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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen valinta 

 

Nuoremman konstaapelin virkanimitys oli ainakin itselle merkittävä hetki ja jännitin, kuinka 

työt lähtevät käyntiin ja kuinka työyhteisö ottaa minut harjoittelijana vastaan. Uskon, että en 

ollut näiden ajatusten kanssa yksin, vaan kaikki kollegani toivoivat saavansa hyvän alun 

uralleen ja antaa jo virassa oleville poliisimiehille parhaat näytöt osaamisestaan. 

 

 Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mistä seikoista Amk20173 ryhmän 

työharjoittelijoiden työtyytyväisyys rakentui. Juuri työtyytyväisyyden teeman valitsin siksi, 

että poliisin ammatti on mielestäni vahvasti arvopohjainen ammatti. Olen itse ammatin 

vaihtaja ja valitsin poliisin ammatin, koska haluan tehdä arvojeni mukaista ja kiinnostavaa 

työtä. On kiinnostavaa nähdä, minkälaiset muut seikat antavat työn iloa kurssitovereilleni. 

Myös poliisihallinnolle työni tarjoaa mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Kuinka 

harjoitteluprosessi saadaan entistäkin paremmaksi ja sujuvaksi? Kuinka poliisilaitokset 

saavat houkuteltua mahdollisimman suuren määrän hakijoita, joista palkata parhaat?  

 

1.2 Aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Työn aihe ja työn nimi on työharjoittelijoiden kokemuksia työtyytyväisyyteen vaikuttavista 

tekijöistä. Työssäni tutkin, että mistä seikoista työharjoittelijoiden työtyytyväisyys 

muodostuu ja toisaalta, mitkä seikat vähentävät työharjoittelijoiden kokemaa 

työtyytyväisyyttä. Työni on kvalitatiivinen, eli laadullinen opinnäytetyö ja siinä noudatetaan 

laadullisen tutkimuksen periaatteita. Tutkimuksen tarkoitus on löytää 

tarkoituksenmukaisesti valitun kohdejoukon kertomuksista säännönmukaisesti esiin 

nousevia teemoja, jotka liittyvät heidän kokemuksiinsa työtyytyväisyydestä työharjoittelun 

aikana. Tarkoituksena ei ole löytää yleistä teoriaa, vaan tarkoituksena on esitellä lukijalle 

seitsemän haastatellun opiskelijan kokemuksia työharjoittelusta, opintojen sovittamisesta 
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harjoitteluaikaan sekä selvittää, mistä seikoista haastateltujen työtyytyväisyys ja 

mahdollisesti tyytymättömyys työtä kohtaan muodostuivat. 

Opinnäytetyöni tulee olemaan sekoitus selittävää ja kuvailevaa tutkimusta. Tarkoitus on 

selvittää työharjoittelunsa päättäneiden kokemuksia työtyytyväisyyden muodostumisesta 

kolmen tutkimuskysymyksen avulla: 

1) Mistä tekijöistä amk-harjoittelijoiden työtyytyväisyys muodostui? 

2) Mitä Poliisiammattikorkeakoulu tai poliisilaitos voisi tehdä toisin, jotta työtyytyväisyys 

nousisi? 

3) Mistä seikoista mahdollinen tyytymättömyys työtä kohtaan muodostui? 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

 

Tässä opinnäytetyössä esittelen ensin Poliisi (AMK) -tutkinnon ja siihen liittyvät 

suoritusvaatimukset ja opintokokonaisuudet. Tämän jälkeen käsittelen tutkintoon liittyvää 

työharjoittelua, joka on merkittävässä roolissa koko Poliisi (AMK) -tutkinnossa ja johon 

koko opinnäytetyöni perustuu. Koulutuksen esittelyn jälkeen käyn läpi valitsemiani 

työtyytyväisyysteorioita. Erilaisten työtyytyväisyysteorioiden kirjo alan tutkimuskentässä 

on valtava. Tähän opinnäytetyöhön liittyvät teoriat olen valinnut sillä perusteella, että ne 

ovat laajalti tunnettuja ja tunnustettuja alan tutkijoiden keskuudessa. Lisäksi esitellyt teoriat 

sopivat mielestäni tähän opinnäytetyöhön sillä ne ovat selkeitä, mutta silti riittävän 

monipuolisia ”keskustellakseen” saamani haastatteluaineiston kanssa. 

 

Teoriaosuuksien jälkeen on vuorossa tutkimuksessa käytettyjen menetelmien esittely ja 

saatujen tutkimustuloksien käsittely. Luvun lopussa on myös tiivis yhteenveto saaduista 

tuloksista. Työn lopussa on vielä oma lukunsa pohdinnalle, jossa on ajatuksiani aiheeseen 

liittyen laajemmin. 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 

2 POLIISI (AMK) -TUTKINTO 

 

2.1 Yleistä koulutuksesta 

Poliisi (AMK) tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tutkinnon ohjeellinen suoritusaika 

on kolme vuotta. Opinnot rakentuvat opintokokonaisuuksista, joita ovat poliisityötä tukeva 

osaaminen, valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen, rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen sekä 

yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen. Opintojaksoja ovat perusopinnot, 

ammattiopinnot, harjoittelu, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot. Ylivoimaisesti 

isoimmat kokonaisuudet ovat ammattiopinnot (81 op) ja harjoittelu (55 op). 

(Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 1-7.) 

 

Tampereella sijaitseva poliisiammattikorkeakoulu on ainut oppilaitos Suomessa, joka 

tarjoaa poliisin tutkintokoulutusta. Poliisi (AMK) -tutkinnon lukuvuosien 2018-2020 

opetussuunnitelman mukaan ”Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa 

poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin.” 

Poliisiammattikorkeakoulun tehtävä on antaa korkeakoulutasoista opetusta, joka tähtää 

ammatillisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Lisäksi poliisiammattikorkeakoulun tehtäviksi 

on määritelty yksilön ammatillisen kasvun tukeminen ja elinikäisen oppimisen edistäminen. 

(Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 1; Poliisiammattikorkeakoulu 2018b, 4.) 

 

Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija oppii laajat käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä 

niiden teoreettiset perusteet toimiakseen sisäisen turvallisuuden asiantuntijana. Koulutuksen 

kuluessa opiskelija saa edellytykset sisäisen turvallisuuden kehityksen seuraamiseen ja 

edistämiseen, valmiudet elinikäiseen oppimiseen, tarvittavan viestintä- ja kielitaidon sekä 

kansainvälisiä valmiuksia. Poliisi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet toimia itsenäisesti 

poliisityössä asiantuntijana. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 1.) 
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Perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja yleiskuva maan sisäisen 

turvallisuuden viranomaisen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä sekä 

kansainvälisesti. Opiskelija perehtyy sisäisen turvallisuuden tehtäväalueen yleisiin 

teorioihin, viestintään ja hankkii työssä tarvittavan kielitaidon. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

opintojen alussa suoritetaan orientoivat opinnot, poliisiviestinnän kurssit sekä osoitetaan 

riittävä taitotaso englannin ja ruotsin kielessä. Perusopintoihin sisältyy myös liikunnan 

oppiaine. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 8.) 

 

Ammattiopinnot on kaikista tärkein kokonaisuus poliisi (AMK) -tutkinnossa. Tässä 

kokonaisuudessa opiskelija hankkii ydinosaamisen poliisin ammattiin. Ammattiopintoihin 

kuuluu muun muassa ajotaitoa, poliisin viestijärjestelmien opettelua, poliisin 

tietojärjestelmien opettelua, voimankäyttöä, poliisitoimintaan keskeisesti vaikuttavien 

lakien opettelua ja laaja-alaisesti yleisen poliisitoiminnan opettelua. 

(Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 9.) 

 

Poliisiammattikorkeakoululla saatu teoreettinen osaaminen laitetaan käytäntöön 

harjoittelussa. Harjoittelussa opiskelija suorittaa ohjatusti poliisin virkatehtäviä 

kokeneemman poliisin työparina. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 9.) 

 

Poliisi (AMK) -tutkinnon vaatimuksiin kuuluu myös opinnäytetyön kirjoittaminen. 

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan 

asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyöstä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte, joka osoittaa 

perehtyneisyyttä alaan ja kirjoitusviestinnän taitoja. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 9.) 

 

2.2 Työharjoittelu 

 

Yksi Poliisi (AMK) -tutkinnon merkittävimpiä kokonaisuuksia on työharjoittelu. 

Harjoittelun laajuus on 55 opintopistettä ja harjoittelun kesto on 42 viikkoa. Työharjoittelu 

koostuu neljästä jaksosta: poliisiyksikön tukitoimet, asiakaspalvelu ja lupahallinto, valvonta- 

ja hälytystoiminta sekä rikostorjunta ja -tutkinta. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee 
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kokeneen poliisimiehen työparina ja ohjauksessa suorittaen hänelle annettuja käytännön 

poliisitehtäviä. (Poliisiammattikorkeakoulu 2017, 3.) 

 

Poliisiammattikorkeakoulu määrää jokaiselle opiskelijalla poliisilaitoksen, jossa harjoittelu 

suoritetaan nuoremman konstaapelin määräaikaisessa virassa. Harjoittelun aikana 

opiskelijalla on täydet poliisin toimivaltuudet ja opiskelijalle maksetaan palkkaa. 

