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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vai-

kutusta työturvallisuuteen ja päivittäiseen toimintaan Oulun poliisilaitoksella.  Tietope-

rusta-osiossa avataan aiheeseen liittyvää yleistietoa, poikkeusoloissa poliisin toimintaa oh-

jaavaa lainsäädäntöä, poliisin roolia yhteiskunnassa ja poliisin työturvallisuuteen vaikutta-

via tekijöitä. Tutkimus-osiossa esitellään tutkimuksessa käytetty haastattelumetodi, sitee-

rataan haastattelun tuloksia ja esitellään aiheeseen liittyviä omia kokemuksia. Johtopäätök-
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Keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että Oulun poliisilaitoksella on onnistuttu hy-

vin työturvallisuuden huomioinnissa koronaviruspandemian aikana. Keskeinen poliisi-

miesten työturvallisuuteen vaikuttava tekijä on asiakkaiden toiminta. Koronaan liittyvä 

työntekijöiden tiedottaminen on ollut pääosin hyvällä tasolla. Koronapandemia on vaikut-

tanut poliisimiesten työnkuvaan laajalti. Työturvallisuuden takaamiseksi yhteiskäyttöka-

lustoa on desinfioitu ja suojavarusteita on käytetty asiakaskohtaamisissa. Työtehtäviin ko-

ronapandemia on vaikuttanut poliisilaitoksen eri sektoreilla eri tavoin, muun muassa rikos-

torjunnassa etätyömahdollisuuksia on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan ja palvelu-

päivystyksessä palveluita on keskitetty Oulun keskustan poliisiasemalle muilta toimipis-

teiltä.  

 

Mahdollisia kehityskohteita löydetään operatiivisen tason työntekijöiden vaikutusmahdol-

lisuuksista koronan vastaiseen varautumiseen organisaatiossa, työntekijöiden tiedottami-

sesta siitä, kuinka toimitaan mahdollisessa koronasairastumistapauksessa ja etätyömahdol-

lisuuksien kehittämisestä edelleen. Tietoperustan relevanttiuden ja sisältörikkaiden haastat-

telujen perusteella opinnäytetyön luotettavuus on hyvällä tasolla, mutta tutkimustulosten 

yleistämiseksi olisi aiheesta tehtävä määrällistä jatkotutkimusta. Muita mahdollisia jatko-

tutkimusaiheita ovat koronapandemian aiheuttamat uudet rikollisuuden muodot ja etätyö-

mahdollisuuksien kehittäminen poliisihallinnossa. 

Sivumäärä 

 

49 + 1 liitesivu 

Tarkastuskuukausi ja -vuosi 

 

joulukuu 2020 

Avainsanat 

 

poikkeusolot, koronaviruspandemia, Oulun poliisilaitos, työturvallisuus 

 



2 

 

   

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .............................................................................................. 4 

2 TIETOPERUSTA ...................................................................................... 6 

2.1 Yleistä ........................................................................................................................... 6 

2.1.1 Koronavirus (COVID-19) ...................................................................................... 6 

2.1.2 Oulun poliisilaitos .................................................................................................. 7 

2.1.3 Varautuminen......................................................................................................... 8 

2.2 Lainsäädäntö ................................................................................................................. 9 

2.2.1 Valmiuslaki (1552/2011) ....................................................................................... 9 

2.2.2 Tartuntatautilaki (1227/2016) .............................................................................. 15 

2.2.3 Poliisilaki (872/2011) .......................................................................................... 16 

2.3 Poliisi yhteiskunnassa ................................................................................................. 17 

2.3.1 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ...................................................................... 17 

2.3.2 Poliisin toimintaympäristö ................................................................................... 18 

2.3.3 Aiemmat opinnäytetyöt........................................................................................ 19 

2.4 Työturvallisuus ........................................................................................................... 20 

2.4.1 Työturvallisuuslaki .............................................................................................. 21 

2.4.2 Poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät...................................................... 23 

3 TUTKIMUS ............................................................................................. 25 

3.1 Tutkimusmenetelmä ................................................................................................... 25 

3.1.1 Haastateltavien valinta ......................................................................................... 26 

3.1.2 Haastattelumenetelmä .......................................................................................... 26 

3.2 Haastatteluiden tulokset.............................................................................................. 27 

3.2.1 Työturvallisuuteen vaikuttavat asiat .................................................................... 28 

3.2.2 Päivittäiseen toimintaan vaikuttavat asiat ............................................................ 30 

3.3 Omat kokemukset ....................................................................................................... 32 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET............................................................................. 34 

4.1 Työturvallisuus ........................................................................................................... 34 

4.1.1 Koronaviruspandemiaan liittyvä tiedotus ............................................................ 35 

4.1.2 Toimenpiteet ........................................................................................................ 37 

4.1.3 Asiakkaiden toiminta ........................................................................................... 38 

4.2 Päivittäinen toiminta ................................................................................................... 40 

4.2.1 Muutokset päivittäisessä toiminnassa .................................................................. 40 

4.2.2 Kehityskohteet ..................................................................................................... 41 

4.3 Yhteenveto .................................................................................................................. 42 

5 POHDINTA ............................................................................................. 44 

5.1 Tutkimusprosessin onnistuminen ............................................................................... 44 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus .......................................................................................... 44 

5.3 Jatkotutkimus .............................................................................................................. 45 



3 

 

   

 

LÄHTEET .................................................................................................. 47 

 

LIITTEET 

  



4 

 

   

 

1  JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää koronaviruspandemian aiheuttamat vaikutukset 

Oulun poliisilaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen ja muutokset päivittäiseen toimin-

taan. Tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän ja tutkimusky-

symyksiin on pyritty saamaan vastauksia haastattelemalla Oulun poliisilaitokselta kolmea 

työntekijää teemahaastattelulla sähköpostitse. Tutkimuskysymykset ovat “Millaisia vaiku-

tuksia koronaviruspandemialla on ollut Oulun poliisilaitoksen työntekijöiden työturvallisuu-

teen?” ja “Mitä vaikutuksia koronaviruspandemialla on ollut Oulun poliisilaitoksen työnte-

kijöiden päivittäiseen toimintaan?” Tutkimusongelmana on, miten poliisityötä voidaan 

tehdä tehokkaasti Oulun poliisilaitoksella työturvallisuus huomioiden? 

 

Idea opinnäytetyöhön lähti siitä, kun molemmat opinnäytetyön tekijät suorittivat työharjoit-

telua Oulun poliisilaitoksella koronaviruksen puhjetessa maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 

ja nuorilla poliisimiehillä oli halu saada selko siitä, minkälaisia vaikutuksia koronaviruspan-

demialla on poliisin työturvallisuuteen ja päivittäiseen toimintaan. Opinnäytetyön tavoit-

teena oli selvittää, voiko poliisin työturvallisuutta parantaa koronaviruspandemian aikana 

säilyttäen poliisityön tehokkuus. 

 

Opinnäytetyö palvelee pääasiassa Oulun poliisilaitosta. Opinnäytetyö voi toimia viitekehyk-

senä arvioitaessa Oulun poliisilaitoksella poikkeusolojen aikana tehtyjen toimien onnistu-

mista. On mahdollista, että tulevaisuudessa koronapandemiaa vastaavat poikkeusolot tulevat 

uusiutumaan. Tällöin on hyvä, että on selvitetty, miten poikkeusoloissa on aiemmin toimittu. 

Tätä kautta voidaan selvittää, miten toimintaa voidaan edelleen kehittää. Näitä toimia on toki 

dokumentoitu muutenkin Oulun poliisilaitoksella, mutta tässä opinnäytetyössä on kerätty 

yksiin kansiin oleellisia näkemyksiä operatiiviselta tasolta. Koronavirus ei myöskään nykyi-

sen tiedon mukaan ole poistumassa pikapuoliin. Minnesotan yliopistossa tehdyn tutkimuk-

sen raportin mukaan koronaviruspandemia voi kestää 18 - 24 kuukautta, kunnes lau-

maimmuniteetti käsittää 60 – 70 prosenttia maailman väestöstä (COVID-19: The CIDRAP 

Viewpoint, 2020). Tilanne elää, ja on hyvä, että jatkuvia toimia erityisesti työturvallisuuden 

varmistamiseksi tehdään. Johtopäätökset -osiossa analysoidaan tutkimustuloksia tietoperus-

taan pohjaten. 
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Hyötyä opinnäytetyöstä voi olla myös muille sidosryhmille. Koronapandemia on elänyt eri 

maakunnissa eri tahtia, mutta toimet viruksen torjumiseksi ovat vastaavanlaisia. Siksi työn 

tuloksia voinee hyödyntää myös muissa poliisilaitoksissa. 

 

Valmiuslain käyttöönottoasetukset on avattu koko valmiuslain mukaisten poikkeusolojen 

ajalta tietoperustassa. Tällaista koontia ei opinnäytetyön tekoaikana muista lähteistä löyty-

nyt. Kuka vain voi tästä opinnäytetyöstä tarkastella kronologisessa järjestyksessä ko-

ronapandemian aiheuttamien valmiuslain mukaisten poikkeusolojen etenemistä valmiuslain 

käyttöönottoasetusten valossa alusta loppuun. 

 

Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössä ovat Oulun poliisilaitos, työturvallisuus, poikkeus-

olot ja koronaviruspandemia, joiden sisältöä on avattu seuraavassa tietoperustassa. 
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2 TIETOPERUSTA 

2.1 Yleistä 

Opinnäytetyöhön on kerätty tutkimuskysymyksiin liittyvää tietoperustaa niin, että käytetyt 

lähteet liittyvät olennaisesti käsiteltyyn asiaan. Lähteiden käytössä on pyritty luotettavuuteen 

ja riittävään laajuuteen.  

 

Tietoperustaan perehdyttyään opinnäytetyön lukija kykenee ymmärtämään tutkimuksen 

taustana olevan koronavirustilanteen ja Oulun poliisilaitoksen perustietoja. Poikkeusolojen 

ymmärtämiseksi yhteiskunnallisella tasolla on avattu koronapandemiaan liittyvää lakikon-

tekstia valmiuslain, tartuntatautilain, poliisilain ja työturvallisuuslain kautta. Poliisin toimin-

taa selvennetään myös yhteiskunnan normaalitilanteessa, jotta lukija ymmärtää poikkeavuu-

det koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen ja normaalitilan välillä. Lukija perehdy-

tetään työturvallisuuden merkitykseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Seuraavassa esitetään yleistietoa koronaviruksesta, Oulun poliisilaitoksesta ja varautumi-

sesta. 

 

2.1.1 Koronavirus (COVID-19) 

Koronavirus on vaikuttanut koko maailmassa ihmisten elämään laajalti aiheuttaen sairasta-

pauksia, laajaa yhteiskunnallista tautiin varautumista ja taloudellista taantumaa. Suomessa 

koronavirukseen varautumiseksi käyttöön otettiin valmiuslaki, jonka nojalla on tehty huo-

mattavia yhteiskunnallisia toimia ja rajoituksia.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Koronavirus (COVID-19) aiheuttaa sairastu-

neelle henkilölle äkillisen hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla kuume, hengenah-

distus, yskä, kurkkukipu, lihaskivut, nuha, pahoinvointi, ripuli ja väsymys. Koronavirus tart-

tuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun koronavirukseen sairastunut henkilö aivastaa tai yskii. 

Koronavirus voi tarttua myös lähikontaktissa kosketuksen välityksellä, jos sairastunut hen-

kilö on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja koskettanut toista ihmistä tämän jälkeen. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos, luettu 24.10.2020) 
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Hussin A. Rothan ja Siddappa N. Byrareddy kertovat tiiviisti koronaviruksen leviämisen 

alkuvaiheista Journal of Autoimmunity:ssä julkaistussa artikkelissa The epidemiology and 

pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak (Rothan & Siddappa, 2020).  

 

Rothan ja Siddappa kertovat koronavirus-taudin aiheutuvan SARS-COV2 –viruksesta, ja 

kyseinen virus aiheuttaa mahdollisesti kuolettavan taudin, joka on maailmanlaajuinen ter-

veysongelma. Tauti on saanut alkunsa Wuhanin kaupungista, Kiinasta. Ensimmäiset tapauk-

set raportoitiin joulukuussa 2019. Sittemmin virus on levinnyt maailmalla laajalti. (Rothan 

& Siddappa, 2020) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta voi seurata Suomessa ilmoitettujen ko-

ronavirustapausten määrän kehittymistä. 24.9.2020 päivitetyn tiedon mukaan Suomessa on 

ilmoitettu yhteensä 9 379 tapausta, kun virusnäytteitä on testattu noin 937 000. Tautiin liit-

tyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 343 kappaletta 25.9.2020 mennessä. Sairaalahoi-

dossa on 22 potilasta, joista 4 on tehohoidossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, luettu 

25.9.2020). 

 

World Health Organizationin nettisivulla esitetään ajankohtaista tietoa koronaviruksen maa-

ilmanlaajuisesta levinneisyydestä. 25.9.2020 mennessä maailmassa on todettu 32 029 704 

vahvistettua koronavirustartuntaa ja 979 212 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Luku-

määrällisesti vahvistettuja tartuntoja on eniten Amerikan mantereella. (World Health Or-

ganization, luettu 25.9.2020) 

 

2.1.2 Oulun poliisilaitos 

Oulun poliisilaitos on yksi Suomen yhdestätoista poliisilaitoksesta. 1.1.2014 voimaan tul-

leen PORA III –rakenneuudistuksen jälkeen Suomessa on ollut yksitoista poliisilaitosta, ku-

ten huhtikuussa 2014 julkaistusta Poliisin hallintorakenteen kehittämishankkeen (PORA III) 

toimeenpanon loppuraportista ilmenee (Poliisihallituksen julkaisusarja, 2014).  

 

Oulun poliisilaitoksella vuonna 2018 tehdystä henkilökunnalle suunnatusta Oulun poliisilai-

tosta esittelevässä PowerPoint-esityksessä esitetään tiiviisti tilastotietoja Oulun poliisilaitok-

sesta. Oulun poliisilaitos toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella. Yh-

teensä näissä on 38 kuntaa, joista 15:ssa sijaitsee poliisiasema. Oulun poliisilaitos on jaettu 
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neljään kenttäjohtoalueeseen: Oulun, Jokilaaksojen, Koillismaan ja Kainuun kenttäjohtoalu-

eisiin. 

