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1  JOHDANTO 

1.1 Työn tavoite ja tarkoitus 

 

Tässä opinnäytteessä keskitytään työhyvinvoinnin ja työkyvyn fyysiseen osa-alueeseen ja 

liikunnan vaikutuksiin mieleen ja kehoon. Opinnäytteessä käsitellään poliisiorganisaatiossa 

tapahtuvaa fyysisen kunnon testausta sekä sitä, voisiko fyysisen testauksen vaikuttavuutta 

lisätä. Jotta tähän tutkimuskysymykseen voidaan saada vastaus, on myös käsiteltävä työhy-

vinvoinnin- ja työkyvyn eri osa-alueita ja niiden vaikutusta työtehtävien hoitoon. Opinnäy-

tetyössä painopiste on fyysisessä työkyvyssä ja -hyvinvoinnissa ja siinä, kuinka hyvä kunto 

vaikuttaa poliisin työtehtävien hoitoon ja jaksamiseen valvonta- ja hälytystehtävissä. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Opinnäytteen tavoitteena on saada selville haastattelujen kautta, voisiko kuntotestien tulok-

silla olla käytännön vaikutuksia poliisiorganisaatiossa ja yksittäisen poliisimiehen työnku-

vassa. Tällä hetkellä kuntotestien tuloksilla ei ole merkittäviä käytännön vaikutuksia poliisin 

työhön. Se taas saattaa vaikuttaa poliisien motivaatioon pitää hyvää kuntoa yllä. Opinnäyt-

teessä halutaan selvittää voisiko huonoilla testituloksilla olla suora vaikutus poliisimiehen 

työnkuvaan tai voisiko sillä olla jokin epäsuora vaikutus, mikä kannustaisi liikkumaan. Näitä 

edellä mainitut asiat muodostavat opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksen, eli selvittää voi-

daanko kuntotestausjärjestelmän vaikuttavuutta kehittää ja miten tämä kehitys on yhteydessä 

fyysiseen työkykyyn. 

 

 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tutkimusmenetelmien käyttö ja eettisyyden tarkastelu 

Käytämme tutkimuksessamme kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutetaan 

laadullisena haastattelututkimuksena. Opinnäytetyön tutkimus rajataan Ylivieskan poliisi-

aseman valvonta- ja hälytyssektoriin. Tällä tavoin pyritään saamaan syvällisempi kuva yh-

den yksikön tilanteesta. Pyrkimyksenä on kyetä vaikuttamaan haastattelujen kautta ilmene-

viin ongelmakohtiin. Haastatteluihin valittiin niin nuorempia- kuin vanhempia poliisimiehiä 
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ja -naisia. Haastatteluun osallistui (4-5) virassa olevaa poliisia. Haastattelut suoritettiin pu-

helimen välityksellä. Tarkoituksena oli haastatella kaiken ikäisiä ja kuntoisia poliiseja sekä 

saada heidän mielipiteensä tämän hetkisestä poliisien kuntotestausjärjestelmästä sekä siitä, 

näkevätkö he sillä olevan mitään vaikutusta heidän työhönsä ja motivoiko nykyinen järjes-

telmä harrastamaan liikuntaa.  

Haastattelussa pyrittiin myös selvittämään, mitä mieltä haastateltavat olisivat mahdollisesta 

kuntotestausjärjestelmän vaikuttavuuden lisäämisestä esimerkiksi hylätyn kuntotestin vai-

kuttavuudesta suoraan työtehtäviin ja siitä, voisiko erinomaisesti kuntotesteistä suoriutu-

neille poliiseille antaa jokin palkinto hyvän kunnon ylläpitämisestä.  

 

Eettiseen tutkimustuloksen saamiseksi opinnäytteessä on pyritty avoimuuteen sekä haastat-

teluissa kaikille haastateltaville kysymykset on esitetty samalla tavalla samassa järjestyk-

sessä. 

 

  

 

 

3 TYÖHYVINVOINTI 

3.1 Työhyvinvointi käsitteenä 

Työhyvinvointi on laaja käsite, joka koostuu useasta osa-alueesta ja niiden summasta. Työ-

hyvinvointiin vaikuttaa oikeudenmukainen ja johdonmukainen johtaminen, mahdollisuus 

kehittää itseään sekä vuorovaikutus muiden työntekijöiden kanssa. Työhyvinvointiin vaikut-

taa myös organisaatiorakenne ja sen kannustavuus sekä yksilön fyysinen, psyykkinen ja so-

siaalinen terveys. Manka (2012, 30). 

 

3.2 Organisaatio osana hyvinvointia 

Organisaatio ja sen rakenne vaikuttavat työhyvinvointiin sen asettamilla tavoitteilla ja jous-

tavalla rakenteella. Kannustavalla ja johtaminen vaikuttaa myös yksittäiseen työntekijään ja 

tämän asenteisiin. Itse työ vaikuttaa työhyvinvointiin sen vaikuttamisen mahdollisuuksilla 

ja sekä työssä tapahtuvalla oppimisella. Työyhteisö vaikuttaa myös yksilöön ja tämän työ-

hyvinvointiin. Työyhteisötaidot ja työympäristön avoimuus sekä vuorovaikutus muiden 
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työntekijöiden kanssa ovat työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Silloin, kun työntekijät tu-

levat hyvin toimeen, myös työntekiminen sujuu paremmin. (Manka 2012, 57). 

 

Hyvän organisaation piirteisiin kuuluu tavoitteellisuus, joustava rakenne, jatkuva kehittymi-

nen sekä toimiva työympäristö. Tavoitteellisuudella tarkoitetaan sitä, että organisaatiolla on 

selkeä visio tulevaisuudesta sekä strategia ja toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. ta-

voitteellisuuteen kuuluu myös se, että työntekijöiden tulisi tietää hänen omat työtehtävänsä 

ja se, mitä hänen tulisi niissä saavuttaa. Ilman tavoitteita on oman motivaation hakeminen 

työntekemiseen paljon vaikeampaa, sillä työntekemisellä ei silloin ole mitään selkeää pää-

määrää. (Manka 2012, 60-62). 

 

 Joustava rakenne mahdollistaa taas sen, että jokainen voi tehdä päätöksiä omalla toimialu-

eellaan. Joustava rakenne mahdollistaa yksittäisten työntekijöiden osallistumisen päätösten 

tekoon joko suoraan tai mahdollisen työtiimin kautta on suuri vaikutus työn mielekkyyteen. 

Itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen työssä edistää organisaation ja sen työntekijöiden 

toimivuutta muuttuvassa ympäristössä. Työympäristö vaikuttaa työhyvinvointiin sen turval-

lisuudella sekä riskittömyydellä. Fyysinen työympäristökin vaikuttaa työhyvinvointiin. 

Manka (2012) ehdottaakin, että organisaation kannattaa tehdä henkilöstön kanssa työhyvin-

vointi suunnitelma, jota voitaisiin käydä läpi esimerkiksi kehityskeskustelulla ja itsearvioin-

nilla. (Manka 2012, 64-65). 

 

Johtaminen on myös tärkeä osa työhyvinvointia. Tämän päivän johtamiseen kuuluu tilanne-

johtaminen sekä vuorovaikuttaminen alaisten kanssa, jossa ihmisten ja toiminnan johtami-

nen yhdistyvät. Tärkeitä johtajan piirteitä ovat luotettavuus ja karismaattisuus. Hyvä johtaja 

myös tukee ja motivoi alaisiaan. Hyvä johtaja antaa alaisilleen sopivan haastavia tehtäviä ja 

kannustaa heitä heidän tehtävissään. Hyvä johtaja onkin siis erittäin tärkeässä roolissa hyvän 

työhyvinvoinnin kannalta. (Manka 2012, 71-71). 

 

 

3.3 Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

Sosiaalisella kanssa käymisellä voidaan vaikuttaa työilmapiiriin. Luottamuksen syntymiseen 

työyhteisössä tarvitaan avointa vuorovaikutuskulttuuria. Ihmisten olleessa töissä vuorovai-

kutuksessa toistensa kanssa, he keskustelevat siitä, miten töistä tulisi tehdä ja miten niitä 

tehdään. Yhteinen kieli luo mahdollisuuden yhteiseen tietopohjaan. Vuorovaikutuksen 
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avulla ylläpidetään ja luodaan ihmissuhteita. Lupausten pitäminen, kehuminen, auttaminen 

sekä tervehtiminen ovat keinoja vaikuttaa hyvään työilmapiiriin ja näin työhyvinvointiin. 

(Manka 2012, 88, 162). 

 

Positiivisella ilmapiirillä sekä avoimella vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa myös työil-

mapiiriin positiivisesti. Ystävällisyydellä, kiitollisuudella sekä hyvien kokemusten jakami-

nen ovat osa avointa vuorovaikutusta. Työyhteisötaitoja tulee myös opetella olemalla avoin, 

aktiivinen ja reilu. Hyvän työilmapiirin luomisessa on tärkeää olla myös suvaitsevainen. 

Jotta hyvä työilmapiiri voidaan luoda, on tärkeää muistaa myös työpaikkakiusaamisen pois 

kitkeminen. Kiusaaminen aiheuttaa stressiä ja pitkittynyt kiusaaminen vaikuttavat ihmiseen 

tuhoisasti. Työntekijälle tuhoista on yhteisön ulkopuolelle jättäminen ja hänen eristämisensä 

siitä. Työntekijä saattaa alkaa suhtautua työhönsä liian kriittisesti eikä enää usko suoriutu-

vansa siitä hyvin. (Manka 2012, 17-127). 

 

Itseluottamus vaikuttaa myös työhyvinvointiin. ”Itseluottamuksella tarkoitetaan ihmisen us-

koa omiin motivoitumiskykyihin, tiedollisiin resursseihin ja toimintaansa suorittaa tietty teh-

tävä menestyksellisesti.” Manka (2012, 109). Hyvä itseluottamus vaikuttaa ihmisen tehok-

kuuteen työympäristössä. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi vaikuttavat itseluottamukseen 

ja niitä kehittämällä voidaan vaikuttaa myös itseluottamukseen. Manka (2012, 110). 

 

3.4 Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 

 

Liikunnalla voidaan vaikuttaa monella tavalla positiivisesti työhyvinvointiin. Säännöllinen 

ja riittävä liikunta edistää terveyttä sekä ylläpitää ja parantaa toimintakykyä. Säännöllinen 

liikunta tukee myös henkistä hyvinvointia. (Mattila, Vuohelainen 2002, 219). 

 

Terveyslaitoksen määritelmän mukaan onnistunut työhyvinvointi edellyttää, että työ on mie-

lekästä ja sujuvaa, sekä kun sitä tehdään turvallisesti terveyttä edistävässä ja työuraa tuke-

vassa ympäristössä. Terveyslaitoksen määritelmässä liikunnan merkitys koskee kohtaa ter-

veyttä edistävässä työympäristössä. (Manka 2012, 50). 
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3.5 Keho ja mieli 

Elimistöön säännöllinen liikunta vaikuttaa usealla tavalla. Se vaikuttaa esimerkiksi niin, että 

lisämunuaiskuori erittää vähemmän kortisolia. Kortisolin vähentyminen saa ihmisen rau-

hoittumaan. Säännöllisellä liikunnalla voidaan myös vahvistaa solujen insuliiniherkkyyttä, 

mikä taas vaikuttaa siten, että verensokeri pysyy vakaana. Liikunnalla voidaan näin vaikut-

taa stressiin ja korkeaan verenpaineeseen. (Blackburn, Epel 2017, 149). 

 

Liikunta nostaa myös elimistön lämpötilaa ja saa aikaa rentoutuneen olotilan. Liikunnan har-

rastaminen parantaa aivojen hapensaantia ja nopeuttaa aineenvaihduntaa. Näin liikunta nos-

taa myös elimistön vireystilaa. Se lisää myös endorfiinien määrää kehossa, mikä tuottaa hy-

vän olon tunnetta. Säännöllinen liikunta alentaa leposykettä sekä vähentää lihasjännitystä. 

Samalla stressi vähenee. Liikunnan harrastaminen vahvistaa myös ihmisen minäkuvaa ja 

kohottaa itsetuntoa. Sen harrastaminen vähentää myös ahdistuneisuutta. (Mattlia, Vuohelai-

nen 2002, 220). 

 

Liikunnan harrastamisella on vaikutusta niin muistiin, kuin keskushermostoonkin. Itsensä 

rasittaminen fyysisesti vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineiden kuten serotoniinin, no-

radrenaliinin ja dopamiinin pitoisuuksiin niin, että mieliala paranee. Ihminen voi myös eh-

käistä muistihäiriöiden syntymistä harrastamalla liikuntaa. Manka (2012) kertookin, että 

säännöllisen liikunnan harrastaminen vähentää muistin heikkenemistä. Liikunnalla voidaan 

siis parantaa jopa muistia. (Manka 2012, 139). 

 

Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa ja siihen panostamalla voidaan ehkäistä työuupumusta 

sekä vähentää turhia sairauspoissaoloja. Ihmisen ollessa hyvässä fyysisessä kunnossa, on 

hän usein myös hyvinvoiva psyykkisesti. Terveyteen ja hyvinvointiin voidaan vaikuttaa po-

sitiivisesti harrastamalla liikuntaa toistuvasti. (Heikkinen, Rajaniemi 2010, 3). 

Heikkinen ja Rajaniemi (2010, 4) kirjoittavat opinnäytetyössään, että liikunta on ainoa keino 

kehittää fyysistä kuntoa ja liikunnalla pystytään vaikuttamaan ihmisen hyvinvointiin ja ter-

veyteen. Yksi suurimmista syistä työntekijän varhaiseläkkeelle siirtymisessä ovat tuki- ja 

liikuntaelinten sairaudet. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi on työn ohella harrastet-

tava sitä tukevaa liikuntaa. Myös vapaa-ajalla tulee harrastaa toistuvaa liikuntaa, jotta fyysi-

nen kunto pysyy hyvänä. (Heikkinen, Rajaniemi 2010, 10). 