Kokonaisuudessaan harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Valvonta- ja 

hälytystoiminnan jakso sekä rikostorjunnan jakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kertaalleen 

hylättyä harjoittelua ei ole mahdollista uusia. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 77-78.) 

 

Harjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija soveltaa teoriassa oppimansa taidot käytäntöön 

suorittaessaan poliisitehtäviä. Opiskelijan tulee oppia suunnittelemaan omaa työtään, 

suoriutua perustehtävistä itsenäisesti ja analysoida sekä kehittää omaa osaamistaan. Lisäksi 

tarkoituksena on, että opiskelija oppii toimimaan työyhteisen jäsenenä ja ottaa vastuuta 

omasta toiminnastaan. (Poliisiammattikorkeakoulu 2018a, 77.) 

 

Poliisiammattikorkeakoulun laatiman harjoittelua koskevan oppaan mukaan harjoittelun 

tehtävä on lisätä työelämäläheisyyttä. Lisäksi yhtenä tärkeänä tavoitteena mainitaan myös 

poliisin ammatti-identiteetin sisäistäminen ja poliisin ammattiin sosialisoituminen. 

(Hallikainen, 2019, 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

 

3 TYÖTYYTYVÄISYYS 

 

3.1 Määritelmiä työtyytyväisyydelle 

 

Työtyytyväisyys on yksi tutkituimmista ilmiöistä organisaatiopsykologian ja 

organisaatiotutkimuksen tieteenalalla. (Judge & Church 2000, 166). On kuitenkin 

huomioitava, että ilmiölle on määritelmiä miltei yhtä monta, kuin määrittelijöitäkin. 

Kyseessä on absrakti ja henkilökohtaisesti koettava ilmiö, jota ei voi sitoa yhteen 

teoriaan. Yleisesti on todettu, että työtyytyväisyyteen vaikuttavat useat eri tekijät, 

kuten työn sisältö, työntekijän omat arvot, työmäärä, työilmapiiri ja palkka. (Juuti 

2006, 28). 

 

Termi työtyytyväisyys on johdettavissa nykysuomen sanakirjasta (1978, 118). Verbi 

tyytyä määritellään teoksessa seuraavasti: 

 

-Pitää jotakin riittävänä 

-Olla haluamatta enempää 

-Alistua johonkin 

-Mukautua, taipua 

 

Määritelmästä voidaan johtaa, että mikäli henkilö tuntee tekevänsä jotakin arvojensa 

mukaista työtä, kokee että saamansa palkka on riittävä ja pitää työnsä arvostusta 

riittävänä, on hän todennäköisesti tyytyväinen työhönsä. 

 

E. A. Locke esitti työtyytyväisyydestä suositun määritelmän, jonka mukaan 

työtyytyväisyys on mielihyvän sävyttämä tunnetila, joka syntyy siitä, että henkilö 

voi toteuttaa omia arvoja työssään. (Locke 1976, 1300.) 

 

Pohtiessaan työnsä mielekkyyttä henkilö arvioi työnsä ominaisuuksia ja 

tunnusmerkkejä sekä sitä, mitä työ hänelle merkitsee. Työtyytyväisyys kuvaa 
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henkilön kokonaisvaltaista kokemusta työn sisällöstä. Työtyytyväisyyden ollessa 

korkea, henkilö liittää työhönsä ja työpaikkaansa positiivisia mielikuvia. Kun 

työtyytyväisyys on alhainen henkilö liittää työhönsä negatiivisia mielikuvia, 

ahdistuu ajatellessaan työtään ja pahimmassa tapauksessa henkilö voi jopa lamautua. 

Yleisesti voidaan ajatella, että työtyytyväisyydellä tarkoitetaan asennoitumisesta 

työtä kohtaan. Nämä asenteet syntyvät, kun työn ominaisuudet kohtaavat työntekijän 

asettamat odotukset. Työhönsä tyytyväiset henkilöt eivät ajattele ainoastaan omaa 

työpanostaan, vaan näkevät itsensä kiinteänä osana organisaatiota ja organisaation 

menestystä. (Robbins ym. 2010, 63) 

 

 

3.2 Työtyytyväisyysteorioita 

 

Työtyytyväisyysteoriat jakautuvat sisältö- ja prosessiteorioihin. Tunnetuimpia 

sisältöteorioihin kuuluvia teorioita ovat esimerkiksi Herzbergin kahden faktorin 

malli ja Maslown tarvehierarkia. Prosessiteorioihin lukeutuu esimerkiksi Locken 

teoria sekä Hackmanin & Oldhamin viisitasomalli. Sisältöteoriat keskittyvät siihen, 

mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän kokemaan työtyytyväisyyteen. Tarkoituksena 

on määritellä ne arvot ja tarpeet, joiden tulisi täyttyä, että henkilö olisi tyytyväinen 

työhönsä. Prosessiteorioissa tarkastelun keskiössä ovat ne psykologiset prosessit, 

jotka johtavat henkilön kokemaan työtyytyväisyyteen. Prosessiteoriat tutkivat 

henkilön tiedollista ajattelu- ja päättelyprosessia. Prosessiteorioiden olettamuksena 

on, että pelkästään työ tai työympäristö ei luo työtyytyväisyyttä. Prosessiteorioiden 

mukaan työtyytyväisyys syntyy henkilön tarpeiden, arvojen ja odotusten kohdatessa. 

 

3.2.1 Herzbergin kahden faktorin teoria 

 

Frederick Herzbergin kaksifaktoriateoria on yksi tunnetuimmista 

työtyytyväisyysmalleista. Teorian perusajatus on, että työmotivaatioon ja 

työtyytyväisyyteen vaikuttavat työn ulkoiset – ja sisäiset tekijät. Ulkoisia tekijöitä Herzberg 

kutsuu hygieniatekijöiksi ja sisäisiä tekijöitä motivaatiotekijöiksi. Motivaatiotekijät ovat 

niitä tekijöitä, jotka lisäävät työtyytyväisyyttä ja hygieniatekijöiden puute johtaa 
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työtyytymättömyyteen.  Teorian ydin on siinä, että työtyytyväisyyttä ja -tyytymättömyyttä 

kuvaavat jatkumot eivät ole toisiinsa yhteydessä, vaan ne muodostavat kaksi erillistä linjaa. 

Vaikka hygieniatekijät, kuten esimerkiksi palkka, olisivat kelvolliset, niin se ei riitä siihen, 

että työntekijät olisivat motivoituneita työskentelemään ja tyytyväisiä työhönsä. Motivaatio 

ja työtyytyväisyys pitää luoda toisenlaisin keinoin esimerkiksi työn sisältöä 

rikastuttamalla, vastuun antamisella ja valtuuttamisella. (Herzbergin, 2005, 133 mukaan 

Järvinen 2013.) 

 

 Hygieniatekijöihin kuuluvat seuraavat asiat: 

- palkka 

- työsuhteen varmuus 

- työn ulkoiset olosuhteet  

- yksityiselämän työlle asettamat vaatimukset 

- yrityksen henkilöstöpolitiikka 

- työnsuunnittelu ja –johto 

- suhteet työtovereihin 

 

Näiden tekijöiden tulee siis olla henkilöä tyydyttyvällä tasolla, jotta työntekijä ei olisi 

tyytymätön työhönsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö olisi automaattisesti 

tyytyväinen työhönsä. Työtyytyväisyyttä luovat työn sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat työn 

laatuun ja sisältöön. Näitä tekijöitä kutsutaan motivaatiotekijöiksi. (Herzbergin, 2005, 133 

mukaan Järvinen 2013.) 

 

 

Motivaatiotekijöitä ovat: 

- työsuorituksen arvostaminen 

- menestymisen mahdollisuus 

- ylenemismahdollisuudet 
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- vastuu 

- mielenkiinto työhön 

- kehitysmahdollisuudet työssä 

- kiinnostavat työtehtävät 

 

Herzbergin mukaan siis työtyytyväisyys ja työtyytymättömyys kulkevat ikään kuin 

kahdella eri akselilla, eivätkä suoranaisesti vaikuta toisiinsa.  

