
 

 

 

 

 

 

 

INFOPAKETTI HELSINGIN POLIISILAI-

TOKSEN NUOREMMALLE KONSTAAPE-

LILLE 
 

Opinnäyteraportti 

 

Matleena Lantto 

 

11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Tiivistelmä 

 

Tekijä 

 

Matleena Lantto 

Tutkinto/kurssi ja opinnäytetyö/nimike 

 

Poliisi AMK/20163A 

Julkaisun nimi 

 

Infopaketti Helsingin poliisilaitoksen 

nuoremmalle konstaapelille 

Julkisuusaste 

 

Julkinen 

Ohjaajat ja opintoaine/opetustiimi 

 

Jari Ylinen 

Opinnäytetyön muoto 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö 

Tiivistelmä 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena on luotu infopaketti tuleville Helsin-

gin poliisilaitokselle saapuville työharjoittelijoille. Infopaketin tarkoitus on nopeuttaa 

ja helpottaa uusien harjoittelijoiden sopeutumista poliisilaitoksen toimintaan ja toi-

mintatapoihin sekä antaa etukäteen hyödyllistä informaatiota, joka auttaisi harjoitteli-

jaa konkreettisesti työssä Helsingin poliisilaitoksella. 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty pääosin Helsingin poliisilaitoksella työharjoittelunsa suo-

rittaneen nuoremman konstaapelin näkökulmasta. Opinnäytteen tekijä on pyrkinyt 

tuomaan opinnäytteessä esille asioita, jotka mietityttivät häntä itseään ja joiden tietä-

minen olisi auttanut häntä harjoittelun alussa. 

 

Opinnäytteen tekemisessä on käytetty laadullisen tutkimuksen keinoja selvittämään, 

sitä, onko työlle kysyntää ja tarvetta ja onko työ koettu hyödylliseksi. Kehittämistyön 

tekoon on myös käytetty SWOT- analyysiä sekä opinnäytteen toimintamallin laatimi-

seen Canvas- liiketoimintamallia. 

 

Sivumäärä 

 

29 + produkti 45 

Tarkastuskuukausi ja vuosi 

 

11/2018 

Opinnäytekoodi (OPS) 

 

AMK2016ONT 

Avainsanat 

 

Helsingin poliisilaitos, perehdyttäminen, poliisi, toiminnallinen opinnäytetyö, työhar-

joittelu, nuorempi konstaapeli 



3 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO ........................................................................................... 4 

2. PEREHDYTTÄMINEN HELSINGIN POLIISILAITOKSELLA ...... 6 

3. INFOPAKETIN TARKOITUS ............................................................. 8 

3.1 Lähtökohdat .......................................................................................................... 8 

3.2 Tarkoitus ja tavoitteet ............................................................................................ 9 

3.3 Opinnäytetyön rajaukset ...................................................................................... 10 

4. PRODUKTI .......................................................................................... 11 

4.1 Produktin lähtökohdat ......................................................................................... 11 

4.2 Produktin arvolupaus .......................................................................................... 11 

4.3 Produktin sisältö ................................................................................................. 12 

4.4 Produktin aiheet .................................................................................................. 13 

4.5 Produktin merkitys kohderyhmälle ...................................................................... 14 

5. KEHITTÄMISTOIMINTA ................................................................. 15 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö ............................................................................... 15 

5.2 Laadullinen tutkimus ........................................................................................... 15 

5.3 Kehittämistoiminta oman opinnäytetyön näkökulmasta ....................................... 16 

5.4 Kehittämistoiminta projektina ............................................................................. 17 

6. PRODUKTIN VALMISTAMINEN .................................................... 21 

7. PROSESSIN JA PRODUKTIN ARVIOINTI .................................... 23 

7.1 Prosessin arviointi ............................................................................................... 23 

7.2 Produktin arviointi .............................................................................................. 24 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA .............................................. 25 

LÄHTEET .................................................................................................. 28 

LIITTEET .................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. JOHDANTO 

Pohtiessani opinnäytetyöni aihetta mietin, että voisinko jotenkin kehittää tai uudistaa jotakin 

asiaa organisaatiossa. Haluaisin kuitenkin, että valmiista opinnäytteestäni olisi jotakin hyö-

tyä.  Helsinkiin työharjoitteluun pääseminen oli minulle todella upea juttu ja tuntui, kuin 

unelmani olisi toteutunut. Saan asua ja tehdä töitä itseäni kiinnostavalla alalla Helsingissä. 

Olin niin innoissani työharjoittelupaikasta, että itse olisin toivonut jo koululla enemmän in-

formaatiota ja tietoa Helsingistä työharjoittelupaikkana. Saimme melko vähän informaatiota 

etukäteen, mutta se mitä saimme minä otin hyvin kiinnostuneena vastaan. Tästä heräsi mi-

nulle ajatus, että haluaisin tehdä tuleville Helsingin työharjoittelijoille infopaketin, johon he 

saisivat tutustua ennen harjoitteluun lähtöä. Infopaketti antaisi tuleville harjoittelijoille jo 

etukäteen tietoa ja tukea työharjoittelujaksolle. Se auttaisi varsinkin ulkopaikkakuntalaisia 

Helsinkiin muuttavia harjoittelijoita, mutta antaisi myös hyvää tietoa jo ennestään Helsin-

gissä asuville, paikallisille harjoittelijoille. Opinnäytteen tekijä ei ole itse Helsingistä kotoi-

sin, eikä tuntenut Helsinkiä kovin hyvin ennen sinne muuttamista. Tämä herätti ajatuksen 

tämän infopaketin tekemisestä. Helsingin kokoisessa kaupungissa on hyvin paljon asioita, 

joita olisi poliisin työssä tärkeää tietää. Opinnäyte pyrkii käsittelemään tärkeimpiä asioita, 

jotka helpottaisivat uuden harjoittelijan työn aloittamista Helsingin poliisilaitoksella. 

 

Esitin tämän aiheideani muutamalle kurssikaverilleni ja heiltä sain tukea siihen, että kyllä 

tällaiselle työlle voisi olla kysyntää ja tarvetta. Heitä olisi myös kiinnostanut kuulla enem-

män työharjoittelusta jo ennen Helsinkiin tuloa ja perehtyä paremmin aiheeseen jo ennen 

töiden aloittamista. Keskustelimme myös siitä, että Helsingin poliisilaitos on Suomen suurin 

poliisilaitos, jonne myös otetaan suurin osa poliisiammattikorkeakoulun työharjoittelijoista. 

Tämänkin takia infopaketista olisi usealle tulevalle työharjoittelijalle hyötyä. 

 

Se oli minulle lähes heti selvää, että haluan toteuttaa tämän aiheen toiminnallisena opinnäy-

tetyönä. Haluan nimenomaan tehdä työnäni produktin eli konkreettisesti infopaketin, joka 

on tulevien harjoittelijoiden luettavana siinä vaiheessa, kun he saavat tietää suuntaavansa 

työharjoittelujaksolle Helsinkiin.  

 

Mielestäni työni aihe on todella tärkeä ja hyvä tapa auttaa työharjoittelijoita siirtymään työ-

elämään Helsingin poliisilaitokselle. Aihe on myös hyvin ajankohtainen itselleni, sillä opin 
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jatkuvasti lisää harjoittelupaikastani opinnäytettä tehdessäni. Työharjoittelun ja valmistumi-

sen jälkeen toivonkin mahdollisimman nopeasti työllistyväni juuri Helsingin poliisilaitok-

selle. Haluan myös auttaa tulevia harjoittelijoita selviämään kunnialla harjoitteluajasta ja 

näin mahdollisesti tulevaisuudessa työllistymään Helsinkiin. 
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2. PEREHDYTTÄMINEN HELSINGIN POLIISILAITOKSELLA 

Perehdyttäminen kuuluu henkilöstöhallinnon osa-alueeksi. Perehdyttäminen määritellään 

toimenpiteeksi, jolla edistetään uuden työntekijän työn hallintaa ja sopeutumista työhön ja 

työyhteisöön. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen uuteen työhön on aina tärkeää. Se an-

taa uudelle työntekijälle valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissä oikealla ja 

turvallisella tavalla. (työntekijän perehdyttäminen ja opastus, 15.8.2018.)  Lisäksi hyvä pe-

rehdyttäminen antaa uudelle työntekijälle hyvän ensivaikutelman uudesta työpaikasta.  

 

Uuden työn aloittaminen on aina jännittävää ja kaikki uudet asiat voivat tuntua aluksi hyvin-

kin hankalilta. Hyvä perehdyttäminen kuitenkin edistää työntekijän oppimista työpaikalla 

toimimiseen ja työpaikan omiin käytäntöihin. Jopa työturvallisuuslaki 14 § 1 momentti vel-

voittaa työnantajan perehdyttämään työntekijä riittävästi työhön sekä työolosuhteisiin. Jo-

kaisella työpaikalla pitäisi olla toimiva käytäntö, jonka avulla uudet työntekijät perehdyte-

tään. Jonkun on otettava vastuulleen se, että perehdytys olisi tehokasta, mutta ei kuitenkaan 

veisi liikaa työntekijöiden voimavaroja. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää 

työn oppimiseen käytettävää aikaa. Onnistuneen perehdytyksen voidaan nähdä myös lisää-

vän työntekijän sitoutumista työpaikkaansa ja vähentävän työntekijöiden vaihtuvuutta. (Lah-

den ammattikorkeakoulun julkaisu, hyvä perehdytys -opas, 7, 24.10.2018). 

 

Poliisiorganisaatiossa perehdytystapoja on varmasti monia eri poliisilaitoksilla. Yleinen tapa 

on kuitenkin se, että uudelle työntekijälle on nimetty ohjaaja, joka antaa neuvoja ja opastaa 

uutta työntekijää. Näin myös Helsingin poliisilaitoksella tehdään uusien nuorempien kons-

taapelien kanssa. Valvonta- ja hälytystoiminnassa, tutkinnassa, liikenteessä ja palvelu-

päivystyksessä Helsingin poliisilaitoksella olevalla harjoittelijalla on jokaisessa oma oh-

jaaja. Hyvä ohjaaja on ominaisuuksiltaan ammattitaitoinen ja erityisen motivoitunut koulu-

tustehtävään. Hän muistaa, että eri ihmiset oppivat eri menetelmillä. (Lahden ammattikor-

keakoulun julkaisu, hyvä perehdytysopas, 13, 24.10.2018). 

 

Helsingin poliisilaitoksen työharjoittelijoiden perehdytyskokonaisuus alkaa Poliisiammatti-

korkeakoululla noin 8-9 viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Tällöin Helsingin poliisilai-

toksen yhdyshenkilö tulee tapaamaan uusia harjoittelijoita. Yhdyshenkilö käy muutamassa 
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tunnissa läpi harjoitteluun liittyviä asioita sekä vastailee mahdollisiin kysymyksiin, joita tu-

leville harjoittelijoille on syntynyt. Ennen työharjoittelun alkua harjoittelijoille lähetetään 

laitokselta tulokasopas, jossa on käsitelty työharjoittelua koskevia asioita. Työharjoittelun 

ensimmäisinä viikkoina Helsingin poliisilaitos järjestää harjoittelijoille perehdytysjakson, 

joka kestää 2-4 viikkoa riippuen harjoittelijoiden tuloajasta. Perehdytysjaksoon kuuluu mm. 

tutustumista laitokseen ja sen henkilöstöön, voimankäyttöpäivä ja ajo-opetusta. Vaikka Hel-

singin poliisilaitoksen perehdytys on hyvin suunniteltu ja toteutettu niin näin silti vielä sel-

keän tilan tälle opinnäytetyölle.  

 

Tämä opinnäytetyö tulee antamaan enemmän tietoa nimenomaan käytännön asioista. Se pe-

rehdyttää uudet harjoittelijat karttakuvien avulla tutustumaan Helsingin kenttäjohtoalueisiin 

sekä niiden ominaisuuksiin ja antaa hyvää tietoa, mitä muu perehdytys ei ole vielä antanut. 

Opinnäytteen tekijä on pohtinut työtä tehdessään paljon omaa työharjoitteluaikaansa ja kä-

sitellyt produktissa asioita, joiden tietäminen etukäteen olisi auttanut häntä työharjoittelu-

paikkaansa sopeutumisessa. Tämä opinnäytetyö siis täydentää Helsingin poliisilaitoksen 

muuta perehdytystä ja laajentaa vielä enemmän työharjoittelijoiden tietämystä ennen har-

joittelun alkamista. 
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3. INFOPAKETIN TARKOITUS 

3.1 Lähtökohdat 

 

Toteutin opinnäytteekseni infopaketin, jossa kerron työpaikkana Helsingin poliisilaitoksesta 

sekä käyn läpi poliisin työn kannalta tärkeitä asioita, joita olisi hyvä tietää jo ennen harjoit-

telun aloittamista. Infopakettia tehdessä on huomioitu vahvasti ulkopaikkakuntalaiset, jotka 

muuttavat Helsinkiin poliisin työtä tekemään. Huomasin itse Helsinkiin tullessani, että se 

ettei tunne Helsinkiä kaupunkina kovin hyvin vaikeuttaa todella paljon työharjoittelun alkua. 