 

Oulussa sijaitsee pääpoliisiasema, sekä toinen Suomen poliisin kahdesta johtokeskuksesta. 

Oulun poliisilaitoksen alueella vuonna 2018 asukasluku oli noin 479 000. Henkilöstöä 

vuonna 2018 oli noin 730, joista poliiseja 580 henkilöä. Oulu on Suomen viidenneksi suurin 

kaupunki. Poliisilaitoksella on voimakas kahtiajako asukastiheydessä: Oulun seutu on tihe-

ään asuttua, kun muu laitoksen alue on harvaan asuttua. Oulussa sijaitsee lisäksi Suomen 

toiseksi suurin lentokenttä. (Oulun poliisilaitos, 2018) 

 

Kuva 1. Oulun poliisilaitoksen kenttäjohtoalueet. (Oulun poliisilaitos, 2018) 

 

2.1.3 Varautuminen 

Oulun poliisilaitos on varautunut poikkeustilanteisiin valmiussuunnitelmalla. Luonnollisesti 

koronaviruspandemiaa erityisesti ei ole osattu Oulussa etukäteen ennustaa, vaan valmius-

suunnitelmalla varaudutaan erilaisiin poikkeustiloihin laajemmin. Valmiussuunnitelma on 
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salassa pidettävää materiaalia, ja tarkoitettu poliisilaitoksessa vain rajatun henkilöstön käyt-

töön, mihin opinnäytetyön kirjoittajat tai suurin osa lukijakunnasta eivät kuulu. Tämän 

vuoksi Oulun poliisilaitoksen valmiussuunnitelmaa ei voida käyttää opinnäytetyössä. 

 

Oulun poliisilaitoksella on jaettu koronavirustilanteeseen liittyvää ajankohtaista tietoa Ou-

lun poliisilaitoksen sisäisellä Sinetti-nettisivulla. Tällä sivulla on jaettu operatiiviseen toi-

mintaan ajantasaista ohjeistusta, kuinka erilaisissa koronaan liittyvissä tilanteissa tulee toi-

mia. Lisäksi Oulun poliisilaitoksen henkilöstön virkasähköposteihin on jaettu runsaasti tie-

dotusta koronatilanteesta ja erilaisista toimintatavoista. Ajantasainen tieto tilanteen etenemi-

sestä ja tarvittavista toimenpiteistä on ollut jatkuvasti allekirjoittaneiden kokemuksien mu-

kaan hyvin saatavilla. Suuri osa tästä operatiivisesta ohjeistuksesta on salassa pidettävää, 

minkä vuoksi todettakoon siitä vain, että sitä on ollut saatavilla, eikä ohjeistuksen puute ole 

ollut este poliisitehtävien hoidolle. 

 

2.2 Lainsäädäntö 

Poliisin kaikki toiminta perustuu lakiin. Tämän vuoksi lakiviitekehystä on avattava, jotta 

voidaan analysoida poliisimiesten haastatteluissa saatuja vastauksia lakikontekstissa.  Poik-

keusoloissa poliisin toimintaan vaikuttaa luonnollisesti valmiuslaki, jossa poikkeusolot mää-

ritellään. Tartuntatautilaissa on erinäisiä pykäliä, jotka välillisesti vaikuttavat poliisin toi-

mintaan varsinkin poikkeusolojen aikana. Poliisilaki ohjaa yleensäkin poliisin toimintaa, 

niin myös poikkeusoloissa. 

 

Työturvallisuuslakia käsitellään erikseen kappaleessa 2.4. Koronapandemian työturvalli-

suusvaikutusten arvioimiseksi on tiedettävä, millaisia velvoitteita lainsäädäntö asettaa työ-

turvallisuudesta huolehtimiselle. 

 

2.2.1 Valmiuslaki (1552/2011) 

Valmiuslaki tarjoaa tärkeän teoreettisen viitekehyksen opinnäytetyölle. Suuri osa käyttöön-

otetuista valmiuslain säädöksistä vaikuttaa välillisesti myös poliisitoimintaan. Valmiuslaissa 

on myös säädöksiä, jotka vaikuttavat suoraan poliisitoimintaan, esimerkiksi työaikaa koske-

vat säädökset.  
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Valmiuslain neljäs pykälä kertoo toimivaltuuksien käyttöperiaatteet poikkeusoloissa:  

 

“Viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään vain sellaisia 

toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 1 §:ssä säädetyn 

tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin 

tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa 

suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään näh-

den."(Valmiuslaki 1552/2011, 4§) 

 

Valmiuslain pykälän 12 nojalla poliisin on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä 

hoitaminen myös poikkeusoloissa etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä.  

 

“Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoi-

keudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten 

sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmius-

suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin 

sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoita-

minen myös poikkeusoloissa.” (Valmiuslaki 1552/2011, 12§) 

 

Seuraavassa käsitellään kronologisessa järjestyksessä valmiuslain pykälien käyttöönottoa 

koskevissa valtioneuvoston yleisistunnoissa annettuja asetuksia. Poikkeusoloja koskevia 

valtioneuvoston yleisistuntoja on pidetty aikavälillä 16.3.2020 – 15.6.2020. Valmiuslain mu-

kaiset poikkeusolot olivat Suomessa voimassa 16.3.2020 - 15.6.2020. Poikkeusolojen alku-

vaiheessa valtioneuvosto antoi asetuksia, joilla otettiin valmiuslain pykäliä käyttöön. Suuri 

osa myöhemmistä asetuksista antaa jatkoaikaa aiemmille asetuksille tai kumoaa niitä. 

 

Valmiuslain 3§:n 3 ja 5 kohdissa tarkoitetut poikkeusolot on todettu Suomessa 16.3.2020 

valtioneuvoston päätöksellä VNK/2020/31. Tämä mahdollistaa sen, että valtioneuvosto voi 

ottaa poikkeusolojen aikana valmiuslain pykäliä käyttöön erillisillä asetuksilla. Ei siis ole 

niin, että kaikki pykälät olisivat automaattisesti poikkeusolojen aikana sovellettavaa lainsää-

däntöä. Seuraavassa avataan valtioneuvoston käyttöönottoasetukset valmiuslain pykälistä. 

(VNK/2020/31)  
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Valtioneuvoston yleisistunnossa 17.3.2020 valtioneuvosto sääti asetukset 124-128/2020. 

Asetus 124/2020 säätää valmiuslain 87§:n toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi: 

”Valmiuslain 87 §:n mukaisesti terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja 

palvelujen myyntiä voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella”. 

 

Asetuksessa 125/2020 säädetään valtioneuvoston päätöksen mukaisesti koko valtakuntaa 

koskevia asetuksia seitsemän pykälän verran. 7 §:ssä säädetään asetuksen tulevan voimaan 

18 päivänä maaliskuuta 2020. Asetuksen säädettiin alun perin olevan voimassa 13 päivään 

huhtikuuta 2020. 

 

Valmiuslain (1552/2011) 6 §:n nojalla säädetään asetuksen 1 §:ssä, että valmiuslain 

(1552/2011) 86 §:ssä säädettyjä toimivaltuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-

köiden ohjaamiseksi. Asetuksen 2 §:ssä säädetään valmiuslain 88 §:n tarkoitettua kunnan 

oikeutta luopua terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen kiireettömän hoidon määrä-

aikojen noudattamisesta, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutar-

peen arvioinneista ja varhaiskasvatuslain (540/2018) päivähoidon järjestämistä koskevista 

tehtävistä sekä terveydensuojelulain (763/1994) mukaisista tehtävistä. Nämä asetuksissa 

säädetyt pykälät tarkoittavat käytännössä, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallin-

tovirastot toimialueillaan voivat päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa mu-

kauttamaan toimintaansa vastaamaan koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin, muun 

toiminnan heikkenemisen kustannuksellakin. 

 

Asetuksen 125/2020 3§:ssä säädetään valmiuslain 93 §:n 2 momentissa tarkoitettua poik-

keamista toimivaltuuksia työaikalain (872/2019) lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännök-

sistä sekä vuosilomalain (162/2005) vuosiloman antamista koskevista säännöksistä tervey-

denhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoi-

messa mainitun pykälän 3 momentissa säädetyin edellytyksin. Asetuksen 4 §:ssä säädetään 

lisäksi, että valmiuslain 94 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettua terveydenhuollon, sosiaalitoi-

men, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan työntekijän, virkamiehen ja kunnallisen viran-

haltijan irtisanomisajan pidentämistä voidaan soveltaa.  

 

Asetuksen 125/2020 5 §:ssä säädetään valmiuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tervey-

denhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta. Mainitut valmiuslain pykälät tarkoittavat, että 

poikkeusolojen aikana palvelussuhteen ehdoista, kuten työajasta, voidaan poiketa 
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työnantajan aloitteesta sillä edellytyksellä, että poikkeaminen ei aiheuta vaaraa työturvalli-

suudelle tai työntekijän terveydelle. Irtisanomis- ja irtisanoutumisaikoja pidennetään tervey-

denhuollossa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä 

henkilöillä. Lisäksi terveydenhuoltoalalla voidaan velvoittaa koulutetut täysi-ikäiset välttä-

mättömiin töihin. Valtioneuvosto antoi kuitenkin yleisistunnossa 19.3.2020 asetuksen 

130/2020, jolla kumottiin valmiuslain 95 §:n 2. momentin käyttöönottaminen. Eduskunta on 

täysistunnossaan 18.3.2020 päättänyt kyseisen kohdan kumoamisesta ja muiden jäämisestä 

voimaan (VNK 2020/34). 

 

Asetuksessa 125/2020 6 §:ssä säädetään, että valmiuslain 109 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus- ja muu toiminta voidaan keskeyttää tai sitä 

voidaan rajoittaa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää opetus- ja 

muuta toimintaa sekä ateria-, kuljetus-, ja majoitusetuuksia voidaan valmiuslain 109 §:n 2 

momentin mukaisesti rajoittaa. Käytännössä tämä on näkynyt poikkeusolojen aikaisena lä-

hiopetuksen keskeyttämisenä ja opetuksen siirtymisenä internetin välityksellä tapahtuvaksi 

etäopetukseksi. Pykälä on voimassa enintään 3 kuukautta kerrallaan. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa (126/2020) säädetään varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja 

koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista. Kunta voi luopua varhaiskas-

vatuksen järjestämisvastuusta niiltä osin, kun huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muu-

toin (varhaiskasvatuslaki 540/2018). Perusopetusta ei ole velvollista järjestää lähiopetuksena 

koulussa perusopetusasetuksesta poiketen (perusopetuslaki 628/1998). Ammattikorkeakou-

luilla ei ole velvollisuutta toteuttaa opetustaan niin, että opiskelijalla olisi mahdollista val-

mistua tavoiteajassa (ammattikorkeakoululaki 932/2014). Esimerkiksi Poliisiammattikor-

keakoulun toiminta on siirtynyt suurelta osin etäopetukseksi tämän asetuksen turvin ko-

ronapandemian aikana.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa (127/2020) säädetään kunnan oikeudesta poiketa terveyden-

huollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutar-

peen arvioinneista. Kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen nou-

dattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä (terveydenhuoltolaki 1326/2010) ja sosi-

aalihuoltolain 36 §:ssä tarkoitetusta palvelutarpeen arvioinnista lukuun ottamatta akuutin 

avun arviointia siten, että henkilön huolenpito ja välttämätön toimeentulo on varmistettu 

(sosiaalihuoltolaki 1301/2014). 
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Valtioneuvoston asetuksessa (128/2020) säädetään väliaikaisista poikkeuksista sovelletta-

essa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetuksen toisessa py-

kälässä määritellään poikkeukset vuosilomalakiin (162/2005). Tätä asetusta saadaan sovel-

taa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä 

poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Poikkeukset koskevat paitsi työntekijöitä, 

myös virkamiehiä. Työnantaja voi poiketa vuosilomalaista keskeyttäen ja siirtäen vuosilo-

maa. Työnantajan ei myöskään tarvitse ilmoittaa vuosiloman alkamisesta. 

 

Työnantajalla on lupa poiketa työaikalaista (872/2019) asetuksen 128/2020 nojalla. Työn-

antaja voi teettää ylitöitä ilman työntekijän suostumusta, poiketa lepoajoista ja enimmäis-

työaikaa koskevista säädöksistä. Poikkeamisen täytyy olla välttämätöntä toiminnan turvaa-

miseksi koronavirusepidemian vuoksi, eikä poikkeaminen saa vaarantaa työturvallisuutta tai 

työntekijän terveyttä.  

 

Työsopimuslain (55/2001) ja työehtosopimusten määräyksistä poiketen työnantaja voi pi-

dentää irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos se on välttämätöntä terveydenhuollon, vä-

himmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi. Tämä ei koske poliisitoimessa työskentele-

viä henkilöitä. 

 

20.3.2020 järjestetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa valtioneuvosto antoi valmiuslain so-

veltamisasetuksen muutoksen eduskunnalle alkavaksi 23.3.2020. Valtioneuvoston asetuk-

sessa 131/2020 varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta 

koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttami-

sesta säädetään perusopetuksen järjestämisvelvollisuudesta valtioneuvoston asetukseen 

126/2020 poikkeus. Perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden rajoitukset eivät koske esi-

opetuksen, 1 – 3 -vuosiluokkien, eikä erityisopetusta tarvitsevia oppilaita. 

 

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun 

lain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle 24.3.2020. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen 

osin muutettuna. Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muut-

tamisesta 153/2020 lisää ko. lakiin pykälän 3 a §. Ravintoloiden asiakastilat on pidettävä 

suljettuna asiakkailta ravintolatuotteiden nauttimista varten tartuntataudin aikana. Tämä ei 

koske ruuan ja juoman myymistä ravintolasta ulos. Tämä laki ei koske 
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henkilöstöravintoloita. Laki on voimassa 30.3.2020 – 31.5.2020. Poliisi voi tarvittaessa an-

taa Aluehallintovirastoille virka-apua lain noudattamisen valvonnassa.  