 

 

 

3.2.2 Maslown tarvehierarkia 

 

Maslown tarveteoria on yksi kuuluisimmista sisältöteorioihin luettavista motivaatio- ja 

työtyytyväisyysteorioista. Teorian mukaan ihmisellä on viisi tarpeiden kategoriaa, jotka 

pyritään täyttämään hierarkkisessa järjestyksessä. Tarpeet ovat: 1) fysiologiset tarpeet, 2) 

turvallisuuden tarpeet, 3) sosiaaliset tarpeet, 4) arvostuksen tarpeet ja 5) itsensä 

toteuttamisen tarpeet. Maslow’n mukaan alemman tason ollessa tyydytettyinä, henkilö ei 

enää motivoidu fysiologisista tarpeista vaan motivaation lähde tulee etsiä korkeammalta 

hierarkiasta. Ihmisen tarvehierarkia ei kuitenkaan ole koskaan täysin pysyvä, vaan se 

vaihtelee tilanteen mukaan. (Maslow 1970, 15-22.) 
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3.2.3 Locken tärkeimmät tekijät työtyytyväisyyden saavuttamiseksi 

 

Locke (1976) on listannut teoksensa loppuun tärkeimmät seikat yksilön 

työtyytyväisyyden saavuttamiseksi. Nämä tekijät ovat: 

 

- Psyykkisesti haastava työ, josta tekijä selviytyy onnistuneesti 

- Henkilökohtainen kiinnostus itse työhön 

- Työ ei ole fyysisesti liian kuormittavaa 

- Työstä saatava palkka on oikeudenmukainen 

- Työympäristö vastaa fyysisiä tarpeita ja edesauttaa tavoitteiden saavuttamista 

- Työntekijät arvostavat itseään 

- Työpaikan muilla työntekijöille on samanlaiset perusarvot, kuin työntekijällä 

itsellään 

 

Locken listaus työtyytyväisyyttä edistävistä tekijöistä on relevantti myös oman 

opinnäytetyöni suhteen. Kuten jo johdannossa kirjoitin, on poliisin ammatti mielestäni 

vahvasti arvo -perusteinen ammatti. Poliisin työn kautta tekijä pääsee siis toteuttamaan omia 

arvojaan ja täten on ainakin oletettavasti henkilökohtaisesti kiinnostunut itse työstä. 
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3.2.4 Hackmanin ja Oldhamin viisitasoinen työtyytyväisyysmalli 

 

Organisaatiokäyttäytymisen tutkijat Hackman ja Oldham (1975) kehittivät viisitasoisen 

työtyytyväisyysmallin, joka kuvaa työn ominaisuuksien vaikutusta työmotivaatioon ja 

työtyytyväisyyteen. Kun työntekijä kokee olonsa mukavaksi töissä ja saavuttaa hyviä 

tuloksia, hän kokee työnsä mielekkääksi ja on vastuullinen työntekijä. Tähän pääseminen 

edellyttää tiettyjä ominaisuuksia työltä, mitä ovat: 

 

1. Työ on haastavaa ja siinä edellytetään monia eri taitoja. Yleensä työ koetaan 

mielekkääksi silloin, kun se on vaativaa ja edellyttää työntekijän työskentelevän 

kykyjensä ylärajan läheisyydessä. Liian vaikea tai liian yksinkertainen työ ei motivoi 

työntekijää. Kaikista heikoimmin motivoi liian yksinkertainen työ, sillä se ei edellytä 

kykyjen käyttöä. Toisaalta työ saattaa olla myös liian vaativaa ja tällöin työntekijä 

stressaantuu ja ahdistusta työtä kohtaan. 

 

2. Itse työtehtävän sisältö on mielekästä. Työkokonaisuuden saattaminen alusta 

loppuun näkyvin tuloksin on yleensä koettu mielekkäämmäksi, kuin pelkän 

osasuorituksen tekeminen (esimerkiksi työ teollisuuden linjastolla). Työn tulisi olla 

loogisesti kokonainen ja sisältää suunnittelua, toteuttamista ja tulosten arviointia. 

 

3. Yksilö kokee työnsä merkitykselliseksi. Yksilö kokee työnsä mielekkääksi, jos työllä 

on jokin merkitys organisaatiolle tai muille ihmisille. 

 

4. Yksilöllä on mahdollisuus itsenäiseen harkintaan ja toimintaan. Kun työntekijä saa 

itse asettaa omat tavoitteensa, määrittää työmenetelmänsä ja luoda aikataulunsa, on 

työ itsenäistä. Itsenäinen työ taas lisää työntekijän vastuunkantoa omasta työstään. 

 

5. Työstä saa palautetta ja se sisältää vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. 

 

Hackmanin ja Oldhamin mallissa kolme ensimmäistä kohtaa mittaavat, miten mielekkääksi 

työ koetaan. Neljäs kohta kertoo, kuinka paljon työntekijä kokee olevansa vastuussa 
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tekemisistään. viides kohta kertoo, missä määrin työntekijä on tietoinen oman toimintansa 

tehokkuudesta ja onko hänellä mahdollisuus saada palautetta tekemästään työstä. 

 

Peilatessani poliisin työtä tähän malliin pysähdyin pohtimaan listan neljättä kohtaa. 

Yksittäisellä kentällä toimivalla poliisipartiolla on toisaalta valtava vapaus ja valta harkita, 

mihin puututaan ja miten puututaan. Toisaalta taas lainsäädäntö ja poliisin omat määräykset 

ja asetukset luovat tiukat raamit toiminnalle esimerkiksi menetelmien ja aikataulujen 

suhteen. Ylipäätään tämän listauksen neljäs kohta toteutuu kokonaisuudessaan erittäin 

harvoin työelämässä, paitsi jos toimii yrittäjänä. Yrittäjä saa määrittää omat aikataulunsa ja 

varsinkin tavoitteensa, mutta yleensä palkkatyössä tavoitteet tulevat ylhäältä annettuina.  

 

 

 

 

3.3 Tunnetyö 

 

Tunnetyö ei liity välittömästi työtyytyväisyyden teorioihin. Halusin kuitenkin 

sisällyttää kappaleen tunnetyötä koskien tähän opinnäytetyöhön, sillä poliisin 

ammatissa pärjätäkseen täytyy säädellä ja kätkeä omia tunteitaan. Tämä kävi ilmi jo 

haastattelemieni kurssitoverieni kertoman perusteella. Eräs vastaaja koki tietynlaisen 

karskin ja kovan virkamies -roolin esittämisen ajoittain raskaaksi.   

 

Yleisellä tasolla tunnetyöllä organisaatiossa tarkoitetaan kaikkea sellaista tunteisiin 

liittyvää toimintaa, joka saa aikaiseksi ja muokkaa henkilön kokemia tunteita. 

Tunnetyöllä tarkoitetaan henkilön kokemien tunteiden ja tuntemusten muuttamista 

taikka peittämistä. Tämän avulla pyritään vaikuttamaan toisten ihmisten tunteisiin, 

asenteeseen ja käyttäytymiseen. (Hochschild 1979, 563-564). 

Tunteita koetaan aidosti, mutta niitä on mahdollista myös esittää. Kun poliisimies 

käskyttää metelöivää nuorisojoukkoa, onko hän oikeasti vihainen ja kokee tilanteen 

epämiellyttäväksi? kun opiskelija kertoo nauttineensa kurssista ja olevansa erittäin 

tyytyväinen saamaansa opetukseen, onko hän tyytyväinen? Ihminen on ovela olento 

ja osaa esittää tilanteeseen sopivia tunteita. Tunteiden osoittaminen ja tunteiden 
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aidosti kokeminen eivät ole sama asia. Yksilöltä voidaan odottaa tietynlaista käytöstä 

ja tietynlaista tunteiden esittämistä osana työnkuvaa. Myyntimies, sairaanhoitaja, 

lentoemäntä ja poliisi ovat kaikki esimerkkejä ammateista, joissa toimiva joutuu 

esittämään tunteita suoriutuakseen työstään menestyksekkäästi. Ammateissa, jossa 

ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, eli ”asiakkaiden” kanssa, joutuu 

tekemään tunnetyötä joka päivä. 

 

Sellaisia ehtoja ja periaatteita, jotka säätelevät henkilön käyttäytymistä työssä, 

kutsutaan tunnesäännöiksi. Tunnesäännöt pohjautuvat ammatillisiin ja organisaation 

luomiin normeihin, arvoihin ja uskomuksiin. Tunnesäännöt ohjaavat henkilöiden 

välistä käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Tunnesääntöjen pohjalta henkilö luo 

mallin sille, miten tietyssä työpaikassa ja työroolissa on soveliasta käyttäytyä. 

Tunnesäännöt siis toimivat tietynlaisina normeina ja standardeina, jotka kertovat, 

mitä saa tuntea ja mitkä tunteet saa julkisesti esittää. (Hochschild 1979, 563-564; 

2003, 18). 

 

”Työtä, jota yksilö tekee täyttääkseen työrooliinsa liittyvät tunteiden esittämistä 

koskevat odotukset, kutsutaan tunnetyöksi. Tunnetyö on ihmiseltä työsään edellytettävää 

tunteiden esittämistä suhteessa toisiin ihmisiin. Tavoitteena on vaikuttaa toisten ihmisten 

asenteisiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tunnetyössä ihminen noudattaa työssään edellytettyjä tunnesääntöjä.” (Lämsä & Hautala 

2005,66). 

 

 

 

Tunnesäännöt voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

 

- Integroivat tunteet ja niiden esittäminen 

- Tunteiden kätkeminen 

- Erottavat tunteet ja niiden esittäminen 
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Integroivien eli yhdentävien tunteiden tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta ja 

positiivista henkeä. Ystävällisyyden osoittaminen, hymyily ja iloisuus ovat perinteisiä tapoja 

luoda integroivia vaikutelmaa. Tunteiden kätkeminen tarkoittaa nimensä mukaan sitä, että 

tunteet ja niiden ilmaisu on peitettävä. Asiakaspalvelutyössä varsinkin negatiiviset 

tuntemukset on peitettävä, jotta asiakas kokisi palvelutilanteen miellyttävänä. Erottavat 

tunteet ovat harvinaisempi ryhmä, joka kuitenkin jossain määrin korostuu juuri poliisin 

työssä. Jotkut työroolit edellyttävät, että yksilö osoittaa kielteisiä, negatiivisia tunteita 

helpottaakseen työhönsä liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Alokkaita kouluttavan 

kersantin, tai poliisin voi olla helpompi menestyä työssään, jos hän näyttää sellaisia tunteita, 

kuten ärtymys tai vihaisuus. 

