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2000-luvulla ratsupoliisitoiminta nousee tai tuhoutuu sen mukaan, kuinka hyvin se pystyy
vastaamaan kysymykseen siitä, miten hevosten selästä käsin voidaan tuottaa lisäarvoa
muuhun poliisitoimintaan verrattuna?
       -Martin Koopmann, Hannoverin ratsupoliisin päällikkö, 2017

1 JOHDANTO

1.1 Ratsupoliisin jouha-toiminta

Joukkojenhallintaan liittyvä toiminta (jatkossa jouha), on poliisin tehtävää, jota suorittaa

erityisen koulutuksen saanut ja erityisesti tarkoitusta varten varusteltu henkilöstö. Jouhan

tarkoituksena on vaikuttaa sellaiseen väkijoukkoon, joka väkivaltaisella käytöksellä

vaarantaa tai häiritsee yleistä järjestä ja turvallisuutta. Tämän lisäksi jouhan tehtäviin

kuuluu myös muut sellaiset tehtävät, joissa tarvitaan jouhan erikoiskoulutusta tai

-varusteita. (Poliisihallitus 2018, 1.)

Osana jouha-joukkoja ratsupoliiseilta edellytetään perehtyneisyyttä jouha-toimintaan ja

asianmukaista varustelua. Poliisin joukkojenhallinta (JOUHA) -määräyksen mukaan

ratsupoliiseja voidaan käyttää tilanteen vaatimalla tavalla joko omana yksikkönään tai

osana jouha-joukkuetta. (Poliisihallitus 2018, 3–4.)

Sen jälkeen, kun Turun ratsupoliisitoiminta lakkautettiin helmikuussa 2016 (Turun

Sanomat 2015), Helsingin Ratsupoliisista tuli ainoa ratsupoliisiyksikkö Suomessa. Tämän

opinnäytetyön aloitustilanteessa Helsingin Ratsupoliisissa oli kahdeksan hevosta, joista

kaikkien koulutustaso oli riittävän hyvä, että niitä pystyi käyttämään jouha-tehtävillä.

Työntekijöitä yksikössä oli tosiasiallisesti yksi ylikonstaapeli ja seitsemän vanhempaa

konstaapelia. Henkilövahvuudesta ainoastaan kaksi oli työskennellyt ratsupoliisina

pidempään kuin kaksi vuotta ja niistä toisella eläkkeelle jäämisen mahdollistava ikäraja oli

jo ylitetty. Työntekijöistä kolme oli työskennellyt ratsupoliisina alle puoli vuotta.

Kaikista kahdeksasta aktiivisesti Ratsupoliisissa työskentelevistä konstaapelista ainoastaan

kolme oli suorittanut Ratsupoliisille räätälöidyn jouha-kurssin. Yksi työntekijä oli

suorittanut koirapoliiseille suunnatun jouha-kurssin ja kaksi oli suorittanut yleisen jouha-

kurssin. Kahdella työntekijöistä ei ollut suoritettua jouha-koulutusta.
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Ratsupoliisin jouha-taktiikat poikkeavat muun jouha-organisaation taktiikoista, joten

poliisihevosten ratsastajille järjestetään erillinen Ratsupoliisin jouha-toimintaan mukautettu

kurssi. Ratsupoliisin jouha-kurssiin sisältyy käytännön harjoitusten ja muun teoriaosion

ohella osio koskien Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa. (Hoivala 2015, 37).

Opinnäytetyön valmisteluvaiheessa oli ilmeistä, että Ratsupoliisissa oli osaston jouha-

kyvyn takaamiseksi välttämätöntä järjestää kiireellisesti jouha-koulutus, jossa uusille

ratsupoliiseille tuotetaan pätevyys ja ammattitaito toimia jouha-tehtävillä.

1.2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus

Ratsupoliisin jouha-taktiikasta on laadittu kaksi opasta: Virpi Nättiahon (2010)

kehittämistyö ja Tiina Hoivalan (2015) opinnäytetyö. Vuoden 2015 jälkeen Ratsupoliisin

jouha-taktiikkaa on muokattu, eikä kumpikaan töistä pystynyt sellaisenaan täyttämään

vuoden 2018 koulutustarpeen vaatimuksia. Tämä opinnäytetyö jatkaa aiempien töiden

linjaa, täydentäen, laajentaen ja syventäen niissä esitettyä Ratsupoliisin jouha-taktiikan

näkökulmaa.

Tässä työssä päivitetään Hoivalan työssä esitetyt muodostelmat (Hoivala 2015, 21–34) sen

mukaisiksi, miten niitä tämän raportin kirjottamisvaiheessa Ratsupoliisin jouha-

toiminnassa käytetään. Lisäksi näkökulma laajennetaan kattamaan taktiikoiden

kehittymistä ohjanneet periaatteet, esitellään hyväksi todettuja käytänteitä ja luodaan

vaihtoehtoisten taktiikoiden kokoelma.

Välittömänä tavoitteena opinnäytetyöllä on tuottaa Ratsupoliisin jouha-taktiikasta

koulutusmateriaali syksyllä 2018 järjestettävälle Ratsupoliisin jouha-kurssille. Tässä

opinnäytetyössä syvennetään taktista ymmärrystä aiempiin opinnäytetöihin verrattuna.

Tässä työssä on selitetty, mitkä periaatteet ovat ohjanneet Ratsupoliisin jouha-taktiikan

evoluutiota. Lisäksi opetuksellisessa mielessä oppaaseen on dokumentoitu hiljaisena

tietona kertyneitä hyviksi käytänteiksi todettuja tapoja, joiden on havaittu edistävän

Ratsupoliisin jouha-toiminnan sujuvuutta.

Tulevaisuutta ennakoivana tavoitteena tässä opinnäytetyössä on luoda työkalu

Ratsupoliisin jouha-taktiikan jatkokehitystä varten. Produktiin kootaan kaikki vuoden 2008

jälkeen Ratsupoliisin tietoon tulleet jouha-taktiikat. Niistä tiedossa olevista taktiikoista,
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jotka eivät ole kirjoitushetkellä Ratsupoliisin käytössä, muodostuu kokoelma, jonka

tarkoituksena on toimia eräänlaisena Ratsupoliisin jouha-taktiikkapankkina. Jos

tulevaisuudessa ilmenee tarvetta kehittää Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa edelleen, niin

kehitystyötä ei tarvitse aloittaa alusta, vaan taktiikkavaihtoehtoja voi puntaroida valmiista

yhteen paikkaan koottujen taktiikoiden valikoimasta.

Työ on tarkoitus toteuttaa laatimalla fyysinen opaskirja, joka jää Helsingin Ratsupoliisin

käyttöön. Lisäksi työn sähköinen materiaali tallennetaan Ratsupoliisin käytössä olevaan

tietokantaan muokattavaan muotoon. Sähköisessä muodossa olevaa opasta on jouha-

taktiikoiden muuttuessa helppo muokata vastaamaan ajankuvaa sekä käytössä olevien että

vaihtoehtoisten taktiikoiden osalta.

1.3 Keskeiset käsitteet

Jouha: Jouhassa eli joukkojenhallintatoiminnassa on kyse poliisin suorittamasta joukkojen

hallintaan koulutetun ja varustellun henkilöstön suorittamaa organisoidusta ja johdetusta

toimintaa, jossa on tarkoitus vaikuttaa ihmisjoukkoihin. (Poliisihallitus 2018, 1.)

(Ratsupoliisin) jouha-taktiikka: Tässä opinnäytetyössä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen

verrattuna on pelkistetty sana (Ratsupoliisin) jouha-taktiikka tarkoittamaan yksinomaan

Ratsupoliisin jouha-toiminnassa käyttämiä muodostelmia, joita esittämään on produktissa

laadittu mallikuvat.

Ratsupoliisi: Isolla alkukirjaimella kirjoitettuna sana Ratsupoliisi viittaa Helsingin

Ratsupoliisi-yksikköön, joka on ainoa Suomessa toiminnassa oleva ratsupoliisiyksikkö.

