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1  JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön esittely ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa perehdyttämisopas Joensuun poliisiasemalle. 

Oppaan tarkoituksena on perehdyttää uusi tulija Joensuun poliisiaseman tapoihin, käytäntöi-

hin ja tiloihin. Opas sisältää myös ohjeita, kuinka toimia erilaisissa tilanteissa kuten sairas-

tuessa, kohdatessaan tietoteknisen ongelman tai vaikkapa hakeutuessaan työterveyden pal-

veluiden piiriin. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti virkauraansa aloittelevien harjoittelijoiden 

käyttöön, mutta se soveltuu varsin hyvin myös muualta Joensuuhun työskentelemään tullei-

den poliisimiesten käyttöön. Tuotos toimii myös oppaana uutta työntekijää perehdyttävälle 

henkilölle tai muistin virkistyksenä jo töissä olevalle henkilöstölle.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyöni produktina valmistuu siis opas, joka voidaan jakaa esimer-

kiksi sähköisessä muodossa Poliisiammattikorkeakoulussa opintojaan suorittaville opiskeli-

joille jo siinä vaiheessa, kun he saavat kuulla ottavansa virkauransa ensimmäiset askeleet 

Itä-Suomen poliisilaitoksella Joensuun poliisiasemalla. Tällöin he saavat jo ennakkoon aikaa 

tutustua materiaaliin ja itse työharjoitteluun valmistautuminen on hieman helpompaa.  Pidän 

työharjoittelua todella hyvänä osana poliisin koulutusta. Kaikkea oppilaitoksessa opittua teo-

riaa pääsee hyödyntämään käytännössä ja siihen perehdyttäminen on ensimmäinen askel 

tuon harjoittelun käyntiin saamiseksi ja suorittamiseksi. 

 

Opinnäytetyöni teoriaosuus käsittelee yleisesti perehdyttämistä, työnopastusta työturvalli-

suutta ja lainsäädännöllistä näkökulmaa perehdyttämiseen. 
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1.2 Aiheen valinta  

Valitsin aiheen suorittaessani työharjoittelua Joensuun poliisiasemalla harjoittelun ollessa jo 

loppusuoralla. Olin jo melkein vuoden ajan ehtinyt työskennellä Joensuussa ja perehtyä sa-

malla siihen, kuinka siellä mikäkin asia toimii. Olin jo etukäteen päättänyt, että opinnäyte-

työni on toiminnallinen. Tekemällä toiminnallisen opinnäytetyön saan enemmän käytännön 

hyötyä irti. Aihetta pohtiessani halusin aiheen olevan jollain tapaa käytännön läheinen ja että 

siitä olisi hyötyä sen lukijalle. 

 

Työharjoittelun aikana huomasin, että Joensuun poliisiasemalla on tarkat käytännöt ja mää-

räykset, miten missäkin toimitaan, mutta mitään opasta niistä ei löydy.  Kävin keskustele-

massa aiheesta erään konstaapelin kanssa ja keskustelun lopputuloksena syntyi idea oppaan 

toteuttamisesta. Esittelin idean laitoksen päällikölle ja sain luvan toteuttaa kyseisen oppaan. 

Keskustellessani aiheesta muutaman työkaverin kanssa, olivat he sitä mieltä, että kyseinen 

opas tulee varmasti tarpeeseen. 

 

 Vaikka sainkin ohjaajiltani hyvän ja kattavan perehdytyksen tiloissa liikkumiseen, työsken-

telyyn ja toimintatapoihin, koen, että tällaisella oppaalla voisi olla suurikin kysyntä ja tarve 

uusien asemalle saapuvien keskuudessa. Lisäksi opas varmasti auttaa myös perehdyttäjää 

käymään läpi kohta kohdalta asioita uuden työntekijän kanssa. Oppaan tarkoituksena ei ole 

perehdyttää itse työn tekemiseen vaan opastaa yleisiä toimintatapoja, liikkumista kiinteis-

tössä, toimintaa laitoksen eri tiloissa sekä yleisesti helpottaa uuden harjoittelijan työn aloit-

tamista Joensuun poliisiasemalla. Tarkoituksena on hyväksyttää opas Joensuun poliisiase-

malla ja lähettää se heille käytettäväksi materiaalina uusille harjoittelijoille. 
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1.3 Aiheen rajaus 

Itse produkti on rajattu käsittelemään Itä-Suomen poliisilaitosta vain yleisellä tasolla. Pro-

dukti käsittelee Joensuun poliisiasemaa, sen tiloja ja tapoja. Luonnollisesti aihe oli helppo 

rajata käsittelemään Joensuun poliisiasemaa, koska suoritin työharjoitteluni Joensuun polii-

siasemalla eikä minulla ole kokemusta muista poliisiasemista.  

 

Halusin rajata oppaan sisällön käsittelemään Joensuun poliisiasemaa, sen tiloja, toimintata-

poja ja yleisiä käytäntöjä, koska koin että niistä olisi eniten hyötyä harjoittelijalle tällaisen 

oppaan muodossa. Itse käytännön työn tekemisen ja sen opastuksen halusin rajata työn ul-

kopuolelle. 

 

1.4 Keskeisiä käsitteitä 

Perehdyttäminen 

- Kaikki ne toimenpiteet, joilla uusi työntekijä tutustuu uuteen työpaikkaansa, sen tapoi-

hin ja työntekijöihin. (Ahokas ja Mäkeläinen, 2013) 

 

Työnopastus 

- Työnopastus tarkoittaa kaikkea sitä, joka perehdyttää ja opastaa itse työn tekemiseen 

ja sen eri vaiheisiin. (Ahokas ja Mäkeläinen, 2013) 

 

Työharjoittelun ohjaaja (Poliisi) 

- Kokenut ja ammattitaitoinen poliisimies, joka opastaa ja ohjaa työharjoittelijaa työhar-

joittelun ajan. 

 

Työharjoittelu (Poliisi AMK) 

- Poliisin ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä lähes vuoden mittainen työharjoitte-

lujakso, joka toteutetaan poliisiammattikorkeakoulun määräämässä poliisilaitoksessa. 

 

Rikostutkinta 

- Rikostutkinnassa harjoittelija perehtyy ohjaajansa opastuksella rikostutkintaan, kuulus-

teluihin ja koko esitutkintaprosessiin käytännössä. 
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Kenttäjakso 

- Työharjoittelun osa, jonka aikana harjoittelija toimii osana valvonta- ja hälytyssekto-

rilla toimivaa poliisipartiota. 