 

 

 

3.5 Työstressi ja työuupumus 

Työtyytyväisyyden ohella työssä koettu stressi ja työuupumus ovat hyvin yleisesti tutkittuja 

ilmiöitä johtamisen ja psykologian tutkimuskentässä. Työstressistä voisikin kirjoittaa 

kokonaan oman opinnäytetyönsä, mutta käsittelen tässä yhteydessä työstressiä lyhyesti, sillä 

osa tutkimukseni vastaajista koki stressiä työstään. 

 

Työelämässä suurimpia stressin aiheuttajia ovat jatkuva muutos sekä epävarmuus. Lisäksi 

jatkuvan kilpailun myötä tehokkuus ja joustavuuspaineet ovat kasvaneet. Stressi ja kiire ovat 

nykypäivän ilmiöitä myös poliisiorganisaatiossa. Seley (1976) määrittelee stressin 

seuraavasti: ”Stressi tarkoittaa niitä reaktioita, joita esiintyy elimistössä siihen kohdistuvien 

ulkoisten tekijöiden seurauksena.” Nykyään stressistä erotetaan psykologisesti sekä 

fysiologisesti painottuneet suuntaukset. Stressitekijöiksi nimitetään muun muassa 

työmäärää, ristiriitoja töissä tai perheessä ja nopeaa muutosta. Yksi tunnetuimmista 

työstressimalleista on Frenchin (1982) yksilö-ympäristö -yhteensopivuusteoria (person-

environment fit, PEF -teoria. Teorian mukaan stressi on tulosta yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutussuhteessa ilmenneistä vaatimusten ristiriidoista. Jos henkilö huomaa, etteivät 

hänen taitonsa riitä ympäristön vaatimusten täyttämiseen, tilanne on hänelle stressaava. 
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Erilaiset ammatit vaativat yksilöltä erilaista stressinsietokykyä. Stressin seurauksena yksilö 

voi kokea erilaisia oireita. Psykologiset oireet ovat tunne-elämän häiriöitä kuten ahdistus tai 

masennus. Fysiologiset oireet voivat olla esimerkiksi päänsärkyä, unihäiriöitä tai niska- ja 

hartiaseudun kipua. Käyttäytymiseen linkittyvät oireet näkyvät esimerkiksi poissaoloina ja 

työsuoritusten heikkenemisenä.  

 

On kuitenkin tärkeä havaita, että stressi ei ole pelkästään negatiivinen ilmiö. Positiivista 

stressiä ilmenee myös. Positiivinen stressi on keskittymistä tai odottamista, eikä sitä usein 

kuvata sanalla stressi. Ongelmia aiheuttaa työtehtävien yli tai alikuormitus. (Lämsä & 

Hautala 2005, 88-89) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksella tulisi aina olla jokin tietty tehtävä ja tarkoitus. Tutkimuksen alussa siis tutkija 

asettaa niin kutsutun tutkimusongelman, jolla hän pyrkii löytämään ratkaisun tai selityksen. 

Tutkimus voi olla kuvailevaa, selittävää, kartoittavaa tai ennustavaa. Selittävä tutkimus etsii 

selityksiä jollekin tietylle ilmiölle tai tilanteelle yleensä kausaalisten syy-seuraussuhteiden 

muodossa. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2004, 128-129). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mistä eri tekijöistä työharjoittelussa olleiden 

Poliisi (AMK) -opiskelijoiden työtyytyväisyys ja mahdollinen työtyytymättömyys 

muodostui. Jatkossa työharjoittelussa olleista Poliisi (AMK) -opiskelijoista käytetään 

nimitystä työharjoittelija. Tämä opinnäytetyöni, eli tutkimukseni on laadullinen, eli 

kvalitatiivinen tutkimus. ”Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen 

menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja 

merkityksiä kokonaisvaltaisesti.” (Hirsijärvi ym. 1998, 151). 

 

4.1 Haastattelut 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto on kerätty haastatteluin. Tarkemmin sanottuna 

teemahaastattelu -metodia käyttäen. Teemahaastattelun perimmäinen olemus löytyy jo sen 

nimestä. Haastattelu on tarkoitus kohdentaa tiettyihin tutkijan ennalta valitsemiin teemoihin 

tutkijan aloitteesta. Teemahaastattelun käytössä on monia etuja. Se ei ota kantaa 

haastateltavien määrään, tai siihen, miten ”syvälle” aiheeseen keskitytään.  Sen sijaan 

teemahaastattelu kertoo, että yksityiskohtaisen kysymyslistan sijaan haastattelu etenee 

aiheeseen liittyvien teemojen mukaan. Teemahaastattelu huomio myös sen, että ihmisten 

tulkinnat asioista ja niiden merkityksistä keskeisiä ja sen, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on mieluummin strukturoimaton, kuin strukturoitu 

haastattelun muoto. Puolistrukturoiduksi menetelmän tekee se, että teemat ovat kaikille 

haastatelluille samat. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47-48). Teemahaastattelussa 

haastatteluteemat on mietitty tutkijan toimesta etukäteen, mutta kysymysten tarkkaa muotoa 

tai järjestystä ei ole lyöty lukkoon. Keskeistä teemahaastattelulle on se piirre, että tilanteen 
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annetaan johdattaa keskusteluja. Joitakin kysymyksiä kuitenkin mietin etukäteen, jotta 

pystyisin haastattelijan roolissa ylläpitämään keskustelua ja viemään tilannetta eteenpäin. 

Teemat olivat seuraavia: 

-Olitko tyytyväinen työhösi työharjoittelijana? 

-Mitkä asiat poliisn työssä olivat mielekkäitä, eli toivat työtyytyväisyyttä? 

-Mitkä asiat työssä toivat työtyytymättämyyttä? 

-Millainen työilmapiiri työharjoittelupaikallasi oli? 

-Miten sinut otettiin vastaan työyhteisössä? 

-Miten sait apua / neuvoja pyytäessäsi niitä? 

-Miten yhteistyö ohjaajien kanssa sujui? 

-Miten esimiehet suhtautuivat sinuun? 

-Saitko vastuuta mielestäsi sopivassa suhteessa tietojen ja taitojen määrään? 

-Miten motivoitunut olit tekemään työtäsi? Mikä lisäisi motivaatiotasi? 

-Mitä mieltä olit työajoista? 

-Olisitko halukas työskentelemään harjoittelupoliisiasemallasi valmistumisen jälkeen? Jos 

kyllä, niin missä tehtävissä? 

-Kuinka Poliisiammattikorkeakoulun antama opetus ennen harjoittelua vaikutti 

työtyytyväisyyteesi? 

-Koitko stressiä osaamisesi tason riittävyydestä? 

 

Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisella otannalla. Valitsin siis haastateltavat 

tarkoituksenmukaisesti ja kvalitatiivisen tutkimuksen hengessä pääpaino oli aineiston 

laadussa ei määrässä. Riittävän aineiston saamiseksi haastattelin seitsemää AMK 20173 -

kurssin opiskelijaa, jotka olivat nuoremman konstaapelin määräaikaisessa virkasuhteessa 

24.12.2018 – 13.10.2019. Harkinnanvaraista otantaa suunnitellessani pyrin valitsemaan 

haastateltavat henkilöt siten, että molemmat sukupuolet olisivat kattavasti edustettuina. 

Lisäksi pyrin siihen, että haastattelin sekä isoissa että pienimmissä poliisiyksiköissä 

työskennelleitä. Haastattelut suoritettiin Poliisiammattikorkeakoulun alueella, pääosin 

ravintola Miekkaleijonassa, mutta myös opiskelija-asuntoloissa. Haastattelijana pyrin 

valitsemaan rauhallisen ja häiriöttömän miljöön, joka luo edellytykset luottamukselliselle 

keskustelulle. Haastattelujen aluksi annoin kaikille haastatelluille saatekirjeen (Liite 2), 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksen eettisistä kysymyksistä. Lisäksi 

saatekirjeessä kerrotaan, että tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja ei kerätä ja saadut 

tutkimustulokset esitetään siten, että vastaajan henkilöllisyyttä ei pystytä päättelemään. 
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Alkumuodollisuuksien jälkeen aloin käymään läpi teemalistaani. Yleensä aloitin 

haastattelun kysymyksellä ”Olitko tyytyväinen työhösi nuorempana konstaapelina?”  

 

Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin säilyttämiseksi tässä työssä ei ole taulukkoa, 

jossa esitetään haastateltavien taustotietoja, kuten ikä, sukupuoli tai harjoittelupoliisilaitos.  

 

4.2 Analyysimenetelmä 

 

Laadullisen tutkimusaineiston käsittelyn keskeiset työvaiheet ovat analyysi ja synteesi. 

