
  POLIISI 
 
Sanasto ja lämmittely 
 
Poliisi-alias 
 
ajaa 

ylinopeutta  

 

anastaa ehdonalainen ennaltaehkäistä ehkäistä 

joutua 

(putkaan, 

vankilaan…) 

murhata neuvoa pahoinpidellä pidättää 

pitää järjestystä 

yllä 
puhalluttaa rangaista sakottaa suojella 

tappaa torjua rikoksia turvata 
valvoa 

liikennettä 
vangita 

 

varastaa 
ilkivalta käsiraudat murha mustamaija 

 

oikeudenkäynti 
pahoinpitely pamppu putka rangaistus 

 

rattijuoppo 
rikollinen rikos sakot (sakko) tappo 

 

vankeus 
vanki vankila varoitus  

 

 



  POLIISI 
 
Mitä poliisi valvoo? 
Mitä muuta poliisi tekee? 
Mitä poliisi voi määrätä? 
Mitä ovat liikennesäännöt? 
Oletko saanut sakot? Miksi? 
Mikä on sakkolaskuri? 
Mitä poliisin palvelut maksavat? 
Mitä tarkoittaa puhalluttaa? 
Oletko joskus joutunut puhaltamaan? Mitä tapahtui? 
Entä oletko saanut parkkisakon tai ylinopeussakon? 
Oletko joskus ajanut ylinopeutta? 
Oletko joutunut ratsiaan? 
Onko poliisi kysynyt sinulta rekisteriotetta? 
Onko valvontakamera ottanut sinusta kuvan? 
Oletko ajanut ilman turvavyötä? 
Mikä on tehovalvonta? 
 
Dialogit 
 

A. Henkilökortin / passin hakeminen 
B. Katoamisilmoitus 
C. Rikosilmoitus 
D. Poliisi puhalluttaa 
E. Parkkisakko 
F. Ylinopeus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  POLIISI 
Dialogi I: Katoamisilmoitus  
Sinä: (Tervehdit) 10 sek. 
Poliisi: *** 
Sinä: (Kerro sinun ongelma ja mitä haluat) 25 sek.  
Poliisi: *** 
Sinä: (Kerro, mitä tapahtui.) 30 sek  
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) (Tervehdit) 20 sek. 
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: *** 
MALLI Katoamisilmoitus 
Sinä: (Tervehdit) 10 sek. 
Poliisi: Päivää! 
Sinä: (Kerro sinun ongelma ja mitä haluat) 25 sek.  
Poliisi: Missä se katosi? 
Sinä: (Kerro, mitä tapahtui.) 30 sek 
Poliisi: Oliks siinä henkilökortteja? 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) (Tervehdit) 20 sek. 
Poliisi: Millainen lompakko se on? 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: Mikä sun puhelinnumero on? 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: Ja henkilötunnus? 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: No niin. Sä voit myös itse kysellä löytötavaratoimistosta, mutta me myös  
  ilmoitamme sulle, jos se löytyy. Jos siellä on henkilökortteja tallessa,  
  tunnistamme sen helposti, mutta jos ne on varastettu, tunnistaminen on  
  hankalampaa. Mutta toivotaan parasta! Jos sä epäilet rikosta, voit tietenkin tehdä  
  myös rikosilmoituksen. Se onnistuu helposti myös netissä. 
Sinä: (Vastaa kysymykseen) 20 sek. 
Poliisi: Selvä! Toivotaan, että lompakko löytyy! 
 



  POLIISI 
Dialogi II: Poliisi  puhalluttaa 
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.)	10	sek.   
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.   
 
MALLI Poliisi  puhalluttaa 
Poliisi: *** 
Sinä: 	 (Vastaa.)	10	sek.  
Poliisi: Puhallatko tähän pilliin?   
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: Kiitos, kaikki on hyvin! Voitte  jatkaa matkaa.   
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: Hyvää päivänjatkoa ja turvallista matkaa!   
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  POLIISI 
Dialogi III: Ylinopeussakko  
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.) 10 sek.  
Poliisi: *** 
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.  
Poliisi: ***  
Sinä: (Vastaa.) 10 sek.   
Poliisi: ***  
Sinä:  (Vastaa.) 10 sek. 	
	