 

Liikennejakso 

- Osa työharjoittelua, jonka aikana harjoittelija tutustuu liikenneryhmän mukana liiken-

teen valvontaan ja muihin liikenteeseen liittyviin tehtäviin. 

 

Palvelupäivystys 

- Poliisin päivystys, jossa vastaanotetaan asiakkaita 

 

Ammatillinen osaaminen 

- Kyky yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot yhdeksi tarkoituksenmukaiseksi ko-

konaisuudeksi. (Mykrä, 2007, 9). 

 

Työturvallisuus 

- Yksi työsuojelun osa-alueista. Tarkoitetaan työntekijän työssään kokemaan subjektii-

vista turvallisuuden tunnetta, joka on yhteydessä työympäristön objektiiviseen turvalli-

suuteen. (Hankilanoja, 2003, 21). 

 

Työssäoppiminen 

- Työssäoppiminen on yksi koulutuksen muoto ja opiskelumenetelmä, jonka avulla osa 

tutkinnon tavoitteista opetellaan työpaikalla. (Harra ym. 2000, 9). 
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2 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS 

Itä-Suomen poliisilaitos koostuu yhteensä 15 poliisiasemasta. Pääpoliisiasema sijaitsee Kuo-

piossa. Muita paikkakuntia, joissa poliisiasemat sijaitsevat ovat Iisalmi, Ilomantsi, Joensuu, 

Juankoski, Juva, Kitee, Lieksa, Mikkeli, Nurmes, Outokumpu, Pieksämäki, Savonlinna, 

Suonenjoki ja Varkaus. 

 

Itä-Suomen poliisilaitoksen alue koostuu kolmesta maakunnasta, Pohjois-Karjalasta, Poh-

jois-Savosta ja Etelä-Savosta. Pinta-alaltaan se käsittää noin 61 000 neliökilometriä, josta 

vesistöjä on 20 %. Koko maan pinta-alasta Itä-Suomen poliisilaitoksen alue käsittää noin 16 

%.  Asukkaita laitoksen alueella asuu noin 557 000, eli suunnilleen 10 % koko maan väes-

töstä. Alueella työskentelee n. 650 poliisia. (Poliisi Itä-Suomi, 2019) 

 

Itä-Suomen poliisilaitoksen alue on jaettu kolmeen kenttäjohtoalueeseen. Pohjois-Karjalan 

kenttäjohtoalueen pääpaikkana toimii Joensuu. 

 

Joensuu on Pohjois-Karjalan maakuntakeskus, jossa on asukkaita tällä hetkellä noin 77 000. 

Joensuun poliisiasema on syksyllä 2017 valmistunut ja käyttöönotettu, tällä hetkellä yksi 

Suomen uusimmista ja moderneimmista poliisiasemista. Se sijaitsee lähes keskustan tuntu-

massa Pykäläkujalla. 

 

Joensuun poliisiasemalla työskentelee vuosittain useita poliisin ammattikorkeakoulututkin-

toa suorittavaa opiskelijaa. Joensuussa puitteet työharjoittelun suorittamiselle ovatkin oikein 

ihanteelliset. Poliisiasema ja kaupunki ovat juuri sopivan kokoisia ja opiskelija pääseekin 

vajaan vuoden aikana tutustumaan lähes kaikkiin työtehtäviin ja työnkuviin mitä Joensuun 

poliisiasemalla ja sen alueella on tarjota. Pohjois-Karjalan kenttäjohtoalue on laaja ja suh-

teellisen harvaan asuttu.  
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3 OPINNOT JA TYÖHARJOITTELU 

Tässä kappaleessa käydään läpi yleisesti opintoja ja niiden rakennetta poliisiammattikorkea-

koulussa sekä perehdytään hieman tarkemmin siihen, millainen kokonaisuus tuo tutkinnon 

aikana suoritettava työharjoittelu on ja mitä se pitää sisällään. 

 

3.1 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa 

Poliisiammattikorkeakoulussa poliisin AMK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen 

tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on mahdollisuus 

työskennellä rikostutkinnassa sekä valvonta- ja hälytystehtävissä. Tutkinnon suorittaneella 

on myös valmiudet toimia niin itsenäisesti kuin moniammatillisessa poliisityössä asiantun-

tijana ja kehittää poliisitoimintaa. (Opetussuunnitelma 2018-2020, Poliisiammattikorkea-

koulu) 

 

Poliisi (AMK) -tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista 

 

- Poliisityötä tukeva osaaminen 26 op 

- Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen 18 op 

- Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen 24 op 

- Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen 32 op 

- Ammatillista osaamista edistävä harjoittelu 55 op 

- Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

- Opinnäytetyö 15 op (Opetussuunnitelma 2018-2020, Poliisiammattikorkeakoulu) 

 

"Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hy-

väksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on an-

taa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa 

korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yk-

silön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkea-

koulu harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäi-

sen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta.” 

(Opetussuunnitelma 2018-2020, Poliisiammattikorkeakoulu) 
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Poliisin (AMK) -opinnot johtavat poliisialan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka yleisenä 

tavoitteena on, että sitä suorittava opiskelija hankkii  

 

- laajat käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet sisäisen turval-

lisuuden alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten 

- sisäisen turvallisuuden alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen vaadittavat 

edellytykset 

- elinikäisen oppimisen valmiudet 

- riittävät taidot viestinnän ja kielitaidon osalta 

- kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet sisäisen turvallisuuden alaan liit-

tyen (Opetussuunnitelma 2018-2020, Poliisiammattikorkeakoulu) 

 

3.2 Työharjoittelu 

Kun opiskelijoilla on takana n. 1,5 vuotta opintoja Poliisiammattikorkeakoululla, heidät ni-

mitetään nuoremman konstaapelin virkaan ja he lähtevät työharjoitteluun eri poliisilaitok-

sille ympäri Suomea. Valvonta- ja hälytyssektorin toimintaan tutustuessaan opiskelija työs-

kentelee poliisipartiossa jo kokeneemman poliisimiehen ohjauksessa sekä rikostorjunnan 

puolella kokeneemman rikostutkijan ohjauksessa tutkimassa rikoksia. Harjoitteluun kuuluu 

myös perehtymistä poliisin asiakaspalveluun ja lupapalveluihin. Työharjoittelu on kestol-

taan vajaan vuoden mittainen ja se on palkallinen. (Poliisiammattikorkeakoulu, 2019). 