Se vie myös paljon keskittymistä itse poliisityöstä, kun ei esimerkiksi kenttäpoliisina tiedä 

missä itsekkään ajaa. Tämän takia halusin produktilla tuoda myöskin esiin sitä, millainen 

työskentelyalue Helsinki on poliisityön kannalta.  

 

Helsingin poliisilaitos käyttää perehdyttämisessä apunaan tulokasopasta, joka lähetetään 

työharjoittelijoille ennen harjoittelun alkamista. Tätä opasta Helsingin poliisilaitos päivittää 

ja pitää ajan tasalla. Oppaassa käsitellään harjoittelua hyvin pääpiirteisesti ja siinä käydään 

läpi tärkeimmät asiat, joita harjoittelijan tarvitsee tietää. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ei 

ole tietenkään syrjäyttää tulokasopasta, vaan olla sen rinnalla, harjoittelijoille hyvää infor-

maatiota antava paketti. Infopaketti antaa harjoittelijoille lisäinformaatiota sekä enemmän 

käytännön vinkkejä, kuin tulokasopas. 

 

Olen ollut tästä opinnäytetyöstä yhteydessä Helsingin poliisilaitoksen perehdytyksestä vas-

taaville tahoille. Olen myös käynyt opinnäytetyöni raakaversion läpi perehdytyksestä vas-

taavan henkilön kanssa. Häneltä työ sai vielä hyviä lisäyksiä ja kannustusta siihen, että työ 

on tehty hyvästä ja hyödyllisestä näkökulmasta. Tämä opinnäytetyö ei ole tehty yhteistyössä 

Helsingin poliisilaitoksen kanssa, vaan tämä on tehty itsenäisesti työharjoittelijan näkökul-

masta. 
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3.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa Helsingin poliisilaitoksen tuleville työharjoitteli-

joille infopaketti, joka helpottaa harjoittelun aloittamista Helsingin poliisilaitoksella. Info-

pakettiin on tarkoitus avata tarkemmin, mitä kaikkea harjoittelu sisältää ja kertoa tarkemmin 

asioita, joita olisi hyvä tietää jo ennen harjoittelun aloittamista. Infopaketti sisältää hyvää 

tietoa jo ennestään paikallisille helsinkiläisille harjoittelijoille, mutta etenkin niille harjoitte-

lijoille, jotka muuttavat joltakin muulta paikkakunnalta Helsinkiin. Muulta paikkakunnalta 

muuttaneet harjoittelijat eivät välttämättä tunne Helsingin kaupunkia kovin hyvin ja poliisin 

työssä on kuitenkin tärkeää ja hyödyllistä tuntea kaupunkia ja sen kohteita. Työtehtävät voi-

vat olla kiireellisiä, jolloin keikkapaikka olisi hyvä löytää mahdollisimman nopeasti. Toki 

nuoremmalla konstaapelilla on aina partiokaveri, joka ohjaa ja neuvoo, mutta partiokaveril-

lakin voi olla kiire omassa tehtävässään, eikä hän ehdi neuvoa jokaista käännöstä. Tämän 

takia olisi todella hyödyllistä käydä ennen harjoittelun aloittamista läpi tämä infopaketti. 

Tavoitteena on, että infopaketista saisi jonkin kokonaiskuvan siitä, millainen tietty kenttä-

johtoalue on ja mitä kohteita tietyllä kenttäjohtoalueella sijaitsee. On myös hyvä asia pereh-

tyä oman kenttäjohtoalueen lisäksi myös muiden kenttäjohtoalueiden ominaisuuksiin. Har-

joittelun aikana saattaa nimittäin olla satunnaisia vuoroja, jolloin ei ajetakaan omalla kent-

täjohtoalueella. Liikennesektorilla ei myöskään ole rajattua kenttäjohtoaluetta, vaan liiken-

nesektorin mukana harjoittelija ajaa kaikilla kenttäjohtoalueilla Helsingissä. Lisäksi infopa-

ketin karttakuvat voisivat saada harjoittelijat kiinnostumaan siitä, että he kävisivät kartalta 

läpi jo etukäteen, missä omalla kenttäjohtoalueella tietyt kaupunginosat sijaitsevat. Tämä 

helpottaisi kenttäjohtoalueen kokonaiskuvan hahmottamisessa.  

 

Kenttäjohtoalueiden ominaisuuksien lisäksi infopaketti sisältää myös muuta tärkeää ja hyö-

dyllistä tietoa harjoitteluun liittyen. Infopaketin tavoitteena on antaa harjoittelijoille sem-

moisia tietoja, joita he eivät muualta ole vielä saaneet. Opinnäytetyön tarkoitus on siis kertoa 

harjoittelijoille asioista, mitä Poliisiammattikorkeakoululla ei sivuta oikeastaan ollenkaan, 

mutta joita taas työelämässä pidetään jopa itsestään selvinä. Mitä vähemmän harjoittelijat 

tuntevat epävarmuutta ja epätietoisuutta harjoitteluun liittyvistä asioista, niin sitä helpommin 

heidän sopeutumisensa onnistuu uudessa työpaikassa. Opinnäytetyön tekijä pitää työn ta-

voitteena myös sitä, että saisi koottua infopaketista mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka 

oikeasti kiinnostaisi tulevia Helsingin poliisilaitoksen harjoittelijoita. 
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3.3 Opinnäytetyön rajaukset 

 

Päädyin rajaamaan opinnäytetyöni koskemaan vain Helsingin poliisilaitosta. Se oli aika it-

sestään selvä valinta, koska minulla ei ole kokemuksia tai minkäänlaista tietämystä minkään 

muun poliisilaitoksen toiminnasta. Lisäksi minua tietenkin kiinnostaa kehittää nimenomaan 

Helsingin poliisilaitoksen toimintaa, koska siellä olen itse työskennellyt ja tulen toivottavasti 

jatkossakin työskentelemään. Vaikka opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain pientä osaa 

poliisiorganisaatiossa niin suurin osa tulevistakin työharjoittelijoista tulee todennäköisesti 

päätymään Helsingin poliisilaitokselle. Helsingin poliisilaitos on kuitenkin Suomen suurin 

poliisilaitos. 
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4. PRODUKTI 

 

4.1 Produktin lähtökohdat 

 

Oman harjoittelujaksoni alkuvaiheessa sain idean infopaketin laatimisesta opinnäytetyök-

seni. Aloitin harjoitteluni Helsingin poliisilaitoksella joulukuussa 2017 ja harjoitteluni päät-

tyi suunnitellusti lokakuussa 2018. Olin miettinyt pitkään sopivaa aihetta opinnäytetyökseni 

ja nimenomaan sellaista aihetta, joka minua itseäni kiinnostaisi. Keksiessäni tämän aiheen 

ajattelin heti, että tästä voisin saada hyödyllisen opinnäytteen ja ainakin itselleni mieluisesta 

aiheesta. Mieleeni tuli useita asioita, joita voisin käydä läpi opinnäytetyössäni. Itse olin ko-

kenut Helsingin poliisilaitoksen perehdytyksen todella hyvänä kokonaisuutena, mutta silti-

kin ajattelin, että saisin tuotua opinnäytteelläni esille aiheita, jotka auttavat uusia harjoitteli-

joita entistäkin paremmin valmistautumaan harjoittelujaksoon. 

 

Lähes heti, kun olin keksinyt tämän aiheen olin yhteydessä Poliisiammattikorkeakoulun 

opinnäytetöistä vastaavaan opettajaan. Opettajan huolenaihe oli se, että tulisiko tästä minun 

opinnäytteestäni liian samanlainen, kuin jo ennestään tehdyistä harjoittelijoiden perehdy-

tysoppaista. Avatessani aihetta lisää opettajalle hän ymmärsi, että infopakettini käsittelisi 

aiheita, jotka ovat tärkeitä asioita nimenomaan Helsingissä. Tämän jälkeen opettaja oli va-

kuuttunut siitä, että voisin saada tästä aiheesta oikein toimivan ja laajankin opinnäytetyön. 

 

 

4.2 Produktin arvolupaus 

 

Ennen opinnäytetyön laatimista olen tehnyt opinnäytetyösuunnitelman sekä Canvas-liiketoi-

mintamallin taulukon. Näiden avulla olen pohtinut työni toimintasuunnitelmaa ja sitä, mitä 

haluan valmiilla työlläni saavuttaa. Tähän toimintasuunnitelmaan olen työni edetessä yrittä-

nyt koko ajan sitoutua.  

 

Arvolupaus, jonka asetin työni alussa oli seuraava: ”Harjoittelijoiden sopeuttaminen mah-

dollisimman nopeasti poliisilaitoksen toimintaan. Antaa harjoittelijoille etukäteen tietoa po-
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liisilaitoksen päivittäistoimintaan liittyvistä asioista ja toimintatavoista. Helpottaa harjoitte-

luohjaajien ja perehdyttäjien työtä.” Näiden arvolupausten pohjalta lähdin kehittelemään 

opinnäytetyöni produktia. 

Työni edetessä koin arvolupaukseni täysin toteuttamiskelpoiseksi. Arvolupaus on ollut 

helppo pitää mielessä työn edetessä. Se myös käsittelee hyvin ne asiat, jotka tulisi saada 

sisällytettyä opinnäytteen produktiin. Arvolupauksen pohjalta oli hyvä lähteä kokoamaan 

produktia ja se on säilynyt opinnäytteen tekijän mielessä läpi koko opinnäytetyöprosessin. 

 

 

4.3 Produktin sisältö 

 

Produktin sisältö muuttui paljon työprosessin aikana. Produktin tekemistä kuitenkin helpotti 

paljon se, että oli jonkin näköinen sisällysluettelo kasassa, vaikka se muuttuikin työn ede-

tessä. Sisällysluetteloon tuli paljon tarkennuksia ja lisäyksiä työn edetessä, mutta siitä myös 

jouduttiin karsimaan asioita pois. Pyrin siihen, että produkti pysyisi kompaktina kokonai-

suutena, eikä laajenisi liian suureksi. Uskon, ettei produktin kohderyhmä jaksaisi perehtyä 

liian laajaan työhön. Vaikka aihe olisikin hyvin kiinnostava, niin tulevilla työharjoittelijoilla 

ei ole välttämättä aikaa lukea hyvin laajaa produktia. Produktissa pyrittiin siis käsittelemään 

mahdollisimman olennaisia asioita. Produkti käsittelee etenkin niitä aiheita, joita itse pohdin 

ennen harjoittelun aloittamista ja jotka tulivat itselleni yllätyksenä. Infopaketista tuli siis ko-

konaisuus, joka kertoo harjoittelijoille jo etukäteen, mitä he tulevat käymään läpi työharjoit-

telun aikana. 

 

Produktin pituudeksi muodostui yhteensä 45 sivua. Tähän on kuitenkin laskettu jo johdanto, 

sisällysluettelo sekä lähteet. 45 sivua voi tuntua aika pitkältä kompaktiksi infopaketiksi. Us-

kon kuitenkin, että siitä ei tullut liian laaja, sillä se sisältää todella paljon karttoja ja kuvia, 

jotka varmasti tekevät sen sisällöstä mielenkiintoisemman lukijalle.  
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4.4 Produktin aiheet 

 

Produktin ensimmäinen osio kertoo yleisistä asioista liittyen Helsingin poliisilaitokseen. Tä-

män osion tarkoituksena on antaa harjoittelijoille aiheeseen liittyvää taustatietoa. Osio käsit-

telee Helsingin poliisilaitokseen kuuluvat rakennukset sekä sen mitkä poliisin eri ”palvelut 

ja yksiköt sijaitsevat missäkin rakennuksessa. Osiossa kerrotaan myös, että millaisia eri teh-

täviä poliisilla on Helsingin alueella. 

 

Produktin toisessa osiossa käydään läpi Helsingin poliisilaitoksen perehdytystä uusille työ-

harjoittelijoille. Miten perehdytys etenee ja mitä se sisältää. 

