
KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ-
OLOT

QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH

AND WORKING CONDITIONS

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Poliisipäällystön huumoritutkimus. Haastattelulomake 1995 
 
1. Mitä on mielestäsi huumorintaju? 
 
 
2. Miten poliisipäällystö ( komisariot ja nimismiehet jne.) 
    voivat käyttää huumoria työssään? 
 
3. Mitkä ovat mielestäsi huumorinkäytön rajat poliisin työssä? 
    ( Missä tilanteessa poliisin huumorintaju loppuu ja mitä silloin  
       tapahtuu?, Missä tilanteissa huumorintajusta ei enää ole apua?,  
       Missä tilanteissa poliisin työssä huumorin käyttö ei ole sopivaa 
       tai suotavaa ? ) 
 
4. Jos sinun pitäisi arvioida omaa huumorintajuasi työssä kouluasteikolla  
    4 - 10, minkä arvosanan itsellesi antaisit? 
 
5. Millaista huumoria itse mieluiten käytät työssäsi? ( Kerro esimerkki! ) 
 
6. Miten suhtaudut omaan itseesi kohdistuvaan huumoriin? 
 
7. Jos sinun pitäisi arvioida oman esimiehesi huumorintajua työssä koulu- 
    asteikolla 4 -10, minkä arvosanan antaisit? 
 
8. Jos sinun pitäisi arvioida omien alaistesi  ( komisarioiden) huumorin- 
    tajua työssä kouluasteikolla 4 -10, minkä arvosanan antaisit kullekin  
    heistä ? 
 
9. Jos sinun pitäisi arvioida omien kollegoittesi  ( komisariot/nimismiehet)  
    huumorintajua työssä kouluasteikolla 4 -10, minkä arvosanan antaisit  
    kullekin heistä ? 
 
10. Kerro vielä esimerkki sellaisesta huumorista komisarion työssä, jota et  
    itse käyttäisi? 
 
11. Miten mielestäsi ( komisarioiden) huumorintajua voidaan parhaiten 
     arvioida tai mitata ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poliisipäällystön huumoritutkimus 
 
Poliisihallinnon henkilöstöön kohdistuvaan ”Tuloskunto kunniaan” -projektiin liittyy 
poliisipäällystön osalta huumorin käyttöön työssä liittyvä tutkimus. Tutkimuksen 
suorittaa yht.kand. Paavo Kerkkänen Joensuusta. Tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää poliisin ja erityisesti poliisipääl-lystön työssään havaitseman huumorin ja 
työssään käyttämän huumorin luonnetta, määrää ja merkitystä ja samalla pyrkiä 
kehittelemään huumo-rintajun mittaamiseen soveltuvia menetelmiä. 
 
Tässä tarkoituksessa ohessa on päiväkirjalomake, joita voit monistaa tarvittavan 
määrän seuraavaa viikon työjaksoasi varten. 
 
Palauta lomakkeet tutkimusjakson loputtua osoiteeseen     
 
 Paavo Kerkkänen 
   VK-työterveys Joensuu 
 Kauppakatu 40 A 
 80100 Joensuu 
 
 
 
Poliisipäällystön huumoritutkimus 
 
Nimi __________________________ Päivämäärä__________ 
 
Tänään olen työssäni havainnut seuraavia humoristisia asioita 
ja tilanteita: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Tänään olen työssäni itse käyttänyt huumoria seuraavasti: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Kirjoita rohkeasti muistiin kaikki mikä vähänkin tuntuu liittyvän aiheeseen. Tiedot 
säilyvät luottamuksellina tutkijan käytössä pelkästään tutkimuskäyttöä varten. 
 
Palauta lomakkeet tutkimusjakson loputtua osoitteeseen 
Psykologi P. Kerkkänen, VK-työterveys 
Kauppakatu 40 A, 80100 Joensuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