Analyysissä eritellään, eli luokitellaan aineistoa. Synteesissä taas pyritään luomaan isompi 

kokonaiskuva saadun aineiston perusteella. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 143.) Kun aineisto 

on kerätty ja purettu, voidaan tutkimuksen vaiheita kuvata monin eri tavoin. Oma 

lähestymiseni analysointiin oli yksinkertaisen virtaviivainen. 

 

                         I Luenta                                     III Yhteyksien löytäminen 

   Aineisto              →→→→→→→→    Raportointi 

                                           II Luokittelu/ 

                                              Teemoittelu 

 

 

Aineiston keruun jälkeen vuorossa on sen purkaminen. Aineiston purkamiseen on kaksi 

keinoa: 1) Aineisto kirjoitetaan tekstiksi sanasta sanaan, eli litteroidaan. Litterointi voidaan 

tehdä joko koko haastattelusta tai valikoiden esimerkiksi tietyistä teema-alueista tai vain 

haastateltujen puheesta. 2) Aineistoa ei kirjoiteta tekstiksi. Päätelmät tai teemojen 

koodaaminen tehdään suoraan tallennetusta aineistosta, eli yleensä nauhoituksesta. 

(Hirsijärvi & Hurme 2001, 138.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty jälkimmäisenä esiteltyä tapaa. Tallensin haastattelut 

Iphone matkapuhelimeeni ja siirsin ne tietokoneelle. Tämän jälkeen kuuntelin nauhoitukset 

saadakseni yleiskuvan haastatteluista. Toisella kuuntelukerralla aloin poimia esiin nousevia 
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teemoja ja tein teemoista listan ruutupaperille. Tässä tutkimuksessa teemoittelulla 

tarkoitetaan sitä, että haastatteluista nostetaan esiin sellaisia seikkoja, jotka useampi 

haastateltava mainitsee. Ruutupaperille jäsennellyistä teemoista nostan tähän tutkimukseen 

sitaatteina haastateltujen kokemuksia, mitkä toimivat kuvaavina esimerkkeinä.  

 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

”Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 

myöntäminen, että tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimusväline” Eskola & Suoranta 

(2008, 210). 

Laadullisen tutkimuksen tekijänä minun on siis hetki pohdittava omaa rooliani työssä ja 

työni luotettavuutta. Tutkijan roolissa olen pääosassa tutkimuksessani. Sitäkään seikkaa ei 

voida sivuuttaa, että haastatellut henkilöt ovat kurssitovereitani ja hyvin tuttuja minulle. On 

mahdollista, että aineistoa kerätessäni vaikutin haastateltaviin. Suomalaisessa kulttuurissa ja 

varsinkin poliisiopiskelijoiden keskuudessa omista ongelmista työharjoittelussa koetaan 

vaikeaksi. On mahdollista, että haastateltavat eivät nostaneet esiin kaikkia kiusallisina 

pitämiään asioita, mutta tässä tutkimuksessa luotetaan siihen, että haastateltavat ovat olleet 

rehellisiä ja kertoneet omat mielipiteensä ja kokemuksensa avoimesti.  

 

Sitaatit, jotka olen poiminut aineistosta lisäävät tutkimukseni luotettavuutta. 

Teemoittelumenetelmä perustuu esiin nostettuihin sitaatteihin ja tavoitteeni on ollut löytää 

kuhunkin isoon teemaan sopivia sitaatteja. Tutkimustulokset -osiossa teoria ja empiria 

kulkevat rinnakkain. Pyrin siis liittämään edellä esittämiäni tunnettuja 

työtyytyväisyysteorioita omiin havaintoihini. Tämän tutkimuksen pohjalta ei voi tehdä 

kaikkia Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelleita ja jo työharjoittelunsa suorittaneita 

koskevia yleistyksiä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa käsittelen aineistosta löytämiäni teemoja. Mukana on myös sitaatteja 

haastatteluista. Haastateltavat ovat koodattu nimityksillä H1, H2, H3, H4, H5, H6 ja H7. 

Kuten jo aiemmassa teoria -osiossa esitin, työtyytyväisyys on subjektiivisesti koettava ilmiö, 

jolle on määritelmiä miltei yhtä monta kuin määrittelijöitäkin. Haastatellut olivat pääosin 

tyytyväisiä työhönsä, mutta jokaisella työharjoittelijalla tyytyväisyyteen ja 

tyytymättömyyteen vaikuttivat omat henkilökohtaiset muuttujat. Haastatteluissa nousi esiin 

seuraavanlaisia teemoja: 

- Mielenkiintoiset työtehtävät 

- Vaihtelevat työpäivät 

- Tärkeä työ 

- Arvostettu ammatti 

- Oppiminen ja oma ammatillinen kehittyminen 

- Palkka 

 

Nämä edellä esitetyt teemat siis nousivat esiin positiivisissa asiayhteyksissä, eli siis edistivät 

työtyytyväisyyttä. Alla esitetyt teemat taas nousivat esiin negatiivisessa kontekstissa ja 

koettiin työtyytymättömyyttä edistäviksi: 

- Stressi ja kiireen tunne rikostutkinnassa 

- Yövuorot 

- Poliisin roolin vaatima tunnetyö 
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5.1 Positiiviset teemat 

5.1.1 Mielenkiintoiset työtehtävät ja vaihtelevat työpäivät 

Kaikki haastattelemani työharjoittelijat olivat yhtä mieltä siitä, että poliisin työ on 

mielenkiintoista ja joskus jopa jännittävää. Tämä nähtiin yhtenä työn parhaimmista puolista. 

Rutiininomaiset työtehtävät puuduttavat, mutta poliisin työssä tehtäväkirjo on runsas ja 

eteen sattuu mitä merkillisimpiä tehtäviä suoritettavaksi. Haastatteluissa kävi vahvasti myös 

ilmi se, että työharjoittelijoilla oli alle vuosi virkaikää takana ja poliisin taival vasta alussa. 

Tämä mainittiin useasti siinä yhteydessä, kun vastaajat kertoivat innostuvansa ja ehkä 

positiivisella tavalla jännittävänsä miltei kaikkia hätäkeskuksen antamia tehtäviä. 

 

Onhan se nyt siistiä, että sun työhön kuuluu se, että ajat maijalla pillit päällä vajaa 

kahtasataa kilsaa tunnissa epäiltyä rattijuoppoa tavoittamaan. Siinä on tunnelmaa! H3 

 

Mun mielestä työpäivät kulu ihan hirveen nopeesti, eikä aika käynyt pitkäksi kun vaan tuli 

radiosta keikkaa meille. Kaikki tehtävät tuntuu omalla tavallaan kiinnostavilta ja 

jännittäviltä, eikä siinä silloin paljoo kelloa ehdi vilkuilla. H1 

 

Toisena usein mainittuna positiivisena teemana oli vaihtelevat työpäivät. Työharjoittelijat 

pitivät siitä, että työ ei ollut kaavamaista, vaan sattuma näytteli isoa osaa ja päivä muotoutui 

sellaiseksi, mitä hätäkeskus antoi tehtäviä. 

 

Kyllä mä varsinkin kenttäjakson aikana oikein hymy huulilla kävelin töihin ja mietin, että 

mitäköhän jännää tänään tapahtuu. Kentällä sitä ei yhtään tiedä, että mitä seuraavaks 

tapahtuu. Ja vaikka mitään isompaa hässäkkää ei oliskaan, niin kyllä mä ainakin vielä 

innostun ihan perustehtävistä. H1 

 

Esimerkiksi Locken ja Herzbergin mukaan mielenkiintoiset työtehtävät ja työntekijän 

kiinnostus itse työhän ovat tärkeitä työtyytyväisyyden lähteitä. Tosin Herzbergin mukaan 

mielenkiintoiset työtehtävät ovat niin kutsuttuja motivaatiotekijöitä, tekijöitä jotka liittyvät 

itse työn sisältöön.  
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5.1.2 Tärkeä työ ja yhteiskunnallisesti arvostettu ammatti 

 

Haastattelemani työharjoittelijat tiedostivat sen tosiasian, että he olivat työharjoittelua 

suorittaessaan vielä poliisiopiskelijoita. Kuitenkin he olivat virkasuhteessa ja saivat 

tekemästään työstä palkkaa. Näin ollen onkin luontevaa ajatella, että työharjoittelijat kokivat 

käyvänsä töissä ja olevansa osa työyhteisöä jo virassa olevien poliisimiesten kanssa. Osa 

haastatelluista koki ylpeyttä työstään poliisimiehenä. Poliisin ammatin arvostus on 

Suomessa korkealla tasolla ja poliiseja kunnioitetaan. Haastatellut eivät halunneet leveillä 

ammatillaan, mutta tiesivät, että valtaväestö kunnioittaa heidän urapolkuaan ja ammattiaan 

ja se tuntui heistä hyvältä.  

 

 Se tuntui ihan hienolta, kun virkapuku päällä virka-autolla tuolla meni, niin lapset heilutti 

ja neidit katsoi ihaillen H4 

 

Osa haastatelluista taas oli peilannut poliisin ammattia ja tehtäviä omiin arvoihinsa. 

Useammassa haastattelussa kävi ilmi, että haastatellut haluavat työskennellä ammatissa, 

jolla todella on merkitystä ja he voivat auttaa ihmisiä. 