 

Produktin pääosiossa esitellään poliisilaitoksen eri sektorit, jotka kaikki kuuluvat harjoitte-

lijoiden työharjoitteluun. Työharjoittelu on Poliisiammattikorkeakoulussa jaettu neljään har-

joittelujaksoon: poliisiyksikön tukitoiminnot (1op), asiakaspalvelu ja lupavalvonta (5 op), 

valvonta- ja hälytystoiminta (27 op) ja rikostorjunta (22 op). (Poliisiammattikorkeakoulu, 

Opetussuunnitelma 2016-2017, 29, 23.10.2018). Sektorit, jotka käydään läpi tässä produktin 

osiossa ovat siis valvonta- ja hälytystoiminta, tutkinta, liikenne ja palvelupäivystys. Jokai-

sesta sektorista kerrotaan, miten harjoittelujakso on toteutettu ja mitä harjoittelijoiden olisi 

hyvä tietää jo etukäteen tietystä sektorista ja sen toiminnasta. Tässä osiossa opinnäytteen 

tekijä mietti erityisen paljon, että mitkä asiat olisi ollut itselle hyödyllisiä tietää ja mistä asi-

oista oli itsellä epävarma olo harjoittelun alussa. Valvonta- ja hälytystoiminta osio on työ-

harjoittelun opintopisteistäkin katsomalla laajin harjoittelun kokonaisuus. Tämä näkyy myös 

produktissa, jossa pääpaino on valvonta ja hälytystoiminta osiossa. Siinä käydään läpi eri 

kenttäjohtoalueita ja niiden ominaisuuksia. Tässä osiossa esitellään myös paljon eri kohteita, 

jotka sijaitsevat eri kenttäjohtoalueilla. Nämä kohteet ovat keskeisiä kohteita, joita poliisin 

olisi hyvä tietää. Kohteista on myös kerrottu millaisia poliisitehtäviä tietyssä kohteessa voi 

tulla vastaan. Tämä osio on erittäin hyödyllinen varsinkin niille harjoittelijoille, jotka eivät 

tunne Helsinkiä kovin hyvin. Toisaalta ei ennestään helsinkiläinenkään harjoittelija ole var-

masti miettinyt näitä kohteita juuri poliisityön kannalta, joten tämä on varmasti hyödyllinen 

osio myös heille. Vaikka nämä keskeiset kohteet on käyty läpi valvonta- ja hälytystoiminta 

osiossa, niin Helsingin kaupunkituntemusta ja kaupungin ominaisuuksia on tärkeätä tietää 

myös kaikilla muilla sektoreilla eli tutkinnassa, liikenteessä ja palvelupäivystyksessä. 
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Lopuksi opinnäytetyö käsittelee Helsingin liikennettä yleisesti. Tässä osiossa kerrotaan tar-

kemmin Helsingin metrosta sekä raitiovaunuliikenteestä. Nämä ovat sellaisia joukkoliiken-

nemuotoja, jotka saattavat olla vähän vieraita niille harjoittelijoille, jotka ovat käyneet vä-

hemmän Helsingissä. Liikenteenvalvonta ja liikenne ylipäätään on iso osa poliisin työtä. Po-

liisin on osattava itse toimia liikenteessä esimerkillisesti sekä tietenkin valvoa kansalaisia 

liikenteessä.  

 

 

 

4.5 Produktin merkitys kohderyhmälle 

 

Opinnäytteeni pääasiallinen kohderyhmä on Helsingin poliisilaitoksella työharjoittelun 

aloittavat nuoremmat konstaapelit. Opinnäytetyöni on suunnattu helpottamaan näiden nuo-

rempien konstaapelien sopeutumista uuteen työpaikkaan, helpottamaan poliisityön arjen 

aloittamista sekä tutustumaan poliisilaitoksen ja sen työympäristön ominaisuuksiin. 

 

Helsingin poliisilaitoksen uusien harjoittelijoiden perehdytys on omien kokemusteni mu-

kaan jo ennestään hyvällä mallilla. Ennen harjoittelun alkamista on kuitenkin hyvin mielen-

kiintoista saada enemmänkin tietoa harjoittelupaikasta. Varsinkin kun tieto helpottaa ja aut-

taa harjoittelupaikkaan sopeutumista ja harjoittelusta kunnialla selviämistä.  

 

Tuottamallani infopaketilla on konkreettinen vaikutus kohderyhmään. Kohderyhmä saa in-

fopaketista hyödyllisiä tietoja ennen harjoitteluun lähtöä. Infopakettiin voi palata myös kes-

ken harjoittelujakson ja palautella asioita uudelleen mieleen. Infopaketti tukee harjoittelijoi-

den perehdytystä ja vähentää mahdollisesti harjoittelijoiden epävarmuutta kaikkien uusien 

asioiden keskellä. 
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5. KEHITTÄMISTOIMINTA 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön voi toteuttaa joko tutkimuksellisena tai toiminnalli-

sena opinnäytteenä. Tämä opinnäytetyö on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä. Toimin-

nallinen opinnäytetyö voi olla alasta riippuen esimerkiksi tiettyyn ammatilliseen käytäntöön 

suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdytysopas, ympäristöohjelma tai turvalli-

suusohjeistus. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjeistamista, 

opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. (Vilkka & Airaksinen 2004:9.)  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään itse jokin konkreettinen tuote eli produkti ja tä-

män lisäksi raportti. Raportin on tarkoitus olla kirjallinen esitys hankkeesta, jonka tuloksena 

on syntynyt erityinen ja itsenäinen tuotos. (Salonen, 2013:25). Toiminnallisessa työssä haas-

teen saattaa aiheuttaa se, että saa yhdistettyä raporttiosuuden ja produktiosuuden. Niiden on 

tarkoitus muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. 

 

5.2 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on yksi mahdollinen tapa saada kohde-

ryhmältä mielipiteitä ja ajatuksia produktin hyödyllisyydestä. Laadullinen tutkimus voi esi-

merkiksi olla hyödyksi projektin loppuvaiheissa, sillä voit käyttää avointen kysymysten vas-

tauksia tutkimustulosten esittämisessä. Kun haluat tietää esimerkiksi mitä sanoja asiakkaasi 

käyttäisivät yritystäsi kuvaillessasi, tai kuinka he toimivat tuotteesi kanssa, on laadullinen 

tutkimus oikea aloitustapa. (SurveyMonkey, 30.10.2018.) 

 

Tämän opinnäytetyön alkuvaiheessa sekä loppuvaiheessa on käytetty laadullista tutkimus-

menetelmää. Opinnäytetyön alkuvaiheessa on haastateltu Helsingin poliisilaitoksen pereh-

dytyksestä vastaavaa henkilöä. Opinnäytteen tekijä sopi hänen kanssaan tapaamisen siinä 

vaiheessa, kun produkti oli hahmottunut raakaversioksi. Helsingin poliisilaitoksen perehdy-

tyksestä vastaava poliisimies sai siis kokonaiskuvan siitä, että mitä asioita produkti tulee 

sisältämään. Opinnäytteen tekijä oli myös etukäteen listannut asioita ylös, joita hän halusi 
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varmistaa. Näin pystyttiin vahvistamaan opinnäytetyön luotettavuutta. Helsingin perehdy-

tyksestä vastaavalta henkilöltä sai myös vahvistuksen siihen, että työ on tehty hyvästä ja 

hyödyllisestä näkökulmasta, ajatellen produktin kohderyhmää. Hän antoi myös uusia asioita, 

jotka hänen mielestään olisi hyvä sisällyttää tähän työhön. Näiden ajatusten pohjalta pro-

dukti sai hyviä täydennyksiä. Haastattelu suoritettiin hyvin vapaamuotoisesti ja keskustelun 

omaisesti. Opinnäytteen tekijä oli etukäteen miettinyt asioita, joita haluaa haastateltavalta 

selvittää ja varmistaa, mutta sen isompaa kysymysrunkoa tai pohjaa ei ollut. Vain opinnäyt-

teen tekijän omat muistiinpanot ja raakaversio produktista, joka käytiin haastateltavan 

kanssa yhdessä läpi. 

 

Opinnäytetyön loppuvaiheessa opinnäytteen tekijä lähetti tuleville Helsingin poliisilaitoksen 

harjoittelijoille infopaketin ja selvitti sen avulla, onko kohderyhmän mielestä produkti hyö-

dyllinen ja vastaako produktin sisältö kohderyhmän tarvetta.  Produkti eli infopaketti lähe-

tettiin kaikille 14 seuraavalle harjoittelijalle, jotka lähtevät Helsingin poliisilaitokselle työ-

harjoitteluun. Heille lähetettiin myös kysymykset, joihin he vastaisivat sen jälkeen, kun he 

ovat lukeneet infopaketin (Liite 1). Vastauksia näihin kysymyksiin saatiin vain neljältä tule-

valta harjoittelijalta. Kaikki kysymyksiin vastanneet harjoittelijat antoivat kuitenkin infopa-

ketista todella hyvää palautetta ja he kokivat infopaketin myös hyödylliseksi heidän tulevaa 

työharjoitteluaan ajatellen. Ohessa yhden vastaajan kommentti infopaketista: 

 

”Oli hyödyllistä lukea helsinkiläisenäkin omasta kotikaupungista ns. poliisin vinkkelistä asi-

oita. Erityisen hyvä näkökulma oli tarkastella Helsinkiä poliisin kenttäjohtoalueiden kan-

nalta. Tulin vasta tämän infopaketin kautta miettineeksi juuri eri kenttäjohtoalueiden omi-

naispiirteitä ja sitä, miten lopulta erityyppisiä alueita ne ovat.” 

 

5.3 Kehittämistoiminta oman opinnäytetyön näkökulmasta 

 

Kehittämistoiminta-käsitettä voidaan pitää kattavana yläkäsitteenä kaikelle sellaisen toimin-

nan kokonaisymmärtämiselle, työskentelylle ja kuvaukselle, jonka perusteella syntyy uusi 

asia. (Salonen, 2013:7). Kehittämistoiminta siis nähdään usein toimintana, jolla pyritään jo-

honkin tiettyyn ja selkeään tulokseen. Tämän opinnäytetyön tavoitteet ja päämäärät on mää-

ritellyt itse opinnäytteen tekijä. Opinnäytettä tehdessä on kuitenkin alusta asti tähdätty sii-
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hen, että sillä pyritään kehittämään Helsingin poliisilaitoksen perehdytystä eli tässä tapauk-

sessa Helsingin poliisilaitoksella aloittavien harjoittelijoiden sopeutumista uuteen työhön. 

Opinnäytetyö on siis selkeästi kehittämistoimintaa. 

Kari Salosen kirjoittamassa oppaassa ”Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön” kerrotaan, että kehittämishankkeen toteuttaminen voidaan määritellä seit-

semään eri työvaiheeseen. Näitä työvaiheita ovat: aloitusvaihe (kehittämishankkeen liik-

keelle paneva voima), suunnitteluvaihe (opinnäytesuunnitelma), esivaihe (suunnitelman lä-

pikäyntiä), työstövaihe (käytännön toteutus), tarkistusvaihe (arvioidaan tuotosta), viimeiste-

lyvaihe (hiominen, karsiminen), valmis tuotos (produkti eli tässä opinnäytetyössä infopa-

ketti). Näitä kehittämistoiminnan työvaiheita tarkastelemalla huomasi, että juuri näiden vai-

heiden mukaan tämäkin opinnäytetyö on pikku hiljaa edennyt. (Salonen, 2013:17,18,19.) 

 

 

5.4 Kehittämistoiminta projektina 

 

Opinnäytetyön tekemistä voidaan ajatella myös projektina. Projekti voidaan määritellä mo-

nella eri tavalla. Projektilla on kuitenkin selkeä tavoite, joka sen on tarkoitus saavuttaa. Tämä 

tavoite pyritään saavuttamaan työllä, jonka läpiviemiseksi on olemassa suunnitelma. (Ket-

tunen 2009:15) 

 

Tämä opinnäytetyöprojekti on alun perin aloitettu tekemällä opinnäytetyösuunnitelma. Tä-

män lisäksi opinnäytetyön raportti osuudessa on toteutettu projektisuunnitelmana Canvas- 

liiketoimintamalli (Kuva 2). 