 

Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelman vuosille 2018-2020 mukaan työharjoittelu 

opintojakso koostuu seuraavanlaisista kokonaisuuksista: 

- Poliisiyksikön tukitoiminnot  1 op 

- Asiakaspalvelu ja lupavalvonta  5 op 

- Valvonta- ja hälytystoiminta  27 op 

- Rikostorjunta   22op 

 

Ensimmäisen kosketuksen tulevaan työharjoittelupaikkaan opiskelija saa, kun yhdyshenkilö 

saapuu tapaamaan uusia harjoittelijoita poliisiammattikorkeakoululle joitakin viikkoja en-

nen työharjoittelun alkua. Parin tunnin aikana yhdyshenkilö käy läpi yleisimpiä harjoitteluun 

ja tulevaan työpaikkaan liittyviä asioita.  
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Kaikki Joensuuhun työharjoitteluun saapuvat opiskelijat perehdytetään Joensuun poliisita-

loon ja koko Itä-Suomen poliisilaitokseen muutaman perehdytyspäivän aikana. Noiden päi-

vien aikana istutaan luentotilassa kuuntelemassa oppitunteja laitoksen tiloista ja toiminnoista 

sekä organisaatiosta, tutustutaan ohjaajien kanssa, kerrataan taitoja ampumaradalla sekä har-

joitellaan erilaisia voimankäyttötilanteita ja poliisin taktiikoita. 

 

Kokonaisuus on mielestäni riittävä uudelle harjoittelijalle alkuun pääsemiseksi. Tämän li-

säksi harjoittelija pääsee käymään asioita vielä tarkemmin oman ohjaajansa kanssa, aloittipa 

hän harjoittelunsa rikostutkinnan tai valvonta- ja hälytystoiminnan parista. Rikostutkinnassa, 

valvonta- ja hälytystoiminnassa, liikennejaksolla ja palvelupäivystyksessä on harjoittelijalla 

jokaisessa oma ohjaaja tai henkilö, joka vastaa työhön muihin siihen liittyviin asioihin pe-

rehdyttämisestä. Pyrkimyksenä on, että harjoittelija ja ohjaaja työskentelevät samoissa vuo-

roissa, mutta aina tämä ei ole mahdollista erilaisista syistä ja esimerkiksi lomista johtuen. 

Harjoittelija on kuitenkin aina vuorossa samaan aikaan kokeneemman poliisimiehen kanssa, 

jolta hän voi kysyä neuvoa. 

 

 Noiden kahden perehdytyspäivän jälkeen harjoittelijan ohjaaminen jää suurilta osin kuiten-

kin ohjaajan vastuulle ja siksi koin, että tällainen käsikirja voisi olla hyvä lisä tuohon oh-

jaukseen. Koin itse saamani ohjauksen hyvin riittäväksi ja ajan kanssa kaikki paikat ja niihin 

liittyvät toiminnot sekä tavat tulevat varmasti tutuksi. Varmasti jokainen harjoittelija omalla 

tavallaan jännittää uuteen työpaikkaan menemistä ja siksi ennakkoon jaettava materiaali on 

varmasti hyvä lisä tuon ohjaajalta saadun perehdytyksen lisäksi. Ja onhan sekin aika käytet-

tävissä johonkin muuhun kuin esimerkiksi tilojen opetteluun. 

 

Työharjoittelu on kokonaisuutena suuri osa opintojamme, 55 opintopistettä. Työharjoitte-

lulla ja sen perehdytyksellä sekä ohjauksella on suuri merkitys siihen, millaisen ammattitai-

don saamme ennen kuin siirrymme työelämään. Vaikka me kaikki opiskelemmekin samoja 

tietoja ja taitoja ennen työharjoitteluun siirtymistä, mielestäni suurin oppiminen tapahtuu itse 

käytännössä työn parissa. 
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4 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

4.1 SWOT -analyysi työkaluna 

SWOT -analyysi on menetelmä, jota voidaan käyttää esimerkiksi strategian laatimisessa, 

erilaisten ongelmien tunnistamisessa yhteisössä tai yrityksessä, oppimisen työkaluna sekä 

arvioinnissa ja kehittämisessä. SWOT -lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista strengths, 

weaknesses, opportunities ja threats, eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

 

 Mielestäni SWOT -analyysiin laatiminen tämän opinnäytetyön yhteydessä on hyvä työkalu 

hahmottaa kokonaisuutta ja oikeasti käydä läpi mitä kaikkea työ tulee pitämään sisällään. 

Lisäksi se mahdollistaa kriittisen tarkastelun opinnäytetyön produktin eri osa-alueisiin ja 

niiden toteutettavuuteen.  SWOT-analyysissa käyn läpi tämän opinnäytetyön produktin eli 

perehdytysoppaan toteuttamisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  

 

Idean SWOT -analyysin käyttämiseen sain ohjaajaltani elokuussa 2019 pitäessämme opin-

näytetyöhön liittyvää seminaaria. 

 

Taulukko 1.  SWOT-analyysitaulukko 
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5 PRODUKTI 

5.1 Produktin lähtökohdat 

Sain aikanaan työharjoittelua aloittaessa ohjaajiltani sekä muulta laitoksen väeltä hyvän ja 

kattavan perehdytyksen. Ensimmäisten päivien aikana uutta asiaa tulvi joka puolelta. Vaikka 

perehdytys oli jo hyvä tuollaisenaan, koin että se tarvitsee jonkin kansiin painetun tuotoksen 

rinnalleen. Siksi päätin toteuttaa oppaan, joka helpottaisi harjoittelijoiden siirtymistä kohti 

työelämää. Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa produkti eli opas, joka kokoaa tämän uu-

sien harjoittelijoiden tarvitseman tiedon yksiin kansiin. 

 

Olin ehtinyt pohtia opinnäytetyöni aihetta jo jonkin aikaa työharjoittelun kuluessa. Joensuun 

poliisiasema on tällä hetkellä yksi uusimpia Suomessa ja siellä on suhteellisen tarkat käy-

tännöt, joiden oppiminen vie aikansa. Alussa ajatuksena oli toteuttaa opinnäytetyö, joka jol-

lain tapaa liittyisi uuteen poliisiasemaan. Käytyäni keskustelemassa aiheesta laitoksella ti-

loista vastaavien poliisimiesten kanssa, päädyimme siihen lopputulokseen, että tällaiselle 

produktille olisi kysyntää. Myös esitellessäni aihetta Joensuun poliisiaseman yksikön pääl-

likölle hän piti ajatusta hyvänä ja opasta tarpeellisena 

 

Produktin on tarkoitus olla sähköisenä aineistona, joka voidaan lähettää uusille harjoitteli-

joille esimerkiksi sähköpostin välityksellä. 