 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 25.3.2020 valtioneuvosto antoi kaksi valmiuslain käyttö-

asetusta eduskunnalle: 139/20 ja 140/20. Asetuksessa 139/20 säädetään jälleen valmiuslain 

95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta. Aiemmassa asetuksessa pois 

käytöstä otettu terveydenhuollon henkilökunnan työvelvollisuus otettiin sovellettavaksi 

koko valtakunnan alueella. Jos työvelvollisuutta sovelletaan, sovelletaan myös valmiuslain 

pykäliä 96 – 103, jotka käsittelevät työvelvollisuuden sisältöä yksityiskohtaisemmin. Ase-

tuksessa 140/2020 säädetään valmiuslain 118 §:n käyttöönotosta. 118 §:n suomalla toimi-

valtuudella voidaan poikkeusoloissa väliaikaisesti rajoittaa liikkumista ja oleskelua tietyllä 

alueella, jos se on välttämätöntä terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.  

 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 27.3.2020 kello 16.30 annettiin asetus 145/2020, joka ku-

moaa asetuksen 140/2020. Asetuksessa 145/2020 säädetään valmiuslain pykälän 118 toimi-

valtuuksien käyttöönotosta Uudellamaalla. Tämä asetus on ollut voimassa 28.3.2020 – 

19.4.2020 välisenä aikana. Pykälän käyttöönotto on näkynyt paitsi Uudellamaalla, myös Ou-

lun poliisilaitoksen kenttätyöskentelyssä mitä sivutaan kappaleessa 4.2.1. (Valmiuslaki, 

1552/2011) Samana päivänä kello 23.30 käydyssä yleisistunnossa valtioneuvosto sääti ase-

tuksen 146/2020, jossa tarkennetaan Uudenmaan liikkumisrajoituksen sisältöä ja poikkeuk-

sia rajoituksen noudattamiseen. Poliisin tehtäviin kuuluu liikkumisrajoituksien noudattami-

sen valvonta. 

 

Valtioneuvoston yleisistunnossa 31.3.2020 säädettiin valtioneuvoston asetukset 173 – 

177/2020. Asetuksessa 173/2020 säädetään maakunnat, joissa asetuksen 153/2020 mukainen 

ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoitus on voimassa. Kaikki Suomen maakunnat ovat rajoi-

tuksen piirissä. Asetuksessa 174/2020 säädetään aiemmin mainittujen valmiuslain pykälien 

86, 88, 93, 94 ja 109 voimassaolon jatkamisesta 13.5.2020 saakka. Asetuksissa 175/2020 ja 

176/2020 säädetään aiemmin mainitun valmiuslain pykälän 87, muun terveydenhuollon oh-

jaaminen käyttöönottamisesta ja toimivaltuuksien käytön jatkamisesta 13.5.2020 saakka. 

Asetuksessa 177/2020 säädetään terveydenhuoltoalan työvelvoitteen jatkumisesta 13.5.2020 

saakka. 

 



15 

 

   

 

6.4.2020 kello 10.30 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa säädettiin asetukset 

190/2020 ja 191/2020. Asetus 190/20 on samansisältöinen kuin asetus 128/2020. Uudella 

asetuksella poikkeukset työaikalainsäädäntöön jatkuvat 13.5.2020 saakka. Asetus 191/2020 

on pääpiirteittäin sisällöltään samanlainen kuin asetus 126/2020. Uudella asetuksella val-

miuslain suomaa toimivaltaa jatketaan 13.5.2020 saakka. 

 

6.4.2020 kello 18.15 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa säädettiin asetus 197/2020. 

Asetuksessa säädetään asetuksen 174/2020 toimivaltuuksien jatkamisesta 13.5.2020 saakka.  

 

15.4.2020 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa säädettiin asetus 217/2020. Asetuksella 

kumottiin valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetut valtio-

neuvoston asetukset 145/2020 ja 146/2020, joilla säädettiin Uudenmaan tilapäisistä liikku-

misrajoituksista. Liikkumisrajoitukset lakkautettiin 15.4.2020. 

 

6.5.2020 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen 

VNK/2929/57 suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Strategian mu-

kaan rajoitustoimia hallitaan ja asteittain puretaan, ja nojaudutaan testaa, jäljitä, eristä ja 

hoida –periaatteeseen. Samalla valtioneuvosto antoi asetuksen VNK/2020/59 valmiuslain 

pykälän 87§ voimassaolon jatkamisesta 30.6.2020 saakka, sekä asetuksen VNK/2020/58 

valmiuslain pykälien 86, 88, 93 ja 94 voimassaolon jatkamisesta 30.6.2020 saakka. 

 

15.6.2020 pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa valtioneuvosto antoi asetuksen 

VNK/2020/81, jolla valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttö lopetettiin ja val-

miuslain mukaiset poikkeusolot julistettiin päättyneeksi 15.6.2020. Samalla kaikki tätä myö-

hempään voimassa oleviksi säädettyjen valmiuslain pykälien toimivaltuudet säädettiin päät-

tyväksi. Poikkeusolot päättyivät, kun valtioneuvosto totesi koronaepidemian olevan hallitta-

vissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

 

2.2.2 Tartuntatautilaki (1227/2016) 

Poliisitoimintaan näissä poikkeusoloissa vaikuttavaa lakiperustaa on myös tartuntatauti-

laissa. Tartuntatautilain 58. pykälä antaa aluehallintovirastoille toimivaltuuden päättää toi-

mialueellaan yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.  Suomen kaikki alue-

hallintovirastot ovat määränneet kiellettäväksi yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja 
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yleiset kokoukset 17.3.2020 tartuntatautilain 58 §:n nojalla. (Aluehallintovirastot, 2020) 

(Tartuntatautilaki, 1227/2016, 58§) Kokoontumisrajoitukset ovat eläneet koronapandemian 

kehittyessä, eikä niiden tarkempi tarkastelu tässä yhteydessä ole oleellista. Näiden määräys-

ten toteutumisen valvonta on Aluehallintovirastojen tehtävä, joiden valvontaan poliisi voi 

antaa virka-apua.   

 

19.5.2020 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen tartuntatautilain väliaikaisesta muutta-

misesta (HE 72/2020). Esityksessä rajoitetaan ravitsemisliikkeiden aukioloa ja asiakasmää-

riä muissa kuin henkilöstöravintoloissa.  

 

2.2.3 Poliisilaki (872/2011) 

Poliisilaki määrittelee poliisin tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poliisilaki on poikkeusolojenkin 

aikana sovellettavaa lainsäädäntöä. Poliisin tehtävät löytyvät heti 1. luvun 1 §:n ensimmäi-

sestä momentista: ”Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljas-

taminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpi-

tämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huo-

lehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.” 

 

Niin oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä kuin yleistä järjestystä ja turvallisuuttakin on poik-

keusolojenkin aikana ylläpidettävä. Valmiuslain mukaisten kokoontumisrajoitusten ja liik-

kumisrajoitusten valvonta kuuluu osaltaan poliisille, ja se tapahtuu pitkälti yleisen järjestyk-

sen ja turvallisuuden ylläpidon ohella. Kokoontumisrajoitusten valvontaan poliisilaki antaa 

työkaluja: Poliisilain 2. luvun 9. pykälästä löytyy toimivaltuus väkijoukon hajottamiseen, 

tarvittaessa voimakeinoin ja niskoitteleva henkilö kiinni ottaen. 

 

Poliisin kaikki toiminta perustuu lakiin. Jos tehtävä ei ole poliisilain mukainen poliisiteh-

tävä, siinä ei voi käyttää poliisin toimivaltuuksia. Poikkeusoloissa poliisin tehtävien kirjo on 

monipuolistunut, ja erityisesti virka-aputehtäviä on tullut lisää suuntaan ja toiseen. Esimer-

kiksi terveysviranomaiset ja puolustusvoimat ovat antaneet poikkeusolojen aikana virka-

apua poliisille eri tehtävillä, kuten liikkumisrajoitusten valvonnassa. 
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2.3 Poliisi yhteiskunnassa 

Poikkeusoloissa toimimiseen on otettu kantaa lainsäädännön ja poliisilaitoskohtaisten val-

miussuunnitelmien lisäksi kirjallisuudessa. Aiempia opinnäytetöitä ei ole aiheesta ainakaan 

Poliisiammattikorkeakoulussa tehty, mutta poikkeusoloja ja yleisiä poliisitoimintaa ohjaavia 

periaatteita on sivuttu. 

 

Poliisiammattikorkeakoulu toimittaa kahden vuoden välein katsauksen poliisin toimintaym-

päristöstä, mistä on saatavissa vertailukelpoista tietoa poliisitoimintaan vaikuttavista teki-

jöistä.  

 

Suomen valtioneuvoston periaatepäätöksellä on valmisteltu Yhteiskunnan turvallisuusstra-

tegia, jossa sivutaan myös poikkeusoloissa toimimista. 

 

2.3.1 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 

Turvallisuuskomitea on toteuttanut Yhteiskunnan turvallisuusstrategia -teoksen vuonna 

2017. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on turvallisuusuhkiin varautumista koskeva valtio-

neuvoston periaatepäätös. Strategian laatija, turvallisuuskomitea, on toimielin, joka toimii 

puolustusministeriön yhteydessä. Se koostuu 20 jäsenestä ja neljästä asiantuntijasta yhteis-

kunnan eri sektoreilta. Jäseniin kuuluvat mm. poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja suoje-

lupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Turvallisuuskomitean tehtävä on avustaa valtioneuvostoa 

ja ministeriöitä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa, sekä yhteensovit-

taa kokonaisturvallisuuden uhkien ennakointia ja niihin varautumista. Lisäksi komitea toimii 

tarvittaessa asiantuntijaelimenä yhteiskunnan eri häiriötilanteissa. (Turvallisuuskomitea, lu-

ettu 3.5.2020) 

 

Yhteiskunnan täytyy varautua poikkeustilanteisiin ennakolta. Sillä on oltava toimintasuun-

nitelma poikkeusolojen aikana toimimiseksi. Turvallisuuskomitea selittää Yhteiskunnan tur-

vallisuusstrategiassa varautumisen käsitteen: ”varautuminen tarkoittaa toimintaa, jolla var-

mistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavan-

omaisesta poikkeavat toimenpiteet normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Va-

rautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukä-

teisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset.” Varautumisella pyritään häiriötilanteiden 

ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Häiriön tai onnettomuuden sattuessa on osattava toimia 
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tilanteen vaatimalla tavalla, ja tilanteen jälkeen on kyettävä palaamaan arkeen. Häiriö- tai 

onnettomuustilanteessa vastuullinen ja toimivaltainen viranomainen vastaa varautumissuun-

nitelmasta ja yhteistoiminnasta. (Turvallisuuskomitea 2017, s. 9) 

 

Turvallisuusstrategian mukaan myös poikkeus- ja häiriötilanteissa kansalaisten luottamus 

viranomaisten toimintaan olisi pysyttävä samana kuin normaalioloissa. Samojen perusperi-

aatteiden on ohjattava viranomaisten toimintaa niin normaaliolojen aikana, kuin poikkeus- 

ja häiriötilanteissakin. (Turvallisuuskomitea 2017, s. 22) 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä toteutetussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa si-

vutaan poliisitoiminnan resursseja: “Lainvalvonta- ja lainkäyttöviranomaisten toimivaltuu-

det ja resurssit pidetään muuttuvan toimintaympäristön ja tehtävien vaatimusten mukaisina” 

(Turvallisuuskomitea 2017, s.39). Poliisin resursseja ei valmiuslain mukaisten poikkeusolo-

jen aikana leikattu. Valtioneuvoston asetuksen 125/2020 3§:ssä käsitellään virkamiesten, 

mukaan lukien poliisin, vuosilomien, ylitöiden ja lepoaikojen säädöksistä poikkeamisia. 

Näillä toimin valtioneuvosto on pyrkinyt pitämään poliisinkin resurssin riittävänä poikkeus-

olojen tarpeen niin vaatiessa (VNA 125/2020). 

 

2.3.2 Poliisin toimintaympäristö 

Vesa Muttilainen ja Vesa Huotari ovat toimittaneet Poliisin toimintaympäristöä koskevan 

Poliisiammattikorkeakoulun katsauksen vuodelta 2018. Katsauksessa käsitellään poliisitoi-

mintaa koulutuksesta käytännön toiminnan kautta abstraktimmalle tasolle saakka. Vastaavat 

katsaukset on tehty myös vuosina 2016, 2014 ja 2012. Katsaukset ovat kattavia, useiden 

kirjoittajien artikkeleista koottuja kokonaisuuksia, joissa on hyvin laajalti käsiteltynä erilai-

sia poliisityöhön liittyviä kokonaisuuksia. 

 

Poliisin toimintaympäristö-katsauksien toimitusvuosien välillä on huomattavissa eroja eri 

rikollisuusmuotojen painotuksissa. Katsaukset ovat osaltaan aikansa kuvauksia, ja kunakin 

aikana tapetilla olleet rikollisuuden muodot näkyvät myös katsauksissa. Rikollinen maail-

makin elää modernisaatiossa, ja rikolliset pyrkivät olemaan lainvalvojia edellä kehittyvässä 

maailmassa. Esimerkiksi huumausainekauppa on siirtynyt voimakkaasti verkkoon, netissä 

tehtaillaan petoksia eri alustoilla ja kyberrikollisuus on tuore päätään nostava ilmiö. Toimin-

taympäristö-katsauksissa otetaan näkökulmia ajan rikollisilmiöihin, eikä kaikkia yksittäisiä 
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rikoksia pyritäkään käsittelemään katsauksissa. On mielenkiintoista seurata, kuinka ko-

ronapandemian aiheuttamat poikkeusolot näkyvät valmisteilla olevassa katsauksessa.  

 

Vuoden 2018 julkaisussa näkökulmia otetaan mm. verkkorikollisuuteen, rajat ylittäviin lait-

tomiin jätekuljetuksiin, maahanmuuton aiheuttamiin rikoksiin ja viharikoksiin. Vuonna 

2016 toimintaympäristö-katsauksessa on otettu näkökulmia mm. lähisuhdeväkivaltaan, ta-

lousrikoksiin, lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja rahanpesuun.  2014 toimitetussa kat-

sauksessa näkökulmia tarjotaan lapsiin kohdistuviin väkivaltarikoksiin, ympäristörikoksiin, 

laittomaan maahanmuuttoon, lahjusrikollisuuteen ja huumerikollisuuteen. Vuoden 2012 kat-

sauksessa näkökulmia on valittu huumausainerikollisuudesta, talousrikollisuudesta, korrup-

tio- ja lahjusrikollisuudesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta sekä työperäisestä ihmiskau-

pasta. 

