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Poliisin toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja haasteena on mukauttaa toimintaa muutoksen mukana niin, 

että se voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti yhteiskunnan ja kansalaisten odotukset ja tarpeet 

huomioiden. Maailmanlaajuisesti poliisin toimintaan kohdistuneita odotuksia ovat selvimmin muuttaneet lukuisat terrori-

iskut, joiden seurauksena resursseja on alettu suuntaamaan kansallisen turvallisuuden kehittämiseen. Tapahtumien 

ennakoinnin ja ennustamisen tarve on siten noussut yhdeksi keskeisimmäksi poliisitoiminnan kehittämisen osa-alueeksi. 

Muutostarpeisiin ja kohdattuihin haasteisiin on haettu vastausta nopeasti kehittyvän teknologian avulla. Ennakoiva 

poliisitoiminta ja siihen liittyvät ennustamisteknologiat ovat maailmalla tämän kehityksen keskiössä. Näiden 

teknologioiden päämääränä on helposti ymmärrettävällä tavalla kuvailla tulevaa rikollista käyttäytymistä tai rikollisen 

käyttäytymisen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä perustuen teknologiaan ja mallinnukseen. Näihin analyyttisiin 

työkaluihin perustuvat ennusteet voivat auttaa poliisia resurssien strategisessa, taktisessa ja operatiivisessa suunnittelussa.  

Digitalisaatio ja tekoälyn käyttäminen voi helpottaa poliisin palvelujen laatua ja saatavuutta, mutta niiden tuominen 

jokapäiväiseen elämäämme vaatii meiltä, ei pälkästään uusien laitteiden ja käsitteiden oppimista, vaan myös kokonaan 

uuden tavan ymmärtää maailmaa. Lisäksi tekoäly ja siihen liittyvä algoritminen ennakointijärjestelmä, voi toisaalta 

herättää huolta sen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisesti luoda jopa juridisia ja eettisiä haasteita.  

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksessa selvitettiin ennakoivassa poliisitoiminnassa käytettäviä 

tietoanalyyttisiä ennustamisteknologioita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisessa poliisitoiminnassa. 

Tutkimusaineisto koostuu poliisihallinnon tiedustelu ja analyysitoimintojen asiantuntijoiden haastatteluista sekä 

ennakoivan poliisitoiminnan kuvauksesta, joka pohjautuu kirjalliseen aineistoon, jota on kerätty käymällä läpi saatavilla 

olevia kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleita, selvityksiä ja raportteja. 

Tutkimuksen perusteella meillä ei ole tällä hetkellä ennakoivaa poliisitoimintaa tukevia ennustamisteknologioita. Meillä 

ei ole strukturoitua tapaa hoitaa tiedustelu ja analyysitoimintaa, ja käytännössä jokainen poliisiyksikkö toteuttaa 

toimintansa hyvin itsenäisesti. Tutkimuksen perusteella ennustamisteknologiat olisivat tuotavissa suomalaiseen 

poliisitoimintaan, jos rakenteet ja prosessit uudistettaisiin, jolloin poliisista voisi kehittyä entistä enemmän 

asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee esittämään ajantasaisempaa valtakunnallista turvallisuuden tilannekuvaa ja 

kohdentamaan toimintaansa kustannustehokkaan ennakoivasti erilaisiin uhkakuviin, riskeihin ja rikollisuuteen. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti tietojärjestelmien ja analyysitoiminnan toimintojen kehittämisessä ja 

erityisesti poliisien kouluttamisen suunnittelussa. Mitä enemmän ennustamisen ja rikollisuuden ennakoimisen tarve 

korostuu, sitä oleellisemmaksi tulee poliisin kouluttaminen tieteellisten ja analyyttisten metodien käyttöön.  
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1 Johdanto 

“It’s not how many people you catch, it’s how many crimes you prevent. “  

Los Angeles PD, Chief Charlie Beck (CBS News, 11.4.2012) 

Valtionhallinnossa niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa, on menossa tai suunnitteilla 

useita tekoälyyn liittyviä hankkeita, joilla pyritään tehostamaan toiminnan prosesseja. 

Digitalisaation ja varsinkin tekoälyn kehitys on ollut pitkälti teknologiapainotteista ja siinä on 

pyritty löytämään mihin kaikkeen teknologia pystyy. Nyt kuitenkin olemme murroskohdassa, 

jossa tietotekniikka ja sitä pitkälti ohjaava tietotalous muuttaa yhteiskuntamme rakenteita. Tänä 

aikana, kun tietoa on meistä valtavasti erilaisissa tietojärjestelmissä, tulee myös huolehtia, että 

kansalaisten perusoikeudet toteutuvat edelleen. Luottamus kansalaisten ja valtionhallinnon välillä 

on tietotaloudessakin säilytettävä. (Koivisto ym. 2019, 10.) 

Poliisi on myös mukana tässä digitaalisessa murroksessa. Monessa Euroopan maassa on laajoja 

poliisin tietoinfrastruktuurin kehittämishankkeita. Pelkästään Saksassa on käynnissä 

liittovaltiotason digitaalisen radioinfrastruktuurin kehittämishanke, johon on sijoitettu 4,5 

miljardia euroa sekä lähes miljardin euron tietojärjestelmäuudistus. Kansainvälisen 

rikospoliisijärjestön (Interpol) innovaatiokeskus ja Yhdistyneiden Kansakuntien alueiden välisen 

rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos (UNICRI), on perustanut tekoälyn ja robotiikan 

keskuksen, uskoen sen olevan välttämätöntä, jotta turvallisuusviranomaiset pysyisivät nopeasti 

kehittyvän teknologian kehityksen mukana.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tietojohtoisen poliisitoiminnan yhtä osa-aluetta, 

ennakoivassa poliisitoiminnassa käytettäviä ennustamisteknologioita ja niiden 

hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisessa poliisitoiminnassa. Englanniksi siitä käytetään 

yleisesti nimitystä Predictive Policing, joka voidaan kääntää joko ennustavaksi tai ennakoivaksi 

poliisitoiminnaksi. Koska tietojärjestelmät eivät itsenäisesti tee lopullisia päätöksiä, vaan siihen 

liittyy oleellisesti ihmisen tekemä harkinta, miten järjestelmien tuottamaa tietoa hyödynnetään, 

käytän tässä tutkimuksessa termiä ennakoiva poliisitoiminta. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa, kuten ympäri maailmaa, keskustellaan yhä 

enemmän digitaalisen teknologian tuomisesta osaksi yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä 

elämää. Kiihtyvä digitalisaatio ja tekoälyn tuominen jokapäiväiseen elämäämme vaatii meiltä, ei 
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pälkästään uusien laitteiden ja käsitteiden oppimista, vaan myös kokonaan uuden tavan ymmärtää 

maailmaa. On ajateltu, että digitalisaatio parantaisi ihmisten tasavertaisuutta, esimerkiksi 

helpottamalla poliisin palvelujen saatavuutta harvaan asutuilla alueilla. Tekoäly ja siihen liittyvä 

algoritminen päätöksentekojärjestelmä, voi toisaalta herättää huolta sen oikeudenmukaisuudesta 

ja mahdollisesti luoda jopa juridisia ja eettisiä haasteita.  

Myös poliisin toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, mikä aiheuttaa haasteita 

mukauttaa toimintaa muutoksen mukana. Haasteena on vastata tähän muutokseen niin, että 

toiminta voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Saadakseen toiminta 

haluttuun suuntaan on toiminnan prosessit ja strategiat kehitettävä vastaamaan muutosta. 

Yhteiskunta vaatii poliisilta yhä selvemmin kustannustehokkuutta, joka taasen asettaa toiminnan 

suunnittelulle ja sen kehittämiselle omia vaatimuksia. Myös kansalaisten odotukset poliisin 

palveluiden kattavuudesta ovat lisääntyneet.  

Valtionhallinnossa ohjataan eri hallinnon tahoja vahvasti digitalisoimaan toimintojaan. Niin myös 

poliisia. Palveluita automatisoidaan ja digitalisoidaan sekä ohjataan niitä yhä enemmän 

tietoverkkoon. Yhtenä tietotekniikan tulevaisuuden soveltamismahdollisuutena on tekoälyn 

käyttö viranomaistoiminnan tukena (Koulu ym. 2019, 12). Valtiovarainministeriö käynnistikin 

tekoälyn käyttöönottoa vauhdittamaan Aurora hankkeen vuonna 2018, jossa pyritään 

varmistamaan julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan turvallisesti ja eettisesti. 

”Tekoälypohjaista teknologiaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa älykkäässä 

liikennesuunnittelussa tai poliisin operatiivisena tukena” (Koulu ym. 2019, 12). 

Keskeisimpänä haasteena Poliisihallitus näkee tulevina vuosina toiminnan ja talouden 

yhteensovittamisen ja kehittämisen aikana, jolloin resurssit vähenevät ja toimintaympäristö 

muuttuu (Poliisihallitus 2019, 5). Niukkenevien resurssien lisäksi toimintaympäristön muutoksen 

vaatimuksesta luodut uudet toimenkuvat pakottavat poliisin miettimään erilaisia keinoja, miten 

toiminta suunnitellaan ja suunnataan mahdollisimman tehokkaasti. Teknologian kehitys antaa 

tähän oman mahdollisuutensa ja poliisissa etsitään toimivia prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä 

käyttöön soveltuvia tietolähteitä. 

Ennakoivaan poliisitoimintaan tähtääviä tietokonepohjaisia analysoivia järjestelmiä on käytössä 

maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa (UNU-CPR 2019). Valtavaan 

tietomassaa hyödyntävien tekoälypohjaisten ohjelmien tarkoitus on tuottaa poliisille tietoa 

toiminnan ohjaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti.  Tällaisten järjestelmien 

soveltuvuutta ja käyttöön otettavuutta myös Suomessa on ehdottoman tärkeää tutkia. 
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Digitalisaation vauhti on hurja, ja tuo mukanaan lukemattomia uusia tapoja hyödyntää tietoa, 

kuten tapaus Bellingcat on osoittanut (Ortamo 2021). Poliisin myös Suomessa on pysyttävä tämän 

kehityksen mukana. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ennakoivan poliisitoiminnan ja siinä 

käytettävien tietoanalyyttisten ennustamisteknologioiden käyttöön soveltuvuutta ja 

hyödyntämismahdollisuuksia niin yleisesti poliisitoiminnassa, kun poliisin operatiivisessa 

toiminnassa. Tutkimuksessa mahdollisesti esiin nousevien ongelmakohtien osalta selvitettiin, 

miten ne vaikuttavat järjestelmän hyödynnettävyyteen tai käyttöönottoon. Tutkimus on 

luonteeltaan laadullinen, ja teemahaastattelut toimivat sen keskeisenä 

tiedonhankintamenetelmänä. 

Julkisen sektorin, kuten yksityisen sektorin organisaatioiden, tulee uudistaa ja kehittää 

toimintaansa menestyäkseen sekä ylipäätään selviytyäkseen. Lähtökohtana tutkimukselle toimi 

kiinnostus ennustamisteknologioiden tuomasta mahdollisuudesta, että poliisintoimintaan 

saataisiin toimivia ennustustyökaluja ja siinä ohessa oppia lisää, kehittyä ja kehittää. 

1.2 Poliisin toimintaympäristö ja sen muutos 

Poliisin työ on aina muuttunut yhteiskunnan muutosten mukana. Suomalainen yhteiskunta on 

sotien jälkeen varsinkin 1960- ja 1970-luvulta alkaen muuttunut yhä kiihtyvällä vauhdilla, jolloin 

runsaasti väestöä alkoi muuttaa kaupunkeihin. Ajoneuvomäärän ja vapaa-ajan kasvun myötä 

liikkuvuus lisääntyi. Nuorten määrä lisääntyi samalla ja huumausaineiden leviäminen ulkomailta 

alkoi. Samaan aikaan poliisin työtehtävät sekä kanssakäyminen kansalaisten kanssa sai uusia 

piirteitä. Poliisitoiminnassa keskityttiin yhä enemmän nuorten tekemiin rikoksiin ja rikollisuus 

myös ammattimaistui ja kansainvälistyi. Huumausainerikollisuuden merkitys rikostorjunnassa 

korostui ja huumeet liittyivät jo 1970-luvulla joka kolmanteen rikokseen. Rikollisuus jatkoi 

lisääntymistään ja tekijöiden toiminta oli yhä ammattimaisempaa, joka teki tapauksien 

tutkimisesta yhä monimutkaisempaa. Varsinkin huumausaine- ja talousrikollisuus työllistivät 

poliisia, kun samanaikaisesti kontrollipoliittinen ilmapiiri lieveni. (Jansson ym. 2018, 191–192.) 

1980- luvulla poliisin erityisosaamisen tarve kasvoi, varsinkin kun rikollisten toiminta 

suunnitelmallistui ja tietojenkäsittely- ja viestijärjestelmät sekä rikostutkinnan laatuvaatimukset 

ja menetelmät kehittyivät ja moninaistuivat (Jansson ym. 2018, 200–201). Vuonna 1986 

Parlamentaarinen poliisikomitea halusi, että huomiota tulee kohdentaa lapsiin ja nuoriin, koska 

asenteet ja näkemys maailmasta rakentuvat ja nuorella iällä. Tarkoituksena oli myös muuttaa 

poliisitoiminnan ydintä sovittelevampaan suuntaan pois tiukan kontrollin ja pakkotoimien 
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käyttämisestä. Poliisin työtä haluttiin myös muuttaa huomattavasti aiempaa monipuolisemmaksi, 

itsenäisemmäksi ja rikollisuuden vähentämisnäkökulmaa arvostavammaksi. 1980-luvulla ennalta 

ehkäisevä toiminta ja sen merkitys korostui yhä enemmän, kun poliisiin kohdistuneet vaatimukset 

muuttuivat yhteiskunnan ja politiikan muutoksen mukana. (Jansson ym. 2018, 210–212.) 

1990-luvulla poliisin toimintaympäristöä muutti erityisesti liittyminen Euroopan unioniin sekä 

jäsenmaiden välisen rajavalvonnan poistanut Schengenin sopimus, joka mahdollisti rikollisten 

vapaan liikkuvuuden jäsenmaasta toiseen. Kansainvälinen yhteistyö tuli osaksi poliisin 

perustyötä, kun maasta toiseen liikkuva rikollisuus näyttäytyi koko maassa. Muutokseen liittyi 

Suomessa liikkuvien ulkomaalaisten määrän lisääntymisen lisäksi elintasopolarisaation kasvu. 

Suurimmat uhkakuvat olivat talous- ja huumausainerikollisuus. Näiden lisäksi myös muun 

tyyppisen rikollisuuden, kuten väkivaltarikosten, varkauksien, kavallusten ja petosten, 

verorikosten, järjestyshäiriöiden ja nuorisorikollisuuden nähtiin yleistyvän ja monimutkaistuvan. 

Kansainvälinen rikollisuus laajeni ja muuttui aiempaa organisoidummaksi. Samaan aikaan 

erityisesti kansainvälinen ja sidosryhmäyhteistyö tiivistyi sekä teknologia ja ennalta estävä 

poliisityö kehittyi. Tiedonhankinta ja -käsittelytaidot sekä tiedon soveltaminen alettiin nähdä 

välttämättöminä poliisille. (Jansson ym. 2018, 238–239, 257.) 

2000 luvulle tultaessa poliisin toiminta oli jo paljon muutakin kuin toimia lainvartijana. Poliisin 

tuli oppia toimimaan yhä enemmän yhteiskunnan hyväksymällä tavalla, kunnioittaa ja ottaa 

huomioon eri kulttuurit. Tietotekninen osaaminen sekä kyky muuttaa informaatio 

tiedustelutiedoksi nousi keskeisempään rooliin yhdessä tilastotiedon lukemisen, tulkitsemisen ja 

analysoinnin kanssa. Poliisiin kohdistuneet odotukset ja asenteet myös muuttuivat. Poliisin 

toiminnan valvonta ja sääntely alkoi ennennäkemättömällä tavalla. Poliisin rooli laajeni myös 

rikoksia ennaltaehkäisevään työhön. Selvimmin maailmanlaajuisesti poliisin toimintaan 

kohdistuneita odotuksia muuttivat vuoden 2001 terrori-iskut ja niiden vaikutuksena resursseja 

alettiin selkeämmin suunnata kansalliseen turvallisuuteen liittyviin projekteihin. (Jansson ym. 

2018, 262, 272.) 

Terrorismin vastaisessa toiminnassa tiedustelun rooli on merkittävä ja edellyttää laajaa 

tilannekuvaa rikollisuuden tilasta. Rikostiedustelun kehittäminen on siksi erityisen tärkeää ja 

vaatii poliiseilta vahvoja analyysitaitoja. Mitä enemmän tiedustelu ja rikollisuuden ennakoimisen 

tarve korostuu, sitä oleellisemmaksi tulee poliisin kouluttaminen tieteellisten ja analyyttisten 

metodien käyttöön. (Jansson ym. 2018, 272.) 
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Ihmiset muuttavat yhä enemmän kasvukeskuksiin, joissa tehtävämäärät lisääntyvät ja samaan 

aikaan harvaan asutuilla alueilla pyritään vähillä resursseilla säilyttämään kansalaisten 

palveluyhdenvertaisuus. Yhdenvartaisuusperiaate sekä kansalaisten poliisitoimintaa kohtaan 

lisääntyneet odotukset aiheuttavat tällä hetkellä suuria paineita kehittää poliisin toimintaa 

innovatiivisesti ja laaja-alaisesti.  

Syntyvyys laskee ja väestö ikääntyy, kuten muissakin läntisissä maissa. Toisaalta maahanmuuton 

kautta väestö monimuotoistuu. Lisäksi kansainvälistyminen, varsinkin Euroopan unionin sisällä, 

näkyy selvästi ihmisten, yritysten, tavaroiden sekä palveluiden vapaana liikkumisena. Tästä 

seuraa, että verkossa on helpompi tilata laittomia tuotteita ja ulkomaalaisia liikkuu maassa entistä 

enemmän, joka tuo tullessaan uudentyyppisiä rikollisuuden muotoja, uusia kulttuureja sekä kieliä.  

Maailma on muuttunut hektiseksi ja yhä enemmän ennakoimattomammaksi. Huumausaineiden 

käyttö on lisääntynyt yhä nuorempien keskuudessa. Tämä on lisännyt nuorten pahoinvointia, 

häiriökäyttäytymistä sekä huumausaineisiin liittyvää oheisrikollisuutta. Nuorten tekemät 

väkivaltarikokset ovat myös nousseet esille vahvasti viime aikoina. 

Suomi on myös polarisoitunut entistä enemmän. Taloudellisen hyvinvoinnin, mielipiteiden ja 

arvojen välillä on kasvavia eroja. Myös syrjäytyminen on entistä enemmän haasteena. Sosiaalinen 

media on muuttanut keskustelukulttuuriamme merkittävästi. Internetin maailmassa viestit, kuvat 

ja suorat lähetykset eri alustoilla voivat vaikuttaa suurienkin ihmismassojen ajatuksiin, asenteisiin 

ja tekemisiin, myös vahingollisesti. Täten myös poliisin odotetaan olevan koko ajan tietoinen mitä 

tietoverkoissa tapahtuu. Poliisin odotetaan myös ottavan reaaliaikaisesti osaa tapahtumiin 

tiedottamalla rikos- tai onnettomuustilanteista lähes reaaliaikaisesti sekä ottavan osaa julkiseen 

keskusteluun, mikä selvästi lisää tarvetta myös poliisin laaja-alaiselle tiedon saannille.   

Digitalisoituva maailma tuo mukanaan monia rikollisuuden muotoja ja haasteita. On tietomurtoja 

ja palvelunestohyökkäyksiä. Ihmisten ja yritysten tietoja kalastellaan. Rikolliset käyttävät 

tietoverkkoja hyvin laaja-alaisesti ja kekseliäästi, joka asettaa poliisille sekä lainsäätäjille suuria 

haasteita pysyä kehityksen mukana. On lukemattomia tapoja joutua erilaisten rikosten kohteeksi 

tietoverkoissa.  

Taistelu ilmaston muutosta vastaan vaikuttaa fyysisen ympäristön muutoksen lisäksi myös 

ympäristöarvoja korostavaan lainsäädäntöön, joka osaltaan lisää ympäristörikosten 

houkuttelevuutta. Varsinkin törkeillä ympäristörikoksilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen 

rikollisuuteen, joka on kansainvälistymässä sekä kovenemassa. 
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Poliisihallitus syksyllä 2019 valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2020 toimintamenoistaan (2019, 

1) antamassaan lausunnossa totesi poliisin toimintaympäristön muutoksen voimistuvan 

kiihtyvällä vauhdilla, johon vaikuttavat edelleen kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, 

polarisaatio ja syrjäytyminen, teknologinen vallankumous, globaali turvallisuusympäristö sekä 

henkilökohtaisten ja ympäristöarvojen korostuminen. Tästä seuraa luonnollisesti, että poliisin 

osaamisvaatimukset ovat myös lisääntyneet huimasti. Poliisi joutuu priorisoimaan toimintojaan 

ja siirtämään painopistettä ennalta estävään toimintaan, kiireellisiin hälytystehtäviin sekä 

vakavimpiin rikoksiin. Kaikki tämä vaatii strategisen ja operatiivisen tason toiminnan tehokasta 

johtamista, joka perustuu tietoon, tiedon liikkumiseen ja hyvään tilannekuvaan. Poliisi panostaa 

analyysitoimintojen kehittämiseen, jolla saataisiin ennalta estettyä rikollisuuta ja torjuttua 

vahingollisia tapahtumia. Ennalta estävä toiminta on kokonaistaloudellisesti yhteiskunnalle 

edullisin toimintatapa.  (Poliisihallitus 2019, 1–2.) 
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2 Tutkimustehtävä 

2.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Interpolin innovaatiokeskus ja Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen rikos- ja 

oikeustutkimuslaitos (UNICRI) järjestivät heinäkuussa 2018 ensimmäisen kokouksen, jossa 

pohdittiin tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksista ja riskeistä poliisitoiminnassa. Kokouksen 

raportissa todettiin (Interpol & UNICRI 2019, V-VI), että useita eri toteutusvaiheissa olevia 

tekoälyn ja robotiikan konsepteja on käytössä useissa eri maissa. Jotkut ovat vielä 

konseptivaiheessa, kun taas toiset ovat prototyyppi- tai arviointivaiheessa tai jo hyväksytty 

käyttöön. Raportissa todettiin myös, että tekoäly ja robotiikka ovat uusia konsepteja 

poliisitoiminnassa ja niiden hallinnassa on nähtävissä laajaa osaamisvajetta, joka tulee korjata, 

jotta poliisi ei jäisi jälkeen tällä osa-alueella. 

Sisäministeriö linjasi poliisin ennalta estävän työn strategiassa (2019, 32), että ennalta estävässä 

toiminnassa tulee löytää niitä keinoja, miten sitä kehitetään ja siinä hyödynnetään uusia 

teknologioita. Siinä myös linjattiin, että ”poliisin resurssien tehokas käyttö edellyttää, että uuteen 

teknologiaan perustuvia, ennalta estävää toimintaa palvelevia innovaatioita ja toimintamalleja 

kehitetään ja otetaan käyttöön” (Sisäministeriö 2019, 32). Tätä taustaa vasten on syytä tutkia ja 

siten edesauttaa miettimään ja kehittämään niitä järjestelmiä, joilla Suomen poliisi voi pysyä 

kehityksen mukana.  

Tämän tutkimuksen rajaukset piti määritellä mahdollisimman tiukoiksi, sillä tekoälyn ja 

robotiikan luomat mahdollisuudet ovat moninaiset ja poliisin ennalta estävä toiminta on sekin 

todella laaja ja monisyinen käsite, joten tämä tutkimus rajautuu käsittelemään ennakoivaa 

poliisitoimintaa tietoanalyyttisen ennustamisteknologian näkökulmasta. Aiheen tiukka rajaus 

mahdollistaa tutkimuksen tavoitteiden kannalta keskeisiin asioihin keskittymisen. 

Tutkielman tarkoituksena on siten keskittyä tutkimaan tietojohtamiseen kuuluvan ennakoivan 

poliisitoiminnan (Predictive Policing) tietoanalyyttisten ennustamisteknologioiden 

hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa poliisin yhtenä työkaluna. Tutkimuksessa pyritään 

haastatteluiden avulla löytämään vastauksia järjestelmän hyödynnettävyyteen niin strategisella 

kuin operatiivisella tasolla, unohtamatta siinä mahdollisesti ilmeneviä haasteita.  

Poliisin arvostus ja luottamus poliisiin tulee avoimuuden kautta. Poliisi kerää ja työssään tarvitsee 

paljon tietoa, joten tiedon keräämisessä useista lähteistä ja sen louhinta voi aiheuttaa ongelmia 
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sekä juridisesta että perusoikeusnäkökulmasta. Tutkielmassa on tärkeää tutkia myös näihin, jopa 

oleellisesti hyödynnettävyyteen vaikuttavia aspekteja. Tutkimuksen tavoitteena on myös 

havainnollistaa päättäjille järjestelmän toimintaideologiaa sekä hyödyntämismahdollisuuksia. 

Tutkielmaani oleellinen osa on teemahaastattelut, joiden kautta pyrin löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin.  Haastattelussa teemat olivat ennakoivan poliisitoiminnan nykytila, 

hyödynnettävyys koko poliisitoiminnan johtamisessa, hyödynnettävyys erityisesti poliisin 

operatiivisessa toiminnassa sekä mahdolliset haasteet.  

Pyrkimys ennustaa ja ennakoida tulevia tapahtumia tai ilmiöitä on aina ollut osa poliisitoimintaa. 

Perinteisesti poliisi on perustanut ennakointinsa kokemukseen tai muuhun työyhteisön sisäisen 

tietoon tai toimintatapaan, jolla on pyritty ennalta vaikuttamaan tai jopa estämään häiriöitä ja 

rikoksia. Ennakoiva poliisitoiminta ei siis ole uusi ilmiö, vaan se on saanut uuden ulottuvuuden 

tietotekniikan nopean kehittymisen mahdollistaessa aivan uudella tavalla käsitellä valtavia 

tietomassoja ja saada siten aikaisempaa huomattavasti laajemman ja tarkemman kuvan mitä on 

tapahtunut, mitä parasta aikaa tapahtuu ja jopa ennustaa mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. 

Ennakoiva poliisitoiminta on siten kuin mikä tahansa poliisitoimintamalli, joka analyysimalleja 

ja sääntöjä kehittämällä ja hyödyntämällä pyrkii esittämään kehittyneitä ennusteita, joilla entistä 

tehokkaammin kyettäisiin ennakoimaan tapahtumia tai jopa estämään häiriöitä ja rikoksia. 

Tietoanalyyttiset ennustamisteknologiat ovat tämän toiminnan oleellinen osa, joiden 

hyödynnettävyyteen vaikuttaa ratkaisevasti, miten nykyaikaisia ja tehokkaita ne ovat sekä kuinka 

laajan tietomassan ne saavat käytettäväkseen. Tietotekniset järjestelmät eivät kuitenkaan tee 

itsenäisesti päätöksiä, vaan lopullisen päätöksen tekee ihminen. Ennakoiva poliisitoiminta onkin 

hahmotettava laajempana yläkäsitteenä, jossa sovitetaan yhteen erilaisia inhimillisiä ja ei-

inhimillisiä elementtejä.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tietoanalyyttisten ennustamisteknologioiden 

hyödynnettävyyttä osana ennakoivaa suomalaista poliisitoimintaa. 

Tutkimukseen oli ennakkoon määritelty kaksi teema-aluetta. Ennakoivan poliisitoiminnan 

hyödynnettävyys poliisitoiminnan johtamisessa sekä ennakoivan poliisitoiminnan 

hyödynnettävyys erityisesti poliisin operatiivisessa toiminnassa. Tutkimusta tehdessä ja 

teemahaastatteluissa käytettyjen avustavien kysymysten kautta lopulliset teemat muotoutuivat 

lopuksi viiteen. Ennakoivan poliisitoiminnan nykytila, tietoanalyyttisten 

ennustamisteknologioiden tuotavuus suomalaiseen poliisitoimintaan, tietoanalyyttisten 
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ennustamisteknologioiden hyödynnettävyys poliisin toimintaympäristössä, tietoanalyyttisten 

ennustamisteknologioiden hyödynnettävyys poliisin operatiivisessa toiminnassa ja 

tietoanalyyttisten ennustamisteknologioiden hyödyntämisen haasteet.  

Poliisin työ itsessään ja siinä syntyvät tiedot sekä asiakirjat ovat julkisuuslain perusteella 

lähtökohtaisesti julkisia, mutta poliisin toiminnan luonteesta johtuen monia asia on kuitenkin 

salassa pidettävää, kuten poliisin tekniset ja taktiset menetelmät sekä järjestelmät. Vaikka 

tutkimuksessa käsitellään edellä mainittuja aiheita, on asiat esitetty niin, että se on 

kokonaisuudessaan julkinen. 

2.2 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tutkimuksessa on useita tietojohtamiseen, rikosten ja häiriöiden ennakointiin sekä 

tietoanalyyttisiin teknologioihin liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita ovat: tietojohtaminen, tiedolla 

johtaminen, tiedon johtaminen, pre-crime, ennakoiva poliisitoiminta, tekoäly, algoritmi, 

koneoppiminen ja big data. Tietojohtaminen ja pre-crime ovat yläkäsitteitä. Osa käsitteistä 

avataan teoriaosuudessa vielä laajemmin. 

Tietojohtaminen, joka yleisesti jaetaan tiedon ja tiedolla johtamiseen, liittyy oleellisesti 

ennakoivaan poliisitoimintaan ja siinä käytettäviin tietoteknisiin järjestelmiin. Tiedon 

johtamisella hallitaan kaikkea sitä tietoa (dataa), mitä näihin järjestelmiin liittyy. Tiedolla 

johtamisella hyödynnetään järjestelmien kautta saatava tieto. Ennakoiva poliisitoiminta ja siinä 

hyödynnettävät tietoanalyyttiset ennustamisteknologiat pyrkivät toteuttamaan pre-crime teorian 

ajatusta, että rikoksia ja mahdollisia rikoksentekijöitä voitaisiin ennustaa. Tekoäly, algoritmi, 

koneoppiminen ja big data ovat ennustamisteknologiaan liittyviä keskeisiä käsitteitä. 

Tietojohtaminen  

Tietojohtamisella on usein puhekielessä monenlaisia merkityksiä. Käsitteet on sidottava tästä 

syystä tiukasti asiayhteyteen niitä tarkemmin tarkasteltaessa. Tietojohtamisella tarkoitetaan 

organisaation rakenteiden, prosessien, teknologioiden ja yksilöiden järjestelmällistä ohjausta 

innovoinnin sekä tiedon jatkojalostamisen ja uudelleenhyödyntämisen avulla. Tavoitteen 

saavuttamiseksi pyritään luomaan ja jakamaan tietoa sekä muuttamaan tiedon soveltamisen 

prosessit, rakenteet ja käytännöt niin, että havaintojen, kokemusten ja parhaiden käytänteiden 

tallentaminen organisaation muistiin jatkuvan organisatorisen oppimisen edistämiseksi 

mahdollistuisi. Dalkirin (2005, 4.) Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu määrittelee 
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tietojohtamisen siten, että sillä edistetään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella 

(Finto 2018a). 