 

Ennen projektisuunnitelman laatimista eli Canvas- liiketoimintamallin tekemistä opinnäyt-

teen tekijä pohti opinnäytettä SWOT-analyysin avulla (Kuva 1). SWOT-analyysin eli neli-

kenttäanalyysin nimi tulee englannin kielen sanoista strengths, weaknesses, opportunities, 

threats eli suomeksi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysin avulla voi-

daan siis selvittää opinnäytetyön vahvuudet, heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet 

ja uhat. Tässä opinnäytetyössä on käytetty SWOT-analyysiä kartoittamaan opinnäytetyön 

aihetta ja sitä, onko aihe sellainen, josta saa hyvän opinnäytetyön. Opinnäytteen tekijä kir-

joitti SWOT-analyysiin kaikki mieleen tulleet asiat, sillä hän koki, että mitä enemmän asioita 
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pohtii analyysin pohjalta, sitä parempi lopputulos on. Tämän analyysin pohjalta oli luonte-

vaa lähteä seuraavaksi laatimaan opinnäytetyön projektisuunnitelmaa. (Suomen Riskienhal-

lintayhdistys ry, 31.10.2018.) 
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Kuva 1. SWOT-analyysitaulukko 

 

 

VAHVUUDET 

 

- Omakohtaiset kokemukset  

- Aiheen selkeys ja käytännönlä-

heisyys 

- Helposti saatavilla mielipiteitä ja 

apua infopaketin tekemiseen 

- Kehittämisen tarve 

 

 

 

HEIKKOUDET 

 

- Aiheeseen liittyvän teoriatiedon 

hankkiminen  

- Tuleeko työlle tarvetta/käyttöä 

- Aiheen yksinkertaisuus 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

- Mahdollisuus saada työ oikeasti 

käyttöön 

- Mahdollisuus, että harjoittelijat 

oikeasti hyötyvät työstä 

UHAT 

 

- Työ ei tule käyttöön 

- Työ ei ole hyvä opinnäytetyöksi 

- Kohderyhmä ei koe työtä hyödyl-

liseksi 

 

 

 

 

SWOT-analyysin jälkeen projekti jatkui eteenpäin Canvas-liiketoimintamallin tekemisellä. 

Canvas- liiketoimintamalli on strategisen liiketoiminnan hallinnointi työkalu, jossa voi ku-

vailla, suunnitella ja haastaa yrityksen omaa liiketoimintamallia. (Strategyzer, 15.11.2018). 

Opinnäytteen tekijä käytti liiketoimintamallia oman ajattelunsa tueksi. Liiketoimintamalli 

on opinnäytteen tekijän oma projektisuunnitelma, jota läpi käymällä hän on saanut apua pro-

duktin kasaamisessa. Liiketoimintamalli auttoi hahmottamaan prosessin kulkua ja produktin 

tekemistä. Canvas- liiketoimintamalli oli hyödyllinen apukeino ja se antoi hyvän pohjan läh-

teä tekemään produktia. Liiketoimintamallin avulla on opinnäytetyön edetessä ollut hyvä 

miettiä esimerkiksi työn arvolupausta, sekä sitä kenelle ja minkä takia työ tehdään. 
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Kuva 2. Canvas- liiketoimintamallin taulukko. 

 

Kumppanit 

 

Helsingin poliisi-

laitoksella töissä 

olleet harjoittelijat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydintoiminnot 

 

 

Infopaketin teko 

harjoitteluun tule-

ville nuoremmille 

konstaapeleille. 

 

Arvolupaus 

 

Uusien harjoitteli-

joiden sopeutumi-

nen mahdollisim-

man nopeasti po-

liisilaitoksen toi-

mintaan.  

Antaa harjoitteli-

joille etukäteen 

hyödyllistä tietoa 

poliisilaitoksen 

päivittäistoimin-

taan liittyvistä asi-

oista ja toimintata-

voista.  

Helpottaa harjoit-

teluohjaajien ja pe-

rehdyttäjien työtä. 

 

Asiakassuhde 

 

Infopaketti on 

mahdollista 

tuoda esimerkiksi 

Poliisiammatti-

korkeakoulun 

Moodle-oppimis-

ympäristöön tai 

Sinettiin, jolloin 

asiakassuhteen 

luominen kohde-

ryhmään olisi 

mahdollisimman 

helppoa. 

Asiakasryhmät 

 

Helsingin poliisi-

laitokselle työ-

harjoitteluun tule-

vat harjoittelijat. 

Infopaketti voi 

helpottaa myös 

harjoittelun oh-

jaajan arkea oh-

jaussuhteen 

alussa sekä Hel-

singin poliisilai-

toksen perehdy-

tyksestä vastaavia 

poliisimiehiä. Resurssit 

 

Arvolupauksen to-

teuttaminen vaatii 

harjoittelijoiden 

tietoisuuden op-

paasta. 

Kanavat 

 

Infopaketti on 

tarkoitus saattaa 

jokaisen uuden 

Helsingin poliisi-

laitoksella har-

joittelunsa aloit-

tavan nuorem-

man konstaapelin 

tietoisuuteen. 

Hyvä olisi, jos 

infopaketti saa-

taisiin esimer-

kiksi Moodle-

alustalle, josta 

kaikki harjoitteli-

jat pääsisivät sen 

lukemaan. 

Kulurakenne 

 

Opinnäytteen teko ei aiheuta kuluja. Tekijälleen 

kuluja se aiheuttaa ainoastaan liikkumisesta ai-

heutuneilla matkakustannuksilla.  

 

 

Tulovirrat 

 

Opinnäytteellä ei tavoitella tuloja. Infopaketin 

avulla on mahdollista nopeuttaa uusien työhar-

joittelijoiden sopeutumista uuteen työpaikkaan 

ja sen ympäristöön. Tämä voi osaltaan vaikuttaa 

tehokkuuteen. 
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6. PRODUKTIN VALMISTAMINEN 

 

Produktin valmistaminen oli iso osa tämän opinnäytetyön tekemisestä. Kun selvisi, että opin-

näytetyön aihe tulee olemaan infopaketti, joka auttaisi tulevia harjoittelijoita Helsingin po-

liisilaitoksella, niin ei ollut vielä selvää, mitä kaikkea produkti tulisi käsittelemään. Opin-

näytteen tekijä pohti paljon, että mitkä asiat olisivat auttaneet häntä ennen harjoittelun aloit-

tamista. Opinnäytteen tekijä pohti myös sitä, että mitkä asiat olisivat olleet hänestä kiinnos-

tavia ja mitä hän olisi ollut innokas opiskelemaan jo ennen harjoittelun alkua. Näillä ajatuk-

sella produktin sisältö alkoi hahmottumaan kohta kerrallaan, mutta se vei melko kauan aikaa. 

 

Opinnäytteen tekijä aloitti infopaketin kasaamisen listaamalla ranskalaisilla viivoilla asioita 

ylös, joita halusi infopakettiin sisällyttää. Tämän listan perusteella syntyi opinnäytetyön en-

simmäinen sisällysluettelo, joka päivittyi vielä monta kertaa työn edetessä. 

 

Produktin ehkä haastavin ja työläin kohta oli kenttäjohtoalueiden ominaisuuksien eli kartta-

kuvien ja valokuvien saaminen produktiin. Karttakuvien tekemisessä oli mietittävä paljon, 

että millä ohjelmalla ne saa parhaiten tehtyä ja miten kartoista saisi mahdollisimman isot ja 

selkeät kokonaisuudet. Kartat piti kuitenkin tehdä niin, että kaikki opinnäytetyön tekijän va-

litsemat kohteet mahtuvat karttakuviin. Opinnäytteen tekijä mietti myös, että kuinka tarkasti 

infopaketin lukija haluaa nähdä kartoilla olevat asiat eli esimerkiksi teiden nimet ja raken-

nukset. Kohteiden valokuvaus oli myös hyvin merkittävä osa produktia. Kohteiden valoku-

vaus ympäri isoa Helsingin kaupunkia sekä otettujen valokuvien valitseminen ja muokkaa-

minen vei paljon aikaa.  

 

Heti, kun opinnäytetyön aihe oli selvillä, niin opinnäytteen tekijä tiesi, että haluaa opinnäy-

tetyöhön liittyen keskustella Helsingin poliisilaitoksen perehdytyksestä vastaavan henkilön 

kanssa. Kun produktin sisältö oli siinä vaiheessa, että kokonaiskuva oli hahmottunut, niin 

opinnäytetyön tekijä oli yhteydessä poliisimieheen, joka vastasi Helsingin poliisilaitoksen 

uusien harjoittelijoiden perehdytyksestä. Opinnäytteen tekijä sopi tapaamisen, jossa hän esit-

teli opinnäytetyön idean sekä varmisti asioita, jotka olivat hänelle epäselviä. Tapaaminen oli 

hyvin hyödyllinen, sillä perehdytyksestä vastaava henkilö osasi antaa työlle hyviä kehitys-

ehdotuksia ja lisäyksiä. Tämän tapaamisen jälkeen oli helppo jatkaa produktin tekemistä 
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loppuun. Opinnäytteen tekijä sai myös itsevarmemman olon työn suhteen, kun oli esitellyt 

sen Helsingin poliisilaitoksen perehdytyksestä paljon tietävälle poliisimiehelle ja saanut hä-

nen hyväksyntänsä työlle. 
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7. PROSESSIN JA PRODUKTIN ARVIOINTI 

7.1 Prosessin arviointi 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön teko oli pitkä ja aikaa vievä projekti. Tuntui melko raskaalta 

tehdä opinnäytetyötä samaan aikaan, kun suoritti työharjoittelua. Toisaalta tämä minun työni 

opetti minuakin ja antoi paljon uusia paukkuja harjoittelustani selviämiseen. Opin opinnäy-

tetyötä tehdessäni poliisityön kannalta paljon uusia asioita Helsingistä ja Helsingin poliisi-

laitoksesta. Prosessin alussa olin päättänyt, että teen jotakin konkreettista, josta voisi tule-

vaisuudessa olla hyötyä organisaatiossa ja päädyin tekemään infopaketin tuleville Helsingin 

poliisilaitoksen työharjoittelijoille. Aihe oli mielestäni hyvä ja koin sen itselleni mielenkiin-

toiseksi. Olin myös vahvasti sitä mieltä, että tämän tyyppisestä infopaketista olisi ollut aina-

kin itselleni hyötyä ennen harjoittelun aloittamista. Vahva luottamus oli siis siihen, että in-

fopaketista tulisi hyvä kokonaisuus. Prosessi ei kuitenkaan aina tuntunut hirveän helpolta ja 

välillä omakin usko horjui. 

 

Vaikein kohta opinnäytetyön tekemisessä oli työn aloittaminen. Se tuntui ylitsepääsemättö-

män vaikealta, koska oli niin epävarma olo ylipäätään siitä, että miten opinnäytetyö tehdään. 

Tämä oli ensimmäinen opinnäytetyöni ja työn laajuus ja kokonaisuuden hahmottaminen tun-

tuivat todella haastavilta. Samalta tuntui joka kerta, jos työn tekemisessä oli pienikin tauko. 

Heti kun tietokoneen sai auki ja alkoi vain kirjoittamaan niin tuntui, että työ eteni kovaa 

vauhtia. 

 

Jos lähtisin tekemään uudestaan tätä opinnäytetyötä niin aikatauluttaisin työn tekemisen hie-

man eri tavalla. Aloitin tämän työn tekemisen samoihin aikoihin, kun työharjoitteluni alkoi 

eli tammikuussa 2018. Tuntui, että työn ajatteleminen ja stressaaminen veivät liian paljon 

voimia lähes koko vuodesta 2018. Tuntui, että työ myös eteni kovin hitaasti ja työn tekemi-

nen oli liian hidasta ja kausiluonteista. Yhtenä kuukautena sain todella paljon aikaiseksi, kun 

taas toisena kuukautena työ ei välttämättä edennyt mihinkään. Jos siis lähtisin tekemään tätä 

työtä uudestaan niin yrittäisin tehdä työtä säännöllisemmin, jolloin työn suunnittelemiseen 

ja tekemiseen käytetty ajanjakso ei olisi niin pitkä. Tämä myös helpottaisi sitä, ettei työn 

aloittaminen aina pienien ja vähän pidempien taukojen jälkeen tuntuisi niin vaikealta. 
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7.2 Produktin arviointi 

 

Olen produktin lopulliseen sisältöön hyvin tyytyväinen. Se mielestäni vastaa työn arvolu-

pausta eli se auttaa harjoittelijoita sopeutumaan mahdollisimman nopeasti Helsingin polii-

silaitoksen toimintaan ja antaa harjoittelijoille etukäteen hyödyllistä tietoa poliisilaitoksen 

päivittäistoimintaan liittyvistä asioista ja toimintatavoista. Produkti on myös mielestäni 

mielenkiintoinen, varsinkin niille harjoittelijoille, jotka ovat etukäteen kiinnostuneita opis-

kelemaan työharjoitteluun liittyviä asioita. 