 

Eri mediat ovat koronapandemian aikana vuonna 2020 uutisoineet “koronatarkastajien” il-

maantumisesta rikolliskenttään. Sara Salmi kirjoittaa Ylen uutisessa Suoja-asuiset rikolliset 

esittivät koronatarkastajia, jotta pääsivät 80-vuotiaan uhrin kotiin – huijarit käyttävät vi-

rusta nyt hyödykseen, kuinka 80-vuotiaalta uhrilta on yritetty huijata rahaa esittämällä ko-

ronatarkastajia ja tarkastuksen verukkeella tunkeutumalla tämän kotiin (Yle, luettu 

25.9.2020). Opinnäytetyössä käsitellään tilannetta erityisesti Oulun poliisilaitoksen alueella, 

eikä uutisointia vastaavista tapauksista Oulun poliisilaitoksen alueella ole tehty. Jälkikäteen 

koronapandemian oltua täysin ohi lienee tarkasteltavissa, millaisia uusia rikollisuuden muo-

toja koronapandemian aikana on syntynyt. Tässä vaiheessa voi esimerkiksi spekuloida, 

minkä verran valtion ulkorajoilla olleet liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet esimerkiksi 

huumeiden saatavuuteen, ja siten huumemaailman lieveilmiöihin. 

 

2.3.3 Aiemmat opinnäytetyöt 

Aiempia suoraan koronapandemian aiheuttamia poikkeusoloja koskevia opinnäytetöitä ei 

ole tätä opinnäytetyötä tehdessä vielä olemassa. Näkökulmia poliisitoiminnan tietojohtoi-

seen ohjaamiseen sen sijaan löytyy aiemmista opinnäytetöistä. Tietojohtoisuuden poikkeus-

olojen aikana voidaan nähdä olevan erityisen tärkeää työn laadun ja työturvallisuuden takaa-

miseksi. 
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Mauno Kuismin käsittelee opinnäytetyössään Poliisi sisäisen turvallisuuden turvaajana po-

liisitoimintaa sisäisen turvallisuuden strategian näkökannalta. Kuismin kirjoittaa: “Poliisin 

2017-2020 strategiassa linjatut neljä poliisin strategista tavoitetta ovat seuraavat: 1. turvalli-

suuden edistäminen 2. rikollisuuden torjuminen 3. hyvät palvelut 4. avoin toiminta ja vai-

kuttavuuden edistäminen. Turvallisuuden edistämiseksi poliisin painopisteenä ovat kiireel-

listen hälytystehtävien hoitaminen ja rikostorjunnan keskeisten toimintojen varmistaminen.” 

Kuismin esittää, että poikkeustilanteet on huomioitava ja toimintakyky ylläpidettävä yllättä-

vissä ja pitkäkestoisissa tilanteissa kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseksi ja rikostorjun-

nan keskeisten toimintojen varmistamiseksi (Kuismin, 2018). Koronapandemia on yllättävä, 

pitkäkestoinen tilanne. Selvää on, että pandemia on huomioitu poliisityön toiminnan suun-

nittelussa, kuten Kuismin on opinnäytetyössään esittänyt.  

 

Kuismin tutkii opinnäytetyössään, miksi poliisi kohdentaa näkyvää valvontaa Helsingin 

päärautatieasemalle. Hän kertoo poliisitoiminnan olevan tietojohdettua ja organisoitua, jotta 

poliisi saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Tapausesimerkki Helsingin päärautatieasemalle siis 

kohdennetaan näkyvää valvontaa, sillä sen on todettu tuottavan toivottuja tuloksia poliisi-

työn tavoitteiden kannalta (Kuismin, 2018). Kuisminin kuvaaman tietojohtoisuuden voidaan 

nähdä olevan entistä tärkeämpää poikkeusolojen aikana. 

 

Tietojohtoisuutta poliisitoiminnassa käsittelee myös Jussi Hakaniemi Pro gradu –tutkielmas-

saan Analyysitoiminta ja päätöksenteko paikallispoliisissa - Tietojohtoisen poliisitoiminnan 

sovelluksia. Hakaniemi kuvailee tietojohtamista poliisiorganisaatiossa laajasti, tutkien eri-

tyisesti kahden poliisilaitoksen operatiivista johtamisprosessia. Hakaniemi löytää kehitys-

tarpeita molempien poliisilaitosten palautekehästä, jolla suorittavalta tasolta saadaan näke-

myksiä johtoportaalle johtamisesta (Hakaniemi, 2012).  

 

Hakaniemen mainitseman palautekehän toimivuus on erityisen tärkeää poikkeusolojen ai-

kana työturvallisuuden varmistamiseksi. Tässä tutkimuksessa osaltaan selvitetään, kuinka 

tietoa koronapandemiaan liittyvistä toimista jaetaan johdolta operatiiviselle tasolle. 

 

2.4 Työturvallisuus 

Poliisin työssä avainsana on työturvallisuus. Poliisin tulee löytää työssään toimintatapoja, 

jotka ovat mahdollisimman turvallisia sekä työn suorittajalle että asiakkaalle. 
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Koronapandemia on tuonut omat haasteensa työturvallisuuteen, joiden vaikutusta pyrittin 

selvittämään. Esimerkiksi voimankäyttötilanteessa on vaara altistua koronaviruksen pisara-

tartunnalle. Poliisityön kaikissa tilanteissa ei pysty pitämään suositeltua turvaväliä asiakkaa-

seen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suositeltu turvaväli on 1-2 metriä (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos, luettu 24.10.2020). Tärkeää työturvallisuuden varmista-

miseksi poliisissa on kuitenkin pitää mahdollisuuksien sallimat turvavälit paitsi asiakkaisiin, 

myös muihin poliisimiehiin.  

 

Poliisilain mukaiset periaatteet, suhteellisuusperiaate ja vähimmän haitan periaate, ohjaavat 

työturvalliseen työskentelyyn. (PolL l:3§, 1:4§) Henkilöstön hyvinvointi on myös yksi po-

liisin arvoista (Poliisi, luettu 26.9.2020) 

 

2.4.1 Työturvallisuuslaki 

Suomessa työntekijän työturvallisuuden oikeudet ja velvollisuudet on säädetty Työturvalli-

suuslaissa (738/2002). Työturvallisuuslakia sovelletaan Suomessa työsopimuksen perus-

teella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa olevaan julkis-

oikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lisäksi työturvallisuuslakia sovelletaan 

muun muassa oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Työturvallisuuslain 

noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. (Työturvallisuuslaki 738/2002, §2, §4, 65§) 

 

Työturvallisuuslain 1 pykälässä käsitellään työturvallisuuslain tarkoitusta. Lain tarkoituk-

sena on parantaa työolosuhteita ja työympäristöä työntekijöiden toimintakyvyn ylläpitä-

miseksi ja työkyvyn turvaamiseksi. Lisäksi työterveyslain tarkoitus on ennalta ehkäistä ja 

torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja.  (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1§) 

 

Työturvallisuuslain 8 § mukaan työnantajalla on Suomessa yleinen huolehtimisvelvoite, 

joka velvoittaa työnantajan tarpeellisilla toimenpiteillä olevan velvollinen huolehtimaan 

työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan on suunniteltava, valit-

tava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi. 

Tällöin työturvallisuuslain mukaan on noudatettava seuraavia neljää periaatetta mahdolli-

suuksien mukaan:  
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“1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan, tai jos tämä ei ole mahdollista, ne korva-

taan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; 

ja 

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan 

huomioon. “ 

 

Työnantajan huolehtimisvelvollisuudessa on kuitenkin otettava huomioon epätavalliset ja 

ennalta arvaamattomat tapahtumat, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa sekä poikkeukselliset 

olosuhteet, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää varotoimista huolimatta. (Työturvallisuus-

laki 738/2020, 8§)  

 

Työturvallisuuslain 14§:ssä käsitellään työnantajan annettavaa opetusta ja ohjausta työnte-

kijälle. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalle on annettava työntekijän puolesta riittävät 

tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja huolehdittava, että työntekijä perehdytetään riit-

tävästi työhön, työolosuhteisiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 

sekä turvallisiin työtapoihin. Lisäksi työntekijälle tulee antaa koulutusta ja ohjausta työn 

vaarojen ja haittojen estämiseksi sekä turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 

ehkäisemiseksi työssä. Työnantajan on annettava opetusta ja ohjausta myös häiriö- ja poik-

keustilanteiden varalta sekä täydentää jo annettua opetusta ja ohjausta tarvittaessa. (Työtur-

vallisuuslaki 738/2020, 14§) 

 

Työturvallisuuslain 15§:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta hankkia ja antaa työnte-

kijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät henkilönsuojaimet, apuvälineet ja 

muut laitteet, silloin kun työolosuhteet, työn luonne tai työn suorittaminen niitä edellyttävät 

ja ne ovat välttämättömiä sairastumisen vaaran tai tapaturman ehkäisemiseksi (Työturvalli-

suuslaki 738/2020, 15§). Esimerkiksi poliisilaitoksen työnantajana tulee hankkia ja antaa 

voimankäyttövälineet työntekijälle sekä mahdolliset henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten 

suojahanskat ja kasvomaskit, joilla voidaan välttää sairastumisen vaaraa muun muassa ko-

ronaviruspandemian aikana.  

 

Työturvallisuuslaki asettaa myös työntekijälle velvollisuuksia työturvallisuuden ylläpitä-

miseksi ja edistämiseksi. Työturvallisuuslain 18§:ssä käsitellään työntekijän yleisiä 
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velvollisuuksia. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu noudattaa työnantajan toimivallan mu-

kaisesti antamia ohjeita ja määräyksiä. Työntekijän on noudatettava työnsä ja työolosuh-

teidensa edellyttämää huolellisuuta ja varovaisuutta, sekä terveellisyyden ja turvallisuuden 

pysymiseksi ylläpitää tarvittavaa siisteyttä ja järjestystä. Lisäksi työntekijän on vältettävä 

työpaikalla muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, 

joka saattaa aiheuttaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle haittaa tai vaaraa. (Työ-

turvallisuuslaki 738/2020, 18§) 

 

Työntekijällä on Työturvallisuuslain 20§ mukaan velvollisuus käyttää huolellisesti ja ohjei-

den mukaisesti hänelle Työterveyslain 15§:n mukaisesti työnantajalta saamiaan henkilön-

suojaimia ja muita varusteita. Lisäksi työntekijä velvoitetaan käyttämään työssään sellaista 

vaatetusta, josta ei aiheudu vaaraa tapaturmille. (Työturvallisuuslaki 738/2020, 20§) 

 

Työturvallisuuslain 23§:n mukaan työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, mikäli työstä 

aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai tervey-

delle. Työntekijän pidättäytyessä työstään tämän tulee ilmoittaa siitä työnantajalle tai tämän 

edustajalle niin pian kuin mahdollista. Työntekijän oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu niin 

kauan, kun työnantaja on poistanut vaaratekijät työntekijöiden hengelle tai terveydelle tai 

muutoin huolehtinut siitä, että suoritettava työ voidaan tehdä turvallisesti. (Työturvallisuus-

laki 738/2020, 23§) 

 

Työterveyslain 27§:ssä käsitellään työtä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka. Poliisin työ 

Suomessa kuuluu ehdottomasti tämän pykälän tarkoittamaan työhön. Työterveyslain 27§ 

mukaan työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä 

siten, että väkivallan uhka ja mahdolliset väkivaltatilanteet on pyrittävä ehkäisemään enna-

kolta mahdollisuuksien mukaan, Työpaikalla on oltava tällöin asianmukaiset turvallisuusjär-

jestelyt tai –laitteet väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen sekä mahdollisuus avun hälyt-

tämiseen. (Työterveyslaki 738/2002, 27§) 

 

2.4.2 Poliisin työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät 

Claire Mayhew käsittelee vuoden 2001 artikkelissaan Occupational Health and Safety Risks 

Faced by Police Officers poliisien työturvallisuutta. Mayhew mainitsee työturvallisuuteen 

vaikuttavia riskitekijöitä olevan pahoinpidellyksi tai jopa murhatuksi tuleminen, tartuntatau-

dit, liikenneonnettomuudet, stressi ja jatkuvat väärinkäytökset. (Mayhew, 2001) 
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Mayhew kertoo tartuntatautien olevan yksi poliisin työturvallisuutta vaarantavista tekijöistä. 

Esimerkiksi turvallisuustarkastuksen yhteydessä on riski saada pistos käytetystä huume-

neulasta, joka voi olla kontaminoitunut HIV:llä, hepatiitti B:llä tai muilla viruksilla tai bak-

teereilla. Mayhew kertoo suurimmassa riskissä sairastua olevan niiden poliisimiesten, jotka 

työskentelevät huumepoliisissa, tekevät turvallisuustarkastuksia, ovat vartiovuorossa tai 

työskentelevät poliisiasemilla ilman asianmukaisia tartunnanestomenetelmiä. (Mayhew, 

2001) 

 

Mayhewin havaintoja tartuntataudeista voinee hyödyntää myös koronapandemian tapauk-

sessa. Kuitenkin koronavirus on huomattavasti Mayhewin listaamia tartuntatauteja laajem-

min levinnyt, minkä vuoksi voidaan ajatella, että turvatoimien koronavirusta vastaan oltava 

laajempia. Koronavirus voi THL:n mukaan useista muista tartuntataudeista poiketen levitä 

ilman kosketusta, pisaratartuntana ilmateitse (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, luettu 

25.9.2019).  

