutkinta voi poikia
hänellekin syytteitä. Saaraa on
tällä viikolla kuulusteltu epäilty-
nä muun muassa siitä, että hän
olisi nostanut sosiaalitukia sa-
maan aikaan kun hän on tienan-
nut pimeää rahaa prostituutiol-
la.

Mahdolliset syytteet ovat Saa-
ran mielestä pieni haitta siihen
verrattuna, että totuus selviää.
Sen takia hän on päättänyt nyt
avata koko elämänsä, kertoa kai-
ken ja näyttää kaiken.

Saara on luovuttanut tutkinta-
ryhmälle muun muassa kolme
kännykkäänsä ja kannettavan
tietokoneensa. Hän on myös an-
tanut luvan tehdä täydellisen ko-
tietsinnän asuntoonsa.

HELSINGIN SANOMILLA on ollut
tutkittavina Saaran kolme muuta
kännykkää, kalenterit usean
vuoden ajalta sekä terveystie-

dot. Saaran pyynnöstä kaikki
materiaali on luovutettu tutkin-
taryhmälle.

Saara olisi halunnut antaa tä-
män haastattelun omalla nimel-
lään ja kasvoillaan. Hänen oman
turvallisuutensa vuoksi päädyt-
tiin lopulta siihen, ettei hän tule
kasvoillaan julkisuuteen.

Jutun poikkeuksellisesta luon-
teesta kertoo se, että Saara on
keväästä lähtien ollut pitkiä ai-
koja viranomaisten suojelussa
salaisessa turvapaikassa. Alussa
hänen olinpaikkaansa vaihdet-
tiin joka päivä.

SAARALLE on tärkeää, että asia
selvitetään perusteellisesti. Hän
tietää, että myös hänelle itsel-
leen on luvassa lokaa niskaan ja
että hänen tarinansa yritetään
leimata hullun huoran horinoik-
si. Odotettavissa oleva loanheit-
to ei häntä vaivaa. 

”Minä olen sinut menneisyy-
teni kanssa. Minulla ei mitään
salattavaa. Minulla on kaikki
kortit pöydällä avoimina.”

q Saaran nimi on muutettu.

”Minulla ei ole mitään salattavaa”

Susanna Reinboth HS
Minna Passi HS

HANNU LUKKARINEN

Prostituoituna työskentelevä
nainen yritti pitkään päästä
viranomaisten puheille, koska
halusi kertoa Jari Aarnion
toiminnasta. Keväällä asiasta
aloitettiin rikostutkinta. Nainen
on avannut koko elämänsä
tutkintaryhmälle ja kertonut
tarinansa Helsingin Sanomille.

Saara on luovuttanut tutkintaryhmälle kännyköitä, joista löytyy huumepoliisin päällikön viestejä

Mahdolliset syytteet
ovat Saaran mielestä
pieni haitta siihen
verrattuna, että totuus
selviää.