 

5.2 Produktin sisältö ja aiheet 

Lähtökohtana oli tehdä opas, joka olisi suunnattu kaikille uusille taloon tulijoille. Työn ede-

tessä päädyin siihen, että opas on kuitenkin lähtökohtaisesti tarkoitettu uusille poliisin am-

mattikorkeakoulututkintoa suorittaville harjoittelijoille, jotka pääsevät suorittamaan harjoit-

telunsa Joensuussa. Kuitenkin tarvittaessa opas soveltuu myös jo kokeneemman poliisimie-

hen luettavaksi, jolle Joensuun poliisiasema ei ole tuttu. Halusin lähestyä aihetta juuri har-

joittelijan näkökulmasta, sillä työharjoitteluni loppui vasta pari kuukautta sitten ja uutena 

harjoittelijana aloittamisestakin on vielä alle vuosi aikaa. Kokemukset ja tuntemukset ovat 

siis melkoisen tuoreina muistissa. 

 

Pyrin pitämään produktin mahdollisimman tiiviinä, kuitenkin niin, että se sisältää kaiken 

tarpeellisen ja olennaisen tiedon. Vaikkakin aihe on todella tärkeä, uusilla harjoittelijoilla on 
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varmasti työuran alussa muutakin mietittävää, joten halusin oppaan olevan sellainen, että 

sen lukija jaksaa keskittyä siihen ja saa siitä itselleen sen olennaisimman tiedon. 

 

Perehdytysopas talon tavoille Joensuun poliisiasemalla alkaa esittelyllä Itä-Suomen poliisi-

laitoksesta, sen toiminta-alueesta, strategisista tavoitteista, visoista ja organisaation raken-

teesta. Tämän jälkeen opas keskittyy tarkemmin Itäiseen toiminta-alueeseen eli alueeseen, 

jolla uusi harjoittelija tai työntekijä tulee työskentelemään. Oppaassa käydään läpi kaikki 

alueella toiminnassa olevat poliisiasemat ja niiden toiminnot. Organisaation rakenteen li-

säksi opas esittelee Joensuun laitoksen henkilöstöä, esimiehiä ja päällystöä ja heidän vastuu-

alueitaan.  

 

Tämän jälkeen opas lähtee liikkeelle sieltä aivan yksinkertaisimmasta eli töihin saapumi-

sesta. Opas kertoo tarkemmin, kuinka poliisiasemalle saavutaan ja kuinka sen tiloissa liiku-

taan ja tunnistaudutaan sekä kuinka vierailijoiden ja asiakkaiden kanssa toimitaan. 

Opas sisältää myös kuvia tiloista sekä rakennuksen ulkopuolelta helpottamaan hahmotta-

mista. 

 

Seuraavaksi opas käsittelee eri sektoreita, joiden osana harjoittelija tulee työskentelemään 

työharjoittelun aikana. Ensimmäisenä käsittelyssä on valvonta- ja hälytystoiminta eli tutta-

vallisemmin kenttätoiminta. Opas sisältää ohjeita, neuvoja sekä käytäntöjä kenttätoiminnan 

näkökulmasta katsottuna. Rikostorjunnan eli tutkinnan osuus sisältää yleistä tietoa tutkinnan 

tiloista, tukitoimista ja siellä vallitsevista käytännöistä. 

 

Kahden työharjoittelun kannalta suurimman kokonaisuuden jälkeen opas käsittelee aihetta, 

jonka kanssa poliisimies on tekemisissä lähestulkoon päivittäin eli poliisivankilan ja putkan 

tiloja ja toimintaa. Putkalla on tietyt tavat toimia jo työturvallisuuden takia ja siksi onkin 

tärkeää esitellä putkalla toiminta yhtenä suurempana kokonaisuutena. 

 

Harjoittelun aikana opiskelija pääsee tutustumaan myös Joensuun poliisiaseman aulatiloissa 

sijaitsevaan palvelupäivystykseen ja lupapuoleen. Tässä kappaleessa esitellään palvelu-

päivystyksen tiloja ja toimintoja. 

 

Oppaasta lukija löytää tietoa henkilöstöhallinnosta ja millaisissa tilanteissa kääntyä heidän 

puoleensa. 
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Lisäksi opas käy läpi muita poliisiasemalta löytyviä tiloja, kuten ampumarata, kuntosali sekä 

tauko- ja lepohuoneet. 

5.3 Produktin toteutus 

Aloitin perehdytysoppaan hahmottelun ja suunnittelun kesän aikana työharjoittelussa olles-

sani. Helpoimmalta ja käytännöllisimmältä tuntui jakaa produktin sisältö osittain niihin si-

sältöihin, kuin työharjoittelukin tulee pitämään sisällään. Jo alkuvaiheessa Joensuussa jutte-

lin aiheesta erään konstaapelin kanssa. Hän heitti ilmoille ajatuksen, että opas voisi lähteä 

liikkeelle niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin töihin saapumisesta. Aluksi ajatus kuulosti 

ehkä hassulta, mutta asiaa mietittyäni se olikin erittäin luonteva tapa aloittaa opas. Moni 

Joensuuhun saapuneita harjoittelijoista saattaa olla Joensuussa aivan ensimmäistä kertaa. 

 

Joensuun poliisiasema muutti syksyllä 2017 Lehmosta Lammintieltä uusiin tiloihin Pykälä-

kujalle Joensuun keskustan välittömään läheisyyteen. Tuolloin ennen muuttoa oli laitoksen 

päällikkö laatinut prosessikuvaukset, jotka perehdyttivät poliisiaseman henkilöstöä uusiin 

tiloihin Pykäläkujalle. Sain nuo kyseiset materiaalit itselleni, joiden pohjalta lähdin laati-

maan opasta harjoittelijalle. Käytin omassa oppaassani samoja aiheita. Osa tiedosta oli 

tuossa vaiheessa ennen uuteen taloon pääsyä vasta suunnitelmia, ilman käytännön toteutu-

maa. Siksi olenkin täydentänyt niitä sillä tiedolla, joka on korvannut nuo suunnitelmat ja 

joita itsekin työharjoittelun aikana opin ja käytin. 

 

Halusin saada oppaaseen kuvia selkeyttämään opasta ja tilojen sijaintia. Olin oppaan laati-

misen aikana yhteydessä kahden Joensuun poliisiasemalla työskentelevän tiloista vastaavan 

konstaapelin kanssa. Heiltä sain ohjeeksi olla yhteydessä viestinnästä vastaaviin henkilöihin.  