Ison alkukirjaimen käyttö perustuu Helsingin Ratsupoliisin viestintäsuunnitelman

linjaukseen.

ratsupoliisi: Pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna sana ratsupoliisi viittaa yksittäiseen

poliisimieheen, joka työskentelee ratsupoliisina.

Ratsukko: On ratsastajan ja hevosen muodostama kokonaisuus. (Wiktionary 2017.)
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1.4 Salassa pidettävä materiaali

Tässä opinnäytetyössä on käsitelty sellaisia Poliisin taktisia tai teknisiä tietoja, jotka ovat

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n mukaan salassa pidettävää tietoa.

Tämän seurauksena lukujen 2.4.1 ja 4.4.2 sisältö ei ole julkisesti kaikkien luettavissa.

Joissain kappaleissa ovat selostukset yleisluontoisia ja on käytetty vain väljiä lähdeviitteitä.

Tämä on tehty tarkoituksella, ettei lähdeviitteiden perusteella pysty vaivattomasti

päättelemään, millaista taktista tai teknistä tietoa on opinnäytetyönä tehtyyn produktiin

dokumentoitu.

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tausta

Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa on ensimmäisen kerran dokumentoitu Virpi Nättiahon

vuonna 2010 Poliisiammattikorkeakoulun erikoistumisopintojen kehittämistehtävänä

laatimassa ”Joukkojenhallinta (jouha) ja ratsupoliisi” -teoksessa. Seuraavan kerran aihetta

on tutkittu Tiina Hoivalan opinnäytetyössä ”Opas ratsupoliisin

joukkojenhallintatoimintaan”. (Hoivala 2015.)

Lähtötilanne Virpi Nättiahon (2010) kehittämistyössä on ollut se, että Ratsupoliisin ei

Helsingissä enää kuulunut jouha-organisaatioon, vaan oli jouhaa tukevaa toimintaa.

Ratsupoliisi oli aloittanut prosessin, jonka päämääränä oli kehittää jouha-organisaation ja

Ratsupoliisin yhteistoimintaa siten, että ratsupoliiseista muodostuvaa resurssia pystyttäisiin

hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla (Nättiaho 2010, 3). Päämääränä oli, että

Ratsupoliisi pääsisi takaisin osaksi jouha-organisaatiota.

Muita päämääriä Nättiahon (2010) kehittämistyöllä oli koota Ratsupoliisin käyttämät

jouha-taktiikat ja luoda Ratsupoliisin jouha-taktiikan perusopas, jota pystyttäisiin

hyödyntämään harjoittelussa sekä operatiivisessa jouha-toiminnassa. Lisäksi työn

tavoitteeksi oli asetettu, että työtä voitaisiin käyttää yhdistämään Ratsupoliisin ja muun

jouha-organisaation toimintaa. Laatutavoitteeksi Nättiaho määritteli, että työn perusteella

aihetta tuntematon henkilö saisi kokonaisvaltaisen käsityksen Ratsupoliisin jouha-

taktiikasta sekä Ratsupoliisin strategisesta käytöstä jouha-tehtävillä. (Nättiaho 2010, 3–4.)
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Tiina Hoivalan laatiessaan opinnäytetyötä, oli Ratsupoliisi päässyt takaisin osaksi jouha-

organisaatiota ja osallistunut useille jouha-tehtäville. Nättiahon opas ei sisällön puolesta

vastannut vuoden 2015 Ratsupoliisin jouha-toimintaa, joten Hoivala päivitti Ratsupoliisin

jouha-oppaan ajan tasalle ja laajensi sitä vastaamaan sen ajan sisältövaatimuksia. Hoivalan

työn tarkoituksena on toimia koulutusmateriaalina ja oppaana uudelle työntekijälle, joka

koulutetaan Ratsupoliisin jouha-toimintaan. (Hoivala 2015, 3–4.)

2.2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön aineiston keräämiseen käytettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen

menetelmää. Dokumentoitua tietoa etsittiin sekä suomalaisista että kansainvälisistä

tietokannoista. Tietoa haettiin tieteellisistä julkaisuista, mutta myös laajemmin

tietokirjallisuuden puolelta. Katsauksessa etsittiin eri hakusanoilla tietoa Ratsupoliisin

joukkojenhallintataktiikasta. Termi ”joukkojenhallinta” on verrattain tuore, joten sen

perusteella vanhemmat lähteet rajautuivat pois. Kansainvälisiin tietokantoihin tehdyssä

haussa haasteen loi se, että termille ”joukkojenhallinta” löytyi monta eri käännöstä.

Kyselyitä tehtiin muun muassa hakusanoilla ”riot control”, ”crowd control” ja ”crowd

management”.

2.2.1 Tutkitut tietokannat

Systemaattisen kirjallisuuskatsaus tehtiin
1) Helsingin Ratsupoliisin kirjallisuuskokoelmaan
2) Poliisiammattikorkeakoulun kirjaston Etsivä-kirjastotietokantaan
3) Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen Helmet-

tietokantaan
4) Maanpuolustuskorkeakoulun Finna-kirjastotietokantaan
5) Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyötietokantaan
6) Ebsco academic search elite – lehtitietokantaan
7) Emerald insight – artikkelitietokantaan
8) Sage Premier – tieteellisten lehtien tietokantaan
9) Finna – sähköisten aineistojen tietokanta.

2.2.2 Tietokantakyselyiden tulokset

Helsingin Ratsupoliisin kirjallisuuskokoelmasta löytyi neljä kirjallista lähdettä, joita on

käytetty tämän opinnäytetyön keskeisimpänä kirjallisena aineistona. Nättiahon (2010)

kehittämistyö, Hoivalan (2015) opinnäytetyö, Ruotsin poliisikorkeakoulun opas sekä

Metropolitan Policen opas. Kirjallisten teosten lisäksi Ratsupoliisin arkistoista löytyi
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Moskovan ratsupoliisien, Hannoverin ratsupoliisien, Hollannin ratsupoliisien ja Cardiffissa

ratsupoliisien toimintaa kuvaavia videoita. Hollannin ja Cardiffin videot eivät pitäneet

sisällään sellaista sisältöä, jota tässä työssä olisi pystynyt hyödyntämään.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta tutkittiin yleisesti armeijan ratsuväen taktiikoista

kertovia kirjoja keskiajalta Napoleonin aikaan. Kahdesta kirjasta löytyi ratsuväen

taistelutaktiikasta sellaista tietoa, jota pystyttiin hyödyntämään produktissa. Nämä kirjat

ovat Brent Nosworthyn ”With Musket, Cannon and Sword. Battle Tactics of Napoleon and

His Enemies” (Nosworhty 1996) sekä Bernard Bachrachin ja David Bachrachin ”Warfare

in Medieval Europe c.400-c.1453” (Bachrach & Bachrach 2017). Näiden lisäksi

”Ratsuväen ohjesääntö I” -kirjaa on sovellettu produktissa esiteltyihin taktiikoihin

(Puolustusministeriö Koulutusosasto 1938).

Maanpuolustuskorkeakoulun tietokannoista löytyi yksi vuonna 1983 julkaistu

Ratsupoliisin yleistä historiaa käsittelevä teos: ”Vuosisata ratsastavan poliisin toimintaa

Helsingissä : kuvauksia ja kuvia poliisitoiminnasta ratsastavan poliisin perustamisesta aina

tähän päivään (1882-1982)”. Teos ei yleisluontoisuuden puolesta sopinut produktin

lähteeksi. Sama teos löytyi myös Poliisiammattikorkeakoulun Etsivä-tietokannasta.

Poliisiammattikorkeakoulun Etsivä-, Finna- ja Helmet-tietokannasta löytyi yksi

Ratsupoliisin historiaa ja toimintaa yleisesti kuvaava teos – Turun yliopiston pro gradu

työnä tehty ”Yksi hevosvoima: ratsupoliisi Suomessa” (von Essen 2003). Teoksesta ilmeni,

että 1950-luvulle asti ratsupoliisien käyttö ”väen kokousten ja mellakoiden” hillitsemisessä

oli yleisempää, kuin sen jälkeen. Historiallista mellakan hillitsemistä koskevasta

kuvauksesta pystyi erottelemaan yhden silloin käytössä olleen ratsupoliisien jouha-

taktiikan. Tämä taktiikka on edelleen tunnettu ja esitelty muun muassa Nättiahon (2010)

työssä.