Tiedolla johtaminen  

Informaation puute aiheuttaa epävarmuutta, jota tulee pyrkiä vähentämään tiedolla johtamisella. 

Tiedolla johtamisella voidaan hallita paremmin sitä monitulkintaisuutta, joka voi syntyä 

informaation paljoudesta tai tilanteen monimutkaisuudesta (Jalonen 2015, 40). 

Tiedolla johtaminen on päätöksentekoa analysoidun tiedon pohjalta, jolla pyritään luomaan arvoa 

aineettomista voimavaroista. Tiedolla johtaminen on siten osa laajempaa tietojohtamisen kenttää. 

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen eivät ole synonyymeja. Tietojohtaminen ja tiedolla 

johtaminen eivät ole synonyymeja. Tiedon hyödyntäminen sekä tuottaminen ovat olennainen osa 

tiedolla johtamisen kokonaisuutta. (Kosonen 2019, 3.) 

Tiedolla johtamisen toimintatapoihin liittyy myös organisaation hallussa olevan tiedon 

jatkojalostaminen sekä varsinkin hyödyntäminen organisaation johtamistoiminnoissa (Laihonen 

ym. 2013, 32).  

Tiedon johtaminen  

Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen eivät myöskään ole synonyymeja. Tietojohtamisen osa-

alueista, tiedolla johtamisella tulee ylläpitää ja varsinkin kehittää niitä edellytyksiä, joilla tietoa 

hyödynnetään. Tähän päästään tiedonhallinnalla, tietovirtoja ohjaamalla sekä tarkkailemalla 

laatua. (Finto 2018b.) ”Tiedon johtaminen viittaa organisaation oppimiseen ja uusiutumiseen, 

uuden tiedon luontiin sekä tietovarantojen ja -virtojen hallintaan” (Laihonen ym. 2013, 32). 

Pre-crime 

Pre-crime termillä kuvataan aikaa ennen rikoksia, pyrkimyksiä ennakoida rikoksia ja mahdollisia 

rikoksentekijöitä sekä ennustaa tulevaa rikollisuutta. Termin alkujuuret ovat Philip K. Dickin 

novellissa ”The Minority Report”, jossa peilataan tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuutta 

käsitellä rikollisuutta, jonka se kykenee ennustamaan. Termin tieteiskirjallisuustaustasta 

huolimatta se on kuitenkin nykypäivän todellisuutta, jolla pyritään ennustamaan ja 

ennaltaehkäisemään rikollisuutta. Se eroaa perinteisestä riskiperustaisesta rikoksia ennalta 

ehkäisevästä lähestymistavasta, menemällä pidemmälle, pyrkien estämään ennakolta tulevia 

uhkia. Pre-crime muuttaa rikollisuuden ja rangaistuksen keskinäistä suhdetta, kun se kohdistaa 

http://www.finto.fi/
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toimenpiteitä ennakoituihin rikoksiin ja käsittelee niitä ikään kuin ne olisivat jo tapahtuneet. 

(McCulloch ja Wilson 2017, 1; Virta 2018, 138.) 

Ennakoiva poliisitoiminta 

Ennakoiva poliisitoiminta on käsitteenä laaja ja moniulotteinen, siksi sille ei ole yksiselitteistä 

määritelmää. Englanniksi siitä käytetään yleisesti nimitystä Predictive Policing, joka suoraan 

käännettynä on ennustava poliisitoiminta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan ennakoida tarkoittaa 

ennakolta huomioon ottamista sekä ennustamista (Kielitoimiston sanakirja 2020). Ennustaa 

terminä on assosioitavissa helposti intuitiiviseen, hieman epämääräiseen toimintaan, kun 

ennakointi on enemmän tietojohtoista toimintaa. Ennustavat tietojärjestelmät eivät myöskään 

itsenäisesti tee lopullisia päätöksiä, vaan siihen liittyy oleellisesti ihmisen tekemä harkinta, miten 

järjestelmien tuottamaa tietoa hyödynnetään. 

Englanninkielinen termi yhdistetään yleensä tietojärjestelmiin ja näistä johdettuihin erilaisiin 

automaattisiin matemaattisiin laskentakaavoihin rikosten ja häiriöiden esiintyvyyksien 

todennäköisyyksistä. Tästä syystä termin käytössä on oltava tarkkana ja tarvittaessa selventää ja 

rajata lisää, koska ennakointia tehdään eri analyysitasoilla ja teema-alueilla muutenkin kuin 

pelkästään tietokonepohjaisilla sovelluksilla. (J. Syrjä, 25.6.2020.) 

Ennakoiva poliisitoiminta on pohjimmiltaan tietojen keräämistä eri lähteistä ja sen jälkeen 

analysoimalla niitä niin, että saaduilla tuloksilla pystyttäisiin ennakoimaan, estämään ja 

reagoimaan tehokkaammin tulevaan rikollisuuteen. Ennakoiva poliisitoiminta pyrkii olemaan 

vähemmän reaktiivinen. Tarkoitus on, että poliisin ei tarvitsisi keskittyä siihen mitä tapahtui, vaan 

mitä tapahtuu ja miten käyttää tehokkaasti resursseja estämään rikoksia. (Pearsall 2010, 16–17.) 

Tekoäly  

Tietokonejärjestelmät, joiden toimintakyky ja älykkyys on samalla tasolla, kuin ihmisen ja 

kykenevät tunnistamaan puhetta, tekemään päätöksiä, kääntämään kieliä sekä havaitsemaan 

visuaalisesti (The English Oxford Living Dictionary).  

Tekoäly ei ole käsitteenä yksinkertainen ja siksi sille on vaikea löytää vain yhtä määritelmää. Se 

on myös monitieteellinen ja sillä on liittymäpintaa esimerkiksi matematiikan-, fysiikan- kieli- ja 

tietojenkäsittelyn tieteenaloihin. Tekoälyn tulee kyetä omatoimisesti tai vähintään avustettuna 

löytämään datavirrasta kaavamaisuuksia sekä oppia kokemansa kautta. Tekoäly on 

moniteknologinen kokonaisuus. Siinä yhdistyy muun muassa neuroverkot sekä koneoppiminen, 
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jotta siihen kyettäisiin saamaan kognitiivisia ominaisuuksia, kuten ihmisillä. Tekoälytekniikoiden 

hyödyntämisen ja soveltamisen mahdollisuuksia nähdään esimerkiksi lääketieteessä, kaupassa, 

teollisuudessa, poliisitoimessa tai sodankäynnissä. (Ailisto ym. 2018, 6.) 

Algoritmi  

”Algoritmi on vaiheittainen, ohjelmointikielinen tai matemaattinen kuvaus tai ohje siitä, kuinka 

jokin tehtävä tulee suorittaa tai kuinka ohjelmiston tulee reagoida” (Koulu ym. 2019, 21). 

Yksinkertaistettuna esimerkiksi keittokirja on kokoelma algoritmeja, joita seuraamalla 

ruuanlaiton pitäisi onnistua. 

Koneoppiminen 

Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä pyritään tietokone saamaan kyvyn oppia datasta, 

jotta se kykenisi tekemään ennusteita määrittelemään tapahtumien tai ilmiöiden lopputuloksia. 

Koneoppiminen ei tapahdu itsestään, vaan sen tulee saada niin sanottua opetusdataa oppiakseen. 

Opetusdata sisältää valmiita tapauksia, joiden kautta se pystyy tekemään mahdollisimman oikeita 

päätöksiä, luokitteluita tai ennusteen halutusta asiasta.  (Ailisto ym. 2018, 14.) 

Big Data 

Big Data tarkoittaa niin suuria tietoaineistoja, joiden koko ylittää tyypillisen tietokannan 

ohjelmistotyökalujen kyvyn kerätä, jakaa, hallita ja analysoida sitä. Tietoaineiston kokoa, mikä 

on Big Dataa, ei ole tarkkaan määritelty eli kuinka monta terabittiä sen vähintään tulee olla, sillä 

se muuttuu teknologian edistyessä koko ajan suuremmaksi. Myös se millaisia ohjelmistotyökaluja 

on käytettävissä, tai minkä kokoisia tietoaineistoja yleisesti käsitellään, voi vaikuttaa siihen mikä 

katsotaan olevan Big Dataa. (Manyika ym. 2011, 1.) 

2.3 Aiheen aiempi kotimainen ja kansainvälinen tutkimus 

Yhtenä tärkeimpänä jo laissa määriteltynä tehtävänä poliisilla on pyrkiä ennalta estämään 

rikoksia. Poliisille myös määritellään viideksi vuodeksi ennalta estävän työn strategia. Ennalta 

estävä toiminta liittyy siten kaikkeen poliisitoimintaan. Ennalta estävää toimintaa on ollut jo 

vuosikymmeniä ja sen alla on monia eri toimintoja, kuten perinteinen lähipoliisitoiminta. 

Ennakoiva poliisitoiminta tai englanninkielisenä laajemmin tunnettu predictive policing, ei ole 

mikään uusi toimintamalli, vaan enemmänkin tietotekninen työkalu, jonka on mahdollistanut 

valtava tietotekninen kehitys. Se pyrkii toteuttamaan ajatusta päästä aikaan ennen rikosten 
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tapahtumista. Ajasta ennen rikosten tapahtumista käytetään englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa termiä Pre-crime. Termille ei ole vakiintunutta suomenkielistä 

vastinetta. Sillä kuvataan aikaa ennen rikoksia, pyrkimyksiä ennakoida niitä ja mahdollisia 

rikoksentekijöitä sekä ennustaa tulevaa rikollisuutta. Vaikkakin termi on lainattu 

tieteiskirjallisuudesta, on pyrkimys ennustaa ja ennaltaehkäistä rikollisuutta on nykypäivän 

todellisuutta. (McCulloch ja Wilson 2017.) Ennakoiva poliisitoiminta pyrkii toimimaan ajassa 

ennen kuin mitään tapahtuu, ja nivoutuu siten oleellisesti ajallisesti yhteen pre-crime 

tarkastelukulman kanssa.  

Järjestelmiä on ollut käytössä vasta hieman yli 10 vuotta ja eri ennakoivat järjestelmät ovat vielä 

useassa maassa vasta koekäyttövaiheessa. Tämän vuoksi se on myös suhteellisen nuori 

tutkimuksen kohde, mikä näyttäytyy tutkimusten vähäisyytenä varsinkin Suomessa.  

Selvitin mahdollisimman laajasti niin kotimaisia kuin kansainvälisiä tutkimuksia, joissa poliisin 

käyttämiä predictive policing järjestelmiä olisi käsitelty. Ennakoivaa poliisitoimintaa tukevia 

algoritmipohjaisia järjestelmiä ei ole Suomessa poliisin käytössä, eikä aihetta ole tutkittu aiemmin 

poliisitoiminnan näkökulmasta. Muista näkökulmista tehtyjä aiheeseen liittyviä tutkimuksia on 

muutamia, ei kylläkään väitöstasoisia. Ulkomaisia väitöstasoisia tutkimuksia on muutamia. 

Ennakoiva poliisitoiminta pohjautuu paljolti tietojohtoiseen poliisitoimintaan, jonka keskeisiä 

kehittäjiä ovat Jerry Ratcliffe ja Jeremy G. Carter. Ratcliffen (2004) teos “Strategic Thinking in 

Criminal Intelligence” käsittelee tietojohtoisen poliisitoiminnan perusasioita strategisen 

johtamisen näkökulmasta. Teoksessaan ”Intelligence-Led Policing” Ratcliffe (2011/2008) avaa 

tietojohtoista poliisitoimintaa ja kuvaa sitä liiketoimintamalliksi ja johtamisfilosofiaksi, jossa 

päätöksenteko perustuu poliisin omista rekistereistä, hallinnon ulkopuolelta ja tiedustelusta 

tulleeseen ja analysoituun tietoon. Teoksessaan Carter (2013) ”Intelligence-Led Policing – A 

Policing Innovation” avaa malliaan, jossa otetaan huomioon myös olosuhteet ja rakenteet, jotka 

lisäävät rikosten tekemistä sekä huomioi ennakoinnin merkityksen riskien hallinnassa. 

Ennakoiva poliisitoiminta liittyy läheisesti myös ennalta estävään poliisitoimintaan. Kattava 

läpileikkaus ennalta estävästä toiminnasta on Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemassa 

historiatutkimuksessa; ”Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa” (Jansson 

ym. 2018), jossa poliisikoulutuksen viitekehyksen kautta ennalta estävän toiminnan kehitys ja 

taustat käydään läpi laajasti. Ennalta estävää poliisitoimintaa ei ole tutkittu itsenäisenä 

kokonaisuutena, vaan tutkimus on sisältynyt sen toimintamallien tutkimuksiin eli 

lähipoliisitutkimuksiin, verkostomaisen yhteistyön tutkimuksiin ja tietojohtoisen poliisitoiminnan 
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tutkimuksiin, kuten esimerkiksi Virta (2005) ”Tavoitteena turvallisuus – Poliisin strategisen 

johtamisen haasteita” sekä Virta (2006) ”Turvallisuustieto ja poliisin muuttuva rooli” kirjassa 

Tieto – mahdollisuus, uhka vai turva? (Rantala ja Virta 2006). 

Poliisin ennalta estävää työtä on käsitelty tietojohtoisen poliisitoiminnan viitekehyksessä Juha 

Syrjän vuonna 2019 tehdyssä väitöskirjassa ”Providing Explicit Knowledge in an Experience-

driven Culture: Levels of Professionalism in Intelligence Analysis and Its Role in the Law 

Enforcement Knowledge Management Apparatus”, sekä Jussi Hakaniemen vuonna 2012 tehdyssä 

pro gradu tutkielmassa ”Analyysitoiminta ja päätöksenteko paikallispoliisissa, tietojohtoisen 

poliisitoiminnan sovelluksia” 

Poliisin ennalta estävää työtä on käsitelty lisäksi muutamissa suomalaisissa pro gradu ja YAMK 

tutkielmissa eri näkökulmista. Virpi Nättiahon vuonna 2016 tehdyssä pro gradu tutkielmassa; 

”Poliisin ennalta estävän toiminnan valtakunnallinen ohjausryhmä- Ennalta estävän työn 

vaikuttavuutta käytäntöön”, Joni Tonterin vuonna 2016 tehty pro gradu tutkielmassa; 

”Turvallisuus, ja turvallisuuden kokeminen Hyvinkäällä 2015 - turvallisuuskyselyn tulokset ja 

niiden hyödyntäminen poliisitoiminnan kehittämisessä” sekä Katja Nissisen vuonna 2018 

tekemässä Poliisin YAMK opinnäytetyössä; ”Strategiapaperit käytäntöön - Poliisin henkilöstön 

näkemyksiä ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpanon onnistumisesta”.  

Tutkimuksia ennakoivasta poliisitoiminnasta 

Sofia Söderholmin vuonna 2020 tehdyssä Pro Gradu tutkimuksessa; ”Syyttömyysolettamasta 

”syyllisyysolettamaan” ja epäilyksen kulttuuriin – potentiaalisia rikoksentekijöitä ennustavat 

predictive policing -algoritmit”, käsitellään algoritmeja, jotka on kehitetty rikollisuuden 

ennustamiseen ja niiden kautta potentiaalisiksi rikoksentekijöiksi luokiteltujen asemaa. Hän 

arvioi Suomen voimassa olevan lainsäädännön kautta, miten algoritmit ennusteen pohjalta 

mahdollisesti luokittelevat henkilön rikoksentekijäksi sekä heidän asemaa ja 

syyttömyysolettamaa tilanteessa, jossa poliisilla olisi käytettävissään rikollisuutta ennustavia 

algoritmipohjaisia järjestelmiä. Hän pohtii mahdollisen rikoksentekijän epämääräistä asemaa 

tilanteessa, jossa järjestelmä on nostanut hänet esiin, mutta jossa hänellä ei olisi esitutkinnan 

luomaa oikeusturvaa, mutta mahdollisuus joutua poliisin toimien kohteeksi. Hän tuo tutkielmassa 

myös ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi, jos Suomessa poliisi ottaisi käyttöön ennakoivaa 

poliisitoimintaa tukevia algoritmeja. (Söderholm 2020, 9–10.) 
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Tutkielma on julkaistu myös osana University of Helsinki Legal Tech Lab julkaisusarjaa, jossa 

esitellään opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimustyötä oikeuden, teknologian ja yhteiskunnan 

rajapinnoilta.  

Erik Halford on vuonna 2019 tehdyssä väitöstutkimuksessa; ”Exploring the Behaviour of 

Foraging Burglary Offenders and Predictive Police Interventions to Prevent and Reduce their 

Offending”, tarkastellut vakiintuneisiin havaintoihin perustuen asuntomurtoihin syyllistyneiden 

ennustettavaa kohteenvalintakäyttäytymistä. Väitös tarkastelee fyysisiä tekoja sekä 

maantieteelisiä ominaisuuksia. Luonnosta lainattu keräilevä käyttäytyminen siirrettiin predictive 

policing -metodiksi, jolla kyettiin torjumaan asuntomurtoja. Tutkimuksella pyrittiin kehittämään 

myös tutkimusnäyttöä kriminologisia menetelmiä hyödyntämällä, jotta voitaisiin tarkastella eri 

lähestymistapoja, ennen kuin niiden soveltuvuutta testataan rikollisten osalta. Kaiken kaikkiaan 

tutkimus tarjoaa uutta teoreettista materiaalia luomalla puitteet rikoksentekijöiden tyyppien 

etsimiseen. 

Martin Thüne käsittelee vuonna 2020 ilmestyneessä väitöskirjassaan; ”Eine interdisziplinäre 

Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung polizeirechtlicher Implikationen”, niin sanottua 

"ennakoivaa poliisitoimintaa" kattavimmin, poikkitieteellisesti ja erityisesti selvittää sen yhteydet 

saksalaiseen poliisilakiin. Pohjimmiltaan tutkimuksen tarkoituksena oli vastata kattavaan 

kysymykseen siitä, mitä seurauksia aiheutuu ennakoivasta poliisitoiminnasta. Alakysymykset 

johdettiin alun perin tästä globaalista kysymyksestä, joka siitä lähtien määritteli tutkimuksen ja 

työn rakenteen. Tutkimuksessa haettiin vastauksia kysymyksiin (Thüne 2020, 21): 

1. Mitä ennakoivalla poliisitoiminnalla tarkoitetaan, miten se toimii ja ovatko ne käytännöllisiä 

käyttää?  

2. Mitä oikeudellisia ongelmia (tiettyjen) ennakoivan poliisitoiminnan soveltamisella on?  

3. Missä rajoissa poliisin ennakoivan poliisitoiminnan käyttö on sallittua nykyisen lain 

mukaan?  

4. Mikä on ennustetulos, joka saadaan ennustavien poliisitoiminnan prosessien avulla, 

erityisesti, kun otetaan huomioon poliisilaki?  

5. Mikä poliisin toiminta voi perustellusti perustua ennusteisiin, jotka on saatu 

ennustetekniikoilla käyttäen? 

6. Johtaako ennakoivalla poliisitoiminnalla tehdyt ennusteet poliisin toimimaan herkästi?  

7. Mitkä oikeudelliset (vähimmäis)vaatimukset olisi asetettava sovellettaville tekniikoille? 

Isabelle Williamsin 2018 tehdyn väitöstutkimuksen; ”Learning Algorithms for Crime Prevention 

and Predictive Policing”, ensisijaisena tarkoituksena oli toimittaa Dyfed-Powysin poliisille 

(Wales) joukon ennustavia työkaluja, joiden avulla poliisi voisi hallita entistä rajallisempia 

resurssejaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi oli kuitenkin ensin päätettävä tarkalleen, mihin 
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haasteisiin haluttiin näiden työkalujen auttavan. Dyfed-Powysin poliisin monilla eri alueilla 

toimivien työntekijöiden panoksen perusteella päätettiin, että tutkimuksen tarkoituksena on 

kehittää työkaluja vastaamaan kahteen pääkysymykseen.  

1. Kehittää joukko työkaluja, jotka hyödyntävät olemassa olevaa dataa ennustamaan, mitkä 

rikolliset heidän tietokannassaan todennäköisesti syyllistyvät rikokseen uudelleen (luvut 2 ja 

3) 

2. Kehittää työkaluja, jotka käyttävät samaa tietoa ennustamaan missä ja milloin nämä rikokset 

todennäköisesti tapahtuvat (luku 4) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kehittää näitä työkaluja paremmiksi käyttämällä uusimpia 

tekniikoita sekä yhdistelemällä oppimisalgoritmeja. Tutkimuksessa todettiin, että Dyfed-Powysin 

poliisille saatiin valmiit mallit käytettäväksi. Poliisin kannalta oli kuitenkin tärkeää, että lisädatan 

hankkiminen parantamalla tiedonkeruumenetelmiä tai käyttämällä muita ulkoisia aineistoja, 

kyettäisiin tarjoamaan yksinkertaisen tavan parantaa jo olemassa olevaa järjestelmää. On 

kuitenkin varottava, ettei malleja ylikuormiteta niin, että niistä tulee käyttökelvottomia. Siksi 

tutkimuksessa todetaankin, että suurin haaste on määritellä tarkalleen, mitä tietoja halutaan kerätä, 

miten niitä kerätään ja miten ne tulisi tallentaa. Kun on päätetty, miten tämä tehdään, on 

päätettävä, miten näitä tietoja käytetään. Kun tiedonkeruumenetelmät paranevat ja kerättyjen 

tietojen määrä kasvaa, on erittäin tärkeää, että tietoja käyttäviä malleja kehitetään jatkuvasti. 

Rakentamalla prosessin, jolla näitä malleja parannetaan iteratiivisesti ajan myötä, poliisi voi 

auttaa varmistamaan suojaamiensa yhteisöjen turvallisuuden, kun maailma etenee yhä enemmän 

datapohjaiseen tulevaisuuteen.  

Tutkimuksessa todettiin, että Dyfed-Powysin tulee sijoittaa niin paljon resursseja kuin 

mahdollista tietojen keruuprosessiin, jotta se säilyttää asemansa tällä nopeasti kehittyvällä alalla, 

sillä monet sekä kansalliset että kansainväliset poliisiorganisaatiot siirtyvät ennakoivaan 

poliisitoimintaan. 

Khan Haquen vuoden 2018 väitöstutkimuksen; ”A Dynamic Policing Simulition Framework”, 

tavoitteena oli rakentaa kehys ennustavan poliisitoiminnan ja dynaamisten poliisistrategioiden 

välisen kuilun poistamiseksi. Yhdessä nämä pyrkivät luomaan dynaamisen poliisitoiminnan 

käsitteen. Jotta ennakoivalla poliisitoiminnalla olisi vaikutusta poliisitoimiin, poliisistrategioiden 

rakenteen on muututtava ajallisesti ja alueellisesti dynaamisemmaksi. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli myös luoda puitteet rikollisuuden vähentämiseen tähtäävien dynaamisten 

poliisistrategioiden arvioinnin helpottamiseksi. Kehys perustuu erillisen tapahtuman 

simulointimalliin (Leemis ja Park, 2004), jolla simuloidaan dynaamisen poliisistrategian 
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toimintaa. Tämän simulointityökalun etuna tutkija näkee kyvyn tutkia edullisesti mitä “jos” -

skenaarioita. (Haque 2018, 5–6.) 

Tutkimuksessa kehitettiin dynaamisen poliisisimulaation kehys uudenlaiseksi lähestymistavaksi 

tutkia dynaamisia poliisistrategioita iteratiivisen prosessin avulla. Viitekehys määritteli kolme 

moduulia: päätöksentekostrategia, ennakoiva poliisitoiminta ja simulaatio. Kirjallisuuteen 

pohjautuva ennustemalli rakennettiin käyttäen todellisia rikostietoja, työttömyyttä ja 

tuomionopeutta koskevia tietoja, mutta keinotekoisia partiotietoja, jotka saatiin Arlingtonin 

poliisin todellisesta toiminnasta. 

Tutkimus kannustaa poliisitoimintaan uusia suuntia, jotta ennakoiva poliisitoiminta toteutettaisiin 

dynaamisten poliisistrategioiden avulla. Simulaatiomenetelmällä on valmiudet tutkia dynaamisia 

poliisistrategioita mille tahansa aikavälille edullisesti ja ilman vaadittua reaalimaailman 

toteutusta. (Haque 2018, 96–97.) 

Ryan Proxin vuonna 2019 tehdyssä väitöstutkimuksessa; ”Utility of Predictive Policing: 

Evaluating a Spatial-Temporal Forecasting Model in an Operational Deployment”, arvioitiin 

ennakoivaa poliisitoimintaa koskevaa pilottihanketta, jonka Vancouverin poliisilaitos toteutti 

Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa, ja siinä keskityttiin koneoppimisjärjestelmän käyttöön, 

joka on suunniteltu suorittamaan paikka-ajallista ennustusta, jolla pyrittiin ennustamaan missä ja 

milloin rikoksia tapahtuu. Se oli myös suunniteltu edistämään ennakoitua poliisitoimintaa 

koskevaa kirjallisuutta ja tarjoamaan ohjausta tämän tekniikan käyttöönottoa harkitseville 

poliisiviranomaisille. Se tarjoaa mallin, jota voidaan käyttää strategian tehokkuuden arviointiin. 

Arviointi tehtiin käyttämällä pilottihanketta, joka kesti yli 6 kuukautta huhtikuusta syyskuuhun 

2016, jonka aikana partiointiresursseja käytettiin tiettyihin paikkoihin, tiettyyn vuorokauden 

aikaan ennustavan poliisimallin mukaisesti (Prox 2019, 4.) 

Käyttöoton tehokkuutta asuntomurtojen määrän vähentämisessä koko ajanjakson ajan verrattiin 

valvontajaksoon, jonka aikana ennakoiva malli ei ohjannut poliisin partioita. Monivälineistä 

lähestymistapaa, joka sisälsi paikka-aikatietojen analysointitekniikoiden käytön, asuntomurtojen 

jakauman, intensiteetin ja määrän. Niitä arvioitiin 6 kuukauden pilottihankkeen aikana ja 

verrattiin edellisten 4 vuoden aikana saatuihin tietoihin, miten ennusteiden perusteella suunnatut 

poliisin resurssit vaikuttivat. Arviointi osoitti, että pilottihankkeella oli mitattavissa oleva 

vaikutus kuudesta kuukaudesta neljässä, ja loput olivat epävarmoja. Big datan, koneoppimisen ja 

tekoälyn roolista ennustamisessa sekä sen mahdollisista eduista ja huolenaiheista käytiin läpi 
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tutkimuksessa, fokusoiden tietojen eheyteen, etiikkaan ja ennakoivan poliisitoiminnan 

inhimillisiin näkökulmiin (Prox 2019, 4, 167–171.) 

Muita tutkimuksia ja selvityksiä 

RAND tutkimusinstituution 2013 valmistunut tutkimusraportti; ”Predictive Policing, The Role of 

Crime Forecasting in Law Enforcement Operations”, on ennakoivan poliisitoiminnan 

ensimmäisiä laajempia selvityksiä. Siinä todetaan, että älykäs, tehokas ja ennakoiva 

poliisitoiminta on selvästi parempi tapa reagoida rikolliseen toimintaan. Vaikka on olemassa 

monia menetelmiä, jotka auttavat poliisia vastaamaan rikoksiin, vahvistavat ennakoivat 

järjestelmät tutkinnan tehokkuutta ennustamalla missä ja milloin rikos todennäköisesti tapahtuu 

ja sitä, kuka todennäköisesti on vastuussa rikoksista. Poliisiviranomaiset kaikkialla 

Yhdysvalloissa käyttävät useita ennustavan poliisitoiminnan menettelytapoja ja heidän 

tehokkuudesta on kirjoitettu paljon. Selvitys tarjoaa tiivistetyn tutkimuksen tämänhetkisistä 

ennakoivien tekniikoiden käytöstä, sekä nostaa esiin uusia lupaavia teknisiä ratkaisuja, jotka 

toimivat yhdessä muiden poliisin käytössä olevien menetelmien kanssa.  Selvityksessä käsitellään 

havaintoja ja suosituksia tulevaisuuden tutkimuksista ja selvennetään ennakoivan 

poliisitoiminnan poliittisia vaikutuksia.  

Mali Basin, Carla Bronkhorst-Giesenin ja Mariëlle den Hengstin vuonna 2017 tekemä Hollannin 

poliisiakatemian selvitys; ”Predictive policing: lessen voor de toekomst Een evaluatie van de 

landelijke pilot”, on loppuraportti ja arviointi Amsterdamin ennakoivan poliisitoiminnan 

pilottihankkeesta. Kaikkien poliisit strategioiden kehityksen täytyy olla kansalaisten ja 

ammattilaisten edun mukaista, myös ennakoivan poliisitoiminnan. Karkeasti niissä kiinnittää 

huomiota kaksi asiaa. Toisaalta on heitä, jotka näkevät paljon mahdollisuuksia tässä uudessa 

poliisien toimintastrategiassa. He olettavat (tai toivovat), että poliisit kykenevät ennakoivan 

poliisitoiminnan avulla olemaan tehokkaampia ja tietävät miten taistella rikollisuutta vastaan. 

Kirjon toisessa päässä on ihmiset, jotka ovat erityisen huolestuneita ennakoivasta 

poliisitoiminnasta. He pitävät tätä kehitystä uhkana yksityisyydelle ja pelätään normeista 

poikkeavan, mutta ei rikollisen käyttäytymisen herättävän järjestelmän huomion. Pelkoa aiheuttaa 

myös valvonnan laajentuminen viranomaisten ulkopuolelle, joissa laaja kirjo teknologiaa valvoo 

meitä "ison veljen" tavoin, jolloin jokaisesta kansalaisesta tulee potentiaalinen epäilty. 

Amsterdamin pilotista on saatu hyviä tuloksia, mutta ennen kun Hollannin poliisi tekee päätöksiä, 

miten ennakoivaa poliisitoimintaa hyödynnetään, tehdään siitä kansallinen hanke. He kokevat, 

että tällä toiminnalla on paljon potentiaalia. 
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2.4 Lainsäädäntökatsaus 

Ennakoivan poliisitoiminnan kannalta uusia EU direktiivejä sekä niiden toimeenpanevia lakeja 

on tullut viime vuosina useita. Ennakoiva poliisitoiminta tarvitsee laajoja tiedonkäsittelyn 

mahdollisuuksia. Ennusteiden täsmällisyys ja yhteiskunnallinen hyödynnettävyys on lisäksi 

riippuvainen siitä, kuinka paljon dataa eri lähteistä saadaan, niin poliisin omista kuin 

organisaation ulkopuolelta. Aikaisempi poliisia ohjaava lainsäädäntö oli rekisteriperustainen ja 

mahdollisti rekisterissä olevien tietojen käytön vain siinä käyttötarkoituksessa mihin se oli 

perustettu, nyt tilanne on hieman parantunut. 

Toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja viranomaisten on kyettävä reagoimaan 

muutoksiin tilannetietoisuutta, tiivistä yhteistyötä ja ennakoivuutta kehittämällä. Viranomaisten 

mahdollisuutta käyttää henkilötietoja on määritelty niin Euroopan unionin kuin kansallisella 

tasolla, sillä luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on yksi 

perusoikeuksista. Aikaisempi poliisin henkilötietolaki sääteli eri tietojärjestelmät erikseen. 

Järjestelmiin tallennettava tieto ja sen käyttö määriteltiin hyvin yksityiskohtaisesti ja Sääntelytapa 

oli joustamaton ja säännösten pitäminen ajan tasalla vaativaa. (HE 242/2018 VP, 25.) 

Euroopan unionin uusi tietosuojadirektiivi ja vanha poliisin henkilötietolaki aiheuttivat 

rakenteellisen ongelman, jonka vuoksi Suomessa nähtiin, että toimintaympäristö ja toiminnan 

strategiset painopisteet olivat muuttunut niin paljon, että lainsäädännön muutos oli välttämätön. 

Terrorismin vaaran konkretisoituminen Euroopassa, tietoliikenteeseen kohdistuvien rikosten 

kasvu, liikkuvien rikollisten ja rikollisryhmien lisääntyminen Schengen alueella indikoivat 

muutostarvetta. (HE 242/2018 VP, 25.) 

Suomessa nähtiin siis tehokkaan poliisitoiminnan edellytyksenä olevan lainsäädännön 

uudistamisen EU:n tietosuojauudistuksen ja toimintakykyvaatimusten mukaiseksi. Hallituksen 

esityksessä (242/2018 VP, 25–26) todettiin, että ”oikein kohdistetun viranomaistoiminnan 

perustana on oikea ja mahdollisimman reaaliaikainen tieto”. Muutokset turvallisuusympäristössä, 

joka koskettaa poliisia, liittyy perinteiseen poliisin toimintaympäristöön turvata yleistä järjestystä 

ja turvallisuutta sekä tutkia niissä tapahtuvia rikoksia, estää rikoksia ennalta, selvittää rikoksia ja 

saattaa epäillyt syyteharkintaan. (HE 242/2018 VP, 26.) 

Työni tavoitteena ei ole pohtia laajasti aiheeseen liittyviä juridisia kysymyksiä, joten olen 

kerännyt lähempää tarkastelua varten vain keskeisimmät säädökset, jotka vaikuttavat ennakoivan 

poliisitoiminnan työkalujen hyödynnettävyyteen. 
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Voimassa olevista säädöksistä oleellisimmat ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2016/680, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Laki henkilötietojen 

käsittelystä poliisitoimessa 616/2019. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 eli tietosuojadirektiivi pyrkii 

takaamaan luonnollisille henkilöille laadukas ja looginen suoja käsiteltäessä henkilötietoja 

rikosprosessissa tai muussa viranomaistoiminnassa sekä helpottaa jäsenvaltioiden kesken 

henkilötietojen vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten toimialueella.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, jonka tarkoituksena on yksilön 

oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, EU:n sisämarkkinoista johtuvan henkilötietojen 

liikkuvuuden varmistaminen, globaalin tietosuojan huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen. Asetuksen tavoite on ajanmukaistaa vahvistamalla ja 

yhtenäistämällä tietosuojakehys johdonmukaiseksi. 

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 

yhteydessä 1054/2018, pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 

2016/680. Lailla vahvistettiin luonnollisen henkilön perusoikeuksia, vapautta sekä varsinkin 

oikeutta yksityisyyteen käsiteltäessä hänen henkilötietojaan rikosprosessissa sekä kehitettiin 

näiden tietojen avointa liikkumista EU:n jäsenvaltioiden kesken. 

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 616/2019, jolla pantiin täytäntöön rikosasioiden 

tietosuojadirektiivi. Ennakoivan poliisitoiminnan kannalta uusi laki on erittäin merkityksellinen. 

Aikaisempi lainsäädäntö oli rekisteriperustainen ja mahdollisti rekisterissä olevien tietojen käytön 

vain siinä käyttötarkoituksessa mihin se oli perustettu. Useiden lakimuutosten yhteydessä ei 

kokonaisuuden kannalta oleellista säädöksen teknisiä vaikutuksia ole kyetty arvioimaan 

perusteellisesti. Poliisiyksiköt pitivätkin lain soveltamista monimutkaisena ja vaikeasti 

tulkittavana. Vanhan lainsäädännön aikana ennakoivan poliisitoiminnan kannalta oleellinen 

tiedon kerääminen mahdollisimman monesta rekisteristä ja tietolähteestä olisi ollut erittäin 

vaikeaa, ellei mahdotonta. 

Hallituksen esityksessä (HE 242/2018 vp, 34) päädyttiin käsittelytarkoitussidonnaiseen 

henkilötietojen käsittelyyn perustuvan sääntelyyn eli laki antaa laajat mahdollisuuden käsitellä 

henkilörekisterien tietoja lukuisiin eri poliisitoiminnallisiin tarkoituksiin. Tällä on etuna se, että 

lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa aina kun käsitellään uuden tyyppistä tietoa. ”Joustavuuden tarve 

korostuu erityisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa on tärkeää, että poliisilla on 
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koko ajan sen tehtävien hoitamisen kannalta riittävät oikeudet käsitellä henkilötietoja” (HE 

242/2018 vp, 34). 

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 7 §, määrittelee henkilötietojen käsittelyä 

rikosten ennalta estämiseksi tai paljastamiseksi. Poliisilla on mahdollisuus virkatehtävän 

toimittamiseksi käsitellä tarpeellisia henkilötietoja estääkseen rikoksia ennalta tai paljastaakseen 

niitä. Estääkseen rikoksia ennalta poliisi tarvitsee analyysitoimintaan runsaasti tietoa. 

Tunnistaessaan erilaisia uhkia hyödyntämällä eri tietolähteitä ja hiljaisia signaaleja, poliisin 

mahdollisuus torjua rikoksia sekä rikollisuutta mahdollisimman varhain kasvaa merkittävästi. 

(HE 242/2018 vp, 66.) 

Pykälässä säädetään myös henkilöryhmistä, joita koskevia henkilötietoja saadaan käsitellä. Näitä 

ovat rikoksentekijöiden lisäksi osalliset eli avunantajat, yllyttäjät ja rikoskumppanit sekä lisäksi, 

jotka ovat yhteydessä toistuvasti rikoksentekijään, tavataan hänen kanssaan, pitää yhteyttä tai 

voidaan käytöksen tai olosuhteiden perusteella olettaa liittyvän rikokseen. (HE 242/2018 vp, 69.) 

”Poliisi saa lisäksi käsitellä poliisimiesten havaitsemia ja poliisille ilmoitettuja tietoja sellaisista 

tapahtumista tai henkilöistä, joiden voidaan olosuhteiden taikka henkilön käyttäytymisen vuoksi 

perustellusti arvioida liittyvän rikolliseen toimintaan” (616/2019, 3:7§). 

Lisäksi laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 13 §, henkilötietojen käsittely muuhun 

kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen, laajentaa juuri ennakoivan poliisitoiminnan 

kannalta oleellisesti tiedon käytön mahdollisuuksia. Pykälä antaa valtuudet käyttää 

henkilörekisterissä olevia tietoja, pois lukien DNA-näytteiden laadun varmistamiseen liittyvä 

henkilötietoja, alkuperäisen käsittelytarkoituksen rajoittamatta käyttöä. ”Poliisin 

henkilörekisterin tietoja saa salassapitosäännösten estämättä käsitellä myös laillisuusvalvonta-, 

analyysi-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa. Lisäksi tietoja saa käyttää koulutustoiminnassa, 

jos tiedot ovat koulutuksen toteuttamiseksi välttämättömiä” (616/2019, 13:2§). 
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3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Tutkimukseni on tyypiltään kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa empiirisen analyysin 

tavoin tarkastellaan havaintoaineistoa ja argumentoidaan siitä (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 27). 

Tutkimuksen tavoitteen ollessa kartoittaa ennakoivan poliisitoiminnan tietoteknisten sovellusten 

hyödynnettävyyttä suomalaisessa poliisitoiminnassa, niin strategisella kun operatiivisella tasolla, 

päädyin tarkastelemaan aihetta laadullisen tutkimuksen kautta jo tehdessäni 

tutkimussuunnitelmaa. Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto olisi 

todennäköisesti kerätty survey- tutkimuksella ja katsoin, että sitä kautta ei todennäköisesti saada 

riittävän syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta.  

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joita on kuitenkin käytännössä 

vaikeaa tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ne nähdään tutkimuksen toisiaan täydentäväksi 

lähestymistavoiksi, ei kilpaileviksi suuntauksiksi, vaan ne voivat täydentää toisiaan monin tavoin. 

Vastakkainasettelu näiden kahden lähestymistavan kesken on lähtökohtaisesti turhaa, jopa 

harhaanjohtavaa, varsinkin kun keskustelaan onko tutkimus miten hyvä, sillä tärkeintähän on 

tehdä tutkimusta (Eskola ja Suoranta 2003, 14). Kvantitatiivista tutkimusta olisi voinut käyttää 

tässäkin esitutkimuksena, joilla olisi luotu perusteita haastateltavan ryhmän koostumuksesta 

kvalitatiivisia haastatteluja varten (Hirsjärvi ym. 2018, 136–137). Katsoin kuitenkin, että tutkimus 

olisi laajentunut tavoitteisiin suhteutettuna liikaa, joten rajasin esitutkimuksen pois. 

Laajan ja monipuolisen kokonaisuuden kartoittamiseksi tutkielmassa käytettiin useita tapoja 

kerätä tietoa. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdella eri metodilla kerätystä materiaalista, 

teemahaastatteluista sekä ennakoivan poliisitoiminnan kuvauksesta. Tutkimuksen haastatteluosio 

perustuu kahdeksan poliisihallinnon asiantuntijan haastatteluihin ja ennakoivan poliisitoiminnan 

kuvaus perustuu kirjalliseen aineistoon, jota on kerätty käymällä läpi saatavilla olevia 

kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleita, selvityksiä ja raportteja. Tämä materiaalin koostuu 

pääosin ulkomaalaisista väitöstutkimuksista ja artikkeleista sekä poliisihallinon pilottien 

raporteista ja selvityksistä, joissa on tutkittu ennakoivan poliisitoiminnan mahdollisuuksia ja 

toimivuutta kyseisen maan poliisissa ylipäätään tai tietyn poliisiyksikön toiminnassa. Suurin 

merkitys ennakoivan poliisitoiminnan kuvaukseen oli saksalaisella SKALA-projektin aineistolla, 

RAND instituutin raportilla sekä Andrew Fergusonin artikkeleilla. Ennakoivaa poliisitoimintaa 

koskevaa suomalaista kirjallisuutta tai tutkimusta ei juurikaan ole tausta-aineistoksi, jonka vuoksi 

kirjallinen tausta-aineisto rakentuu juuri noiden ulkomaisten tutkimusten, artikkeleiden, 

selvitysten ja raporttien varaan.  
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Kuten monessa muussakin asiassa, niin myös tutkimuksen tekemisessä tekijöillä on taipumus 

tukeutua johonkin tiettyyn tutkimuksen lähestymistapaan yhä uudestaan (Hirsjärvi ym. 2018, 

132). Kuten omassa työssäni Poliisiammattikorkeakoululla, hyvin helposti tekee tietyn kaavan 

mukaan asioita ihan sen helppouden takia, eikä tarvitse, eikä ole pakko miettiä uutta 

lähestymistapaa tai näkökulmaa, miten asiaa voisi viedä eteenpäin. Vaihtoehtoja ei ole helppo 

muistaa olevan olemassakaan.  

Pyrin pois tästä taipumuksesta ja päädyin eri vaihtoehtojen jälkeen tekemään teemahaastattelut, 

joiden tarkoituksena on kartoittaa haastateltavien omia käsityksiä ja havaintoja ennakoivan 

poliisitoiminnan nykytilasta sekä tuoda esiin sen mahdollisuuksista toteutua ja 

hyödynnettävyydestä unohtamatta mahdollisia haasteita. Tuloksia analysoitaessa ei vertailla eri 

poliisiyksiköitä vaan tarkoitus on hahmottaa tilannetta kokonaisuutena. 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pohjimmiltaan pyritään kuvaamaan elämää 

sellaisena, kun se todellisuudessa on, sen moninaisuutta, pilkkomatta sitä kuitenkaan 

omavaltaisesti pieniin osiin. Tutkimuksessa tapahtumat liittyvät yhteen ja muovaavat koko ajan 

toisiaan. Tämä antaa tutkimukselle mahdollisuuden kohteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. 

(Hirsjärvi ym. 2018, 161.) 

Tutkimuksessani on kyse empiirisen ilmiön tutkimisesta, joten laadulliset menetelmät ovat kuin 

työkaluja ja siten ennakoivaa poliisitoimintaa tulee korostetusti pohtia myös käsitteellisesti 

(Eskola ja Suoranta 2003, 14–15). Arvot muovaavat myös vahvasti ymmärrytämme tutkimaamme 

ilmiötä kohtaan, joten arvomaailmamme on siten vahvasti mukana tutkimuksessa. Tämä on 

huomioitava myös objektiivisuudessa, sillä jo tutkijan hallussa oleva tieto vaikuttaa 

vääjäämättömästi. Onkin huomioitava, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään olemaan 

väittämättä tiettyä totuutta, vaan pikemminkin pyrkimys löytää ja paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi 

ym. 2018, 161.) 

Tyypillisiä piirteitä laadulliselle tutkimukselle Eskolan ja Suorannan (2003, 15) mukaan ovat: 

”aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, 

aineiston laadullis- induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten 

esitystapa, tutkijan asema ja narratiivisuus”.  
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Hirsjärvi ym. (2018, 164) määrittelevät lähes samat piirteet. He käsittelevätkin kvalitatiivisen 

tutkimuksen yleisiä piirteitä seuraavasti: Kokonaisvaltaisen tiedonhankintaprosessin omaavan 

tutkimuksen aineisto on koottu todellisissa ja luonnollisissa olosuhteissa.  Tutkija (ihminen) kerää 

mieluummin tiedon ja luottaa keskusteluihin sekä omiin havaintoihinsa enemmän kuin 

mittausvälineisiin. Induktiivisella analyysillä pyritään paljastamaan tutkijan toimesta 

odottamattomia seikkoja, koska tarkoitus on tarkastella aineistoa yksityiskohtaisesti ja 

monitahoisesti, eikä testata teoriaa tai hypoteesia, joten tutkijan ei ole tarkoitus päättää mikä 

tärkeää. Tutkittavien näkökulmat ja ääni on tärkeää päästä esiin, kuten teemahaastatteluissa, 

osallistuvassa havainnoinnissa, ryhmässä haastateltaessa sekä tekstien ja dokumenttien 

diskursiivianalyyseissä. Kohdejoukkoa ei valita satunnaisotoksella vaan tarkoituksen mukaan. 

Tutkimuksen toteutus on joustava ja sen suunnitelma muotoutuu tutkimuksen aikana. 

Tutkimuksessa tapauksiin suhtaudutaan ainutlaatuisina ja aineiston tulkinta on sen mukaista. 

(Hirsjärvi ym. 2018, 164.) 

Tutkija asema on laadullisessa tutkimuksessa erilainen kuin tilastollisessa, sillä tutkijalla on 

enemmän toimintavapautta mahdollistaen tutkimuksen joustavan suunnittelun sekä toteutuksen. 

Lisäksi tutkijalta vaaditaan paljon mielikuvitusta tutkimuksen toteutuksessa kokeillakseen vaikka 

uusia ratkaisuja menetelmiin tai kirjoittamiseen, jotka tulee avata tutkimuksen arvioitavuuden 

takia myös lukijalle. (Eskola ja Suoranta 2003, 20). 

Laadullista aineistoa voi lähestyä myös narratiivisuuden kautta (Eskola ja Suoranta 2003, 22).  

Tutkimuksessani teemahaastattelulla on merkittävä rooli ja tarinamuotoinen kerrontaa pidetään 

ihmisille loogisen ajattelun ohella tyypillisimpänä tapana tehdä selkoa todellisuudesta (Bruner 

1986, 15–42, viitattu lähteessä Eskola ja Suoranta 2003, 22). 

3.2 Haastattelu menetelmänä 

Vaikka haastattelu ei olekaan ainut hyödyllinen tapa kerätä tutkimustietoa, niin kokemukset ja 

niiden kerääminen tutkimustarkoituksessa on hyvin tärkeää siitä huolimatta, että niitä ei 

pidettäisikään täysin ainutkertaisina ja autenttisina. Ilman haastatteluja moni asia jäisi kokonaan 

tutkimatta. (Hyvärinen 2017, 12.) Haastattelun idea on yksinkertainen, halutessamme tietää 

ihmisestä jotain, mitä hänellä on mielessä, mitä ajatuksia tai mitä motiiveja hänellä on, niin silloin 

pyritään tutkijan toimesta ja ohjaamana keskustelemalla ja kysymyksin selvittämään asia (Eskola 

ja Suoranta 2003, 22). 
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Haastattelu on lähtökohtaisesti molempia osapuolia miellyttävä metodi, sillä se on lähellä arkista 

käyttäytymistä ja yleensä molemmat osapuolet tietävät mitä on odotettavissa. Tutkija myös uskoo 

tietävänsä, miten toteutus etenee ja haastattelututkimus edellyttää niin metodina kuin 

valmistautumisen suhteen. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 11.) Haastattelun perusominaisuus on, että 

se on aina vuorovaikutusta, joten tilanteista voi syntyä myös yllätyksiä (Hyvärinen 2017, 12). 

Mielestäni haastattelun hyviä puolia on juuri tämä, että vaikka toteutus on tietyllä tapaa 

ennakoitavissa, niin yllätykset ovat aina mahdollisia. Haastatteluista on kuitenkin muistettava, 

että tutkija vaikuttaa tutkitun kohteen lopulliseen tulokseen aina yhdessä haastateltavan kanssa, 

sillä haastattelu on vuorovaikutusta ja loppujen lopuksi kaikissa haastatteluissa on riski, että 

haastattelija jotenkin vahvistaa haastateltavaa (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 23). 

Joustavana menetelmänä haastattelu sopii hyvin monenlaisiin tutkimustarkoituksiin. 

Vapaamuotoisten ja vähän strukturoitujen haastattelumenetelmien käytön lisääntyminen on 

erityisesti ollut vaikuttamassa, että haastattelu on tiedonkeruumuotona nykyisin erittäin suorittu. 

Haastattelun joustavuus näkyy myös siinä, että kielellisen vuorovaikutuksen kautta on 

mahdollista tilanteen ja keskustelun etenemisen mukaan suunnata tiedonhankintaa ja aiheiden 

järjestystä tarvittavaan suuntaan sekä pyrkiä löytämään taustamotiiveja mitkä piilevät vastausten 

taustalla. Toisinaan nonverbaaliset merkit antavat johtolankoja, joiden kautta voimme ymmärtää 

merkitykset eri tavalla mitä alun perin. Toisaalta suhtautuminen haastatteluun tiedon keräämisen 

menetelmänä on hyvin teknistä. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 34.)  

Vaikka menetelmä olisi tutkijalle alusta asti selvä, ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmistä 

haastattelua pidetään tärkeimpänä, tulee valinta perustella silti. Perustelut vaihtelevat tutkijoiden 

keskuudessa aina filosofian perusteista konkreettisiin detaljeihin. (Hirsjärvi ym. 2018, 205.) 

Perustelen omaa menetelmävalintaani pohjautuen Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 36) esittämiin 

haastattelujen etuihin seuraavasti:  

Vaikka lähtökohtaisesti haastattelu sopii paremmin satunnaisotoksella koko väestöä tai vähäistä 

oppineisuutta sisältävän ryhmän edustajia tutkittaessa, joilla mahdollisesti kyselylomake tuottaisi 

vaikeuksia, on haastattelu tutkimuksessani toimivampi. Haastateltavalla kohderyhmällä on 

korkeakoulutausta ja he ovat tottuneet kyllä kirjoittamaan paljon, mutta tässä tutkimuksessa on 

tärkeää kyetä lukemaan hiljaisia signaaleja ja taustamotiiveja, mitä kirjallisena ole mahdollista 

saada.  

Haastattelun aikana on motivoituneesta ja vuorovaikutteisesta haastateltavasta ryhmästä 

huolimatta mahdollisuus lomaketutkimusta paremmin motivoida lisää. Kohderyhmän työnkuvat 
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ovat erittäin kiireisiä ja lomaketutkimus kirjallisena lisätyönä, ei välttämättä motivoisi 

vastaamaan tai ainakaan kovin syvällisesti.  

Tutkimuksessa on teemat ja niiden lisäksi alakysymyksiä, joita haastattelussa on helpompi 

käsitellä halutussa järjestyksessä. Lomaketutkimukset ovat nykyään yleensä tietokonepohjaisia, 

joten niissä kysymyksiin vastataan esitetyssä järjestyksessä ja järjestyksen vaihtaminen vastaajan 

mukaan on hankalaa. Tutkimukseni haastatteluiden tavoite on päästä hyvin avoimeen 

keskusteluun haastateltavan kanssa, jolloin teemat ja kysymykset voivat soljua tilanteen mukaan. 

Haastattelussa on huomattavasti paremmat mahdollisuudet puolin ja toisin tulkita kysymyksiä ja 

esittää tarkennuksia. Käsiteltävät aiheet ovat hyvin laajoja ja vaativat erityistä osaamista, joten on 

ehdottoman tärkeää ja jopa todennäköistä, että haastatteluiden aikana tarkennetaan kysymyksiä 

ja vastauksia puolin ja toisin. 

Henkilökohtaisesti lähetettyihin haastattelupyyntöihin on todennäköisempää saada myönteinen 

vastaus, kun lähetettyyn lomaketutkimukseen vastaus. Tämäkin on motiivikysymys, sillä 

nykypäivänä lomaketutkimuksia on paljon ja siksi monet ovat turtuneet niihin. 

Haastateltava kohderyhmä tutkimuksessani on asiantuntijoita ja heidän haastatteluissansa 

antamiensa vastauksia on vaikea kyseenalaistaa. Ulkopuolinen henkilö voi varmasti saada 

vastaavat vastaukset havainnoimalla poliisiyksiköiden toimintaa. 

Vaikka tunnepohjaista tai intiimiä aihealuetta kyseenalaistetaan paremmin 

haastattelututkimuksiin sopivaksi niin uskon, että haastatteluissani tunnepitoisia elementtejä 

nousee esiin, joihin lomaketutkimuksilla ei kyetä pureutumaan. 

Haastatteluissa tulee esiin varmasti uutta tietoa, väittämiä ja löytää täysin uusia yhteyksiä asioiden 

välillä. Tähän ei päästä lomaketutkimuksella. Tutkimuksessani on tärkeää päästä analysoivan 

keskustelun tasolle, jolloin uusia näkökulmia pääsee nousemaan esiin. Saadakseni vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, on oleellista saada haastateltavilta konkreettisia esimerkkejä elävästä 

elämästä, joilla sidotaan vastauksia esitettyihin näkemyksiin ja arvioihin. Esimerkeillä myös 

haastattelija kykenee avaamaan ja havainnollistamaan teemoja ja kysymyksiä. 

Ennakoivaan poliisitoimintaa tietoanalyyttisen ennustamisteknologiaan pohjautuvana ei ole 

meillä käytössä, joten mitään puolueettomia kokeita ei ole olemassa. Tutkimuksessa vasta 

kartoitetaan niiden soveltuvuutta poliisitoimintaan Suomessa. 
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Kysymyksillä on taipumusta tulla väärin ymmärretyksi, jopa haastattelussa. Tämän vuoksi 

etukäteen lähetettävät ja tutkijan haastatteluissa käyttämät kysymykset tulee olla hyvin 

rakennettuja ja mahdollisimman yksiselitteisesti ymmärrettäviä. (Hirsjärven ja Hurmeen 2008, 

37.) 

Teemahaastattelu haastattelumuotona 

Haastattelumuotoja on useita. Strukturoidulla haastattelulla kysymykset ovat samat kaikille ja 

vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi olemassa ja toteutetaan yleensä lomakehaastatteluna. 

Puolistrukturoitu on hieman avoimempi eli vastaaja voi päättää oman vastuksensa kertomalla sen 

itse, mutta edelleen kysymykset ovat kaikille samat. Teemahaastattelu on edellisiä vapaampi 

määrämuodoista, ainoastaan viitekehys, teema-alueet, on määritelty, näin siinä ei ole tarkkoja 

kysymyksiä tai niiden järjestystä. Haastattelussa varmistetaan, että teemat tulevat käsitellyiksi, 

mutta muuten sen kulku on vapaata ja määräytyy haastattelukohtaisesti. Tämän varmistamiseksi 

haastattelijalla on kuitenkin hyvä olla valmiina avustava listaus asioista. Avoin haastattelu sisältää 

nimensäkin mukaisesti hyvin vähän määrämuotoisuutta, siksi se muistuttaa tavallista keskustelua, 

jossa ainoastaan aihe on kaikille haastateltaville sama. (Eskola ja Suoranta 2003, 86.) 

Puolistrukturoiduista haastatteluista ei ole yhtä yhtenäistä määrittelyä. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 

47) viittaavat Fieldingin (1993, 136) toteavan, että ”kysymysten muoto on puolistandardoidussa 

haastattelussa kaikille sama, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä”. Ominaista 

puolistrukturoidussa haastattelussa on siten, että sen viitekehys on osittain kaikille sama, muttei 

kaikkia (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 47). 

Teemahaastattelu ei myöskään sidon tutkijaa juurikaan, kuten esimerkiksi montako kertaa 

haastatellaan tai millä tasolla haastattelut käydään. Teemojen varsaa etenevän haastattelun 

tarkoitus on saada tuotua haastateltavan haluama viesti esiin. Keskeistä on vuorovaikutuksessa 

tapahtuva ihmisten ajatuksenkulku, tulkinta sekä mitä merkitystä kukin haastateltava antaa 

asioille. Täten voidaan todeta, että teemahaastattelu on enemmän strukturoitumaton kuin 

strukturoitu tapa haastatella. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 48.) 

Teemahaastattelun valikoituessa haastattelijan käyttämäksi tutkimusmenetelmän 

haastattelumuodoksi on muistettava, että teemojen huolellinen suunnittelu on oleellisimpia 

tehtäviä. Laadittaessa haastattelun runkoa laaditaan ainoastaan teema-alueiden lista, ei tarkkoja 

kysymyksiä. Näin haastattelukysymykset voidaan kohdentaa tarkasti teemoihin. Lisäksi ne 

muodostavat muistilistan haastattelijalle sekä auttavat keskustelun ohjauksessa. Haastattelun 

aikana teemoja on mahdollista tarkentaa kysymyksillä niin haastattelijan kun haastateltavan 
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suunnalta, mikä onkin olennaista teemahaastattelulle. Tutkittava itse sekä hänen elämäntilansa 

määrittelee paljon, miten tapahtumat havainnollistuvat haastateltavan ajatuksissa sekä hänen 

todellisuudessaan. Tutkimuskohteen todennäköisesti sisältämä monisyinen runsas arvo vaatii 

paljastuakseen sopivan väljät teema-alueet, joten ne tulee valita ne huolella. (Hirsjärvi ja Hurme 

2008, 66–67.) 

Tutkimukseeni soveltuu parhaiten teemahaastattelu, sillä se mahdollistaa parhaiten avoimen 

keskustelun, kuitenkin niin että teemat ja niitä avustavat alakysymykset ovat kaikille samat. 

Päädyin teemojen lisäksi vastaamista ja teemojen hahmottamista helpottamaan kahdeksaan (8) 

avustavaan kysymykseen. Näiden tehtävänä oli niin haastattelijalle kuin haastateltaville 

varmistaa, että teema-alueet tulevat syvällisesti käsitellyiksi. 

3.3 Analysointi 

Tutkimusaineistoa on mahdollista analysoida monella tavoin, jotka voidaan jakaa lähtökohtaisesti 

kahteen ryhmään. Selittävään, jossa usein miten käytetään tilastoanalyysia sekä tehdään päätelmiä 

ja ymmärtävään, jossa yleensä käytetään laadukasta analysointitapaa sekä tehdään päätelmiä. 

Lähtökohta valinnalle on perin yksinkertainen, käytetään sitä tapaa, joka todennäköisimmin tuo 

vastaukset tutkimuksen tavoitteisiin. (Hirsjärvi ym. 2018, 224.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 103) jakavat myös laadullisen analyysin kahteen ryhmään, mutta 

hieman eri tavalla. Analysointia vie heidän mukaansa eteenpäin jokin teoria tai filosofinen 

tietoteoreettinen lähtökohta tai sellaiset analysointitavat, jotka eivät ohjaudu mitenkään 

teoriapohjaisesti tai tietoteoreettisesti, mutta niihin voidaan halutessa soveltaa niitä melko 

vapaasti. Temaattisen ja sisällönanalyysin he katsovat kuuluvaksi jälkimmäiseen 

analysointitapaan. 

Aineiston analysointi jostain syystä koetaan laadullisessa tutkimuksessa vaikeaksi, vaikka 

valinnan vapautta on runsaasti ja sääntelykin on vähäistä (Hirsjärvi ym. 2018, 224). Laadullisen 

aineiston ylisimmät analysoinnin tekniikat ovat: ”kvantitatiiviset analyysitekniikat, teemoittelu, 

tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi.” (Eskola ja Suoranta 2003, 

160, ks. myös Hirsjärvi ym. 2018, 224). 

Haastatteluaineiston runsaus ja elävän elämän läheisyys tekee siitä haastavan analysoinnin 

kannalta, tosin samalla myös mukaansa tempaavan. Onkin selvää, ettei kaikkea kyetä käyttämään 

hyödyksi, eikä ole tietenkään edes tarpeellista, myöskään itse analysointia ei tarvitse kohdentaa 



29 

 

 

 

kaikkeen materiaaliin. Analysoinnin yhteydessä saattaakin vierähtää pitkiäkin aikoja, kun tutkija 

koettaa löytää vastauksia kysymyksiinsä ja tehdä päätelmiä vastauksista (Hirsjärvi ym. 2018, 225, 

ks. myös Hirsjärvi ja Hurme 2008, 135). 

Tutkijan tulee olla tarkkana, sillä laadullisessa tutkimuksessa aineistosta aina löytyy kaikkea 

kiinnostavaa, jota ei tullut etukäteen miettineeksi ja saattaa syntyä tarve kertoa niistäkin omassa 

tutkimuksessa. On kuitenkin osattava priorisoida ja myönnettävä, että jokaista mielenkiintoista 

seikkaa ei voi tutkia yhdessä tutkimuksessa. On pitäydyttävä siinä rajauksessa, mitä 

tutkimuksessa on alun perin suunniteltu tutkittavaksi ja määritelty tutkimusongelmaksi. Kaikki 

muu on syytä, vaikka kiinnostusta olisikin, jättää toisille tai seuraavaan tutkimukseen. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 104.) 

