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KUVAT 



RPAS-SANASTOA 

 

AGL = above ground level, korkeus maanpinnasta 

 

BVLOS = beyond visual line-of-sight, näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva 

lentotoiminta 

 

Drone, Drooni = kansankieliset nimitykset miehittämättömälle ilma-alukselle 

 

E-VLOS = extended visual line-of-sight, avustettuun ilmatilan tarkkailuun 

perustuva lentotoiminta 

 

Lennokki = lentämään tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota 

käytetään harraste- tai urheilutarkoitukseen 

 

RPA = Remotely Piloted Aircraft, miehittämätön ilma-alus 

 

RPAS = Remotely Piloted Aircraft System, joka tarkoittaa kauko-ohjatun 

ilma-aluksen kokonaisjärjestelmää 

 

RPAS-operaattori = miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaaja, joka on perehtynyt 

ilma-aluksen käyttöön ja käyttää ohjauslaitetta lennätyksen aikana 

 

RPS = Remote Pilot Station, kauko-ohjauspaikka 

 

UA = unmanned Aircraft, ilma-alus, joka on tarkoitettu lentämään ilman 

ilma-aluksessa mukana olevaa ohjaajaa 

 

UAV = unmanned aerial vehicle, miehittämätön ilma-alus.  

 

VLOS = visual line-of-sight, suoraan näköyhteyteen perustuva 

lentotoiminta 

 

(OPS M1-32.)
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1 JOHDANTO 

1.1 Osaamisen ja ajatusten jalostuminen opinnäytetyön aiheeksi 

Opinnäytetyön aihetta miettiessäni halusin hyödyntää aiemmin virkaurallani hankkimaani 

kokemusta. Tämän johdosta päädyin tiedustelemaan ylikomisario Sami Hätöseltä, olisiko 

hänellä ajatuksia tai aihealueita liittyen poliisin RPAS-toimintaan, joista voisin lähteä 

työstämään opinnäytetyötä. Hätönen ehdotti aiheeksi poliisin RPAS-toiminnan 

vaaratilanteiden tutkimista ja päädyimme alustavalla kartoituksella rajaamaan 

tutkimusaineiston vuoteen 2019.   

 

Ylikomisario Hätönen on ollut kehittämässä Suomen poliisin miehittämättömän ilmailun 

toimintaa sen alusta alkaen. Hän on vaikuttanut koulutuksen kehittämiseen sekä ollut 

mukana päättämässä Suomen poliisille hankittavasta kalustosta. Tekemäni opinnäytetyö on 

Poliisihallituksen tilaustyö. Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja 

valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja.  

 

Poliisin RPAS-toiminnan kehittämisprosessiin on vuonna 2019 kuulunut toiminnan 

vakiinnuttaminen. Koulutettujen miehittämättömien ilma-alusten kauko-ohjaajien eli 

RPAS-operaattorien sekä miehittämättömien ilma-alusten eli RPAS-laitteistojen määrät 

ollaan poliisiyksiköissä saatu vakiinnutettua operatiivisen toiminnan vaatimalle tasolle. 

Toiminnan kasvun ja vakiintumisen myötä on kehittämisnäkökohdat syytä kohdistaa kohti 

turvallisuustekijöitä. Poliisin RPAS-toiminnan vaaratilanteilla tarkoitetaan poliisin RPAS-

toiminnassa sattuneita onnettomuuksia sekä tilanteita, joissa on ollut olemassa 

mahdollisuus aiheuttaa vaaraa omaisuudelle tai ihmisten turvallisuudelle. 

 

Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilassa olevia vaaratilanteet-kirjauksia ei ole 

aiemmissa opinnäytetöissä tarkemmin analysoitu. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen 

tarkoitus on luoda jonkinlainen käsitys lukijalle syistä, jotka ovat johtaneet 

onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin sekä toimenpiteistä, joilla nämä tapahtumat olisi 

voinut olla estettävissä. Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilan kirjauksissa on 

olemassa strukturoituja kenttiä sekä vapaan selostusosan kenttiä.  
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Opinnäytetyön tuotoksina on tuotettu julkinen opinnäytetyön raporttiosa sekä tilaajalle 

(POHA) toimitettava salassa pidettävä raportti, jonka käyttöä ja julkisuutta on rajoitettu. 

Tilaajan vastuulle jää tutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja levittäminen RPAS-

toimijoiden tietoisuuteen. Hyödyntääkseni tutkimusaineistona poliisin RPAS-toiminta 

Sharepoint-työtilassa olevia tietoja olen hakenut tätä tarkoitusta varten tutkimusluvan 

Poliisihallitukselta.  

 

Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilan tietojen käyttämistä ja julkisuutta rajoittaa laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-

työtila sisältää poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia koskevia tietoja, 

joten lähtökohtaisesti siellä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä JulkL (621/1999) 24.1 §:n 

5 kohdan perusteella.  

 

1.2 Onnettomuuden ja vaaratilanteen määritteleminen 

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 mukaan onnettomuus 

(accident) on tapahtuma, joka on aikasidonnainen jonkun nousemiseen ilma-aluksen 

kyytiin ja viimeisen henkilön poistumiseen sen kyydistä. Tapahtuman johdosta: 

a) ihminen on kuollut tai vakavasti loukkaantunut, tai 

b) ilma-alus on vahingoittunut tai sen rakenteet ovat vaurioituneet, tai 

c) ilma-alus on kadonnut tai sen luokse ei pääse. 

Ilma-aluksen katsotaan kadonneen, kun virallinen etsintä on lopetettu eikä hylkyä ole 

löytynyt. 

 

Yleissopimuksen liitteen 13 mukaan vaaratilanne (incident) on ilma-aluksen toimintaan 

liittyvä muu tapahtuma kuin onnettomuus, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa ilma-aluksen 

käytön turvallisuuteen. Yleissopimuksessa on lisäksi määriteltynä vakava vaaratilanne 

(serious incident), johon liittyy olosuhteet, jotka osoittavat, että onnettomuus on melkein 

tapahtunut.  

 

Wikipedia-verkkosivuston mukaan onnettomuus on ennalta-arvaamaton 

vahinkotapahtuma, joka voi aiheuttaa muun muassa omaisuusvahinkoja, tuhoa, 

kuolemantapauksia tai loukkaantumisia taikka muutoin haittaa tai vahinkoa esimerkiksi 

ihmisille, luonnolle tai infrastruktuurille. Poliisin internet-sivujen perusteella 
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”onnettomuudesta on kysymys silloin, kun tapahtuma ei johdu kenenkään ihmisen 

tahallisesta tai rikollisesta toiminnasta” (https://www.poliisi.fi/neuvot/onnettomuus-

tilanne). Sanastokeskus TSK:n ylläpitämän TEPA-termipankin mukaan onnettomuus on 

äkillinen, odottamaton ja tahaton tapahtuma, jolla on vahingolliset seuraamukset. Liikenne- 

ja viestintävirasto Traficomim ilmailuohjeen (GEN T1-4) liitettä 1 tarkastellassa voisi 

vaaratilanteen kuvailla olevan ennen onnettomuutta vallitseva tilanne, jossa on ollut 

olemassa mahdollisuus aiheuttaa vaaraa omaisuudelle tai ihmisten turvallisuudelle. 