Liikunnalla voidaan ehkäistä myös stressin syntymistä. Poliisin työ on stressaavaa ja fyysi-

nen kunto auttaakin jaksamaan töissä paremmin. Stressiä voidaan ehkäistä säännöllisellä 
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liikunnalla sekä muilla terveellisillä elämäntavoilla. Poliisin työ kentällä on vaihtelevaa ja 

stressaavaa. Hyvä fyysinen kunto auttaa stressin kestämisessä ja vaikuttaa näin työhyvin-

vointiin ja työkykyyn. (Heikkinen, Rajaniemi 2010). 

 

 

4 FYYSISEN TOIMINTAKYVYN MERKITYS POLIISIN TYÖSSÄ 

4.1 Työkyky 

Ennen kuin voi perehtyä tarkemmin poliisin fyysiseen toimintakykyyn ja sen merkitykseen, 

on pohdittava mitä ylipäätä työkyky tarkoittaa. Työkyvyn arvioinnin tasapainomallissa työn-

tekijän toimintakykyä arvioidaan työn asettamiin vaatimuksiin (Matikainen, Aro, Kalimo, 

Ilmarinen, Torstila 1995, 95). Työkykyä voidaan käsitellä myös muista näkökulmista. Lää-

ketieteellisessä työkykykäsitteessä painottuu sairauksien ja muiden toimintakyvyn fyysisten 

rajoitusten vaikutus henkilön työkykyyn (Vuorensyrjä 2012, 34). Integroitu työkykykäsite 

yhdistää nämä kaksi mallia. Integroitu työkykykäsite sisältää edellisten tekijöiden lisäksi 

yhteisölliset eli inhimilliseen vuorovaikutukseen kytkeytyvät tekijät, kuten työtehtävien 

luonteeseen kytkeytyvät tekijät, työyhteisöspesifit tekijät sekä työorganisaatioon kytkeyty-

vät tekijät (Vuorensyrjä 2012, 34). Vuorensyrjän (2012, 34) mukaan myös esimiestyön ja 

johtamisen sekä henkilöstöpolitiikan analyysi kuuluu integroidun työkyvyn piiriin.  

 

4.1.1 Työkyky organisaatiossa 

 

Työkyky on laaja käsite, joten sitä tarkasteltaessa tai mitattaessa on otettava huomioon koko 

organisaatiorakenne ja perehdyttävä kapeaan tarkasteltavaan sektoriin, jotta täsmällinen ja 

konkreettien käsitys työntekijän työkyvystä voidaan selvittää. Poliisiorganisaatio on laaja 

organisaatio, joka on jakautunut useisiin eri sektoreihin. Työkyvyn hahmottaminen ja arvi-

oiminen on siten haastavampaa, kuin pienessä organisaatiossa.  

Poliisiorganisaatiossa työnkuva ja työkykyyn liittyvät vaatimukset vaihtelevat työtehtävien 

mukaan. Tässä opinnäytetyössä keskitytään poliisin valvonta- ja hälytyssektorin työkyvyn 

tarkasteluun. Kun työtä tehdään suurissa työyhteisöissä ja yrityksissä, työkykyisyys ei täten 

selity pelkästään työntekijän suorituskyvyn ja työn vaatimusten välisen tasapainon kautta. 

Työyhteisössä työkykyisyys on kokonaisuus, joka muodostuu työntekijän työkyvyn, työn 

vaatimusten ja työyhteisöllisten tekijöiden tasapainotilasta, jolle on ominaista jatkuva muu-

tos (Matikainen ja ym. 1995, 95).  
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Poliisiorganisaatio on käynyt läpi suuria muutoksia lähihistoriassa. Nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä on myös oltava valmiina jatkuvaan kehittymiseen ja muutoksiin. Hyvä 

sopeutumiskyky on tärkeä osa myös työkykyä, koska jatkuvat muutokset horjuttavat tasa-

painoa työntekijän suorituskyvyssä ja työn vaatimuksissa. Myös koettu tasapainotila työyh-

teisössä on tärkeä osa työntekijän työkykyä. Työyhteisötekijät muodostuvat työn organisoi-

miseen liittyvistä tekijöistä, sosiaalisista työoloista, työkaverien asenteista, esimiehen toi-

mintatavoista ja yrityksen palkitsemiskäytännöistä sekä työntekijän ammatillisen kehittymi-

sen mahdollisuuksista (Matikainen ja ym. 1995, 95). Kuitenkaan ei voi unohtaa, että työnte-

kijän työn ulkopuolisella asioilla ja elintavoilla on suuri merkitys työkykyyn.  

Työkyky on siis moniulotteinen kokonaisuus, joka pitää sisällään fyysisiä, psyykkisiä ja so-

siaalisia ominaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin poliisin työkyvyn 

fyysiseen puoleen ja fyysisen suorituskyvyn merkitykseen poliisin työkykyä määriteltäessä. 

 

 

4.2 Fyysinen toimintakyky 

Keskeinen tekijä ihmisen fyysisessä suorituskyvyssä on hapenkuljetus- ja käyttöjärjestelmä. 

Siihen kuuluvat keuhkot ja hengitystiet, sydän, verisuonisto sekä lihaksiston ja muun elimis-

tön solujen happea käyttävät osat, lähinnä mitokondrioiksi kutsutut solun osat. Tämän jär-

jestelmän teho määrää ihmisen kyvyn suoriutua pitkäkestoisista dynaamisista fyysisitä pon-

nisteluista. Koko järjestelmän tehon kannalta oleellista on sen heikoimman osan tila. (Mati-

kainen ja ym. 1995, 101). Varsinkin valvonta- ja hälytyssektorilla poliisin työ on fyysisesti 

kuormittavaa. Silloin fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn merkitys korostuu. 

Matikaisen ja ym. (1995, 101) mukaan keuhkojen ja hengitysteiden kyky sopeutua lisäänty-

neeseen kuormitukseen on erittäin suuri. Tämän vuoksi ihminen kykenee suoriutumaan vaa-

tivistakin fyysisitä ponnisteluista. Hengityselimistöä säännöllisesti ja tehokkaasti harjoitta-

malla hengityselimistön suorituskapasiteetti myös kasvaa. Aerobinen ja anaerobinen harjoit-

telu kehittävät hapenottokykyä, parantavat hiusverisuonistoa ja sydämen kykyä pumpata 

verta tehokkaammin. Kunto tarkoittaa siis ihmisen kykyä käyttää happea. Samaa asiaa tar-

koitetaan, kun puhutaan elimistön maksimaalisesta hapenkulutuksesta tai hapenottokyvystä. 

Vaikka fyysisen suorituskyvyn eri osatekijöitä voidaan mitata monipuolisesti, on kyky käyt-

tää happea keskeinen tekijä koko fyysisessä toimintakyvyssä (Matikainen ja ym. 1995, 95). 
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4.3 Poliisin työ ja fyysiseti kuormittavat työtehtävät 

Poliisin tehtävät jakautuvat nykyisen linjajaottelun mukaisesti esikuntalinjan, hallintopalve-

lulinjan, poliisipalvelulinjan sekä lupapalvelulinjan tehtäviin. Poliisipalvelulinja jakautuu 

edelleen valvonta- ja hälytystoiminta sektoriin sekä rikostorjuntasektoriin. (Vuorensyrjä 

2012, 21). Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme lähemmin poliisin työn fyysistä kuormitta-

vuutta ja sen tuomia työkykyyn liittyviä vaatimuksia valvonta- ja hälytyssektorin osalta. 

 

Poliisilaissa määritellään tarkasti mitä poliisin työhön sisältyy. Poliisilaissa määritellään po-

liisin tehtävät ja toimivaltuudet.  

”Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen 

ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittämi-

nen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteis-

työssä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä 

kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.” (POL 1:1§ 2011/872). 

Poliisin työ on pääsääntöisesti rauhallista, jos ajatellaan fyysistä toimintaa. Poliisin työ var-

sinkin kentällä sisältää paljon valvontatehtäviä ja yleisen järjestyksen ylläpitoa. Kuitenkin 

poliisilla on oltava valmius kuormituspiikkeihin, joissa voidaan tarvita äärimmäistä fyysistä 

suorituskykyä. Tämän vuoksi fyysisen toimintakyvyn merkitys on poliisin työn kannalta eh-

dottoman tärkeää. Kuitenkaan ei voi unohtaa psyykkisiä tekijöitä, jotka ovat myös sidonnai-

sia fyysiseen suorituskykyyn. Tämän vuoksi poliisin työssä vaadittavia ominaisuuksia on 

tarkasteltava kokonaisuutena. 

 

Poliisilaissa on useita tehtäviä ja toimivaltuuksia, jotka edellyttävät niistä suoriutumiseksi 

hyvää fyysistä toimintakykyä. Poliisin on omattava hyvät fyysiset ominaisuudet ja valmiu-

det, kun on kyse kiinniottotilanteista, turvallisuustarkastuksesta, koti- ja julkisrauhan suo-

jaamisesta, väkijoukon hajottamisesta ja useasta muusta fyysisisä ominaisuuksia vaativista 

tehtävistä, joissa on varauduttava taikka käytettävä voimakeinoja. Konkreettisia esimerkkejä 

tällaisista työtehtävistä ovat rikollisten, päihtyneiden, taikka mielisairaiden kiinniottaminen 

tai kuljettaminen.  

Usein nämä tilanteet ovat kestoltaan lyhyitä, mutta kuormitushuipultaan vaativia. Tilanteen 

ovat usein myös ennalta arvaamattomia, joka osaltaan vaikeuttaa ja haastaa poliisimiehen 

toimintavalmiutta ja fyysistä toimintakykyä. Tavanomainen fyysinen rasitus poliisin työssä 

ilmenee kantamisena, kiinnipitämisenä ja juoksemisena. Nämä tilanteet vaativat hyvää 
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anaerobista suorituskykyä, jonka perustana on kuitenkin hyvä aerobinen kunto sekä riittävät 

voimatasot. Kuormittavia tehtäviä ovat myös kotikäynnit, joissa kerrostalon portaat on nous-

tava raskaassa varustuksessa, jäljestämistehtävät koiran kanssa, väkivaltatilanteiden selvit-

täminen, asiakkaiden kantaminen ja vienti putkaan, voimankäyttökoulutuksen antamien sekä 

takaa-ajot (Vuorensyrjä 2012, 24). 

 

4.4 Poliisin fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen 

Harjoittelun periaatteet ovat samat kaikille kuntotasosta riippumatta. Monipuolisten harjoi-

tusten tuottama ärsykevaihtelu ja riittävä lepo saavat aikaan kunnon kehittymisen. Fyysinen 

rasitus synnyttää ärsykkeitä, joihin elimistö sopeutuu. Kuormitus käynnistää elimistössä jou-

kon hormonaalisia ja hermostollisia reaktioita, joiden tarkoituksena on valmistaa elimistö 

kohtaamaan ärsyke uudelleen. (Anttila, Hänninen, Kotiranta, Lehtinen, Paunonen 2013, 14). 

Rasituksessa keho väsyy ja samalla suorituskyky heikkenee, mutta vain hetkellisesti. Kun 

suoritusten välissä on riittävä lepo, ei liian lyhyt, mutta ei myöskään liian pitkä, kunto pa-

lautuu ja suorituskyky paranee.  

Kunnon kehittyminen on kuitenkin riippuvainen yksilön kyvystä sopeutua fyysiseen rasituk-

seen. Tätä ilmiötä voidaan kutsua superkompensaatioksi. Superkompensaatiota hyödynne-

tään tekemällä seuraava harjoitus, kun elimistö on palautunut riittävästi edellisestä harjoi-

tuksesta. Näin suorituskykyä nostetaan aina lähtötasoa korkeammalle. Jos harjoitusten väli 

venyy liian pitkäksi, elimistö alkaa sopeutua lepotilaan eikä kehittymistä tapahdu. Optimaa-

linen harjoitustiheys onkin yksi harjoittelun tärkeimmistä tekijöistä. (Anttila, Hänninen, Ko-

tiranta, Lehtinen, Paunonen 2013, 14). Harjoitusten laatu ja kehon palautumiskyky vaikut-

tavat näin ollen kunnon kehittymiseen. Oleellista on harjoitella siis omien rajojensa puit-

teissa. Harjoitusvaste ja palautumiskyky eivät ole kaikilla samanlaiset. On tärkeä kuunnella 

omaa kehoaan ja muokata harjoitteista yksilöllisesti kehittäviä sekä määrän että laadun suh-

teen.  

Poliisin työssä vaaditaan useita eri ominaisuuksia, joten haastavaa onkin, että näitä voidaan 

harjoittaa monipuolisesti ja tasapainoisesti. Poliisilla täytyy olla hyvä kunto, mutta myös 

voiman ja lihaskestävyyden ominaisuudet korostuvat useissa tilanteissa varsinkin kenttä-

työssä. Optimaalisessa harjoittelussa kuitenkin pätee lajinomainen spesifisyys. Kehitymme 

siis siinä asiassa, jota harjoittelemme. Poliisin näkökulmasta optimaalista ei olekaan kehittyä 

yhdessä ainoassa lajissa taikka ominaisuudessa. Joten poliisin fyysistä suorituskykyä sekä 

toimintakykyä on mitattava laajemmassa mittakaavassa.  