Artikkelitietokannoista – Theseus, Ebsco, Emerald ja Sage – ei löytynyt yhtään

hakutulosta, joista olisi voinut olla apua opinnäytetyön lähteenä. Finna-tietokannasta ei

löytynyt von Essenin työn ohella muita korkeakoulutasoisia teoksia tai tutkimuksia, jotka

olisivat käsitelleet ratsupoliisien toimintaa. Theseus-tietokannasta ei löytynyt yhtään

ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetyötä, joka olisi käsitellyt ratsupoliisien toimintaa.

Kansainvälisistä tietokannoista ei löytynyt yhtään käyttökelpoista lähdettä. Syynä tähän

saattaa olla, että tämän tutkittavan opinnäytteen aihe on kansainvälisesti niin
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marginaalinen, ettei sitä koskien ole olemassa paljoa tutkimustietoa. Lisäksi olemassa

oleva tutkimustieto luultavasti on poliisitaktisen luonteensa vuoksi salassa pidettävää

tietoa.

2.3 Produktin kirjallisuus ja aineisto

Suomenkielistä Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa käsittelevää tutkimusmateriaalia ovat

ainoastaan Nättiahon (2010) kehittämistehtävä ”Joukkojenhallinta (jouha) ja ratsupoliisi”

-teos sekä Hoivalan (2015) opinnäytetyö ”Opas ratsupoliisin joukkojenhallintatoimintaan”.

Helsingin Ratsupoliisin hallussa on Englannista ja Ruotsista saadut oppaat, jotka ovat

päätyneet Helsingin Ratsupoliisille suorien yhteistyökontaktien välityksellä paikallisilta

ratsupoliiseilta. Suomenkielisen kirjallisen materiaalin lisäksi Ratsupoliisilla siis on

käytössään Ruotsin poliisikorkeakoulun opas ”Särskild Polistaktik Rytteri”

(Polishögskolan 2014) sekä Englannin Metropolitan Policen julkaisema ”A Guide to

Mounted Branch Public Order Tactics” (Metropolitan Police). Metropolitan Policen

oppaan julkaisupäivää ei ole tiedossa, mutta julkaisupäivän tiedetään olevan ennen

Nättiahon tutkielmaa. Opas on oletettavasti päätynyt Helsingin Ratsupoliisin haltuun

vuoden 2008 tai 2009 koulutusmatkan yhteydessä.

Nättiahon julkaisema kehittämistyö mukailee isolta osin Metropolitan Policen opasta, kun

puolestaan Hoivalan opinnäytetyön päälähteenä on Ruotsin poliisikorkeakoulun opas

(Hoivala 2015, 3–4). Nättiahon (2010) kehittämistyön aikaan Ratsupoliisin jouha-taktiikan

kehittäminen oli alkuvaiheilla, eikä sen toimivuutta oltu päästy kokeilemaan käytännön

jouha-tehtävillä. Alkuvaiheen jouha-taktiikan kehitystä ohjasi Hollannin ja Englannin

ratsupoliiseilta saatu oppi. Nättiahon (2010) työn jälkeisinä vuosina yhteistyö Tukholman

ratsupoliisien kanssa tiivistyi ja jouha-taktiikka lähti mukailemaan ruotsalaista taktiikkaa,

joka on ollut Hoivalan (2015) opinnäytetyön mallina.

Hoivalan (2015) opinnäytetyön valmistumisen aikoihin Ratsupoliisin jouha-tehtävien

määrät alkoivat kasvaa ja sen jälkeen taktiikan kehitys alkoi entistä enemmän ohjautua

Suomessa jouha-tehtäviltä saadun käytännönkokemuksen perusteella. Ratsupoliisin jouha-

taktiikan pohjana on edelleen tämän raportin kirjoittamishetkellä ruotsalaisilta

ratsupoliiseilta saatu perusta, mutta se on kehittynyt itsenäisemmäksi Suomen olosuhteisiin

mukautuneeksi variaatioksi.
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Tietoa ratsupoliisien jouha-taktiikoista on saatu kirjallisen materiaalin ohella myös

koulutusmatkoilla, joissa Helsingin Ratsupolisiin työntekijät ovat päässeet tutustumaan

yhteistyömaiden ratsupoliisitoimintaan. Lisäksi yhteistyömaiden ratsupoliisikouluttajat

ovat käyneet Suomessa kouluttamassa suomalaisia ratsupoliiseja. Näistä vierailuista saatua

ensikäden tietoa, videomateriaalia sekä koulutuksesta ja koulutusmatkoista laadittuja

muistiinpanoja, muistioita ja raportteja on hyödynnetty produktin tietoperustana.

Hannoverista ja Moskovasta on ratsupoliisien videomateriaalia, josta selviää siellä

käytössä olevaa jouha-taktiikkaa. Myös Hollannista ja Englannista on videomateriaalia,

mutta niistä ei pysty erottelemaan jouha-taktiikkaa.

Keskiaikainen ja Napoleonin aikainen ratsuväen taistelutaktiikka on monilta osin

yhteneväistä Ratsupoliisin jouha-taktiikan kanssa. Vanhaa ratsuväen taistelutaktiikkaa

kuvaavaa kirjallisuutta tutkimalla on mahdollista löytää Ratsupoliisille hyödyllisiä

näkökulmia. Vanhojen ratsuväen taktiikoiden toimivuus on moneen kertaan testattu

todellisilla taistelukentillä. Tätä tietoa soveltamalla on mahdollista kehittää Ratsupoliisin

jouha-taktiikkaa.

2.4 Aineiston analysointi

2.4.1 Taktiikan analysointi

Liite 2.

Opinnäytetyöstä on poistettu tämä luku SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV

JulkL(621/1999) 24.1§:n 5 k perusteella.

2.4.2 Työn rajaamista ohjaava analyysi

Ratsupoliisin jouha-taktiikan lisäksi Hoivalan (2015) opinnäytetyössä esitellään yleistellä

tasolla poliisin joukkojenhallintatoimintaa, joukkojenhallinnan perusteita, varusteita ja

Ratsupoliisin jouha-kurssia. Joukkojenhallintatoimintaa ja joukkojenhallinnan perusteita

koskeva luvut perustuvat pitkälti tämän työn kirjottamishetkellä jo kumottuun

Poliisihallituksen määräykseen Poliisien toiminta joukkojenhallinnassa, sekä vuoden 2011

joukkojenhallinnan koulutusmateriaaliin. Ilman erillistä tarkastusta, ei näiden lukujen

osalta kannata luottaa, että tiedot olisivat ajantasaisia. Varusteita ja Ratsupoliisin jouha-
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kurssia koskevien lukujen asiasisältöön on tullut muutoksia opinnäytetyön laatimisen

jälkeen.

Tässä opinnäytetyössä ei ole katsottu tarpeelliseksi päivittää Hoivalan opinnäyteyön yleistä

jouha-toiminnan osuutta. Yleisen osuuden kouluttamisesta Ratsupoliisin jouha-kurssilla

vastaa siihen erikoistunut kouluttaja, jolla on ajantasainen tieto ja koulutusmateriaali

aiheesta. Varusteiden ja Ratsupoliisin jouha-kurssin sisällön kuvaamista ei niin ikään ole

tässä opinnäytetyössä katsottu niin keskeisiksi, että sitä olisi sisällytetty tähän työhön.

Kokonaisuuteen liittyy muun muassa se, että kaikki Ratsupoliisin jouha-kurssit ovat

sisällöltään hieman poikenneet edellisistä, ja se että esimerkiksi kypärien, kuulon- ja

näönsuojauksen osalta varusteiden saralla on raportin kirjoittamishetkellä kehitystyö

meneillään.

2.5 Opinnäytetyön rajaukset

Opinnäytetyönä laaditun produktin sisällön keskeisenä tarkoituksena on toimia vuoden

2018 Ratsupoliisin jouha-kurssilla opetus- ja koulutusmateriaalina. Toissijaisesti työ

dokumentoi käytössä olevaa ja vaihtoehtoisia taktiikoita sekä käytänteitä ja periaatteita,

jotta Ratsupoliisin jouha-taktiikan kehittäminen jatkossa olisi sujuvampaa.