 

Kyllä työ on niin iso osa mun identiteettiä, että mulle on tärkeetä tehdä sellasta duunia, että 

mun mielestä se on merkityksellistä se työ mitä teen. H2 

 

Mä hakeuduin poliisikouluun alun perin sen takia, että voisin auttaa ihmisiä ja jotenkin 

haluan tehdä tästä edes vähän paremman paikan. H6 

 

Maslown tarvehierarkian toiseksi korkein taso on ”arvostuksen tarpeet”. Kuten aiemmassa 

teoriaosiossa esittelin, alemmilla tasoilla ovat esimerkiksi fysiologiset perustarpeet ja 

sosiaaliset tarpeet ja ihminen pyrkii täyttämään nämä tarpeet kategorisessa järjestyksessä. 

Tavalliset kansalaiset arvostavat poliisia eikä valtaosa kansalaisista erota poliisimiehen 
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olkapäillä olevia virka-arvoa kuvaavia symboleita. Voidaankin pohtia, onko ainakin osa 

arvostuksen tarpeiden tasosta täyttynyt työharjoittelijan nauttiessa kansalaisten antamasta 

arvostuksesta ja luottamuksesta vai vaaditaanko tämän hierarkian tason täyttymiseen 

korkeampi asema poliisisin hierarkiassa? 

 

 

 

 

5.1.3 Oppiminen ja oma ammatillinen kehittyminen 

 

Työtyytyväisyyden teorioita käsittelevässä kappaleessa esittelin Locken (1976) tärkeimmät 

tekijät työtyytyväisyyden saavuttamiseksi. Näistä ensimmäinen on psyykkisesti haastava 

työ, josta tekijä suoriutuu menestyksekkäästi. Valtaosa haastatelluista mainitsi, että on 

tärkeää ja hienoa, että he saivat laittaa käytäntöön poliisiammattikorkeakoululla saamiaan 

oppeja. Eräs työharjoittelija mainitsi, että työharjoittelu oli hyvä tilaisuus testata itseään 

suhteessa työelämän vaatimuksiin.   

 

Vanha sanonta ”työ tekijäänsä opettaa” pitää tässäkin suhteessa paikkansa. Useat 

työharjoittelijat kertoivat oppineensa käytännön tekemisen kautta valtavasti enemmän kuin 

poliisiammattikorkeakoulun luennoilla tai harjoituksissa. Varsinkin rikostutkinnan jaksolla 

työssäoppiminen korostui. 

 

Mä nyt en ota sen enempää kantaa koulun tutkinnan opetukseen, mutta aika kassalla olin 

kun tutkintaan menin. Onneksi oli hyvä ohjaaja ja sitten kun riittävän monta pöytsikkää oli 

tehnyt, niin tuntui, että jonkun vaikka ihan perus rattijutun osaa ihan täysin itsenäisesti 

tutkia. Se tuntui hyvältä kun tajus, että osaa. H5 

 

Työharjoittelijat kokivat myös todellisen työkokemuksen kartuttamisen poliisin ammatista 

tärkeäksi. Kaikki työharjoittelijat kertoivat, että haluavat työllistyä poliisin ammattiin 
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valmistumisen jälkeen ja valtaosa oli keskustellut harjoittelu poliisiasemiensa 

päällystöesimiesten kanssa mahdollisesta virasta työharjoittelun jälkeen. 

Harjoittelulaitoksella saadut kontaktit ja annetut näytöt työsuorituksista toimivat 

mahdollisena ponnistuslautana ensimmäistä varsinaista virkaa ajatellen. 

 

Kyllä ne päällystöön kuuluvat muistaa, että siellä mä oon ollut ja käynyt töissä ja 

toivottavasti ne ajattelee, että ihan hyvin toi osasi. Niin mä toivon, että se merkitsee jotain 

ja ne palkkaa mut töihin sit jossain vaiheessa. Työhakemuksen kävin oikein viemässä yhdelle 

ylikomisariolle harjoittelun viimeisellä viikolla. H2 

 

5.1.4 Työpaikan ilmapiiri ja saman henkiset työtoverit 

  

Esimerkiksi Locke (1976) ja Herzberg (2005) ovat nostaneet työpaikan sosiaaliset 

suhteet tärkeäksi yksilön työtyytyväisyyteen vaikuttavaksi seikaksi. Kenttätehtävissä 

työvuoro kestää 12 tuntia ja rikostutkinnassakin on 10 tunnin työvuoroja. Kesän 

kiireisimmällä viikolla, Pori jazz -viikolla olin töissä seitsemänä päivänä, yhteensä 82 

tuntia. Töissä siis vietetään paljon aikaa ja on aiheellista kysyä, että kukapa menisi 

mielellään sellaiseen paikkaan, jossa vallitsee huono henki ja on kyräilevä ilmapiiri? 

Valtaosa haastattelemistani työharjoittelijoista koki, että varsinkin valvonta- ja 

hälytyssektorilla, liikennepoliisissa ja kenttävalvonnassa on hyvä henki ja he viihtyivät 

työyhteisössä. Rikostutkinnan osalta taas osa vastaajista koki, että he eivät päässeet niin 

hyvin mukaan työyhteisöön ja tunsivat yleisen tunnelman painostavaksi. Palaan tähän 

negatiivisia teemoja koskevassa luvussa. 

Työtovereiden samankaltaiset arvot nousivat esiin haastatteluissa. Jo 

poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat ovat käyneet läpi lukuisat psykologiset testit ja 

monet muut filtterit. Opiskelijana tuntuu, että joukko on melko homogeeninen ajatus- ja 

arvomaailman suhteen. Locken (1976) mukaan työtyytyväisyyttä edistää se, että 

työtovereilla on samanlaiset perusarvot kuin työntekijällä itsellään ja he auttavat 

työntekijää saavuttamaan hänen työssään tavoittelemia arvoja. 

 



27 
 

 
 

Mun mielestä mut otettiin harjoittelijana mukaan hyvin porukkaan. Jengi moikkas aina 

ja ne oli kiinnostuneita musta, että mistä tuun ja mitä oon elämässäni ennen 

poliisikoulua tehnyt. Ja keneltä tahansa pystyi kysyyn apua ja ne neuvoi, eikä ne mitään 

naljaillut jos jotain hommaa ei osannut. H3 

 

5.1.5 Palkka 

 

Maslown (1979) esittämän ihmisen tarvehierarkian mukaan ”fysiologiset perustarpeet” 

ovat ensimmäisellä sijalla. Näihin fysiologisiin perustarpeisiin kuuluvat siis esimerkiksi 

ruoka, vaatetus ja lämmin yösija. Palkan tuomalla ostovoimalla pystymme hankkimaan 

näitä perustrapeiksi kutsuttuja hyödykkeitä. Uskallan siis todeta, että valtaosalle 

väestöstä juurisyy työnteolle onkin siitä saatava korvaus eli palkka. 

Teemahaastatteluiden aikana työharjoittelijat usein mainitsivat muita tekijöitä 

ensisijaisiksi työtyytyväisyyden lähteikseen, kuin palkan, mutta hetken aihetta 

pohdittuaan osa mainitsi, että myös palkka teki tyytyväiseksi. Työharjoittelijan palkka 

on bruttona ilman lisiä noin 1950 euroa kuukaudessa. Isosta palkasta ei siis ole kysymys, 

mutta ainakin oman kokemukseni mukaan sillä pystyy rahoittamaan normaalia elämää 

ja hankintoja. Varsinkin 18 kuukauden mittaisen palkattoman 

poliisiammattikorkeakoululla vietetyn lähiopintojakson jälkeen jo verrattain pienikin 

palkka lämmitti mieltä.  

 

Sen koululla vietetyn köyhyyden jälkeen eka varsinainen palkka tuntui tosi hyvältä. H1 

 

5.2 Negatiiviset teemat 

Yllä esitetyt teemat nousivat esiin haastatteluissa positiivisissa merkeissä, eli toimivat 

työtyytyväisyyden lähteinä tai lisäsivät työtyytyväisyyttä. Seuraavaksi käsittelen 

teemoja, jotka nousivat esiin kielteisissä asiayhteyksissä ja saivat siis haastatellun 

kokemaan ainakin jonkin asteista tyytymättömyyttä työtään kohtaan. 
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5.2.1 Stressi ja kiireen tunne rikostutkinnassa 

 

Osa haastattelemistani työharjoittelijoista koki, että rikostutkinnassa työmäärä ja 

”juttupaine” on liian suuri ja näin ollen he kokivat stressiä tekemättömistä töistä. Eräs 

työharjoittelija mainitsi myös puutteellisesta ohjauksesta rikostutkinnassa ja koki, että 

hänet jätettiin yksin jo alkumetreillä. Lisäksi poliisiammattikorkeakoululla annettu 

rikostutkinnan opetus sai kritiikkiä siitä, että turhan paljon käytettiin aikaa kuultavan 

oikeuksien ja velvollisuuksien opiskeluun. Frenchin (1982) esittämän yksilö-ympäristö 

-yhteensopivuusteorian mukaan stressi on tulos yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa ilmenneistä vaatimusten ristiriidoista. Jos työntekijä huomaa, että 

hänen tietonsa ja taitonsa eivät riitä ympäristön vaatimusten täyttämiseen, työntekijä 

kokee tilanteesta stressiä. Omankin kokemukseni mukaan rikostutkinnassa on kova 

työpaine. Kokeneemmilla tutkijoilla on pöydät täynnä monimutkaisia juttuja, joten on 

ymmärrettävää, että aikaa työharjoittelijan opastamiselle ei aina ole. On kuitenkin 

valitettavaa, että haastattelemani työharjoittelija koki jääneensä yksin ja ilman asiallisia 

neuvoja. 