 

Erityisen tyytyväinen olen produktin ulkoasuun. Se on mielestäni selkeä kokonaisuus, 

jossa on käyty tiiviisti läpi kaikki produktiin sisällytetyt aiheet. Produktissa on paljon kart-

toja sekä kuvia, jotka elävöittävät kokonaisuutta ja tekevät produktista varmasti helpom-

min lähestyttävän.  

 

Haaste produktia tehdessä oli se, että olen itse työskennellyt valvonta- ja hälytyssektorilla 

pelkästään eteläisellä kenttäjohtoalueella. Minulla oli tarkka visio siitä, että mitä kohteita 

haluan käydä produktissani eteläiseltä kenttäjohtoalueelta läpi. En kuitenkaan tiennyt etukä-

teen juuri mitään kohteita pohjoiselta tai itäiseltä kenttäjohtoalueelta. Tähän tarvitsin siis 

apua kollegoilta, jotka ovat työskennelleet näillä kenttäjohtoalueilla. Sain tähän myös suuren 

avun keskustellessani Helsingin poliisilaitoksen perehdyttäjän kanssa. 

 

Produktin tekemistä hankaloitti paljon myös se, että julkista tietoa aiheesta on melko vähän. 

Muista kuin julkisista lähteistä taas ei voinut koskaan olla varma, että saako sellaista tietoa 

kirjoittaa julkiseen opinnäytetyöhön. Näitä asioita jouduin pohtimaan aika paljon produktia 

tehdessäni. Toisaalta taas produktin oli tarkoituskin tuoda pääasiassa opinnäytteen tekijän 

kokemuksia esille siitä, mitä asioita uusien harjoittelijoiden olisi jo etukäteen hyvä tietää. 

Pääosin produkti onkin kirjoitettu tekijän omakohtaisista kokemuksista.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytteen tekeminen lähti liikkeelle omasta ajatuksestani, jonka mukaan harjoittelijoiden 

olisi hyvä tutustua paremmin työharjoittelupaikkaansa ja työympäristöönsä jo ennen harjoit-

telun aloittamista. Itse koin esimerkiksi ensimmäisten viikkojen kenttävuorot todella hanka-

liksi, koska en tuntenut Helsinkiä ja oman kenttäjohtoalueen hahmottaminen tuntui hyvin 

hankalalta.  Uudessa työssä oli muutenkin niin paljon uuttaa opeteltavaa ja tuntui, että asioi-

den sisäistäminen oli hyvin raskasta. Tulevia työharjoittelijoita ajatellen pyrin juuri tämän 

taakan helpottamiseen opinnäytetyötä tehdessäni. Vaikka informaatiota sai jonkin verran en-

nen harjoittelua, niin silti kysymysmerkkejäkin jäi paljon. Opinnäyte pyrkii opettamaan uu-

sille harjoittelijoille käytännönasioita, jotka helpottavat alun sopeutumista. 

 

Opinnäytteen luotettavuutta pohtiessa on otettava huomioon, että työ on suurimmiksi osiksi 

tehty Helsingin poliisilaitoksella työskennelleen nuoremman konstaapelin näkökulmasta. 

Minulla ei siis ole vielä pitkää kokemusta poliisin työstä. Toisaalta minulla on antaa oma-

kohtaisia ja ajankohtaisia kokemuksia juuri työharjoittelijana Helsingin poliisilaitoksella. 

Olen myös itse kokenut opinnäytteessä käsittelemäni asiat sellaisiksi, joista olisi ollut itsel-

leni hyötyä työharjoitteluni aikana.  Työn luotettavuutta on nostettu sillä, että opinnäytteen 

raakaversio on käyty läpi Helsingin poliisilaitoksen työharjoittelijoiden perehdytyksestä vas-

taavan henkilön kanssa. Hän vahvisti epäselvät asiat ja korjasi, jos joku asia oli infopaketissa 

vanhaa informaatiota. 

 

Olisi ollut todella hyvä, jos tämä toiminnallinen opinnäytetyö olisi voitu tehdä esimerkiksi 

yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Tämä olisi kuitenkin vaatinut työlle enem-

män aikaa ja panostusta laitoksenkin puolesta. Olisi myös hyvä, että työ olisi näin saanut, 

jonkun tahon, joka päivittäisi sitä. Opinnäytetyössä on kuitenkin kohtia, jotka varmasti tule-

vat muuttumaan perehdytyksen ja poliisilaitoksen uudistusten mukana. Toisaalta taas esi-

merkiksi produktiin valitut kenttäjohtoalueiden eri kohteet tuskin muuttuvat jatkossakaan. 

Työ toivottavasti antaa sen lukijoille mielenkiintoa tutustua etukäteen karttojen avulla kent-

täjohtoalueiden ominaisuuksiin ja kohteisiin. Karttakuvien avulla olisi myös hyvä, että koh-

deryhmä löytäisi mielenkiintoa tutustua oman kenttäjohtoalueen pääteihin ja osoitteisiin. 
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Lähetin valmiin opinnäytteeni produktin kaikille 14 tulevalle Helsingin poliisilaitoksen työ-

harjoittelijalle. Laitoin mukaan myös muutaman kysymyksen, johon toivoin heidän vastaa-

van luettuaan produktin (Liite 1). Kysymyksillä oli tarkoitus selvittää työn hyödyllisyyttä 

sekä sitä, kokevatko uudet harjoittelijat, että lisätieto harjoittelupaikasta on tarpeen. Valitet-

tavasti sain vastauksen kysymyksiini vain neljältä henkilöltä. Oli kuitenkin todella hienoa 

huomata, että jokainen, jolta sain vastauksen kyselyyni, oli pitänyt infopakettia hyödyllisenä 

ja he olivat saaneet siitä jotain uutta tietoa heidän työharjoitteluaan ajatellen. Ohessa muuta-

man vastaajan kommentti infopaketista: 

 

”Hyvä paketti ja erityisesti oppaan idea on hyödyllinen! Helsinkiin haluaa varmasti aina 

harjoitteluun myös sellaisia opiskelijoita, joilla kaupunki on täysin vieras, ja siksi tämänlai-

nen "matkaopas" on tosi hyvä juttu. Plus, ihan näin helsinkiläisellekin pistää miettimään 

asioita uudesta näkökulmasta.” 

 

”Koen, että paketti on hyödyllinen. Itselläni ei ainakaan ole hirveästi tietoa HPL:stä, eikä 

kaikista kohteista, jotka työllistävät poliisia. Tuskin heti opin kaikkia kohteita ulkoa, mutta 

koen, että kohteita voi pikku hiljaa alkaa opettelemaan ulkoa pakettisi avulla.” 

 

”Mielestäni infopaketissa on paljon hyvä tietää- informaatiota ja koen, että siihen on hyvä 

tutustua etukäteen” 

 

Tulevilta harjoittelijoilta saamani palautteen perusteella voisi ainakin tehdä johtopäätöksen, 

että infopaketista tuli hyödyllinen kokonaisuus. Se jäi kuitenkin mietityttämään, että eikö 

uusilla työharjoittelijoilla ole niin suurta kiinnostusta tietää lisää harjoittelusta, koska niin 

harva henkilö vastasi kyselyyni. Toivottavasti infopaketti tulee kuitenkin tulevaisuudessakin 

tavoittamaan kohderyhmänsä ja harjoittelijat olisivat kiinnostuneita perehtymään siihen. 

 

Työn hyödyllisyyttä arvioidessa olisi ollut todella hyvä tehdä samoille henkilöille kysely 

infopaketin hyödyllisyydestä uudelleen, kun he ovat hetken aikaa olleet työharjoittelussa. 

Näin he olisivat osanneet vielä paremmin kertoa, oliko tästä opinnäytetyöstä todella hyötyä. 

Tämä ajatus ei kuitenkaan valitettavasti tällä aikataululla ole enää mahdollinen. 
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Opinnäytetyön tekeminen on ollut kokonaisuutena hyvin raskas ja voimia vievä prosessi. Se 

on kuitenkin opettanut minulle paljon työelämääkin hyödyttäviä asioita. Tämän prosessin 

jälkeen tiedän entistä enemmän Helsingin poliisilaitoksella työskentelystä ja se tulee jatkos-

sakin auttamaan minua. Olen myös oppinut paljon perehdyttämisestä sekä siitä, minkälainen 

olen itse oppijana. Tämän työn tekeminen on ehdottomasti opettanut itselleni myös parem-

paa stressintietokykyä sekä sitä, että välillä pitää pystyä ajattelemaan muutakin, kuin kes-

keneräistä työtä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tuleville Helsingin poliisilaitoksen harjoittelijoille lähetetyt kysymykset infopake-

tista: 

 

 

 1. Oletko ennen harjoittelua asunut vakituisesti Helsingissä? 

 

a) Olen asunut Helsingissä 

b) En ole asunut Helsingissä 

 

2. Kiinnostaako sinua lukea etukäteen enemmän harjoittelusta Helsingin poliisilaitok-

sella? 

 

a) Kiinnostaa 

b) Ei kiinnosta. Harjoittelusta on mielestäni puhuttu ihan tarpeeksi. 

 

3. Onko infopaketti mielestäsi mielenkiintoinen? 

 

4. Koitko infopaketin hyödylliseksi itsellesi? Antoiko se sinulle uutta tietoa harjoitte-

lusta Helsingin poliisilaitoksella? 

 

5. Vapaa sana (kehitysideoita, mielipiteitä, mitä vain) 

 

 

 

Liite 2. Infopaketti Helsingin poliisilaitoksen nuoremmalle konstaapelille 

 

 

 

 

 

 

 



 
JOHDANTO 

 

Infopaketin tarkoitus on, että uudet Helsingin poliisilaitoksen 

työharjoittelijat saavat hyvää pohjatietoa tulevasta 

harjoittelupaikastaan sekä sen erityispiirteistä. Opas siis tukee 

harjoitteluun lähtevää Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevaa 

nuorempaa konstaapelia. Opas sisältää tärkeää tietoa etenkin 

ulkopaikkakuntalaisille Helsinkiin muuttaville työharjoittelijoille, 

mutta antaa hyvää tietoa myös jo ennestään paikallisille 

harjoittelijoille. 

Opas voi olla hyödyllinen myös vanhemmalle poliisimiehelle, joka 

muuttaa Helsinkiin uudelle paikkakunnalle tai muuten siirtyy 

työskentelemään Helsingin poliisilaitokselle. 

Tämän opinnäytteen tekijä ei ole itse Helsingistä kotoisin, mutta 

suoritti nuoremman konstaapelin työharjoittelunsa Helsingissä. 

Opinnäytteen tekijä pystyy siis samaistumaan hyvin siihen, mitä 

kaikkea varsinkin ulkopaikkakuntalaisen olisi ollut hyvä tietää 

Helsingistä ja Helsingin poliisilaitoksesta jo ennen työharjoittelun 

aloittamista. Opinnäytteen tekijä pyrkii työtä tehdessään 

pohtimaan sitä, mistä asioista hän olisi itse hyötynyt jo ennen  
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JOHDANTO 

 
Infopaketin tarkoitus on, että uudet Helsingin poliisilaitoksen työharjoittelijat 

saavat hyvää pohjatietoa tulevasta harjoittelupaikastaan sekä sen 

erityispiirteistä. Opas siis tukee harjoitteluun lähtevää 

Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevaa nuorempaa konstaapelia. Opas 

sisältää tärkeää tietoa etenkin ulkopaikkakuntalaisille Helsinkiin muuttaville 

työharjoittelijoille, mutta myös Helsingistä kotoisin oleville harjoittelijoille. 

Opas voi olla hyödyllinen myös vanhemmalle poliisimiehelle, joka muuttaa 

Helsinkiin uudelle paikkakunnalle tai muuten siirtyy työskentelemään 

Helsingin poliisilaitokselle. 

Tämän opinnäytteen tekijä ei ole itse Helsingistä kotoisin, mutta suoritti 

nuoremman konstaapelin työharjoittelunsa Helsingissä. Opinnäytteen tekijä 

pystyy siis samaistumaan hyvin siihen, mitä kaikkea uuden työharjoittelijan 

olisi ollut hyvä tietää Helsingistä ja Helsingin poliisilaitoksesta jo ennen 

työharjoittelun aloittamista. Opinnäytteen tekijä pyrkii työtä tehdessään 

jatkuvasti pohtimaan sitä, mistä asioista hän olisi itse hyötynyt jo ennen 

harjoittelun aloittamista. 
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HELSINGIN POLIISILAITOS 

 
Helsingin poliisilaitos on Suomen suurin poliisilaitos, joka on perustettu 

vuonna 1826. Helsingin poliisilaitoksella työskentelee noin 1600 henkilöä, 

joista poliiseja on noin 1300.  Hälytystehtäviä on Helsingin alueella vuosittain 

noin 165 000 ja vuodessa kirjataan noin 68 000 rikosilmoitusta. Helsingin 

poliisi vastaa Helsingin kaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, 

rikosten ennalta estämisestä, kattavasta rikostorjunnasta sekä poliisin 

lupapalveluiden tuottamisesta. 

(Poliisi, 15.10.2018.) 

 

Helsingin poliisilaitokseen kuuluu kolme eri rakennusta. Vierekkäin ovat 

Pasilan poliisitalo 1 (Pasilanraitio 13) ja Pasilan poliisitalo 2 (Pasilanraitio 11). 

Tämän lisäksi on Malmin poliisiasema (Viljatie 1). 

 

Poliisitalo 1 
 

Pasilan poliisitalo 1:ssä sijaitsee asiakaspalvelu eli palvelupäivystys, johon 

asiakkaat voivat tulla esimerkiksi tekemään rikosilmoitusta tai kysymään 

muuten poliisin neuvoa ja apua erilaisissa asioissa. Asiakaspalvelun 

yhteydessä on myös löytötavaratoimisto. Poliisitalo 1:ssä on myös 

poliisilaitoksen poliisivankila, jossa säilytetään kaikki alueella 

rikosperusteisesti kiinniotetut henkilöt sekä pidätetyt. Tämän lisäksi 

poliisitalo 1:een on keskittynyt kokonaan Helsingin poliisilaitoksen 

rikostutkinta ja kaikki tutkintayksiköt. Hälytys- ja valvontayksikköön kuuluva 

poliisin johtokeskus sijaitsee myös poliisitalo 1:ssä. 

 

Poliisitalo 2 
 

Pasilan poliisitalo 2:ssa on hallinto, lupahallinnon asiakaspalvelupisteet, 

lupapalveluyksikön ulkomaalaisasiat, esikunta, liikenne- ja erityispoliisi, sekä 

pohjoisen ja eteläisen kenttäjohtoalueiden hälytys- ja valvontatoimintalinja. 
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Lupapalveluyksikkö hoitaa kaikki Helsingin poliisilaitoksen passi, ajokortti ja 

arpajaislupa -asiat. Lisäksi lupapalvelut vastaavat ampuma-aseiden 

lupamenettelystä. Lupapalveluiden alaisuuteen kuuluu myös 

ulkomaalaispoliisi, joka vastaa ulkomaalaishallinnon lupa- ja tutkinta-asioista. 

 

Malmin poliisiasema 
 

Malmin poliisiasemalla on itäisen kenttäjohtoalueen hälytys- ja 

valvontatoimintalinja. Malmilla sijaitsee myös liikenneturvallisuuskeskus, 

joka hallinnoi Suomen kaikkia nopeuskameroita maanteillä. 

 

Töölön kisahalli 
 

Poliisiasemien lisäksi käytössä on Töölön kisahallin yhteydessä sijaitsevat 

päihtyneiden ja poliisilain mukaan kiinniotettujen henkilöiden säilytystilat. 

Kisahallilla on myös taukotila, jota partiot saavat käyttää. 

 

Poliisin erityistehtävät Helsingissä 
 

Poliisin perustehtävien lisäksi Helsingissä on myös valtakunnallisia ja 

alueellisia poliisin erityistehtäviä. Normaalin poliisipartioinnin lisäksi on 

muun muassa koira-, ratsu- ja venepoliisi sekä poliisisoittokunta. 

Koirapoliiseja on Helsingissä noin 20 kpl.  Koirapoliisipartioon kuuluu 

poliisikoira, koiranohjaaja ja partiomies. Koirapartiot toimivat normaalin 

työaikansa järjestyspoliisin tehtävissä eri Helsingin kenttäjohtoalueilla. Koiria 

käytetään apuna esimerkiksi rahojen ja huumeiden etsinnässä.  

(Youtube, HelsinginPoliisi, 5.6.2018.) 

 

Helsingin ratsupoliisi on perustettu vuonna 1882. Se on tällä hetkellä 

Suomen ainoa ratsupoliisi, sillä Turun ratsupoliisi lopetettiin vuonna 2016. 

Ratsupoliisin tallit sijaitsevat Ruskeasuon ratsastushallin yhteydessä. 

Ratsastavalla poliisilla on tällä hetkellä käytössään 9 hevosta. Ratsastavan 

poliisin tehtävä on valvoa yleistä järjestystä ja turvallisuutta ratsain. Tämän 

lisäksi ratsupoliisi osallistuu erilaisiin yleisötapahtumiin, joissa sen tärkeänä 
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tehtävänä on joukkojenhallinta sekä erilaiset edustustilaisuudet. 

Ratsupoliisitoiminta on ympärivuotista. 

Venepoliisi toimii huhtikuusta eteenpäin noin puoli vuotta. Talvella 

venepoliisit siirtyvät muihin poliisitehtäviin. Venepoliisit valvovat yleistä 

järjestystä ja turvallisuutta Helsingin kaupungin merialueella ja saaristossa. 

Tarvittaessa venepoliisi toimii myös Espoon, Vantaan ja Sipoon merialueilla.  

(Youtube, HelsinginPoliisi, 5.6.2018.) 

Poliisisoittokunta kuuluu Helsingin poliisilaitoksen erityistoimintayksikköön. 

Soittokunta edustaa poliisia valtakunnallisissa sekä kansainvälisissäkin 

tapahtumissa musiikin avulla. Helsingin poliisilaitoksen soittokunnassa on 43 

soittajaa, joista osa toimii soittokunnan lisäksi myös liikennepoliisin 

tehtävissä. 

(Helsingin poliisisoittokunta, 7.10.2018.) 
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PEREHDYTYS 
 

Ensimmäisen kerran nuorempi konstaapeli pääsee oikeaan kontaktiin 

tulevan työharjoittelupaikkansa kanssa Poliisiammattikorkeakoululla noin 8-

9 viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Helsingin poliisilaitoksen 

yhdyshenkilö saapuu silloin tapaamaan uusia harjoittelijoita. Yhdyshenkilö 

käy muutamassa tunnissa läpi harjoitteluun liittyviä asioita sekä vastailee 

mahdollisiin kysymyksiin, joita tuleville harjoittelijoille on syntynyt. 

Helsingin poliisilaitoksen perehdytysjakso on pidempi ja kattavampi, kuin 

muilla Suomen poliisilaitoksilla. Perehdytys kestää 2-4 viikkoa riippuen siitä, 

mihin aikaan vuodesta harjoittelijat aloittavat. Perehdytysjaksolla käydään 

monipuolisesti läpi tärkeitä asioita koskien työharjoittelua. Harjoittelun 

ensimmäisenä päivänä jaetaan kulkutägit ja avaimet pukukaappeihin. 

Ensimmäinen päivä koostuukin harjoitteluun liittyvien asioiden hoitamisesta 

ja poliisilaitokseen sekä sen henkilöstöön tutustumisesta.   

Perehdytysjakson sisältö muuttuu hieman sen mukaan, kuinka pitkä jakso 

on. Riippumatta jakson pituudesta se sisältää ainakin tutustumista 

käyttöjärjestelmiin, ajokoulutuksen, voimankäyttöpäivän ja mahdollisuuksien 

mukaan maalihenkilönä toimimista. 

Ajokoulutus on 1-2 päivää pitkä. Ajokoulutuksen läpäisseet saavat 

harjoitteluajoluvan Helsingin poliisilaitoksella. Tämä tarkoittaa sitä, että 

harjoittelija saa kuljettaa poliisiautoa valvonnan alaisena.  

Voimankäyttöpäivänä käydään läpi taktista voimankäyttöä. Tämä yhdistää 

hyvin koululla opitut asiat ja sen, miten niitä hyödynnetään työskennellessä 

Helsingin poliisilaitoksella. Voimankäyttöpäivään kuuluu myös ampuma-

aseharjoitus. 

Perehdytysjakson aikana harjoittelijat saavat myös ensimmäiset 

kokemuksensa poliisin kenttätyöstä. Harjoittelijat saavat toimia 

kokeneempien konstaapelien kanssa esimerkiksi kolmen tai neljän hengen 

partioissa, jolloin pääsevät aluksi enemmän seuraamaan.  

Perehdytysjakson jälkeen harjoittelijoiden työharjoittelu jatkuu heidän 

henkilökohtaisella suunnitelmallaan. Toiset lähtevät tutkintaan, toiset omaan 

kenttäryhmäänsä kentälle ja niin edespäin. 

 

 



7 
 

VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINTA 

 

Jokainen nuorempi konstaapeli tulee valvonta- ja hälytystoimintajakson 

aikana toimimaan tietyssä kenttäryhmässä, joka toimii tietyllä 

kenttäjohtoalueella. Tästä kenttäryhmästä on valittu nuoremmalle 

konstaapelille oma ohjaaja, jonka kanssa nuorempi konstaapeli ajaa 

pääsääntöisesti koko harjoittelun ajan samassa partiossa. 

Ennen kenttävuoron aloittamista jokainen poliisimies pukeutuu vuoroa 

varten sekä hakee voimankäyttövälineensä niille ohjatusta paikasta. 

Poliisimies hakee myös radion, auton avaimet sekä partiopuhelimen. Ennen 

vuoron alkua on tehty partiolista, josta poliisimies näkee kenen kanssa ajaa 

samassa partiossa, mikä on partiotunnus, millä alueella partio toimii ja onko 

työvuorossa, jotain muuta erityistä tehtävää tietylle partiolle. (myös 

viikkoliikunnat saatetaan merkata tähän listaan koodilla P7). Aamu- ja 

yövuorot alkavat aina palaverilla käskynjakohuoneessa. Palaverissa käydään 

läpi ajankohtaisia ilmiöitä ja vuorossa huomioitavia asioita kuten etsityt 

henkilöt, ajoneuvot, ajankohtaiset valvontakohteet ja -teemat. 

 

KENTTÄJOHTOALUEET JA NIIDEN OMINAISUUDET 
 

Helsinki on jaettu kolmeen eri kenttäjohtoalueeseen: eteläinen, pohjoinen ja 

itäinen. Eteläisen ja pohjoisen kenttäjohdon partiot aloittavat vuoronsa 

Pasilasta poliisitalo 2:sta ja itäisen kenttäjohdon partiot aloittavat vuoronsa 

Malmilta. Jokaisella vuorossa olevalla partiolla on oma nimensä/kutsunsa. 

100-sarjan poliisipartiot toimivat eteläisellä, 200-sarjan partiot pohjoisella ja 

300-sarjan partiot Itäisellä kenttäjohtoalueella.  
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(Helsingin poliisilaitoksen tulokasopas 2017, 4.) 

 

Eteläinen kenttäjohtoalue rajoittuu lännessä Hanasaareen, pohjoisessa 

Tukholmankadulle ja idässä Vallisaareen.  

Pohjoinen kenttäjohtoalue rajoittuu lännessä Espoon kaupungin rajaan, 

pohjoisessa Vantaan kaupungin rajaan, idässä Vantaanjokeen sekä etelässä 

Pitkäänsiltaan ja Töölönlahteen. 

Itäinen kenttäjohtoalue rajoittuu lännessä Kulosaaren siltaan, pohjoisessa 

Vantaan kaupungin rajaan ja idässä Sipoon rajalle.  

 

Seuraavaksi käydään läpi eri kenttäjohtoalueilla sijaitsevia kohteita. Ensin 

näette karttakuvan, johon on merkitty numeroita. Numeroiden kohdalla 

sijaitsee, jokin tietty kohde. Tämän jälkeen kohteita on avattu kertomalla, 

mikä kohde on kyseessä, mikä on kohteen osoite sekä näiden tietojen alla on 

kuva kohteesta.  

Tarkoituksena on esitellä kenttäjohtoalueilla olevia tiettyjä isoja kohteita 

sekä auttaa hahmottamaan kenttäjohtoalueita kartalla. Kohteet ovat 

valikoituneet ajattelemalla sitä, että mitä kohteita Helsinkiin töihin tulevan 
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poliisimiehen olisi hyvä tietää. Joihinkin näistä kohteista tulette varmasti 

törmäämään poliisin työssä.  

 

Eteläinen kenttäjohtoalue 
 

Eteläisellä kenttäjohtoalueella poliisille töitä aiheuttaa alueelle keskittyneet 

yökerhot ja ravintolat. Eteläisellä kenttäjohtoalueella sijaitsee myös isot 

ostoskeskukset (Forum, Kamppi, Kluuvi, Citycenter) ja rautatieasema. 

Keskustan alueella on myös paljon erilaisia yleisötapahtumia ja 

mielenosoituksia. Eteläisellä kenttäjohtoalueella sijaitsee myös Helsingin 

suurlähetystöt, jotka ovat pääasiassa keskittyneet Kaivopuiston alueelle. 

Yksittäisiä eri maiden suurlähetystöjä on kuitenkin muuallakin eteläisellä 

alueella. Poliisi on paljon apuna suurlähetystöjen turvallisuuden 

takaamisessa.  

 

Eteläinen kenttäjohtoalue kartalla 
(Karttakuvat lähtevät liikkeelle aivan Etelä-Helsingistä ja etenevät siitä kohti pohjoista.) 

❖ Tällä merkillä on merkitty millaiset tehtävät ovat poliisille ominaisia kyseisessä 

kohteessa 
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1. Länsiterminaali, Tyynenmerenkatu 

❖ Yhteistyö rajavartiolaitoksen kanssa 

❖ Yhteistyö tullin kanssa 

❖ Etsintäkuulutetut henkilöt 

 

 

 

2. Olympiaterminaali, Olympiaranta 

❖ Yhteistyö rajavartiolaitoksen kanssa 

❖ Yhteistyö tullin kanssa 

❖ Etsintäkuulutetut henkilöt 
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3. Kauppatori, Pohjoisesplanadi 7 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Yleisötapahtumat 

 

 

4. Presidentinlinna, Mariankatu 2 

❖ Valtionvierailut 

❖ Saattueet 

❖ Kulkueet 
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5. Tuomiokirkko & Senaatintori, Unioninkatu 29 

❖ Yleisötapahtumat 

❖ Mielenosoitukset 

❖ Kulkueet 

 

 

6. Kauppakeskus Kluuvi, Aleksanterinkatu 9 

❖ Omaisuusrikokset 
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7. Kauppakeskus Forum, Mannerheimintie 14-20 

❖ Omaisuusrikokset 

 

 

8. Kauppakeskus Kamppi, Urho Kekkosen katu 1 & Narinkkatori, Narinkka 1 

❖ Omaisuusrikokset 
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9. Kaisaniemenpuisto, Kaisaniementie 6 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 
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10.  Rautatieasema, Kaivokatu 1 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö

 

11.  Eduskuntatalo, Mannerheimintie 30 

❖ Valtionvierailut 

❖ Mielenosoitukset 

❖ Saattueet 
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12.  Finladiatalo, Mannerheimintie 13 

❖ Valtionvierailut 

❖ Saattueet 

❖ Tapahtumat 

 

 

13.  Helsingin kaupunki, Hietaniemenkadun palvelukeskus, Hietaniemenkatu 5 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 
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14. Hietaniemenranta, Hiekkarannantie 11 

❖ Yleisötapahtumat 

 

 

15. Sininauhasäätiön asumisyksikkö, Ruusulankatu 10 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 
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16. Töölön Kisahallin putka, Paavo Nurmen kuja 1 

 

 

17. Haartmanin sairaala ja päivystys, Haartmaninkatu 4 
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Näiden Eteläisen kenttäjohtoalueen ominaisuuksien lisäksi on hyvä perehtyä 

keskustan ytimessä olevan rautatieaseman ympäristöön, jossa etenkin 

kenttäpoliisi tekee työtään päivittäin. 

 
(Helsingin kaupunki, karttapalvelu, 20.5.2018). 

 

1. Rautatientori 

 

 

2. Elielinaukio 
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3. Sokos, Mannerheimintie 9 

❖ Omaisuusrikokset 

 

 

 

4. Postitalo, Mannerheiminaukio 1 
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5. Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 

 

 

6. Kansalaistori 
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Pohjoinen kenttäjohtoalue 
 

Pohjoisella kenttäjohtoalueella vaihtelua normaaliin poliisitoimintaan tuo 

suuret yleisötapahtumat. Alueella sijaitsee kaikki Helsingin merkittävimmät 

urheiluareenat, kuten Olympiastadion, Helsingin jäähalli, Telia 5G areena ja 

Hartwall areena. Urheilutapahtumien lisäksi areenoilla järjestetään myös 

paljon konsertteja ja muita tapahtumia. Pohjoisella alueella sijaitsee myös 

esimerkiksi Messukeskus ja Linnanmäki. 

 

Pohjoinen kenttäjohtoalue kartalla 
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1. Diakonissalaitos, Alppikadun päihdepalveluyksikkö, Alppikatu 2 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

 

 

2. Diakonissalaitos Auroratalo, Helsinginkatu 50 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
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3. Mäntymäen kenttä, Mäntymäentie 1 

❖ Yleisötapahtumat 

 

 

 

4. Olympiastadion (kuvassa remontissa), Paavo Nurmen tie 1 

❖ Urheilutapahtumat 

❖ Urheilujoukkueiden kannattajien väliset yhteenotot, kannattajien 

mielenosoitukset ja kulkueet 
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5. Telia 5G Areena, Urheilukatu 5 

❖ Urheilutapahtumat 

❖ Urheilujoukkueiden kannattajien väliset yhteenotot, kannattajien 

mielenosoitukset ja kulkueet 

 

 

6. Helsingin jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13 

❖ Urheilutapahtumat 

❖ Urheilujoukkueiden kannattajien väliset yhteenotot, kannattajien 

mielenosoitukset ja kulkueet 
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7. Helsingin poliisilaitos, Pasila poliisitalo 2, Pasilanraitio 11 

 

 

8. Helsingin poliisilaitos, Pasila poliisitalo 1, Pasilanraitio 13 
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9. Hartwall areena, Areenankuja 1 

❖ Urheilutapahtumat 

❖ Yleisötapahtumat 

❖ Urheilujoukkueiden kannattajien väliset yhteenotot, kannattajien 

mielenosoitukset ja kulkueet 

 

 

10. Messukeskus, Messuaukio 1 

❖ Yleisötapahtumat 
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11. Sininauhasäätiön asumispalveluyksikkö Pessi, Mäkelänkatu 50  

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

 

 

12. Vaasanpuistikko ”Piritori”, Helsinginkatu 1 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
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13. Katri Valan puisto, Vilhonvuorenkuja 18 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

 

 

14. Pengerpuisto, Pengerkatu 16 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
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15. Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18 

❖ Omaisuusrikokset 

 

 

16. Tokoinranta, Eläintarhantie 12 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 
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17. Kauppakeskus Redi, Hermannin rantatie 5 

❖ Omaisuusrikokset 

 

 

Pohjoiselle kenttäjohtoalueelle Keski-Pasilaan valmistuu lisäksi 

tulevaisuudessa Tripla niminen kolmen korttelin kokonaisuus, joka pitää 

sisällään kauppakeskuksen, pysäköintilaitoksen, joukkoliikenneaseman, 

asuntoja, hotellin sekä toimistoja. Tripla valmistuu vaiheittain vuosien 2019-

2020 aikana.  

(YIT Oyj, 07.09.2018.) 
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Itäinen kenttäjohtoalue 
 

Itäisellä kenttäjohtoalueella sijaitsee isoja kauppakeskuksia sekä erityisesti 

suuret lähiöt vaikuttavat paljon poliisitoimintaan. 

 

Itäinen kenttäjohtoalue kartalla 
 

 

 

1. Kauppakeskus Itis, Itäkatu 1-7 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Häiriökäyttäytymiset 
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2. Ostoskeskus Puhos, Kastelholmantie 2 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 

 

 

 

3. Kontulan ostoskeskus, Ostostie 4 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Häiriökäyttäytymiset 

❖ Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 

❖ Päihteiden väärinkäyttö 
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4. Malmin poliisiasema, Viljatie 1 

 

 

5. Kauppakeskus Columbus, Valkopaadentie 1 

❖ Omaisuusrikokset 

❖ Häiriökäyttäytymiset 
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6. Aurinkolahden uimaranta, Uutelantie 18 

❖ Yleisötapahtumat 
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TUTKINTA 
 

Tutkintayksiköitä on Helsingissä erilaisia. Rikostorjuntayksikkö (RTY) koostuu 

rikostorjunnan tuesta (RRT), palvelututkinnasta (RPT) sekä operatiivisesta 

tutkinnasta (ROT). Rikostorjunnan tukeen kirjataan kaikki rikosilmoitukset, 

paitsi törkeät väkivalta-, isommat huumausainerikokset, talousrikokset ja 

alaikäisten tekemät rikokset. Tämän jälkeen rikostorjunnan tuki jakaa 

rikosilmoitukset oikeisiin tutkintaryhmiin, osan tutkii itse ja suorittaa 

sarjoitus-, ja analyysitoimintaa. Palvelututkinta tutkii perinteisiä rikoksia mm. 

liikenne-, väkivalta yms. perusrikoksia. Operatiivinen tutkinta tutkii muun 

muassa varkausrikoksia, ryöstöjä ja ajoneuvorikoksia. 

Lisäksi on Vakavan rikollisuuden tutkintayksikkö, johon kuuluu vakavat 

henkilöön kohdistuvat rikokset, talousrikokset ja vakavat 

tietotekniikkarikokset, JR- ja huumausainerikokset sekä tekninen 

rikostutkimuskeskus. 

Jokaisen työharjoittelijan suunnitelmaan kuuluu 15 viikon mittainen 

tutkinnankierto. Helsingissä tutkinnan osalta harjoittelu menee niin, että 

harjoittelijat aloittavat ensimmäiset 9 viikkoa koulutusryhmässä. Tässä 

koulutusryhmässä on yksi harjoittelijoiden ohjaaja, jonka päätehtävä on olla 

harjoittelijoiden tukena ja neuvonantajana. Ohjaaja pyrkii antamaan 

harjoittelijoille hyvät lähtökohdat tutkinnan harjoittelujaksolle. 

Koulutusryhmän jälkeen harjoittelija jatkaa saman koulutusryhmän mukana 

tai siirtyy seuraavan 6 viikon ajaksi johonkin toiseen tutkintaryhmään. 

Tutkintaryhmiä voi olla esimerkiksi lyhyt väkivalta, petosryhmä, 

ryöstöryhmä, läheisväkivalta. Harjoittelijalla on mahdollisuus toivoa minne 

tutkintaryhmään jatkaa koulutusryhmän jälkeen, mutta lopullisen päätöksen 

tekee harjoittelijoiden ohjaaja, joka jakaa harjoittelijat yleensä eri 

tutkintaryhmiin. Harjoittelijalle nimetään ohjaaja myös tästä uudesta 

tutkintaryhmästä, joka opastaa harjoittelijaa juttujen tutkinnassa. 
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Poliisitalo 1 rakennuksesta 
 

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikkö on kokonaisuudessaan Pasilan 

poliisitalo 1:ssä. Poliisitalo 1 rakennus on todella iso ja voi vaikuttaa aluksi 

sekavalta. Rakennuksen hahmottaminen helpottuu, kun tiedostaa, että 

monet kerrokset ovat täysin identtisiä. 

Heti Poliisitalo 1:seen sisään tullessa tulee vastaan odotusaula. Tästä aulasta 

haetaan kuulusteluun tulleet asiakkaat. Ennen kuin asiakkaat pääsevät 

odotusaulaan niin, vartijat tekevät heille turvallisuustarkastuksen. Vartijat 

eivät ole kuitenkaan viikonloppuisin (la-su) paikalla, jolloin tutkija vastaa itse 

asiakkaan turvallisuustarkastuksesta. Tutkija ei saa jättää asiakastaan yksin 

minnekään ilman valvontaa. Tutkija siis hakee asiakkaansa odotusaulasta ja 

kuulustelun jälkeen saattaa hänet ulko-ovelle asti. 

Ensimmäisestä kerroksesta odotusaulan vierestä löytyy kuulusteluhuoneita, 

joita ei tarvitse etukäteen varata. Muissa kerroksissa on lisää 

kuulusteluhuoneita, jotka pitää etukäteen varata sähköpostissa (Outlookissa) 

olevasta kalenterista. 

Helsingissä rikoksesta epäiltyjen henkilörekisteröinnin hoitaa vartijat. 

Tutkijan tehtävä on kuitenkin lähettää asiakkaasta rekisteröintipyyntö 

sähköpostilla. Harjoittelijoiden on mahdollista päästä tutkinnan aikana 

esimerkiksi päivän ajaksi tutustumaan henkilörekisteröintiin. 

Rekisteröintihuoneet ovat poliisitalo 1:sen ensimmäisessä kerroksessa. 

 

Vaatetus ja voimankäyttövälineet 
 

Tutkinnassa käytetään omia siviilivaatteita. Vaatetuksen tulee kuitenkin 

tutkinnassakin olla virkamiehelle asianmukainen. Kannattaa myös ottaa 

huomioon, että esimerkiksi kotietsinnälle lähtiessä ei kannata olla parhaat 

vaatteet päällä. Asiakkaiden asunnot eivät aina ole siisteimmästä päästä.  

Harjoittelijoiden ohjaaja kertoo varmasti ensimmäisten päivien aikana, miten 

voimankäyttövälineiden suhteen toimitaan. Mikäli oman tutkintaryhmän 

asekaappeja on vapaana, niin harjoittelija saa siirtää voimankäyttövälineensä 

sinne. Voimankäyttövälineiden käyttämisestä sisätiloissa on paljon eri 

käytäntöjä tutkijoiden ja tutkintaryhmien välillä. Toiset pitävät kaikkia 

voimankäyttövälineitä vyöllä aina työvuorossa, toiset laittavat 
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voimankäyttövälineet vain kuulusteluihin, toiset eivät välttämättä käytä 

voimankäyttövälineitä silloinkaan. 

Poliisilaitokselta ulos lähdettäessä (esimerkiksi hakemaan 

valvontakameranauhaa tai kotietsinnälle) on varustauduttava 

asianmukaisesti niin kuin virkatehtävälle varustaudutaan. Virkatehtävällä 

poliisimiehen pitäisi kantaa mukanaan voimankäyttövälineitä ja 

henkilökohtaista suojaliiviä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

LIIKENNE 
 

Liikennesektori aloittaa vuoronsa Pasilan poliisitalo 2, kerroksesta 5. 

Liikennejaksolla harjoittelijat pääsevät perehtymään tarkemmin 

liikennepuolen poliisityöhön. Liikennejakso kestää kolme viikkoa. Jokaisella 

harjoittelijalla on oma ohjaaja, jonka kanssa pääasiassa ajetaan yhdessä. 

Liikennesektorin työvuoroon varustaudutaan samalla tavalla, kuin valvonta- 

ja hälytyssektorin työvuoroon. Erityisesti kannattaa muistaa päähine (pipo, 

lippalakki, suikka), sillä se kuuluu liikennepoliisin pukeutumiseen.  

Liikennejakson alkaessa harjoittelijoita perehdytetään ensimmäisen päivän 

ajan. Harjoittelijoille järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan 

liikenteenohjausharjoitus, jossa harjoittelijat pääsevät ”vinkkaamaan” eli 

ohjaamaan liikennettä risteykseen, jonka liikennevalot on laitettu 

hetkellisesti pois päältä. 

Liikennesektorilla työ on enemmän omaehtoista tekemistä, kuin esimerkiksi 

hälytystehtäviä hoidettaessa kentällä. Liikennepoliisit ajavat liikenteessä ja 

puuttuvat asioihin, joita havaitsevat. Liikennepoliiseilla on myös teeman 

mukaisia työtehtäviä ja tehovalvontoja esimerkiksi ratsioita. Liikennepoliisia 

työllistää myös esimerkiksi valtiovierailujen aikana erilaiset saattueet, jolloin 

liikenteenohjauksessa tarvitaan poliisia. Tämän lisäksi liikennepuoli hoitaa 

paljon kiinniotettujen kuljetuksia esimerkiksi käräjäoikeuden istuntoon tai 

käännytettäväksi tuomittavia Helsinki-Vantaan lentokentälle. 
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PALVELUPÄIVYSTYS 
 

Palvelupäivystyksessä työharjoittelijat menevät poliisitalo 1: sen 

asiakaspalveluun. Palvelupäivystyksessä pukeudutaan poliisin 

palvelusvaatetukseen ja pidetään voimankäyttövälineitä yllä.  

Työharjoittelijalla on palvelupäivystyksessä oma harjoitteluohjaaja, joka 

perehdyttää harjoittelijan ja opastaa häntä tilanteessa, kuin tilanteessa. 

Palvelupäivystysjakso kestää 3 viikkoa. 

Asiakaspalvelussa poliisi on palvelutiskillä ja ottaa asiakkaita yksi kerrallaan 

vastaan. Asiakkailla saattaa olla poliisille ihan minkälaisia asioita tai 

kysymyksiä. Asiakas voi tulla esimerkiksi tekemään rikosilmoitusta tai 

ilmoittamaan viranomaisen myöntämän asiakirjan kadonneeksi. On myös 

hyvä muistaa, että poliisilla on ilmoitusten kirjaamisvelvollisuus, joka on 

esitutkintalakiinkin kirjattu.  

Kun esitutkintaviranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja 

epäilee rikokseksi, esitutkintaviranomaisen on viipymättä kirjattava ilmoitus. 

Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, ilmoituksen tekijää on tarvittaessa 

kehotettava täsmentämään tai täydentämään sitä. (ETL 3 luku 1 §.)  

Jos et ole täysin varma onko kyseessä rikos tai kannattaako sinun kirjata R-

ilmoitus vai S-ilmoitus, niin kannattaa kysyä neuvoa kokeneemmalta 

poliisimieheltä. Asiakaspalvelussa työskennellessä oppii nopeasti, että miten 

erilaisten asioiden kanssa kannattaisi menetellä.  

Helsingin asiakaspalvelussa korostui vahvasti kielitaidon merkitys. 

Asiakaspalvelussa käy todella paljon asiakkaita, jotka eivät puhu suomen 

kieltä. Englannilla pärjää pitkälle, mutta välillä yhteistä kieltä ei ole ollenkaan. 

Tällöin kannattaa muistaa, että tulkin käyttö on suotavaa. 

Asiakaspalvelussa korostuu myös se, kuinka monipuolisesti poliisin olisi hyvä 

tietää asioista. Palvelupäivystyksessä oppiikin lyhyessä ajassa paljon uutta ja 

tärkeää poliisityön kannalta. 
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LIIKENNE HELSINGISSÄ 
 

Perehdytysjakson ajokoulutus on tärkeä osa harjoittelijoiden koulutusta, sillä 

kaikilla harjoittelijoilla on erilaiset taustat autolla ajamisessa. Helsingissä 

autolla ajaminen on varmasti vielä vaikeampaa sellaisille harjoittelijoille, 

jotka eivät Helsingissä ole vakituisesti ajaneet. On aina haastavampaa ajaa 

uudessa ympäristössä, mutta Helsingin liikenteessä on myös huomioitavia 

asioita, joita ei muualla Suomessa ole. Helsingissä on metro sekä raitiovaunu, 

jotka on huomioitava liikenteessä ja myös poliisin työssä. 

 

Helsingin metro 
 

Metro on Helsingin ruuhkaisessa liikenteessä todella kätevä julkisen 

liikenteen väline ja sillä pääsee nopeasti ja helposti kulkemaan läpi Helsingin.  

Helsingin metro on suomen ainoa metrojärjestelmä. Se on 

kokonaisuudessaan 35 kilometriä pitkä ja siinä on vain kaksi suuntaa itä- ja 

länsisuunta. Metrossa on myös kaksi eri reittiä Tapiola-Mellunmäki sekä 

Matinkylä-Vuosaari. Helsingin metro on avattu jo vuonna 1982 ja vuonna 

2017 metro laajensi metrolinjat kantakaupungista länteen Etelä-Espooseen. 

Metrossa on tällä hetkellä 25 eri asemaa. Asemista 16 on maanalaista ja 9 

maanpäällistä. 

(Helsingin kaupunki, 5.5.2018.) 

 

(länsimetro, 15.10.2018). 

 

 

 



42 
 

 

Helsingin raitiovaunu 
 

Raitiovaunu on Helsingin kaupungin julkisenliikenteen pääkulkumuoto. 

Raitiolinjaverkostossa on 11 eri linjaa, jotka yhdistävät kantakaupungin eri 

osat toisiinsa. Raitiovaunuliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1891. 

Raitiovaunupysäkkejä on tällä hetkellä yhteensä 287 kappaletta.  

(Helsingin kaupunki, 5.5.2018.) 

Raitiovaunut on huomioitava joka päiväisessä liikenteessä Helsingissä. 

Raitiovaunun väistämissäännöt poikkeavat tietyiltä osin ajoneuvojen 

väistämissääntöjä. Tasa-arvoisessa risteyksessä raitiovaunua tulee väistää 

myös, kun raitiovaunu tulee vasemmalta. Toinen tärkeä asia on se, että 

autoilijan kääntyessä raitiovaunukiskojen yli autoilijan tulee väistää takaa eli 

omasta suunnasta tulevaa raitiovaunua. Autoilijan tulee väistää myös edestä 

tulevaa raitiovaunua, silloinkin kun se kääntyy autoilijan vasemmalta 

puolelta autoilijan eteen. Ainoastaan valoristeyksessä olevaa tai kolmion 

takaa tulevaa raitiovaunua autoilijan ei tarvitse väistää.  

(Tieliikennelaki 2 luku 14§, 18.10.2018.) 

 

  

Raitiovaunujen omat valot ovat väriltään valkoiset. Nuoli ylös (tai raitiovaunun 

kääntymissuuntaan, esim. vasemmalle) vastaa vihreää valoa, viiva keskellä keltaista ja s-

kirjain ylhäällä punaista valoa. 
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Raitiovaunuvalot ilmoittavat raitiovaunun lähestymisestä. Punaisen valon syttyessä on 

pysähdyttävä ja annettava raitiovaunulle tietä. 

 

Julkinen liikenne poliisin työssä 

 

Poliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. 

Tämä koskee tietenkin myös joukkoliikennettä. Helsingin 

joukkoliikennevälineissä on paljon järjestyksenvalvojia ja vartijoita sekä 

muuta joukkoliikennehenkilökuntaa, joiden tehtäviin kuuluu järjestyksen 

valvominen joukkoliikennevälineissä. Poliisi on kuitenkin se viimeinen taho, 

jonka pitää häiriötilanteet ottaa haltuun.  

Metro kulkee pääosin maan alla, joten poliisin on huomioitava myös maan 

alla olevat metrotunnelit sekä metrot hoitaessaan työtehtäviään. Helsingin 

metron laiturialueelle ja metrojuniin pääsee kuka tahansa, sillä meillä ei ole 

metrossa esimerkiksi portteja, joiden läpi pääsisi vain lipun ostaneet. Tämä ei 

ainakaan vähennä sitä, ettei metroissa esiintyisi häiriökäyttäytymistä. Lisäksi 

poliisina on hyvä tiedostaa se asia, että Helsingin keskustassa rikoksen 

tapahtuessa, rikoksesta epäilty pääsee hyvin nopeasti metron tai 

raitiovaununkin avulla poistumaan rikospaikalta. 
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Loppusanat 
 

On hyvä muistaa se, että työharjoitteluun mennään oppimaan ja 

kehittymään. Ei kannata stressata etukäteen mitä kaikkea pitäisi jo osata. 

Kaikessa ei myöskään voi aina onnistua, eikä kannata olla liian ankara itselle. 

Työn ohella oppii koko ajan uutta ja pääsee hyödyntämään koulussa 

teoriassa opittuja asioita käytäntöön. Annan vielä sen neuvon, että kysy aina 

rohkeasti, jos et tiedä tai et ole varma. Sinua autetaan varmasti. 

Tärkeintä on näyttää työpaikalla se, että on kiinnostunut ja on kova halu 

oppia uutta. Antamalla hyvä ja reipas kuva itsestään pääsee jo pitkälle ja 

selviää harjoittelusta oikein hyvin! Tsemppiä työharjoitteluun Helsingin 

poliisilaitoksella ja muistakaa nauttia tuosta hienosta ajasta! 
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Lähteet 

 
Helsingin kaupunki, karttapalvelu, 20.5.2018, luettavissa: http://kartta.hel.fi/# 

 

Helsingin kaupunki, 5.5.2018, luettavissa: https://www.hel.fi/hkl/fi/metrolla/ 

 

Helsingin kaupunki 5.5.2018, luettavissa: https://www.hel.fi/hkl/fi/raitiovaunulla/ 

 

Helsingin poliisisoittokunta, 07.10.2018, luettavissa: http://poliisisoittokunta.fi/ 

 

Länsimetro, 15.10.2018 luettavissa: https://www.lansimetro.fi/asemat/ 

 

Poliisi 15.10.2018, luettavissa:  https://www.poliisi.fi/helsinki 

 

Tulokasopas 2017: Työharjoittelu Helsingin poliisilaitoksella. 

 

YIT Oyj,  07.09.2018, luettavissa: https://tripla.yit.fi/nain-tripla-rakentuu 

 

Youtube, Helsinginpoliisin youtube-video, 05.06.2018, luettavissa: 

https://www.youtube.com/watch?v=1FayPTsPE1k&feature=youtu.be 
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