Työn teemat ovat
1. Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa ohjaavat yleiset periaatteet
2. Hyviä käytänteitä Ratsupoliisin jouha-toiminnassa
3. Ratsupoliisin käytössä olevat jouha-taktiikat
4. Vaihtoehtoisia jouha-taktiikoita.

Produktina oleva opas on rajattu tiukasti käsittelemään vain näitä neljää teemaa. Taktiikat

on esitelty Ratsupoliisin peruskokoonpanon mukaisesti eli Ratsupoliisin kuuden ratsukon

kokoisen jouha-ryhmän kokoonpanolla. Taktiikat toimivat yhtä lailla myös 3–11 ratsukon

ryhmällä, mutta ryhmäkoon vaikutusta ei ole produktissa tarkemmin eritelty. Edellä

listattujen teemojen lisäksi mitään muuta jouhan osa-alueesta ei ole tässä työssä selvitetty.

Myöskään ei ole selvitetty, kuinka muu jouha-organisaatio operoi yhdessä Ratsupoliisin

jouha-taktiikan kanssa.

Määritelty rajaus täydentää ja syventää edeltänyttä Ratsupoliisin jouha-taktiikasta tehtyä

aiempaa tutkimusta. Verrattuna Nättiahon (2010) työhön, jossa oli mittavan puoleinen osio

Ratsupoliisin historiasta ja verrattuna Hoivalan (2015) työhön, jossa esitelty yleisesti
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jouha-toimintaa, niin tämä opinnäytetyö keskittyy enemmän Ratsupoliisin jouha-taktiikan

ytimeen erityisesti niiltä osin, kuin tutkimuksellista tietoa on olennaisinta päivittää.

Samalla työ priorisoi Ratsupoliisin jouha-koulutuksen näkökulman ja tämän opinnäytetyön

elinkaaren ulottamisen mahdollisimman pitkäkestoiseksi.

3 MENETELMIEN JA TYÖTAPOJEN ESITTELY

3.1 Aiheanalyysi

Aiheanalyysissä on kyse aiheen ideoinnista. Liikkeelle kannattaa lähteä pohtimalla, mikä

sellainen kiinnostaa itseä, mistä voisi tehdä opinnäytetyön. Samalla aiheeseen perehtyessä

pystyy syventämään omaa ammatillista näkemystä. Lisäksi aiheen tulee olla sen verran

ajankohtainen tai tulevaisuushakuinen, että se houkuttaa toimeksiantajaa. Työelämässä

oleva voi yrittää löytää työnantajaansa tarpeita tukevan opinnäytetyön aiheen. Tavoitteena

on löytää sellainen aihe, jossa opinnäytetyön laatija pystyy näyttämään parhaan taitonsa

tietyllä opiskelualansa osa-alueella. Opinnäytetyön tekemistä helpottaa, jos valitsee osa-

alueen, jossa on jo lähtökohtaisesti hyvä, mutta samalla haluaa parantaa tietoja ja taitojaan

kyseisellä osa-alueella. On hyvä, jos opinnäytetyön aiheen pystyy valitsemaan niin, että se

tukee urasuunnitelmaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 23–24.)

Tämän opinnäytetyön aloittamishetkeä edeltäneen kahden vuoden sisällä enemmän kuin

puolet Helsingin Ratsupoliisin henkilökunnasta on vaihtunut uusiin työntekijöihin.

Meneillään on uuden henkilökunnan koulutusvaihe, jossa uusia työntekijöitä perehdytetään

ratsupoliisin työhön. Ratsupoliisin operatiivisesti merkittävin ja samalla myös vaativin

tehtävä on joukkojenhallintatoiminta. Jouhaan osallistuminen ja jouha-tehtävien

menestyksekäs suorittaminen näyttäytyvät ratsupoliisitoiminnan jatkumisen kannalta

merkittävässä roolissa. Ajantasaisen koulutusmateriaalin puuttuessa opinnäytetyön aihe

nousi akuutista ja ajankohtaisesta työelämän tarpeesta.

3.2 Kohderyhmän määrittäminen

Toiminnallisen opinnäytetyön produkti tehdään aina jollekin tai jonkun käytettäväksi.

Kohderyhmää määriteltäessä voidaan selvittää ryhmän jäsenten sosioekonominen asema,

ikä, koulutus, ammattiasema, henkilöstötaso tai asema työyhteisössä, toimeksiantajan

toiveet ja tavoitteeksi asetetut tuotokset. Kohderyhmään liittyy, että mitä ongelmaa ollaan
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ratkaisemassa ja ketä tämä asetettu tutkimusongelma koskee. Kohderyhmä määrittää

produktin sisällön. Riittävän hyvin rajattua kohderyhmää voi työn valmistuttua hyödyntää

produktin arvioinnissa teettämällä kyselyn produktin käyttökokemuksista. (Vilkka &

Airaksinen 2003, 38–40.)

Tämän opinnäytetyön produktin loppukäyttäjiä ovat ensisijaisesti toiminnallisella tasolla

Ratsupoliisin jouha-taktiikan ymmärrystä tarvitsevat henkilöt. Keskeisimpänä

kohderyhmänä tässä työssä on kirjoittamishetkellä virassa olevat ratsupoliisit, mutta myös

ratsupoliisit ja ratsupoliisitoiminta tulevaisuudessa. Suomessa on ainoastaan yksi

toiminnassa oleva ratsupoliisiyksikkö ja se sijaitsee Helsingissä, joten työ palvelee

erityisesti Helsingin Ratsupoliisin henkilökuntaa. Produktin loppukäyttäjien odotetaan

tuntevan poliisi- ja hevosalaa koskeva ammattisanasto.

Vaikka työn välitön kohderyhmä on kohtuullisen suppea, niin työ on hyödynnettävissä

myös laajemmassa kontekstissa. Helsingin Ratsupoliisin lisäksi sillä voi olla myös

kansainvälistä arvoa kansainvälisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Huolimatta

siitä, että opinnäytetyön produkti toimitetaan suomeksi, niin sen sisällöksi tulevat

mallikuvat ovat niin selkeitä ja yksiselitteisiä, ettei niiden tulkintaan välttämättä tarvita

kielitaitoa.

Työ voi olla hyödyllinen jouha-toiminnassa myös sellaisille henkilöille, jotka toimivat

Ratsupoliisin kosketuspinnassa, joko jouha-organisaatiossa ylemmällä tasolla tai

rinnakkaistoiminnoissa. Myös jouha-kouluttajille opas voi antaa kuvaa Ratsupoliisin

toiminnasta jouha-tehtävillä sekä siitä, millaisia taktiikoita Ratsupoliisi käyttää.

3.3 Tuotekohtaiset toteutustavat

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan konkreettinen tuote eli produkti. Tuote voi olla

esimerkiksi kirja, ohjeistus, tietopaketti, portfolio, messu- tai esittelyosasto tai tapahtuma.

Raportoinnissa käsitellään, millä menetelmillä produkti on tuotettu. Erityistä

toiminnallisessa opinnäytetyössä on, että viestinnällisin ja visuaalisin menetelmin luodaan

kokonaisilme, josta näkyy tavoitellut päämäärät. Tilaajan tarpeita ja esimerkiksi visuaalista

maailmaa pitäisi pyrkiä ilmentämään, mutta samalla olla riittävän yksilöllinen, että erottuu

edukseen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51–53.)
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Muita tuotteen toteutuksessa huomioitavia asioita ovat muun muassa tuotteen muoto,

käytettävyys kohderyhmässä ja käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle,

tuotteen houkuttelevuus, informatiivisuus, selkeys ja johdonmukaisuus. Lähdekritiikin

kanssa tulee olla tarkkana, jos produktina on opas, ohje tai muu vastaava. (Vilkka &

Airaksinen 2003, 53.)