 

Alkuun mä koitin siltä (tutkinnan ohjaajalta) kysyä neuvoa, että miten tän kanssa nyt 

edetään tai sitten jotain pientä yksityiskohtaa esimerkiksi merkintälehden tekemisessä, 

mutta vastaus oli aika usein, että eikä poliisikoululla enää merkintälehden tekemistä 

opeteta tai jotain vastaavaa. Ei siinä sit montaa kertaa enää kehdannut kysyä apua, vaan 

itse koitti jostain selvittää. H1 

 

Toinen haastattelemani työharjoittelija kertoi, että hänen rikostutkinnan ohjaajansa ei 

ollut järin kiinnostunut ohjaamisesta ja epäili, että ohjaajan koko työmotivaatio oli 

matalalla tasolla. Näin ollen jäi työharjoittelijan aktiivisuuden varaan kysyä neuvoa 

ongelmatilanteissa muilta tutkintaryhmän jäseniltä, joilla oli omat työkiireensä. Sama 

työharjoittelija kertoi myös kokeneensa jääneensä ulkopuoliseksi työporukassa. 

Kertomansa mukaan häntä ei otettu mukaan kahvipöytäkeskusteluihin. Esimerkiksi 

Herzberg (2005) mainitsee yhdeksi työtyytyväisyyden hygieniatekijäksi suhteet 

työtovereihin. Samoin Locke (1976) piti tärkeänä työtyytyväisyyteen vaikuttavana 

tekijänä työntekijöiden välistä luottamusta ja keskenäistä arvostusta. Oman 
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kokemukseni mukaan työharjoitteluun saapuva nuorempi konstaapeli toivoo saavansa 

työyhteisön hyväksynnän ja kokemuksen, että hän on osana työyhteisöä. Jokaista 

uudessa työyhteisössä harjoittelunsa aloittanutta on varmasti jännittänyt, kuinka hän 

sopeutuu porukkaan ja kuinka hänet otetaan vastaan. Tässä suhteessa nimetyllä 

ohjaajalla on suuri vastuu, että hän ottaa harjoittelijan mukaan erilaisiin sosiaalisiin 

tilanteisiin. 

 

Aika vähän se (tutkinnan ohjaaja) oli edes meidän työhuoneessa paikalla että siltä olis 

voinut edes neuvoa kysyä. Se saatto lähtee jotain omia asioitaan hoitaan kesken päivän 

tai muuten pyöri jossain laitoksella. H4 

 

Eräs haastattelemani työharjoittelija koki stressiä suuresta työmäärästä ja tekemättömistä 

töistä tutkinnassa. 

 

Olihan se ihan älytöntä, että sitten kun mullakin alkoi olemaan jo juttupino, niin vaikka 

kuinka teki päivän töitä ja sai ehkä jonkun jutun lähteen syyttäjälle, niin sitten vaan aina 

tuotiin uusia juttuja pinoon ja se kasvoi vain. H5 

 

 

5.2.2 Yövuorot ja unirytmi 

 

Osa haastattelemistani työharjoittelijoista piti vuorotöistä ja 12 tunnin mittaisista 

työvuoroista valvonta- ja hälytyssektorilla, osalle taas vuorotyö aiheutti ongelmia. Eräs 

työharjoittelija piti varsinkin yövuoroja raskaina. Maslown tarvehierarkian mukaan 

fysiologiset perustarpeet täytyy tulla täytetyiksi, jotta yksilö edes havittelisi ylemmillä 

hierarkian tasoilla olevia kohteita. Uni ja lepo kuuluvat ihmisen fysiologisiin 

perustarpeisiin. Eräs työharjoittelija kertoi, että hän ei osannut kääntää 

vuorokausirytmiään yövuorojen edellyttämällä tavalla ja kertoi olleensa kovin väsynyt 

yön tunteina. Myös palautuminen yövuoroista oli vaikeaa, eikä yövuoroa seuranneena 
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päivänä pystynyt esimerkiksi urheilemaan tai tekemään oikein muutakaan tuloksellista 

toimintaa. 

 

Se oli ihan kauheeta kun aamuyön tunteina olin ihan väsynyt ja nollat taulussa. Onneksi 

arkiöinä oli aika vähän keikkaa. Sit seiskan jälkeen kun pääsi kotiin ja nukkuun, niin heti 

ei tullut uni ja iltapäivällä sitten heräsi joskus kahden – kolmen aikaan ja olo oli niinku 

krapulassa. H7 

 

5.2.3 Poliisin roolin aiheuttama tunnetyö 

 

Tunnesäännöiksi kutsutaan sellaisia ehtoja ja periaatteita, jotka ohjaavat henkilön 

käyttäytymistä työssään. Tunnesäännöt pohjautuvat ammatillisiin ja organisaation 

luomiin normeihin, arvoihin ja uskomuksiin. Tunnesäännöt ohjaavat henkilöiden välistä 

käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. (Hochschild 1979). 

Osa haastattelemistani työharjoittelijoista kertoi varsinkin työharjoittelun alussa 

vetäneensä tietynlaista virkamiesroolia tai poliisiroolia. Poliisi on auktoriteetti ja 

tietyissä tilanteissa poliisin rooli on käskeä. Tunnistan itsekin tämän teeman ja varsinkin 

valvonta- ja hälytysjakson alussa peitin omaa epävarmuuttani menemällä korostetun 

virkamiesmäisen roolin taakse. Kuitenkin taitojen karttuessa ja tilanteiden tultua 

tutummaksi roolin vetäminen kohdallani väheni ja sosiaalisesta kanssakäymisestä 

kansalaisten kanssa tuli luontevampaa. Eräs haastattelemani työharjoittelija kertoi, että 

välillä virkamiesmäinen ja autoritäärinen käytös seurasi mukana kotiin. 

 

Pari kertaa X (tyttöystävä) taisi sanoo, että sä et oo nyt töissä ja että lopeta toi tarkkailu 

ja oo sillee normaalisti ja rennosti. H5 

 

Poliisin ammatissa kohtaa ihmisiä kaikilta yhteiskunnan sosioekonomisilta tasoilta. 

Kuitenkin hyvin usein poliisi asioi elämässään ei niin menestyneiden kansalaisten 

kanssa. Poliisi puuttuu työssään myös kansalaisten perusoikeuksiin ja kirjoittaa sakkoja. 

Usein poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutunut kansalainen ei haluaisi asioida poliisin 
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kanssa ja tämä näkyy kansalaisen käytöksessä. Poliisi ei kuitenkaan saa provosoitua ja 

kaikkien toimenpiteiden pitää perustua lakeihin ja asetuksiin. Eräs haastattelemani 

työharjoittelija pohti tätä teemaa: 

 

Niin se on, että vaikka olisi kuinka ärsyttävä asiakas ja se möykkää ja vittuilee sulle, niin 

ei siihen saa lähtee mukaan. Hoidetaan vaan homma ja sitten uudelle tehtävällä. H1  

 

5.3 Yhteenveto 

Tekemieni haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että haastattelemani 

työharjoittelijat olivat valtaosin tyytyväisiä työhönsä nuorempina konstaapeleina. Sekä 

rikostutkinnassa että valvonta- ja hälytyssektorin työnkuvissa on omat etunsa ja 

haittansa. Kuitenkin näiden haastatteluiden perusteella minulle jäi se kuva, että 

työharjoittelijat olivat tyytyväisempiä ns. haalarihommissa, kuin tutkinnassa. Jokainen 

ihminen on yksilö ja työtyytyväisyyden muodostumiseen vaikuttavat lukuisat eri seikat. 

Kuitenkin harjoitteluohjaajalla on iso merkitys työharjoittelijan työtyytyväisyyden 

muodostumisessa. Ohjaaja on harjoittelijan lähin työtoveri ja ensisijainen tuki ja turva 

ongelmatilanteissa.  

 

Työharjoittelijat olivat myös tyytyväisiä siitä, että 1.5 vuoden mittaisten 

teoriapainotteisten opintojen jälkeen he pääsivät harjoittamaan poliisin ammattia 

käytännössä. Poliisin moninainen tehtäväkenttä ja joskus jopa vauhdikkaat tilanteet 

toivat kaivattua jännityksen tunnetta työpäiviin. Myös omien arvojen mukaisen työn 

toteuttaminen sekä saman henkiset työtoverit koettiin tärkeiksi ja työtyytyväisyyttä 

lisääviksi tekijöiksi.  

 

Suorittamieni teemahaastatteluiden aikana työharjoittelijat mainitsivat useammin ja 

helpommin positiivisia teemoja, seikkoja, jotka tekivät heidät tyytyväiseksi työhönsä, tai 

seikkoja, jotka jo lisäsivät olemassa olevaa työtyytyväisyyttä. Negatiivisten teemojen 

esiin nostaminen vei hetken aikaa. Kuitenkin haastattelujen perusteella tutkinnassa 

kiireen tunne ja suuri työpaine koettiin työtyytymättömyyttä lisääväksi tekijäksi. 