Tutkijan on jo haastatellessaan ja aineistoa kootessaan mietittävä miten aikoo analysoida kaiken, 

sillä hyvin etukäteen mietitty analyysitapa edistää haastattelun kulkua sekä sen käsittelyn 

suunnittelua. Laadullisen aineiston osalta erilaisia tapoja tehdä analyysi on onneksi useita. 

Laadullisessa analyysissa on monia hyviä ominaisuuksia. Kun analysointitapa on mietitty jo 

ennen haastatteluita, on tutkijan haastattelun aikana helppo analysoida tekemällä havaintoja 

tiettyjen asioiden toistumisesta tai ilmiöistä ja tyypitellä sekä hahmotella valmiita malleja 

havaintojensa kautta. Laadullisessa tutkimuksessa varsinkin määrämuotoisia tekniikoita on 

vähän. Analysoitaessa aineistoa, mahdollisia tekniikoita on monia, ja ei olemassa yhtä ja oikeaa 

tai parempaa tapaa analysoida. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 136.) 

Teemoittelu analysointitapana 

Laadullisten aineistojen kohdalla eri menetelmämahdollisuuksia analysointiin on hyvin paljon, 

jonka lisäksi niiden kehitystyö jatkuu kaiken aikaa, joskin ne ovat hajautettuna eri tieteiden aloille. 

Laadullisen aineiston laadukkaan analyysin varmistamiseksi on tutkijan tunnettava, edes hieman, 

millaisia analyysitapoja olisi käytettävissä. (Eskola ja Suoranta 2003, 160.) 

Reaalimaailmaan sijoittuvan ongelman ratkaisussa teemoittelu on toimiva tapa analysoida 

aineistoa, sillä se mahdollistaa tutkimuksen osalta merkittävien tietojen näppärän poimimisen. 

Myös kirjallisen aineiston osalta teemoittelu mahdollistaa hyödyllisten vastausten esiin saamisen 

tutkimusongelmaa ja teemoja ratkaistaessa, jolloin siitä saadaan paras käytännön hyöty. (Eskola 

ja Suoranta 2003, 178.) 

Käytettäessä temaattista analyysiä aineistosta on tarkoitus alkuun löytää ydinajatukset, joista 

muodostetaan käsitekartta tutkimuksen jonkin teeman ympärille (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 142). 
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Tutkimusongelmaa kirkastavia teemoja voi aina löytyä aineistoa tarkasti analysoimalla, joka 

mahdollistaa useasti materiaalista esiin nousevien teemojen tarkastelun (Eskola ja Suoranta 2003, 

174). Yksittäinen kartta ei välttämättä sisällä montaakaan esille noussutta käsitettä, mutta 

löydettyjä teemoja on todennäköisesti useampi, koska muuten kaikki vastaajat olisivat täysin 

yksimielisiä. Tutkija tulee aktiivisesti työskennellä löytääkseen teemat, sillä ne eivät itsekseen 

nouse esiin aineistosta, ja tulkita niitä. Aineistosta esiin nousevat näkemykset ovat aina 

tutkijakohtaisia ja siten lopputulos on kiinni eritoten tutkijasta, vaikka aineistollakin on osuutensa 

siinä. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 142.) 

Analyysivaiheessa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan haastatteluissa esiin tulleita 

yksityiskohtia, jotka toistuvat useamman haastateltavan osalta. Olennaista on peilata niitä 

haastattelua varten mietittyihin teemoihin. Todennäköisesti juuri nämä teemat juuri nousevatkin 

esiin, mutta yhtä todennäköistä on myös monien täysin uusien, entistä kiinnostavampien, 

teemojen esiinnousu. Voi käydä myös niin, että haastattelua varten esitetyt teemat saattavat 

nivoutua yhteen näiden uusien teemojen kautta. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 173.) 

Teemat mitkä tutkija nostaa analyysin kautta esiin, perustuu aina siihen, miten hän on tulkinnut 

haastateltavan kertomusta. Tulkintaa on tehtäväkin, sillä haastateltavat eivät kerro asioita täysin 

sanoin, joten teemoittelun onnistumiseksi on sanoman ydin löydettävä kertomuksesta. 

Analysoinnin todennäköisesti olennaisin osa on juuri esille nousseiden asianhaarojen tutkiskelu 

toisiinsa nähden, muuten se jää vaillinaiseksi ja pinnalliseksi. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 173–

174.) 

Tutkimukseni haastattelut tehdään teemahaastatteluina, joten niissä kertyy laaja materiaali, jossa 

käydään väkisinkin läpi paljon teemojen ulkopuolelta, sillä haastattelun tarkoitus on saada 

haastateltava rentoon kerronnalliseen olotilaan mahdollisimman analysoitujen vastausten 

saamiseksi. Haastatteluiden aikana siten todennäköisesti nousee esiin uusia mielenkiitoisia 

teemoja. Teemoittelu on siten mielekkäin tapa analysoida haastattelumateriaali, mutta myös 

kirjallinen ennakoivaa poliisitoimintaa koskevan materiaalin analysointi onnistuu täten 

tutkimuksen kannalta parhaiten. 

3.4 Tutkimusjoukko 

Laadullisessa tutkimuksessa perusteellinen analysointi on tärkeämpi kuin tapauksien määrä eli 

analyysin laatu korvaa tapauksien määrän on johtava tieteellinen lähtökohta (Eskola ja Suoranta 

2003, 18). Haastateltavien valintaan vaikuttaa sekä kuinka haastattelua hyödynnetään että itse 
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kohteena oleva joukko. Haastateltaessa vaikka organisaatiouudistuksen vaikutuksia 

henkilökuntaan, on järkevää ryhmitellä haastatteluryhmät sisäisen arvoasteikon mukaan. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 59.)  

Laadullinen tutkimus puhuu usein harkinnanvaraisesta näytteestä, eikä otoksesta, sillä 

tilastoyleistyksistä poiketen tarkoitus on käsittää tiettyä tapausta syvemmältä tai kartuttamaan 

käsitystä jostain lähialueen tapahtumasta tai pyritään paikantamaan vielä tuntemattomia 

käsitteellisiä perspektiivejä (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 58–59). Eskola ja Suoranta (2003, 18) 

mukaan ”Harkinnanvaraisessa otannassa on kysymys tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa 

vahvat teoreettiset perustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa”.  

Jo muutama haastateltava henkilö voi riittää, jotta saadaan merkityksellistä tietoa, koska tehtäessä 

tapaustutkimusta, jokainen haastattelu sisältää valtavan joukon erilaisia havaintoja, mitä 

tarkoittaa, että otos on määrällisesti laaja (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 59). 

Eskola ja Suorannan (2003, 62) mukaan aineistoa on tarpeeksi silloin kun tutkimusongelmaan ei 

saada mitään uudenlaista tietoa lisätapauksien kautta, joten kun uutta tietoa ei synny, on aineisto 

kyllääntynyt eli puhutaan saturaatiosta. Tutkimuksessa voidaan haastatteluita tehdä niin kauan 

kun saavutetaan tilanne, että haastatteluista ei nouse tutkimuksen kannalta enää mitään uutta. 

Tilanteessa, jossa haastateltavat eivät tuota enää ratkaisevaa lisätietoa, voi tutkija tulla 

johtopäätöksen, että aineistoa on riittävästi (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 60).  

Eskola ja Suorannan (2003, 60) mukaan ”Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jo aineistoa 

kootessaan pohtimaan aineiston määrän lisäksi kysymystä aineiston statuksesta, sen teoreettisesta 

merkityksestä tutkimusongelman suhteen”. Tutkimukseen haastateltavaksi pyydettävien tuli 

täyttää tietyt vaatimukset. 

Haastateltavan tuli kuulua poliisipäällystöön tai olla analyysitoimintaa johtava esimies. 

Haastateltavilla tuli olla pitkä kokemus poliisityöstä ja useamman vuoden kokemus 

analyysitoiminasta. Poliisilaitosten edustajien tuli olla analyysitoiminnasta ja sen kehittämisestä 

vastuussa oleva henkilö. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää laajemmin ennakoivan 

poliisitoiminnan edellytyksiä poliisitoiminnassa, joten haastateltavilla tuli olla siten laaja 

kokemus koko organisaatiosta, myös strategiatasolla. 

Tutkimuksessa haastateltava ryhmä muodostettiin lähettämällä aluksi kymmenelle 

poliisilaitoksilla ja Poliisihallituksessa työskentelevälle analyysitoiminnasta vastaavalle 

päällystön edustajalle tai asiantuntijalle. Haastattelupyyntöön vastasi myöntävästi kahdeksan. 
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Haastateltavan ryhmän kokona kahdeksan ei tietenkään ole suuri, mutta otettaessa huomioon 

tutkimusasetelma ja -aihe sekä sen tavoite, on ryhmän koko riittävä.  Mikäli tällä ryhmällä ei 

saavutettaisi aineiston kyllääntymistä eli saturaatiopistettä tai haastatteluita peruttaisiin, oli 

varauduttu pyytämään haastatelluilta ehdotuksia uusista haastateltavista.  

Haastateltavat edustavat hyvin poliisiorganisaatiota niin maantieteellisesti kuin työtehtäviensä 

puolesta. Mitään haastateltavien henkilö tai työpaikkatietoja ei julkaista tässä tutkimuksessa 

anonymiteettisyistä. 

3.5 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa laatuun ja luetettavuuteen vaikuttaa moni eri asia. Oleellista on, että 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa ensimmäisestä suunnitelmasta lopulliseen tuotokseen asti on 

tarkoin harkittu ja suunniteltu. Tämän 4. luvun aikana olen tehnyt selkoa tutkimuksen 

työvaiheista, aineistosta ja menetelmistä myös laadun ja luotettavuuden näkökulmasta.  

Henkilökohtainen yli 30 vuoden työkokemus poliisihallinnon eri yksiköissä, monissa eri 

tehtävissä perustasolta aina asiantuntijana työskentelyyn sekä päällystötehtäviin, luo pohjaa 

tutkimuksen toteutukselle. 

Tutkijan on tiedostettava kvalitatiivista tutkimusta tehdessään koko ajan, että hän on tutkimuksen 

olennainen työkalu, jonka tulee asennoitua peittelemättömästi omaan subjektiviteettisyyteensä. 

Parhaiten tämä näkyy lopputuotoksessa, joka yleensä pitää sisällään tutkijan omakohtaista 

mietiskelyä. (Eskola ja Suoranta 2003, 210.)  

Tutkimusta tehdessäni olen pyrkinyt erityisesti avoimuuteen ja löytämään oikeat tutkimuksen 

vaatimat hyväksytyt menetelmät, jotta luotettavuus ja laatu säilyisi mahdollisimman korkealla 

tasolla. Tutkimuksen aikana tulee tietysti välttää virheitä, mutta niitä kuitenkin saattaa sattua 

minkä vuoksi luotettavuuden sekä pätevyyden vaihtelevuus on mahdollista Tutkimuksesta 

riippumatta, näitä arvoja on pohdittava ja arvioitava kaiken aikaa (Hirsjärvi ym. 2018, 231). 

Perinteisesti laatua ja luotettavuutta lähestytään reliabiliteetin ja validiteetin kautta, vaikka 

Eskolan ja Suorannan (2003, 211) mukaan totutusti määriteltynä termit eivät täysin luonnutkaan 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta perustelemaan. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 160) tiivistävät 

termien merkityksen seuraavasti ”metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta 

käsitellään yleensä validiteetin (tutkimuksessa on tutkittu sitä mitä on luvattu) ja reliabiliteetin 

(tutkimustulosten toistettavuus) käsittein”. He esittävät myös, että kvalitatiivisten tutkimusten 
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osalta kyseisten termien käyttöä kyseenalaistetaan, sillä peilaavat enemmän kvalitatiivisia 

tutkimuksia alkuperäisen syntyhistoriansa vuoksi.  

Reliaabeliutta voidaan kuitenkin luonnehtia useammalla tavalla. Lopputulos on reliaabeli, kun 

kaksi tutkijaa pääsee samaan tulokseen tai vastaavasti, kun esimerkiksi sama haastateltava 

haastatellaan useampaan kertaan ja saadaan joka kerta samanlainen tulos. Voidaankin todeta, että 

termi on ymmärrettävissä tulosten toistettavuutena, tutkimus kykenee tuottamaan ”ei-

sattumanvaraisia” tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2018, 231.) 

Tutkimukseni aihe on erittäin ajankohtainen ja tietotekniikan nopean kehityksen vuoksi myös 

tutkimushetkeen sidonnainen. Tutkimustulokset peilaavat tutkimushetken tilannetta niin 

teknologian, lainsäädännön kun organisaation tavoitteidenkin suhteen. Samanlaisen tuloksen 

saaminen on todennäköistä vain sen aikaa, kun kokonaistilanne säilyy samanlaisena, joten 

toistettavuutta haettaessa tutkimus olisi tehtävä nopeasti uudelleen. Haastattelut varsinkin toivat 

esiin sen, että teemahaastattelu oli juuri oikea metodi toteuttaa ne. Esimerkiksi 

lomakehaastatteluilla ei olisi saatu niin syvällisiä ja avoimia vastauksia, kun nyt saatiin. 

Lopputulos ei todennäköisesti haastatteluidenkaan osalta olisi erilainen, vaikka toinen tutkija 

tekisi ne, vaikkakin persoonakohtaisia pieniä eroja olisi odotettavissa. Uskonkin tutkimuksen 

menetelmien olevan, tutkimuksen tavoite ja aihe huomioiden, juuri oikeanlaiset ja luotettavat.  

Toisena arviointikriteerinä on validius eli pätevyys. ”Validius tarkoittaa mittarin tai 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä mitä sen on tarkoituskin mitata.” (Hirsjärvi ym. 2018, 

231.) On tutkimuksen kannalta oleellista, että tutkimusmenetelmät ovat tutkimuksen kannalta 

mahdollisimman hyvin siihen soveltuvia. On riski, että tutkija luulee käyttävänsä tutkimuksessaan 

mittareita tai menetelmiä, jotka vastaavat todellista tilannetta, mutta näin ei tosiasiassa olekaan. 

Tuloksen voivat olla epäpäteviä tai niitä ei katsoa todellisuutta vastaaviksi, jos tutkija manipuloi 

tuloksia näkemystään vastaavaksi. (Hirsjärvi ym. 2018, 231–232.)  

Yksi validiuden tavoista on myös haastateltavien luotettavuus, joka on selvitettävissä eri lähteitä 

käyttäen tai varmistamalla toisilta asiantuntijoilta. Uskottavuutta voidaan mitata haastateltujen ja 

tutkijan näkemysten yhdenmukaisuudella. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 189.) 

Eskola ja Suoranta (2003, 211–212) tiivistävät tutkimuksen uskottavuuden neljään kohtaan:  

 ”tutkijan on tarkistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien 

käsityksiä” 

 ”tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, vaikka yleisesti 

naturalistisessa paradigmassa katsotaankin, etteivät yleistykset ole mahdollisia” 
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 ”varmuutta tutkimukseen lisätään ottamalla huomioon tutkijan ennakko-oletukset” 

 ”vahvistavuus tarkoittaa sitä, että tehdyn tutkinnan saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä 

tarkastelleista tutkimuksista”.  

Tutkimusta haastatteluita rakentaessani olen tarkkaan miettinyt teemoja ja niitä pohjustavia 

tutkimuskysymyksiä sekä verrannut niitä koko tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimusongelmaa 

selvittäessäni olen pyrkinyt tukeutumaan ainoastaan tarkastettuihin materiaaleihin, kuten 

väitöskirjoihin sekä viranomaisten tekemiin selvityksiin ja raportteihin. Sähköisiä materiaaleja on 

valtavasti saatavilla internetin kautta ja niiden luotettavuuden arvioinnissa on oltava erityisen 

tarkkana. Erilaisten ilmiöiden faktantarkastus on työlästä ja usein toivotonta, joten tietolähteiden 

luotettavuus on nykypäivänä tutkijalle iso haaste. 

Haastatteluista tekemieni johtopäätökset teen mahdollisimman objektiivisesti, tiedostaen omat 

käsitykseni käsiteltävistä asioista. En tutkijana itse ole analyysityössä mukana, vaan katson 

tutkimusongelmaa sekä haastatteluita tehdessä ja analysoitaessa ulkopuolisena yleisesti 

poliisitoiminnan näkökulmasta, mikä mielestäni on omiaan tuomaan tutkimukseen 

objektiivisuutta. Haastatteluissa kaikki teemat ja kysymykset käydään tarkasti läpi ja varmistan, 

että ymmärsin asian niin kun haastateltava sen tarkoitti. Vastaukset pyritään myös lopuksi 

kysymyskohtaisesti tiivistämään, jolloin väärintulkitsemisen vaara pienenee. Haastateltavien 

vastauksia pyritään myös siteeraamaan, jolloin haastateltavan ääni tulee suodattamattoman esiin.  

Tutkimusta tehdessä on syytä pohtia myös sen eettisiä näkökulmia. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 

147) ihmettelevätkin kuinka vähän laadullisen tutkimuksen yhteydessä nostetaan esiin 

tutkimuseettisiä ja moraalisia näkökulmia, varsinkin kun nykypäivänä suositaan hyvin 

vapaamuotoista tiedonhankintaa, jolloin pikemminkin tutkimukseen tulisi kohdistaa eettistä 

tarkastelua. Heidän mukaansa tutkijan asema sisällään jo luo mahdollisuuden kohdella 

asiattomasti tai jopa aiheuttaa vahinkoa, josta syntyisi normaalia elämää suurempi eettinen 

ongelma ja mitä avoimemaksi tiedonhankinta muodostuu, sitä merkityksellisemmäksi nousee 

tutkimuseettisten vaarojen puntarointi.  

Tutkimukseni aikana olen pohtinut jokaista vaihetta myös eettisyyden kannalta. Tutkimuslupa on 

asianmukaisesti hankittu Poliisihallitukselta ja jokainen haastateltava on lupautunut 

haastateltavaksi ja haastattelujen aluksi on erikseen vielä keskusteltu haastateltavan oikeuksista. 

Samoin haastatteluiden tallennukset on kerrottu tarkkaan, miten ne tehdään ja miten säilytetään, 

kuten myös tutkimuksen tulos tullaan raportoimaan myös haastateltaville.  
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Tutkijan ja tutkittavien välillä ei myöskään saa olla minkäänlaista riippuvuussuhdetta, kuten 

opettaja ja oppilas, millä olisi helposti vaikutus siihen, miten tutkittava asennoituu 

vapaaehtoisuuteen. Tietojen käsittelyssä on myös oleellista niiden luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti niin tutkimusta tehdessä kuin sitä julkaistaessa. (Eskola ja Suoranta 2003, 55.) 

Tutkimuksessa ei julkaista haastateltavista yksityiskohtaisia tietoja ja haastatteluissa pyritään 

häivyttämään haastateltavan tunnistamismahdollisuus. Tutkimustani tehdessä noudatetaan myös 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa” ohjeistusta.  
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4 Teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä esitellään tietojohtamiseen ja siihen liittyvien 

tiedon johtamisen sekä tiedolla johtamisen yhteyttä ennakoivaan poliisitoimintaan. Tutkimuksen 

kohteena on ennakoivan poliisitoiminnan tietoanalyyttisten ennustamisteknologioiden 

hyödynnettävyys poliisitoiminnassa, joten teoreettisen viitekehyksen loogisuuden kannalta on 

välttämätöntä käsitellä tietojohtamiseen liittyvät perusmääritelmät sekä tiedon merkitys 

poliisitoiminnan tuloksellisuuteen rikoksia ennalta estävänä elementtinä. Ennakoivan 

poliisitoiminnan oleellinen osa on tieto, joten se liittyy vahvasti tietojohtamiseen.  

2000-luvun alkupuolelta on puhuttu tietojohtoisesta poliisitoiminnasta, jonka oleellinen osa on 

myös tieto. Tiedon hallinta vaikuttaa koko poliisitoimintaan sekä poliisin strategiseen 

johtamiseen. Poliisin käyttöön kerättyä informaatiota voidaan kutsua turvallisuustiedoksi, jonka 

luonnetta, käyttöä ja käyttökelpoisuutta määrittelee monimutkainen ja ristiriitainen turvallisuuden 

käsite. (Virta 2006, 110.)  

Ennakoivassa poliisitoiminnassa keskeistä on massatiedon (Big Data) kerääminen, ja sen 

analysointi koneopetettujen algoritmien kautta, jotta kyettäisiin ennustamaan rikoksia tai poliisin 

toimintaa edellyttäviä tilanteita sekä ratkaisemaan jo tapahtuneita rikoksia. Tällaisen järjestelmän 

tuottamalla tiedolla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi sekä strategiseen että operatiiviseen 

johtamiseen, joten on oleellista käsitellä johtamisen rajapintoja eri näkökulmista.  

Tieto on ehdoton edellytys sille, että poliisi voisi ennalta estää tai ennakoida rikoksia. Poliisilla 

on myös suuri vastuu hallussaan olevasta ja käytettävästä tiedosta, joten sen luotettavuus, laatu ja 

käyttökelpoisuus ovat oleellisen tärkeitä tunnusmerkkejä. (Virta 2006, 116–117.) Ennakoivan 

poliisitoiminnan oleellinen osa on juuri tieto, data, mitä algoritmit käsittelevät, tehden ennusteita 

ja analyysiä. Ilman tietoa ei ole ennakoivaa poliisitoimintaa, ja jotta kokonaisuus toimisi, tulee 

tietoa johtaa. Järjestelmän toimiessa voimme perustaa johtamisemme tietoon eli voidaan puhua 

tiedolla johtamisesta. 

Tutkimuksessa lähestytään ennakoivaa poliisitoimintaa sekä teoreettisen että aineistollisen 

triangulaation näkökulmasta. ”Triangulaatiolla pyritään paitsi löytämään uusia näkökulmia myös 

lisäämään tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä” (Hirsjärvi ym. 2018, 233). 

Alla teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostunut tiedon kehä. 
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Kuva 1: Tiedon kehä 

 

4.1 Tietojohtaminen 

Miksi tiedolla itsessään on oleellinen merkitys tietojohtamisessa? Asian on kiteyttänyt jo 399ekr. 

filosofi Platon Theaitetos-dialogissa, jossa hän totesi, että tieto on samaa kuin oikea käsitys 

yhdessä selityksen kanssa, selittämätön sen sijaan jää tiedon ulkopuolelle (Platon, 201d). On siis 

aivan oleellista tiedon hyödyntämisen kannalta, että johtamisen pohjana on analysoitu todennettu 

tieto. 

Tietojohtaminen ei ole syntynyt tyhjästä ja siitä voidaan erottaa muita johtamisen tasoja. 

Tietojohtamistutkimuksen juuret ovat 1980-luvulla, jolloin kiinnostus tiedon olemuksesta 

muuttui, ja aiheesta alkoi ilmestyä kirjallisuutta ja termi knowledge management alkoi näkymään 

lehtiartikkeleissa (Dalkir 2005, 12). Suomessa tietojohtamisesta alettiin puhua hieman 

myöhemmin 1990-luvulla (Laihonen ym. 2013, 6). Suomessa käsitettä knowledge management 

on pyritty määrittelemään ja kääntämään mahdollisimman osuvasti ja nykyään siitä käytetään 

määritelmää tietojohtaminen tai tietämysjohtaminen. Itse käytän termiä tietojohtaminen. 

Knowledge management -termiä käännettäessä, on aina huomioita myös missä kontekstissa sitä 

käytetään. Girard ja Girard (2015, 2–13) esittivät julkaisussaan termille yli 100 erilaista 

määritelmää, jotka oli kerätty eri maista ja eri asiayhteyksistä.  

Monet tietoon liittyvät käsitteet eivät ole vielä vakiintuneet, jota osaltaan vaikeuttaa se, että tieto 

itsessään ja siihen liittyvät ilmiöt ovat abstrakteja. Täsmällinen käsitteistö on kaiken pohjana, jotta 

asioita voidaan kehittää ja niistä voidaan puhua ja kirjoittaa ymmärrettävästi. Tietojohtamisen 
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kehittymiselle onkin ollut keskeistä teknologian nopea kehittyminen, joka on mahdollistanut 

uudenlaisia tapoja tiedon ja informaation säilyttämiseen, analysointiin ja välittämiseen. Kuten 

tiedämme kokemuksesta, teknologia on samalla luonut myös uusia haasteita, kun tietoa tulee liian 

paljon käsiteltäväksi. (Laihonen ym. 2013, 5.) 

Valtiovarainministeriö määrittelee verkkosivuillaan tietojohtamisen johtamisen osa-alueeksi, 

jolla ”pyritään lisäämään organisaation kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella” 

(valtiovarainministeriö 2018). Tietojohtamista tulee hyödyntää varsinkin strategisia tavoitteita 

asetettaessa mutta myös operatiivisessa johtamisessa. 

Valtionhallinnossa tietojohtamisella pyritään tiedon järjestelmälliseen hyödyntämiseen osana 

valmistelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa niin valtioneuvostossa kuin virastoissa ja 

laitoksissakin. Tietojohtamisella parannetaan toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, 

kunhan hyödynnetään uudet teknologiat, jotka tarjoavat huomattavasti aiempaa tehokkaampia 

ratkaisuja tiedon keräämiseen ja käsittelyyn. Tämä kuitenkin edellyttää innovatiivisuuta, 

toimintatapojen uudistamista, koulutusta ja tietovirtojen avaamista laajempaan käyttöön niin 

organisaation sisällä kuin sen ulkopuolelta. (valtiovarainministeriö 2018.) 

Juha Syrjän (2019, 26) väitöstutkimuksen mukaan Ratcliffe (2008) on todennut, että tieto on 

jalkautunut myös poliisin operatiiviseen kielenkäyttöön. Rikollisuuden ehkäisemistä vaikeuttaa 

kuitenkin edelleen selkeän käsitteistön puuttuminen tiedon talteenotosta, säilyttämisestä, 

hakutoiminnoista, siirtämisestä ja soveltamisesta. 

Poliisiorganisaatiossa on erittäin paljon hiljaista tietoa. Perinteinen poliisin tietojohtamisen tapa 

on kokemuspohjainen, hiljainen ja intuitiivinen ”katutietämys”, jonka pohjalta on tehty paljon 

ennakoivaa poliisityötä. Kokemukseen perustuen partionjohtaja on kertonut minne mennä 

viikonlopun yötunteina tappeluita estääkseen tai minne mennä lauantaiaamuna puhalluttamaan. 

Jofren (2011, 7) mukaan Alavi ja Leider (2001) antavat ymmärtää, että usein hiljaista tietoa 

pidetään arvokkaampana kuin eksplisiittistä tietoa. Tiedon molemmat ulottuvuudet ovat kuitenkin 

toisistaan riippuvaisia ja olennainen osa tietoa, sillä hiljainen tieto antaa taustan eksplisiittisen 

tiedon kehittymiselle ja tulkinnalle. Tiedon dynamiikan ymmärtäminen on siten oleellisen tärkeää 

sen johtamisen kehityksen kannalta. Tietojohtaminen tieteenalana keskittyy kollektiivisen tiedon 

käyttöön organisaatiossa kilpailukyvyn lisäämiseksi innovoinnin ja muutoskyvykkyyden avulla. 

(Jofre 2011, 7.) Hiljaisen tiedon hyödyntäminen on käytännössä haasteellista, sillä se on 

kokemuksellista henkilölle kertynyttä tietämystä, joka on osin tiedostettua, osin tiedostamatonta. 
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Vaikka tieto olisikin tiedostettua, voi sen pukeminen sanoiksi olla vaikeaa, minkä vuoksi sen 

siirtäminen johtamisen käyttöön on haasteellista. 

Kaikilla tiedon tasoilla on olemassa omanlaisensa tietosisältö. Ymmärtääkseen tietojohtamista 

tulee ymmärtää sen peruskäsitteistö ja tiedon eri tasot. Näitä käytetään edelleen hyvin 

epämääräisesti. Tietojohtamisen nuoruudesta tieteenalana ja sen nopeasta kehityksestä kertoo 

hyvin se, että tilanteesta riippuen tieto voi tarkoittaa dataa, viisautta tai vaikka totuutta, jota 

sekoittaa vielä entisestään englanninkielisten käsitteiden käyttö. Englanninkielisten käsitteiden 

käyttö on usein hyvin epäloogista ja kirjoittajasta ja kontekstista riippuen tieto käännetään 

information, intelligence, fact tai knowledge. Myös suomenkielisiä käsitteitä käytettäessä 

sekaantumisen vaara on suuri. Puhutaan tietojohtamisesta, informaatiojohtamisesta, 

tietämysjohtamisesta tai tietojohtoisuudesta. (Laihonen ym. 2013, 5.) 

Antaako tietojohtaminen meille sitten jotain uutta johtamisen kenttään? Tietojohtamisen 

katsotaan tarjoavan organisaatiolle tiedon eri muotojen kuvaamiseksi ja ymmärtämiseksi eri 

malleja ja käsitteitä, samalla selkiytetään tiedon roolia osana organisaation toimintaa. 

Tietojohtaminen tarjoaa tietojen hallintaa vaativia johtamisen malleja sekä tuo teknistä 

järjestelmäosaamista käytännön toteutukseen. (Laihonen ym. 2013, 7.) 

 

Kuva 2. Tietojohtamisen näkökulmat (Laihonen ym. 2013, 7) 

 

Kuvassa 2 tietojohtamisen lähtökohdaksi on otettu modernin tieto ja palveluyhteiskunnan 

johtamishaasteet. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, tulee tietojohtamisen syvin olemus 

ymmärtää. Niitä ovat arvonluontiprosessi, johtamiskäytännöt ja johtamistyökalut. Tarkasteltaessa 

tietojohtamista tietoperustaisen arvonluontiprosessin ymmärtäminen kautta, on ymmärrettävä, 

miten tiedosta luodaan arvoa erilaisissa organisaation prosesseissa ja toimintaympäristöissä. 

Tarkasteltaessa tietojohtamista johtamiskäytäntöjen kautta on tiedostettava, että tärkeiden 

tietoresurssien tunnistaminen, kehittäminen ja johtaminen mahdollistuu vasta kun organisaatio on 
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selvittänyt miten se luo arvoa sidosryhmille. Jos tarkastelunäkökulma on käytännön 

johtamistyökalut, tulee siinä huomio kohdistaa siihen, miten aineettomista tietoprosesseista 

saadaan parempi tulos sekä miten erilaisia uusia teknologian mahdollistamia välineitä voidaan 

hyödyntää johtamisen tukena. (Laihonen ym. 2013, 7–8.) 

Tietojohtaminen tulee kulkea matriisimaisesti läpi koko organisaation ja olla alisteinen myös 

kokonaisstrategialle. Poliisitoiminnassa käytännössä tietojohtaminen ei ole noussut tähän rooliin, 

vaikka tietojohtoisuudesta on puhuttu jo pitkään. Suomalaiseen poliisitoimintaa käsittelevää 

keskusteluun tuli mukaan intelligence-led policing käsite 2000-luvun alussa. Suomennettuna 

termi tarkoittaa mm. tieto-ohjattua tai informaatio-ohjattua poliisitoimintaa (Virta 2005, 85). 