Tässä opinnäytetyössä tuotettava produkti on muodoltaan opaskirja. Fyysinen

Ratsupoliisin toimitiloissa sijaitseva opaskirja on helposti keskeisimmän käyttäjäkunnan

saatavilla ja vaivattomasti käytettävissä. Kirjamuodossa olevan oppaan pariin on helpompi

uppoutua, kuin on sähköisessä muodossa olevan opetusmateriaalin kanssa. Jouha-

taktiikoiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen yleisesti ottaen edellyttää aikaa.

Vaihtoehtoisesti työn olisi voinut laatia sähköisessä muodossa, mutta tässä opinnäytetyössä

päädyttiin fyysinen kirjan formaattiin. Sähköisen muodon etuja olisi, että siihen pystyisi

helpommin yhdistämään liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Sähköinen työ on myös fyysistä työtä

helpommin päivitettävissä.

Itse produktina tässä opinnäytetyössä on fyysinen kirja, mutta sen lisäksi produktin

sähköinen materiaali tallennetaan Ratsupoliisin tietokantaan. Kirja dokumentoi vuoden

2018 tilannekuvan. Jos Ratsupoliisin jouha-taktiikoita päivitetään, niin ne voidaan

sähköisen versiota muokkaamalla päivittää myös oppaaseen. Tämän tarkoitus on lisätä

produktin käyttöikää.

Fyysisen kirjan ja sen sähköisen version lisäksi Ratsupoliisin käyttöön jää tämän työn

sivutuotteena syntynyt Powerpoint-koulutusmateriaali Ratsupoliisin jouha-taktiikoista.

Tämä niin ikään tallennetaan muokattavassa muodossa Ratsupoliisin tietokantaan.

Produktin ulkoasu. Tässä opinnäytetyössä tuotettava opaskirja noudattaa soveltuvin osin

Poliisin visuaalista ohjeistoa (Poliisi 2014). Työn kannessa on käytetty pelkistettyä

värillistä yhteisötunnusta (Poliisi 2014, 6). Produktin värimaailma perustuu oppaan

malleihin esimerkiksi otsikoiden värien ja grafiikkaelementtien osalta (Poliisi 2014, 16).

Typografiassa on noudatettu pitkien tekstien julkaisuun suositeltua kirjasintyyppiä (Poliisi

2014, 17). Kuvamaailma mukailee ohjeessa annettua mallia (Poliisi 2014, 19–20).

Produktin kansi mukailee esitekannesta annettua ohjeistusta (Poliisi 2014, 29). Graafisena

efektinä on käytetty mallin mukaista monivärigrafiikkaa (Poliisi 2014, 35). Produktin



14

jouha-taktiikoiden mallikuvat on tehty Powerpoint-ohjelmalla, ja kuvat on tehty Poliisin

virallisille Powerpoint-esityspohjille.

3.4 Produktin valmistusvaiheet

Kehittämistyön mallia voidaan kutsua konstruktivistiseksi, kun hankkeesta on eroteltavissa

huolellinen suunnittelu, vaiheistus, toiminnassa oppiminen, osallistuminen,

tutkimuksellinen kehittämisote sekä monipuolinen menetelmäosaaminen.

Konstruktivistisessa mallissa prosessi on luonteeltaan korjaantuva. (Myllylä & Salonen

2016, 68-69.) Tässä opinnäytetyössä on noudatettu konstruktivistista mallia.

Työ alkoi opinnäytetyösuunnitelman laatimisella. Suunnitelman jälkeen kirjoitettiin

produktin alustava runko, jonka ympärille kerättiin tarvittava tietopohja. Seuraavassa

vaiheessa työn laatija piti loppukäyttäjille substanssia eli Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa

käsittelevän käytännön harjoituksen. Sen yhteydessä käytiin dialogia loppukäyttäjien

kanssa työn sisällöstä ja tehtiin omatoimisia havaintoja aiheesta. Harjoituksesta saatu

kokemus ja palaute ohjasi tiedon hankintaa ja syvensi näkökulmaa produktin sisällöstä.

Seuraavassa vaiheessa alkoi käytännön työ produktin sisällön laatimisessa. Sisällön

valmistelun edetessä pidettiin Ratsupoliisin jouha-kurssi, jossa työn laatija piti luennon

oppaan sisällöstä Helsingin Ratsupoliisin henkilökunnalle. Tässä yhteydessä käytiin

loppukäyttäjien kanssa dialogia ja toteutettiin palautekysely. Loppukäyttäjien kanssa

käydyn dialogin, saadun palautteen ja opetustilanteessa tehtyjen havaintojen perusteella

muutamilta osin produktin sisältöä syvennettiin tai laajennettiin. Seuraavaksi työhön

tuotettiin produktin visuaalinen ulkoasu sekä sisällön ensimmäinen oikoluku.

Oikoluvun jälkeen produkti toimitettiin opinnäytetyön ohjaajille kommentoitavaksi.

Sisältöä koskien tuli opinnäytetyön substanssin ohjaajalta hyviä neuvoja ja tarkennuksia.

Ohjauksen perusteella produktiin tehtiin lopullinen viimeistely. Lopuksi jälkeen produkti

painatettiin ja toimitettiin produktin käyttäjien sekä opinnäytetyön arvioijien käyttöön.
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4  TEOREETTINEN VIITEKEHYS

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee toiminnan opastamista, ohjeistamista,

järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisella kentällä. Opinnäytetyö on muodoltaan

kaksiosainen. Siinä yhdistyy käytännön toteutus ja sitä kuvaava raportti.

Ammattikorkeakouluopinnoissa opinnäytetyön tulisi olla työlähtöinen, käytännönläheinen

ja tutkimuksellisella asenteella toteutettu. Hyvästä opinnäytetyöstä ilmenee, että sen

tekijällä on riittävän hyvä hallinta alan tiedoista ja taidoista. Ammattikorkeakoulun

opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijaa asiantuntijatehtäviin, joissa voidaan olettaa

hallitsevan tutkimus- ja kehitystoiminnan perusteet. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9–10.)

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksella kartoitetaan idean tai tuotteen

toteutustapaa. Selvitystyö on merkittävästi suppeampi kuin tutkimuksellisissa

opinnäytetöissä, tutkimusmenetelmiä pyritään käyttämään perustasolla, mutta ei

välttämättä edes tukeuduta mihinkään tutkimuksen teoriaan. Tietoa voidaan kerätä

esimerkiksi konsultaatiotyyppisesti asiantuntijoilta. Tyypillisesti tutkimus koskee

produktin kohderyhmää tai sen tarpeita, jos ne eivät alkutilanteessa ole vielä tiedossa.

Samoin, jos opinnäytetyötä koskevaa aineistoa tarjolla vain vähän, niin niissäkin

tapauksissa on joskus tarpeen tehdä suppeaa selvitystyötä. Ennen selvitystyön aloittamista,

on olennaista kartoittaa huolellisesti, millaista tietoa opinnäytetyön tueksi tarvitaan.

(Vilkka & Airaksinen 2003, 56–58.)

4.2 Kvantitatiivinen tutkimus

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyse selvitystyöstä, jossa

opinnäytetyön tueksi tarvitaan määrällistä tietoa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä

tutkimusmenetelmien käyttö ei ole yhtä formaalia, kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä.

Tutkimuksen tuloksiksi usein riittää pelkästään suunta-antava tutkimustulos. Jos

toiminnallisessa opinnäytetyössä päätyy käyttämään tutkimusmenetelmiä, niin silloin

raporttiin tulee laatia tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmasta tulisi ilmetä, mitä

mitataan, keneltä ja miksi. (Villka & Airaksinen 2004, 58–59.) Tässä työssä

kvantitatiivisen tutkimuksen metodeja hyödynnytetään kartoittamaan produktin

loppukäyttäjien kokemusta tämän opinnäytetyön substanssia käsittelevästä luennosta.
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4.3 Tutkimussuunnitelma

Opinnäytetyön laatimisen alkuvaiheilla oli kohderyhmä ja sen tarpeet selkeästi tiedossa,

joten toteutustavan kartoittaminen ei ollut tarpeellista. Opinnäytetyön substanssitiedon

lisäämiseen ei myöskään ollut tutkimuksellista tarvetta. Tutkimuksen tarve koskee tässä

opinnäytetyössä työn laadun ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamista. Ratsupoliisin

jouha-kurssin yhtenä osana on tämän opinnäytetyön sisällön kouluttaminen Ratsupoliisin

henkilöstölle.