12 

 

Toiminnallisella harjoittelulla pystytään tukemaan poliisin työtä, työssä jaksamista, työn ai-

heuttamaa fyysistä kuormaa ja henkistä jaksamista. Toiminnallisella harjoittelulla voidaan 

myös vaikuttaa positiivisesti kuntotestien tuloksiin, yleiskuntoon, tuki- ja liikuntaelinten 

vammojen ehkäisyyn ja jopa sairauspoissaoloihin. (Ahonen 2018, 4). Monipuolisen harjoit-

telun merkitys siis korostuu poliisin työssä. Ahosen opinnäytetyönä laatima toiminnallisen 

harjoittelun opas ja harjoitusohjelma ovat oiva tapa poliisin fyysisen työkyvyn kehittä-

miseksi ja ylläpitämiseksi. Monipuoliseen harjoitteluun sitoutuminen ennaltaehkäisisi osal-

taan omaa opinnäytetyömme tutkimusongelmaa. 

Nousujohteisuus on onnistuneen harjoittelun perusta. Poliisin työhön ei kuitenkaan päde kil-

paurheilun säännöt, vaan on punnittava työssä vaadittavia ominaisuuksia koko työuran ai-

kana. Nuorempana poliisin uralla voi tavoitteena olla kehittyminen eri fyysisillä osa-alueilla, 

mutta ikää kertyessä harjoittelu voi siirtyä enemmän fyysisiä ominaisuuksia ylläpitäväksi. 

Iän myötä korostuvat myös kehon huolto sekä lihaskuntoharjoittelun merkitys. 

 

4.5 Tukitoimet fyysisen kunnon ylläpitämiseen 

Henkilöstön työkyvyn huomioiminen on olennainen osa tuloksellisuutta. Johtamisen strate-

gia on perusta ja lähtökohta työhyvinvoinnille. Työpaikan koko henkilöstöllä on oltava mah-

dollisuus päästä osalliseksi työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämisestä ja henkilökohtai-

sen työkyvyn kehittymisestä (Peltomäki, Husman, Järvisalo, Laine, Lamberg 1999, 165).  

Toimintatavoite on kirjattu myös Poliisihallituksen ohjeessa.  

Työpaikan ulkopuolisten yhteistyö- ja asiantuntijatahojen sekä palvelujärjestelmien ja tuki-

verkkojen tehtävä on tarjota työpaikkojen tarpeisiin vastaavia työ- ja toimintakykyä ylläpi-

täviä palveluja ja tukitoimintoja (Peltomäki ym. 1999, 165). Opinnäytetyössä yhtenä mie-

lenkiinnon kohteena on sivuta myös, miten poliisihenkilöstö Ylivieskan poliisiasemalla ko-

kee fyysiseen työkykyyn vaikuttavien tukitoimien tarpeen ja kehitystarpeet. Esimerkiksi pe-

lastuslaitoksella asia on huomioitu melko hyvin. Onkin syytä pohtia olisiko myös poliisior-

ganisaation kyettävä tarjoamaan monipuolisempia tukitoimia ja mahdollisuuksia henkilös-

tön fyysisen työkyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 
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5 FYYSISEN SUORITUSKYVYN TESTAAMINEN 

5.1 Poliisihallituksen ohjeet ja määräykset poliisin fyysisiin kuntovaatimuksiin 

Tarkasteltaessa lakia poliisin hallinnosta, löytyy selkeä ja suoraviivainen lakipykälä, joka 

velvoittaa poliisia huolehtimaan omasta kunnostaan siten, että kykenee suoriutumaan vaa-

dittavista työtehtävistä.  

”Poliisimiehen tulee ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa. Eri työ-

tehtävien edellyttämän kunnon tasosta ja kuntotestien järjestämisestä voidaan säätää val-

tioneuvoston asetuksella.” (Laki poliisin hallinnosta 15h§ Poliisimiehen kunto ja ammatti-

taito 2011/873.)  

 

 

5.2 Kuntotestauksen periaate ja rakenne 

Kuntotestauksen periaatteena on selvittää fyysinen toimintakyky. Kuntoesteillä pyritään sel-

vittämään hermolihasjärjestelmän voimantuotto-ominaisuuksia. Kuntotestauksen voi tehdä 

laboratorio- tai kenttätestinä. Laboratorio testeissä mittausvirheet ovat usein pienemmät. 

Kenttätesteissä kuitenkin tulos on paremmin käytäntöön sovellettavissa. Laboratoriossa on 

mahdollista kontrolloida olosuhteet, menetelmät ja laiteet sekä simuloida tutkittavaa suori-

tusta yleisellä tasolla. (Moilanen 2006-2008, 3, Korhonen ym. 2006, 25). 

Kenttäolosuhteissakin voidaan kontrolloida laitteet ja menetelmät sekä simuloida tutkittavaa 

suoritusta, mutta kuitenkin usein muuttuvissa olosuhteissa ja ympäristössä. Kuntotestaus po-

liisissa jaetaan aerobisen kunnon sekä liikkuvuus- ja lihaskuntotesteihin. Lihaskuntoa voi-

daan mitata käsi-, vatsa- sekä selkä- ja jalkalihasten suorituskykytestillä. Lihaskuntoa voi-

daan mitata myös hyppytestillä ja puristusvoimatestillä. Aerobista kuntoa voidaan mitata 

juoksu- tai kävelytestillä sekä polkupyöräergometritestillä. Liikkuvuutta voidaan mitata se-

län sivutaivutustestillä. Ennen käytännön testausta, testattavien on annettava vakuutus ter-

veydentilastaan. (Moilanen 2006 – 2008, 3, Korhonen ym. 2006, 24). 

 

5.3 Poliisihallinnon ohjeistus kuntoliikuntaan 

Laki poliisin hallinnosta pitää sisällään vasta päivitetyn 1.7.2018 voimaan tulleen ohjeen 

koskien kuntoliikuntaa sekä kilpaurheilua. Yleisessä osassa kerrotaan kuntoliikunnan hyvin-

vointia ja terveyttä edistävästä vaikutuksesta. Mielenkiintoista on, että ohjeessa käydään 
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tarkasti läpi liikunnan vaikutukset työ- ja toimintakyvyn keskeisellä roolilla sairauksien hoi-

dossa sekä ehkäisyssä ja määritellään myös millaista liikunnan tulisi olla. ” 

Liikunnan harrastamisen tulee olla tavoitteellista, säännöllistä, pitkäjänteistä ja mielellään 

myös monipuolista”. (Laki poliisin hallinnosta 1992/110).  

On sanomattakin selvää, että liikunta vahvistaa fyysisiä voimavaroja, mutta sillä on myös 

suuri merkitys ihmisen psyykkiseen puoleen ja työssä jaksamiseen. Kuitenkin vastuu työ-

tehtävien edellyttämän työkyvyn ylläpitämisestä on jokaisella työntekijällä itsellään, polii-

sihallituksen antaman ohjeen mukaan, mutta työnantaja voi tukea työkykyä erilaisin toimen-

pitein. Se, miten työnantaja tämän asian hoitaa, vaikuttaa myös osaltaan poliisin työkykyyn. 

Tosin motivaatio lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään ja omasta halusta edistää ja ylläpitää 

työn vaatimaa fyysistä kuntoa. Työnantaja voi kuitenkin edesauttaa ja luoda paremmat mah-

dollisuudet työkyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on, että poliisin yksi-

köissä on yhdenvertaiset käytännöt henkilöstön liikunnan tukemisessa (Laki poliisin hallin-

nosta 1992/110 4§, 15 h§).  

Poliisihallinnon henkilöstöstrategisena painopisteenä on henkilöstön hyvä työkyky. Mah-

dollisimman hyvä työkyky tuo organisaatioon ja tehtävien hoitoon tehokkuutta ja edistää 

samalla työhyvinvointia. Tämä yritetään toteuttaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työky-

vyn edistämisen kautta. (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§). 

 

5.3.1 Kuntoliikunnan suunnittelu ja toteutus 

Työkunnon tukemisen ja kuntoliikunnan periaatteet on kirjattava työsuojelun- tai työhyvin-

voinnin toimintaohjelmaan sekä vuosittaiseen työsuojelun tai työhyvinvoinnin toiminta-

suunnitelmaan.  Poliisiyksikön päällikkö hyväksyy suunnitelman. Myös yhteisöllisyyttä 

edistävä toiminta ja liikuntatapahtumat täytyy kirjata työsuojelun tai työhyvinvoinnin toi-

mintasuunnitelmaan. (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§).  

Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että poliisiyksiköt voivat tarjota rahoituksiensa puit-

teissa tavanomaisia ja kohtuullisia virkistys- ja harrastustoimintoja sekä muita tukimuotoja, 

joilla voidaan ennaltaehkäistä työkykyä uhkaavia riskitekijöitä ja edistää työyhteisön yhtei-

söllisyyttä (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§).  

Kuntoliikunnan ja kilpaurheilun ohjeen sisällöstä voi havaita, kuinka kokonaisuus on ratkai-

seva tekijä. Tukimuodot tulisi suunnitella yhteistyössä henkilöstön kanssa, jotta tuki koh-

dentuu tarkoituksenmukaisesti. Myös henkilöstön yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus on huo-

mioon otettava seikka tukia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Poliisihallitus seuraa suunni-

telmien sisältöjä ja toteutumista. (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§). Myös 
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mahdollisuus osallistua kuntoliikuntatapahtumiin on etuna ja huomionosoituksena tärkeä 

asia, joka parantaa asennoitumista työhön ja motivoi henkilöstöä huolehtimaan omasta fyy-

sisestä kunnostaan. 

 

5.3.2 Liikuntatilat yksiköissä poliisin fyysisen kunnon tukena 

Poliisin yksiköillä on velvollisuus pitää huolta, että yksiköiden liikuntatilat ovat riittävän 

hyvässä kunnossa, jotta siellä voi monipuolisesti harjoitella (Laki poliisin hallinnosta 

1992/110 4§, 15 h§). Poliisin fyysisen kunnon edistämiseksi tämä onkin ensiarvoisen tär-

keää, koska harjoittelemisen voi helpommin yhdistää työpäivään.  

Työnantaja edellyttää voimankäyttövälineillä varustettujen virkamiesten olevan työtehtä-

vien vaatimassa työkunnossa (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§).  Tämän vuoksi 

poliisihallitus on lakisääteisesti mahdollistanut työajalla tapahtuvan liikuntaharjoittelun. Se, 

miten yksittäinen poliisimies käyttää tämän mahdollisuuden riippuu monesta eri tekijästä, 

joita osaa aikaisemmin jo sivuttiinkin. Oma motivaatio on se tärkein lähde, josta myös työ-

ajalla hyödynnettävä harjoittelu saa kimmokkeen. Poliisimiehet ja vartijat voivat käyttää 

työaikaa kaksi tuntia viikossa esimiehen hyväksymään liikuntaharjoitteluun työtehtävien 

niin salliessa. Henkilön tulee pystyä mahdollisimman nopeasti palaamaan työhön esimiehen 

käskystä työtilanteiden niin edellyttäessä. Esimiesten tulee huolehtia, että poliisimiehet ja 

vartijat voivat osallistua liikuntatapahtumiin mahdollisimman yhdenvertaisesti. (Laki polii-

sin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§). Käytännössä liikuntavapaiden toteuttaminen ei ole kui-

tenkaan niin helppoa, vaikka siihen mahdollisuus lakisääteisesti onkin. Kiire ja työpaine, 

sekä yksikkökohtaiset erot asenneilmapiirissä liikuntavapaiden toteuttamiseen vaikuttavat 

siihen, miten liikuntavapaa käytännössä toteuttaa ja kuinka se voidaan hyödyntää.  

Työajalla suoritettavaa liikuntaa saattaa hankaloittaa myös se, että osassa yksiköissä ei ole 

omia liikuntatiloja. Tässä tapauksessa yksikön tulisi järjestää tai vuokrata liikuntavuoroja 

kunnilta tai yksityisiltä. Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus ovat poliisilain mukaisia periaat-

teita, joten kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet fyysisen työkyvyn edistämiseen 

poliisiorganisaatiossa. (Laki poliisin hallinnosta 1992/110 4§, 15 h§). 

 

5.4 Poliisien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja kuntotestauskäytännöt 

Sisäasiainministeriö asetti vuonna 2005 Poliisin kuntotyöryhmän valmistelemaan poliisi-

miesten fyysisen kunnon ylläpitämistä ja testaamista koskevaa valtioneuvoston asetusta. 

Työryhmän tekemien havaintojen perusteella pääteltiin, että poliisien fyysisen 
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toimintakyvyn ylläpitäminen koko työuran ajan ja arviointikäytäntöjen yhtenäistäminen vaa-

tii nopeita kehittämistoimia. (Konttinen, Halonen, Niemi, Lindholm, Luukkonen, Toivonen, 

Lusa 2011, 2). Hankkeen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2007 Itä-Uudenmaan poliisilai-

toksen toimesta. Hanke toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa 05/2010 - 02/2011 väli-

senä aikana.  Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana Työterveyslaitos, Poliisihallitus, Suo-

men Poliisijärjestöjen Liitto, Poliisiammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Suomen 

Terveystalo, Aino Active Oy, Hur Labs Oy ja Firstbeat Technologies Oy. Tämän lisäksi 

muodostettiin työryhmiä tarpeen mukaan hankkeen toteuttamiseksi. 

Tässä opinnäytetyössä tämä hanke on mielenkiintoinen projekti, koska selkeästi hankkeen 

tavoitteista ja tuloksista selviää se tosiasia, että poliisien työkyyn olisi kiinnitettävä enem-

män huomiota toimilla, jotka edistävät sekä ylläpitävät työtehtävistä suoriutumiseen tarvit-

tavaa fyysistä työkykyä.  

 

5.4.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli luoda perusta poliisien tietokonepohjaiselle fyysisen toimintaky-

vyn arviointimenetelmälle ja testata sen toimivuutta (Konttinen ja ym. 2011, 2). 