MALLI Ylinopeussakko  
Poliisi: Iltaa!   
Sinä: (Vastaa.) 10 sek.  
Poliisi: Mikä oli sinun nopeus tuossa suoralla?   
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.   
Poliisi: Taisi olla enemmän. Sinä ajoit 90 km  tunnissa 70 kilometrin tunnissa  
 rajoitusalueella.   
Sinä: (Vastaa.) 15 sek.   
Poliisi: Saisinko sinun ajokortin?   
Sinä:  (Vastaa.) 10 sek.   
Poliisi: No niin...tule istumaan tuonne  poliisiautoon, minun täytyy kirjoittaa sinulle nyt  
  sakko ja tarkistaa tiedot. Tulehan tänne!   
Sinä: (Vastaa.) 10 sek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  POLIISI 
Dialogi IV Parkkisakko  
Olet saanut parkkisakon. Mielestäsi se ei ole oikein. Miksi? 
 
Sinä: (Olet kauhistunut. Olet saanut parkkisakon. Sano jotakin.) 25 sek.  
Poliisi: ***  
Sinä: (Puolustaudu.) 25 sek.  
Poliisi: ***  
Sinä: (Reagoi) 20 sek. 
 
MALLI Parkkisakko 
Olet saanut parkkisakon. Mielestäsi se ei ole oikein. Miksi?  
Sinä: (Olet kauhistunut. Olet saanut parkkisakon. Sano jotakin.) 25 sek.   
Poliisi: Mutta katso kelloa! Parkkikiekon aika on loppu.  
Sinä: (Puolustaudu.) 25 sek.   
Poliisi: Se on nyt sitten 50€ sakkoa. 
Sinä: (Reagoi.) 20 sek.  
 
Dialogi V Liikennekamera  
***RÄPS!!!!!!!! (kamera välähtää)  
 
Sinä: (Olet harmissasi. Sano jotakin ja kysy nopeusrajoitusta.) 20 sek.  
Ystävä: ***  
Sinä: (Vastaa jotakin.) 25 sek.  
Ystävä: *** 
Sinä: (Vastaa jotakin.) 20 sek. 
Ystävä: ***  
 
MALLI Liikennekamera  
***RÄPS!!!!!!!! (kamera välähtää)  
 
Sinä: (Olet harmissasi. Sano jotakin ja kysy nopeusrajoitusta.) 20 sek.   
Ystävä: ***  
Sinä: (Vastaa jotakin.) 25 sek.   
Ystävä: ***  
Sinä: (Vastaa jotakin.) 25 sek. 
Ystävä: ***  



  POLIISI 
 
Tilannetehtävät  
 

1. Joku on varastanut sinun polkupyörän sinun pihalta. Haluat tehdä rikosilmoituksen.  
2. Poliisi pysäyttää sinut kadulla. On ratsia. Poliisi puhalluttaa sinut. Voi ei! Joit juuri 

kaksi isoa olutta.  
3. Löydät lompakon puistosta. Sisällä on pankkikortti, pankkitunnukset, avainlukulista, 

ajokortti ja 400€ rahaa. Mitä puhut löytötavaratoimistossa? 
4. Poliisi soittaa sinulle ja epäilee, että sinä olet varastanut Pirkko Pelkosen auton. 
5. Soitat löytötavaratoimistoon ja kysyt sinun kadonnutta lompakkoa. 
6. Sinä unohdit auton avaimet auton sisään, ja et saa auton ovea auki. 
7. Selviää, että sinä olet ostanut varastetun tavaran. Minkä? 

 
Kertominen  
 

A. Suomen poliisi verrattuna minun kotimaani poliisiin 
B. Poliisin ammatti on yhä vaativampi. 
C. Poliisikoulussa 
D. Mitä poliisikoira tekee työssä? 

 
Mielipide 
 

A. Paras poliisisarja televisiossa 
B. Poliisin kanssa on helppo / vaikea asioida. 
C. Suomen poliisin toiminta katastrofitilanteissa on onnistunut hyvin. 

 