Palautekysely on laadittu määrällisenä kyselytutkimuksena koulutukseen osallistuneille.

Kyselyllä mitataan, kuinka laadukkaana koulutuksen sisältöä pidetään ja kuinka

hyödylliseksi koulutus koetaan. Lisäksi selvitetään, kuinka ajankohtaisena opinnäytetyö

nähdään. Nämä kysymykset on pyydetty arvioimaan asteikolla 1–5.

Kyselyillä saadut tulokset suhteutetaan Poliisi (AMK) -opinnäytetyön arviointia

vastaaviksi tulkintoiksi. Asteikon mukaan tulokset yksi ja kaksi (1–2) vastaavat

tyydyttävää arvosanaa, tulokset kolme ja neljä (3–4) vastaavat hyvää arvosanaa ja viisi (5)

vastaa kiitettävää arvosanaa (Haikansalo & Korander 2017, 28).

Taktiikkaluento on hyvä tilaisuus saada loppukäyttäjiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia

opinnäytetyön sisällöstä tai koulutuksen onnistumisesta, joten lomakkeessa on avoin

kysymys tätä koskien.

Kysely toteutetaan anonyymisti välittömästi luennon jälkeen jaettavilla paperisilla

kyselylomakkeilla (Liite 1).

Sanallista palautetta peilataan tutkimusaineistoon, produktin sisältöön ja produktin

rajaukseen ja tarpeen vaatiessa tarkastetaan niitä palautteen mukaan.

4.4 Loppukäyttäjäkokemus

4.4.1 Palautekysely

Ratsupoliisin jouha-kurssilla 3.10.2018 toteutettu Ratsupoliisin jouha-taktiikan luento

perustui tämän opinnäytetyön produktiin. Luentotilannetta varten oli produktin pohjalta
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laadittu Powerpoint-esitys, jossa käytiin läpi produktin keskeinen sisältö. Koulutuksen

päätteeksi kerättiin palautekysely (Liite 1), jossa pyydettiin arvioimaan numeraalisesti 1–5

koulutuksen sisältöä, hyödyllisyyttä ja ajankohtaisuutta. Lisäksi pyydettiin antamaan

palautetta ja kehitysehdotuksia koulutukseen ja luennon sisältöön.

Koulutukseen osallistui yksi ylikonstaapeli ja kuusi vanhempaa konstaapelia. Ratsupoliisin

koko henkilökunta oli paikalla lukuun ottamatta yhtä vanhempaa konstaapelia, joka oli

koulutuspäivänä sairaana. Koulutukseen osallistui noin 89 % koko produktin

keskeisimmäksi kohderyhmäksi määritellystä loppukäyttäjäkannasta.

Luennon päätteeksi osallistujia pyydettiin täyttämään palautelomake. Kyselystä saatiin

neljä vastausta. Koulutukseen osallistuneiden vastausprosentti oli noin 57 %.

Kaikki kolme numeraalisesti arvosteltua osiota saivat hyvät arvosanat. Parhaiten

menestyivät hyödyllisyys ja ajankohtaisuus keskiarvolla 4,5. Sisällön arvostelun keskiarvo

sai lähes yhtä hyvän arvosanan. Katso lisää kuviosta 1.

Kuvio 1: Palautekyselyn tulosten keskiarvot sisällön, hyödyllisyyden ja ajankohtaisuuden osalta.

Sanallista palautetta tuli neljältä henkilöltä. Palautteena saatuja kehitysehdotuksia tuli

kahdessa palautteessa. Molemmissa pyydettiin koulutuspakettiin sisällyttämään

videomateriaalia – ratsupoliisitoiminnasta yleisesti sekä Ratsupoliisin jouha-taktiikasta.

Videoiden lisäksi kaivattiin Ratsupoliisin jouha-toiminnan ja muiden jouha-joukkojen

yhteistoiminnan esittelyä.
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Kolmessa palautteessa oli yleisellä tasolla kehuttu koulutustilaisuutta tai sen sisältöä.

Kysely tuotti seuraavanlaisen palautteen: ”Hyvä kooste”, ”Hyvä, että on sähköisessä

muodossa ratsun oma jouhakooste.”, ”Hyvä tiivis paketti ratsun JouHa-taktiikoista.”,

”innostunut esittelijä/opettaja” sekä ”hyvin perehdytty aiheeseen”.

Luennolla käytiin rakentavaa keskustelua loppukäyttäjäkunnan kanssa, ja sen perusteella

produktin sisältöön tuli muutamia tarkennuksia ja näkökulman syventymistä.

4.4.2 Loppukäyttäjien konsultoinnin tulokset

Liite 3.

Opinnäytetyöstä on poistettu tämä luku SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV

JulkL(621/1999) 24.1§:n 5 k perusteella.

5 POHDINTA

5.1 Produktin arviointi

Produkti on ulkoasultaan uskottava ja sisällöltään asiapitoinen. Oppaassa on laaja-alaisesti,

kattavasti ja kansainvälisiä lähteitä hyväksi käyttäen laadittu kattava esitys Ratsupoliisin

jouha-taktiikasta. Työ ilmentää syvällistä asiantuntemusta ja innovatiivisuutta. Esimerkiksi

produktin vaihtoehtoisten taktiikoiden osuuteen on kehitetty jouha-taktiikoita, joita edes

kansainväliset lähteet eivät tunne. Näin produkti muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden

ja luo uutta tietoa alalle.

Työ on sisällöltään korkeatasoinen ja verrattuna edeltäneisiin Ratsupoliisin jouha-

taktiikkaa käsitteleviin töihin, niin tässä työssä graafinen ulkoasu ja opetuksellinen rakenne

ovat olleet toteutuksen keskiössä. Produktin ulkoasu on laadittu yhteneväksi

Poliisihallinnon virallisen visuaalisen ohjeistuksen (Poliisi 2014) kanssa.

Tämä opinnäytetyö on laadittu toiminnallisena opinnäytetyönä, joten produktiin on

pystytty erittelemään työn pedagogisesti merkityksellinen sisältö. Tieteellistä muotoa

edellyttävä taustakuvaus on käsitelty raporttiosiossa. Aiemmissa opinnäytetöissä

tieteellisyyden muotovaatimukset ovat sisältyneet oppaaseen.
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Tämä opinnäytetyö vastaa tiukasti rajattuun tutkimusongelmaan. Työn tavoitteena on ollut

tarjota opetusmateriaalia Ratsupoliisin jouha-kurssille ja koota taktiikkapankki

tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Ratsupoliisin jouha-toimintaa olisi mahdollista

tarkastella laajemmin esimerkiksi Ratsupoliisin jouha-strategian, Ratsupoliisin ja muun

jouha-organisaation taktiikoiden yhteensovittamisen sekä esimerkiksi hevosten siedätyksen

näkökulmasta. Produktin sisältö pitäytyy tiiviisti oppaan käsittelemissä neljässä teemassa.

5.2 Hyödyllisyyden arviointi

Ratsupoliisin jouha-taktiikka käsittelevän oppaan hyödyllisyys mitataan sen perusteella,

kuinka hyödyllisenä sen loppukäyttäjät tai alan asiantuntijat tuotosta pitävät. Jouha-

kurssilla pidetyn palautekyselyn perusteella voidaan suuntaa-antavasti katsoa, että

produktin loppukäyttäjät pitävät tuotosta erittäin hyödyllisenä. Palautekyselyn perusteella

Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa koskevan luennon hyödyllisyyden arvioitiin olevan

kiitettävällä tasolla keskiarvolla 4,5 asteikolla 1–5.