Konttisen ja ym. (2011, 2) mukaan hankkeen tavoitteena oli kuvata kenttä- ja tutkintatyötä 

tekevien poliisien elintapoja ja asenteita liikunnan harrastamista kohtaan, koettua terveyttä 

ja työkykyä sekä tapaturmia, sekä selvittää miten poliisit kuormittuvat ja palautuvat kenttä-

työssä. Tavoitteena oli myös kuvata poliisien työkyvyn fyysisiä edellytyksiä etukäteen vali-

tuilla testeillä ja luoda niiden avulla pohja mies- ja naispoliisien viitearvoaineistoille. Vii-

meisenä tavoitteena oli selvittää kuntotestauskokonaisuuden toimivuutta ja valittujen fyysi-

sen toimintakykytestien käytettävyyttä. 

 

5.4.2 Hankkeen tulokset 

Hanke antoi ensisilmäyksellä positiivisen kuvan poliisien terveydestä, kun verrataan elinta-

poja muihin suomalaisiin. Konttisen ja ym. (2011, 2) mukaan poliiseilla on enimmäkseen 

muita suomalaisia terveellisemmät elintavat. Koettu työkyky ja terveys sekä työkyky työn 

fyysisten ja henkisten vaatimusten kannalta koetaan paremmaksi kuin keskimäärin muussa 

suomalaisessa työväestössä. Koettu tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuus on poliisin työssä 

varsin matalaa verrattuna muihin ammatteihin. Kenttätehtävissä työskenteleville poliiseille 

tapahtuu työ- ja vapaa-ajan liikuntatapaturmia muuta väestöä enemmän. Miltei kaikilla 
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poliiseilla asenteet liikunnan harrastamista kohtaan olivat erittäin positiivisia ja suurin osa 

(85 %) liikkui terveysliikuntasuositusten mukaisesti. (Konttinen ja ym. 2011, 2). 

 

Hankkeen tuloksista käy myös ilmi, että kentällä työskentelevän poliisin tehtävissä hengitys- 

ja verenkiertoelimistöön kohdistuva kuormitus on keskimäärin matala. Kun poliisin työteh-

täviä valvonta- ja hälytyssektorilta käytiin läpi, tuli esille, että työ on pääsääntöisesti tem-

poltaan rauhallista. Työ sisältää kuitenkin fyysisiä lyhytkestoisia kuormituspiikkejä, joihin 

kenttätyössä on varauduttava. Myös niistä palautuminen on huomion arvoinen seikka. Kont-

tisen ja ym. (2011, 2) mukaan työhön liittyvä liikkumattomuus (n. 70 % työajasta), kuten 

keskeytymätön istuminen autoillessa, on itsessään terveyden riskitekijä. Vaikka poliisin ter-

veystilanne muuhun väestöön verrattuna on varsin hyvä, on otettava huomioon työkykyyn 

liittyvät vaatimukset, jotka ovat korkeammat kuin muun väestön keskimääräiset vaatimukset 

fyysisen työkyvyn suhteen. Kun ottaa huomioon poliisin työssä tarvittavat erityisvaatimuk-

set niin riittävän korkea kuntotaso vähentää myös monien sairauksien vaaraa kenttäpoliisin 

työssä, mutta myös luonnollisesti muillakin sektoreilla. 

 

Konttisen ja ym. (2011, 2) mukaan poliisien maksimaalinen hapenottokyky sekä useat lihas-

kuntotestien ja kehonkoostumuksen mittausten tulokset olivat yhteydessä työkykyä ja ter-

veyttä kuvaaviin muuttujiin. Hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn mittaaminen 

poliisin työssä on perusteltua ja tarpeellista. Käytettävän kuntotestistön lihaskunnon ja liik-

kuvuuden testit ovat hyvin valitut ja antavat kokonaisvaltaisen kuvan työkyvyn edellytyk-

sistä fyysisessä työssä. Kehon koostumuksen tarkempi arviointi antaa arvokasta lisätietoa 

osana toimintakykymittauksia. Käytetyn testipatteriston käytettävyyden testaajat kokivat 

enimmäkseen hyväksi. (Konttinen ja ym. 2011, 2). Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena 

on selvittää, onko tyytyväisyys testeihin niin hyvä, kun tämä hanke antaa ymmärtää, sillä 

juuri tästä asiasta tuli esille ristiriitaisia mielipiteitä. 

Hankkeessa testattavista miehiä oli 836 ja naisia 221. Konttisen ja ym. (2011, 2) mukaan 

hankkeessa saadut tulokset ja kokemukset antavat pohjan poliisien fyysisen toimintakyvyn 

arvioinnille ja edistämiselle. Poliisien työkyvyn fyysisiä edellytyksiä voidaan parantaa lisää-

mällä koko testausprosessin laatua sekä tehostamalla yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. 

Suositeltavaa on, että yhtenäinen kuntotestausjärjestelmä tuottaisi jatkossa koko ajan päivit-

tyvää tietoa poliisien fyysisestä toimintakyvystä ja tukisi siten osaltaan hallittuja työkyvyn 

ylläpitämisen toimenpiteitä.  
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5.4.3 Toimenpiteet jatkossa kuntotestauksen perusteella 

Tämän hankkeen johtopäätös on selkeä. Kuntotestauksella ja kehittämisellä on merkitystä 

poliisien fyysisen työkyvyn kannalta. Tärkeäksi koettiin myös työterveyshuollon merkitys 

fyysisen työkyvyn näkökulmasta. Silti, opinnäytetyötä suunnitellessa heräsi ajatus, että on 

katsottava asiassa vielä eteenpäin ja otettava selville mikä vaikutus käytännössä testausjär-

jestelmällä on ja mihin toimenpiteisiin kuntotestien pohjalta ryhdytään. Tulokset eivät hyö-

dytä, jos ne jäävät teorian tasolle ja sen vuoksi koimme tärkeäksi selvittää voisiko kuntotes-

tausjärjestelmän vaikuttavuutta parantaa. Opinnäytetyön haastattelujen tuloksena pyrimme 

selvittämään, miten kuntotestien toimivuuteen suhtaudutaan ja kokevatko valvonta- ja häly-

tyssektorin poliisimiehet Ylivieskan poliisiasemalla, että kuntotestauksella on konkreettisia 

vaikutuksia työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Haastattelujen pohjalta pyrimme 

myös selvittämään, kaivataanko työkyvyn seurantaan tiukempaa linjaa ja tulisiko tietty kun-

totaso olla vaatimus, josta pidetään kiinni. Opinnäytetyössä selvitetään myös, onko kuntota-

son alittaneilla mitään seuraamuksia riittämättömän työkyvyn vuoksi taikka onko heitä var-

ten luotu tukitoimia kunnon edistämiseksi vaaditulle tasolle. 

 

 

 

 

5.5 Kuntotestaus Poliisiammattikorkeakoulussa 

Poliisiammattikorkeakouluun pyrkijöiden sekä opiskelijoiden kuntoa mitataan monipuoli-

sesti ja kattavasti. Koulutukseen pääsy siis edellyttää jo monipuolisia fyysisiä ominaisuuk-

sia. Koulutuksen edetessä fyysistä kuntoa mitataan myös monipuolisesti. Tämä on tärkeä 

asia tuoda esille, koska fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen sekä fyysisen työky-

vyn mittaaminen ei ole enää työelämään siirryttäessä samalla tasolla. Pääsykokeiden fyysi-

siin testeihin harjoitellaan kovasti etukäteen, mutta sen jälkeen, kun kouluun on päästy, 

unohdetaan kokonaan säännöllinen fyysisen suorituskyvyn ylläpitäminen (Ahonen 2018, 3). 

Tämä voi olla todellinen tilanne usean kohdalla. Sen vuoksi pohdintaa herättääkin se, että 

tulisiko tähän reagoida jollakin tapaa, koska laki velvoittaa kuitenkin poliisimiestä huolehti-

maan kunnostaan työtehtävien vaatimusten edellyttämällä tavalla.  
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5.5.1 Kuntovaatimukset pääsykokeessa 

Kuntokokeessa selvitetään hakijoiden fyysisten ominaisuuksien perusvalmiudet ja arvioi-

daan, onko hakija kunnoltaan sellaisella tasolla, että hän selviytyy poliisikoulutuksesta ja 

myöhemmin poliisin työstä (www.polamk.fi, kuntokoe). 

Pääsykokeessa täytyy suoriutua hyväksytysti neljällä eri osa-alueella. Valintakokeen enim-

mäispistemäärä on 100 pistettä, joista kuntokokeen osuus on 0-20 pistettä. Kuntokokeessa 

on arvioitavia osioita neljä, joista osion arviointi on 0, 1, 2, 3, 4, tai 5 pistettä (Laki Poliisi-

ammattikorkeakoulusta 1164/2013, 4). 

Poliisikouluun pyrkiviä testataan kestävyyskokeella, ketteryyskokeella, ylätaljan- taikka 

leuanvedolla, sekä penkkipunnerruskokeella. Ajan saatossa testit ovat muuttuneet. Niistä on 

poistunut mm. 80kg painavan nuken kanto ja seinämän ylitys. 

 

5.5.2 Monipuolinen liikunta ja kuntotestaus Poliisiammattikorkeakoulussa 

Koulutuksen aikana opiskelijan on suoritettava seuraavat testit: uintimittari, kestävyys 1 ja 

2, lihaskestävyys sekä lihaskunto 1 ja 2. Testit suoritetaan koulutuksen alussa sekä juuri 

ennen valmistumista ja työelämään siirtymistä. Tämä motivoi opiskelijaa ylläpitämään ja 

kehittämään työssä vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia. Testausmenetelmällä varmistetaan 

myös se, että työelämään siirtyvät uudet poliisimiehet ovat työtehtävien edellyttämässä kun-

nossa. 

 

Uintimittarissa suoritetaan hyppy veteen, 50 m uinti ja kahden kiekon sukellus. Kestävyys-

testissä juostaan 3000m poliisiammattikorkeakoulun maastoradalla. Lihaskestävyys suorite-

taan koripallokentällä, jossa yhteismatkaa kertyy 240m. Juoksun välissä tehdään testin oh-

jeistuksessa tarkemmin määriteltyjä lihaskuntoliikkeitä. Lihaskuntotestissä miehet suoritta-

vat joko käsinkohontatestin tai ylätaljan 100kg kuormalla. Naiset suorittavat ylätaljanvedon, 

jonka kuorma on 70% omasta painosta, vähintään 40kg ja enintään 60kg.  Sekä miehet että 

naiset suorittavat vatsalihastestin, miehet 5kg:n painon kanssa ja naiset 2,5kg:n painon 

kanssa. Penkkipunnerrustestissä naisilla on kuormana 40% omasta kehon painosta (min. 25 

kg ja enintään 40 kg) ja miehillä kuormana 60% omasta kehon painosta (min. 40 kg ja enin-

tään 60 kg). Liikkuvuustestissä suoritetaan eteentaivutus niin, että jalkaterät ovat voimiste-

lupenkin alla ja taivutetaan ylävartaloa eteenpäin. Reidet pidetään lattiatasossa. Toistokyyk-

kytestissä naisilla on kuormana 3 kg tanko ja miehillä kuormana 4 kg tanko. Liikkuvuuden 

osalta ei luonnollisesti aikaa mitata, muissa testeissä suoritusaika on 30 sekuntia, paitsi tois-

tokyykyssä 40 sekuntia.  

http://www.polamk.fi/
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Testit ovat lopulta silti vain pieni osa Poliisiammattikorkeakoulussa tapahtuvasta ohjatusta 

liikunnasta. Liikuntaa sisältyy opinto-ohjelmaan läpi koulutuksen. Liikunnassa painotetaan 

monipuolisuutta ja pyritään ohjaamaan opiskelijan liikunnallisia tottumuksia vähitellen am-

matin vaatimaan suuntaan. Liikuntatunnit eivät suinkaan ole silti ainoa tapa harjoittaa fyysi-

siä ominaisuuksia. Liikuntatunnit antavat tulevalle poliisille hyvät lähtökohdat ja eväät oman 

liikuntaharjoittelun rakentamiseen. Kun puhutaan ammatillisesta taidosta fysiikan osalta, 

keskitymme silloin voimankäyttökoulutukseen, jossa sovelletaan fyysisien ominaisuuksien 

pohjalta poliisin työssä tarpeellisia voimankäyttötekniikoita. Voimankäyttökoulutukset jat-

kuvatkin työelämässä säännöllisenä ja pakollisena osana. On tärkeä ylläpitää näitä taitoja 

läpi työuran, jotta toimintavalmius säilyisi mahdollisimman hyvänä. Tässä opinnäytetyössä 

keskitytään kuitenkin fyysisten perusominaisuuksien merkitykseen työkyvyn kehittämisessä 

ja ylläpitämisessä. Haasteena onkin hyvän fyysisen työkyvyn ylläpitäminen läpi työuran.  

 

6 FYYSISEN TYÖKYVYN MERKITYS SAIRAUSPOISSAOLOIHIN 

Sairauspoissaolot voivat olla ongelma yhtä lailla poliisiorganisaatiossa, kuin muissakin työ-

yhteisöissä.  Seurin (2010, 23) mukaan sairauspoissaolot aiheuttavat taloudellisia kustan-

nuksia, tuotannon ja toiminnan häiriöitä, ja voivat kriisiyttää työyhteisöä joissakin tapauk-

sissa. Sairauspoissaolojen hallinta työpaikalla on mahdollista vain, jos kaikilla toimijoilla on 

ilmiöstä yhteinen käsitys ja siitä päästään keskustelemaan ja ongelmallisia tilanteita ratko-

maan (Seuri 2010, 23). 