Sain heiltä käyttööni raporttipohjan, jota Itä-Suomen poliisilaitos käyttää. En kuitenkaan ko-

kenut sitä täysin soveltuvaksi oman oppaani pohjaksi, mutta otin siitä vaikutteita oman op-

paani ulkoasuun. Lisäksi sain heiltä kuvia Joensuun poliisiasemasta, joihin sain luvan käyt-

tää oppaassani. Oppaassa olevien kuvien perässä on aina mainittu kuvan ottaja. 

 

Lähetin raakaversion oppaasta Joensuun poliisiasemalle yksikön päällikölle ja opasta kans-

sani ideoineelle konstaapelille luettavaksi. Heiltä sain oppaaseen päivitettyä tietoa muun mu-

assa muuttuneet tiedot organisaation rakenteesta, ryhmien toimenkuvista ja tukitoiminnoista, 

jotka sitten lisäsin oppaaseen. Yksikön päälliköltä sain myös tervehdystekstin, jonka lisäsin 

oppaan alkusanoihin. Palautteen mukaan opas oli jo oikein hyvällä mallilla, muutama lisäys 
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ja korjaus huomioiden. Tärkeimpänä palautteena oppaan salaaminen, koska se käsittelee sel-

laista tietoa, jota ei julkisesti voida kertoa. 

 

Koko projektin aikana olin siis yhteydessä useaan eri henkilöön laitoksessa niin sähköpos-

titse kuin paikan päällä käymällä. Projektin toteuttaminen on tapahtunut yhdessä omien ja 

Joensuun poliisiasemalta saatujen ideoiden ja ajatusten kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

6 TYÖTURVALLISUUS JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

6.1 Työlainsäädäntö perehdyttämisen velvoittajana 

Työnteko ja siihen oppiminen on suojeltu erityisen tarkasti lainsäätäjän toimesta. Laeista 

löytyy paljon suoria määräyksiä ja viittauksia juuri perehdyttämiseen. Huomio kiinnittyy 

juurikin työnantajan vastuuseen opastaa työntekijä työhönsä. Erityisesti perehdyttäminen 

mainitaan työsopimuslaissa ja työturvallisuuslaissa. (Kupias ja Peltola, 2009, 20). 

 

Työlainsäädäntö onkin usein niin sanotusti pakottavaa oikeutta. Niiltä osin kuin työntekijöi-

den oikeuksia voi heikentää työsopimuksilla tai työehtosopimuksilla on mainittu erikseen. 

Useimpien normien mukaan tällaista mahdollisuutta ei ole. Perehdyttämiseen ja kouluttami-

seen liittyvät vaatimukset kuuluvat säädöksiin, jotka velvoittavat työnantajaa. (Kupias ja 

Peltola, 2009, 20). 

 

Työympäristön tulee olla opiskelijalle sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallinen oppimis-

ympäristö. Työturvallisuus ja siihen perehtyminen on tärkeää jokaisella alalla, mutta erityi-

sen tärkeää se on aloilla, joissa tietyt tekijät muodostavat vaaratekijöitä. Esimerkiksi koneet, 

laitteet tai työvälineet. (Mykrä, 2007, 15). 

 

Suurin työnantajaa velvoittava vastuu löytyy työturvallisuuslaista. (23.8.2002/738). 

Työturvallisuuslaki, 2 luku 14§: 

 

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 

sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon 

ottaen: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotanto-

menetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin 

työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa 

sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä 

työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 
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3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden 

sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa 

 

Valtioneuvoston asetukset työntekijälle annettavasta opetuksesta, ohjauksesta ja kirjallisista 

työohjeista erityistä pätevyyttä vaativissa ammateissa ja tehtävissä 738/2002 §14 

 

Poliisin ammattia voi lähtökohtaisesti pitää montaa muuta ammattia vaarallisempana ja siksi 

mielestäni on erittäin tärkeää, että työhön perehdyttäminen ja työhön opastaminen on laeilla 

säädetty pakolliseksi. Poliisina työskennellessä tulee vastaan kaikkea syntymästä kuolemaan 

ja siltä väliltä. Usein kyseessä on ihmisten perusoikeudet, niihin puuttuminen, niiden rajoit-

taminen ja joskus jopa toisen ihmisen henki. Siksi onkin erittäin tärkeää, että tällä perehdyt-

tämisellä ja työhön opastamisella on lainsäädännöllinen taustatuki ja suoja, vaikka usein pi-

täisimmekin asiaa itsestäänselvyytenä. 
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7 PEREHDYTTÄMINEN 

7.1 Lähtökohtia perehdyttämiseen 

Yksi tärkeimpiä työpaikoilla toteutettavia koulutusmuotoja on perehdyttäminen. Se vaikut-

taa merkittävästi työn tekemiseen ja motivaatioon, työn tuloksiin, työturvallisuuteen ja koko 

työyhteisön hyvinvointiin. Perehdyttäminen on monivaiheinen oppimistapahtuma. Sen ta-

voitteena on, että perehdytettävä ymmärtää työn tavoitteet ja organisaation toiminnan, omat 

velvollisuudet ja vastuut ovat selkeitä sekä luoda perehdytettävälle sellainen kokonaiskuva 

tulevasta työstä, että sen avulla hän selviää työtehtävistä. Usein perehdyttämiseen osallistuu 

useampi henkilö ja silloin on tärkeää, että yhteistyö heidän välillään on sujuvaa. (Lepistö, 

2000, 63). 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä työpaikalla tehtäviä toimenpiteitä, joiden avulla 

uusi työntekijä opetetaan tutustumaan uuteen työpaikkaansa, sen tapoihin, ihmisiin ja työhön 

liittyviin odotuksiin. (Ahokas ja Mäkeläinen, 2013). 

 

Valmentamisen ja kouluttamisen tarpeen tuovat esiin uusi työtehtävä ja työympäristö. 

Kaikki tämän tapainen, jonkin uuden työn alussa tapahtuva kehittäminen ja ohjaaminen on 

perehdyttämistä. Perehdyttäminen vaatii järjestävältä taholta aikaa sekä resursseja. Useim-

missa organisaatioissa onkin huomattu perehdyttämisen merkitys ja sitä on suunniteltu sekä 

sen tueksi on laadittu perehdyttämisohjelmia. (Kupias ja Peltola, 2009, 13). 

 

Tarve työhön opastamiselle on tavalla tai toisella ollut olemassa niin kauan, kuin työ on ollut 

osana ihmisen elämää. Uusi työntekijä on saanut ohjausta uuteen työhönsä joltain koke-

neemmalta työntekijältä aina kun siihen on ollut tilaisuus. Tällainen toimintamalli juontaa 

juurensa jo varmasti perinteiseen järkeilyyn ja haluun selviytyä. (Kupias ja Peltola, 2009, 

13). 