Hyödyllisyyden näkökulmaa osoittaa myös työn ajankohtaisuus. Useilla ratsupoliisissa

työskentelevillä henkilöillä on verrattain vähän kokemusta ratsupoliisin työstä ja

merkittävä osa työyhteisöstä ei ollut suorittanut Ratsupoliisin jouha-kurssia ennen vuoden

2018 syksyä. Helsingin Ratsupoliisin täysipainoisen jouha-toimintakyvyn ylläpitämisen

ehdoton vaatimus oli, että kurssi pystyttiin järjestämään pikaisesti. Opinnäytetyön

lähtötilanteessa kurssille ei ollut olemassa ajantasaista opetusmateriaalia Ratsupoliisin

jouha-taktiikasta. Tämän työn yhtenä keskeisimmistä lähtökohdista oli vastata tuohon

tarpeeseen. Produktin sisältö oli luennon aiheena Ratsupoliisin jouha-koulutuksessa.

Luennon sisällön ajankohtaisuus sai palautekyselystä kiitettävän arvosanan keskiarvolla

4,5 asteikolla 1–5.

Hyödyllisyyttä lisää välittömän koulutusta koskeneen Ratsupoliisin jouha-taktiikan, sitä

ohjaavien yleisten periaatteiden ja hyväksi havaittujen käytänteiden lisäksi se, että

oppaaseen on kerätty kokoelma vaihtoehtoisia taktiikoita. Tätä osiota ei käsitelty luennolla,

joten sitä ei ole huomioitu hyödyllisyydestä saadussa palautteessa.

Verrattuna aiempiin opinnäytetöihin, joista Ratsupoliisin haltuun on jääneet ainoastaan

kirjalliset teokset, niin tässä opinnäytetyössä on innovatiivisesti hyödynnetty ajankuvan
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mukaista tiedon käytettävyyttä edistävää sähköiseen tietokantaan tallentamista.

Tulevaisuutta ennakoiden tämän opinnäytteen kirjallinen tuotos jää dokumentiksi vuoden

2018 tilannekuvasta, kun sähköinen versio on helpomman päivitettävyytensä vuoksi

käyttöiältään pidempikestoinen.

5.3 Tavoitteiden saavuttaminen

Työlle asetetut kokonaistavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Välittömänä tavoitteena

opinnäytetyöllä oli tuottaa Ratsupoliisin jouha-taktiikasta koulutusmateriaali syksyllä 2018

järjestettävälle Ratsupoliisin jouha-kurssille. Produktin pohjalta tehty Powerpoint-esitys

toimi kurssilla 3.10.2018 Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa käsittelevän luennon välittömänä

opetusmateriaalina. Siinä on kuvattu jouha-taktiikkaa ohjaavat yleiset periaatteet, käytössä

oleva Ratsupoliisin jouha-taktiikka sekä hyväksi havaitut periaatteet. Näiden lisäksi

produktissa on esiteltynä myös vaihtoehtoiset jouha-taktiikat.

Kurssista saadun palautteen perusteella koulutusmateriaali sai sisällön osalta hyvän

arvosanan 4,0. Kurssin palautteena saadut arvosanat eivät suoraan kerro produktin tasosta,

vaan koulutustilaisuudesta, jonka sisältö perustui työnalla olevan produktin tietopohjaan.

Lisäksi vastausprosentin ollessa vain noin 57 % kyselyn luotettavuus ei ole tarkka.

Palautelomakekyselyn avulla saadut tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Opinnäytetyön produktina laadittu Ratsupoliisin jouha-taktiikkaopas on Helsingin

Ratsupoliisilla käytettävissä täydentämässä ja syventämässä Ratsupoliisin jouha-kurssilla

pidettyä jouha-taktiikkaluentoa. Luennolla käytettyä Powerpoint-esitystä on luennon

jälkeen täydennetty ja se on tallennettu Ratsupoliisin sähköiseen tietokantaan. Sitä voidaan

tarvittaessa myös tulevaisuudessa hyödyntää Ratsupoliisin jouha-kurssin materiaalin

pohjana tai taustamateriaalina.

Produktina oleva opas antaa luentotilaisuutta syvällisemmän ja tarkemman kuvauksen

Ratsupoliisin jouha-taktiikasta. Luennoilla käsiteltyjen aiheiden lisäksi oppaaseen on

koottu kokoelma vaihtoehtoisista Ratsupoliisin jouha-taktiikoista. Koottuja taktiikoita on

helppo hyödyntää ja niistä on merkittävä apu, jos tulevaisuudessa ilmenee tarvetta kehittää

Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa edelleen.
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5.4 Luotettavuuden arviointi

5.4.1 Havaintojen objektiivisuuperiaate

Tämän työn aineistona käytetty tieto on peräisin kahdentyyppisistä lähteistä – kirjallisista

tutkimuslähteistä sekä minun subjektiivisesta kokemuksesta. Ratsupolisiin jouha-taktiikkaa

käsittelee kaksi suomalaista akateemista työtä: Nättiahon (2010) ja Hoivalan (2015) työt.

Näitä töitä voidaan pitää siinä mielessä objektiivisina, että ne on dokumentoitu

asianmukaisesti ja niiden sisältö on helppo tarkastaa lukemalla, mitä niissä sanotaan.

Akateemisen lähdemateriaalin lisäksi tämän opinnäytetyön produktin sisältöön on

vaikuttanut minun käytännön työelämässä kertynyt kokemus ja tieto. Tämä on luonteeltaan

subjektiivista, eikä sitä voi pitää objektiivisesti todennettavissa olevana. Vaikka

opinnäytetyön laatijana ja Ratsupoliisin henkilökunnan jäsenenä havaintojen tekeminen on

vahvan subjektiivista, niin olen pyrkinyt käymään kriittistä ja toimintaa kehittävää

keskustelua, johon tukeutuen olen päätynyt laatimaan produktina olevan oppaan.

Ajantasaista dokumentoitua materiaalia Ratsupolisiin jouha-taktiikasta ei ennen tämän

opinnäytetyön julkaisua ole ollut käytettävissä.

5.4.2 Havaintojen selektiivisyys

Edeltäneisiin opinnäytetöihin nähden tässä työssä esimerkiksi jouha-taktiikka on määritelty

tiiviimmin tarkoittamaan, millaisia muodostelmia Ratsupoliisi käyttää jouha-tehtävillä.

Tätä rajausta on hyödynnetty aineiston keräämisessä. Aiempien tutkimuksien analyysissä

on huomioitu, että niissä aihetta on käsitelty laajemmassa näkökulmassa kuin tässä työssä.

Aiempien opinnäytetöiden sisällöstä ainoastaan Ratsupoliisin jouha-taktiikkaa koskevia

osioita on käytetty suorana lähteenä. Esimerkiksi Ratsupoliisin historiaa tai yleistä jouha-

toimintaa koskevaa osuutta edeltävistä töistä ei ole sovellettu tässä opinnäytetyössä.

5.4.3 Opinnäytetyön yleistettävyys

Opinnäytetyön varsinaista aineistoa ei ole kerätty tieteellisin otantamenetelmin, joten jo

sen perusteella sillä ei voida katsoa olevan minkäänlaista yleistettävyysarvoa.

Loppukäyttäjäkokemuksen mittaamisessa on käytetty määrällistä tutkimusta, mutta

vastausprosentin ollessa vain noin 57 % ja vastausmäärän olevan vain neljä vastausta, en

näe tuloksen olevan yleistettävissä. Tuloksesta saa suuntaa-antavaa kuvaa loppukäyttäjien
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kokemuksesta jouha-taktiikkaa käsitelleen koulutukseen. Tämä tulos heijastuu välillisesti

produktiin, sillä luento perustui produktin sisältöön. Toiminnallisen työn näkökulmasta

katsottuna suuntaa-antava tulos on riittävä.

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on pystytty hyödyntämään Ratsupoliisin hallinnasta

löytynyttä kirjallista materiaalia, sillä muuta aihetta koskevaa tekstiä ei ole juurikaan

käytettävissä. Tämä on selvitetty kattavan tietokantahaun perusteella. Muiden maiden

ratsupoliiseilta todennäköisesti löytyy dokumentoitua jouha-taktiikkaa koskevaa

materiaalia, mutta sen salassa pidettävän luonteen vuoksi sitä ei ole tavoitettavissa.

Materiaalin vaikea tavoitettavuus luo riskin aineiston vinoutumiselle.