Onnettomuuden syntyminen on kuitenkin vältetty ihmisten toimilla tai muilla tilanteeseen 

vaikuttaneilla tekijöillä. 

 

Edellä mainittuja määritelmiä soveltaen poliisin RPAS-toiminnan onnettomuus on 

RPAS-laitteiston käynnistämisen jälkeen sattuva ennalta-arvaamaton äkillinen tapahtuma. 

jonka johdosta RPAS-laitteisto tai muu omaisuus vahingoittuu, aiheutuu henkilövahinkoja 

taikka käytetty RPAS-laitteisto katoaa lentotehtävän yhteydessä.  

 

Poliisin RPAS-toiminnan vaaratilanne on RPAS-laitteiston toimintaan liittyvä muu 

tapahtuma kuin onnettomuus, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa RPAS-laitteiston käytön 

turvallisuuteen. Vaaratilanteisiin liittyy abstraktivaara omaisuusvahingoille tai ihmisten 

turvallisuudelle.  

 

1.3 Tutkimuksen rajautuminen poliisin vuoden 2019 vaaratilanteet-kirjauksiin 

”Opinnäytteen tulee olla rajaukseltaan mieluummin suppea ja syvällinen kuin laaja ja 

pinnallinen” (Hakala 2004, 31). Toimeksiantotyössä on toimeksiantajalla itsellään tärkeä 

rooli työn rajaamisessa. Prioriteettina on kuitenkin opinnäytteentekijän ammatillinen 

kehitys ja vasta niiden täytyttyä katsotaan toimeksiantajan toiveet. (Eml, 65.) 

 

Keskusteltuani aihealueen rajaamisesta ylikomisario Sami Hätösen kanssa ja hänen 

kommentoidessa sähköpostitse opinnäytetyösuunnitelmaani Hätönen painotti, että tärkeintä 

on saada valmis opinnäytetyö. Hätösen mukaan tulokset ovat odotettuja ja tärkeitä, mutta 

yhtä lailla tärkeää on oppia tekemään tieteellistä tutkimusta. (Hätönen 2020, 15.4.2020.)  

Edellä mainitut asiat ja käyttämäni Juha T. Hakalan teos Opinnäytetyöopas 

ammattikorkeakouluille eivät asettaneet suuria paineita opinnäyteprosessiin. Pidin tämän 

opinnäytetyön tekemistä tärkeänä oppimisprosessina, jossa voin kehittää omaa osaamistani 

https://www.poliisi.fi/neuvot/onnettomuu%1fs%1ftilanne
https://www.poliisi.fi/neuvot/onnettomuu%1fs%1ftilanne
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monilla eri osa-alueilla. Opinnäyteprosessi kehittää taitojani, niin kirjoittajana, 

tiedonhakijana, tiedon analysoijana kuin johtopäätösten tekijänäkin.  

 

Poliisin miehittämätöntä ilmailua eli RPAS-toimintaa on aiemmin käsitelty useammissa 

Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. Kun hakee Theseuksesta, 

ammattikorkeakoulujen yhteisestä opinnäytetöiden julkaisujärjestelmästä, hakusanalla 

”RPAS”, tulee Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuista hakuosumia 20 kappaletta. 

(Tarkistettu 02.11.2020.) Osa tehdyistä Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetöistä 

keskittyy pelkästään poliisin RPAS-toimintaan ja osassa töitä RPAS-toimintaa sivutaan. 

Ohessa on muutamia poimintoja Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetöistä koskien 

poliisin RPAS-toimintaa. 

 

Sonja Äikäs on vuonna 2019 julkaistussa Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössään 

”Poliisin RPAS-toiminta Lapin poliisilaitoksen alueella” käsitellyt RPAS-toimintaa Lapin 

poliisilaitoksen alueella. Äikäs on tutkinut, kuinka RPAS-järjestelmiä on hyödynnetty 

Lapin poliisilaitoksella ja kuinka RPAS-toimintaa voitaisiin kehittää. Äikäksen työssä on 

vaaratilanteiden mahdollisuutta sivuttu haastateltavien kertoessa tekniikan toimivuudesta, 

joka on liitetty vaaratilanteiden syntymisen syyksi. 

 

Elias Holma on vuonna 2019 julkaistussa Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössään 

”RPAS-laitteen vaikutukset poliisin työturvallisuuteen Pelkosenniemellä 2016” tutkinut 

oliko RPAS-laitteen käyttämisellä operatiivisella tehtävällä 2016 Pelkosenniemellä 

vaikutuksia poliisimiesten työturvallisuuteen. Poliisin operatiivisella tehtävällä käytettiin 

vapaalla olleen konstaapelin omaa dronea. Tehtävällä päihtynyt mies oli sisällä 

asunnossaan ja ampui kohti poliisimiehiä. Dronen avulla pystyttiin estämään poliisimiesten 

joutuminen vaaratilanteeseen. 

 

Aiemmin Suomen poliisin miehittämättömän ilmailun onnettomuuksia ja vaaratilanteita on 

opinnäytetyössään käsitellyt Juho Välikangas vuonna 2019. Välikangas on tammikuussa 

2019 julkaistussa opinnäytetyössään ”RPAS Käyttökokemusten arviointi 

poliisitoiminnassa”, luvussa 5 käsitellyt aihealuetta otsikolla ”RPAS-laitteen aiheuttamat 

vaaratilanteet”. Välikankaan opinnäytetyö on valmistunut tammikuussa 2019 ja poliisin 

miehittämättömän ilmailun eli RPAS-toiminnan vakiinnuttaminen on tapahtunut vuonna 

2019. Välikangas on opinnäytetyön valmistumisen aikaan ollut aloittamassa virkauraansa 
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ja vaaratilanteita on hänen työssään käsitelty pintapuolisesti. Välikankaan opinnäytetyö 

jättää mahdollisuuden lähteä tutkimaan aihealuetta syvällisemmin.  

 

Kuten edellä on mainittu, niin poliisin RPAS-toiminnan vuoden 2019 kehittämisprosessiin 

kuului toiminnan vakiinnuttaminen. Tästä syystä aiheen rajaaminen tähän vuoteen on 

tarkoituksenmukaista. Poliisin RPAS-toimintaa on kehitetty voimakkaasti vuodesta 2015. 