Tietojohtamisen asema vaihtelee poliisiorganisaatiossa edelleen, minkä voi havaita myös 

strategisten painopisteiden seurantaan käytettävien mittareiden kehittämistarpeena. Vaikuttavuus 

on yleensä yhtenä strategisena tavoitteena, mutta käytännössä mittareita tai muutakaan tietoa 

tämän seurantaan ei juuri ole. Perinteisesti päätöksenteon tukena oleva tieto perustuu pitkälti 

siihen, millaista dataa on kerätty, ja mitä siitä on saatu analysoiduksi, kun prosessin tulisi olla 

käänteinen eli kaiken tulisi fokusoitua siihen mitä oikeasti halutaan päättää. Kun tietojohtaminen 

on osa strategista toimintaa, ohjaavat tavoitteet ja päätöksentekoon tarvittavan tiedon 

muodostamista eikä toisin päin (Leskelä ym. 2019, 50.)  

Tietojohtamisen prosessien tulee olla olennainen osa organisaation toiminnan prosesseja, jotta 

tieto tukee ydintehtävää ja sen arvo konkretisoituu. Käytännössä onnistunut tietojohtaminen on 

tiedon jakamista, soveltamista ja käytäntöjen luomista sekä tiedon systemaattista käyttöä. 

Tietojohtaminen on prosessikokonaisuus, jonka keskiössä ovat tiedon luomisen, keräämisen, 

organisoinnin, jalostamisen, jakelun ja ylläpidon vaiheet. Prosessia ympäröivät sen 

mahdollistavat tekijät: henkilöstön organisointi, johdon päätöksenteko, tieto- ja 

viestintäteknologia sekä kaikkein tärkeimpänä organisaatiokulttuuri (kuva 4). (Laihonen ym. 

2013, 28.) 
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Kuva 4. Tietojohtamisen prosessi ja sen mahdollistavat tekijät.  (Laihonen ym. 2013, 28) 

 

Tiedosta on tullut organisaatioille tärkeä kilpailutekijä (Sydänmaalakka 2007, 175). 

Huippuosaajat ovat entistä halutuimpia, ja yritykset kilpailevat parhaista osaajista. Puuttuva 

osaaminen onkin merkittävin organisaation toiminnan kehittämistä rajoittava tekijä. Tiedosta on 

tullut niin yrityksille kuin niiden työntekijöille merkittävää pääomaa. (Sydänmaalakka 2007, 

176.) Nykyään puhutaan myös paljon tiedon vuotamisesta eli tietopääoma häviää organisaatiosta 

pois lähtevän työntekijän mukana. 

4.2 Tiedon johtaminen 

Tiedon johtamisella on organisaatiossa aina tarve ja sen perimmäinen tavoite on tiedon tehokas 

soveltaminen päätöksentekotilanteessa (Sydänmaalakka 2007, 182). Tiedon ja sen hallinnan 

merkitys on kasvanut merkittävästi, jonka seurauksena analyysitoimintaa on kehitetty, 

strategisten tiedonhallintavälineitä on tuotu markkinoille ja standardoitu sekä tietojärjestelmiä on 

yhtenäistetty. Tästä kehityksestä on ollut seurauksena, että niin kansallisella kun Euroopan 

unionin tasolla on käynnissä yhteistyöhankkeita. (Virta 2005, 5.)  

Tiedon kuten osaamisenkin johtaminen lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta, visiosta ja 

tavoitteista. Näiden on oltava selvillä, jotta voidaan määritellä ydintehtävä. (Sydänmaalakka 

2007, 136.) Tiedolla ei itsessään ole mitään arvoa, jos sitä ei käytetä. Tiedon johtamisen tärkein 

tavoite on saada sovellettua uutta tietoa käytäntöön. (Sydänmaalakka 2007, 176.) 

Tietotulvasta on tullut meille yhä suurempi haaste, sillä organisaation tulisi kyetä johtamaan ja 

hallitsemaan kaikkea sitä valtavaa tietomäärää mitä nykyisin on saatavilla. Viime vuosina 
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tietotulvan jäsentäminen tiedon räjähdysmäinen kasvu on asettanut suuria haasteita niin yksilöille 

kun organisaatioille. (Sydänmaalakka 2007, 175.) 

Toisaalta yksi organisaatioiden keskeisimpiä ongelmia ja tehokkuushaasteita on ollut se, että 

organisaatiossa ei tiedetä, mitä he itse asiassa tietävät, joka voi johtaa monesti siihen, että tietoa 

haetaan tai asioita keksitään turhaan uudestaan (Sydänmaalakka 2007, 175). Parhaimmassa 

tapauksessa tiedämme mitä tiedämme, kun pahimmillaan emme edes tiedä, ettemme tiedä.  

Tarvittava tieto voi olla myös jossakin tai jollakin organisaatiossa ja sen olemassaolo tiedetään 

mutta sitä ei kyetä paikallistamaan. Yksi suurimpia ongelmia on se, ettei edes tiedetä, mitä meidän 

pitäisi tietää. Lisäksi varsinkin isoissa organisaatioissa ongelmana voi olla tiedon saaminen 

kaikkien ulottuville. (Sydänmaalakka 2007, 175–176.) Tiedon olemassaolon hahmottamisen 

tasoja on havainnollistettu kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Mukaillen tiedon olemassaolon hahmottamisen tasot. (Sydänmaanlakka 2007 ja J. Syrjä 

25.6.2020) 

Hyvällä tiedon johtamisella yksikään taso ei ole ongelma, ehkä haaste. Määrätietoisella 

johtamisella voidaan hahmottaa mikä on kulloinkin tiedon hahmottamisen taso, jolloin tilanteen 

korjaavat toimenpiteet on mahdollista tehdä. 

Tiedon johtamisen kannalta haasteellinen tilanne on, että ei tiedetä, että tiedetään. Tilanne voi 

johtua esimerkiksi siitä, että tieto mikä on olemassa ja hallussa, on hiljaista tietoa. Hiljainen tieto 

on perehtymisen ja kokemusten myötä syntynyttä tiedostamattomia tietoja ja taitoja, joita on 

joskus vaikea pukea sanoiksi. Hiljainen tieto on luonteeltaan usein tunnepitoista ja siksi sitä voi 

olla vaikea eritellä ja dokumentoida. (Kesti 2005, 51.) 
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Tiedon johtamisen prosessin kulmakivi on, että strategia ja tavoitteet on määritelty täsmällisesti, 

koska ne määrittelevät, mikä tieto on tärkeää ja mikä ei. Myös tiedon johtamisen merkitys terminä 

eli mitä sillä tarkoitetaan, tulee määritellä tarkasti, sillä käsitteenä se on epämääräinen. 

(Sydänmaalakka 2007, 176.)  

Sydänmaalakka (2007, 177) on kuvannut kirjassaan tiedon johtamisen prosessia (kuva 6), joka 

toimii samalla sen viitekehyksenä. Siinä hän esittää tiedon johtamisen alaprosesseina, joissa 

luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan tietoa. Näiden prosessien tavoite on 

muuttaa yksilön tieto tiimin tiedoksi ja saada piilevä tieto muuttumaan havaittavaksi tiedoksi. 

Prosessin tavoite on saada parempaa tietoa sovellettavasi päätöksentekotilanteessa, jotta 

tekisimme parempia toimintaamme ohjaavia päätöksiä. 

 

 

 

Kuva 6. Mukaillen tiedon johtamisen viitekehys.  (Sydänmaanlakka 2007, 177) 

 

Alaprosessit tarvitsevat toteutuakseen vahvan organisaation tuen oppimiselle, jossa auttavat 

lisäksi hyvä henkilöstöjohtaminen ja tehokkaat tietojärjestelmät. Prosessien kannalta on oleellista 

myös yksilön sekä tiimin kyky ja halu oppia uutta, valmius muuttua, jakaa ja varsinkin soveltaa 

tietoa päätöksentekotilanteessa. Tiimin roolia ei voi olla korostamatta. Poliisitoiminnassakin 

ryhmällä on suuri merkitys. Se on organisaation oppimisen tiedon jakamisen perusta, jonka 

sisäisen tiedon jakamisen taso heijastuu koko organisaatioon. (Sydänmaanlakka 2007, 176–177.) 
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Puitteet tiedon johtamiselle tulee kuitenkin organisaation toimintakulttuurista, jonka arvojen, 

kuten yksilön kunnioitus, avoin kanssakäyminen ja jatkuvan oppimisen tukeminen, tulisi tukea 

avoimella ja osallistavalla johtamisella. Tiedon johtamista tulee tukea myös epämuodollisen 

kommunikoinnin ja runsaan palautteen kautta. (Sydänmaanlakka 2007, 177–178.) 

Tieto ei itsessään saa ohjata johtamista. Emme voi kerätä tietoa ja sen jälkeen katsoa mitä sillä 

tekisi tai mikä osa siitä olisi käyttökelpoista. Tiedon johtamisen lähtökohtana tulee olla nykytilan 

analyysi. On selvitettävä, saammeko tietoa riittävästi ja luodaanko sitä tehokkaasti. Tukeeko 

organisaation infrastruktuuri tiedon tehokasta hankintaa, varsinkin organisaation ulkopuolelta, 

jakamista sekä sen säilyttämistä? Osaammeko hyödyntää ja soveltaa tietoa tai tunnistammeko 

organisaatiossa jo olevan tiedon ja sen uudelleenkäyttömahdollisuuden? Vastausten perusteella 

on mietittävä ovatko prosessit kunnossa ja miten niitä parannetaan. Sydänmaalakka (2007, 201) 

on kuvannut kirjassaan ensimmäiset askeleet tiedon johtamisen toteutuksessa (kuva 7), josta saa 

yleiskuvan tilanteesta ja sen kautta pystyy hahmottamaan tiedon johtamiseen liittyviä tekijöitä. 

 

Kuva 7. Ensimmäiset askeleet tiedon johtamisen toteutuksessa.  (Sydänmaanlakka 2007, 201) 

 

Tiedon johtamisen ja tehostuvan tiedonhallinnan mahdollisuudet ovat monitahoiset ja avaa myös 

kehityssuuntia. Taitavalla tiedon johtamisella voidaan organisaation asemaa ja tehokkuutta 

kasvattaa. Ennakoivaa tietoa, vertailevaa taustatietoa ja kehitystä kuvaavia analyyseja tulee 

hyödyntää entistä laajemmin. Tiedon hyödyntämisessä, analysoidun tiedon tarjonnassa ja tiedon 

jakelussa olisi kehittämisen varaa. (Karhula 2010, 1–2.) 
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4.3 Tiedolla johtaminen 

Maailma muuttuu ja poliisinkin toimintaympäristö siinä mukana. Tiedosta ja tiedon hallinnasta 

on tullut niin tärkeä osa poliisitoimintaa ja poliisin strategista johtamista, että nykyään puhutaan 

tietojohtoisesta poliisitoiminnasta (Virta 2005, 110).  

Tiedolla johdettaessa päätökset tehdään analysoidun tiedon perusteella. Tiedolla johtaminen on 

osa laajempaa tietojohtamisen kenttää, jossa arvoa luodaan aineettomista voimavariosta. 

Huomionarvoista on, että nämäkään termit eivät ole synonyymeja. Tiedolla johtamisen koostuu 

tiedon tuottamisesta sekä sen hyödyntämisestä. (Kosonen 2019, 2). 

Jalonen (2015, 40) määrittelee tiedolla johtamisen tavoitteena olevan informaation puutteesta 

johtuvan epävarmuuden vähentämisen sekä informaation paljoudesta ja/tai toimintatilanteen 

monimutkaisuudesta syntyvän monitulkintaisuuden hallitseminen (Jalonen 2015, 40). Tiedolla 

johtaminen voi olla myös niitä organisaation toiminnan johtamisen toimintatapoja, joilla 

organisaatiossa tietoa jalostetaan ja hyödynnetään (Laihonen ym. 2013, 28). 

Tietoon perustuvalla johtamisella eli tiedolla johtamisella on poliisitoiminnassa keskeinen rooli. 

Poliisin johtaessa ja tehdessään päätöksiä, oli sitten kyseessä partionjohtaja, tilannejohtaja, 

yleisjohtaja tai vaikka tutkinnanjohtaja, on jo pelkästään toimenpiteen kohteena olevan 

perusoikeuskysymys, että poliisin johtaminen perustuisi mahdollisimman relevanttiin tietoon. 

Tämä tietysti korostuu operatiivisessa toiminnassa, mutta on läsnä lähes kaikessa, ainakin 

poliisitoiminnallisessa johtamisessa. Poliisi siis tarvitsee johtamiseen mahdollisimman paljon ja 

mahdollisimman relevanttia tietoa päätöstensä tueksi. Tällaista johtamista kutsutaan suomalaisen 

asiasanasto- ja ontologiapalvelu Finton (2018c) mukaan tietoperustaiseksi päätöksenteoksi 

”knowledge-based decision-making”, eli päätös tehdään analysoidun tiedon perusteella.  

Poliisiorganisaatiossa tulee tehtäviin liittyen valtavasti tietoa ja yksittäinen poliisi työssään saa 

kokemuksiin ja havaintoihin perustuvaa tietoa. Ellei sitä kerätä järjestelmällisesti, ei se palvele 

johtamista ja päätöksentekoa. Järjestelmällisen analyysin avulla kyetään kerätystä tietoaineistosta 

kokoamaan, käsittelemään ja ryhmittelemään tietoa huomattavasti tehokkaammin, jonka 

perusteella edelleen voidaan parantaa tiedolla johtamista. Kokemusten ja havaintojen kerääminen 

sekä analysointi antaa mahdollisuuden kehittää toimivampia ratkaisukeinoja ongelmiin sekä 

yhtenäistää poliisin toimintatapoja. Poliisissa ei ikävä kyllä edelleenkään aina mielletä tiedon 

keräämistä ja analysointia hyödylliseksi oman työnsä kannalta, varsinkaan jos ei koeta saavansa 

antamalleen informaatiolle vastinetta. 
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Tiedolla on korostunut rooli nykypäivän organisaatioissa. Puusan ja Eerikäisen (2011, 43) 

mukaan Drucker (1993) ja Karvonen (2001) pitävät tietoa, tietämystä ja osaamista nykypäivän 

kaikkein tärkeimpänä tietoyhteiskunnan voimavarana ja tuotannon tekijänä.  

Tietopääoma on yleensä syntynyt datasta, informaatiosta, tiedosta sekä osaamisesta. Informaatio 

on dataa, mutta vain silloin, kun sillä on vastaanottajalle informatiivista arvoa, muuten se jää 

ainoastaan kohinaksi. Tieto puolestaan sisältää sekä informaation että sen vaikutuksen, jolloin 

informaatio on muuttunut havaittavaksi tiedoksi, joka taasen voi muuttua osaamiseksi, jos tietoa 

kyetään käyttämään jonkin tehtävän tekemiseksi. (Puusa ja Eerikäinen 2011, 43).  

Tiedolla johtaminen ei siis ole pelkkää tiedon tuottamista, hallintaa, säilyttämistä ja analysointia, 

vaan sillä on toinen yhtä vahva puoli, joka on tiedon hyödyntäminen. Tämä ei onnistu ilman 

ihmisiä sekä heidän kykyänsä, tahtoa ja mahdollisuutta soveltaa tietoa päätöksenteossaan. 

Onnistuakseen, tiedolla johtaminen tulee ymmärtää kokonaisuutena, jossa yhdistyy teknologia, 

ihminen, organisaatio ja työtehtävät. (Kosonen 2019, 1). 

Lisääntynyt valtava tiedon määrä luo kompleksisen ympäristön, jossa johtaminen sisältää monia 

ongelmia, niin kognitiivisia kuin rakenteellisia. Päättäjät helposti korostavat mieluummin lyhyen 

tähtäimen ratkaisuja, jotka tuntuvat huomattavasti helpommalta päätöksentekohetkellä, mutta 

silloin päätökset tehdään usein pitkän tähtäimen kustannuksella. Päätöksenteko voi itsessään olla 

hyvin vaikeaa, varsinkin jos sen joutuu tekemään sellaisen tiedon varassa, jota on osattava myös 

tulkita. Tämän vuoksi päätöksenteon pohjaksi usein pyritään löytämään loogisia yksinkertaisia 

selityksiä tai kiistatonta näyttöä. Vaikka sanotaan, että tulevaisuutta ei voi ennustaa tuntematta 

historiaa, niin sitä ei saa kuitenkaan ylikorostaa, koska voi tapahtua myös asioita, joiden luultiin 

olevan mahdottomia, kuten Neuvostoliiton sortuminen tai nykyinen Covid-19 pandemia. 

Ennakoinnin asiantuntijat muistuttavat, että näitä niin sanottuja mustia joutsenia ei saa ylenkatsoa. 

(Hellström ja Ikäheimo 2017, 5).  Kiteytettynä tiedolla johtamisella olisi haettava vastauksia 

kysymällä, mitä ja miksi on tapahtunut, mitä pahimmillaan olisi voinut tapahtua tai jopa 

pahimmillaan olisi tapahtunut, sekä tulevaisuuteen katsovia kysymyksiä mitä voi tapahtua ja ehkä 

vaikein kysymys, mitä meidän pitäisi tehdä.  

Tiedolla johtamisen tasoja voidaan lähestyä myös informaation välttämisen näkökulmasta. 

Jalonen (2015, 53) avaa näkökulmaa, jossa Johnsonin (1996) mukaan tietämättömyyttä 

ylläpitävät voimat voivat osoittautua organisaatiossa vahvemmiksi kuin tietämiseen ohjaavat 

voimat. Informaation välttäminen on kyseessä, kun henkilö perustelee toimimattomuuttaan sillä, 

ettei hänellä ole käytettävissään riittävästi tietoa käsillä olevasta asiasta. Tietämättömyyteen on 
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helppo vedota haettaessa oikeutusta sille, ettei tarvitse tehdä päätöksiä kärjistymisherkkiin tai 

arkaluontoisiin asioihin. Usein tämän taustalla on aktiivinen, tiedostettu informaatiosta 

pidättäytyminen. (Jalonen. 2015, 53.) 

Ongelmalähtöisyys on myös yksi tapa lähestyä tiedolla johtamista. Tätä voi lähestyä käänteisellä 

kysymyksellä, kuten ”jos tiedolla johtaminen on vastaus, niin mikä on ongelma”. Jalosen (2015, 

55) mukaan yksi tapa on tarkastella sitä Michael Zackin (2001) esittämällä tavalla neljän tieto-

ongelman viitekehyksen kautta, jotka ovat epävarmuus, monimutkaisuus, epäselvyys ja 

monitulkintaisuus. 

 

Kuva 8. Erilaiset tieto-ongelmat.  (Jalonen 2015, 57) 

Tiedolla johtamista pidetään helposti johtotehtävissä olevien asiana, viittaahan termikin siihen. 

Totta, mutta on huomioitava, että operatiivisella tasolla tehdään paljon pieniä päätöksiä. Nekin 

ovat tiedolla johtamista ja tietojohtamisen tulisi tukea myös näitä tilanteita. (Laihonen ym. 2013, 

79.) Poliisissa pienin yksikkö on partio, tekee toisinaan isojakin päätöksiä, ja partion johtajan 

toimintaa olisi organisaation kyettävä tukemaan mahdollisimman tehokkaasti. Tiedon 

kerääminen ei toimi, jollei henkilöstöä kyetä motivoimaan oikein. Heille tulee kyetä kertomaan 

avoimesti, miksi tietoa kerätään, mitä kaikkea tietoa tulisi kerätä, miten sitä hyödynnetään ja 

ennen kaikkea miten sillä edesautetaan tavoitteiden saavuttamista. Jokainen työntekijä on tiedolla 

johtaja, mutta se edellyttää yhteisvastuullisuutta toiminnan kehittämisestä, jolloin tiedosta syntyy 

arvoa (Laihonen ym. 2013, 79). 

Kehitettäessä organisaation tiedolla johtamisen kulttuuria, on järkevää edetä pienin askelin. 

Tärkeinä on tunnistaa lähtötaso, jotta tiedolla johtamiseen valittavat työkalut olisivat tasapainossa 

sen hetkisen osaamisen kanssa (kuva 9). 
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Kuva 9. Tiedolla johtamisen kehitysvaiheet.  (Kosonen 2019, 10) 

 

Umpiovaiheessa koko ilmiö on vieras organisaatiolle tai henkilölle, josta ulos voi päästä 

esimerkiksi koulutuksella. Ymmärrysvaiheessa tiedostetaan tiedon arvo ja osataan tehdä sen 

hyödyntämistä edistäviä valintoja omassa organisaatiossa. Dataohjautuvuuden vaiheessa 

päivittäistä operatiivista tekemistä ohjataan analysoidun datan pohjalta.  Varsinaisessa tiedolla 

johtamisen kehitysvaiheessa osataan ratkaista ongelmia ja ennakoida tulevaa tiedon avulla, jolloin 

toimintaa voidaan suunnata järkevästi. (Kosonen 2019, 9.) 

Tiedon ja sen perusteella tehtävän päätöksen välinen vuoropuhelu ei myöskään toimi. Sitra teki 

kesällä 2017 kyselyn, jonka perusteella tehtiin havainto ongelmista tiedon tuotannossa sekä 

päätöksenteossa. Tutkimuksessa pohdittiin miksi ongelmien tiedostamisesta huolimatta 

kehittämistä ei oteta tosissaan ja uudistuksia ei toteuteta määrätietoisesti. Nykyinen valtava tiedon 

määrä luo monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatisi nykyistä 

kokonaisvaltaisempaa, visionäärisempää ja keskustelevampaa näkökulmaa itse tietoon, mutta 

varsinkin asiantuntijuuteen. Muutos vaatisi uutta ajattelua mutta millaista? (Hellström ja 

Ikäheimo 2017, 1).   

Tieto ei synny itsestään, vaan organisaation kaikkien osapuolten tulee osallistua tiedon 

rakentamiseen sitoutuen ja aktiivisesti. Onnistuakseen organisaation linjaukset ja päätöksenteko 

tulee olla läpinäkyvää ja päätöksenteon vaikutusten arviointi tulee olla vahvasti esillä. Pelkkä 

organisaation sisältä saama tieto ei itsessään riitä, vaan päätöksentekoa varten tarvitaan myös 

tutkimustietoa, joka edellyttää laajaa yhteistyötä ja innovointia tutkijoiden, hallinnon ja 

poliitikkojen kesken. (Branders 2015, 259.) 

Tekoäly nostaa päätään koko ajan enemmän ja enemmän ja sen prosessoima data on nähtävillä ja 

koettavissa nykyään aivan joka paikassa. Johtamisen pohjaksi tarvitaan, tai niin meistä tuntuu, 

koko ajan enemmän tietoa. Toisaalta tietoa on niin paljon, että perinteiset ohjelmat ja ihmiset 

eivät sitä pysty käsittelemään, vaan ainut vaihtoehto on pyörittää algoritmien, tekoälyn ja 
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koneoppimisen kautta käsitellä suurta datamassaa ja sitä kautta louhia tietoa päätöksenteon 

pohjaksi. Mutta miksi näin ei tehdä? Riskinä tekoälyn nostamisessa johtoryhmään on, että 

helposti kaikkia ongelmia aletaan ratkoa tekoälyn avulla. Se saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, sillä 

tekoälyä hyödyntävät organisaatiot, joilla on yli kahdenkymmenen miljoonan liikevaihto tai 

organisaatiobudjetti. Tämä tarkoittaa käytännössä poliisiorganisaatiossa jokaista poliisiyksikkö. 

Tämän perusteella organisaation kannattaisi osoittaa vähintään yksi ihminen tekoälyn pariin 

jokaisessa poliisiyksikössä. Joka yksikön ei sen sijaan ole syytä lähteä tähän mukaan, ellei 

kyseessä ole pelkästään datan ympärillä pyörivä organisaation toiminta. (Merilehto 2018, 167–

168.) 

Koska tekoäly on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa ja kehittyy nopeasti, ei ole realistista odottaa, 

että jokainen johtoryhmän jäsen ymmärtää tekoälyn käytön täydellisesti, koska myös muilla 

organisaation toiminnan osa-alueilla tapahtuu nopeaa muutosta. Tekoälyn perusasioiden 

ymmärrys kuuluu kuitenkin jokaisen tulosvastuullista työtä tekevän osaamisvaatimuksiin 

nykypäivänä. Monilla tietointensiivisillä aloilla datasta vastaa, kuten analyysipäällikkö, joku 

nimetty henkilö. Tulisiko hänen parikseen nimittäin tekoälystä vastaava henkilö? Data muodostaa 

jatkossa entistä merkittävämmän pohjan toiminnalle ja koneoppimisen malleja haetaan myös 

organisaation ulkopuolelta, mutta organisaation itse tuottama data on kuitenkin tuloksen kannalta 

tärkein. (Merilehto 2018, 169.) 

Tekoälyn kehittämisen kannalta olisi tärkeää saada tekoälyn ja koneoppimisen osaajat 

kiinnostumaan juuri meidän organisaatiostamme. Toisaalta ongelma ei ratkea sillä, että palkataan 

yksi tekoäly kanssa työskentelevä ihminen, vaan tekoälytiimi, jolle tulee palkata riittävän pätevä 

vetäjä. Perinteisestä data arkkitehtuuriosaajia on tällä hetkellä enemmän saatavilla kuin 

tekoälyosaamisesta. Ongelma vaan on viranomaisorganisaatioissa se, että tekoälyn ja 

koneoppimisen osaajille on niin kova kysyntä, että parhaat tekijät ovat vaikeasti saatavilla. Hyvän 

tekoälytiimin esimiehellä onkin oltava kykyä houkutella osaajia ja myös pitää heidät tiimissä, 

johon vaikuttaa erityisesti se, miten mielenkiintoisia projekteja organisaatiolla on tarjota, mutta 

myös, millä tavalla osaajat pystyvät kehittämään osaamistaan. (Merilehto 2018, 170–171.) 

Organisaatio, varsinkin kansalaisten perusoikeuksiin oikeutettujen viranomaisten 

päätöksenteossa käytettävän tiedon avoimuudella voidaan vaikuttaa päätöksenteon 

hyväksyttävyyteen ja tieto- ja arvopohjan kertominen yleensä tuottaa paremman ymmärryksen 

kansalaisten keskuudessa tiedon käytöstä päätöksiä tehtäessä. (Hellström ja Ikäheimo 2017, 4). 

Mitä enemmän tietoa kerätään viranomaisten käyttöön, sitä suurempi merkitys on avoimuudella.  
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Siirtyessämme yhä enemmän tietoanalyyttisen datan louhimisen välittämään ennusteiseen 

tietoon, tulee organisaation ehdottomasti rakentaa kulttuuri, jossa tiedolla johtamisen 

kulmakivenä on läpinäkyvyys ja avoimuus. Näin tiedosta luodaan arvoa hyödyntämällä tarjolla 

olevat tieto tehokkaasti ja tilannekuvasta muodostuu totuudenmukainen. (Laihonen ym. 2013, 

28.) 

Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntijat Hellström ja Ikäheimo peräänkuuluttavat, että 

Suomi tarvitsee määrätietoista osaamisen, johtamisen ja hallinnon kehittämistä, mikäli alati 

muuttuvassa maailmassa haluamme pysyä tiedon käytön kärkimaana. Meidän on kyettävä 

tunnistamaan uudenlaista toimintatapaa vaativat tilanteet, joissa tarvitsemme perinteistä kapea-

alaista tietokäsitystä laajempaa ymmärrystä sekä kykyä päästä pois suoraviivaisesta syy-seuraus-

suhteiden tarkasteluun perustuvasta tiedon tuoton ja käytön päätöksentekokulttuurista. (Hellström 

ja Ikäheimo 2017, 14.)   

Muuttuvassa tietoyhteiskunnassa oletusarvona on, että myös julkiset organisaatioissa siirrytään 

reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen, jossa johtaminen hyödyntää reaaliaikaista ja analysoitua 

tietoa (Jalonen. 2015, 41). 

Tiedolla johtaminen on tiivistettynä tarkan ja olennaisen tiedon jakamista päätöksentekijöille 

tehokkaan päätöksenteon kannalta oikeaan aikaan. Oikeaa tietoa jaetaan oikeaan aikaan, oikealle 

kohderyhmälle, oikeassa paikassa ja muodossa. Tiedolla johtamista ei kuitenkaan tapahdu, jollei 

tieto vaikuta toimintaan ja tiedosta ei synny arvoa, jos sitä ei käytetä. (Halima 2015, 22.) 

4.4 Pre-crime 

Termi "pre-crime" on alun perin otettu Philip K. Dickin vuonna 1956 julkaistusta 

tieteiskirjallisuuden novellista ”The Minority Report”. Tarina käsittelee sitä, miten tulevaisuuden 

yhteiskunta voisi käsitellä rikollisuutta, jonka se kykenee ennustamaan. Tarinan filosofinen sisin 

korostaa viraston ja kohtalon välistä vuorovaikutusta kyseenalaistaen, onko tulevaisuus 

monisyinen ja ehdollinen vai ennalta määrätty ja ennustettava. Tässä fiktiossa tapahtuvaksi 

luokiteltujen ennusteiden pohjalta toimiva poliisin erikoisyksikkö pysäyttää murhat ennen kuin 

ne tapahtuvat. (McCulloch ja Wilson 2017, 1; Virta 2018, 138.) 

Pre-crime termille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta ja sitä on haastava kääntää, sillä 

se on tarkoitukseltaan laaja ja kontekstisidonnainen. Sillä kuvataan aikaa ennen rikoksia, 

pyrkimyksiä ennakoida rikoksia ja mahdollisia rikoksentekijöitä sekä ennustaa tulevaa 
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rikollisuutta. Vaikkakin termi on lainattu tieteiskirjallisuudesta, on sen pyrkimys ennustaa ja 

ennaltaehkäistä rikollisuutta jo nykypäivän todellisuutta. (McCulloch ja Wilson 2017, Pre-crime.)  

Rikosta edeltävä toiminta (pre-crime) eroaa myös viimeaikaisista riskiperusteisista rikosoikeuden 

lähestymistavoista. Se menee riskiperustaista rikosten ennalta ehkäisyä pidemmälle estämällä 

ennakolta orastavia uhkia. Rikosta edeltävä toiminta muuttaa rikollisuuden ja rangaistuksen 

välistä suhdetta, kun siinä kohdistetaan toimia ennakoituihin rikoksiin ja jatkamalla ikään kuin ne 

olisivat jo tapahtuneet. Tällä on syvällisiä vaikutuksia turvallisuuteen, oikeuteen ja yhteiskuntaan. 

(McCulloch ja Wilson 2017, 1.) 

Kun rikoksia edeltävän toiminta on todettu olevan vastaus vakaviin uhkiin, on sitä alettu 

suuntaamaan myös pienempiin uhkiin. McCulloch ja Wilson viittaavat Lucia Zenderin (2007, 

261–262) esittäneen yhteiskunnan siirtyvän kohti tilannetta, jossa riskien estämisen mahdollisuus 

kilpailee, ja menee jopa tehtyihin vääryyksiin vastaamisen edelle ja jossa rikoksen jälkeinen 

rikosoikeuden toiminta jää yhä enemmän rikosta edeltävän turvallisuuslogiikan varjoon. 