 

Aiemmin työympäristöjen ollessa yksinkertaisempia, perehtymisessä keskityttiin ensisijai-

sesti työhön opastamiseen. Laaja-alaisempaa perehdyttämistä eli tutustumista yritykseen tai 

työyhteisöön ei tarvittu juuri siitä syystä, että työympäristöt eivät olleet niin monimutkaisia 

ja työnkuvat olivat sellaisia, ettei sitä koettu tarpeelliseksi. Kun työympäristöt ovat alkaneet 
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monimutkaistua ja organisaatiot kehittyä, on perehdyttämisen huomattu olevan yhä tärke-

ämpää. Monimutkaistuneessa ympäristössä työntekijän tulee ymmärtää yhä paremmin orga-

nisaation toimintaa ja miksi se on olemassa. (Kupias ja Peltola, 2009, 13). 

 

Viitalan mukaan perehdyttämistä on uuden tulokkaan tukeminen siihen asti, kun hän on val-

mis omassa tehtävässään ottamaan ohjat käsiinsä. Se sisältää perehdytystä ja tutustumista 

uuteen organisaatioon ja tehtäviin. Viitalan mukaan perehdyttäminen on myös palvelus uu-

delle työntekijälle, oman organisaation toiminnan laadun säilymiselle ja yrityskuvalle. Uu-

den työntekijän kohdalla korostuu koko organisaatioon tutustuminen, kun taas työtehtävästä 

toiseen siirryttäessä korostuu tehtävään perehdyttäminen. (Viitala, 2007, 259). 

 

Sen lisäksi, että työn tekeminen on turvallista, perehdyttämisen tavoitteena on auttaa opis-

kelijaa sisäistämään ja tutustumaan työpaikan tapoihin toimia, työtehtäviin, sääntöihin ja 

muihin työntekijöihin. Opiskelijan perehdytys tulee olla kuin kenen tahansa muun perehdy-

tys, mutta siinä tulee kuitenkin huomioida, kuinka pitkään hän on työpaikalla ja millaisia 

tehtäviä hän tulee tekemään. Henkilökohtainen ohjaus on yksi hyvä tapa perehdyttämiselle. 

Näin työpaikkaohjaaja pystyy jatkamaan perehdyttämistä koko työssä tapahtuvan opiskelun 

ajan. (Mykrä, 2007, 14) 

  

Mykrän mukaan (2007, 14) opiskelijan perehdyttämiseen on myös muita keinoja: 

 

- Keskustelut muiden työntekijöiden kanssa 

- Työn tekeminen usean eri työntekijän kanssa 

- Esittelyt 

- Tutustuminen erilaisiin materiaaleihin, kuten 

• Perehdyttämismateriaalit 

• Työtehtäviin liittyvät materiaalit, kirjat, esitteet, dokumentit 

• www-sivut 

• Organisaation toimintaan liittyvät aineistot (Mykrä, 2007, 14) 

 

Jos työpaikalla kuitenkin on jo valmiita ja toimivia käytäntöjä perehdyttämiseen, voi niitä 

hyödyntää opiskelijan perehdyttämiseen. Yksi yksinkertainen ja helppo tapa varmistua siitä, 

että tarvittavat asiat tulee käytyä läpi, on perehdyttämislista. Listan avulla on myös mahdol-
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lista, että perehdyttämiseen osallistuu useampi henkilö ja silti tiedetään missä vaiheessa pe-

rehdytystä ollaan menossa. Perehdyttäminen onkin hyvä jakaa aluksi pienempiin kokonai-

suuksiin, ettei uusia asioita tule liikaa heti ensimmäisinä päivinä. Hyvä sääntö on lähteä liik-

keelle opiskelijaa lähimpänä olevista asioista kuten työympäristöön- ja tehtäviin liittyvät 

asiat. (Mykrä, 2007, 14). 

 

Mielestäni yksi tärkeimpiä lähtökohtia perehdyttämisen alkuvaiheilla, oli käydä oma taito-

taso läpi harjoittelun ohjaajan kanssa. Näin molemmille syntyi ymmärrys siitä, missä opas-

tusta ja neuvoja kaivataan enemmän. Toisaalta myös siitä, että johonkin tiettyyn asiaan ei 

tarvitse perehtyä niin paljon ja sen ajan voi keskittää tehokkaasti johonkin muuhun.  

 

7.2 Työyhteisö perehdyttäjänä 

Työntekijä yksinään ei opi ja perehdy asioihin ilman koko työympäristöä tai työyhteisöä. 

Koko työympäristö vaikuttaa jollain tapaa koko oppimis- ja perehtymisprosessiin. (Kupias 

ja Peltola, 2009, 76). 

 

Kun työyhteisössä on ajoissa ja selkeästi hoidettu viestintä, on uuden tulokkaan vastaanot-

taminen helpompaa. Työyhteisölle tulee tehdä selväksi, kuka on tulossa ja mitä tekemään 

sekä kuinka hänen perehdyttämisensä hoidetaan. Nykypäivänä yksi tehokas tapa hoitaa vies-

tittäminen on esimerkiksi sähköposti. Työyhteisön olisi myös hyvä tietää uudesta tulok-

kaasta esimerkiksi pienen esittelyviestin muodossa. (Kupias ja Peltola, 2009, 76). 

 

Ennen uuden työntekijän saapumista työyhteisöön tulisi yhdessä miettiä ne keskeiset asiat, 

jotka tulokkaalle kerrotaan yhteisön pelisäännöistä ja toimintatavoista. Tämä voidaan toteut-

taa esimerkiksi yhteisessä palaverissa tai työnohjauksessa, jos sellainen on työyhteisössä 

käytössä. Palaverissa voidaan pohtia esimerkiksi, kuinka jokainen osaltaan ja myös yhdessä 

helpottavat uuden työntekijän alkutaivalta työyhteisössä. Tällainen toimintatapa antaa työ-

yhteisölle itselleen myös mahdollisuuden tarkastella omia toimintatapojaan ja niiden toimi-

vuutta. Työyhteisön on kuitenkin hyvä antaa uudelle tulokkaalle tilaisuus tarkastella työyh-

teisöä alkuun ulkopuolisen silmin. Silloin hän voi huomata sellaisia toimintatapoja, jotka 

saattavat olla vanhentuneita tai päivityksen tarpeessa, mutta ovat kauemmin yhteisössä työs-

kennelleille jo itsestäänselvyyksiä. (Kupias ja Peltola, 2009, 77-78). 
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Ennen kuin uusi tulokas saapuu työyhteisöön, on työyhteisöllä tilaisuus pohtia omaa haluk-

kuuttaan ja avoimuuttaan kehittymiseen. Tällaisella toimintatavalla voidaan myös välttyä ja 

varautua niiltäkin kommenteilta, joita ei haluta kuulla. (Kupias ja Peltola, 2009, 76). 