Rikostutkinnassa työn luonne on itsenäisempää, kuin valvonta – ja hälytyssektorilla, 
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liikenneryhmissä tai kenttävalvonnassa. Niin kutsutuissa ulkohommissa työtä tehdään 

kiinteästi parin kanssa. Rikostutkinnassa työskennellään pääosin itsenäisesti ja 

työharjoittelijalla on nimetty ohjaaja. Ohjauksella ja ohjaajan persoonallisuudella sekä 

työtavalla on merkitystä myös työharjoittelijan työtyytyväisyyteen. Yksi työharjoittelija 

koki jääneensä rikostutkinnassa yksin ja ilman aktiivista ohjausta. Tämä mahdollisesti 

selittyy työharjoittelijan ja ohjaajan erilaisilla työskentely- ja ajattelutavoilla. 

Mahdollisesti paremmalla kommunikaatiolla molemmat olisivat saaneet paremman 

kokemuksen. Yhtä kaikki, voidaan todeta, että työharjoittelun ohjauksella on iso 

merkitys työharjoittelijan työtyytyväisyyden rakentumisessa. 

 

Tässä luvussa tutkimustuloksia esitellessäni olen pyrkinyt siihen, että haastatteluissa 

saatu aineisto ikään kuin keskustelisi jo olemassa olevien maineikkaiden 

työtyytyväisyyden teorioiden kanssa ja tukisi niitä. Uusia työtyytyväisyysmalleja tai 

teorioita ei ole ollut tarkoitus löytää tässä tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Tähän 

opinnäytetyöhön valitut työtyytyväisyysteoriat ovat laajalti tunnettuja alan tutkijoiden 

keskuudessa. Teoriat ovat mielestäni tähän opinnäytetyöhön sopivia, sillä ne ovat 

selkeitä, mutta silti riittävän monipuolisia keskustellakseen saamani aineiston kanssa. 

Kuten jo aiemmin kirjoitin, on poliisin ammatti mielestäni arvo -pohjainen ammatti. 

Myös osa haastatelluista kertoi, että kokee tärkeäksi tehdä arvojensa mukaista työtä. 

Tästä syystä esimerkiksi Locke sekä Hackman & Oldham ovat relevantteja tässä 

opinnäytetyössä, sillä kaikki kolme alan suurta nimeä tunnistavat, että arvojen mukaisen 

työn tekeminen ja työtovereiden samankaltainen arvomaailma lisäävät 

työtyytyväisyyttä.  
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6 POHDINTA 

 

Aikaisemmalta koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Valmistuin Jyväskylän 

yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013. Kauppakorkeakoulun Pro gradu -lopputyöni 

käsitteli opiskelun ja työnteon yhdistämistä ja siihen liittyviä ongelmia. Tutkimuksellisen 

opinnäytetyön tekeminen ei siis ollut minulle täysin uusi asia aloittaessani tämän 

opinnäytetyön tekemistä. Kuitenkin vaikka tutkimuksellisen opinnäytetyön tekeminen oli 

minulle jo entuudestaan tuttua, antoi tämänkin työn tekeminen uusia oivallisuksia varsinkin 

haastatteluihin liittyen. Opinnäytetyöprosessissa haastavaksi koin työn rungon ja sisällön 

suunnittelun. Mitä asioita ja teorioita esittelen ja mitkä jätän pois? Koen kuitenkin päässeeni 

selkeään ja tiiviiseen lopputulokseen. Niin kuin opinnäytetyöni ohjaaja painotti, kyseessä ei 

ole mikään väitöskirja -tasoinen tutkimus, vaan kysymys on Poliisiammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöstä. Helpoksi ja mielekkääksi koin teemahaastattelut. Aineiston saaminen oli 

verrattain helppoa, sillä kurssitoverini jakoivat mielellään kokemuksiaan harjoittelusta. 

Päättynyt työharjoittelu oli yleinen ja luonnollinen puheenaihe juuri harjoittelunsa 

päättäneiden opiskelijoiden keskuudessa. 

 

Elämäni aikana olen pohtinut työtyytyväisyyttä ja työmotivaatioon liittyviä seikkoja usein. 

Kuulun siihen sukupolveen, joka haluaa työltään enemmän, kuin pelkän palkan, joka takaa 

toimeentulon. Mielestäni työn sisällön täytyy olla kiinnostavaa ja työn täytyy olla tekijänsä 

arvojen mukaista. Juuri tästä syystä olenkin alanvaihtaja. 30-vuotiaana saatuani 

opiskelupaikan Poliisiammattikorkeakoulusta irtisanoin itseni vakituisesta työsuhteesta 

suuren suomalaisen pankin palveluksesta ja hyppäsin tuntemattomaan. Näin opintojen 

loppumetreillä voin todeta, että hetkeäkään en ole katunut tekemääni päätöstä. Erityisesti 

positiiviset kokemukset työharjoittelun aikana vahvistivat tunnettani siitä, että olin tehnyt 

oikean päätöksen seuratessani kiinnostuksen kohteitani ja arvojani.  

 

Yksi tämän opinnäytetyön ongelmista on mielestäni rikostutkinnan ja ulkona kentällä 

tapahtuvan poliisitoiminnan (valvonta- ja hälytyssektori, liikenne, keva) välinen ero. 

Kärjistettynä ja yksinkertaistaen voidaan todeta, että tutkinnassa töitä tehdään ja työt 
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tapahtuvat sisällä ja tietokone on se työkalu, jota käytetään. Niin sanotuissa haalarihommissa 

taas valtaosa työajasta vietetään ulkona tien päällä autossa. Rikostutkinnassa tehdään 

pääsääntöisesti virka-aikana töitä, kun taas haalarihommissa tehdään vuorotyötä. Mikäli 

tekisin syvempää jatkotutkimusta aiheesta, rajaisin aiheen koskemaan joko rikostutkintaa tai 

näitä niin kutsuttuja haalaritöitä. Kuitenkin koska tajusin tämän työnkuvien ison 

eroavaisuuden (tutkimuksen tekemisen kannalta) vasta aineistoa teemoitellessa, päädyin 

siihen tulokseen, että en enää siinä vaiheessa rajannut aihetta tarkemmin. Tätä tukee sekin 

syy, että poliisilain 1. luvun mukaan ei ole olemassa rikospoliisin tai liikennepoliisin tai 

kenttäpoliisin töitä. On olemassa vain poliisin töitä, jotka poliisilain 1.luvun 1§ mukaan ovat: 

Oikeus ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, 

paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.  
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LIITE 1 

Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

Olitko tyytyväinen työhösi työharjoittelijana? 

Mitkä asiat poliisin työssä olivat mielekkäitä, eli toivat työtyytyväisyyttä? 

Mitkä asiat työssä toivat työtyytymättämyyttä? 

Millainen työilmapiiri työharjoittelupaikallasi oli? 

Miten sinut otettiin vastaan työyhteisössä? 

Miten sait apua / neuvoja pyytäessäsi niitä? 

Miten yhteistyö ohjaajien kanssa sujui? 

Miten esimiehet suhtautuivat sinuun? 

Saitko vastuuta mielestäsi sopivassa suhteessa tietojen ja taitojen määrään? 

Miten motivoitunut olit tekemään työtäsi? Mikä lisäisi motivaatiotasi? 

Mitä mieltä olit työajoista? 

 

Olisitko halukas työskentelemään harjoittelupoliisiasemallasi valmistumisen jälkeen? Jos 

kyllä, niin missä tehtävissä? 

 

Kuinka Poliisiammattikorkeakoulun antama opetus ennen harjoittelua vaikutti 

työtyytyväisyyteesi? 

 

Koitko stressiä osaamisesi tason riittävyydestä? 
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LIITE 2 

 

Saatekirje tutkimukseen osallistuvalle 

 

 

Saatekirje tutkimukseen osallistujalle 

 

Arvoisa vastaanottaja 

 

Olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta työharjoittelijoiden kokema työtyytyväisyys 

työharjoittelun aikana. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa kuvaavaa ja selittävää tietoa, 

mistä seikoista työharjoittelijoiden kokema työtyytyväisyys muodostuu ja mistä johtuu 

mahdollinen tyytymättömyys työtä kohtaan. Opinnäytetyö tehdään 

Poliisiammattikorkeakoululle. 

 

Tutkimukseen osallistutaan sillä tavoin, että haastattelen sinua kokemuksistasi 

työharjoitteluajan kokemuksista työtyytyväisyyden saralta. Haastattelu kestää 15 - 25 

minuuttia. Tehdyt haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitukset puretaan litteroiden tekstiksi. 

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja ehdottoman luottamuksellista. 

 

Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja ja antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Tulokset tullaan julkaisemaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä ole mahdollista tunnistaa 

niistä. Tutkimukselle on saatu lupa Poliisiammattikorkeakoululta. 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

Johannes Järvinen 

040529889 
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LIITE 3 

 

Tutkimuslupa 
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