(McCulloch ja Wilson 2017, 2.) 

Ennalta varautumisen periaate on, että riskin taakse piiloutuu riski, josta meillä ei ole, eikä voi 

olla tietoa tai siihen valmista toimenpidettä. Poliisitoiminnassa puhutaan +1 säännöstä. Rikosta 

edeltävä toiminta merkitsee keskeisenä kysymyksenä siirtymistä riskistä epävarmuuteen, joka 

fokusoi tulevaan rikollisuuteen keskittyviä lakeja. Riski on sidoksissa todennäköisempään ja 

laskettavissa olevaan tulevaisuuteen, kun taas rikosta edeltävä ajatusmaailma näyttää vähemmän 

kosketeltavan ja mittaamattoman katastrofaalisen tulevaisuuden. (McCulloch ja Wilson 2017, 3; 

Virta 2018, 137.) 

Ennalta ehkäisy on rikosta edeltävän ajan olennainen elementti. "Terrorismin vastaisen sodan" 

julistaminen oli lähtölaukaus uhkia ennalta ehkäisevälle lähestymistavalle. Turvallisuus on aina 

ollut tulevaisuuteen suuntautunutta, mutta New Yorkin terrori-iskujen jälkeen se on entisestään 

vahvistunut. (McCulloch ja Wilson 2017, 3; Virta 2018, 139.) 

Turvallisuuden tulevaisuuden muuttuessa perinteisesti taaksepäin katsovaksi rikosoikeudeksi 

1900-luvun kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, nähtiin riskin nousevan keskeiseksi 

kysymykseksi rikollisuuden sääntelyssä ja rikoksentekijöiden hallinnassa. Rikoksia edeltävä 

toiminta, samoin kuin riski, on suuntautunut tulevaisuuteen ja liittyy turvallisuuden tavoitteluun.  

Riski kuitenkin nojautuu enemmän ennaltaehkäisyyn kuin ennalta estäminen, ja ennalta 

estäminen on enemmän tulevaisuuteen suuntautunutta kuin ennaltaehkäisy. (McCulloch ja 

Wilson 107, 2.) 
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Ennaltaehkäisy merkitsee tulevien tapahtumien rajoittamista. Ennalta ehkäisevä toisaalta tuottaa 

tulevaisuuden, jota vastaan se väittää toimivansa. Ennalta ehkäisevä tuo tulevaisuuden 

nykyhetkeen. Asiaa voidaan kuvata niin, että ennalta ehkäisevä tarkoittaa tulipalon katsomista 

käänteisesti niin, että tulipalo tulee olemaan, koska nyt on savua.  (McCulloch ja Wilson 107, 2.) 

Rikosta edeltävä toiminta lisää todistusaineiston sisältämän kyseenalaisen tiedon riskiä, kun se 

pyrkii näkemään tulevaisuuteen ja ennustaa riskejä ja epävarmoja vaikeasti ennustettavia uhkia. 

Perinteisessä rikoksen jälkeisessä viitekehyksessä rikoksia rekonstruoidaan ja aiempia tapahtumia 

käydään läpi uudelleen. Rikosta edeltävässä toiminnassa ei ole vielä mitään rikospaikkoja, mutta 

etukäteen rakennetaan kuvitteellisia rikoksia ja ennakkonäytellään mahdollisia tulevaisuuksia. 

Mielikuvitus on kuitenkin keskeinen osa hahmotettaessa ja rakennettaessa rikosta edeltävää aikaa. 

Donald Rumsfeld väitti, että asiaa mistä me emme tiedä mitä me emme tiedä, voi tietää enemmän 

vain kuvittelemalla, mitä ne voisivat olla. Mielikuvituksen rooli rikosta edeltävän toiminnan 

toteuttamisessa kuitenkin kiistetään ja luonnontieteiden, matematiikan, poliisin ja tiedustelun 

asiantuntemuksen sekä politiikan kieltä käytetään peittämään mielikuvituksen käyttöä. Lisäksi 

perinteisen rikosoikeuden, riskien ja rikosta edeltävän toiminnan eri katsontakannat eivät ole 

useinkaan selkeitä, ja käytännössä kaikki kolme viitekehystä voivat toimia samanaikaisesti ja 

rinnan, joten todellisuudessa epäjohdonmukaisuus on suurempaa kuin rajapinnat antavat olettaa. 

(McCulloch ja Wilson 2017, 8–9; Virta 2018, 139.) 

McCulloch ja Wilson (2017, 11) näkevät, että rikoksia edeltävään toimintaan sidottu ennalta 

ehkäisevä turvallisuus on vain valikoiden hyvä, sillä se kohdistuu tietyntyyppisiin uhkiin sekä 

tietyntyyppisiin uhrien ja rikoksentekijöiden luokkiin. Turvallisuus asettaa jotkut ihmiset ja 

kiinnostuksen kohteet toisten ohi, eikä valittujen prioriteettien ja mahdollisten haittojen välillä ole 

selvää yhteyttä. Rikoksia edeltävä toiminta käsittelee hypoteettisia rikoksia, luoden näin 

kuvitteellisia rikoksia, rikollisia ja rikosuhreja, mikä entisestään syventää turvallisuuden 

valikoivaa luonnetta. Tällä myös vahvistetaan suojeltavan yhteisön ja uhkana pidettyjen ja 

myöhemmin suojelupiirin ulkopuolelle heitettyjen välistä kuvitteellista rajaa. (McCulloch ja 

Wilson 2017, 11.) 

Ennalta ehkäisevä poliisitoiminta, kuten rikosta edeltävä toiminta, tuottaa rikoksia ja rikollisia 

henkilöllisyyksiä. Kriminalisointi on tekninen prosessi, jonka kautta tietyt teot määritellään 

rikoksiksi. Kyse on myös taloudellisesta, poliittisesta ja ideologisesta prosessista, jonka kautta 

yhteiskunnallisessa hierarkiassa alhaalla olevia yksilöitä ja ryhmiä valvotaan suhteettomasti, 

pakotetaan ja rangaistaan. (McCulloch ja Wilson 2017, 24.) 
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McCulloch ja Wilson (2017, 9) selventävät kirjassaan tavanomaisen rikosrikien ja rikosta 

edeltävän toiminnan eroja rikosriskien arvioimisessa. Esimerkiksi, kun tavanomainen rikosriskien 

ehkäiseminen käyttää aiempia tuomioita perustana tulevan rikosriskin ymmärtämiseksi ja 

arvioimiseksi, niin rikosta edeltävä toiminta keskittyy ennustettujen rikosten ennakkorakennettuja 

versioita luomaan sisältöä ja muotoa mahdollisille rikoksille. Tai kun tavanomainen rikosriskien 

ehkäiseminen käyttää aiempia rikkomuksia laskeakseen tulevan rikkomuksen todennäköisyyden 

ja valtion pakkokeinojen tarpeellisuuden, rikosta edeltävä toiminta keskittyy epävarmoihin 

mahdollisuuksiin ja mielikuvitukseen, jotka tukevat ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja antaa 

perusteluja valtion pakkokeinoille. (McCulloch ja Wilson 2017, 9; Virta 2018, 145.) 

McCulloch ja Wilson (2017, 25) toteavat, että rikoksia edeltävä toiminta sisältyy joihinkin 

lakeihin, jotka antavat poliisi- ja turvallisuusviranomaisille hallinnolliset valtuudet ryhtyä 

merkittäviin pakkotoimiin, jotka mahdollistavat ennalta ehkäisevän säilöönoton. Rikosta 

edeltävät lait eivät kuitenkaan yksistään anna poliisi- tai turvallisuustiedustelulle virallisia 

valtuuksia toimia, vaan myös laajentavat ennalta ehkäisevän poliisitoiminnan ja 

kriminalisointiprosessien roolia. On myös huomioitava, että rikosta edeltävät tapahtumat ovat 

mahdollisia rikoksia, joita ei ole tapahtunut, joten rikospaikkojakaan ei ole olemassa. McCulloch 

ja Wilson (2017, 25) lähtevät siitä, että koska mahdolliset rikokset eivät ole välittömiä rikoksia, 

ei siten tyypillisesti ei ole olemassa mitään sellaista toimintaa, joka viittaisi rikoksen 

todennäköisyyteen lähitulevaisuudessa. Mahdolliset rikolliset, joita rikoksia edeltävä toiminta 

pyrkii ennakoimaan ovat yleensä huomaamattomia. Rikosta edeltävien viitteiden löytyminen 

perustuu poliisin ja tiedustelupalvelun toimintaan, joka kohdistuu epäilyttävinä pidettyihin 

henkilöihin, ei sen perusteella, mitä he ovat tehneet, vaan sen perusteella, mitä he voisivat tehdä, 

kun siihen on mahdollisuus. Epäily puolestaan muodostaa perustan rikosta edeltäville 

pakkokeinoille ja tuomioille. (McCulloch ja Wilson 2017, 25–26.) 

Ennalta varautumisen periaate rikosta edeltävän toiminnan perusteluna vahvistaa ja laajentaa 

siihen liittyviä riskejä ja osaltaan pakottaa rikollisuuden ehkäisyyn. McCulloch ja Wilson 

käyttävät kirjassaan Lucia Zenderin (2009a) näkemystä tulevaisuuden korjaamiseen liittyvien 

ongelmien tai riskien esiin saamiseksi kolmea esimerkkiä. Ensimmäisessä korjaamistavassa 

voidaan epävarmoja tulevaisuuksia kohdella kuin ne olisivat varmoja. Toisessa korjaamisen 

tarkoitus on parantaa ja valmistautua. Kolmannessa korjaus on sisäänrakennettu tietynlaisella 

luottamushuijauksella tai peukaloinnilla. (McCulloch ja Wilson 2017, 46.) 

Tulevaisuuden ennalta ehkäiseminen rajaa mahdolliset tulevaisuudet kuviteltuun, kaikille 

yhtenäiseen, määriteltyyn tai muokattuun tulevaisuuteen. Rikosta edeltävän ajatuksen tulevaisuus 
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on valittu tulevaisuus, joka voidaan käsittää täydellisenä tulevaisuutena, tulevaisuutena, joka on 

jo korjattu, tulevaisuus, jonka on jo tiedossa. Rikosta edeltävä toiminta ennakoi tulevaisuuden 

luokittelemalla riskialttiit yksilöt ja epäillyt yhteisöt tuleviksi rikoksentekijöiksi. Rikosta 

edeltävää toimintaa visioidaan profetoimalla tulevaisuuden olevan rajattuna epäilyksiin ja 

pahimpiin skenaarioihin, joissa kaikki on negatiivista ja mahdollisuudet minimoitu. 

Valvontatoimenpiteiden ollessa ennalta ehkäiseviä, kuten ne rikosta edeltävässä viitekehyksessä 

ovat, rajataan niillä entisestään rikollisuuden tulevaisuuden vapaata valinnanvaraa. (McCulloch 

ja Wilson 2017, 46.) 

Ennalta estäminen ja rikosta edeltävä toiminta sisältyvät laajempaan varotoimenpiteiden 

viitekehykseen. Ennalta varautumisen periaate on alun perin suunniteltu edistämään kestävää 

kehitystä ja estämään katastrofaaliset ympäristövahingot, josta se on omaksuttu rikostorjuntaan, 

sotilaallisiin uhkiin ja erityisesti terrorismiin.  

Tulevan katastrofin uhka siirtää päätöksenteon riski- ja todisteperusteisesta epävarmuuteen ja 

arveluttavaan mielikuvitukseen. Päätöksiä ei tehdä varmuuden, eikä edes saatavilla olevan tiedon 

perusteella, vaan epäilyksen, ennakkoaavistuksen, arvailujen, kyseenalaistamisen, 

epäluottamuksen, pelon ja ahdistuksen perusteella. (McCulloch ja Wilson 2017, 46.) 

McCulloch ja Wilson (2017, 80) nostavat esiin Valverden ja Mopasin (2004) näkemyksen, että 

ennakoiva analytiikka ja tiedonlouhinta antavat lupauksen kohdennetun hallinnon utopiasta, jossa 

turvallisuuspäätökset lopulta säädetään kohti erityisiä uhkia ja ongelmia. McCulloch ja Wilson 

(2017, 80) viittaavat myös Leesen (2014, 501) ajatukseen, että datavetoinen analytiikka on ohjattu 

puuttumaan terrorismin tai rikollisten uhkien perinteisen tiedon ja tiedustelun havaittuihin 

puutteisiin, mutta meneekin paljon pidemmälle pyrkiessään paljastaa tuntemattoman ja samalla 

lupaamalla myös välähdyksiä tulevaisuuteen, luoden siitä uuden ja selkeän tiedon muodon. 

Epäilyksen ja spekuloinnin tieteellistämisellä on huomattava merkitys, sillä algoritmisesti tuotettu 

data vaikuttaa yhä enemmän turvallisuus- ja poliisitoiminnan päätöksiin. Mahdollisuus valvoa ja 

seurata, niin ihmisten kuin tavaroiden jokapäiväistä liikkumista julkisilla alueilla, kuten 

ostoskeskuksissa, julkisessa liikenteessä ja kaduilla, moninkertaistaa alueet, missä ennalta 

ehkäisevä turvallisuus ja poliisitoiminta kehittyy entisestään. Niin sanotut tuntevat tai älykkäät 

kaupungit integroivat videoanalytiikan, radiotaajuuksien tunnistamisen, erilaisten antureiden ja 

GPS:n teknologioita big datan louhintaan, mikä erityisesti helpottaa liikkuvien kohteiden ja -

ihmisten jatkuvaa ennustavaa seurantaa ja analysointia. Kaupunkiympäristössä pysyvästi 

"verkossa" olevien teknologioiden avulla tuotetaan jatkuvasti tietoa, jonka avulla sitä voidaan 
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seurata ja valvoa. Kaikki tämä liittyy läheisesti koneoppimisominaissuksiin, joissa ohjelmistojen 

oppiva käyttäytyminen, tapahtumat ja tilanteet tuottavat algoritmeja, jotka louhivat kaikenlaista 

normaalista poikkeavia tapahtumia. (McCulloch ja Wilson 2017, 82.) 

McCulloch ja Wilson (2017, 84) nostavat esiin, että ennakoiva analytiikka ja big data ovat suuren 

suosion saattelemana soluttautunut politiikan maailmaan. Ennakoivan poliisitoiminnan 

syntyminen on ehkä selkein osoitus siitä, että rikosta edeltävät teknologiat ja tiede ovat 

liukumassa terrorismin uhasta paikallispoliisin perinteisen rikollisuuden ja häiriöiden pariin. 

Lainaamalla tiedonlouhinnan ja ennakoivan analytiikan työkaluja kaupalliselta sektorilta, 

järjestelmien puolestapuhujat huomauttavat, että shampoon ostamisen ja aseellisen ryöstön 

päätöksen tekemisen välillä on vain pieni ero. McCulloch ja Wilsson (2017, 84) mainitsevat, 

McCuen ja Parkerin (2003) huomauttaneen, että ostosmallien luokitteluun ja ostopäätöksiin 

käytettyjä malleja voidaan käyttää murhan motiivin tunnistamiseen tai rikossarjan seuraavan 

tapahtuman ennustamiseen. Jos ennustamisen periaatteet vaihtelevat vain vähän ostajan ja 

rikollisen välillä, itse rikollisuutta voidaan pitää vain luonnollisena ilmiönä, johon on 

käytettävissä samoja ennustavia tekniikoita kuin sään tai seismisten tapahtumien ennustamiseen. 

McCulloch ja Wilsson (2017, 84) nostavat esiin, että eräs ennustavan poliisiohjelmiston 

kehittämiseen osallistunut matemaatikko on väittänyt, että poliisin on alettava ajatella rikoksia 

samalla tavalla kuin seismologit ajattelevat maanjäristyksistä ja jälkijäristyksistä. Jos rikollisuus 

on yksinkertaisesti luonnollinen ilmiö, joka voidaan ennustaa ja estää tiedonlouhinnan avulla, on 

tilastollisten ennusteiden tarkoitus myös kasvattaa parempaa tarkkuutta yhä suurempien ja 

suurempien tietokokonaisuuksien kertymisen kautta. (McCulloch ja Wilson, 2017, 84.) 

Rikosta edeltävä ajatusmalli voimistuu ja leviää. Vaikka rikollisuutta edeltävä toiminta on 

edelleen kapealla sektorilla, jota kohdistetaan moraalisen yhteisön ulkopuolella oleviin, 

mahdollistaa se kuitenkin melko avoimesti eri kriteerien käytön. Turvallisuuden 

vääjäämättömästi siirryttyä rikoksen jälkeisestä ajasta riskien ehkäisyyn, oli viimeaikainen rikosta 

edeltävän ja ennalta estämisen aika ennustettavissa. Odotettavissa oli myös, että tämä ennakoiva 

suuntautuminen jatkaisi korostumistaan. Rikosta edeltävä malli jatkaa johdonmukaista 

kehittymistään hyvällä vauhdilla, jota on vaikea torjua, kun valtiokeskeinen turvallisuus esitetään 

normatiiviseksi hyväksi kaikille ihmisille. (McCulloch ja Wilson, 2017, 133.) 
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5 Ennakoiva poliisitoiminta 

”Data! data! data! he cried impatiently. I can't make bricks without clay.” 

Arthur Conan Doyle, Adventures of Sherlock Holmes (ed. 1892) 

 

Mitä on ennakoiva poliisitoiminta (Predictive Policing)? 

Miltä tuntuisi, jos tietäisimme etukäteen, mitä tapahtuu? Ihmiset ovat yrittäneet ennustaa tulevaa 

jo aikojen alusta. Missä ravitsevat maaperät sijaitsevat, tai miltä sää huomenna näyttää. Olisiko 

yhteiskunta turvallinen, jos poliisit tietäisivät kaiken etukäteen ja voisivat ehkäistä kaikki 

rikollisuuden muodot? Kuulostaa tieteiselokuvalta. Ennakoivaa poliisitoimintaa onkin verrattu 

elokuvaan ”Minority Report”, mitä se ei kuitenkaan ole. On todella houkuttelevaa ajatella, että 

poliisilla olisi kyky ennustaa rikoksia, mikä rikos, kuka tekee, milloin se tapahtuu ja vielä missä. 

Poliisin velvollisuus on luonnollisesti ensisijaisesti estää rikoksia, eikä vain ottaa 

rikoksentekijöitä kiinni. (Perry ym., 2013, 8). 

Poliisihallituksen rikostorjunnan tila selvityshankkeen loppuraportissa (2018, 59) todettiin, että 

tietojärjestelmien uusiminen on keskeinen edellytys rikostorjunnan onnistumiselle. Poliisin 

kehitteillä olevan uuden tiedonkäsittelyjärjestelmän tulee kyetä keräämään kaiken poliisin, tullin 

ja rajavartiolaitoksen hallussa laillisesti olevan rikos torjuntaan liittyvän tiedon. Järjestelmän tulee 

mahdollistaa myös tiedon tehokas analysointi ja käsittely sekä tuomaan big data sekä teko- ja 

koneälyn elementtejä tietomassojen käsittelyyn. (Poliisihallitus 2018, 59.) 

Ennusteiden tekeminen ja analytiikan käyttö ei ole mitenkään uusi asia poliisitoiminnassa. 

Tietojohtoisen poliisitoiminnan saralla lähellä ennakoivaa poliisitoimintaa on esimerkiksi Carter 

& Carter -malli, joka ei keskity vain tehtyihin rikoksiin ja häiriöihin, vaan pyrkii saamaan 

laajemman näkökulman: suurennuslasin alla on toimialueen uhat ja rikokset (Carter 2013, 24). 

Nähdään, että Carter & Carter -mallin taustalla on pääasiassa nimenomaan uhkiin perustuva 

filosofia (Carter 2013, 28) ja sitä voidaan kutsua tausta- ajatukseltaan uhkapohjaiseksi. Carter & 

Carter -mallissa ollaan siten kiinnostuneita tapahtuneiden rikosten ja häiriöiden lisäksi myös 

epäilyttävästä käytöksestä, erityisistä uhista, monimutkaisesta rikollisuudesta ja myös 

katurikollisuudesta (Carter 2013, 25).  

Juha Syrjä (25.6.2020) totesi osuvasti, että ennakoiva poliisitoiminta (Predictive Policing) ja 

ylipäätään muutkin poliisitoimintamallit (esim. standard model, evidence-based model, 

comminity oriented model, problem-oriented model jne.), ovat erilaisia työkaluja 
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tietojohtamiselle (knowledge management). Erilaiset poliisitoiminnan sektorit tarvitsevat erilaisia 

poliisitoiminnan malleja, joten tästä syystä ne pitää nähdä erilaisina järjestelminä (työkaluina) 

erilaisille poliisitoiminnan tarpeille. Tarvitaan useita työkaluja rakentaa talo, sama asia tässä. (J. 

Syrjä, 25.6.2020.) Itse asiassa ennustaminen on aina ollut osa poliisitoimintaa. Kokemukseen ja 

muuhun työyhteisön sisäisen tietoon tai toimintatapaan perustuen, on suunnattu toimintaa 

paikkoihin tai henkilöihin ja pyritty ennalta estämään häiriöitä ja rikoksia. Kyseessä on siten vain 

uusi työkalu, ei kokonaan uusi strategia (Ferguson 2017a, 1123). 

Ennakoiva poliisitoiminta ei ole siten ilmestynyt tyhjästä. Sen sijaan se on tiukasti ankkuroitu jo 

pidemmän aikaa poliisistrategioihin, joihin teknologiset edistysaskeleet ja poliittiset ohjelmat 

ovat vaikuttaneet. Ennakoivan poliisitoiminnan erityismuotojen ja niiden vaikutusten 

ymmärtämiseksi poliisityössä on tärkeää sijoittaa niiden esiintyminen laajempaan historialliseen 

viitekehykseen, siihen miten poliisi tuottaa tietoa, ja ehkäisee rikollisuutta. Itse asiassa on 

pohdittu, voidaanko ennakoivaa poliisitoimintaa selvästi erottaa aikaisemmista rikollisuuden 

analyyseistä, rikoksen kartoituksesta tai muista tietokonepohjaisista suunnittelun ja 

analyysitoiminnan muodoista. (Egbert ja Leese 2021, 19). 

Termiä Predictive Policing on käytetty useita vuosia. Ennakoivasta poliisitoiminnasta tai 

Predictive Policing termistä ei silti ole yksimielistä määritelmää. Käytän tässä tutkielmassa 

suomenkielistä ilmaisua ennakoiva poliisitoiminta. 

Termiä käytti ensimmäisen kerran todennäköisesti Los Angelesin poliisipäällikkö William 

Bratton (Perry ym. 2013, 4). William Bratton oli edelläkävijä nykyaikaisen rikollisuuden 

ennustamisen aloittamiselle Yhdysvalloissa. Los Angelesissa poliisilaitoksen (LAPD) 

päällikkönä Bratton siirsi New Yorkin poliisilaitoksen käyttämän tilasto-ohjelman (CompStat) 

kokemuksensa ja uskonsa tietopohjaiseen poliisitoimintaan Los Angelesin poliisilaitokselle 

vuonna 2008. Aluksi idea oli yksinkertainen, jossa data-analytiikalla poliisia ohjattiin 

mahdollisille rikospaikoille. Järjestelmä sai jo silloin kutsumanimen ennakoiva poliisitoiminta, 

vaikka se perustui jo pitkään käytössä olleisiin rikostyyppien tunnistamismekanismeihin. 

(Ferguson, 2017a, 1126.)   

LAPD:ssä Bratton aloitti tutkimusyhteistyön Bureau of Justice ja National Institute of Justice:n 

sekä paikallisten yliopistojen tutkijoiden kanssa, jotka sovelsivat monimutkaisia 

maanjäristystutkimukseen perustuvia matemaattisia menetelmiä ja havaintoja rikostietoihin, 

tavoitteena ennakoivan poliisitoiminnan avulla ehkäistä rikoksia. Los Angeles ja Santa Cruz 

olivat ensimmäiset kaupungit, jotka ottivat algoritmipohjaisen ennustamisteknologian käyttöön, 
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joka aluksi keskittyi ennustamaan asunto- ja automurtoja sekä autovarkauksia. (Perry ym. 2013, 

4; Ferguson, 2017a, 1126.) 

Meijer ja Wessels (2019, 1032) määrittelivät ennakoivan poliisitoiminnan olevan ennalta estävän 

strategisen ja operatiivisen suunnittelun kehittämiseksi tapahtuvaa tietojen keräämistä ja 

analysointia tapahtuneista rikoksista, tunnistaakseen henkilö ja paikkatietotasolla, missä 

todennäköisesti rikollinen aktiivisuus lisääntyy.  

Ennakoivan poliisitoiminnan kuvaillaan myös olevan analyyttisten tekniikoiden, etenkin 

kvantitatiivisten tekniikoiden soveltamista poliisin toimintaan, todennäköisten kohteiden 

tunnistamiseksi ja rikosten ehkäisemiseksi tai aiempien rikosten ratkaisemiseksi tekemällä 

tilastollisia ennusteita (Perry ym., 2013, 4). Ennakoivaa poliisitoimintaa kutsutaan joskus myös 

”rikosten ennustamiseksi”, kun matemaattisia ja analyyttisiä tekniikoita käytetään mahdollisen 

rikollisen toiminnan tunnistamiseksi tai ennustamiseksi (Querbach ym. 2019, 5).  

Loppujen lopuksi ennakoiva poliisitoiminta on laajempi yläkäsite, jota käytettäessä on 

tarkennettava, mitä teknologiakokonaisuutta siinä käytetään ja mitä järjestelmä pyrkii 

ennustamaan. Englanninkielinen ilmaisu predictive policing merkitseekin nykyään usein yleisesti 

rikostorjunnan mekanismeja, joissa louhittavasta datasta algoritmeja hyväksikäyttäen pyritään 

saamaan tuloksia.  (Ferguson 2012, 265.) Ennakoiva poliisitoiminta on siten kuin mikä tahansa 

poliisistrategia tai taktiikka, joka kehittää analyysimalleja ja sääntöjä, joita hyödyntäen voidaan 

esittää kehittyneitä ennusteita ja ennalta estää rikoksia. (Tayebi ja Glässner 2016, 9.) 

Ennakoivan poliisitoiminnan teknologioiden yhteinen päämääränä on helposti ymmärrettävällä 

tavalla kuvailla tulevaa rikollista käyttäytymistä tai rikollisen käyttäytymisen omaksumiseen 

vaikuttavia tekijöitä perustuen teknologiaan ja mallinnukseen. Näihin analyyttisiin työkaluihin 

perustuvat ennusteet voivat auttaa poliisia strategisessa ja taktisessa suunnittelussa ja kuinka he 

voisivat käyttää resurssejaan tehokkaasti. Ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmien 

kehittäminen, toteuttaminen, käyttö ja arviointi, kuten algoritmisten järjestelmien kehittäminen 

yleensä, on monivaiheinen prosessi, jota havainnollistaa Saksan Nordrhein-Westfalenin 

osavaltion SKALA-projektin prosessikuvaus (Knobloch 2018, 19). 
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Kuva 10. Predictive Policing prosessi, suom.  (Bode ym. 2017, 2) 

Ennakoivassa poliisitoiminnassa on pohjimmiltaan kysymys siitä, kuinka algoritmit voivat ohjata 

poliisien toimintaa. Tätä varten sen on sovitettava yhteen erilaisia inhimillisiä ja ei-inhimillisiä 

elementtejä. Toiminta sisältää useita toisiinsa liittyviä vaiheita. Poliisin omasta toiminnasta 

tulevasta datasta tai muista järjestelmään linkitetyistä tietokanavista. Se jatkuu analyyttisellä 

prosessilla, jonka aikana ennakoivan ohjelmiston tekniset ominaisuudet ovat yhtä tärkeitä kuin 

kysymys siitä, kuinka algoritmit ja ihmiset työskentelevät yhdessä ja jakavat tehtäviä. 

Analyysiprosessin tulokset on myöhemmin tehtävä ymmärrettäviksi ja käyttökelpoisiksi, ja 

saatava operatiiviseen käyttöön. Ennusteiden on myös toimittava toivotulla tavalla, jotta 

ennakoivalla poliisitoiminnalla olisi vaikutusta rikollisuuteen. (Egbert ja Leese 2021, 19.) 

Teknologian ansiosta poliiseilla on nykymaailmassa valtavia määriä dataa eri poliisin 

tietojärjestelmistä, kuten rikolliset profiilit, data valvontakameroista, älypuhelimista, 

biometrisista antureista ja jopa sosiaalisesta mediasta. Halusivat ihmiset tai eivät, niin tietoa 

kerätään meistä hyvin monella tavalla. Hallituksilla ympäri maailmaa on valtavia määriä dataa, 

jota voidaan analysoida määrittämään kuvioita ja tehdä tulevien tapahtumien asiantuntevia 

ennusteita. Ennakoivassa poliisitoiminnassa ei ole kyse vain mennen tiedon analysoimisesta, vaan 

reaaliaikaista tietoa on myös saatavilla ennustavaa analyysiä varten. Rikollisuuden ennustamiseen 

käytetään myös poliisien välittämää tietoa partioinnin yhteydessä, GPS-laitteista, reaaliaikaisista 

videoista ja mobiililaitteista poliisiajoneuvoissa. (Ferguson 2017b, 9–12.) 

Poliisi puhalluttaa vuosittain paljon tiellä liikkujia. Mikäli puhallutuksiin liittyvät tiedot, kuten 

aika, paikka ja tulos tallennettaisiin kattavasti sekä automaattisesti, niistä voisi helposti rakentaa 

analytiikan keinoin ennusteita, missä ja milloin seuraavat rattijuopot mahdollisesti liikkuvat. 

Tieto olisi olennaisesti tarkempaa kuin poliisin hyvän paikallistuntemuksen pohjautuva, niin 

sanottu perinnetieto. (Poliisihallitus 2018, 59.) 
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Perry ym. (2013, 8–9) mukaan ennakoivan poliisitoiminnan menetelmät voidaan jakaa neljään 

pääryhmään: 

1. Menetelmät rikosten ennustamiseksi: ennustetaan alueita missä ja milloin rikoksen riski 

kasvaa 

2. Menetelmät rikoksentekijöiden ennustamiseksi: tavoitteena on suojella tulevia 

rikoksentekijöitä käyttämällä henkilöiden historiaa, kuten heidän elinympäristönsä 

piirteitä ja käyttäytymismalleja. 

3. Menetelmät rikosten uhrien ennustamiseksi: Samaa menetelmää hyödyntäen, kun pyritään 

ennustamaan rikoksentekijöitä, rikospaikkoja ja kohonneita rikosvaaran aikoja, pyritään 

tunnistamaan ryhmiä tai joissakin tapauksissa henkilöitä, joilla on riski joutua rikoksen 

uhreiksi.  

4. Menetelmät rikoksentekijöiden henkilöllisyyden ennustamiseksi: luodaan profiileja, jotka 

vastaavat mahdollisimman tarkasti erityisen rikoksen tehneitä rikollisia 

On mielenkiintoista, että Perry ym. (2013, 8–9) neljäs kohta on jo tapahtuneiden rikosten 

selvittämistä, eikä ennakoivaa ennustamista, jossa toki käytetään ennustavaan teknologiaa. 