 

Poliisiasema on työyhteisönä siitä hyvä, että siellä työskentelee usein jollain tapaa saman-

kaltaisia ihmisiä, jolloin siellä tuntee olonsa heti tervetulleeksi. Myös se, että jokainen työ-

kaveri on kuitenkin toimintatavoiltaan ja rutiineiltaan hieman erilainen, tuo monipuolisuutta 

ja pohjaa ammatilliselle kasvulle heti alkuvaiheessa virkauraa. 

 

7.3 Uusi työntekijä osana työyhteisöä 

Oman kokemukseni mukaan mennessäni työharjoitteluun työyhteisön henki ja asenne oli 

positiivinen. Vaikka minulla olikin nimetyt ohjaajat jokaisessa ryhmässä, jossa pääsin työs-

kentelemään, minua autettiin ja opastettiin niin hyvin kuin sillä hetkellä osattiin. Ehkä enem-

män on kyse siitä, että uskaltaa pyytää apua ja pyytää sitä keneltä tahansa. Jos juuri hän 

keneltä apua kysyin ei osannut vastata, osasi hän kuitenkin neuvoa kenen puoleen minun 

tulisi kääntyä kysymykseni kanssa. 

 

Työyhteisössä eletään omaa elämää, jota uusi työntekijä tulee aina osaltaan hämmentämään. 

Tämä uuden työntekijän aiheuttama häiriö voi olla joko kielteinen tai myönteinen ja sen uusi 

tulokas aistii pian. Työpäivän aikana koettu sosiaalinen vuorovaikutus työkavereiden kesken 

on tärkeä asia työssä viihtymisen kannalta. Toiset ovat sosiaalisilta tarpeilta erilaisia kuin 

toiset. Osa kokee työyhteisön merkityksen suurena ja toiset ovat lähes riippumattomia työ-

yhteisöstä ja sen tarjoamista ihmissuhteista. (Kupias ja Peltola, 2009, 68). 

 

Alkuun uuden työntekijän on vain myönnettävä se, että hän on työpaikalla se, joka tietää 

vähiten - vaikka kuinka osaisi oman alansa. Auttava ja turvallinen työyhteisö helpottaa 

alussa koettavaa avuttomuutta. Työskentely- ja oppimisilmapiirin ollessa myönteisiä, työn-

tekijäkin motivoituu oppimaan. Yhtenä vaarana uuden tulokkaan kannalta on kaikkitietä-

vyys. Kaiken tietävän neuvojan roolin ottava saa muut työyhteisössä takajaloilleen ja kenties 

eristettyä itsensä työyhteisöstä. Tulokkaan on turvallista ihmetellä uusia toimintatapoja työ-

yhteisössä esimiehelleen tai perehdyttäjälleen. Heiltä perehtyjä voi saada luonnollisia seli-

tyksiä ja samalla esimies tai perehdyttäjä voi viedä osaltaan eteenpäin uuden työntekijän 

ajatuksia. (Kupias ja Peltola, 2009, 68). 
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7.4 Nimetty ohjaaja 

Monissa organisaatioissa on erikseen nimetty henkilöt, joiden työtehtäviin perehdyttäminen 

kuuluu. Perehdyttäjän työ tehdään usein oman työn ohella, mutta perehdyttämisen osuus 

työtehtävistä voi olla hyvinkin suuri. (Kupias ja Peltola, 2009, 82). 

 

Kupiaksen ja Peltolan edellä kuvaaman kaltainen tilanne on tuttu myös poliisilaitoksilla. 

Vaikka harjoittelun ohjaajat eivät ole aina samoja henkilöitä, ne tehtävät hoitavat kuitenkin 

usein samat ja tietyt henkilöt. Harjoittelun ohjaaja voi olla virkaiältään suhteellisen nuori, 

jos hänet katsotaan siihen soveltuvaksi. Harjoittelunohjaajana toimimiseen on myös ole-

massa koulutus, mutta se ei ole pakollinen ohjaajana toimimiseksi. 

 

Työpaikkaohjaaja on työharjoittelun ajan opiskelijan rinnalla kulkija ja tukija. Sen lisäksi, 

että hänellä on vahva ammatillinen osaaminen, on tarpeen, että työpaikkaohjaaja on kiinnos-

tunut ohjattavansa ammatillisesta kasvusta, jota ohjaajan tehtävä on tukea ja ohjata jatkuvan 

palautteen ja arviointinsa avulla. (Mykrä, 2007, 11). 

 

Perehdyttämisestä päävastuun on aina lähimmällä esimiehellä. Apuna hänellä voi olla erik-

seen valitut ja koulutetut perehdyttäjät. Myös muu henkilökunta on valjastettava osaksi pe-

rehdytystä, sillä uuden tulokkaan on tärkeä tutustua jo alussa eritöiden osaajiin. Perehdyttäjät 

tuleekin valita huolellisesti, sillä heillä on suuri vastuu ensivaikutelman antamisessa siinä, 

miten uusi työntekijä kokee työpaikkansa ja roolinsa osana uutta työyhteisöä. (Viitala, 259-

256) 

 

Aloittaessamme työharjoittelua eri poliisilaitoksilla saamme jokainen omat työharjoittelun 

ohjaajamme niin rikostutkinnan kuin valvonta- ja hälytystoiminnan jaksolle. Lisäksi liiken-

nejaksolla ja palvelupäivystyksessä on nimetty henkilöt, jotka vastaavat harjoittelijasta har-

joittelun ajan. Pääsääntöisesti vuorot tehdään ohjaajan kanssa samaan aikaan, mutta on myös 

oppimisen kannalta tärkeää työskennellä mahdollisimman monen erilaisen kollegan kanssa. 

Oman työharjoitteluni aikana koin tämän erittäin tärkeäksi osaksi oppimista ja sitä, että har-

joittelijana saan mahdollisimman kattavan kuvan poliisin työstä ja toimintatavoista. Myös 

se, että aina ei ole vain yhtä ja oikeaa tapaa toimia ilmenee hyvin työskennellessä mahdolli-

simman monen eri työntekijän kanssa.  
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Lisäksi mielestäni harjoittelijan oman aktiivisuuden ja oppimishalun lisäksi hänen on todella 

tärkeää saada palautetta, myös silloinkin, kun on tehnyt jotain hyvin. Silloin saa itseluotta-

musta ja hyvin sujuneesta työtehtävästä jää aina hyvä muistijälki. 