 

Poliisi kokee entistä enemmän väkivaltaa työssään. Poliisin työturvallisuus on heikentynyt 

entistä aggressiivisempien asiakkaiden takia. Kunnioitus poliisia kohtaan on asiakkaiden sil-

missä heikentynyt. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton vuonna 2019 syksyllä toteuttamasta jä-

senkyselyn tuloksista selviää, että valvonta- ja hälytyssektorilla työskentelevistä poliisimie-

histä 69% on kokenut fyysistä väkivaltaa työssään viimeisen kahden vuoden aikana. (Suo-

men poliisijärjestöjen liitto, luettu 26.9.2020) 
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3 TUTKIMUS 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyössä pyritään selvittämään koronaviruspandemian vaikutuksia työturvallisuu-

teen ja päivittäiseen toimintaan Oulun poliisilaitoksella käyttämällä kvalitatiivisia menetel-

miä. Vastauksia näihin kysymyksiin haettiin haastattelemalla sähköpostitse kolmea Oulun 

poliisilaitoksella eri asemassa työskentelevää poliisimiestä. Haastatteluista pyrittiin saamaan 

vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: “Millaisia vaikutuksia koronaviruspandemialla 

on ollut Oulun poliisilaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen?” ja “Mitä vaikutuksia ko-

ronaviruspandemialla on ollut Oulun poliisilaitoksen työntekijöiden päivittäiseen toimin-

taan?” Haastatteluiden vastauksia selostetaan kappaleissa 3.2.1 ja 3.2.2. Haastatteluiden ky-

symysrunko on opinnäytetyön liitteenä 1. Kappaleessa 4 analysoidaan haastattelujen vas-

tauksia pyrkien löytämään niistä yleistettäviä vastauksia tutkimuskysymyksiin. 

 

Jorma Kananen kertoo teoksessaan vuodelta 2017 Laadullinen tutkimus pro graduna ja 

opinnäytetyönä, että kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus tulee kyseeseen, kun tutkittavaa 

ilmiötä ei tunneta. Tällöin ei ole vielä tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä selittäviä teori-

oita. Laadullinen tutkimus pyrkii selvittämään, mistä ilmiössä on kyse, ei yleistämään, kuten 

määrällinen tutkimus. Kohteena laadullisessa tutkimuksessa on muutama havaintoyksikkö 

poiketen määrällisestä tutkimuksesta, jossa havaintoyksiköitä on useampia. (Kananen, 2017, 

s. 32) 

 

Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään löydöksiin ilman tilastollisia tai muita määrällisiä 

menetelmiä. Siinä missä määrällinen tutkimus perustuu lukuihin, käyttää kvalitatiivinen tut-

kimus sanoja ja lauseita.  Kvalitatiivisen aineiston analyysissä ei ole tiukkoja tulkintasään-

töjä, vaan se on syklinen prosessi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään niin 

paljon, että tutkimuskysymyksiin saadaan vastauksia. Se miten ihmiset ymmärtävät reaali-

maailman, on kvalitatiivisen tutkimuksen keskiössä. (Kananen, 2017, s. 35 - 36) 

 

Kananen avaa triangulaation käyttöä laadullisen tutkimuksen menetelmänä. Triangulaatio 

lisää tutkimuksen luotettavuutta. Se on tutkimusstrategia, jossa ilmiön taustoja selvitetään 

eri menetelmillä (Kananen, 2017, s. 154). Triangulaatiota on käytetty tutkimuksessa käyttä-

mällä kolmea eri menetelmää. Opinnäytetyöhön on kerätty tietoperusta kirjallisuuskatsauk-

sella opinnäytteen pohjaksi, selvitetty ilmiön taustoja sähköpostihaastattelulla ja lisäksi 
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opinnäytetyön tekijöillä on omia kokemuksia aiheesta. Opinnäytetyön kirjoittajat ovat suo-

rittaneet Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiasemalla työharjoittelujaksonsa poikkeusolojen ai-

kana. Tämän vuoksi omakohtaiset kokemukset tuovat myös näkökulmia tutkimuskysymyk-

siin.  

 

Pertti Järvinen ja Annikki Järvinen esittävät vuonna 2000 julkaistussa Tutkimustyön meto-

deista –teoksessaan normaaleina tiedonkeruumenetelminä voitavan pitää haastattelua, kyse-

lyä, havainnointia ja kirjalliseen materiaaliin perehtymistä (Järvinen, P. & Järvinen, A., 

2000, s. 153). Tässä opinnäytetyössä on pyritty hyödyntämään näitä menetelmiä. 

 

3.1.1 Haastateltavien valinta 

Haasteltaviksi valikoitui kolme henkilöä Oulun poliisilaitokselta. Valikoinnissa käytettiin 

hyväksi Oulun poliisilaitoksella käydyssä työharjoittelussa luomia suhteita. Haastateltavaksi 

pyrittiin valitsemaan henkilöitä erilaisista työtehtävistä tavoitteen ollessa monipuolisen ku-

van saaminen koronapandemian vaikutuksista erilaisissa työtehtävissä.  

 

Haastateltavat henkilöt valittiin miehistötasolta.  Ajatuksena oli, että juuri miehistötason 

työntekijöillä on paras ruohonjuurinäkemys ajan ilmiöiden vaikutuksesta omissa työtehtä-

vissään. Haastateltaviksi valikoitui yksi poliisimies valvonta- ja hälytyssektorilta, yksi ri-

kostorjunnasta ja yksi poliisin palvelupäivystyksestä. Nämä ovat keskeisiä poliisityön alu-

eita, joilla on omat erityispiirteensä, ja opinnäytetyön kirjoittajien arvion mukaan korona-

pandemia on vaikuttanut eri tavoin eri sektoreilla. Näillä haastateltavien valinnoilla saadaan 

laaja-alaista aineistoa koronapandemian vaikutuksista päivittäisiin tehtäviin ja työturvalli-

suuteen poliisityössä. 

 

3.1.2 Haastattelumenetelmä 

Koronapandemia vaikutti osaltaan myös aineiston keruussa käytetyn haastattelumenetelmän 

valintaan. Opinnäytetyön tutkimusosa toteutettiin sähköpostihaastattelulla.  

 

Jorma Kananen kirjoittaa, että tutkija esittää haastateltavalle tekstipohjaisessa sähköposti-

haastattelussa kysymyksiä, joihin haastateltava kirjoittaa vastauksen. Prosessin aluksi etsi-

tään sopivat haastateltavat ja heidät rekrytoidaan tutkimukseen. Kanasen mukaan 
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haastateltavat täytyy yleensä ohjeistaa tarkasti vastaustekniikan protokollan osalta. Kanasta 

mukaillen tutkijan kannalta sähköpostihaastattelu on tavanomaista teemahaastattelua kette-

rämpää, koska haastattelun vastaaja vastaa haastatteluun omaan tahtiinsa kirjoittamalla. Vas-

taajalla on aikaa paneutua vastaamiseen, minkä vuoksi vastaukset voivat olla syvällisempiä. 

Toisaalta vastauksista voi tulla liiankin tarkkaan harkittuja verrattuna kasvotusten käytävään 

haastattelutilanteeseen. (Kananen, 2017, s. 113) 

 

Haastateltaville lähetetty runko on liitteenä 1. Koronapandemian aikana lähikontaktien vält-

täminen on ollut merkityksellistä taudin leviämisen estämiseksi. Siksi sähköpostihaastatte-

lun koettiin olevan kasvokkain käytävään teemahaastatteluun verrattuna järkevämpi vaihto-

ehto. Lisäksi ajatus oli, että hyvin suunnitelluilla kysymyksillä ja hyvillä haastateltavien va-

linnoilla pystytään saamaan riittävä aineisto myös sähköpostihaastattelulla. Haastateltaville 

tarjottiin vaihtoehtona myös kasvokkain käytävää haastattelua, jos he olisivat mieluummin 

halunneet haastattelun näin toteuttaa. Yksikään haastateltava ei tarttunut tähän vaihtoehtoon. 

 

Haastateltavia lähestyttiin sähköpostitse, jossa kerrottiin opinnäytetyöstä, ja liitteenä oli 

haastattelurunko. Haastattelussa pyrittiin saamaan mahdollisimman laajoja, omin sanoin 

kerrottuja vastauksia kysymyksiin. Kysymyksiä haastattelurungossa on kuusi kappaletta, 

joiden lisäksi tarjottiin tilaisuutta vapaan sanan käyttöön aiheeseen liittyen.  Kysymysten 

määrä pidettiin maltillisena, mutta muotoilu avoimena. Kysymykset muotoiltiin niin, että 

vastaajat pystyivät mahdollisimman laajasti omin sanoin vastaamaan heille aiheesta herän-

neiden ajatusten kautta, eikä vastauksia liikaa ohjailtu kysymysten muotoilulla. Haastatelta-

ville tarjottiin porkkanana pientä vapaamuotoista palkkiota haastatteluun vastaamisesta sen 

varmistamiseksi, että kiinnostus haastatteluun osallistumiseen on riittävää. 

 

3.2 Haastatteluiden tulokset 

Seuraavassa on kysymyksittäin nostettu osia vastauksista, joita sähköpostihaastattelussa ke-

rättiin. Vastaukset ovat suoria siteerauksia, ja ne ovat teemoitettu tutkimuskysymysten mu-

kaan. Vastauksia analysoidaan Johtopäätökset - kappaleessa 4. Vastaajat ovat eriteltynä sek-

torinsa mukaan: merkintä K tarkoittaa valvonta- ja hälytyssektorilta haastatellun poliisimie-

hen vastauksia, merkintä T rikostorjunnasta haastatellun poliisimiehen vastauksia, ja mer-

kintä P palvelupäivystyksestä haastatellun poliisimiehen vastauksia kysymyksiin. 
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3.2.1 Työturvallisuuteen vaikuttavat asiat 

Sähköpostihaastattelun tuloksena saatiin kerättyä vastauksia työturvallisuuteen liittyen. Alla 

on lainauksia haastateltujen poliisimiesten vastauksista, jotka liittyvät oleellisesti työturval-

lisuusteemaan. 

 

P: “Muutamia mieleeni tulevia tapauksia on se, kun ulkomaan matkoilta vasta 

tulleet asiakkaat ovat tulleet poliisiasemalle asioimaan pitämättä omaehtoista 

karanteenia. Näitä tietooni tulevia tapauksia on ollut omalla kohdallani kolme 

(3). Se että asiakas on tullut minun tiskilleni on hän asioinut sitä ennen Infossa, 

jossa hän on myös altistanut 1-2 henkilöä.” 

 

P: “Henkilökohtaista palvelua tulisi rajoittaa enemmän ja siirtyä vaikka koko-

naan sähköiseen- ja puhelinpalveluun. Rikosilmoituksia voitaisiin ottaa enem-

män puhelimitse. Henkilökohtaiset asioinnit pitäisi meilläkin laittaa ajanva-

rauksen kautta ja vain meidän itsemme antamille ajoille (eli pääsisimme itse 

arvioimaan onko tarvetta henkilökohtaiseen käyntiin).” 

 

P: “Oulun poliisilaitoksen eri poliisiasemien palvelupäivystysten aukioloja on 

rajoitettu - -, mutta keskustan poliisiaseman päivystyksen aukioloajat pysyvät 

ennallaan eli muiden palvelupäivystysten rajoitukset tekevät vain painetta asi-

akkaiden tulla tänne keskustan poliisiaseman päivystykseen. Tämä päinvastoin 

vaarantaa enemmän keskustan poliisiaseman työntekijöiden terveyttä.” 

 

P: “Voin vain todeta ja ennustaa, että on vain ajan kysymys, kun joku keskustan 

poliisiaseman (palvelupäivystyksen tai lupa-osaston) työntekijöistä saa tartun-

nan. Tämä aiheuttanee sen, että kaikki poliisiaseman työntekijät joutuvat ka-

ranteeniin ja keskustan poliisiasema suljetaan. - - Jos/kun näin tapahtuu, niin 

tuleeko muiden poliisiasemien työntekijät tänne tuuraamaan?” 

 

P: ”Käsidesiä ja hengityssuojia on riittävästi tarjolla” 

 

P: “Vuoronumeroiden saantia voidaan rajoittaa (pitäisi enemmänkin rajoittaa 

Infossa).” 
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P: “Suomi.fi -viestipalvelun käyttö on hyväksytty sakkojen tiedoksiannossa 

(=> vähentää henkilökohtaisesti paikalle tulevien sakon hakijoiden määrää).” 

 

P: “Vapaaehtoisissa alcometri-puhallutuksissa pidetään kertakäyttökäsi-

neitä” 

 

P: “Asiakaspalvelu tiskien puheluukku-aukoista 4/5:stä teipattiin kontak-

timuovilla” 

 

K: “Työnantajan puolesta on tullut, jos sun jonkinmoista ohjetta ja sähköpos-

tia, kuinka eri tilanteissa tulee toimia. Tärkeimpänä koen työnantajan jokai-

selle jakaman henkilökohtaisen suojavaruste paketin, josta löytyy kaikki tar-

vittavat suojat niitä tilanteita varten, kun epäillään/tiedetään että tulemme ole-

maan tekemisissä koronapotilaan kanssa.”  

 

K: “On ollut huomattavaa, kuinka käsihygienia ja esimerkiksi partioautojen 

hygienia ja desinfiointi on parantunut.” 

 

K: “Alkuun tuntui hieman mysteeriltä, että kuinka tulee toimia, mikäli asiakas 

kertoo sairastavansa virusta ja sille itse altistuu.” 

 

K: “Minun kohdalleni on tullut kaksi kertaa tilanne, jossa asiakkaalla on 

epäilty koronatartuntaa. Molemmat kerrat ovat perustuneet asiakkaan kerto-

maan ja kummallakin kerralla koronatesti asiakkaalla on antanut negatiivisen 

testituloksen. Ensimmäisellä kerralla ehdimme pukea suojavarusteet, mutta 

koska asiakas sylki päällemme olimme silti partiokaverini kanssa karantee-

nissa, kunnes testitulos valmistui. Toisella kerralla asiakas kertoi sairasta-

vansa tautia, vasta pitkän kontaktin jälkeen, joten asioimme hänen kanssaan 

ilman suojavarusteita. Kummallakin kerralla tehtävä hoidettiin melkolailla ku-

ten muutenkin, mutta odotimme 1-2h partioautossa karanteenissa, kunnes asi-

akkaalta otettu koronatestitulos varmistui negatiiviseksi.” 

 

T: “Työssä ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa kasvotusten lähes päivit-

täin, joten työturvallisuus on aikaisempaan verrattuna heikentynyt, koska 
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täyttä varmuutta siitä, onko asiakkaalla koronavirusta vai ei, ei ole, koska vi-

rusta voi kantaa myös oireettomana.” 

 

T: “Kuulusteluhuoneisiin, käytössä oleviin virka-autoihin ja muihin poliisiase-

man tiloihin on viety suusuojaimia ja desinfiointiaineita. Asiakkaita on ohjeis-

tettu ilmoittamaan ennen kuulustelua, mikäli heillä ilmenee flunssanoireita. 

Riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kohdalla on arvioitu kuulusteluiden siir-

tämistä myöhäisempään ajankohtaan tai kuulustelu on hoidettu muulla tiedon-

siirtovälineellä.”   