5.4.4 Tutkimusasetelma ja päättelysäännöt

Itse työtä varten ei ole tehty sellaista tutkimusta, että sitä varten olisi tarvinnut luoda

tutkimusasetelmaa tai tehdä tilastollista testausta. Käyttäjäkokemusta koskevan

tutkimuksen tutkimusasetelma on esitelty tutkimussuunnitelmassa luvussa 4.3. Kyselyn

tuloksista ei ole vedetty kuin suuntaa-antavia johtopäätöksiä, joten päättelysääntöjä on

käytetty riittävän vastuullisesti. Tutkimus on laadultaan ja määrältään riittävän laaja

toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Jos tämä työ olisi tehty tutkimuksellisena

opinnäytetyönä, niin tutkimuksen olisi pitänyt olla laadultaan ja tarkkuudeltaan selvästi

parempi.

5.4.5 Käsitteiden määrittely

Käsitteiden määrittelyssä on hyödynnetty aiempaa alaa koskevaa tutkimusta sekä virallisia

asiakirjoja. Esimerkiksi termin ”jouha” määrittelyssä on hyödynnetty Poliisihallituksen

jouhaa koskevaa määräystä, jossa termi määritellään. Puolestaan Ratsupoliisin jouha-

taktiikan määritelmä on verrattu aiempien tutkimusten määritelmiin ja tarkennettu sen

merkitystä vastaamaan tämän opinnäytetyön tavoitteita.

5.4.6 Teoreettisten tasojen luokittelu

Tässä opinnäytetyössä produktin sisältö on jaoteltavissa kolmen luokkaan. Ensimmäinen

luokka on visuaaliset mallikuvat käytössä olevista ja vaihtoehtoisista Ratsupoliisin jouha-

taktiikoista. Toinen luokka on Ratsupoliisin jouha-taktiikan metatasolla operoivat

taktiikkaa ohjaavat periaatteet. Kolmantena luokkana ovat pragmaattiset
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käytännönkokemukset, joista on kehitelty kokoelma Ratsupoliisin jouha-toimintaa

edistäviä toimintatapoja.

5.4.7 Tiedon kumuloituminen ja pitkäjänteisyys

Tämä opinnäytetyö on rakennettu selvänä jatkumona edeltäviin Nättiahon (2010) ja

Hoivalan (2015) töihin nähden. Edeltävissä töissä esiintyvää ajantasaista tietoa on

hyödynnetty ja niiden näkökulmia tähän työhön rajatuilta osin on syvennetty ja laajennettu

vastaamaan kirjoittamishetken tilannekuvaa. Edeltävää tietoa on tulkittu kriittisesti ja siitä

on onnistuttu erottelemaan tieto, joka on ajan tasalla.

5.5 Etiikan pohdinta

Opinnäytetyö on laadittu tarkasti ja huolellisesti. Kun lähteitä on käytetty, niin lähdeviitteet

on merkitty asianmukaisesti. Muihin tutkimuksiin on perehdytty kattavasti ja niihin on

viitattu ohjeiden mukaisella tavalla.

Tämä tutkimus ei ole saanut erillistä rahoitusta. Tutkimus on tehty osana Poliisi AMK

-muuntotutkintoa. Kurssille osallistutaan komennettuna. Komennuksen aikana Helsingin

poliisilaitos on maksanut minulle normaalin palkan.

Sidonnaisuuksien osalta on mahdollista nähdä kyseenalaisena, että tutkijan virkapaikka on

sama, kuin missä opinnäytetyöhön liittyvän produktin keskeisin loppukäyttäjäryhmä

työskentelee. Positiivista järjestelyssä on, että tutkija tuntee toimialan, alaan liittyvän

käytännön sekä loppukäyttäjäkunnan henkilökohtaisesti. Samoin substanssiosaaminen

perustuu yli kahdeksan vuoden mittaiseen perehtymiskauteen Ratsupoliisin jouha-

taktiikassa. Riskinä on, että tutkija on tietyssä mielessä liian lähellä tutkittavaa kohdetta,

jolloin laajan objektiivisen kokonaisarvion tekeminen voi olla vaikeaa. Näin ollen tutkijan

kokemus tutkittavasta asiasta saattaa luoda subjektiivisuuden leiman työlle.

Tämän lisäksi substanssiin liittyen voidaan nähdä kyseenalaisena, että tämän työn laatijalla

on ollut asiantuntijaroolissa selkeä vaikutus Hoivalan laatiman Ratsupoliisin jouha-

taktiikkaosiossa (Hoivala 2015, 22-31). Lähteiden käytön ja viittauksen kannalta voidaan

nähdä tiedon alkuperään liittyvässä arvostelussa tilanne liian kehäisenä. Voi olla

kyseenalaista, jos työn laatijana viittaan Hoivalan teokseen (2015), joka viittaa minun
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itseni laatimaan luonnokseen aiheesta. Positiivista asiassa on, että tämä antaa viitettä tämän

tutkimuksen pitkäjänteisesti ja syvällisesti hankitusta substanssiosaamisesta.

5.6 Jatkotutkimus

Opinnäytetyötä laatiessa nousi useista tätä opinnäytetyötä sivuavista asioista kysymyksiä,

joihin ei löytynyt valmiita vastauksia. Näiden kysymysten osalta olisi tilaa ja kysyntää

jatkotutkimukselle.

Tämän opinnäytetyön produktissa jouha-taktiikat esitettiin perusmuotoisen kuuden

ratsukon jouha-ryhmän mukaisina. Oppaassa esitetyt taktiikat toimivat myös 3–11 ratsukon

ryhmällä, mutta ryhmäkoon vaikutusta ei ole oppaassa tarkemmin eritelty. Jatkon kannalta

olisi hyvä luoda mallikuvat myös siitä, mikä vaikutus taktiikkaan on sillä, että ryhmän

ratsukoiden määrä ei ole kuusi. Huomiota ansaitsee myös se, miten Ratsupoliisin jouha-

taktiikka toimii, jos toiminnassa on mukana useampi kuin yksi Ratsupoliisin jouha-ryhmä.

Tämän raportin kappaleessa 2.4.1 linjattiin ”henkilön pelastamista” koskevan toiminnan

rajautuvan ulos tämän opinnäytetyön sisällöstä sillä perusteella, että siinä on kyse

pikemminkin strategiasta kuin taktiikasta. Helsingin Ratsupoliisilla ei ole käytössä

yksiselitteistä toimintamallia, jos esimerkiksi yksi ryhmän ratsastajista loukkaantuu ja

putoaa hevosen selästä. Tällaisen kaikille ryhmän jäsenille selvän hätäsuunnitelmamallin

laatiminen olisi tärkeää.

Ratsupoliisin ja muun jouha-organisaation taktiikoiden yhteensopivuutta ei ole

Ratsupoliisin jouha-taktiikoiden kehityksessä juurikaan huomioitu. Ratsupoliisit ovat

kehittäneet omaa taktiikkaansa ulkomaalaisilta kouluttajilta saadun tiedon ja käytännössä

saadun kokemuksen perusteella. Ratsupoliisin jouha-toiminnan ja muun jouha-

organisaation taktiikoiden yhteensovittamisessa kehittämiselle olisi selkeä tarve.

Ratsupoliisin jouha-toiminta alkoi yhtä aikaa, kun jouha-toimintaa alettiin harjoitella

mellakkapoliisi eli melpo nimellä vuonna 1992 (Tuulasvaara-Kaleva 2016, 280; Hoivala

2015, 2). Ratsupoliisin jouha-toiminnan historian dokumentointi voisi olla ajankohtaista

nyt, kun Ratsupoliisin toiminnassa on vielä mukana henkilöstöä, joilla on ensikädentietoa

koko historian ajalta.
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LIITE 1

Palautelomake

Arvioi asteikolla 1-5 seuraavia kohtia.

Koulutuksen sisältö?

Koulutuksen hyödyllisyys?

Koulutuksen ajankohtaisuus?`

Vastaa omin sanoin.

Mitä kehitettävää tai lisättävää koulutuksessa tai sen sisällössä olisi?

Vapaa sana:


