
 

Forum Yhteiskuntaoppi 1 luku 4  1 

 

Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Perustehtävät 
1.  

a) Mihin poliisi pyrkii toiminnallaan?   
• yleisen järjestyksen ylläpitäminen    
• turvallisuuden luominen ja valvominen    
• rikosten ennaltaehkäiseminen    
• rikosten selvittäminen    
• järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen (KRP)    
• valtakunnallisesta turvallisuudesta huolehtiminen (SUPO)   

 
b) Mitä keinoja poliisilla on toteuttaa pyrkimyksiään?   

• Poliisi pyrkii tavoitteeseensa ensisijaisesti neuvomalla, kehottamalla ja käskyttämällä. 
• Poliisin pakkotoimia ovat esimerkiksi ihmisen kiinniotto, väkijoukon hajottaminen, 

liikenteen pysäyttäminen, rikospaikan eristäminen, kotietsintä, takavarikointi, 
verikokeeseen vieminen, telekuuntelu tuomioistuimen luvalla. 

• Poliisi suorittaa rikoksen esitutkinnan ja auttaa syyttäjää. 
• Poliisi myöntää monenlaisia lupia.  

 

Syventävät tehtävät 
2. Tee käsitekartta oikeusvaltion tunnuspiirteistä.  

Käsitekartassa voisi olla seuraavia asioita:  
• Yhteiskunnan toiminta perustuu lakeihin.  
• Viranomaiset eivät tee mielivaltaisia päätöksiä.   
• Viranomaisen päätöksestä voi valittaa.   
• Kansalaiset luottavat viranomaisiin.   
• Tuomioistuimet ovat riippumattomia.   
• Kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.   
• Maassa noudatetaan laillisuusperiaatetta.  

 
3. Piirrä kaavio Suomen kolmiportaisesta tuomioistuinjärjestelmästä. Liitä 

jokaiseen portaaseen kaksi mielestäsi merkittävää asiaa.  
Esimerkkejä: 

• Käräjäoikeus: alin oikeusaste, käsittelee riita- ja rikosasioita, kokoonpanot vaihtelevat 
tapauksen mukaan.  

• Hovioikeus: keskimmäinen oikeusaste, käsittelee valitustapauksia, päätökset pääosin 
asiakirjojen pohjalta, ensimmäinen oikeusaste valtion- ja maanpetosjutuissa sekä 
eräissä virkasyyteasioissa.  

• Korkein oikeus: ylin oikeusaste, käsittelee valitustapauksia harkintansa mukaan, 
päätökset pääosin asiakirjojen pohjalta, ennakkopäätöstuomioistuin. 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4. Ota kantaa väitteeseen: Oikeusistuinten ruuhkat uhkaavat kansalaisten 
oikeusturvaa.  
Puolesta:   

• Monet asiat päätyvät turhaan oikeusistuinkäsittelyyn; jutturuuhkien vuoksi käsittelyajat 
pidentyvät ja kansalaisten oikeusturva heikkenee.    

• Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on moittinut Suomea oikeusistuinten hitaudesta.     
• Oikeudenkäyntikulut ovat nousseet, eikä kaikilla ole enää varaa lähteä käräjille.    
• Vähävaraiset ja isojen rikosten tekijät saavat usein maksuttoman oikeudenkäynnin, 

mutta tuloiltaan keskiluokkainen joutuu itse maksamaan oikeudenkäyntikulunsa, jos 
häviää juttunsa.   

 
Vastaan:   

• Kansalaisilla on oikeus valittaa tuomioista.    
• Suomessa oikeusistuimet eivät ole korruptoituneet.    
• Oikeudenkäynnit ovat hitaita, koska asiat käsitellään perusteellisesti.  
• Sovittelu on osaltaan nopeuttanut käsittelyjä. Toisinaan sen avulla vältetään koko 

oikeudenkäynti.  
 
5. Tutustu poliisin sivustoon.  

a) Miten poliisin tehtävät tulevat sivuilla ilmi?   
• Poliisi tiedottaa toiminnastaan todella avoimesti.    
• Sivut ovat selkeät ja siellä kerrotaan poliisin tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista.  

 
b) Miten poliisi näkyy sosiaalisessa mediassa?   

• Poliisi on näkyvästi esillä eri sosiaalisissa medioissa. Lisäksi poliisit pitävät blogeja ja 
nettipoliisit ovat muutenkin läsnä somessa.  

 
c) Mitä ajankohtaista poliisi tiedottaa sivuillaan?  

• Opiskelijan oma vastaus.  