 

T: “Joitain tapauksia on tullut tietooni, joissa asiakas on kiinniottotiloissa tai 

kuulustelutiloissa ilmoittanut flunssanoireista tai omasta koronavirusepäil-

lystä, joka on aiheuttanut erilaisia toimia; asiakkaan käyttöä testissä, suojau-

tumista ja tilan desinfiointia.” 

 

3.2.2 Päivittäiseen toimintaan vaikuttavat asiat 

Sähköpostihaastattelun tuloksena saatiin kerättyä vastauksia liittyen päivittäiseen toimintaan 

poliisissa. Päivittäinen toiminta on kiinteästi yhteydessä myös työturvallisuuteen. Seuraa-

vassa on lainauksia haastateltavien vastauksista, jotka liittyvät erityisesti päivittäiseen toi-

mintaan. 

 

P: “Vuoronumeroiden jako siirrettiin kesällä 2020 Infoon eli asiakkaat eivät 

saa itse ottaa vuoronumeroita vaan heitä jututetaan ensin Infossa ja pyritään 

arvioimaan onko tarvetta henkilökohtaiseen käyntiin. “ 

 

P: “Yhteiskäytössä olevat näppikset, pöydät ja työvälineet pyritään desinfioi-

maan aamuisin työvuoron alkaessa ja töistä lähtiessä” 

 

P: “Asiakkaisiin pyritään pitämään etäisyyttä” 

 

P: “Ei asiakkaisiin kohdistuvia tehtäviä, mutta muita oheistehtäviä eli tulee 

pestä käsiä usein, käyttää käsidesiä, desinfioida yhteiskäytössä olevat työväli-

neet aamuisin ja töiden lopussa” 
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P: “Työnantaja on pidentänyt sairauspoissaolojen omailmoitus päivien mää-

rää (3:sta 5:een)” 

 

K: “Ymmärtääkseni virusta on Oulun seudulla ollut melko vähän liikkeellä 

(toistaiseksi), ja täten asia on tullut vastaan työtehtävillä melko harvoin.” 

 

K: “Yleisellä tasolla, etenkin keväällä, oli minun mielestäni hiljaista.” 

 

K: “Erilaisia ”kotikeikkoja” eli meteliä naapurista ja asunnossa tapahtuvaa 

väkivaltaa oli ainakin suhteellisesti tavallista suurempi osuus tehtävämää-

rästä. Lisäksi erilaista ravintolavalvontaa suoritettiin enemmän, kun myös ta-

van kenttäpartiot kävivät valvomassa, näkyykö salakapakoita ja ovatko kaikki 

ravintolat sulkeneet ovensa kuten on määrätty.” 

 

K: “Ohjeita kyllä tuli yksi jos toinenkin, mutta se miten partion tulee käytän-

nössä tehdä korona epäilyn kanssa, oli minulle pimennossa niin pitkään, kun-

nes se ensimmäisen kerran käytännössä harjoiteltiin. Tällöin käytännön ohjeet 

ja linjaukset tuli kenttäjohtajalta.” 

 

K: “Ainakaan minun tiedossani ei ole, että konstaapeli olisi työtehtävissä al-

tistunut virukselle tai sairastunut siihen. Jos/kun tämä tulee vastaan, niin mie-

lenkiintoista nähdä miten organisaatio linjaa toiminnan. Onko esimerkiksi 

koko kenttäryhmä karanteenissa ja miten altistuneen konstaapelin kotiin pa-

luu?” 

 

K: “Tämän hetken testauskäytäntö mahdollisissa altistumistilanteissa on hyvä. 

Testi otetaan asiakkaalta heti ja tulos tulee noin 1-2h kuluessa. Tämä on koh-

tuullinen aika odottaa, vaikka yövuoron päälle, koska ainakin tähän asti ka-

ranteeniajan on saanut merkitä ylitöiksi, mikäli se ei normaali työaikaan 

mahdu.” 

 

T: “Ohjeistus pandemian huomioimiseen jokapäiväisessä työssä on hoidettu 

hyvin, ohjeistus on ollut aktiivisesti yhteisissä palavereissa sekä sähköpostitse. 
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Lisäksi on informoitu hyvin siitä, mistä löytää lisätietoa ja ajankohtaiset tiedot 

pandemiaan liittyvistä asioista.” 

 

T: ” Etätyön mahdollistaminen työtehtävien sen salliessa.” 

 

T: “Palavereiden ja koulutuksien järjestäminen etäyhteyksillä.” 

 

T: “Mielestäni koronaviruspandemia on huomioitu organisaatiossa riittävästi. 

Tilanne on otettu vakavasti ja huomioitu sen mukaisesti.” 

 

3.3 Omat kokemukset 

Kirjoittajat ovat olleet työharjoittelussa Oulun poliisilaitoksella noin 10 kuukautta kestäneen 

Poliisiammattikorkeakoulun työharjoittelujakson ajan. Työharjoittelu alkoi joulukuussa 

2019 ja päättyi lokakuussa 2020. Koko koronapandemian aiheuttama valmiuslain mukainen 

poikkeusolojakso (16.3.2020 - 15.6.2020) mahtui siten työharjoittelujakson aikaikkunaan. 

Kirjoittajat havainnoivat useita poliisityöhön vaikuttavia seikkoja Oulun poliisilaitoksella 

tuona aikana, josta seuraavassa nostoja.  

 

Tiedotus koronan aiheuttamista työturvallisuustoimista oli ja on edelleen koronapandemian 

jatkuessa hyvin aktiivista. Sähköpostitse tuli runsaasti ohjeita koronaviruksen vastaisesta va-

rautumisesta. Koronatilanne elää jatkuvasti, ja tietoa tuli runsaasti. Jossain määrin voisi pu-

hua jopa informaatioähkystä. Sähköpostitse lähetetyn tiedon lisäksi tietoa ajankohtaista tie-

toa koronatilanteesta on jatkuvasti ollut saatavilla Oulun poliisilaitoksen Sinetti –verkkosi-

vulla. Missään vaiheessa ei ole ollut tunnetta, että tietoa koronaviruksen huomioivista työta-

voista ei olisi saatavilla. 

 

Omista kokemuksista työturvallisuuteen ja päivittäiseen toimintaan esimerkin omaisesti on 

avattu yksi poliisitehtävä, jota toinen opinnäytetyön tekijä oli suorittamassa.  

 

“Valvonta- ja hälytyssektorilla työskennellessä eräällä poliisitehtävällä 

olimme tekemisissä asiakkaan kanssa tapahtumapaikalla noin 15 minuuttia ja 

tilanne päätyi asiakkaan kiinniottoon. Kiinniottoa tehtäessä jouduimme ole-

maan lähikontaktissa asiakkaan kanssa turvallisuustarkastusta suoritettaessa 

sekä ottamaan asiakkaasta fyysisesti kiinni häntä talutettaessa poliisiauton 

kuljetustilaan. Säilöönottotilojen pihalla asiakas ilmoitti, että hänellä on 
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todennäköisesti koronatartunta. Kysyimme, että mihin tämä väite perustuu ja 

asiakas vastasi, että hänellä on ollut useamman päivän kuumetta ja hengitys-

tieoireita. Olimme työskennelleet asiakkaan kanssa ilman henkilökohtaisia 

suojavälineitä, sillä asiakas ei ollut maininnut oireistaan ennen tätä hetkeä. 

Soitimme partiokaverini kanssa kenttäjohtajalle ja kerroimme tilanteesta, mai-

nitsimme asiakkaan oireet ja käynnistimme protokollan mukaiset toimet. 

Puimme henkilökohtaiset suojavarusteet päällemme, annoimme asiakkaalle 

hengityssuojaimen ja kertakäyttökäsineet ja kuljetimme asiakkaan koronavi-

rustestiin terveydenhuoltoviranomaiselle. Kenttäjohtaja ilmoitti tällä välin ta-

pauksesta säilöönottotilojen vartiostolle, jotta he voisivat valmistella protokol-

lan mukaiset tarvittavat suojaukset kiinniotetun toimittamiseksi säilöön. Ko-

ronavirustestin jälkeen asiakas kuljetettiin takaisin säilöönottotiloihin, jossa 

vartiosto oli asianmukaisiin suojavälineisiin varustautuneena asiakasta vas-

tassa ja toimittivat tämän säilöön. Tämän jälkeen jäimme partiokaverini 

kanssa karanteeniin partioautoon eristyksen omaiseen tilaan odottamaan ko-

ronavirustestin tulosta. Tuloksen varmistuessa negatiiviseksi, pääsimme pois 

karanteenista ja täytimme poikkeamailmoituksen tehtävästä ja toimenpi-

teistä.”  

 

Lisäksi opinnäytetyön tekijät havaitsivat uusia koronaviruksesta aiheutuneita poliisitehtäviä, 

kuten Oulun lentokentältä liikennöivien lentojen matkustajien valvontaa ja Oulun alueilla 

olevien ravintoloiden rajoitusten noudattamista valvonnan keinoin. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa peilataan sähköpostihaastattelun tuloksia ja kirjoittajien omia kokemuk-

sia kappaleessa 2 esiteltyyn tietoperustaan. Lisäksi tavoitteena on yhdistää kerättyä tietoa 

niin, että jälkikäteen voidaan arvioida tehtyjä koronapandemian aiheuttamia toimia Oulun 

poliisilaitoksella. Johtopäätöksiä voidaan käyttää myös tulevaisuuden vastaavanlaisissa ti-

lanteissa toiminnan kehittämiseen. 

 

4.1 Työturvallisuus 

Kirjoittajien kokemusten ja sähköpostihaastatteluissa saatujen vastausten perusteella on sel-

vää, että työturvallisuuden merkitys poliisityössä on entisestään korostunut koronapande-

mian aikana.  

 

Haastatteluissa saatujen vastausten pohjalta voidaan todeta poliisiorganisaation vastanneen 

hyvin Työturvallisuuslain asettamaan työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen ja työntekijöi-

den noudattavan Työturvallisuuslaissa määriteltyjä työntekijöiden velvollisuuksia.   

 

Työturvallisuuslain 8§ mukaan työnantajan on suunniteltava, valittava ja toteutettava tarvit-

tavat toimenpiteet työolosuhteiden parantamiseksi (Työturvallisuuslaki 738/2020, 8§). 

Tämä ilmenee hyvin haastateltava P:n vastauksissa “Suomi.fi -viestipalvelun käyttö on hy-

väksytty sakkojen tiedoksiannossa (=> vähentää henkilökohtaisesti paikalle tulevien sakon 

hakijoiden määrää)” ja “Asiakaspalvelutiskien puheluukku-aukoista 4/5:stä teipattiin kon-

taktimuovilla.” Poliisi on työnantajana noudattanut Työterveyslain 8§ kohdan 2 periaatetta 

“vaara- ja haittatekijät poistetaan, tai jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän 

vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla.” ottamalla käyttöön vaihtoehtoisen ratkaisun sakko-

jen tiedoksiannolle, jolla onnistutaan välttämään henkilökohtainen kontakti asiakkaan 

kanssa ja pystytään suorittamaan poliisille velvoitettu työtehtävä työturvallisesti. Claire 

Mayhew kertoo artikkelissaan tartuntatautien olevan yksi poliisin työturvallisuutta vaaran-

tavista tekijöistä (Mayhew, 2001). Lisäksi henkilökohtaisessa kontaktissa suoritettavien työ-

tehtävien työturvallisuutta on pyritty parantamaan kontaktimuovilla puheluukkuaukoissa, 

jolla on pyritty suojaamaan koronaviruksen pisaratartuntavaaraa, joka on ensisijainen ko-

ronaviruksen tartuntatapa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, luettu 24.10.2020). 
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Valvonta- ja hälytyssektorilla työskentelevä poliisimies K vastasi haastattelussa seuraavasti: 

”Tärkeimpänä koen työnantajan jokaiselle jakaman henkilökohtaisen suojavarustepaketin, 

josta löytyy kaikki tarvittavat suojat niitä tilanteita varten, kun epäillään/tiedetään että tu-

lemme olemaan tekemisissä koronapotilaan kanssa.” Tästä voidaan todeta, että Poliisi on 

työnantajana huolehtinut Työturvallisuuslain 8§ mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä työnte-

kijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä toimittamalla valvonta- ja hälytyssektorilla 

ihmisten kanssa paljon lähikontaktissa oleville työntekijöille Työturvallisuuslain 15§:ssä 

säädetyt vaatimukset täyttävät henkilönsuojaimet ja apuvälineet silloin kun työolosuhteet, 

työn luonne tai työn suorittaminen niitä edellyttävät ja ne ovat välttämättömiä sairastumisen 

vaaran tai tapaturman ehkäisemiseksi. (Työturvallisuuslaki 738/2020, 8§, 15§) Tätä väitettä 

tukee myös poliisin palvelupäivystyksessä työskentelevän poliisimiehen P vastaus: ”Käsi-

desiä ja hengityssuojia on riittävästi tarjolla.” 

 

Valvonta- ja hälytyssektorilla toimivan poliisimiehen vastauksessa liittyen mahdolliseen ko-

ronavirusaltistumiseen “Ensimmäisellä kerralla ehdimme pukea suojavarusteet, mutta koska 

asiakas sylki päällemme olimme silti partiokaverini kanssa karanteenissa, kunnes testitulos 

valmistui.” on noudatettu Työturvallisuuslain 20§ mukaista työntekijän velvollisuutta käyt-

tää huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti hänelle Työterveyslain 15§:n mukaisesti työnanta-

jalta saamiaan henkilönsuojaimia ja muita varusteita (Työturvallisuuslaki 738/2020, 20§). 

Voidaan todeta, että työntekijät ovat poliisiorganisaatiossa tietoisia suojavarusteisiin liitty-

vistä velvollisuuksistaan ja käyttävät niitä asianmukaisesti. Myös poliisin palvelupäivystyk-

sessä on käytetty työnantajan antamia henkilönsuojaimia asianmukaisesti, joka käy ilmi 

haastateltava P:n vastauksesta “Vapaaehtoisissa alcometri-puhallutuksissa pidetään kerta-

käyttökäsineitä”. 