Henkilöstä on koulutettu RPAS-operaattoreiksi ja kalustoa on hankittu Poliisihallituksen 

rahoituksella sekä poliisiyksiköiden budjeteista. RPAS-toiminta on jalkautettu osaksi 

päivittäistä poliisitoimintaa poliisiyksiköihin ja poliisiyksiköissä on toiminnasta vastaavaa 

henkilöstöä.  

 

Poliisiyksiköihin on luotu RPAS-toimintaa varten tarvittavat tehtävät, joiden vastuisiin 

kuuluu toiminnan koulutus, kehittäminen sekä ohjaaminen omissa yksilöissään. Toiminnan 

kasvun myötä vaaratilanteet ovat lisääntyneet. Poliisi pitää kirjaa lentotapahtumista, 

vaaratilanteista ja onnettomuuksista, suoritetuista koulutuksista sekä monista muista 

RPAS-toimintaan liittyvistä asioista poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilassa, jonne 

on rajattu pääsy. Sharepointiin on käyttöoikeus poliisin RPAS-päällystövastaavilla, -

kouluttajilla ja -kauko-ohjaajilla. 

 

Suomen poliisi on miehittämättömän ilmailun eli RPAS-toiminnan edelläkävijä 

verrattaessa muihin maihin. Siitä syystä on tarkoituksenmukaista olla myös tutkimassa 

vaaratilanteiden ja onnettomuuksien syntymistä poliisin toiminnassa ensimmäisinä, jotta 

toiminnan kehittämistä osattaisiin ohjata oikeaan suuntaan.  

 

1.4 Kokemus ja tietotaso poliisin RPAS-toiminnasta 

Olen valmistunut poliisin perustutkintokoulutuksesta vuonna 2008 ja tätä opinnäytetyön 

tutkimusta tehdessä olen suorittamassa poliisi AMK –muuntokoulutusta 

Poliisiammattikorkeakoulussa.  

 

Olen suorittanut tason 1 RPAS-kauko-ohjaajakoulutuksen loppuvuodesta 2017, jonka 

jälkeen olen saanut itsenäisesti alkaa suorittaa lentotehtäviä. 2018 vuoden keväällä suoritin 

kouluttajakoulutuksen ja samassa sain koulutuksen tason 2 laitteistoihin. Näiden lisäksi 

olen osallistunut viranomaisten miehittämättömän ilmailun yhteistyötilaisuuteen, poliisin 
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RPAS-seminaariin sekä poliisin RPAS-kouluttajien täydennyskoulutukseen vuonna 2019. 

Ennen koulutuksen aloitusta toimin yksikköni RPAS-laitteiston vastuuhenkilönä. 

 

”Aiheen valinta tutun alueen pohjalta tuo omat etunsa tutkimuksen eteenpäin viemiseen. 

Mitä enemmän tutkimuksen tekijällä on tietoa ennakkoon joltakin erityisalueelta, sitä 

todennäköisemmin hän on myös selvillä tuon alueen lisätutkimusten tarpeista.” (Hirsjärvi 

ym. 2009, 74)  

 

Valmiuteni lähteä tekemään tutkimusta ovat hyvät, koska minulla on kattavat taustatiedot 

Suomen poliisin RPAS-toiminnasta. Nämä taustatiedot helpottavat analyysin tekemistä 

tutkimusaineistoista sekä muutenkin aineiston käsittelyä. Tutkimusta tehdessäni täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon puolueettomana pysyminen ja ilman ennakkoluuloja toimiminen, 

kun käsittelen tutkimusaineistoa sekä teen johtopäätöksiä tutkimustuloksista.  

 

2 SUOMEN POLIISIN RPAS-TOIMINTA 

2.1 Suomen poliisin RPAS-toiminnan kehitys 

Poliisin RPAS-toiminnalla tarkoitetaan poliisin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää 

toimintaa. Ilma-aluksista käytetään kansankielellä nimityksiä drone tai drooni. RPAS tulee 

englannin kielen sanoista Remotely Piloted Aircraft System, joka tarkoittaa kauko-ohjatun 

ilma-aluksen kokonaisjärjestelmää. Kokonaisjärjestelmään sisältyy kauko-ohjattu ilma-

alus, sen kauko-ohjauspaikat, tarvittavat ohjaus- ja seurantayhteydet sekä muut erikseen 

määrätyt käytön edellyttämät järjestelmän osat. (droneinfo.fi.) Näin ollen RPAS on 

yleisnimitys, jota voidaan käyttää kaikesta miehittämättömään ilmailuun liittyvästä. 

 

Suomen poliisin miehittämättömän ilmailun kehittämisen voidaan katsoa lähteneen 

liikkeelle poliisin kuvanottojärjestelmän eli POKU-projektin johdosta (Hätönen 2020, 

8.10.2020). POKU-projektin tavoitteena oli kehittää edullinen ja joustava järjestelmä, 

jonka avulla pystyttäisiin paikallinen alue nopeasti ilmakuvata lennokin avulla (HALTIK 

2010). Poliisihallituksen pyynnöstä, Juha Springare (PPT14) teki poliisipäällystön 

tutkinnon opinnäytetyön aiheesta Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät [UAS] ja niiden 

käyttö poliisitoiminnassa, jonka johdosta järjestettiin UAV-seminaari 

Poliisiammattikorkeakoululla maaliskuussa 2010. Vuonna 2012 järjestettiin poliisin ja 
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pelastustoimen yhteinen pilottikurssi ja vuoden 2015 lokakuussa poliisin oma 

ensimmäinen RPAS-kurssi.  

 

2.2 Suomen poliisin käyttämä RPAS-laitteisto ja -koulutus 

Suomen poliisi käyttää pääasiallisina RPAS-laitteistoina kaupallisen DJI:n valmistamia 

laitteita. Tason 1 laitteistot ovat Mavic-, Phantom- ja Inspire-mallistoja (Kuva 1). Tason 2 

laitteiston muodostavat DJI:n M200-sarjan laitteet (Kuva 2). Poliisin lentotehtävät pyritään 

pääasiassa suorittamaan tason 1 laitteistoilla, mutta mikäli laitteistolta tarvitaan parempaa 

suorituskykyä, niin käytetään tason 2 laitteistoja. Eri laitteistotasojen eroavaisuudet ovat 

kiinnitettävissä hyötykuormissa. Tason 2 laitteistoihin voidaan kiinnittää esimerkiksi 

parempaa kamerakalustoa, valaisimia sekä kaiuttimia. Fyysinen kokoero laitteistojen 

välillä on lisäksi huomattava.  

 

Tason 1 laitteistot soveltuvat ominaisuuk-

siensa puolesta pääsääntöisesti operoimaan 

lämpötilavälillä 0-40 astetta celsiusta ja 

niiden tuulenkestävyys on maksimissaan noin 

10 m/s. Laitteistoille ei ole määritelty IP-

suojausluokkia, joten niitä ei ole suunniteltu 

kestämään esimerkiksi kosteutta. 

(https://www.dji.com/.)  

 

DJI Matrice M210 -laitteet ovat IP43-

suojattuja, joka tarkoittaa niiden kestävän 

jonkinasteista pölyä sekä kosteutta. DJI 

Matrice M210 -laitteistoilla pystyy 

operoimaan lämpötilavälillä -10 ja +50 

astetta celciusta ja niiden tuulenkestävyys on 

12 m/s. (https://www.dji.com/.) 

 

Lentotehtäviä poliisissa saavat suorittaa ainoastaan niihin erikseen koulutetut henkilöt. Eri 

tason laitteistoille on olemassa omat koulutuksensa, joiden suorittamisen jälkeen niiden 

käyttäminen on mahdollista poliisin operatiivisessa toiminnassa. RPAS-operaattorin on 

Kuva 1. Taso 1: DJI Mavic 2 enterprise  

(https://www.dji.com/) 

Kuva 2. Taso 2: DJI Matrice M210 V2 

(https://www.dji.com/) 

https://www.dji.com/
https://www.dji.com/
https://www.dji.com/
https://www.dji.com/
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tehtävä turvallisuusarviointi ennen jokaista lentotehtävää, jotta mahdollisilta 

onnettomuuksilta ja vaaratilanteilta vältyttäisiin. Päätöksen RPAS-laitteiston käyttämisestä 

poliisitehtävällä tekee tilannetta johtava poliisimies, jota operaattorin on informoitava 

lennätyksen turvallisuuteen liittyvistä seikoista.  

 

Poliisin RPAS kauko-ohjaajakurssi on vuodesta 2020 alkaen järjestetty 

Poliisiammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksena. Kurssi koostuu verkkokurssista (1 

pv), lähiopetuksesta (4 pv), lentoharjoituksista sekä tasokokeesta, johon sisältyy teoria- ja 

näyttökoe. Aiemmin ennen vuotta 2020 kauko-ohjaajakurssi on koostunut 

verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisen jälkeen omassa yksikössä pidetystä 

lähiopetuksesta sekä suoritetusta ohjatusta käytännön harjoittelua. Yksiköiden 

lähiopetuksesta ja ohjatusta lentoharjoittelusta ovat vastanneet yksiköiden koulutetut 

RPAS-kouluttajat. Hyväksytysti suoritetun koulutuksen ja läpäistyjen teoria- sekä 

näyttökokeiden jälkeen poliisimies saa luvan alkaa itsenäisesti suorittaa poliisin 

lentotehtäviä tason 1 RPAS-laitteistoilla.  

 

Koulutus koostuu teoriaosaamisesta, teknisestä osaamisesta sekä taktisesta osaamisesta. 

Koulutuksessa käydään läpi kauko-ohjaajan osaamisvaatimuksia sekä vastuita ja opetellaan 

ilmailua sekä poliisin RPAS-toimintaa koskevat normit. Koulutuksen jälkeen kauko-

ohjaajan tulisi pystyä itsenäisesti suoriutua tason 1 RPAS-laitteistoilla tehtävistä 

peruslentotehtävistä. Kauko-ohjaajakurssin lisäksi poliisissa järjestetään muuta RPAS-

toimintaan liittyvää koulutusta, kuten lentotoiminnan johtamisen kurssi, RPAS 

kouluttajakurssi sekä RPAS kouluttajan täydennyskoulutus.  

 

Tason 2 RPAS-laitteistojen käyttäminen poliisin lentotehtävillä edellyttää laajaa 

kokemusta tason 1 RPAS-laitteistoilla toimimisesta sekä hyväksytysti suoritettua 

näyttökoetta.  

 

2.3 Valtion ilmailu miehittämättömällä ilma-aluksella ja sitä koskevat säännökset 

Käytettäessä RPAS-laitteistoa poliisijohtoisella tehtävällä on aina kyseessä ilmailulain 

tarkoittama valtion ilmailu miehittämättömällä ilma-aluksella. Turvallisuus on pidettävä 

kaikessa poliisin RPAS-toiminnassa prioriteettina ja se on erityisesti huomioitava, kun 

käytetään lainsäädännön valtion miehittämättömälle ilmailulle antamia erivapauksia. 
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Ilmailulain (864/2014) 8 pykälässä säädetään valtion ilmailua ja valtion ilma-aluksia 

koskevista poikkeuksista. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 7.12.2018 voimaan tulleen 

määräyksen Kauko-ohjatun ilma-aluksen tai lennokin käyttäminen ilmailuun mukaan 

valtion ilmailussa voidaan poiketa seuraavista asioista lakisääteisten tehtävien luonteen sitä 

edellyttäessä: ilma-alukseen merkittävistä käyttäjän yhteystiedoista; maksimi 

lennätyskorkeudesta; lennätys ulos kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi 

asutun osan yläpuolella on sallittua sekä joissain tilanteissa voidaan lentää näköyhteyden 

ulkopuolella (OPS M1-32, 7).    

 

Poliisin miehittämättömässä ilmailussa on noudatettava kaikkia lentotoimintaa koskevia 

säännöksiä.  

 

”Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö: 

•     Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (OPS M1-32) 

•     Komission asetus (EU) 923/2012, SERA-lentosäännöt 

•     Ilmailulain (864/2014) 2 § (määritelmät), 9 § (poikkeukset lentosäännöistä), 

11 § (ilmatilarajoitukset), 5 luku (oltava päällikkö, päällikön vastuut, lennon 

suunnittelu ja toteutus), 76 § (lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö), 136 § 

(vahingonkorvausvastuu), 159 § (lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava 

toiminta) 

•     Valtioneuvoston asetus (930/2014) ilmailulta rajoitetuista alueista 

•     ilmailun vakuutusasetus (EY) N:o 785/2004 

•     kasvinsuojeluainelaki (1563/2011; ilmalevityskielto)” 

(OPS M1-32.) 

 

3 TUTKIMUKSEN ESITTELY 

3.1 Lähtökohdat tutkimuksen tekemiseen 

Vaaratilanteet ja onnettomuudet voidaan jakaa pääpiirtein karkeasti kolmeen kategoriaan: 

kauko-ohjaajasta, laitteistosta tai ulkoisista tekijöistä johtuviin tapahtumiin. Näiden sisällä 

on kuitenkin olemassa eri muotoja, joiden perusteella voidaan lähteä tietoja syventämään. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja analysoida poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-

työtilaan systemaattisesti kirjattuja tietoa, joka on tallennettu sinne RPAS-toiminnan 

kehittämiseksi ja järjestelmien käyttöasteen todentamiseksi.  
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”Laadukas opinnäytetyö on aiheeltaan ja taustaltaan riittävän perusteltu.” Työn aiheen 

tulee olla ajankohtainen ja tärkeä. Katse kannattaa suunnata aiheisiin, jotka kaipaavat 

kehittämistä tai ovat muuten ajankohtaisia. Tutkijan teoriapohjan tulee olla vahva tehdessä 

kehittämistyötä. (Hakala 2004, 29-30.)  

 

Minulla on kohtuullisen vahva teoriapohja tutkimuksen aihealueen perustiedoista. Poliisin 

RPAS-toiminnassa tapahtuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista olen pitänyt itseäni 

ajan tasalla virkani puolesta, koska olen halunnut toimia vastuullisena RPAS-operaattorina 

sekä -kouluttajana. Tämän johdosta minulla oli mahdollisuudet lähteä tekemään 

tutkimusta, jonka perusteella poliisin RPAS-toimintaa pystyttäisiin kehittämään. 

 

Poliisin RPAS-toiminta on ollut vuonna 2019 tarkoitus vakiinnuttaa ja RPAS-toiminta on 

saatu jalkautettua poliisiyksiköiden perustoiminnoksi. Tästä syystä on 

tarkoituksenmukaista lähteä tutkimaan aihealuetta tällä laajuudella, jotta toiminnan 

vakiinnuttua pystyttäisiin edelleen kehittämään RPAS-toimintaa Suomen poliisissa oikeaan 

suuntaan. RPAS-toiminnan pääpaino on vuoteen 2019 asti ollut kalustohankinnoissa sekä 

kauko-ohjaajien kouluttamisessa. Tulevaisuudessa on syytä pohtia toimintaan liittyviä 

turvallisuusnäkökohtia, joilla kauko-ohjaajien ja kaluston lisääntyessä vältyttäisiin niin 

sanotuilta turhilta vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta.  

 

3.2 Tutkimukselle asetetut tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä mahdollisimman puolueettomasta näkökulmasta 

tutkimusta poliisin RPAS-toiminnassa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista 

vuonna 2019. Poliisin RPAS-toimintaa koskevan turvallisuusnäkökannan perustan 

toimintaa koskevaan ohjeistukseen, lainsäädäntöön sekä määräyksiin. Lähestyin 

tutkimuksen aihetta turvallisuusnäkökannasta ja pyrin löytämään tekijöitä, joilla voitaisiin 

preventiivisesti vaikuttaa vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseen.  

 

Opinnäytteen tulee olla pohtiva ja kantaa ottava sekä raportoinniltaan onnistunut (Hakala 

2004, 36). Tuottamani salassa pidettävä raportti sisältää paljon tilastollista tietoa poliisin 

RPAS-toiminnan Sharepoint-työtilan kirjauksista. Johtopäätökset ja suositukset osiossa 

raportissa pyrin kokoamaan näiden pääkohdat. 
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3.3 Tutkimuksen eteneminen  

Olen opinnäytetyöni tutkimusta varten hakenut tutkimusluvan Poliisihallitukselta. 

Tutkimuslupahakemuksessa hain mahdollisuutta hyödyntää tutkimusaineistona poliisin 

RPAS-toiminta Sharepoint-työtilaan kirjattuja tietoja. Nämä tiedot muodostavat pääosan 

tutkimusaineistostani ja niiden sisältöä käsitellään opinnäytetyöni salassa pidettävässä 

raportissa.  

 

Kirjallisuusaineistoa olen lainannut Poliisiammattikorkeakoulun kirjastosta. Internetissä 

olevan materiaalin hakemiseen olen käyttänyt hakukonetta, jolle olen määritellyt 

aihealueeseen liittyviä hakusanoja. Hyviä vinkkejä aineiston löytämisestä olen saanut 

lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijoilta. 

 

Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilasta on tutkimusaineistoa haettu esille teknisellä 

käyttöliittymällä poliisin käyttöliittymien kautta. Sharepoint-työtilasta esille haetut tiedot 

ovat tallennettu tutkijan henkilökohtaiselle verkkolevylle (K-asemalle), jonka juureen on 

luotuna alakansio OPINNÄYTETYÖ. Tietojen esille hakemiseen ja käsittelemiseen on 

käytetty henkilökohtaista poliisin TUVE-työasemaa, jossa on Bitlocker-levysalaus sekä 

korttikirjautuminen käytössä. Esille haettu tutkimusaineisto on tallennettu Microsoft Excel-

laskentataulukko-ohjelman tiedostomuotoon, jotta niiden käsitteleminen on 

yksinkertaisempaa Microsoft Excel-laskentataulukko-ohjelmalla. 

 

Poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilasta esille haettuja tietoja on käsitelty Microsoft 

Excel-ohjelmalla. Ohjelman Pivot-toiminnolla on aineistoista haettu esille eri 

tutkimustuloksia sekä valmistettu kaavioita salassa pidettävään raporttiin. Excel-

ohjelmistossa on lisäksi hyödynnetty funktioiden mahdollisuutta, jolla ollaan pystytty 

hakemaan esille muun muassa laitteistomalleja koskevia tietoja sekä eri päivämäärien 

välisiä suhteita. Funktioiden avulla on muun muassa laskettu ja vertailtu RPAS-

operaattoreiden eri laitteistotasojen koulutusten suhdetta vaaratilanteiden syntymisen 

päivämäärään.  

 

3.4 Tutkimuksen aineisto 

Käytetty tutkimusaineisto on peräisin poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilassa 

olevista lentotapahtumat-, laiterekisteri-, koulutusrekisteri- sekä vaaratilanteet-kirjauksista. 
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Lisäksi on hyödynnetty Sharepoint-työtilan lentotapahtuma-kirjauksiin liitettyjä kirjallisia 

turvallisuusarviointeja.  

 

RPAS-toiminnan vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin liittyen löytyy paljon artikkeleja sekä 

uutisointia. Haettaessa hakukoneella tietoja internetistä englanninkielisillä hakusanoilla 

(”incident”, ”accident”, ”UAV”, ”RPAS”, ”police”) liittyen poliisin RPAS-laitteiston 

onnettomuuksiin löytyy muutamia hakuosumia, joissa osallisena on ollut eri maiden 

poliisien RPAS-laitteet. Nämä artikkelit kertovat, että RPAS-toiminnan vaaratilanteita 

tapahtuu muidenkin maiden viranomaisille. Alla olevilla artikkeleilla on 

samankaltaisuuksia Suomessa tapahtuneille viranomaisten RPAS-toiminnan 

vaaratilanteille, kun muun muassa tarkastelee käytettyä RPAS-laitteistoa. 

 

BBC News on 9.1.2020 uutisoinut internet-sivuillaan, että Iso-Britanniassa Norwichin 

poliisin drone on pudonnut sen operoidessa 11.6.2019. Artikkelin mukaan kyseessä on 

ollut DJI Matrice 210 -miehittämätön ilma-alus, joka oli varustettu optisella kameralla sekä 

lämpökameralla. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilö- eikä omaisuusvahinkoja. 

Tutkijoiden mukaan kosteus voi johtaa DJI Matrice- dronen äkilliseen hallinnan 

menettämiseen. Tapahtuma-aikaan operaattori oli lentänyt dronella 80 metrin korkeudessa 

ja sääennusteen mukaan piti olla kevyttä sadetta. (BBC News 2020.) 

 

Dronedj.com-sivusto on 10.6.2020 uutisoinut poliisin dronen sekä helikopterin 

törmäyksestä Kanadassa. Drone tuhoutui törmäyksessä ja helikopteri kärsi pieniä vaurioita 

pääroottorissaan. Helikopteri oli suorittamassa matalalentoa alle 300 jalan korkeudessa 

(300 ft = 91,44 m), kun törmäys tapahtui. Törmäyksen johdosta dronet ja helikopterit eivät 

saa olla samanaikaisesti ilmassa, mikäli drone ei operoi alle 300 jalan ja helikopteri yli 500 

jalan korkeudessa. (Dronedj-sivusto 2020.) 

 

Vakavampi viranomaistoimintaa koskeva vaaratilanne on tapahtunut 6.2.2019 

Valkeakoskella, kun Ilmavoimien lentokoneen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kauko-

ohjatun ilma-aluksen välillä on ollut yhteentörmäysvaara. Tapauksen johdosta 

Onnettomuustutkintakeskus on suorittanut turvallisuustutkinnan, jonka tarkoituksena on 

yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä 

onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Pirkanmaan pelastuslaitos oli 

ilmoittanut toiminnastaan alueella pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskukseen sekä 
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Tampere-Pirkkalan lentoaseman lähilennonjohtoon. Ilmavoimien lentokone lensi 10 metriä 

kauko-ohjattua ilma-alusta alempana (69 metriä AGL) ja sivuttaisetäisyys oli 

tapahtumahetkellä noin 60 metriä. Lähilennonjohdossa ilmoituksen oli vastaanottanut 

tauolla ollut lennonjohtaja, joka ei alkanut sen johdosta toimiin, koska yhtenäinen 

menettely miehittämättömän ilmailun ennakkoilmoitusten käsittelystä ja miehittämättömän 

ilmailun lentotiedotuspalvelun antamisesta puuttuu. Ilmavoimien lentokone ei voinut näin 

ollen olla tietoinen pelastuslaitoksen operoinnista alueella. (Onnettomuustutkintakeskus, 

tutkintaselostus.) 

 

Liikennevirasto Trafin 7.12.2018 voimaan tulleen kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin 

käyttäminen ilmailuun määräyksen mukaan ”Kauko-ohjatun ilma-aluksen on väistettävä 

muita ilma-aluksia” (OPS M1-32, 5). Valkeakosken tapauksessa Pirkanmaan 

pelastuslaitoksen RPAS-laitteella ei ollut tilanteen yllättävyyden vuoksi mahdollisuutta 

väistää.  

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Ilmailuohjeen mukaan ”ilma-aluksen päällikön on 

viipymättä ilmoitettava onnettomuudesta tai vakavasta vaaratilanteesta asianomaiselle 

ilmaliikennepalveluelimelle ja Onnettomuustutkintakeskukselle” (GEN T1-4, 2). Vastaava 

asia on kirjattuna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräykseen kauko-ohjatun ilma-

aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun ”Kauko-ohjatuilla ilma-aluksilla tapahtuneista 

poikkeamista, mukaan lukien onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet, on ilmoitettava 

Liikenteen turvallisuusvirastolle poikkeama-asetuksen ja ilmailuohjeen GEN T1-4 

mukaisesti” (OPS M1-32, 6). Näiden edellä esitettyjen velvoitteiden lisäksi poliisi pitää 

kirjaa pienistäkin tapahtuneista RPAS-toiminnan vaaratilanteista, joita voidaan hyödyntää 

poliisin RPAS-toiminnan kehittämisessä. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkastaja Kimmo Huoviala on 3.2.2020 

päivätyssä luentomateriaalissaan ”Miten välttää onnettomuudet? Opettavaisia tarinoita 

dronen operoinnista” tuonut esille huomioitaan Traficomille tehtävistä 

lentoturvallisuusilmoituksista. Yleisin Traficomille tehdyn lentoturvallisuusilmoituksen 

syy on yhteentörmäysvaara. Tapahtumat sattuvat usein lentoasemien lähettyvillä ja 

johtuvat harrastajien tietämättömyydestä tai piittaamattomuudesta. Muita syitä ovat 

hallinnan menetys ilmassa sekä hallinnassa olevan ilma-aluksen törmääminen maastoon tai 

joutuminen liian lähelle maata. (Huoviala 2020.) 
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Tilastollista tietoa lentoturvallisuusilmoituksista haettaessa Liikennefakta-sivuston 

päivittyvästä raportista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista, käytettäessä 

suodattimena ilmailun osa-aluetta ja eri RPAS-vaihtoehtoja, on vuodesta 2005 lähtien 

7.9.2020 päivitetyn aineiston mukaan tullut 22 lentoturvallisuusilmoitusta, joissa RPAS-

laite on osallisena yhdessä miehitetyn ilma-aluksen kanssa. (https://www.liikennefakta.fi/). 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Tapani Maukosen 24.9.2020 

lähettämän sähköpostiviestin perusteella Traficomille tehtyjen lentoturvallisuusilmoitusten 

lukumäärä on vuodesta 2015 lähtien 262 kappaletta, joissa RPAS-toimija on merkittynä 

vastuutahoksi. Valtaosa lentoturvallisuusilmoituksista on luokiteltuna ilmailun termein 

MAC, LOC-I, AI sekä CFIT, joiden selitykset ja Maukosen toimittamat lukumäärät on 

esitettynä kaaviossa 1. Poliisi on lentoturvallisuusilmoituksen tehnyt neljä kertaa vuodesta 

2013 alkaen. Yksi ilmoitus vuonna 2018 ja kolme ilmoitusta vuonna 2020. Maukosen 

mukaan droneille tapahtuu paljon erinäköisiä tapauksia, jotka johtavat muun muassa 

laitteen tuhoutumiseen, mutta näitä tapauksia ei toistaiseksi Traficomissa luokitella 

onnettomuudeksi. (Maukonen 2020.) 

 

 

Kaavio 1. Vastuutahona RPAS, Traficom lentoturvallisuusilmoitusten jakautuminen, laatinut: 

Janne Sievänen. (Maukonen 2020.) 

 

Tärkeää on poliisin RPAS-toiminnan Sharepoint-työtilassa olevien vaaratilanteet-

kirjausten tutkimisessa pitää päämääränä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 

ehkäiseminen, sivullisten turvallisuuden lisääminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien 

vahinkojen torjuminen. Viranomaisille ja poliisille tapahtuu vaaratilanteita ja 
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onnettomuuksia RPAS-toiminnassa sekä Suomessa ja ulkomailla. Olemme edelläkävijöitä 

poliisin RPAS-toiminnassa, niin meidän täytyy kulkea turvallisuus edellä edelleen 

kehittäessämme toimintaamme.  

 

3.5 Päätyminen monimenetelmätutkimukseen 

”Tutkimuksen taustalla on aina tutkimusongelma, joka muutetaan tutkimuskysymykseksi. 

Vastaus tutkimuskysymykseen ratkaisee tutkimusongelman. Tutkimuskysymys ohjaa 

tutkimusta ja aineistonkeruuta.” (Kananen 2017, 60.)  

 

Tutkimuskysymykseni tätä tutkimusta tekemään lähtiessä olivat:  

• Mistä poliisin RPAS-toiminnan vaarantilanteet ja onnettomuudet pääasiassa 

johtuvat? 

• Miten poliisin RPAS-toiminnan vaaratilanteita ja onnettomuuksia voitaisiin 

ennaltaehkäistä ja turvallisuutta parantaa? 

• Onko asioita, joita tulisi painottaa RPAS-toimintaa koskevissa koulutuksissa, 

jotta vaaratilanteet ja onnettomuudet pystyttäisiin minimoimaan? 

• Tulisiko turvallista toimintaa varten laadittuja tarkistuslistoja muokata, jotta 

poliisin RPAS-toiminnan ilmiselviä vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin 

johtavia tekijöitä saataisiin vähennettyä? 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa olemassa olevaan ongelmaan ratkaisu tai 

ymmärrys, mutta ei ryhtyä käytännön toimiin mahdollisen ongelman poistamiseksi 

(Kananen 2017, 16). Tutkimukseni tarkoituksena oli tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia 

tutkimustuloksista, joiden perusteella poliisin RPAS-toiminnan turvallisuutta pystyttäisiin 

kehittämään.  

 

Laadullinen työ vaatii luovuutta ja analyyttisyyttä, sillä tutkija joutuu usein tekemään 

ratkaisuja, joita ei ole kirjoitettu minnekään. Laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä ei tunneta 

eli ei ole teorioita, jotka selittäisivät tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Tutkimuksella 

pyritään samaan ymmärrys ilmiöstä ja samaan selville, mistä siinä on kyse. (Kananen 

2017, 30-32.) Poliisin RPAS-toiminnan vaaratilanteet-kirjauksia ei ole aiemmin tutkittu 

laajemmassa mittakaavassa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda lukijalleen peruskäsitys 

poliisin RPAS-toiminnassa vuonna 2019 syntyneistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista.  
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Ennen kuin pystyin käsittelemään Sharepoint-työtilan tutkimusaineistoa, oli tietoja 

korjattava ja puutteellisia kirjauksia oli täydennettävä. Mikäli en olisi menetellyt näin, 

olisivat tutkimustulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset olleet epäluotettavia. Aineiston 

järjestämisen ensimmäinen vaihe on tietojen tarkastus, jossa katsotaan, sisältyykö 

aineistoon selviä virheellisyyksiä ja puuttuuko sieltä tietoja (Hirsjärvi ym. 2009, 221). 

 

Laadullinen tutkimus on joustava tutkimusstrategia, jossa tutkimusprosessin aikana 

voidaan muuttaa lähes kaikkea: tutkimusongelmaa, tutkimuskysymystä, 

aineistonkeruumenetelmiä ja aineistoja (Kananen 2017, 71). Laadullinen tutkimus sopi 

hyvin lähtökohtaiseksi tutkimusmenetelmäkseni, koska poliisin RPAS-toiminta 

Sharepoint-työtila sisältää paljon tietoja liittyen poliisin RPAS-toimintaan. Näitä tietoja 

ristiin analysoimalla oli mahdollisuus saada syvällisempää tietoa käsiteltävästä ilmiöstä. 

Vapaan selostusosan kirjauksia olen analysoinut laadullisen tutkimuksen keinoin.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa kuvaus ilmiöstä tapahtuu sanallisessa muodossa ja 

määrällisessä tutkimuksessa tutkimus antaa mahdollisuuden hyvinkin tarkkaan kuvaukseen 

matemaattisessa muodossa (Kananen 2017, 34). Olen tutkimuksessani hyödyntänyt lisäksi 

määrällisen tutkimuksen menetelmiä, koska poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtila 

sisältää paljon strukturoitua tietoa. Strukturoitujen tietojen analysointia olen suorittanut 

laskennallisesti Microsoft Excel laskentataulukko-ohjelmistoa hyödyntäen ja näitä 

tutkimustuloksia on opinnäytetyöni raportissa esitetty numeraalisessa muodossa. 

 

”Tutkimus ei ole valmis vielä silloin kun tulokset on analysoitu.” Tuloksia on tulkittava ja 

tutkijan tulee pohtia analyysin tuloksia sekä tehdä niistä omat johtopäätöksensä. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 229.) Yhdyn täysin edellä esitettyyn analysoinnin merkitykseen. Ilman 

perusteellista analysointia ei tutkimustuloksista ole tehtävissä yleistettäviä johtopäätöksiä. 

Raporttiani työstäessä ymmärsin todellisen tutkimuksen olevan edessä vasta 

analyysivaiheessa, kun on tarkoitus saada tutkimustuloksista aikaiseksi johtopäätöksiä. 

 

Laadullista eli kvalitatiivista materiaalia voidaan käsitellä tilastollisilla tekniikoilla. 

Yleisimpiä kvalitatiivisen materiaalin analyysimenetelmiä ovat teemoittelu, tyypittely, 

sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. (Hirsjärvi ym. 2009, 224.) 

Käsittelin tilastollisin tekniikoin poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilassa olevaa 

strukturoitua tietoa käyttäen apuna Microsoft Excel laskentataulukko-ohjelmistoa. Tämän 
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lisäksi tyypittelin tutkimusaineistoa, jotta tutkimuksen eri vaiheissa pystyin analysoimaan 

aineiston eri osia.  

 

Lisätäkseni tutkimuksen validiutta ja luotettavuutta olen käyttänyt tutkimusta tehdessäni 

useita tutkimusmenetelmiä, josta käytetään termiä triangulaatio (Hirsjärvi ym. 2009, 233). 

Triangulaatiossa ilmiötä tarkastellaan monesta näkökulmasta hyvän ymmärryksen 

saamiseksi. Eri lähteistä saatavia samanlaisia tuloksia vertailtaessa voidaan 

tutkimustuloksia pitää luotettavina. (Kananen 2017, 154.) Tarkemmin tutkimuksessani 

kysymykseen tulee analyysimenetelmien triangulaatio, jolla tutkimuksen tulokset voidaan 

osoittaa oikeiksi käyttämällä erilaisia tilastollisia testejä tai laadullisia analyysimenetelmiä 

(Tuomi ym. 2018).  