Tayebi ja Glässner (2016, 9) esittivät samat kolme ensimmäistä ennustetta, mutta heillä neljäs oli 

myös ennakoivaa ennustamista. He pyrkivät ennustamaan rikollisia yhteisöjä, rikoksentekijöiden 

todennäköistä tulevaa yhteistyötä ja niihin liittyvien rikosten tyyppiä. Heidän mallinsa edustaa 

siten paremmin ennakoivan poliisitoiminnan filosofiaa, jossa yleensä on kyse nimenomaan 

proaktiivisesta, ennen rikosta tapahtuvasta toiminnasta. 

Ennusteiden tekeminen on vain puolet ennakoivasta poliisitoiminnasta. Toinen puoli on itse 

poliisitoiminta, jota suoritetaan ennusteiden perusteella ja joiden toivotaan johtavan rikollisuuden 

vähenemiseen tai ainakin ratkaisevan rikoksia.  

Perry ym. (2013, xvii-xviii) esittävät ennakoivan poliisitoiminnan prosessia hieman 

syvällisemmin. Kuvassa 11 esitetyn prosessin ydin on nelivaiheinen sykli (kuvan yläosa). Kaksi 

ensimmäistä vaihetta kuvaavat rikostentapahtumien ja rikostietojen keräämistä ja analysointia, 

jotta saadaan tuotettua ennusteita. Monesta erilaisista lähteistä saatu data vaatii aina jonkinlaista 

tiedon yhdistämistä. Tietojärjestelmien infrastruktuurista riippuu, miten työläitä ponnistelut 

näiden tietojen yhdistämiseksi ovat. Kolmas vaihe on poliisitoiminta, jossa puututaan 

ennakoituihin rikoksiin tai autetaan ratkaisemaan aikaisempia rikoksia. Poliisitoiminnan taso 

vaihtelee tilannesidonnaisesti. 
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Kuva 11. Ennakoivan poliisitoiminnan prosessi, suom.  (Perry ym. 2013, xviii) 

 

Kuvassa oikealla alhaalla on esitetty 3 laajaa toimintamallia. Ne ovat yksinkertaisemmasta 

monimutkaisempiin: yleinen puuttuminen, rikosperusteinen puuttuminen ja ongelmaperusteinen 

puutuminen. Luonnollista on, että monimutkaisemmat toimet vaativat enemmän resursseja, mutta 

ne myös suunnitellaan ja kohdennetaan vastaamaan paremmin todellisiin rikollisuusongelmiin, 

joka johtaa parempiin tuloksiin. (Perry ym. 2013, xviii.) 

Riippumatta toimintamallista tai puuttumistavasta, niiden toteuttajat tarvitsevat tietoja 

toimenpiteiden toteuttamiseksi onnistuneesti, sillä koko henkilöstön tilannetietoisuuden taso on 

kriittinen osa operatiivista toimintaa. Poliisin toiminta tai vaihe neljä ratkaisevat miten 

rikostilanne muuttuu. Lyhyen aikavälin arviointeja on usein, jotta organisaatio varmistaa, että 

toimenpiteet ovat oikeita ja ongelmia ei esiinny. Pidemmällä aikavälillä muutoksia arvioidaan 

rikosanalyyseillä. Pidemmän aikavälin tuloksia mitataan arvioimalla muutoksia kerätyissä 

tiedoissa, mikä puolestaan uudelleenohjaa analyysejä ja muokkaa toimintoja, jonka jälkeen sykli 

toistuu. (Perry ym. 2013, xviii.) 

Automatisoidut algoritmianalyysit eivät siis tee mitään mitä analyytikko ei voisi tehdä, mutta 

järjestelmä voi laskea tilastot muutamassa sekunnissa etenkin sellaisten rikostyyppien kohdalla, 

joita esiintyy paljon. Toinen ero on sama kuin sama kuin koneistumisessa yleensä, kone ei väsy, 
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se vähentää monimutkaisuutta ja, jos se on oikein konfiguroitu, se ei aiheuta virheitä. (Egbert ja 

Leese 2021, 95.) Mitä suuremmat tietomäärät, sitä enemmän tarvitaan analyysiä ja tehokkaita 

tietojärjestelmiä. Koneoppimisen ja tekoälyn tuomat järjestelmät ovat vain paljon analyytikkoa 

tehokkaampia analyyttisessä prosessoinnissa ja mahdollistavat tehokkaan 

tiedonhallintaprosessien kehittämisen (Syrjä 2019, 156). 

Palveluntuottajia 

Predpol on vain yksi esimerkki tapahtumia ennustavia algoritmeja käyttävistä ennakoivan 

poliisitoiminnan palveluntarjoajista. Muita tunnettuja palveluntarjoajia ovat muun muassa 

ShotSpotter, IBM, Microsoft ja Plantir. Myös jotkut poliisilaitokset ovat kehittäneet omia 

sovelluksia. (Gilbertson 2020.) 

PredPol syntyi Los Angelesin poliisilaitoksen ja Kalifornian yliopiston välisestä 

tutkimusprojektista, jonka tavoitteena oli ymmärtää, voitaisiinko tiettyihin rikostietoihin 

perustuen antaa ennusteita siitä, missä ja milloin lisärikoksia voi tapahtua.  Tiimi arvioi yhdessä 

Kalifornian ja Santa Claran yliopiston matemaatikkojen ja käyttäytymistieteilijöiden kanssa 

monenlaisia tietotyyppejä sekä käyttäytymis- ja ennustemalleja. Kalifornian yliopiston 

antropologian professori, Jeff Brantingham kehitti PredPol ohjelmiston hyödyntämällä 

maanjäristysten ennustamiseen kehitettyä algoritmia. (Egbert ja Leese 2021, 27; PredPol 2020a.) 

 

Kuva 12: PredPolin patentoima algoritmi. (PredPol 2020b) 

Ohjelmisto käyttää kolmea tietoa ennustukseen. Rikoksen tyyppiä, sijaintia sekä päivämäärää ja 

kellonaikaa. Yritys ilmoittaa, että henkilökohtaisia tietoja ei koskaan käytetä, eikä myöskään 

etnistä tai sosioekonomista tietoa. Ohjelmisto näyttää karttapohjalla eri väreinä kohonneet 

rikosriskin alueet. Kartta on jaettu esimerkiksi 500x500 jalan (152,4x152,4m) neliöihin. 

Karttanäkymän pohjalta partiot voivat kohdentaa partiointiaan näille alueille ehkäistäkseen uusia 

rikoksia. Järjestelmän ei ole tarkoitus korvata perinteistä valvontaa vaan ainoastaan tehostaa sitä. 

(PredPol 2020c.) 
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Kuva 13: Ennakoivan poliisitoiminnan eri palveluntarjoajien ohjelmien karttanäkymiä. Kuva 

(Egbert ja Leese 2021, 118) 

Ennakoivan poliisitoiminnan käyttäjiä 

Ennakoivan poliisitoiminnan ohjelmia käyttää tällä hetkellä useat poliisilaitokset Yhdysvaltain 

eri osavaltioissa kuten Kaliforniassa, Washingtonissa, Etelä-Carolinassa, Arizonassa, 

Tennesseessä ja Illinoissa. Euroopassa ennakoivan poliisitoiminnan ohjelmia on toteutettu muun 

muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa sekä Hollannissa.  

25.2.2015 Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa aloitettiin ennakoivan poliisitoiminnan 

tutkimushankkeen nimeltä projekti-SKALA. Koepoliisilaitoksiksi valittiin Duisburg ja Köln, 

koska ne ovat suuria, rakenteellisesti samanlaisia, joissa rikollisuus oli lisääntynyt, 

heterogeeninen kaupunkirakenne sekä erityyppiset alueelliset rikollisuuden kuormitustekijät. 

(Landeskriminalamt NRW 2018, 1.) 

SKALA-projektin tavoitteena oli selvittää ennusteiden toimivuutta sekä poliisitoiminnan 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. SKALA-projektin ensisijainen tarkoitus oli tukea strategisen ja 

kohdennetun poliisityön toteuttamista. Nostaa esiin tunnettujen, rikollisuuden kannalta 

merkityksellisten tekijöiden perusteella mahdolliset varhaisessa vaiheessa havaitut niin sanotut 

kuumat kohdat. (Landeskriminalamt NRW 2018, 6.) 

Osana pilottia myös tutkittiin erilaisia poliisin puuttumismuotoja. Nordrhein-Westfalenin 

osavaltion poliisilla oli oma riippumaton yksikkö tätä tarkoitusta varten. Rikostyypeiksi otettiin 

kiinteistömurrot sekä ajoneuvorikokset, joista määriteltiin paikka ja aikatiedot, joiden perusteella 

pyrittiin ennustamaan näiden rikosten riskejä. Projektia varten kehitettiin oma SKALA 

visualisointi- ja arviointityökalu. Kuvassa 14 esimerkki Kölnistä. Asuntomurron riski on sitä 

suurempi, mitä tummempi väri on. (Landeskriminalamt NRW 2018, 1–5.) 
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Kuva 14: Esimerkkikartta Kölnin 4 poliisipiirin asuntomurtojen todennäköisyydestä. 

(©OpenStreetMap contributors, lisenssillä (CC-BY-SA 2.0); Landeskriminalamt NRW 2018, 5) 

Mitä tuloksia projektista saatiin? Rikoksen todennäköisyys valituilla ennustealueilla havaittiin 

olevan usein kolme, jopa neljä kertaa suurempi, kuin muilla poliisilaitoksen asuinalueilla. 

Valittujen muuttujien vaikutus vaihteli kausiluonteisesti poliisilaitoksesta riippuen ja ennusteen 

laatuun vaikutti ratkaisevasti datan saatavuus ja erityisesti laatu. Projekti saavutti suuren 

kiinnostuksen ja SKALA menestyi Kölnissä, Duisburgissa, Düsseldorfissa, Seldorfissa, 

Essenissä, Gelsenkirchennissä ja Bonnissa. Tämä olivat suuria kaupunkeja, mutta myös 

maaseutualueelle soveltuvuutta tutkittiin osana projektia. (Landeskriminalamt NRW 2018, 6.) 

Haasteita 

Tiedon keräämisessä useista lähteistä, ja sen louhinta voi aiheuttaa ongelmia sekä juridisesta että 

perusoikeusnäkökulmasta. Sosioteknisen järjestelmän muodostuminen ennakoivan 

poliisitoiminnan ympärille, on empiiristen ilmiöiden ensimmäisen muuntamisprosessin vaiheessa 

kiinnittänyt uudestaan huomiota tapoihin, joilla poliisi tuottaa rikostietoja. Rikostilanteen tiedot 

käyvät läpi merkittävän matkan koko elinkaarensa aikana. Alkaen niiden luomisesta 

rikospaikalla, jatkamalla niiden yhdistämistä ja muuttamista poliisityön eri vaiheissa ja alustavasti 

niiden sisällyttämisellä järjestelmäanalyysiin. Prosessi missä tiedot pyritään saamaan järjestelmän 

käyttöön, on tarve saada koko ajan nopeammaksi. Tämä taasen lisää riskiä, että laatu kärsii. 

Toisaalta tiedon laadun nopeudella on vaikutus tutkinnan nopeuteen, ja siksi sitä pyritään 

rajoittamaan. (Egbert ja Leese 2021, 89–90.) 

Ennakoivan poliisitoiminnan luotettavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti data puhtaus ja laatu. Se ei 

saisi matkansa aikana muuttua. Tiedoissa on aina vähintään inhimillisen sävytyksen riski, joten 

sen vuoksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota laadunvalvontatoimenpiteisiin, joiden on 
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tarkoitus hillitä tietojen epäjohdonmukaisuutta, epätarkkuutta ja epäluotettavuutta 

mahdollisimman pitkälle. Sosiotekninen käsitys ennakoivasta poliisitoiminnasta korostaa 

tiedonluontikäytäntöjen merkitystä. Henkilöstön erilaiset ammatilliset maailmankuvat ja tarve 

käsitellä tietojen laatua koskevia kysymyksiä, on huomioitava tarkasti. Koko henkilöstö on 

koulutettava tiedontuotannon parhaisiin käytäntöihin sekä ennakoivan poliisitoiminnan perusteet, 

jolla on vaikutusta muulle rikosten analysoinnille ja tietojen käsittelylle. (Egbert ja Leese 2021, 

89–90.) 

Emme saisi myöskään luottaa huonolaatuiseen dataan. Tietojen laatuun voi vaikuttaa kolme 

tyypillistä puutetta: tietojen sensurointi, ennakkoluulot ja merkityksellisyys. Tietojen sensurointi 

käsittää tietojen jättämisen pois kiinnostavista tapahtumista tietyissä paikoissa tai tiettyinä 

aikoina. Jos tiedot sensuroidaan, näyttää siltä, että tietyillä alueilla ei ole rikollisuutta. 

Systemaattinen ennakkoluulo voi johtua siitä, miten tietoja kerätään. Jos esimerkiksi ilmoitetaan 

kovista murtoäänistä klo 7.00–8.00, ei välttämättä ole heti selvää, tapahtuiko todella suuri määrä 

murtoja kyseisen tunnin aikana vai havaitsivatko asianomistajat, että murtoja oli tapahtunut yön 

aikana. Merkityksellisyys taasen viittaa tietojen hyödyllisyyteen. Jos yksi rikollinen tekee paljon 

murtoja pienen ajan sisällä, ei kuukausien historiatiedoilla ole välttämättä mitään merkitystä 

(Perry ym. 2013, xx). 

Koko ennakoiva poliisitoiminta riippuu tiedoista, joiden määrä ja laatu määrittävät minkä tahansa 

toimintatavan hyödyllisyyden tai oikeutuksen. Sanonta "roskat sisään, roskat ulos" pätee vahvasti 

näihin analyyseihin. Olisi pyrittävä varmistamaan, että tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä, vaikka 

jotkut tekniikat ovat vähemmän herkkiä pienille virheille kuin toiset. Tietojoukot on päivitettävä 

säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat ajantasaisia ja heijastavat toimenpiteiden 

vaikutuksia. Hyvin koulutetut analyytikot ja tutkijat ovat kriittisiä myös ennakoivassa 

poliisitoiminnassa. Koskemattomienkin tietojen perusteella vahvan analyysin puute voi johtaa 

vähemmän toivottuihin tuloksiin. (Perry ym. 2013, 13.) 

Tiedot voivat olla puolueellisia. Tiedot voivat vahvistaa rikosoikeusjärjestelmässä vallitsevan 

sosioekonomisen eriarvoisuuden. Päivittäin poliisi ja muut viranomaiset keräävät enemmän ja 

enemmän tietoja henkilöistä, ja järjestelmiä suunnitellaan yhä riippuvaisemmiksi tästä 

tiedonkeräämisestä. Inhimilliset virheet, keräysvirheet, käsittelyvirheet, analyyttiset virheet, 

sovellusvirheet tai jakamisvirheet ovat kaikki olemassa. Miten se huomioidaan, kun näitä samoja 

tietoja käytetään ihmisen vapauden määrittämiseen. (Ferguson 2016, 730–731.) 
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Brayne (2021, 27) nostaa esille näkemyksen, että poliisin käyttämä tieto linkittyy 

erottamattomasti rotuun, kuten itse poliisitoiminnan historia ja nykyisyys. Tietojen analysointia 

koskeva keskustelu tiedotusvälineissä, politiikassa ja akateemisessa maailmassa saattavat 

käsitellä tietoja objektiivisina ja värisokeina, mutta ei ole syytä jättää huomioimatta tietoja 

muovaava sosiaalinen dynamiikka olettaen, että poliisin tuottamat tiedot olisivat värisokeita.  
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6 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Haastattelut tehtiin joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Covid-19 tilanteesta johtuen ne 

suoritettiin yhtä lukuun ottamatta videoyhteyden välityksellä. Haastateltavien joukko säilyi niissä 

alkuperäisessä kahdeksassa, jotka ilmoittivat halukkuutensa haastateltaviksi. Lisähaastatteluita ei 

tarvittu, sillä aineiston kyllääntyminen eli saturaatiopiste saavutettiin näillä kahdeksalla 

haastattelulla.  

Haastateltaville oli ennakkoon lähetetty lyhyt tiivistelmä ennakoivasta poliisitoiminnasta, ja 

haastatteluteemoista sekä haastattelun pohjana olevista kysymyksistä. Haastattelun aihepiiri oli 

kaikille haastateltaville toimenkuvansa kautta tuttu, mutta ennakkotiedoilla pyrittiin silti 

varmistamaan kaikille sama lähtötieto tarkentamaan haastattelun viitekehys ja tavoite. 

Haastatteluissa pyrittiin mahdollisimman avoimesti ja vapautuneesti saamaan haastateltavat 

kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan, joten heillä oli haastatteluiden alussa mahdollisuus 

vapaasti kertoa ajatuksiaan aihepiiriin liittyen. Alun vapaassa kerronnassa nousikin jo esiin paljon 

asioita, joita olisin joka tapauksessa kysynyt haastattelun aikana, mutta siitä ei ollut haittaa 

haastatteluiden kululle. Teemoja käsiteltiin haastatteluiden avoimesta luonteesta johtuen 

vaihtelevassa järjestyksessä, ja alussa esiin nousseisiin asioihin oli helppo esittää tarkentavia 

kysymyksiä, mikä tietysti sopi hyvin teemahaastattelun luonteeseen. Haastatteluiden kulkua 

ohjasin tarkentavilla kysymyksillä niin, että keskustelu säilyi haastatteluiden tavoitteiden kannalta 

keskeisissä asioissa ja että kaikki teemat tulivat käsitellyiksi. 

Haastatteluiden ydinsisällön olen koonnut teemoittain. Teemojen yhteydessä olen nostanut esiin 

haastateltavien kertomaa sitaatteina, joilla kiteytän haasteltavien kertomuksia yhdistäviä asioita. 

Jokaisen teeman lopuksi olen koonnut tiivistetyt johtopäätökset haastattelukertomuksista.  

6.1 Ennakoivan poliisitoiminnan nykytila 

Tutkimusta tehdessäni esitin hypoteesin, että meillä suomessa ei ole käytössä ennakoivaa 

poliisitoimintaa tietoanalyyttisen ennustamisteknologian viitekehyksessä. Tästä syystä 

tutkimuksen yhdeksi teemaksi muodostui selvittää haastatteluissa myös tämä. 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että tietoanalyyttistä ennustamisteknologiaa ei meillä ole 

käytössä. Myös ennakoivan poliisitoiminnan terminologian tunteminen ja sitä kautta toiminnan 

hahmottaminen, on yleisesti heikkoa, eikä nykyisiä tietoteknisiä mahdollisuuksia ymmärretä.  
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Haastateltavat näkivät ennakoivan poliisitoiminnan olevan intuitiivista, kokemukseen ja 

hiljaiseen tietoon pohjautuvaa perinteistä kenttätoimintaa, eikä tieteellisesti koeponnistettuihin 

menetelmiin ja tekniikoihin perustuvaa. Yksilöt tai partiot ennakoivat itsenäisesti asioita 

perustuen hiljaiseen tietoon mitä yksittäisellä poliisilla, taikka partiolla on kokemuksensa kautta 

kertynyt. Mikä kyllä koettiin olevan toisinaan tehokastakin, mutta silti sattumanvaraista. Hiljaista 

tietoa ei myöskään kerätä prosessinomaisesti, vaan tiedon siirto on sattumanvaraista, ja jää 

yleensä pienen ryhmän käyttöön. Monen poliisin muistivihossa on paljon tärkeää havainto- ja 

vihjetietoa, mutta sitä ei kerätä mitenkään talteen. 

”Ennakoiminen ehkä tänä päivänä varmaan kaikista eniten korostuu sillä, että 

tiedetään historiasta, että tiettyinä ajankohtina on jotain yleisötapahtumia tai tiedetään 

tietysti kesäviikonloput tai on jotain muuta tapahtumia ja vaatii tietynlaista resurssien 

kohdentamista jonnekin. Samalla tavalla joku aiempaa tapahtuneet mielenilmaisut tai 

on erilaisia mopomiittejä tai tämän tyyppisiä, mikä niin kun on tunnistettu sen 

kokemuksen perusteella mitä niistä on tapahtunut, niin niitten perusteella pystytään 

ennakoimaan, että mitä se voi tarkoittaa.” H1 

Kenttäjohtaja tai partio saattaa miettiä vuoron alussa ehkä lähitulevaisuutta, mitä vuoron aikana 

voi tapahtua, mutta sekin on persoonista kiinni, kuinka haluavat tai pystyvät järjestelmistä tietoa 

tai vinkkejä etsimään.  

”Eri neukkareissa on operatiivisia viikkoraportteja ja vapautuvia vankeja mutta niiden 

vaikutus ennakoivaan toimintaan on kiinni partionjohtajan ja kenttäjohtajan omasta 

mielenkiinnosta.” H1 

Lähtökohtaisesti toiminnan koettiin olevan edelleen reaktiivista hälytystehtäviin vastaamista ja 

tutkinnassa tutkittavista jutuista selviämistä, eikä ennakointiin ole tilaa. Nykyisten järjestelmien 

ei myöskään koettu tukevan ennakoivaa toimintakulttuuria. Haastatteluissa nousi myös esille, että 

tieto mitä meillä on, se on mennyttä tietoa, ei ole mitään mikä kertoisi tulevaisuutta. Ei ole 

järjestelmää, ei prosessuaalista eikä teknistä, mikä tukisi ennusteiden tekoa.  

”Meidän ongelma poliisissa on se, että kaikki tieto mitä meillä on niin kuin mennyttä 

tietoa. Ei meillä ole yhtään sellaista mikä kertoisi tulevaisuuteen ja koko meidän 

toiminnassa on se paha juttu, että jos meillä on joku operatiivinen palaveri, niin siellä 

käsitellään läpi, että mitä on tapahtunut viime viikolla, mitä tapahtui viime 

viikonloppuna, mitä viime kuussa, mutta kukaan ei puhu siitä, no mitäs tulee 

tapahtumaan ensi viikolla eli puuttuu ne järjestelmät, että pystyisi ennakoimaan. Mutta 



69 

 

 

 

se että saataisiin edes ajatukset menemään sinne, että alettaisiin miettiä sitä mitä 

mahdollisesti on tulossa, niin se on jo iso ponnistus.” H8 

Vastauksissa korostui näkemys siitä, että meillä ei ole strukturoitua tapaa tehdä asioita, vakioidut 

mallit ja työprosessit sekä tietojärjestelmät puuttuvat, ja käytännössä jokainen poliisiyksikkö 

suunnittelee ja toteuttaa toimintansa hyvin itsenäisesti. Poliisilaitokset ovat järjestäneet 

analyysitoimintansa kukin omalla tavalla määräystä tulkiten. Ennakoivassa tarkoituksessa tehtävä 

toiminta on yleensä yksittäistapaukseen tai johonkin hankkeeseen liittyvä kohdetorjunnan tai 

henkilölähtöisen toiminnan osa. Nämä kuitenkin vaativat aina herätteen joltain ihmiseltä 

poliisiorganisaatiossa tai sidosryhmiltä, jonka jälkeen toimintaa aletaan toteuttaa käsityönä, ja 

mietitään eri tahot, jotka siihen liitetään mukaan.  

”Tämmöisten henkilöiden, jotka eniten aiheuttaa huolta ja oireilee rikoksilla ja levittää 

sitä pahaa oloa lähipiiriin, niin näihin nyt sitten taklataan ja nyt esimerkiksi, kun 

minulla mahdollisuus tuota ATI:a käyttää niin laitoin kaverin sitten louhimaan meille 

sitten tietyillä parametreilla sopivat henkilöt ja siinä haettiin vankiloissa istuvat 

henkilöt ja lisäksi siinä otettiin huume ja väkivaltarikoksista voimakkaammat 

oireilevat.” H3 

”Varmaan tämmöisiä erilaisia sirpaleisia hankkeita on siellä sun täällä, mutta se 

ongelma on, että toiminta toimintaa kehitetään hirveästi sillä alatasolla, operatiivisella 

tasolla, mutta ne ylätason mallit puuttuu kokonaan.” H4 

Toimintakenttä koettiin myös mosaiikkimaiseksi eli on hyviä hankkeita, joissa ennakoivaa 

näkemystä on viety eteenpäin, kuten Exit, Ankkuri tai Riko, sekä perinteinen ennalta estävä 

poliisitoiminta. Näissä toiminta kuitenkin keskittyy edelleen omaan toimintaan, ja yhteistyö 

muiden organisaation osien kanssa on järjestäytymätöntä. Eri ryhmillä ja hankkeilla on valtavasti 

tietoa, mutta se ei jalkaudu laajempaan käyttöön. 

”Vähän liikaakin nähdään tiedon jaon mörköjä tietyissä asioissa. Mitään tietoa ei voida 

jakaa, kun jotain tiettyä tiedon lajia ei pystytä jakamaan, niin sitten se sitten se ulottuu 

kaikkeen tietoon hyvin helposti ja mikä aiheuttaa sitä kuplautumista.” H2 

Esiin nousi myös, että ennalta estävässä toiminnassa toiminta on edelleen perinteistä ja 

poliisilaitokset toteuttavat sitä kukin omalla tavallaan. Analyysitoiminnan ja tiedustelun tulisi olla 

kaikessa toiminnassa enemmän mukana, jotta tieto liikkuisi, ja toiminnan tueksi saataisiin 

selvemmin analysoitua tietoa. Eri toiminnoissa perinteisyys nähtiin myös siten, että koko ajan 
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lähdetään samoilla metodeilla ja malleilla toimimaan itsekseen, joten kaikki pyrkivät keksimään 

pyörää aina uudestaan ja uudestaan. Tieto ei liiku, ja yhteisiä malleja ei ole.  

”Kaikki haluaa ajaa keikkaa, mutta kukaan ei halua pohtia isompia kysymyksiä ja 

rakentaa sinne niitä toimintamalleja.” H4 

Edelleen poliisin ennakoiva toiminta liitetään terminologiassakin tutkintaan, vaikka 

kenttätoiminta tekee sitä vähintään yhtä paljon. Analysoitua tietoa poliisilaitoksen alueelta, jota 

kentän operatiivinen toiminta voisi hyödyntää toimintansa ennakoivaan suuntaamiseen, ei 

juurikaan jalkaudu kentälle, sillä analyysi ja tiedustelu painottuu edelleen niin vahvasti tutkinnan 

sektorille kuuluvaksi. Haasteltavat toivat esiin, että ”rikos” etuliite tulisi häivyttää sektorijaosta, 

sillä rikostorjuntasektori terminä luo väärää mielikuvaa, ja esimerkiksi sanojen ”rikostiedustelu” 

tai ”rikosanalyysi” sijaan tulisi puhua tiedustelusta ja analyysistä, sillä rikostorjunta, analyysi ja 

tiedustelu koskettavat koko poliisisektoria. Analyysi ja tiedustelutoiminta haluttiinkin enemmän 

matriisimaiseksi, jotta ennakoiva toiminta mahdollistuisi läpi koko poliisin toimintakentän. 

Muutamat haastateltavat totesivat, että poliisin analyysitoiminta on edelleen pääsääntöisesti 

kuvailevaa eli keskitytään siihen mitä on tapahtunut. Selittävää analytiikkaa missä pureuduttaisiin 

kysymykseen, miksi jotain on tapahtunut, on vain hieman. Ennakoivaa analytiikkaa, jolla 

voitaisiin pureutua siihen, mitä tulee tapahtumaan, ei ole käytännössä ollenkaan. Ennakoiva 

analytiikka luo kuitenkin sen pohjan, joka mahdollistaisi ohjaavan analytiikan ja lopulta 

päätöksenteon mitä pitäisi tehdä.  

Poliisilaitoksilla on panostettu viime vuosina analyysitoimintaan, ja palkattu analyytikkoja eri 

rooleihin, niin operatiivisen kuin strategisen analyysin tuottamiseen. Yhtenä isona ongelmana 

tämänhetkisen ennakoivan toiminnan vähyyteen useat haastateltavat totesivat, että meillä on tieto 

sirpaloitunut eri järjestelmiin ja se ei ole yhdistettävissä automaattisesti, vaan se on tehtävä 

käsityönä, ja silloinkin se on monesti hankalaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi useat haastateltavat 

nostivat esiin myös osaamisvajeen. Jotta ennakoivaa analyysiä voitaisiin tehdä, olisi henkilöstön 

osaamiseen, niin kokeneiden kuin uusien, panostettava merkittävästi. 

”Onko meillä oikeanlaista osaamista, onko meillä poliisihallinnossa riittävästi 

tietynlaista osaajaa, koska kuitenkin aika yksin loppujen lopuksi poliisilaitokset on, että 

miten me saadaan parhaiten dataa pengottua tai datan tiettyjen toistuvien tapahtumien 

hakuja ja sieltä sitten se analyysien tuottaminen, se on kyllä ihan lasten kengissä vielä 

meillä.” H6 
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”Työkalut puuttuu, tänä päivänä puuttuu se, että analyysiryhmillä niin eihän se 

osaaminen ole kunnossa, osaaminen on sen vanhan RTA:n pohjalta.  Siellä samat 

miehet istuu, jotka on tottunut silloin välittää tietoa PTR:lle, nyt niiden pitäisi yhtäkkiä 

alkaa tekemään analyysejä, niin ei se vaan niinku onnistu.” H8 

Lähes kaikki haastateltavat painottivat, että käytännön tason ennakoivaa toimintaa ei voi ollakaan, 

sillä yleisellä tasolla strateginen ja taktinen ennakointi on kehittymätöntä, eikä sitä ole tukemassa 

mikään strukturoitu tiedon automaattinen analysointi. 

”Strategista ennakointia pikkuhiljaa saadaan jiiriin ja  sitten mennään taktiselle tasolle 

elikkä vähän astetta alemmas missä ruvetaan puhumaan sitten tietynlaisten teemojen 

trendeistä ja sen tyyppistä eli katsotaan vaikka, että mihin huumausainetrendit kehittyy 

ja tehdään siitä omaa ennakointia tai semmoisia tiettyihin ilmiöihin liittyviä trendejä 

voidaan alkaa seuraamaan pikkuhiljaa, ja siitä kertyvän pohjalta ennakoida sitä 

toimintaa, tämä on tilanne missä me tällä hetkellä ollaan, se suunta on hyvä, mutta 

lähtötilanne on kyllä ihan nolla.” H2 

Vaikka paljon on kehitettävää, niin haastateltavat muistuttivat kuitenkin poliisin toimintaan 

sisältyvän lähtökohtaisesti yleinen ennalta estävä näkökulma, joka on tietyllä tavalla sisään 

rakennettu ja huomaamaton. Yksi haastateltava kiteytti tämän hyvin: 

”Auto kun lähtee tallista, niin se on jo ennalta estävää toimintaa.” H3 

 

Tiivistäen voidaan todeta haastateltavien yhteisesti todenneen, että ennakoivaa poliisitoimintaa ei 

koettu olevan tietoanalyyttiseen ennustamiseen pohjautuvana toimintana. Ennakointia on, mutta 

se on hyvin perinteistä, intuitiivista historia ja hiljaiseen tietoon perustuvaa, joka on yksittäisten 

yksilöiden tai esimiesten varassa, joka osaa nähdä ja viedä toimintaa tiettyyn suuntaan. 