 

4.1.1 Koronaviruspandemiaan liittyvä tiedotus 

Tiedotus koronavirustilanteen kehittymisestä Oulun poliisilaitoksen alueella on ollut jatku-

vaa ja pääosin hyvin järjestettyä. Tämä näkyy paitsi opinnäytetyöntekijöiden omista koke-

muksista, myös haastateltavien vastauksista. Valvonta- ja hälytystoiminnasta sekä rikostor-

junnasta haastateltujen poliisimiesten vastauksissa otetaan kantaa tiedotukseen. 

 

K: “Työnantajan puolesta on tullut, jos sun jonkinmoista ohjetta ja sähköpos-

tia, kuinka eri tilanteissa tulee toimia. Tärkeimpänä koen työnantajan 
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jokaiselle jakaman henkilökohtaisen suojavaruste paketin, josta löytyy kaikki 

tarvittavat suojat niitä tilanteita varten, kun epäillään/tiedetään että tulemme 

olemaan tekemisissä koronapotilaan kanssa.” 

 

K: “Ohjeita kyllä tuli yksi jos toinenkin, mutta se miten partion tulee käytän-

nössä tehdä korona epäilyn kanssa, oli minulle pimennossa niin pitkään, kun-

nes se ensimmäisen kerran käytännössä harjoiteltiin. Tällöin käytännön ohjeet 

ja linjaukset tuli kenttäjohtajalta.” 

 

T: “Ohjeistus pandemian huomioimiseen jokapäiväisessä työssä on hoidettu 

hyvin, ohjeistus on ollut aktiivisesti yhteisissä palavereissa sekä sähköpostitse. 

Lisäksi on informoitu hyvin siitä, mistä löytää lisätietoa ja ajankohtaiset tiedot 

pandemiaan liittyvistä asioista.” 

 

Näistä vastauksista ilmenee, kuinka tiedotus erityisesti sähköpostitse on ollut jatkuvaa. Toi-

saalta on huomionarvoista, että asiaa voi tulkita toisinkin. Poliisimies K:n vastaus “Jos sun 

jonkinmoista ohjetta ja sähköpostia, kuinka eri tilanteissa tulee toimia” kertoo osaltaan tie-

don paljoudesta. Tietoa on todellakin ollut saatavilla jopa niin paljon, että siitä kaikesta on 

ollut haasteellista pysyä kärryillä. 

 

K: “Se miten partion tulee käytännössä tehdä korona epäilyn kanssa, oli mi-

nulle pimennossa niin pitkään, kunnes se ensimmäisen kerran käytännössä 

harjoiteltiin. Tällöin käytännön ohjeet ja linjaukset tuli kenttäjohtajalta.”  

 

Yllä olevasta K:n kommentista ilmenee erityisesti kenttätoiminnan luonne. Uusia tilanteita 

tulee jatkuvasti vastaan, ja voi hyvin perustella, ettei poliisimies ikinä ole työssään “valmis”. 

Johtamisjärjestelmä poliisissa kuitenkin toimii niin, että aina on henkilö, jolta kysyä oman 

tiedon loppuessa. Tiedotuksen onnistumista on sekin, että kenttäjohtaja on osannut ohjeistaa 

kenttäpartiota toiminnassa. 

 

Kirjoittajien oman kokemuksen mukaan poliisin Sinetti –nettisivulta löytyvän koronainfon 

ja sähköpostitse jaettujen tietopakettien lisäksi kahvipöytäkeskustelut ovat tukeneet tiedon-

välitystä. Asioiden askarruttaessa on ollut mahdollisuus kysyä matalalla kynnyksellä 
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työkavereilta ja johtoportaalta, miten missäkin tilanteessa tulisi toimia. Kuten rikostutkija T 

on vastannut, on työntekijöitä informoitu siitä, mistä lisätietoa on saatavilla. 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijää riittävästi työhön, 

työolosuhteisiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvalli-

siin työtapoihin (Työturvallisuuslaki 738/2020, 14§). Tässä velvoitteessa Oulun poliisilai-

toksella on onnistuttu, mikä näkyy haastattelujen vastauksista. Haastateltavat ovat osanneet 

eritellä toimintatapoja omassa työssään laajalti, mistä seuraavassa esimerkkejä: 

 

P: “Yhteiskäytössä olevat näppikset, pöydät ja työvälineet pyritään desinfioi-

maan aamuisin työvuoron alkaessa ja töistä lähtiessä” 

 

P: “Vapaaehtoisissa alcometri-puhallutuksissa pidetään kertakäyttökäsi-

neitä” 

 

K: “On ollut huomattavaa, kuinka käsihygienia ja esimerkiksi partioautojen 

hygienia ja desinfiointi on parantunut.” 

 

4.1.2 Toimenpiteet 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartun-

tana, kun koronavirukseen sairastunut henkilö aivastaa tai yskii. Koronavirus voi tarttua 

myös lähikontaktissa kosketuksen välityksellä, jos sairastunut henkilö on esimerkiksi yski-

nyt käsiinsä ja koskettanut toista ihmistä tämän jälkeen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

luettu 24.10.2020) 

 

Varautumista koronaviruksen mahdolliseen tarttumiseen on tehty edellä mainitut koronavi-

ruksen leviämistavat huomioiden. Tästä on seuraavassa esimerkkejä: 

 

P: “Asiakaspalvelu tiskien puheluukku-aukoista 4/5:stä teipattiin kontak-

timuovilla” 

 

P: “Asiakkaisiin pyritään pitämään etäisyyttä” 
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K: “Ensimmäisellä kerralla ehdimme pukea suojavarusteet, mutta koska asia-

kas sylki päällemme olimme silti partiokaverini kanssa karanteenissa, kunnes 

testitulos valmistui.” 

 

T: “Kuulusteluhuoneisiin, käytössä oleviin virka-autoihin ja muihin poliisiase-

man tiloihin on viety suusuojaimia ja desinfiointiaineita. Asiakkaita on ohjeis-

tettu ilmoittamaan ennen kuulustelua, mikäli heillä ilmenee flunssanoireita. 

Riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kohdalla on arvioitu kuulusteluiden siir-

tämistä myöhäisempään ajankohtaan tai kuulustelu on hoidettu muulla tiedon-

siirtovälineellä.”   

 

Turvallisuuskomitea toteaa laatimassaan Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, että yhteis-

kunnan täytyy varautua poikkeustilanteisiin ennakolta. Sillä on oltava toimintasuunnitelma 

poikkeusolojen aikana toimimiseksi. (Turvallisuuskomitea 2017, s. 9) Oulun poliisilaitos on 

varautunut erilaisiin poikkeustilanteisiin valmiussuunnitelmalla, joten toimenpiteitä poik-

keusolojen tilanteiden varalta varautumiseen on tehty Oulun poliisilaitoksella jo ennen var-

sinaisia poikkeusoloja. Mauno Kuismin esittää opinnäytetyössään, että poikkeustilanteet on 

huomioitava ja toimintakyky ylläpidettävä yllättävissä ja pitkäkestoisissa tilanteissa kiireel-

listen hälytystehtävien hoitamiseksi ja rikostorjunnan keskeisten toimintojen varmista-

miseksi (Kuismin, 2018). Oulun poliisilaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu juuri Kuis-

minin mainitsemien toimintojen varmistamiseksi. Oulun poliisilaitoksen valmiussuunnitel-

maa ei voida avata opinnäytetyössä tarkemmin sen salassapidon vaarantumisen takia. 

 

Koronavirus ei ole aiheuttanut laajamittaista poistumaa Oulun pääpoliisiasemalla opinnäy-

tetyötä kirjoitettaessa. Siksi on pääteltävä, että koronaviruksen vastaisissa toimenpiteissä on 

onnistuttu, eikä varautumisesta ole ainakaan ollut haittaa. 

 

4.1.3 Asiakkaiden toiminta 

Poliisimiesten vastauksista haastatteluun selviää keskeinen johtopäätös työturvallisuuteen 

vaikuttavasta seikasta. Asiakkaat aiheuttavat poliisille työturvallisuusriskin toiminnallaan 

useissa tilanteissa. 
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K: “Minun kohdalleni on tullut kaksi kertaa tilanne, jossa asiakkaalla on 

epäilty koronatartuntaa. Molemmat kerrat ovat perustuneet asiakkaan kerto-

maan ja kummallakin kerralla koronatesti asiakkaalla on antanut negatiivisen 

testituloksen. Ensimmäisellä kerralla ehdimme pukea suojavarusteet, mutta 

koska asiakas sylki päällemme olimme silti partiokaverini kanssa karantee-

nissa, kunnes testitulos valmistui. Toisella kerralla asiakas kertoi sairasta-

vansa tautia, vasta pitkän kontaktin jälkeen, joten asioimme hänen kanssaan 

ilman suojavarusteita. Kummallakin kerralla tehtävä hoidettiin melkolailla ku-

ten muutenkin, mutta odotimme 1-2h partioautossa karanteenissa, kunnes asi-

akkaalta otettu koronatestitulos varmistui negatiiviseksi.” 

 

P: “Muutamia mieleeni tulevia tapauksia on se, kun ulkomaan matkoilta vasta 

tulleet asiakkaat ovat tulleet poliisiasemalle asioimaan pitämättä omaehtoista 

karanteenia. Näitä tietooni tulevia tapauksia on ollut omalla kohdallani kolme 

(3). Se että asiakas on tullut minun tiskilleni on hän asioinut sitä ennen Infossa, 

jossa hän on myös altistanut 1-2 henkilöä.” 

 

Suomen poliisijärjestöjen liiton vuonna 2019 toteuttaman kyselyn perusteella kunnioitus po-

liisia kohtaan on laskenut (Suomen poliisijärjestöjen liitto, luettu 26.9.2020). Voidaan poh-

tia, liittyykö asiakkaiden käytös koronan suhteen kunnioituksen puutteeseen, vai tietämättö-

myyteen siitä, miten missäkin tilanteessa kuuluisi toimia. Analyysi tästä rajautuu tämän 

opinnäytetyön ulkopuolelle. Joka tapauksessa on selvää, että poliisin työ on asiakaspalvelu-

työtä. Asiakaskontakteja voidaan pyrkiä vähentämään poliisityön eri osa-alueilla, mutta niitä 

ei voida täysin karsia pois. Sen vuoksi poliisi ei pysty täysin omalla toiminnallaan poista-

maan riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin työtehtävissään. 

 

Haastateltava T tuo esille myös mahdollisuuden taudin kantamiseen oireettomana: “Työssä 

ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa kasvotusten lähes päivittäin, joten työturvallisuus on 

aikaisempaan verrattuna heikentynyt, koska täyttä varmuutta siitä, onko asiakkaalla ko-

ronavirusta vai ei, ei ole, koska virusta voi kantaa myös oireettomana”. Asiakaskohtaami-

sessa on siten aina oltava varovainen taudin tarttumisen varalta. Tämä on koronapandemian 

aikana huomioitava kaikessa poliisityössä. 
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4.2 Päivittäinen toiminta 

Työturvallisuus nivoutuu oleellisesti päivittäiseen toimintaan poliisityössä. Tämän kappa-

leen löydökset sivuavat siten työturvallisuutta vahvasti, mutta painopisteenä ovat ne työteh-

tävät, joita on tehty koronapandemian aikana normaalioloihin verrattuna toisin, tai jotka ovat 

kokonaan uusia. Lisäksi esitetään asioita, joissa lienee vielä kehittämisen varaa Oulun polii-

silaitoksella koronaviruspandemiaan liittyen. 

 

4.2.1 Muutokset päivittäisessä toiminnassa 

Varautuminen koronatilanteeseen on luonut kokonaan uusia työtehtäviä, mikä lisää poliisi-

miesten työmäärää ja mahdollista poliisityön tehokkuuden alenemista. Kuten poliisimies T 

kertoo vastauksessaan: “Joitain tapauksia on tullut tietooni, joissa asiakas on kiinniottoti-

loissa tai kuulustelutiloissa ilmoittanut flunssanoireista tai omasta koronavirusepäillystä, 

joka on aiheuttanut erilaisia toimia; asiakkaan käyttöä testissä, suojautumista ja tilan des-

infiointia.” Myös poliisimies P:n vastaus “Tulee pestä käsiä usein, käyttää käsidesiä, desin-

fioida yhteiskäytössä olevat työvälineet aamuisin ja töiden lopussa” tuo ilmi lisääntyneitä 

työtehtäviä muun muassa yhteiskäytössä olevien työvälineiden desinfioinnin osalta. Lisäksi 

poliisimies K:n vastauksessa: “On ollut huomattavaa, kuinka käsihygienia ja esimerkiksi 

partioautojen hygienia ja desinfiointi on parantunut.” ilmi tuleva partioautojen desinfiointi 

lankeaa poliisipartion itsensä suorittamaksi. Nämä kaikki koronaviruksesta aiheutuneet uu-

det työtehtävät ovat pois poliisimiehen työajasta poliisille Poliisilain 1:1§:ssä säädettyjen 

poliisitehtävien suorittamiseen, kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 

ja rikosten ennaltaestämiseen ja selvittämiseen. (PolL 1:1§) 

 

Valmiuslain mukaisten poikkeusolojen aikana eduskunta hyväksyi lain majoitus- ja ravitse-

mustoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakiin lisättiin pykälä 3a, jonka 

mukaan ravintoloiden asiakastilat oli pidettävä asiakkailta väliaikaisesti suljettuna ravinto-

latuotteiden nauttimista varten. Tämä aiheutti Oulun poliisilaitoksella uusia työtehtäviä po-

liisille, kuten poliisimiehen K vastauksesta ilmenee: “Erilaisia ”kotikeikkoja” eli meteliä 

naapurista ja asunnossa tapahtuvaa väkivaltaa oli ainakin suhteellisesti tavallista suurempi 

osuus tehtävämäärästä. Lisäksi erilaista ravintolavalvontaa suoritettiin enemmän, kun myös 

tavan kenttäpartiot kävivät valvomassa, näkyykö salakapakoita ja ovatko kaikki ravintolat 

sulkeneet ovensa kuten on määrätty.”  
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Valmiuslain mukaisten poikkeusolojen tuomat rajoitukset vähensivät myös eräitä poliisin 

tehtäviä opinnäytetyön kirjoittajien kokemusten mukaan. Esimerkiksi edellä mainittu laki 

majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta aiheutti sen, 

että järjestyshäiriöt taajamissa ja ravitsemusliikkeiden läheisyydessä vähenivät huomatta-

vasti ravintoloiden aukioloaikojen ollessa rajoitettuna. Tämä näkemys sai tukea myös kes-

kustellessa kokeneempien valvonta- ja hälytyssektorilla työskennelleiden poliisimiesten 

kanssa, jotka olivat samaa mieltä asiasta. Myös poliisimies K kertoo vastauksessaan “Ylei-

sellä tasolla, etenkin keväällä, oli minun mielestäni hiljaista.”, että tehtävien määrä yleisellä 

tasolla väheni. 