 

Yksi työpaikalla ohjaajana toimivan keskeisimmistä tehtävistä on palautteen antaminen 

opiskelijalle. Kaikessa inhimillisessä toiminnassa on tärkeää saada palautetta. Palautteen 

avulla ihminen pystyy seuraamaan omaa toimintaansa, sen merkitystä, syitä ja seurauksia. 

Palaute on se, joka mahdollistaa opiskelijan ammatillisen kehittymisen. Tämän kehittymisen 

kannalta on tärkeää, että palautetta antaa ohjaaja sekä muut työyhteisön jäsenet. (Mykrä, 

2007, 15) 

 

Vuorovaikutus on keskeisessä roolissa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa. Se on 

ihmisten välillä tapahtuvaa viestintää, joka voi olla sanallista tai sanatonta. Tapahtuva vuo-

rovaikutus toimi ohjaamisen ytimenä sekä yhtenä tärkeimpänä oppimisen edistäjänä. 

Parhaassa tapauksessa vuorovaikutus luo kohtaamisen, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus 

tuoda esille omia ideoitaan, ajatuksiaan ja oppimistaan. Vastavuoroisesti ohjaaja voi myös 

tuoda ajatuksiaan esille. Kyseessä ei ole vuorovaikutus, jos vain toinen on äänessä. Tilan-

teessa tulee tapahtua ymmärtämistä puolin ja toisin. (Mykrä, 2007, 15-16) 

 

7.5 Työnopastus 

Työnopastuksella varmistutaan siitä, että työntekijä hallitsee työtehtävät, siinä käytettävät 

koneet ja työvälineet sekä osaa toimia myös poikkeustilanteissa. Työnopastuksessa opas-

tusta saavaa henkilöä tuleekin kannustaa ja motivoida omatoimisuuteen. Kun työntekijä hal-

litsee työnsä ja on sitoutunut siihen, hän myös kantaa vastuuta omasta osaamisestaan ja ottaa 

selvää, kysyy ja kertaa jos jokin asia on epävarmaa (Työturvallisuuskeskus – työsuojelutyö-

paikalla) 

 

Työnopastus on tärkeä osaa työsuojelua. Hyvä työnopastus korostaa turvallisia työtapoja ja 

tuo esille työssä mahdollisesti esiintyvät vaaratekijät. Tämän takia työnopastajan onkin tär-

keää hallita itse hyvin opettamansa työtehtävät turvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden 

osalta. Työnopastaja tarvitsee lisäksi tietoa työsuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 

ja määräyksistä sekä omaan alaan ja työhön liittyvistä valtioneuvoston asetuksista, jotka si-

sältävät selkeitä määräyksiä työntekijöiden opastuksesta ja ohjauksesta. (Ahokas ja Mäke-

läinen, 2013). 
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Organisaatioon ja työyhteisöön sekä niiden toimintatapoihin perehtymisen jälkeen tärkeim-

pänä on itse työhön perehtyminen. Työharjoittelumme alusta lähtien ohjaaja perehdyttää eri-

laisiin tehtäviin ja toimenkuviin sekä seuraa niissä kehittymistä ja oppimista. Tietyn jakson, 

esimerkiksi kenttäjakson loppuessa ohjaaja antaa arviointikeskustelussa kirjallisen ja suulli-

sen palautteen harjoittelun sujumisesta. Tärkeintä on tietysti saada palautetta mahdollisim-

man nopeasti, esimerkiksi työvuoron lopussa tai jonkun pidempikestoisen työkeikan jälkeen. 

Palautetta tulisi saada niin hyvin kuin huonosti sujuneista suorituksista. 

 

 Tilanteiden vaihdellessa on mahdollista, että työskentely tapahtuu muidenkin kuin oman 

ohjaajan kanssa. Silloin harjoittelijan oma aktiivisuus korostuu ja hänen tulee oma-aloittei-

sesti kertoa, jos jokin asia ei ole hänelle tuttu tai hän tarvitsee siinä kertausta. 
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8 POHDINTAA 

Koin itse oppaan tekemisen mielenkiintoiseksi ja suhteellisen helpoksi. Tämä johtunee siitä, 

että omasta työharjoittelusta on niin lyhyt aika, että kaikki asiat ovat vielä hyvin muistissa, 

niin talon tavat ja käytännöt, kuin myös ne tuntemukset, joita minulla oli astuessani sisään 

poliisiaseman ovista ensimmäisenä päivänä. Samoin myös ne asiat, joissa olisin kaivannut 

perehdytystä ehkä hieman lisää. 

 

Suurimman haasteen oppaan toteuttamiseen toi se, kuinka saisin oppaan mahdollisimman 

helppolukuiseksi ja ulkoasultaan selkeäksi. Oppaaseen oli helppo kirjoittaa tekstiä rivi toi-

sensa jälkeen, mutta sen saaminen lopulliseen muotoonsa oli jopa yllättävän aikaa vievä pro-

sessi. Aihetta miettiessäni ja opasta tehdessä huomasin, kuinka paljon jo vajaan vuoden ai-

kana olin oppinut pelkkiä taloon liittyviä tapoja ja käytäntöjä. Vaikka mielestäni tein op-

paasta mahdollisimman simppelin kuitenkin sisältäen kaiken olennaisen, tuli siitä yllättä-

vänkin laaja. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuuden kasaaminen oli siinä mielessä mukavaa, että aihetta käsittele-

vää materiaalia ja kirjallisuutta on saatavilla melko paljon. Tässäkin osiossa varmasti haas-

teellisinta on saada työn ulkoasu ja muotoilut oikeanlaisiksi. 

 

Uusia harjoittelijoita tulee Joensuuhun vuositasolla paljon ja kerralla heitä saattaa tulla 

useita. Harjoittelunohjaajina toimii usein samat henkilöt, mutta ohjaajina ensikertalaisiakin 

on varmasti ja tulee olemaan jatkossakin. Kaikki perehdyttämisen apuna toimi lisämateriaali 

on varmasti tervetullutta. Uskoisin myös, etteivät aikanaan Joensuuhun suuntaavat uudet 

opiskelijat pahoita mieltään, kun saavat jonkinnäköisen opuksen, johon tutustua ennakkoon.  

 

Poliisissa työympäristö ja kaikki siihen liittyvät tekijät ovat jo lähtökohtaisesti todella mo-

nipuolisia ja vaarallisempia kuin monessa muussa ammatissa. Siksi perehdyttäminen koko-

naisuutena korostuu varsinkin, kun on kyse työntekijästä, joka on vasta aloittamassa työuraa. 
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