Sairauspoissaolojen määrä liittyy moniin eri tekijöihin. Työn ja työympäristön fyysinen ra-

sittavuus ovat yhteydessä korkeaan poissaolotasoon samoin kuin monet yksilölliset tekijät, 

kuten ikä, sukupuoli, ja terveystila. Psykososiaalisilla tekijöillä, kuten koetulla johtamisen 

laadulla, sosiaalisen tuen määrällä, työyhteisön toimivuudella, päätäntävallalla, työn itsenäi-

syydellä ja koetulla oikeudenmukaisuudella, on yhteyttä sairauspoissaolojen määrään. (Seuri 

2010, 50).  

Tämä on poliisiorganisaation kannalta merkittävä huomio. Poliisin työ varsinkin valvonta- 

ja hälytyssektorialla on fyysisesti kuormittavaa vuorotyötä, joka osaltaan altistaa herkemmin 

sairauspoissaoloille. On silti huomioitava se, että Seurin (2010, 54) mukaan tutkimusnäytön 

vahvuutta arvioidessa tutkimusnäyttö saa todistusvoimakseen niukan tutkimusnäytön, kun 

tutkitaan, onko fyysisesti raskaassa työssä muita enemmän sairauspoissaoloja. 
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6.1 Työtapaturmien riski poliisityössä 

Poliisin fyysistä työkykyä pohdittaessa on nostettava esille myös työtapaturmien riski. Po-

liisin työ pitää sisällään vaarallisia ja ennalta-arvaamattomia tilanteita. Erilaiset voimankäyt-

tötilanteet, kiinniotto- ja kuljetustilanteet saattavat johtaa työssä vammautumiseen taikka 

loukkaantumiseen. Nämä asiat vaikuttavat suuresti poliisin fyysiseen työkykyyn, mutta niitä 

on syytä tarkastella myös taloudellisesta näkökulmasta. Työtapaturmien taloudellisia vaiku-

tuksista on paljon tutkittua tietoa (Liukkonen 2006, 211). Laskettaessa työtapaturmista joh-

tuvien kiinteiden ja muuttuvien kustannusten summa on otettava huomioon kiinteät vyöry-

tettävät kulut ja vakuutusmaksut, ja muuttuvat kulut kuten poissaolon korvaukseen käytetty 

ylityö, ylimiehitys sekä henkilöstövahvuudesta ja sairauspoissaoloista johtuvat kulut (Liuk-

konen 2006, 211). 

 

6.2 Työkyvyn ulottuvuudet 

Terveys 2000-tutkimuksen tuloksia käsittelevässä julkaisussa Työkyvyn ulottuvuudet profes-

sori Juhani Ilmarinen ym. kuvaavat kolme suomalaista integroitua työkyvyn mallia (Seuri 

2010, 64-65). Näistä malleista kolmannessa kuvataan Kuntoussäätiössä kehitetty työkyky-

malli, jossa on keskeisenä asiana työssä jaksaminen, työn hallinta ja työyhteisön osallisuus.  

Tässä mallissa ihmisen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja kestävyys ovat vaikuttavia 

tekijöitä työntekijän jaksamisen kannalta. Nämä ovat merkityksellisiä tekijöitä mietittäessä 

poliisin fyysisen toimintakyvyn merkitystä työssäjaksamisen näkökulmasta. Poliisiorgani-

saation kannalta mietittynä resurssi- ja haittatekijät ovat suuressa roolissa työnkuvan vuoksi. 

Tähän vaikuttaa miten työorganisaatiossa tehdään mm. työnjaolliset ratkaisut. Tässä opin-

näytetyössä tarkastellaankin sitä aspektia, miten fyysinen työkyky vaikuttaa näihin työnja-

ollisiin ratkaisuihin. Fyysinen toimintakyky on tietenkin vain osa kokonaisuutta, mutta on 

tärkeä ymmärtää, miten se nivoutuu yhteen muiden työkyvyn ulottuvuuksien kanssa. Voisi 

ajatella, että hyvän fyysisen työkyvyn omatakseen on työntekijän muutkin osa-alueet sekä 

töissä, että henkilökohtaisessa elämässä oltava jonkinlaisessa tasapainossa. 

 

6.3 Ikääntymisen vaikutus työkykyyn 

Väestö ikääntyy ja sen vaikutukset näkyvät myös laajalti poliisiorganisaatiossa. Seuri (2010, 

291) kertoo kirjassaan, että monissa fyysisesti raskaissa töissä tarvitaan uutta työura-ajatte-

lua. Edelleen Seuri (2010/291) kommentoi, että näistä töistä on tulevaisuudessa pystyttävä 
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siirtymään kevyempiin tehtäviin suorituskyvyn heikentyessä. Miten tämä asia toimii käytän-

nössä poliisiorganisaatiossa, on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Ikääntyminen tuo mu-

kanaan vääjäämättä muutoksia, jotka näkyvät ennen kaikkea fyysisesti suorittavissa töissä. 

Muutoksia tapahtuu kehon rakenteessa, aerobisessa suorituskyvyssä, jota kuvataan maksi-

maalisella hapenottokyvyllä, voimantuotossa ja liikkumiskyvyssä. (Seuri 2010, 291-292). 

  

Fyysisesti raskaissa töissä on Suomessa totuttu siihen, että kun työntekijästä tulee työkyvy-

tön tällaiseen työhön, hänet laitetaan eläkkeelle. Vuoden 2005 alussa voimaan tulleen elä-

keuudistuksen seurauksena olisi nykyisin myös työntekijän edun mukaista, että työura jat-

kuisi, vaikkapa jossakin muussa ja ehkä jopa huonommin palkatussa työssä. Tämä tilanne 

on useilla työpaikoilla uusi ja vaatii koko työyhteisöltä uudenlaista ajattelua. (Seuri 2010, 

292). Poliisiorganisaatiossa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työkyvyltään fyysi-

sesti heikentyneet voisivat siirtyä tutkintaan. Tämän opinnäytetyön intressi onkin selvittää, 

sovelletaanko tällaista toimintamallia poliisiorganisaatiossa. On myös syytä pohtia niitä ris-

kejä mitä aiheutuu poliisin työn laadun ja luotettavuuden kannalta fyysisesti heikentyneestä 

työkyvystä. 

 

6.3.1 Työkyvyn heikkeneminen poliisissa 

Poliisiin valikoituu fyysisesti keskimääräistä hyväkuntoisempi ja psyykkisesti keskimää-

räistä tasapainoisempi osa ikäluokasta (Vuorensyrjä 2012, 20). Voidaan kuitenkin sanoa, 

että ikääntymisen vaikutukset ylipäätä terveyteen ja fyysiseen ja psyykkiseen toimintaky-

kyyn eivät silti eroa olennaisesti, kun verrataan poliisia ja muita toimialoja ja ammatteja. 

Vuorensyrjän (2012, 20) mukaan on mahdollista, että poliisin työssä kuormitustekijöistä ai-

heutuvan rasituksen vaikutukset ovat kumuloituvia. Poliisin työ on fyysisesti ja psyykkisesti 

raskasta ja se ilmenee yleensä voimakkaina hetkellisinä rasituspiikkeinä. Vuorensyrjän 

(2012, 20) mukaan tässä valossa tarkasteltuna on ymmärrettävää, että työkyvyn heikkene-

minen, joka on luonnollinen iän myötä tapahtuva prosessi, voidaan havaita poliisiaineistossa 

jonkin verran voimakkaampana kuin muiden ammattien aineistoissa. Tässä on myös var-

teenotettava huomio pohdittaessa poliisin fyysistä työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 

6.4 Henkilöstösuunnittelulla tehokkuuteen 

Tehokkuus-, vaikuttavuus- ja toiminnan sopeutustavoitteiden toteutumiseksi valmistaudu-

taan ennakoivissa henkilöstösuunnitteluissa julkisen talouden supistumiseen sekä 
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toimintaympäristön ja eläkelainsäädännön muuttumiseen varmistamalla osaamiseltaan ja 

työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. (Poliisin toiminta- ja taloussuunni-

telma 2017-2020 ja taloussuunnitelma 2016. Poliisihallitus., 8). 

Julkisen talouden supistumisen, toimintaympäristön muutosten ja eläkeuudistusten arvioin-

titulosten myötä kehitetään poliisin henkilöstösuunnittelua (Poliisin toiminta- ja taloussuun-

nitelma 2017-2020 ja taloussuunnitelma 2016. Poliisihallitus., 6). Vuoden 2016 keskeisiin 

toimenpiteisiin sisältyy poliisille luotava työikäohjelma, jonka ensimmäisenä painopisteenä 

on valmistautua eläkeuudistuksen vaikutuksiin. Työikäohjelman tavoitteena on henkilöstö-

johtamista, urasuunnittelua, työterveyttä ja toimintakykyä sekä palvelussuhde-ehtoja kehit-

tämällä lisätä tuottavuutta. Hankkeen tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista ja työky-

vyttömyyseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia sekä kannustaa hallituksen tavoitteiden mu-

kaisesti henkilöstöä jatkamaan työelämässä pidempään. (Poliisin toiminta- ja taloussuunni-

telma 2017-2020 ja taloussuunnitelma 2016. Poliisihallitus., 10).  Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on selvittää miten nämä toimintatavoitteet ilmenevät käytännössä. 

 

Terveyden ja talouden yhtälöä on myös tarpeellista mitata ja seurata. Terveyttä ja työkykyä 

tulisi seurata työntekijä- ja ryhmäkohtaisesti ja taloutta tulisi seurata kustannuspaikkakoh-

taisesti (Liukkonen 2016, 53). Tässä opinnäytetyössä haastattelut kohdistuvatkin yksikkö-

kohtaisesti. Tällä tavalla on mahdollisuus saada syvempi kuva yhden yksikön työkyvyn ja 

terveyden tilanteesta. 

7 HAASTATTELUT 

7.1 Kysymykset 

Haastattelimme viittä poliisia Ylivieskan poliisiasemalta opinnäytetyötä varten. Yksi heistä 

työskentelee esimiestehtävissä ja loput neljä työskentelevät miehistössä. Haastattelut tehtiin 

puhelimen välityksellä ja puhelut nauhoitettiin käsittelyä varten. Haastatteluun pyrittiin va-

litsemaan nuorempia ja vanhempia poliiseja niin virkaiältään, kuin myös fyysiseltä iältään. 

Haastateltaville lähetettiin kysymykset etukäteen, jotta he voisivat valmistautua haastattelui-

hin. Esimiehellä ja työntekijöillä oli hieman erilaiset kysymykset. Tällä haluttiin saada sa-

moihin asioihin vastaukset hieman erinäkökulmasta.  

Työntekijöille esitettiin osittain samoja kysymyksiä ja osittain hieman muunneltuja esimie-

hen kysymyksistä. Esimiehelle esitettävissä kysymyksissä haluttiin selvittää esimiehen nä-

kökulmasta katsottuna hänen mielipiteensä työntekijöidensä kunnosta ja kuntotestausjärjes-

telmää sekä sen kehittämistä. Miehistölle esitetyissä kysymyksissä haluttiin selvittää 
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työntekijöiden oma näkemys heidän omasta kunnostaan sekä mielipide kuntotestausjärjes-

telmästä ja siitä, voisiko sitä kehittää jollain tapaa heidän mielestään.  

 

7.1.1 Esimiehelle esitettävät kysymykset (Liite 1) 

Ensimmäinen kysymys esimiehelle oli ”Miten arvioisit työntekijöidesi työkykyä tällä het-

kellä? ja onko heikentyneellä työkyvyllä vaikutusta työssä suoriutumiseen”. Kysymyksellä 

haluttiin kartoittaa esimiehen näkemystä työntekijöidensä työkunnosta sekä hänen mielipi-

dettä hyväntyökunnon vaikutuksesta työhön.  

 

Toinen kysymys esimiehelle oli ”Miten arvioit työntekijöiden kehittävän ja ylläpitävän omaa 

fyysistä työkykyä?”. Kysymyksellä haluttiin selvittää, onko esimiehellä tietoa työntekijöi-

den liikunnan harrastamisesta ja sen riittävyydestä.  

 

Kolmas esimiehelle esitettävä kysymys kuului näin: ”Miten organisaatiossa tuetaan fyysisen 

työkyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä? Voisiko niitä mielestäsi kehittää?”. Kysymyksellä 

haluttiin selvittää miten poliisiorganisaatiossa tuettaan työntekijää liikunnan harrastami-

sessa.  

 

Neljäs kysymys: ”Mitä mieltä olet nykyisestä kuntotestauksesta? Millainen kuntotestausjär-

jestelmä Ylivieskan asemalla on?”.  Kysymyksellä haluttiin selvittää esimiehen mielipide 

nykyisestä kuntotestauksesta ja se, miten kuntotestaus toteutui Ylivieskan poliisiasemalla.  

 

Viides kysymys: ”Pitäisikö kuntotestauksella olla mielestäsi konkreettisempi vaikutus?  

Harjoitusohjelman noudattaminen? Esimiehen kanssa pidettävä palaveri kunnon parantami-

sesta?”. Kysymyksillä haluttiin selvittää olisiko esimiehellä ollut valmiiksi jokin idea kun-

totestauksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja olisiko jokin ehdotetuista vaihtoehdoista ol-

lut hänen mielestään hyvä idea.  

 

Kuudes kysymys: ”Jos työntekijä ei kykene ylläpitämään työtehtävien edellyttämää fyysistä 

työkykyä, niin tulisiko sen mielestäsi vaikuttaa työntekijän työnkuvaan? Miten?” Kysymyk-

sellä haluttiin selvittää esimiehen näkemys tilanteesta, jossa työntekijä ei ole enää fyysisesti 

hyvässä kunnossa eikä pysty parantamaan kuntoaan, niin tulisiko sen vaikuttaa työntekijän 

työtehtäviin ja miten se vaikuttaisi. Kysymykseen liitettiin ehdotus ”Kentältä tutkintaan?”.  
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Seitsemäs kysymys: ”Voisiko hyvillä testituloksilla olla mielestäsi jokin kannustin, mikä 

motivoisi ylläpitämään hyvää fyysistä kuntoa myös jatkossa?”. Kysymyksellä haluttiin sel-

vittää esimiehen kanta siihen, olisiko jonkin kannustimen asettaminen hyvästä testituloksista 

saaville hyvä idea.  

 

7.1.2 Henkilöstölle esitettävät kysymykset (Liite 2) 

Ensimmäinen työntekijöille esitettävä kysymys kuului näin: ”Miten arvioit oman fyysisen 

työkykysi?” Kysymykseen sisällytettiin ”Onko työkykysi heikentynyt?”, ”Miten se vaikut-

taa työhösi?” Kysymyksillä haluttiin selvittää työntekijöiden näkemys heidän omasta kun-

nostaan tällä hetkellä ja se, miten se vaikuttaa heidän töihinsä.  

 

Toinen kysymys: ”Miten arvioit fyysisten voimavarojesi riittävän nykyisessä tehtävässäsi 

myös tulevaisuudessa?” Kysymyksellä haluttiin selvittää, onko työntekijän kunto hänen 

mielestään sellainen, että hän jaksaa työskennellä sillä myös jatkossa.  

 

Kolmas kysymys: ”Mitä työntekijänä olet valmis tekemään fyysisen työkyvyn paranta-

miseksi?” Kysymyksellä haluttiin selvittää työntekijän motivaatio kunnon parantamiseen 

sekä hänen motivaationsa hyvän kunnon saamiseen tai sen ylläpitämiseen.  

 

Neljäs kysymys: ”Miten aktiivisesti sinä kehität fyysistä työkykyäsi ja millä tavoin?” Kysy-

myksellä haluttiin selvittää työntekijän tämän hetkinen liikunnan harrastamisen aktiivisuus 

ja se, millaista liikuntaa hän harrastaa:  

 

Viides kysymys: ”Miten organisaatiossa tuetaan fyysisen työkyvyn kehittämistä ja ylläpitä-

mistä? Voisiko niitä mielestäsi kehittää?” Kysymyksellä haluttiin selvittää työntekijän mie-

lipide organisaation tavasta tukea työntekijöiden liikuntaa ja se, olisiko siinä heidän mieles-

tään jotain kehitettävää ja miten sitä voisi kehittää.  

 

Kuudes kysymys: ”Mitä mieltä olet nykyisestä kuntotestauksesta ja millainen kuntotestaus-

järjestelmä omalla asemallasi on?” Kysymyksellä haluttiin selvittää työntekijän mielipide 

tämän hetkisestä kuntotestauksesta ja se, millainen tuntotestaus hänen omalla asemallaan on. 

 

Seitsemäs kysymys: ”Pitäisikö kuntotestauksella mielestäsi olla konkreettisempi vaikutus?” 

Kysymykseen sisällytettiin ehdotus: ”Harjoitusohjelman noudattaminen? Esimiehen kanssa 
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pidettävä palaveri kunnon parantamisesta?” Kysymyksillä haluttiin selvittää työntekijän 

mielipide siitä, että olisiko kuntotestien tuloksilla hyvä olla jotain konkreettista vaikutusta 

työntekijälle ja samalla ehdotettiin erilaisia toimintamalleja, joita testien tuloksien jälkeen 

voisi käyttää. 

 

Kahdeksas kysymys: ”Jos työntekijä ei kykene ylläpitämään työtehtävien edellyttämää fyy-

sistä työkykyä, niin tulisiko sen mielestäsi vaikuttaa työntekijän työnkuvaan? Miten?” Ky-

symykseen sisällytettiin myös ajatus ”Kentältä tutkintaan?”. Kysymyksellä haluttiin selvit-

tää työntekijän mielipide siitä, tulisiko fyysisen työkyvyn vaikuttaa suoraan työtehtäviin, 

mikäli työntekijä ei pysty ylläpitämään omaa fyysistä työkykyä työn edellyttämässä kun-

nossa.  

 

Yhdeksäs Kysymys: ”Pitäisikö hyvillä testituloksilla olla mielestäsi jokin kannustin, mikä 

motivoisi ylläpitämään hyvää fyysistä kuntoa myös jatkossa?” Kysymyksellä haluttiin sel-

vittää työntekijän mielipide siitä, olisiko hyvä idea, että hyvistä testituloksista myös palkit-

taisiin ansaitusti. 

 

7.1.3 Haastateltavien vastaukset 

Ensimmäiseksi haastateltiin esimiesasemassa olevaa 54-vuotiasta ja 32 virkavuotta omaavaa 

poliisia. Ensimmäiseen kysymykseen hän vastasi, että ylivoimainen enemmistö henkilökun-

nasta on yleisesti arvioituna hyvässä kunnossa. Hän myös jatkoi, että hyvin pienellä margi-

naaliryhmällä saattaa olla jotain pienempää ongelmaa, kuten ylipaino tai henkisiä uupumisia, 

joita saattaa olla vaikeampi tunnistaa. Myös jotain muuta pienempää työkykyä heikentävää 

saattaa olla kuten migreeniä, tai selkäkipuja.  Kysyttäessä heikentyneen työkyvyn vaikutuk-

sista, vastaus oli, että riippuu siitä, kuinka ankarasti työssä suoriutumista mitataan. Jos lähe-

tään täydellistä hakemaan, niin kyllä varmasti on eroa sillä, että toinen jaksaa tehdä yövuoron 

pikkuisen paremmin kuin toinen, mutta kaikki kuitenkin pystyvät yövuoroja tekemään. ”Ku-

kaan ei ole tullut sanomaan, ettei pystyisi suoriutumaan yövuoroista” hän sanoi. Haastatel-

tava esimies kertoi, että vuorotyön tekeminen vaatii hyvää työkykyä niin myös kahdentoista 

tunnin työvuoron tekeminen.  

 

Toiseen kysymykseen haastateltava esimies vastasi suurimman osan harrastavan fyysistä lii-

kuntaa hänen käsityksenä mukaan säännöllisesti. Pienempi osa ei harrasta liikuntaa niin ak-

tiivisesti, mutta pitää miettiä mikä lasketaan liikunnan harrastamiseksi. Pienempi osa, joka 
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ei harrasta liikuntaa niin aktiivisesti käy kuitenkin kävelyllä ja pyöräilemässä. Vain aivan 

yksittäistapaukset eivät välttämättä harrasta minkäänlaista fyysisen työkyvyn ylläpitoa.  

 

Kolmanteen kysymykseen esimies vastasi poliisissa olevan hyvä tilanne, sillä ajatuksena 

olisi, että poliisit saisivat käyttää kaksi tuntia viikossa työaikaa työkunnon ylläpitoon. Se ei 

ole lainakaan itsestään selvyys monessa muussa ammatissa. Toki sellaisiakin ammatteja löy-

tyy. Toinen seikka on kuitenkin se, että pystytäänkö työyhteisössä sitä mahdollisuutta aina 

antamaan ja esimies väitti, ettei se pysty. Esimerkiksi esimiehen omassa tehtävässä viikko-

liikunnan käyttöä ei ole kerennyt käyttämään pitkään aikaan, vaikka haluja olisi.  Töitä on 

niin paljon, ettei sitä kerkeä käyttämään. Tämä on esimiehen yksi näkökulma, mikä pitää 

ottaa huomioon. Hänen mukaansa olisi mahtavaa, jos kahden tunnin viikkoliikunta voitaisiin 

taata. Hänen mukaansa myös säännölliset urheilutapahtumat on hyvä malli, kuten viikoittai-

nen jäävuoro, jossa pystytään käydä pelaamassa jääkiekkoa.  

 

Haastateltava esimies vastasi neljänteen kysymykseen, että Ylivieskan asemalla kuntotes-

tausjärjestelyt on ulkoistettu ja se on osa työterveyshuollon toimenpiteitä. Hänen mielestään 

ne ovat ihan oikean suuntaisia testejä ja se toimii hyvin. Se mitä ne testaavat ovat ihan olen-

naisia asioita.  

 

Viidenteen kysymykseen haastateltava esimies vastasi, että kuntotestaajat voisivat antaa tes-

tattaville henkilökohtaista neuvoja, suosituksia ja ohjeita siitä, mitä kannattaa ruveta teke-

mään sekä mitä kannattaa jatkaa ja mikä kannattaa lopettaa. Testaajilta pitäisi tulla auto-

maattisesti ne neuvot mitkä ovat yksilöllisiä ja testituloksiin liittyviä. Nykyään testaaminen 

menee siten, että kun testit ovat ohi niin homma loppuu ja lähdetään kotiin. Esimiehen kanssa 

pidettävää palaveria haastateltava esimies ei kannata ollenkaan, sillä hänen mielestään kun-

totestit ja fyysisen kunnon parantaminen pitää olla työntekijän ja kuntotestaajan tai työter-

veyden välinen asia. Esimiehen pitää pystyä luottamaan työterveyshuoltoon siten, että se 

pystyy, mikäli mahdollista, tsemppaamaan työntekijää. 

  

Kuudenteen kysymykseen haastateltava esimies kertoi, että työnkuvan vaihtuminen tilan-

teissa, missä esimerkiksi työntekijän fyysinen työkyky on tilapäisesti heikentynyt, on arki-

päivää. Hän sanoi: ”Kyllä esimiesten pitää pystyä järjestelmään asioita silloin kun joku ei 

pysty omia tehtäviään hoitamaan fyysisten rajoitteiden takia, se on ihan selvä asia.” 
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Seitsemänteen kysymykseen esimies vastasi, että asiasta on keskusteltu ja yhtenä vaihtoeh-

tona keskusteluissa on ollut esimerkiksi paremman palkan maksaminen hyvässä kunnossa 

oleville työntekijöille. Hän sanoi kuitenkin, ettei porukasta tarvitse alkaa leipomaan urheili-

joita. Perus hyvässä kunnossa oleminen riittää ja itsestään huolehtimiseen kannustetaan, 

mutta poliisissa työskenteleminen ei vaadi, että työntekijä on urheilija. Ylivieskassa on käy-

tössä kuntopassi systeemi mihin merkitään liikkumiset ja testiajan jälkeen parhaat palkitaan, 

että pientä kannustinta on olemassa. Haastateltavan esimiehen mukaan perusterveyteen liit-

tyvissä asioissa kuten esimerkiksi alkoholin tai tupakan polton vähentämiseen tai sen lopet-

tamiseen tulee kannustaa ennemmin kuin siihen, että ruvetaan potkimaan porukkaa puntti-

salille tai juoksemaan. Se, haluaako joku edetä urheilussa kunto- tai kilpaurheilijaksi, on 

jokaisen oma valinta. Hyväkuntoiset työntekijät kuitenkin hyödyttävät työyhteisöä.  

 

Seuraavaksi kuulusteltiin miehistöön kuuluvia työntekijöitä satunnaisessa järjestyksessä. 

Haastateltavat olivat niin iältään kuin virkaiältään eri ikäisiä. Haastattelimme 31-vuotiasta 

miestä, 57-vuotiasta naista, 37-vuotiasta miestä sekä 32-vuotiasta miestä. Virkaikää heillä 

oli samassa järjestyksessä lueteltuna 8-vuotta, 30-vuotta, 15-vuotta ja 9 vuotta. Käytämme 

seuraavassa osiossa, jossa käymme heidän vastauksena läpi, lyhenteitä M31, N57, M37 ja 

M32. M=mies ja N=nainen. 

 

Ensimmäiseen kysymykseen M31, N57 sekä M37 vastasivat omaavansa hyvän työkyvyn. 

M32 vastasi pitävänsä työkykyään aivan keskivertona. M31 vastasi hyvän työkyvyn autta-

van vuorotyössä jaksamiseen. N57 vastasi hyvä työkyvyn vaikuttavan jaksamiseen ja yöllä 

valvomiseen sekä työtehtäviin, joissa saattaa tulla fyysistä rasitusta kuten painitilanteet tai 

juoksemistilanteet. M37 vastasi hyvän työkyvyn auttavan työssä jaksamiseen esimerkiksi 

yövuoroissa valvomiseen. Hyvä työkyky auttaa M37 mukaan myös työtehtävissä suoriutu-

miseen ja mieli pysyy virkeänä. M32 vastasi työkyvyn vaikuttavan työtehtävistä suoriutu-

miseen sekä kaikkeen jaksamiseen erilaisissa tilanteissa kuten esimerkiksi painitilanteissa.  

 

Toiseen kysymykseen M31 kertoi, että ainakin pitää tehdä jotain sen eteen, että voimavarat 

riittävät nykyisessä työtehtävässä myös tulevaisuudessa. Säännöllinen liikunta ja elämänta-

pojen kunnossapito auttaa työkyvyn pitämiseen hyvällä tasolla. N57 vastasi, että tulee aina 

harrastamaan liikuntaa, mutta esimerkiksi nivelien kuluminen tai niiden rikkoutuminen vai-

keuttaa liikkumista tai ainakin kaventaa alaa, miten voi liikkua. M37 vastasi, että näillä nä-

kymin voimavarat riittävät hyvin ainakin seuraavat kymmen vuotta. M32 vastasi, että 
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voimavarat riittävät myös tulevaisuudessa, kun muistaa pitää kuntoa yllä. Hän ei kuitenkaan 

näe miksi se ei yhtäkkiä riittäisikään.  

 

Kolmanteen kysymykseen M31 kertoi olevansa valmis harrastamaan liikuntaa säännöllisesti 

ja noudattamaan hyvää ruokavaliota sekä muita hyviä elämäntapoja.  N57 vastasi, että hä-

nellä tulee lenkkeiltyä ja hän kertoi tiedostavansa sen, että jos ei tule liikuttua, niin silloin ei 

jaksa olla töissäkään. N57 kertoi pitävänsä huolen siitä, että tulee liikuttua. M37 kertoi ole-

vansa valmis aktivoimaan itseään ja uusien juttujen kokeilemisen kautta pyrkii kehittämään 

omaa fyysistä kuntoaan uusilla jutuilla. M32 vastasi, että suurimmaksi osaksi kunnon paran-

taminen jää omalla ajalla tehtäväksi kuntoiluksi. Aika vähän pystyy käyttämään työaikana 

käytettävää urheiluaikaa. Omalla ajalla on tavoitteena harrastaa kuntoilua kuten kuntosalilla 

käyntiä ja kesällä maantiepyöräilyä.  

 

Neljänteen kysymykseen vastattiin siten, että M31 vastasi pyrkivänsä harrastamaan liikuntaa 

neljä kertaa viikossa. M31 liikkuvansa esimerkiksi käymällä salilla sekä pyöräilemässä ja 

talvella hiihtämässä. N57 kertoi harrastavansa liikuntaa vapaapäivinä pidempiä lenkkejä ja 

koiran kanssa tulee käytyä lenkillä päivittäin. N57 kertoi harrastavansa kuntosalilla käyntiä, 

sauvakävelyä ja talvella hiihtämistä.  M37 vastasi harrastavansa tällä hetkellä säännöllisesti 

judotreeneissä käyntiä sekä valmentavansa lasten judotreenejä viikoittain. Hyötyliikunta 

M37 vastasi harrastavansa työnkuvan puolesta joka päivä puolesta tunnista tuntiin koiran 

ulkoiluttamisen ja koiran treenaamisen muodossa. Punttisalitreeniä taikka kahvakuulatreeniä 

M37 kertoi tekevänsä silloin tällöin muun liikkumisen rinnalla.  M32 kertoi harrastavansa 

liikuntaa siten että jotain tulisi tehtyä, kuten punttitreeniä tai lenkillä käyntiä. Hän kertoi, että 

toki parantamista olisi, sillä välillä treenaaminen hieman jää vähemmäksi.  Syksyllä on esi-

merkiksi metsästystä ja muita hommia. Talvella ja kesällä on kuitenkin tavoitteena, että lii-

kuntaa tulee harrastettua useamman kerran viikossa, ainakin kahdesta kolmeen kertaan vii-

kossa.  

 

Viidenteen kysymykseen M31 kertoi organisaation tukevan liikkumista kahden tunnin viik-

koliikunnalla sekä isompiin urheilutapahtumiin osallistumisen tukemisena. M31mainitsi 

myös virkistyspäivinä harrastettavasta liikunnasta. M31 kertoi kehittämisen kohteeksi sen, 

että viikkoliikuntaa käyttäessä työntekijä saisi oikeasti käyttää hänelle luvatun ajan urheile-

miseen eikä silloin olisi pakko urheilla aseman punttisalilla, vaan voisi lähteä esimerkiksi 

lenkille tai vastaavaa. M31 mainitsi myös, että viikkoliikuntaa käytettäessä olisi hyvä, jos 

puhelinta ei tarvitsisi koko ajan päivystää, vaan ajan saisi käyttää urheilemiseen. M31 
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mainitsi myös, että viikkoliikuntaa voisi olla myös enemmän. Olisi hänen mukaansa myös 

hyvä, jos hiljaisina aikoina, jolloin ei ole tehtäviä, voisi urheilla enemmän työaikana, kuin 

sen kaksi tuntia. N57 vastasi työaikana käytettävän liikunta-ajan olevan hyvä asia, mutta sitä 

ei välttämättä kerkeä kerrankaan kuukaudessa käyttämään. Liikunnan harrastaminen jää 

omalle ajalle.  M37 kertoi, että tällä hetkellä käytössä oleva kaksi tuntia työajan käyttöä 

liikkumista varten on ollut pitkään. M37 kertoi, että organisaation tuki fyysisen työkyvyn 

ylläpitämiseen on heikentynyt, sillä Smartum-setelit poistettiin käytöstä. Ennen Smartumia 

työnantaja pystyi tukemaan työntekijän liikkumista kustantamalla osan jostain liikuntapai-

kan kustannuksista, mutta sekin on jäänyt pois. M37 kertoi itse käyttäneensä liikuntapaik-

koja, joita työnantaja aikaisemmin tuki. M37 mielestä työnantaja on ottanut takapakkia työn-

tekijän liikunnan tukemisen osalta. M32 vastasi, että kyllähän kaksi tuntia viikossa on pa-

rempi kuin ei mitään, mutta harvemmin se parituntia toteutuu. Työvuoroista johtuen kahta 

tuntia viikossa ei pysty käyttämään, ellei partioita satu olemaan töissä enemmän. Tilannetta 

voitaisiin parantaa hänen mukaansa esimerkiksi työvuorojen paremmalla organisoinnilla, 

että kaikilla ryhmillä olisi mahdollisuus käyttää kaksi tuntia viikossa liikuntaan.  

 

Kuudenteen kysymykseen vastattiin seuraavasti: M31 kertoi kuntotestien olevan kahden-

vuoden välein ja ulkopuolinen firma tulee sen tekemään. Hänen mielestään testien olevan 

helpot, sillä viitearvot testien läpäisyyn eivät ole vaativia. M31 kertoi pyöräilystäkin saa-

neensa melko helposti hyvän numeron. M31 kertoi testien olevan kuitenkin monipuoliset, 

sillä niissä on toistokyykkyä testiä ja käsivoima testiä, mutta testit ovat kuitenkin helpot. 

M31 sanoi, että hänen mielestään on aika erikoista, että terveiden työntekijöiden täytyy ha-

kea lääkäristä lappu, että kuntotesteihin saa osallistua. Se on M31:n mukaan myös hieman 

erikoista, että jollain verukkeella hyvä kuntoinen mies ei saa osallistua testeihin.  57 kertoi 

ulkopuolisen testaajan tekevän testin joka toinen vuosi. Se on hänen mielestään hyvä juttu 

ja se lisää motivaatiota harrastaa liikuntaa, kun tietää testien olevan edessä. M37 kertoi, että 

Ylivieskassa noudatetaan ulkopuolisen testaajan tekemää kuntotestiä. Hänen mielestään ny-

kyisellä kuntotestauksella saadaan karsittua jäävuoren huiput ja saadaan kartoitettua ne hen-

kilöt, joilla kunto on oikeasti huono. ”Ei se minun mielestä ehkä palvele meidän työyhteisöä” 

M37 sanoi. M37 kertoi, että ainoastaan ergometripyöräily mittaa fyysistä kuntoa. M37 ker-

toi, että testi on melko helppo eikä siinä haeta testattava rajoja. Lisäksi M37 kertoi testaus-

järjestelyiden tuntuvan melko raskailta, kun testaaja on ulkopuolinen ja testiin pitää varata 

työaikaa erikseen. M37 kertoi myös, että hänelle on epäselvää se, mitä tapahtuu, jos testejä 

ei läpäise. M32 kertoi, että kuntotestit pidetään kahden vuoden välein, vaikka hänen tullessa 

töihin oli aika pitkä pätkä, ennen kuin hän osallistui testeihin. Hänen mielestään on hyvä 
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systeemi, että kuntoa testataan, mutta kehitettävää olisi, sillä kuntotestien tulokset tai kunto-

testien tekemättömyys ei vaikuta millään tavalla.  

 

Seitsemänteen kysymykseen vastattiin siten, että M31 mietti, että työnantaja voisi kannus-

taa, jos testit menisivät hyvin. M31 pohti, että mikä idea on koko kuntotestauksella, jos tes-

tien mennessä todella huonosti, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. M31 kertoi, että samanta-

painen toimintamalli voisi olla poliisissa kuten myös palokunnassa: Työntekijä ei savu-

sukella, jos hän ei läpäise testejä. M31 pohti vaihtoehtoa, että työntekijälle annettaisiin mah-

dollisuus kohottaa kuntoa puolivuotta epäonnistuneiden testien jälkeen ja sitten testit pidet-

täisiin uudestaan. Mikäli testit eivät menisi silloinkaan läpi, niin työntekijä voitaisiin siirtää 

fyysisesti kevyempiin töihin. N57 mielestä työnantaja voi päättää sen, tulisiko kuntotestillä 

olla jokin vaikutus. N57 kertoi, että tilanteissa, joissa työntekijän terveyden tila ei enää kestä 

kuntotestien suorittamista, hänet ohjataan lääkärin puheille tai jos testituloksissa on jotain 

moitittavaa niin silloin ohjataan myös lääkärille. N57 kertoi, että hänen mielestään ei olisi 

mitään pahaa, jos työantaja puuttuisi kuntotestituloksiin esimerkiksi palaverin muodossa. 

M37 vastasi, että olisi hyvä tietää konkreettinen vaikutus sille, jos testejä ei pääse läpi, kun 

kerran testejä ylipäätään on.  M32 kertoi vaikuttavuutta tulisi lisätä.  Hänen oli vaikea sanoa 

mikä olisi oikea tapa lisätä vaikuttavuutta, mutta jotain voitaisiin tehdä. Harjoitusohjelman 

tekeminen ja sen noudattaminen voisi olla M32:n mukaan hyvä tapa vaikuttaa huonoihin 

testituloksiin tai esimiehen kanssa käytävää palaveri voisi olla toinen vaikutuksen lisäämi-

nen. M32 kertoi, että vaikka kaikkia testin osia ei ole suoritettu tai testi on kokonaan jätetty 

suorittamatta, ei se ole vaikuttanut käytännössä mihinkään.  

 

Kahdeksanteen kysymykseen M31 vastasi jo kysymyksessä seitsemän, että mikäli työntekijä 

ei läpäisisi uusi kuntotestejä, niin hänet voitaisiin silloin siirtää fyysisesti kevyempiin hom-

miin. N57 vastasi, että heikentynyt fyysinen työkyky tulisi vaikuttaa työntekijän työnkuvaan. 

Silloin, kun huono työntekijän fyysinen toimintakyky ei ole tarpeeksi hyvällä tasolla, on se 

myös terveysriski, koska toisen työntekijän pitää huolehtia silloin toisesta. M37 pohti, että 

pystyykö työntekijä olemaan kenttätehtävissä, jos testejä ei läpäise. M37 kertoi myös, että 

työntekijä voisi siirtyä esimerkiksi sisätöihin, kunnes työkunnon on saanut kohotettua tarvit-

tavalle tasolle. M32 ei osannut sanoa, miten huono fyysinen työkyky tulisi vaikuttaa työnte-

kijän työnkuvaan.  

 

Yhdeksänteen kysymykseen M31 kertoi, että jokin kannustin voisi olla hyvien testitulosten 

seurauksena paikallaan. M31 mainitsi esimerkiksi Smartum-seteleiden antamainen 
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palkintona voisi olla hyvä vaihtoehto. N57 vastasi, että jokin kannustin olisi hyvä idea. M37 

vastasi, että jokin kannustin motivoisi liikkumaan enemmän. M37 pohti, että esimerkiksi 

jokin lahjakortti voisi olla hyvä palkinto. M32 vastasi, että jokin kannustin voisi olla. Hän 

mainitsi, että esimerkiksi suurissa yrityksissä on kannustimia. Jokin lahjakortti voisi olla 

esimerkiksi hyvä kannustin tai ainakin enemmän kuin ei mitään.  

 

M31 mainitsi haastattelun lopussa, että polkupyörätestin sijaan voisi olla mahdollisesti juok-

sutesti. Hänen mielestään se voisi mitata paremmin aerobista suorittamista. Kuntotestitkin 

voisi olla M31 mukaan vaativammat, ettei niistä pääsisi niin helposti läpi. M31 pohti, että 

kuntotesteissä voisi olla käytännön läheisempiä liikkeitä, mitkä mittaisivat työtehtävissäkin 

fyysisesti kuormittavia ja fyysistä kuntoa vaativia suorituksia. Siten kuntotestaus olisi lä-

hempänä verrannollinen myös työtehtävissä tarvittavaan kuntoon. M37 kertoi lisäksi, että 

hänen mielestään olisi tärkeää, että työnantaja tukisi työntekijän vapaa-ajan liikkumista 

enemmän. M32 kertoi, että nykyään työntekijän kuntoilua tuetaan vähemmän, sillä sitä on 

tuettu aikaisemmin esimerkiksi Smartum-seteleiden muodossa. Nykyään suunta on menossa 

siihen, että kaikkia työntekijän etuuksia vähennetään kuntoilun osalta.  

  

Haastattelijan näkökulmasta kaikkien haastateltavien kanssa haastattelutilanteet olivat avoi-

mia ja haastateltavat kertoivat aidosti omat mielipiteensä kysymyksiin liittyvistä asioista.  

 

 

 

 

 

8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

8.1 Kuntotestauksen merkitys poliisin työelämässä 

Opinnäytetyön aihe muokkautui matkan varrella. Keskustelu kuntotestauksesta, kuntotestien 

suoritustavasta ja fyysisen toimintakyvyn vaatimuksista herättivät ristiriitaisia ajatuksia vi-

rassa olevissa poliiseissa. Tämän vuoksi tuntui tärkeältä selvittää kuinka kuntotestin suorit-

taminen vaikuttaa käytännössä poliisien työelämässä. Ongelmaksi koettiin se, että kuntotes-

tauksella ei ollut riittävästi käytännön merkitystä. Vaikka kuntotestiin ei lääkärin arvion mu-

kaan edes saanut osallistua taikka sen suoritti hylätysti, sillä asialla ei ollut työn taikka työn 

kuvan kannalta konkreettista vaikutusta. Tätä seikkaa halusimme tutkia laajemmin ja 
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kartoittaa sekä lainsäädännöllisestä näkökulmasta sekä poliisimiesten omien kokemusten ja 

näkemysten näkökulmasta, miten kuntotestaus toimii käytännössä ja olisiko tässä kokonai-

suudessa jotakin muutettavaa. Alueelliset ja yksikkökohtaiset erot on toki huomioitava, eikä 

tätä tutkimusta voida käyttää laajamittaiseen kuntotestauskäytäntöjen parantamiseen taikka 

fyysisen työkyvyn hahmottamiseen. Tutkimusalueemme on suppea, käsittäen Oulun poliisi-

laitoksen alaisuudessa toimivan Ylivieskan poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorin. Tällä 

tavalla pyrimme kuitenkin saavuttamaan syvällisemmän kuvan yhden yksikön tilanteesta 

sekä edistämään alueellisia käytäntöjä ja vaikuttamaan fyysisen työkyvyn merkitykseen ja 

tärkeyteen. 

 

Kokonaisuuden kannalta on tärkeä tarkastella kuntotestauksen lisäksi poliisimiehen omaa 

käsitystä fyysisestä työkyvystään sekä organisaation tukitoimista fyysisen työkyvyn tuke-

miseksi. Haastattelujen pohjalta saimme näkemyksen, mikä tuo esille sekä poliisimiehen 

oman käsityksen omasta fyysisestä työkyvystään sekä mielipiteitä tukitoimien riittävyydestä 

ja kehitystarpeista. Esimiehen haastattelu tuo myös toisen näkökulman aiheeseen, jonka poh-

jalta on mahdollisuus vertailla, onko poliisimiesten käsitys omasta työkyvystään sekä tuki-

toimien riittävyydestä samassa linjassa esimiestason kanssa. 

 

8.2 Kuntotestaus ja kehitystarpeet 

Ylivieskan poliisiasemalla kuntotestaus tilataan ulkopuoliselta taholta. Kuntotestissä mitat-

tavat liikkeet ovat ergometripyöräily, pystypunnerrus käsipainoilla, istumaan nousu sekä 

toistokyykky. Testit suoritetaan kahden vuoden välein. (Liite 6). 

Kuntotestauskäytäntö olisi jossain määrin tarkasteltava uudestaan. Työelämässä suoritettava 

kuntotesti koettiin osittain liian helpoiksi, eikä se mittaa kuntoa riittävän hyvin.  Kuntotesti 

voisi olla myös käytännönläheisempi, jotta se vastaisi paremmin työelämän vaatimuksia. 

Kuitenkin aseman esimiehen mukaan testauskäytäntö on toimiva, mutta sillä voisi kuitenkin 

olla konkreettisempi vaikutus esimerkiksi työnkuvaan. Tarvetta esimiehen kanssa käytävään 

palaveriin ei koettu tarpeelliseksi kuntotestaukseen liittyen, mutta palaute sekä ohjeistus 

kunnon kehittämiseen olisi hyvä saada testausryhmältä. Tällä hetkellä neuvoja ja ohjeita ei 

saada, joka kuitenkin olisi myös olennainen osa kuntotestien vaikuttavuuden kannalta tar-

kasteltuna. Neuvojen ja ohjeiden myötä kuntotestauksen merkitys korostuisi ja sitä kautta 

saisi myös suuntaviivoja oman fyysisen työkyvyn kehittämiseen. Kuntotestauksella ei ole 

tällä hetkellä konkreettisia vaikutuksia työnkuvan suhteen.  
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8.3 Fyysisen työkyvyn arviointi 

Fyysinen työkyky koettiin pääsääntöisesti hyvänä. Haastattelujen pohjalta koettiin tärkeäksi 

ylläpitää fyysistä työkykyä, jotta selviytyisi työtehtävistä sekä työn asettamista vaatimuk-

sista. Hyvän fyysisen kunnon koettiin auttamaan työssä jaksamiseen. 12-tuntiset työvuorot 

ovat pitkiä ja varsinkin yövuoroista selviytymisen kannalta koettiin hyvä fyysinen työkyky 

olennaiseksi. Jokainen koki edistävänsä omaa fyysistä työkykyään liikkumalla säännölli-

sesti. Liikunnan muodossa ei välttämättä otettu huomioon fyysisien ominaisuuksien moni-

puolista kehittämistä, vaan tärkeämmäksi koettiin mielekkyys liikuntamuotoon. Tämä asia 

ei tue parhaalla mahdollisella tavalla poliisin fyysisen työkyvyn edellytyksiä, mutta esimies-

tasolta tämä koettiin kuitenkin riittäväksi. Hyvä fyysinen työkyky ei tarkoita sitä, että pitäisi 

olla urheilija taikka liikkua tavoitteellisesti. Tärkeää esimiehen näkökulmasta oli se, että jo-

kainen harrastaa vapaa-ajallaan jonkinlaista liikuntaa oman työkyvyn ylläpitämiseksi. Ase-

man esimies koki, että hänen alaisensa ovat riittävässä fyysisessä kunnossa ja suoriutuivat 

fyysiseltä työkyvyltään hyvin työn asettamista vaatimuksista. Oma työkyky ja voimavarat 

tulevaisuudessa koettiin myös riittäväksi. 

 

8.4 Organisaation tuki fyysisen työkyvyn edistämiseksi sekä kehitysideat 

Viikkoliikuntakäytäntö koettiin hyväksi tavaksi tukea fyysisen työkyvyn edistämistä ja yl-

läpitämistä. Ongelmaksi koettiin se, että työajan puitteissa suoritettavaa kahden tunnin lii-

kuntaa kerran viikossa oli kuitenkin käytännössä vaikea toteuttaa. Viikkoliikunta voidaan 

toteuttaa työtilanteen niin salliessa ja käytännössä tämä mahdollisuus tulee melko harvoin. 

Tähän vaikuttaa työkiire ja käytössä olevat resurssit. Poliisimiehen on oltava valmiina työ-

tehtävien hoitoon myös viikkoliikunnan aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että liikunnan aikana 

on oltava tavoitettavissa ja liikunta on käytännössä suoritettava poliisiaseman kuntosalilla. 

Tämä rajoittaa liikunnan toteutumista, eikä tee liikkumisesta niin mielekästä. Liikuntamah-

dollisuuksien monipuolisempi toteutustapa koettiin siis tärkeäksi sekä se, että liikuntavapaan 

saisi suorittaa ilman työpainetta. Liikuntaa olisi myös hyvä kyetä harrastamaan töissä hiljai-

sina aikoina. Poliisin työssä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska poliisin tehtävä ei 

perustu ainoastaan hälytystehtävien hoitamiseen vaan se sisältää myös valvontatehtäviä sekä 

yleisen järjestyksen ylläpitämistä. Tässä mielessä poliisin työ eroaa esimerkiksi pelastuslai-

toksen työstä. Myös se tosiasia, että jos on esimerkiksi kenttäjohtajan parina, viikkoliikun-

nan toteuttaminen on mahdotonta.  
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Mahdollisuus kuntoliikuntatapahtumiin sekä yksikön virkistyspäivä koettiin positiivisena 

asiana. Virkistyspäivän aikana on mahdollisuus osallistua vaihtoehtoisiin liikuntamuotoihin. 

Työajalla suoritettava yksikön virkistyspäivä on myös osa yhteisöllisyyttä ja edistää siten 

hyvää työilmapiiriä sekä työhyvinvointia. 

 

Ylivieskan poliisiaseman jääkiekkovuoro koettiin hyvin toimivaksi fyysisen työkyvyn kan-

nalta. Sen koettiin edistävän myös työyhteisön yhteishenkeä sekä ilmapiiriä. Jääkiekkovuoro 

on aina samaan aikaan, joten se on toimiva ratkaisu viikkoliikunnan toteutumiselle.  

Liikunnan tukemisen kannalta koettiin tärkeäksi myös se, että olisi jonkinlainen kannustin 

fyysisen kunnon kehittämiseksi. Ennen käytössä olleet kuntosetelit ovat poistuneet ja tämä 

katsottiin negatiiviseksi asiaksi. Kannustimen rahallinen arvo ei välttämättä ole niin suuri, 

mutta eleenä sekä arvostuksen osoituksena esimerkiksi kuntoseteli taikka pieni lahjakortti 

urheiluliikkeeseen koettiin hyväksi tavaksi tukea työyhteisön liikkumista ja fyysisestä kun-

nostaan huolehtimista. Yleisesti koettiin, että suuntaus liikunnan tukemiseen on tällä hetkellä 

väärä. 
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LIITE 1 

Haastattelututkimuksen kysymykset Ylivieskan poliisiaseman valvonta- ja hälytyssek-

torin esimiehelle: 

1. Miten arvioisit työntekijöidesi työkykyä tällä hetkellä?  

-  Onko mielestäsi heikentyneellä työkyvyllä vaikutusta työssä suoriutumiseen?  

2. Miten arvioit työntekijöiden kehittävän ja ylläpitävän omaa fyysistä työkykyään?  

3. Miten organisaatiossa tuetaan fyysisen työkyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä? Voisiko 

niitä mielestäsi kehittää?  

4. Mitä mieltä olet nykyisestä kuntotestauksesta? Millainen kuntotestausjärjestely Ylivies-

kan asemalla on?  

5. Pitäisikö kuntotestauksella mielestäsi olla konkreettisempi vaikutus?  

- Harjoitusohjelman noudattaminen? Esimiehen kanssa pidettävä palaveri kunnon  

parantamisesta?  

6. Jos työntekijä ei kykene ylläpitämään työtehtävien edellyttämää fyysistä työkykyä, niin 

tulisiko sen mielestäsi vaikuttaa työntekijän työnkuvaan? Miten?  

- Kentältä tutkintaan?  

7. Voisiko hyvillä testituloksilla olla mielestäsi jokin kannustin, mikä motivoisi ylläpitämään 

hyvää fyysistä kuntoa myös jatkossa?  

 

 



 

 

LIITE 2 

 

Haastattelututkimuksen kysymykset Ylivieskan poliisiaseman valvonta- ja hälytyssek-

torin poliisimiehille: 

1. Miten arvioit oman fyysisen työkykysi?  

- Miten se vaikuttaa työhösi?  

2. Miten arvioit fyysisten voimavarojesi riittävän nykyisessä tehtävässäsi myös tulevaisuu-

dessa?  

3. Mitä työntekijänä olet valmis tekemään fyysisen työkyvyn parantamiseksi?  

4. Miten aktiivisesti sinä kehität fyysistä työkykyäsi ja millä tavoin?  

5. Miten organisaatiossa tuetaan fyysisen työkyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä? Voisiko 

niitä mielestäsi kehittää?  

6. Mitä mieltä olet nykyisestä kuntotestauksesta ja millainen kuntotestausjärjestelmä omalla 

asemallasi on?  

7. Pitäisikö kuntotestauksella mielestäsi olla konkreettisempi vaikutus?  

- Harjoitusohjelman noudattaminen? Esimiehen kanssa pidettävä palaveri kunnon paranta-

misesta?  

8. Jos työntekijä ei kykene ylläpitämään työtehtävien edellyttämää fyysistä työkykyä, niin 

tulisiko sen mielestäsi vaikuttaa työntekijän työnkuvaan? Miten?  

- Kentältä tutkintaan?  

9. Pistäisikö hyvillä testituloksilla olla mielestäsi jokin kannustin, mikä motivoisi ylläpitä-

mään hyvää fyysistä kuntoa myös jatkossa?  
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Poliisimiehen tulee ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammat-
titaitoa (Laki poliisin hallinnosta 1992/110). Poliisin työ on tutkimusten mu-
kaan fyysiseltä kannalta todettu pääosin suhteellisen matala kuormitteisek-
si, mutta työhön sisältyy hetkellisiä raskaita kuormitushuippuja. 

Poliisihallituksen määräyksen 2020/2012/1488 mukaisesti myös vartijoiden 
työkunto testataan ja he voivat käyttää kaksi tuntia työaikaa viikossa pääl-
lystön hyväksymään liikuntaharjoitteluun. Vartijoiden kahden tunnin viikko-
liikuntaoikeus edellyttää työkuntotestiin osallistumista. 

Työkyky perustuu toimintakykyyn, jolla selviydytään työn ruumiillisista, 
henkisistä, sosiaalisista ja eettisistä vaatimuksista yli- tai alikuormittumatta 
tai väsymättä liikaa. Työkykyä arvioitaessa toimintakyky on suhteutettava 
työn vaatimuksiin. Fyysinen toimintakyky on yksi työkyvyn edellytyksistä ja 
sitä tärkeämpi mitä enemmän työssä esiintyy fyysisiä kuormitustekijöitä. 
Fyysinen toimintakyky jaetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja lii-
kuntaelinten toimintakykyyn sekä kehon ja liikkeiden hallintaan.

Työturvallisuuslain 10 § mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne 
huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
mm. työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä pyrittävä mahdollisuuksi-
en mukaan vähentämään niitä. Poliisimiehen työn kuormittavuutta ei voida 
kokonaan poistaa, joten työnantajan on pyrittävä varmistamaan henkilöstön 
jaksaminen kuormittavassa työssä. 

Ohjeistamalla poliisimiesten ja vartijoiden työkuntotestauksen toteutuksen, 
Poliisihallitus haluaa osaltaan varmistaa, että poliisimiehet ja vartijat ovat 
työtehtäviensä edellyttämässä työkunnossa ja että työkuntotestaukset to-
teutetaan yhteneväisesti poliisin yksiköissä. Lisäksi Poliisihallitus haluaa 
oheisella määräyksellä tukea henkilöstön työhyvinvointia ja motivoida hen-
kilöstöä omaehtoiseen työkunnon ylläpitämiseen ja edistämiseen.
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