 

4.2.2 Kehityskohteet 

Kaikkiaan on nähtävä, että toimet poikkeusolojen aikana ovat Oulun poliisilaitoksella olleet 

kiitettävällä tasolla. Haastatteluista selviää myös asioita, joissa lienee vielä kehittämisen va-

raa. Erityisesti palvelupäivystyksestä haastateltu poliisimies P esitti vastauksissaan asioita, 

joissa olisi kehittämisen varaa. 

 

Poliisimies P kommentoi palvelupäivystyksen toiminnasta seuraavasti:  

 

“Henkilökohtaista palvelua tulisi rajoittaa enemmän ja siirtyä vaikka koko-

naan sähköiseen- ja puhelinpalveluun. Rikosilmoituksia voitaisiin ottaa enem-

män puhelimitse. Henkilökohtaiset asioinnit pitäisi meilläkin laittaa ajanva-

rauksen kautta ja vain meidän itsemme antamille ajoille (eli pääsisimme itse 

arvioimaan onko tarvetta henkilökohtaiseen käyntiin).” 

 

Näistä asioista tehdään päätöksiä päällystötasolla. Siksi olisi ensisijaisen tärkeää, että pa-

lautekehä toimisi, kuten Hakaniemi kuvailee Pro gradu –tutkielmassaan Analyysitoiminta ja 

päätöksenteko paikallispoliisissa – Tietojohtoisen poliisitoiminnan sovelluksia (Hakaniemi, 

2012). Hakaniemi on löytänyt kehitystarpeita tutkimiensa poliisilaitosten palautekehästä, 

jolla suorittavalta tasolta saadaan näkemyksiä johtoportaalle johtamisesta.  

 

Koronavirustilanne aiheuttaa inhimillisiä huolenaiheita poliisimiehille eri sektoreilla. Näihin 

huolenaiheisiin olisi hyvä löytää tapauskohtaisia ratkaisuja, joilla pyritään maksimoimaan 

työntekijöiden työturvallisuus palveluiden laatua vaarantamatta. Esimerkiksi poliisimies P 

on huolissaan Oulun keskustan palvelupäivystyksen turvallisuudesta alueen muiden 
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palvelupäivystysten aukiolojen rajoittuessa, ja näin tehtävien kasautuessa yhdelle toimipis-

teelle. Tätä kautta myös keskustan palvelupäivystyksen työntekijöiden todennäköisyys altis-

tua koronavirukselle kasvaa.  

 

Poliisimies P ottaa kantaa myös tilanteeseen, jossa joku Oulun keskustan työntekijöistä saa 

koronatartunnan. Hän on epätietoinen toimintamallista tällaisessa tapauksessa: joutuisiko 

koko poliisiaseman henkilöstö karanteeniin, ja tulisiko muilta poliisiasemilta henkilöitä tuu-

raamaan? Vastaavan huolenaiheen esittää poliisimies K: “Ainakaan minun tiedossani ei ole, 

että konstaapeli olisi työtehtävissä altistunut virukselle tai sairastunut siihen. Jos/kun tämä 

tulee vastaan, niin mielenkiintoista nähdä miten organisaatio linjaa toiminnan. Onko esi-

merkiksi koko kenttäryhmä karanteenissa ja miten altistuneen konstaapelin kotiin paluu?” 

Epätiedon hälventämiseksi lienee syytä tiedottaa henkilökuntaa lisää toiminnasta tällaisessa 

tapauksessa. 

 

Rikostutkija T pitää haastatteluvastauksissaan hyvänä sitä, että etätyöskentelyä ja etäpalave-

reita on käytetty Oulun poliisilaitoksella hyväksi yhtenä keinona koronavirusaltistumisten 

ehkäisyssä. Myös kirjoittajien näkemys on T:n kanssa yhteneväinen. On hyvä, että niitä työ-

tehtäviä, joita on mahdollista tehdä koronapandemian aikaan etäyhteydellä, myös tehdään 

niin. Selvää on tietysti, että esimerkiksi valvonta- ja hälytyssektorilla etätyöskentelyn mah-

dollisuus on liki olematon. Etätyöskentelymahdollisuuksissa voi kuitenkin edelleen olla ke-

hitettävää, mitä olisi hyvä lisää selvittää. 

 

4.3 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä on tutkittu koronaviruspandemian vaikutuksia työturvallisuuteen ja 

päivittäiseen toimintaan Oulun poliisilaitoksella. Tutkimustuloksissa on yhdistelty tietoa 

tehdyistä haastatteluista, kirjoittajien omista kokemuksista ja kerätystä tietoperustasta.  

 

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita työturvalli-

suuteen poliisityössä Oulunkin poliisilaitoksella. Oulun poliisilaitoksella koronapandemiaan 

liittyvät työturvallisuustoimet ovat olleet lainmukaisia ja toimivia. Niillä on onnistuttu estä-

mään koronavirusta laajemmalti leviämästä laajassa noin 730 henkilön työyhteisössä. 
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Tutkimustulokset viittaavat poliisihenkilöstön työturvallisuuteen koronapandemian kannalta 

kohdistuvan suurimpien riskien aiheutuvan asiakkaiden toimista. Poliisityö on asiakaspalve-

lutyötä, jossa asiakaskontakteja ei voida aina välttää, ja asiakkaiden toimintaan on omaa toi-

mintaa vaikeampi vaikuttaa. 

 

Koronaviruspandemia on aiheuttanut poliisimiehille uusia työtehtäviä, jotka vievät resurs-

seja poliisin ydintehtävien suorittamiselta. Aika, joka käytetään koronan vastaiseen varautu-

miseen, on välttämättä pois ydintehtävistä. Lisäksi pandemian myötä poliisin tehtäväkenttä 

on laajentunut: Oulun poliisilaitoksella on esimerkiksi valvottu lentomatkustajien matkojen 

tarpeellisuutta, valvottu ravintolarajoituksia ja kuljetettu kiinniotettuja koronavirustesteihin. 

Kuitenkaan haastatteluissa tai omissa kokemuksissamme ei tullut ilmi, että Oulun poliisilai-

tos olisi poikennut Työaikalaista (872/2019) poikkeusoloihin liittyvän asetuksen 128/2020 

nojalla teettämällä työntekijällä ylitöitä ilman työntekijän suostumusta, poikennut lepo-

ajoista tai enimmäistyöaikaa koskevista säädöksistä. 

 

Koronaviruspandemian aikana on havaittu muun muassa kotihälytystehtävien lisääntymistä 

suhteessa muihin tehtäviin. Palvelupäivystyksessä työtehtävät ovat kasautuneet yhdelle toi-

mipisteelle. Rikostorjunnassa asiakaskontakteja on mahdollisuuksien mukaan vältetty, ja 

etätyömahdollisuuksia on pyritty hyödyntämään. 

 

Tiedotus koronapandemiaan liittyvistä työturvallisuustoimista on ollut pääosin onnistunutta. 

Haastatelluilla henkilöillä on kuitenkin ollut epätietoisuutta toimintamallista tilanteessa, 

jossa työyhteisön jäsen sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tiedottaminen on ol-

lut runsasta poliisihallinnon puolesta, mutta tiedon sisäistäminen on ollut henkilöstön omalla 

vastuulla. Palautekehässä, jossa tietoa saadaan operatiiviselta tasolta johtoportaalle, olisi ke-

hitettävää. 
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimusprosessin onnistuminen  

Nähdäksemme tutkimuskysymyksemme koronapandemian vaikutuksista työturvallisuuteen 

ja päivittäiseen toimintaan Oulun poliisilaitoksella ovat ajankohtaisia ja etsivät vastauksia 

tärkeisiin aiheisiin. Aiheen valinta on mielestämme onnistunut. 

 

Olemme onnistuneet vastaamaan tutkimuskysymyksiin tarkasti. Haastateltavien valinta on-

nistui nähdäksemme erinomaisesti, sillä saimme kattavat vastaukset jokaiselta haastatellulta. 

Samoin haastattelurungon kysymykset olivat onnistuneita, sillä näillä kysymyksillä tutki-

muskysymyksiimme tuli erinomaisia näkökantoja haastateltavilta. Haastateltavien määrän 

ollessa kolme, on toki mahdollista, että hyviä näkökantoja aiheeseen on jäänyt opinnäyte-

työn ulkopuolellekin.  

 

Keräämämme tietoperusta on ollut riittävän laaja opinnäytetyön tutkimusaineiston analysoi-

miseksi. Tietoperusta on nähdäksemme myös kerätty laadukkaista lähteistä, ja se vastaa hy-

vin opinnäytetyön tutkimuksellista sisältöä. 

 

Opinnäytetyöprosessissa tiimityö kahden kirjoittajan välillä on ollut saumatonta. Opinnäy-

tetyötä on työstetty poikkeuksetta yhdessä. Molempien kirjoittajien näkemysten mukaan 

työtä on tehty hyvällä työnjaolla, ja on mahdoton sanoa, olisiko jompikumpi osallistunut 

työn tulokseen toista enemmän. Kokonaisuutena prosessi on ollut palkitseva ja yllättävänkin 

kivuton. 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Alun perin lähetimme haastattelurungon myös kahdelle päällystön edustajalle, yhdelle val-

vonta- ja hälytyssektorilta ja yhdelle rikostorjunnasta. Opinnäytetyöprosessin edetessä tu-

limme kuitenkin johtopäätökseen, että miehistötason haastateltavien näkemyksissä on paras 

ydinsisältö opinnäytetyömme kontekstin kannalta. Päällystön edustajilla toki on näkemyksiä 

tutkimuskysymyksiimme, mutta nähdäksemme miehistötasolla on paras omakohtainen nä-

kemys siitä, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet operatiiviseen toimintaan. Haastateltavien 

karsiminen kolmeen auttaa myös estämään opinnäytetyötä paisumasta liian laajaksi. Aihetta 

voisi tutkia laajemmin myös päällystötasolla, toki aihetta voisi laajentaa ulottumaan myös 
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muihin poliisilaitoksiin. Nähdäksemme rajaus kolmeen miehistötason haastateltavaan on 

tässä tapauksessa perusteltu. Huomioitava on, että kyseessä on kolmen yksittäisen poliisi-

miehen haastattelut: yleistettävien tulosten saamiseksi olisi tehtävä kvantitatiivista eli mää-

rällistä tutkimusta aiheesta. 

 

Sähköpostihaastattelussa yleensä pyritään esittämään jatkokysymyksiä haastateltavalle (Ka-

nanen 2017, s.113). Toteuttamassamme sähköpostihaastattelussa haastattelukierroksia oli 

yksi. Saimme kuitenkin mielestämme niin hyvät ja laajat vastaukset ensimmäisellä kierrok-

sella, että emme kokeneet tarkoituksenmukaisesti esittää jatkokysymyksiä haastateltaville 

vain kysymysten esittämisen vuoksi. Haastatteluvastausten laadun vuoksi emme usko tällai-

sen virheen protokollassa merkittävästi heikentävän tutkimuksemme luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää keräämämme relevantti ja nähdäksemme laaja tietoperusta, 

jota on hyödynnetty tutkimustulosten analysoinnissa monipuolisesti. 

 

5.3 Jatkotutkimus 

Opinnäytetyötä työstäessämme törmäsimme useaan kysymykseen, joihin vastauksien selvit-

täminen olisi nähdäksemme tarpeellista ja mielenkiintoista, mutta jotka rajautuivat opinnäy-

tetyömme ulkopuolelle.  

 

Etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen poliisityössä laajemmin olisi nähdäksemme selvit-

tämisen arvoinen aihe. Etätyöstä ja etäpalavereista on hyötyä paitsi koronan vastaisessa va-

rautumisessa, voidaan niillä saavuttaa myös kustannussäästöjä. Matkustaminen palaverin ta-

kia paikasta toiseen ei nähdäksemme ole aina kustannustehokasta. Työntekijöiden näkökul-

masta kustannuksia voidaan säästää työmatkoista, jos sama työ voitaisiin tehdä kotona. 

 

Poliisin näkökulmasta voisi olla hyödyllistä selvittää, millaisia uusia rikollisuuden muotoja 

koronapandemia on aiheuttanut. Esimerkiksi voisi tutkia, minkä verran valtion ulkorajoilla 

olleet liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet esimerkiksi huumeiden saatavuuteen, ja siten 

huumemaailman lieveilmiöihin. 

 

Jo tekemäämme tutkimusta voisi laajentaa edelleen. Olemme löytäneet vastauksia tutkimus-

kysymyksiimme Oulun poliisilaitoksen näkökulmasta. Voisi olla hyödyllistä, jos 



46 

 

   

 

vastaavanlaiset tutkimukset tehtäisiin myös muissa poliisilaitoksissa. Lisäksi tutkimusta 

voisi yleistää tekemällä aihetta koskevan määrällisen tutkimuksen. 
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Liite 1. Sähköpostihaastattelurunko 

 

 

COVID-19 pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus Oulun poliisilaitoksen 

toimintaan 

 

Toivomme mahdollisimman laajoja ja yksityiskohtaisia vastauksia haastateltavilta. 

Vastaa suoraan kysymyksen alle. 

 

1. Kerro itsestäsi, asemastasi ja työtehtävistäsi Oulun poliisilaitoksella. 

 

 

 

 

2. Minkälaisia vaikutuksia poikkeusoloilla on ollut työturvallisuuteesi? 

 

 

 

 

a. Millaista varautumista poikkeusolot ovat aiheuttaneet?  

 

 

 

 

3. Millaisia tehtäviä koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat aiheutta-

neet? (Voit antaa tapauskohtaisia esimerkkejä) 

 

 

 

 

 

4. Mitä koronapandemiaan liittyviä hyviä toimia organisaatiossa on mielestäsi tehty? 

 

 

 

 

 

5. Missä koronapandemiaan liittyvissä organisaation toimissa on mielestäsi paranta-

misen varaa? 

 

 

 

 

 

6. Vapaa sana. 