 

Laadullinen ja määrällinen tutkimus ovat toisiaan täydentäviä suuntauksia. Suuntauksia on 

vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Yksinkertaisten laskennallisten tekniikoiden 

avuilla voidaan laadullisen tutkimuksen tuloksia laajentaa koskemaan koko 

aineistojoukkoa. (Hirsjärvi ym. 2009, 136 - 137.) Tehtyäni havaintoja tutkimustuloksista 

laadullisen tutkimuksen menetelmin pystyin määrällisen tutkimuksen keinoin tarkistamaan, 

olivatko johtopäätökset yleistettävissä koskemaan laajempaa joukkoa.  

 

Pääasiallisesti olen tutkimuksessani käyttänyt laadullisen tutkimuksen 

tutkimusmenetelmiä. Tutkimustulosten ja johtopäätösten luotettavuuden lisäämiseksi sekä 

tutkimustulosten yleistettävyyden vuoksi olen hyödyntänyt määrällisen tutkimuksen 

menetelmiä. Lopullinen tutkimusmenetelmäni on siis ollut monimenetelmäinen, jota 

kutsutaan triangulaatioksi. 

 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

Onnettomuudet ja vahingot ulkopuolisten omaisuudelle sekä sivullisille henkilöille on 

pystytty välttämään poliisin RPAS-toiminnassa vuonna 2019. Vahinkoa on lähinnä 

aiheutunut poliisin käyttämille RPAS-laitteistoille. Tutkimustuloksista ei ollut 

yksilöitävissä mitään yksittäisiä syitä, jotka voisivat suoranaisesti johtaa onnettomuuksiin 

tai vaaratilanteisiin.  
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Yksittäiset poliisiyksiköt tai RPAS-operaattorit eivät nousseet esille tutkimustuloksista. 

Huomiona esille lähinnä nousi, että poliisin lentotehtäviä suorittaneista poliisiyksiköistä 

vaaratilanteita tai onnettomuuksia ei ollut tapahtunut Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. 

 

Analysoitaessa tutkimusaineistoa kävi ilmi, että vaaratilanteen ja onnettomuuden erot eivät 

ole selvillä kaikille kirjauksia tehneille. Traficom ei luokittele onnettomuuksiksi 

tapahtumia, joissa vahinkoa aiheutuu ainoastaan RPAS-laitteistolle (Maukonen 2020). 

Poliisin RPAS-toiminnassa näiden termien sisältöä ja merkitystä on syytä tarkentaa.  

 

Turvallisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja sen tärkeyttä on painotettava 

poliisin RPAS-koulutuksessa. Poliisihallitukselle toimitettavaan raporttiin on kirjattuna 

yhdeksän suositusta, joilla voitaisiin edelleen kehittää poliisin RPAS-toimintaan ja sen 

turvallisuutta. Suositukset koskevan muun muassa tason 2 laitteiston käyttöön, huolelliseen 

lennonvalmisteluun ja kirjallisen turvallisuusarvioinnin tekemiseen, 

yhteiskäyttölaitteistojen huolehtimiseen liittyvää ohjeistusta, laitteistojen teknisiin 

ominaisuuksiin liittyviä huomioita sekä poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilaan 

tehtävien kirjausten oikeellisuuteen ja laatuun liittyviä ohjeistuksia. Laajemmin 

tutkimustuloksia on käsitelty salassa pidettävässä raportissa. 

 

5 POHDINTAA 

Luotettavuusarviointi. ”Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus on tutkijan arvioinnin ja 

näytön varassa”. Tieteellisen tutkimuksen yleiset luotettavuusmittarit ovat reliabiliteetti ja 

validiteetti. ”Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä ja validiteetti sitä, että tutkitaan 

oikeita asioita. (Kananen 2017, 175.) Olen tutkimuksessani tehnyt johtopäätöksiä ja 

suosituksia, jotka perustuvat tutkimusaineistosta tehtyihin tutkimustuloksiin. Olen 

käyttänyt tutkimusmenetelminä määrällisen sekä laadullisen tutkimuksen menetelmiä eli 

triangulaatiota ja näitä menetelmiä käyttäen uudelleen tulisin päätymään samoihin 

johtopäätöksiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pyritään lisäämään keräämällä tietoa eri lähteistä ja 

vertaamalla näitä keskenään. Puhutaan aineistotriangulaatiosta, jossa tutkitaan tuottavatko 

eri lähteet toisiaan tukevia tuloksia. (Kananen 2017, 177.) Poliisin RPAS-toiminta 

Sharepoint-työtilasta hyödynnetyt eri tutkimusaineistot tukivat tutkimustuloksillaan 

toisiaan.  
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Koostin poliisin RPAS-toiminta Sharepoint-työtilan tiedoista Microsoft Excel 

laskentataulukko-ohjelman tiedostomuotoon tutkimusaineistoa, jonka käsittelemisessä 

käytin eri analyysimenetelmiä. Tutkimusaineistoa ja varsinkin vapaan tekstin 

selostuskenttiä käsitellessäni käytin apunani koodaamista. Koodaamalla aineistoa 

tiivistetään ymmärrettävään muotoon ja samaa tarkoittavat asiat yhdistetään samalla 

koodilla. Koodaamisen avulla pyritään löytämään aineistosta vastaavuuksia. (Hirsjärvi ym. 

2009, 137.) Käytin apunani Excel-laskentataulukon rivien merkitsemistä eri väreillä, jotta 

pystyin havainnoimaan vastaavuuksia tarkemmin.  

 

Luokittelun avulla yksinkertaisemmillaan aineisto määritellään luokkiin ja näin saadaan 

laskennallisesti selvitettyä niiden esiintyminen aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Luokittelun avulla onnistuin tutkimusaineistosta analysoimaan perustietoa, jota 

sisällönanalyysin avulla oli mahdollista lähteä syventämään. Pyrin löytämään 

tutkimusaineistosta samankaltaisuuksia, jotta pystyin analysoimaan syy-seuraussuhteita. 

Sisällönanalyysillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Sisällönanalyysilla selkeytetään aineistoa, jotta voidaan tehdä selkeitä ja 

luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

Tutkimuksellani olen onnistunut saamaan vastaukset asettamiini tutkimuskysymyksiin ja 

löytämään muutamia kehittämiskohteita poliisin RPAS-toiminnassa. Olen raportissa tuonut 

esille yhdeksän suositusta, joilla voitaisiin kehittää poliisin RPAS-toimintaa 

turvallisempaan suuntaan.  

 

Näitä menetelmiä käyttäen olen päätynyt johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka on esitelty 

opinnäytetyön salassa pidettävässä raportissa. Raportti tullaan luovuttamaan 

Poliisihallitukselle 04.12.2020. 
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