Poliisitoiminta koetaan myös kulttuuriltaan edelleen hyvin käsityöläispainotteiseksi, asioita 

tehdään kuten on aina totuttu tekemään, eikä prosesseja ole strukturoitu. Ennalta estävä analyysi- 

ja tiedustelutoiminta fokusoituvat edelleen enemmän tutkintaan kuuluvaksi ja niiden koko 

hallinnon ennakointia tukeva matriisimainen rakenne puuttuu. Myös toiminnan ja analyysin taso 

jää usein kuvailevaksi, eikä useinkaan päästä edes selittävän analyysin tasolle. Tietotekniikan 

tuomia nykyisiä tai tulevia mahdollisuuksia ei tunnisteta, eikä sitä osaamistarvetta, mikä näiden 

mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen vaatisi. 
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6.2 Ennustamisteknologioiden tuotavuus suomalaiseen poliisitoimintaan 

Ennakoivaa poliisitoimintaa toteuttavaa tietoanalyyttista ennustamisteknologiaa ei ole 

haastateltavien mukaan suomalaisen poliisin käytössä. Haastattelun toinen teema käsittelikin sitä, 

olisiko se tuotavissa ja miten. 

Haastateltavat olivat yksimielisiä, että tietoanalyyttistä ennustamisteknologiaa olisi tuotavissa 

suomalaiseen poliisitoimintaan, mutta se vaatisi suuria muutoksia ja ponnisteluita sekä rahoitusta. 

Haastateltavista useat totesivat onneksi ilmapiirin muuttuneen myönteisemmäksi 

valtionhallinnossa tekoälyn ja algoritmien käyttöönottamiseksi, ja poliisihallinon johdolla olevan 

selvä tahtotila asian edistämiseksi. Haastateltavat painottivat, että toteutuakseen johdon tulee 

sitoutua siihen. Tällä hetkellä asioita tehdään liikaa resursseja vievänä käsityönä, ja 

tekoälypohjaiselle automaatiotason analysointi ja ennustamisteknologialle nähtiin olevan suuri 

tarve.  

”Mitäänhän ei tapahdu, jos se ei lähde ihan ylhäältä, se ymmärrys ja tavoitteellisuus.” 

H2 

”Se olisi ihan älyttömän hieno homma, jos me sitä saataisiin tuotua. Millekä tasolle 

saakka on toinen kysymys mutta jos tuommoinen tietoanalyyttinen 

ennustamisteknologia esimerkiksi mahdollistaisi sen, että firman nimeltä Suomen 

poliisi resurssit olisi hyödynnetty henkilöstön, osaamisen, kaluston ja muun suhteen 

nykyistä optimaalisemmalla tavalla, niin sehän olisi todella hieno juttu.” H7 

Ennakoivan poliisitoiminnan nykytilassa esitettyjen toimintaa haittaavien asioiden kuntoon 

laittaminen nousi haastatteluissa esiin tärkeänä pohjatyönä, jotta tällainen tietoanalyyttinen 

järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön, ja siitä olisi hyötyä käytännössä. Haasteeksi nostettiin 

kulttuurin muutostarve, struktuuri, tietojärjestelmien uudistus, välineistö, osaaminen sekä 

koulutus ja implementointi. Haastatteluissa painotettiin, että saadakseen ennakoivan 

poliisitoiminnan toimimaan, poliisilla pitää olla hyvä kokonaisuus, jossa strateginen, taktinen ja 

operatiivinen taso ja niiden kaikki prosessit, varsinkin tietoprosessit ja oikeat käsitteet on 

määritelty yksityiskohtaisesti.   

”Monta ennakoinnin tasoa tulee ottaa huomioon ennen kuin päästään konkreettiselle 

operatiiviselle tasolle. Ymmärretään, että ennakointia tehdään strategisella tasolla, sitä 

pystytään tekemään taktisella tasolla sekä jossain määrin myös operatiivisella tasolla 

mutta se vaatii sen ymmärryksen, että nämä pitää olla hyvin linkittyjä toisiinsa, 
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ymmärretään trendejä ja ymmärretään sitten tavallaan sitä kautta kohdentaa sitä 

meidän katsetta sinne oikeaan suuntaan, jotta me voidaan sitä operatiivista tekemistä 

myöskin paremmin ennakoida.” H2 

Tietolähteiden määrä eli louhittavan datan laatu ja määrä nähtiin myös oleellisena tehokkaan 

ennustamisen kannalta. Poliisin omista järjestelmistä saadaan paljon dataa, mutta esimerkiksi 

harvaan asutuilla alueilla tapahtumia poliisin järjestelmissä ei välttämättä ole tarpeeksi luotettavia 

ennusteita varten. Muutamassa haastattelussa nousikin esille epäilys siitä, että toisiko se silloin 

mitään uutta, mitä poliisi ei jo ennestään tietäisi. 

”Meillä on hyvin harvaan asuttu maa, niin koen että se on niin satunnaista ne 

tietynlaiset tapahtumat harvaan asutulla alueella, niin yksittäisen jonkun tapahtuma 

perusteella ei voi kauhean pitkälle päätellä ja sitten jos me ollaan kaupungeissa missä 

on enemmän asutusta, niin siellä todennäköisesti on myös teknologiaa, joka tuottaa ja 

kerää sitä tietoa mitä me voidaan sitten analysoida.” H1 

Haastateltavat nostivat ennakoivan järjestelmän käyttöönoton perusedellytykseksi sen, että 

poliisin käytössä oleva tietomassa tulisi saada yhteen isoon tietopankkiin, sillä nykyinen useaan 

eri järjestelmään ja sovellukseen ripoteltuna, se ei mahdollista tiedon louhimista ennusteiden tai 

syvällisemmän analyysin tuottamiseksi. Haastateltavat korostivat, että rekisterit eivät keskustele 

keskenään, sillä järjestelmät ovat vanhoja, eivät ole yhteensopivia ja teknologiat sekä tietomallit 

ovat kaikki erilaisia. Tiedon siirto datapankkeihin tai data-altaisiin ei onnistu, sillä latausprosessit 

esimerkiksi ETL (extract, transform, load) tai ABI (Application Binary Interface) tyyppisesti ei 

toimi tai siinä on ainakin isoja ongelmia, joten Big Dataan poliisissa ei ole pystytty vastaamaan 

ollenkaan.  

”Tällä hetkellä ne on vaan vanhaa teknologiaa sisältäviä ratkaisuja, jotka on monta 

kymmentä vuotta sitten rakennettuja ja tavallaan se tekee sen, että ne on hyvin huonosti 

yhteensopivia, hyvin erilaisia tietomalleja, hyvin erilaisia standardeja ja pitäisi saada 

se tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri kuntoon.” H2 

”Kokonaisarkkitehtuuri pitäisi suunnitella ensin ja mallintaa huomattavasti tarkemmin 

kuin nyt. Yks on ihan tekninen ongelma, tämä IT- perusinfra on kautta linjan huonoa. 

Sen perusinfran ja ylläpidon taso pitäisi saada huomattavasti ylöspäin, jotta tämä 

saataisiin toimimaan.” H4 
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Poliisin nykyisiin rekistereihin on tallennettu, ja jatkuvasti tallennetaan paljon erilaista dataa. 

Suomi on kuitenkin suhteellisen pieni maa tällaisen tiedon määrässä, eikä data välttämättä riitä 

syvällisten ennusteiden tekemiseksi. Haastatteluissa korostettiin, että mitä tarkempia ja 

pitkäkestoisempia ennusteita haluamme saada, sitä enemmän tietoa tarvitaan. Samoin esille 

nostettiin heikkojen signaalien merkitys esimerkiksi oireilevien lasten ja nuorten havaitsemiseksi, 

jossa oleellinen tieto saadaan todennäköisesti muualta kuin poliisin omista rekistereistä. Tämän 

vuoksi dataa tulisi haastateltavien mielestä saada myös muilta valtionhallinnon organisaatiolta 

sekä kunnilta ja kaupungeilta. Olisi myös selvitettävä tarkkaan, mistä kaikista muista lähteistä, 

kuten avoimista lähteistä, dataa olisi saatavissa. Hyödynnettävyyden ja tiedon laadun 

takaamiseksi, myös poliisin käytössä olevat tietojärjestelmät ja välineistö tulisi saada tukemaan 

tätä. 

”Me tarvitaan dataa, me tarvitaan sitä paljon, me tarvitaan struktuurisesti erittäin 

laadukasta dataa, elikkä tavallaan kaikki meidän tietojärjestelmät pitäisi pystyä 

rakentamaan tukemaan tiedon hankintaa ja sen hyödyntämistä.” H2 

”Mikäli lasten etu nostettaisiin niin tärkeäksi asiaksi, että näitä indikaattoritietoja 

voitaisiin syöttää johonkin yhteiseen kantaan ja missä se sitten muodostaisi tiettyjä 

kaavioita, jolla voitaisiin ennustaa sitten tulevaa käyttäytymistä ja vietäisiin 

ennakointia sinne syrjäytymisen estämisen puolelle enemmän.” H3 

Osaamisen kehittämisen ja hankkimisen katsottiin olevan edellytyksenä tällaisten teknologisten 

järjestelmien käyttöönotolle. Poliisiyksikköihin tulisi saada tiimejä, joissa on korkeatasoista 

osaamista, niin analyyseista kuin koodaamisesta. Henkilöstörakenne tulisi olla osaamistason 

mukaan ja koostua sekä poliiseista että analyytikoista. Poliisin koulutus ei sinällään tuo tarvittavaa 

analyysitoiminnan osaamista, vaan poliisien täydennyskoulutukseen tulisi panostaa 

huomattavasti. Toisaalta ennakoivan toiminnan toimivuuden ja laadun vuoksi kaikessa poliisin 

koulutuksessa tulisi ottaa huomioon tiedon johtamisen rooli. Haastatteluissa korostettiin sitä, että 

kaikkien tulisi tiedostaa oma tiedon johtamisen roolinsa osana kokonaisuutta. Kun esimerkiksi 

kentällä tehdään havainto tai tehtäväsuorite, niin ymmärrettäisiin, miksi kirjaukset tulee tehdä 

määrämuotoisesti ja laadullisesti erittäin hyvin. 

”Osaamisalueita niin monta, että on vaikea saada yksi ihminen ylipäätään osaamaan 

kaikkea. Pitäisi olla semmoinen oikein nörtti porukka, joka vaan pyörittää sitä. 

Strateginen analyytikko mikä näkee vähän isompaa kuvaa ja sitten mikä pystyy 

näkemään mitä siellä juttujen takana on, ehkä esimerkiksi poliisitaustainen ja sitten 
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mikä pystyy koodaamaan ja pystyy bittiä vääntämään tarvittaessa ja muuta tämmöistä, 

että se on enemmänkin tiimityötä.” H8 

Haastateltavat toivat esiin myös meidän tietojärjestelmien uudistamisen liiallisen 

kunnianhimoisuuden. Haastateltavat toivoivat, että kun maailmalla on jo valmiita isojen yritysten 

poliisin kanssa kehittämiä ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmiä, niin selvitettäisiin sopivia, 

otettaisiin sellaisia koekäyttöön, ja räätälöitäisiin niitä meidän tarpeiden mukaan 

käyttäjänäkökulmaan pohjautuen. Tärkeäksi toiminnallisuuden näkökulmaksi nousi myös 

lähdekoodin muokkaamismahdollisuus eli lähdekoodi tulisi olla meidän muokattavissa. 

”Otetaan valmis pohja maailmalta, eikä taas lähdettäisi itse kehittämään jotain 

omintakeista.” H4 

Järjestelmää tai järjestelmiä ei haastateltavien mukaan tulisi myöskään tuoda heti kaiken 

kattavina, täydellisinä versioina, vaan harkitusti pala kerrallaan modulaarisena, jota voidaan 

täydentää sitä mukaa, kun siihen saadaan liitettyä eri tiedonlähteitä ja käyttötarkoituksia sekä 

käyttäjäryhmiä ja näkymiä. Kokonaisuuden rakentaminen tuleekin olla tarkasti strukturoitu ja 

implementoitu. Esimerkiksi jos halutaan tuoda kenttätoiminnan johtamisjärjestelmään 

ennakoivaa lisäominaisuutta, tulisi se tehdä pilottina ja miettiä tarkkaan, mitä tietoa ja mistä 

tietolähteistä se analysoi sekä mikä on sen ohjaava tarkoitus. Järjestelmän tuottamat automaattiset 

ennusteet tulisi haastateltavien mukaan olla visuaalisia, jotta tarvittaessa yhdellä silmäyksellä 

kykenisi hahmottamaan esimerkiksi kartan tuottama informaatio. 

”Palanen kerrallaan tuominen suomalaiseen poliisitoimintaan niin, että 

samanaikaisesti meillä voisi olla esimerkiksi teknologiaa meidän konsernin johdossa, 

joka olisi nimenomaan tähän resurssien ja kaluston ja osaamisen kohdentamiseen 

liittyvää ja sitten samanaikaisesti esimerkiksi Pona versio 2, joka sen asemesta että se 

tekee ne pelkät hotspot kartat ja näyttää, että kesäkuussa rokkikeikan jälkeen aina 

häiriötä tuolla saaressa, niin järjestelmä toisikin sen ajan ja paikan taustamuuttujien 

yhteisvaikutuksen sille partiossa olevalle porukalle suoraan vaikka siihen Poke 

näytölle, että nyt kun lähdetään tälle päivälle töihin, niin nyt huomio voisi olla paikassa 

X,Y ja Z. Tällä saataisiin ruohonjuuritason ymmärrys ja hyväksyntä ja sitten toisaalta 

taas sen ylätason vaikuttavuus samanaikaisesti.” H7 
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Tämänkin teeman osalta haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä. Ennakoiva poliisitoiminta 

tutkimuksessa esitettynä tietoanalyyttisenä ennusteteknologiana koettiin olevan tuotavissa 

suomalaiseen poliisitoimintaan, mutta se vaatii vahvaa ylimmän johdon sitoutumista ja 

tietoinfrastruktuurin uudelleenrakentamista. Nykyiseen paljon käsityövoimaa vaativaan 

työtapaan toivotiin helpotusta tietoteknisistä ratkaisuista, joskin se vaatii kulttuurin muutosta 

koko organisaatiossa. Toimiakseen laadukkaasti ennakoivat järjestelmät vaativat paljon tietoa ja 

sitä tulisi kyetä saamaan ensinnäkin sujuvasti poliisin omista tietojärjestelmistä mutta myös 

muilta viranomaisilta sekä kolmansilta osapuolilta. Muutamat haastateltavat painottivat erityisesti 

kunnilta saatavan tiedon tärkeyttä, varsinkin jos haluamme pureutua lasten ja nuorten rikoksilla 

oireiluun. Ennakoiva toimintakulttuuri ja siihen liittyvät tietojärjestelmät vaativat myös erityistä 

koulutukseen panostamista, niin poliisin tutkintokoulutuksissa mutta varsinkin 

täydennyskoulutuksessa sekä erityisosaamisen hankkimista poliisiorganisaation ulkopuolelta. 

6.3 Ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet poliisin 

toimintaympäristössä 

Haastateltavat nostivat esiin lukuisia asioita, miten poliisi ja yhteiskunta hyötyisi, jos 

tietoanalyyttistä ennustamisteknologiaa saataisiin poliisin käyttöön. Hyödyt olisivat 

luonnollisesti sidoksissa järjestelmän tai järjestelmien tehokkuuteen, käytössä olevan datan 

laatuun ja määrään sekä koko henkilöstön, mutta varsinkin järjestelmän parissa työskentelevien 

osaamistasoon.  

Vastauksissa korostui, että analysoinnin taso muuttuisi huomattavasti paremmaksi, sillä nyt 

pääsisimme vihdoin kuvailevasta (mitä tapahtui) perusanalytiikasta eteenpäin selittävään (miksi 

tapahtui), ennakoivaan (mitä tulee tapahtumaan) ja jopa ohjaavaan (mitä pitäisi tehdä) 

analytiikkaan. Vaikka tällainen tietoanalyyttinen ennustamistyökalu on vain yksi työkalu 

tietojohtamisen saralla, mahdollistaisi se kuitenkin osaltaan strategisen, taktisen ja operatiivisen 

analyysin sekä rikoksien estämisen viemisen ihan uudelle tasolle.  

”Tämä olisi sitä turvallisuusuhkiin vastaamista jo ennakoiden, että voidaan poimia 

sieltä jo sellaisia turvallisuusuhkia, joihin me voidaan toimia ennakoidusti tai sitten 

jopa ennalta estää ne.” H8 

Haastateltavien mielestä tällä mahdollistettaisiin itse asiassa hyötynäkökohtien toteutuminen ja 

tehostuminen. Hyvällä toimivalla teknologialla toteutettu ennakoiva toiminta mahdollistaisi sen, 

että poliisi muuntuisi enemmän asiantuntijaorganisaatioksi. Useassa haastattelussa painotettiin, 
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että poliisi olisi organisaationa nykyistä uskottavampi, tehokkaampi ja voimakkaampi. Uusi 

teknologinen ulottuvuus myös lisäisi poliisin ammatin laaja-alaisuutta ja vetovoimaa sekä samalla 

nykyaikaistaisi poliisin imagoa. Kaikella tällä olisi haastateltavien mukaan vaikutus siihen, että 

kokonaisturvallisuus lisääntyisi ja valtakunnallinen turvallisuuden tilannekuva olisi 

ajantasaisempi, realistisempi ja tarkempi. He muistuttivat, että poliisi on yhteiskunnan 

riskienhallintaväline, joka pyrkii ymmärtämään sitä, mitkä ovat meidän yhteiskuntamme 

haavoittuvuudet ja uhat. Poliisi pyrkii omalta osaltaan siten vastaamaan ja tekemään parhaansa, 

tekemällä yhteiskunnallista riskienhallintaa. Tämän tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi, 

myös poliisin tulee pysyä nopeasti kehittyvät teknologisen kehityksen mukana.  

”Jos meillä olisi todella kokonaiskuva, koko organisaatio olisi niin sanotusti kengät ja 

sukat samaan suuntaan tässä asiassa, meillä olisi hyvä datapohja, hyvä ennakointi, 

kaikki tämän tyyppiset asiat, niin siitähän hyötyisi ihan valtava määrä erilaisia 

toimijoita poliisin lisäksi. Poliisi pystyisi hyvin perustelemaan tiettyjä toimenpiteitä, 

viestimään, tuomaan toiminnalleen vaikuttavuutta, olemaan niin sanotusti yksimielinen 

asioista ja tavallaan torjumaan uhkia ja nostamaan niitä keskusteluun ja oltaisiin niin 

paljon voimakkaampi organisaatio kaikin puolin.” H2 

Ennakoiva poliisitoiminta nostettiin useasti haastatteluissa elinehdoksi koko poliisitoiminnan 

johtamisen hyödyntämisessä. Maailma monimutkaistuu koko ajan, ja poliisille tulee koko ajan 

enemmän viheliäisiä ongelmia käsiin, joihin sen on kyettävä tekemään päätöksiä. Kognitiivinen 

kuorma, jota päätöksentekijät joutuvat kantamaan tänä päivänä päätöksiä tehdessään, on suuri. 

Nimenomaan luotettava ja analysoitu tieto, mikä on helposti saatavilla, on päätöksen tekijän paras 

kaveri kognitiivista kuormaa vähentämässä. Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus paranisi, muun 

muassa lupahallinnossa, laajempien yhteismitallisten tietojen ansiosta. Lisäksi haastateltavat 

painottivat, että varsinkin tutkittu ja analysoitu tieto on elinehto johtamisessa, sillä ilman tietoa ei 

voi johtaa tehokkaasti. Tällainen järjestelmä muuttaisi perustavalla tavalla yleistä johtamista, sillä 

se tuottaisi juuri sellaista tietoa, joka palvelisi koko hallinnon tietojohtamista.  Tiedolla 

johtamisen laatu kasvaisi ja tietojohtoisuus lisääntyisi. 

”Kun on hyvä dataa, on hyvä tietopohja, niin on paljon helpompi sitten myös tehdä niitä 

päätöksiä ja perustella niitä päätöksiä, kun voi johtaa tiedolla.” H2 

”Näkisin että tuollaisen järjestelmän tiedolla me pystyttäisiin entistä 

ammattimaisemmin johtamaan meidän toimintaa, ja nimenomaan sitä toimintaa 

kohdistamaan siihen mitä yhteiskunta odottaa meiltä.” H1 
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Haastateltavat näkivät, että ennakoivan poliisitoiminnan tietoanalyyttisillä järjestelmillä 

saataisiin koko hallinnolle yhtenäinen näkemys resurssikeskusteluun poliisihallituksesta niin ylös 

kuin alaspäin. Todellisuus on, ettei joka nurkalle riitä poliiseja, vaan on pakko hakea apukeinoja. 

Tällaisilla järjestelmillä saataisiin resurssianalyysiin ja resurssien jakomalliin lisää tehokkuutta, 

tuomalla siihen huomattavasti lisää muuttujia. Jos poliisi kykenisi antamaan laajaan tietomassaan 

ja analyysiin pohjautuvan tilannekuvan ja ennusteen, olisi mahdollisuus antaa päättäjille nykyistä 

todenmukaisempi kuva toimintaympäristön tilanteesta ja tarvittaessa luoda jopa painetta 

päätöksentekoon, sillä on muistettava, että ”tieto lisää tuskaa”.  

”Ylemmän johdon päätöksenteossa tiedon luotettavuus korostuu, että tieto toistuu aina 

samanlaisista lähteistä, ottamatta huomioon sitä kuka sen hakee, vaan tieto on aina 

riittävän laajalti kasattu ja analysoitu. Se on olennainen osa, että se ei vaikuta siihen, 

että kuka sen tiedon hakee vaan, että se on aina määrämuotoista.” H6 

”Mikä on poliisin tehtävä? Estää rikoksia ja häiriöitä, niin tietenkin että jos meillä olisi 

joku työkalu mikä auttaa meitä kohdentamaan resursseja oikeaan aikaan oikeaan 

paikkaan, niin sehän on kullanarvoista tietenkin, koska resurssi on vähäinen ja 

riittämätön tällä hetkellä ja tuskin se tulevaisuudessakaan hirveän paljon parempi on, 

niin se on ilman muuta järkevää.” H5 

Hyötynä nähtiin myös se, että resurssien jako olisi mahdollista kohdentaa kaikilla hallinnon 

tasoilla resurssianalysoituun tietoon perustuen siten, että kokonaisuus tulisi huomioitua parhaiten. 

Myös resurssisuunnittelu tehostuisi kaikilla resurssien sektoreilla, jos järjestelmän kautta 

saataisiin ennakoivaa tietoa pidemmälle ajalle ja tekemällä jopa ennusteita trendeistä ja ilmiöistä. 

Se mahdollistaisi koko hallinnossa eri tasoilla, esimerkiksi henkilö- ja kalustoresurssien 

todenmukaisemman määrittelyn, painottamalla sitä ennusteen mukaan. Lyhyemmän aikavälin 

ennusteella yksikkötasolla olisi mahdollista vastata ennusteeseen luomalla, esimerkiksi kahden 

ison sektorin välille joustavan resursoinnin, johon koulutetaan tietty määrä poliiseja, jotka ovat 

tarvittaessa siirrettävissä sinne missä tarve on suurin. Haastateltavat korostivat, että 

resurssitehokkuus kasvaisi, kun kyettäisiin kohdentaminen resurssit oikeaan aikaan ja paikkaan. 

Myös turvallisuus lisääntyisi, koska poliisi pystyisi kohdentamaan valvontaa ja puuttumista sinne, 

missä todennäköisimmin tapahtuu milläkin hetkellä. Näin myös poliisin saavutettavuus paranisi 

ja panos tuotos suhde kasvaisi. 

”Henkirikokset tai niiden yritykset on varmaan kaksinkertaistunut verrattuna 2019. 

Tuollaisen ennakointi, että nyt tietyt asiat näyttää siltä, että tämmöisiä tapahtuu, jos me 
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pystyttäisiin löytämään se, että mitä meidän täytyy tehdä, niin olisihan se 

yhteiskunnallisesti todella merkittävää ja poliisien työmäärän kannalta ja voisi ajatella, 

että kuinka paljon sitä resursseja säästyisi sitten kaikkeen muuhun tekemiseen, jos ei 

tuommoisia tapauksia tulisi lainkaan. Ne on todella työläitä, että vaikka olisi aivan 

selkeä juttu, että joku puukottaa toisen hengiltä mutta silti ne on todella työläitä.” H1 

Vastauksissa nousi esiin, että tulosneuvottelut saattaisivat muuttua, jos sen asemesta, että niissä 

katsottaisiin taustapeiliin, että tuolla tavalla vuosi 2020 meni ja vuosi 2021 voisi mennä sitten 

tällä tavalla, niin katsottaisiinkin ennakoivasti eteenpäin.  Ennakoiva järjestelmä toisi näihin 

neuvotteluihin ryhtiä. Ei tarvitsisi keksiä mitä tuli tehtyä tai mitä ensi vuonna tulisi tehdä. Kaikki 

tarvittava tulisi analysoituna tietona. Muutamassa vastauksessa erityisesti painotettiin, että 

toimintaa ja taloutta suunnitellessa ennusteet ja analyysit olisivat suurena apuna, kun data auttaisi 

määrittelemään mikä tai mitkä keinot olisi hyvä ottaa käyttöön ja miten painottaa 

tulossopimukseen kirjattujen tavoitteita  

”Voitaisiin esittää vaihtoehtoisia skenaarioita, että jos me saadaan tämän verran rahaa 

tai tuon verran ja jos se jaetaan näin ja näin, niin miten tämä tilanne kehittyy, niin se 

on poliittisille päättäjille, että minkä te haluatte näistä valita, että jos me tehdään näin, 

niin mennään noin ja tuossa käy näin, niin pystyttäisiin perustelemaan muutakin kuin 

se että rahat on loppu ja tarvittaisiin lisää poliiseja.” H4 

Haastateltavat painottivat tietoanalyyttisen ennustamisen merkitystä erityisesti strategiselle ja 

taktiselle analyysille, johon se antaisi ihan uudenlaista pohjaa. Datapohja laajenisi huomattavasti, 

jolloin sen pohjalta eri toimintojen painotuksia voitaisiin perustaa syvempään tietoon sekä seurata 

niiden onnistumista. Toimintaympäristön kuvaukseen strategisessa analyysissä saataisiin paljon 

nykyistä enemmän nopeutta, syvyyttä ja informatiivisuutta. Tällä hetkellä niihin tehdään 

analyysia ja hankitaan tietoa eri lähteistä ihan käsityönä. Strategisen ja taktisen analyysin 

tehostuessa poliisi kykenisi vastaamaan turvallisuusuhkiin paremmin yhdessä muiden 

turvallisuusviranomaisten kanssa.  

”Strategiselta tasolta katsottuna meidän tehokkuus kehittyisi aivan valtavasti. Meidän 

oma tuottavuus, taloudellisuus paranisi ihan valtavasti. Se olisi ihan varma. Todellista 

lisäarvoa. Me pystyttäisiin paljon paremmin perustelemaan meidän rahoittajille muun 

muassa meidän toimintaa, minkä takia me tarvitsemme tämmöiset asiat, paljon 

paremmin pystyisimme eduskunnan lainsäätäjille kertomaan ja perustelemaan miksi me 

tarvitaan tiettyä lainsäädäntöä, missä me tarvitaan tiettyjä pelimerkkejä.” H2 
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Haastateltavat näkivät, että poliisiyksiköiden välinen yhteistyö tiivistyisi, roolit selkeytyisivät ja 

työmenetelmät yhdenmukaistuisivat. Jokaisen poliisiyksikön ei tarvitsisi keksiä pyörää aina 

uudestaan, vaan yhteiset prosessit mahdollistaisivat tiedon keräämisen ja analysoinnin aina 

samalla tavalla ja samoista tietolähteistä, jolloin tieto olisi tasalaatuisia ja tasapuolista, eikä olisi 

yksikkö tai tekijäsidonnaista. Vastauksissa painotettiin käsin tehtävän analyysin vähenemisen 

merkitystä. Järjestelmä tekisi saman työn huomattavasti ihmistä nopeammin, jolloin esimerkiksi 

tekijöiden jäljille päästäisiin nopeammin. Pienempiäkin rikoksia, joiden tutkintaa nykytilanteessa 

ei suoriteta, päästäisiin tutkimaan tai niitä jopa selviäisi automaattisten tietoanalyysien johdosta. 

Järjestelmän tuottamat tiedot ja ennusteet mahdollistaisivat myös tehokkaamman reagoinnin 

niihin asioihin tai ilmiöihin, jotka vaativat syvempää tai paikallisempaa analysointia.  

Haastateltavien mielestä data-analyyttiset järjestelmät mahdollistaisivat ennakoivan reagoinnin 

myös asioihin, joista tällä hetkellä meillä on vain heikkoja signaaleja. Nykymallissa niitä ei kyetä 

havaitsemaan riittävän tehokkaasti, sillä ihmisen on vaikea löytää niitä isosta tietomassasta tai 

yhdistellä selvemmäksi kuvaksi. Heikkojen signaalien löytäminen tehostuisi, jolloin ennakoivalla 

poliisitoiminnalla kyettäisiin mahdollisesti havaitsemaan siten kokonaan uudenlaisia asioita jo 

hyvin alkuvaiheessa. 

”Itse olen tällä hetkellä ihastunut semmoiseen kuin heikko signaali. Jos sellainen 

pystytään havainnoimaan, ja sitten asiaa voidaan alkaa seuraamaan ja katsoa sitten 

muuttuuko tämä johonkin, mutta jos et saa sitä heikkoa signaalia niin sitten voit havaita 

sen liian myöhään ja väitän, että näitä esimerkkejä meidän poliisitoiminnassa on, että 

jos olisi puututtu heti siihen ensimmäiseen heikkoon signaaliin mikä tuli, olisi pidetty 

anturit ylhäällä, niin ehkä jotain asiaa olisi voitu tehdä paremmin.” H8 

”Jos mietitään noita huolta aiheuttavia henkilöitäkin, niin siinä vaiheessa, kun poliisille 

semmoinen kohteeksi ilmestyy, niin nythän he saattaa tulla vastaan jonkun rikoksilla 

oireilun kautta poliisin tai muiden viranomaisten silmiin, mutta tuollaisen kautta voisi 

tulla vähän aikaisimmin jo toimenpiteiden kohteeksi ja ehkä tilanne ei pääsisi niin 

pahaksi.” H5 

Monet haastateltavista totesivat, että todennäköisesti myös poliisitoiminnan strategian 

toteuttaminen helpottuisi, kun analysoitua tietoa olisi saatavissa huomattavasti enemmän ja 

tarkempana kuin ennen, ja kaikilla olisi omalta osaltaan mahdollisuus kehittää ennusteita 

parempaan suuntaan. Poliisiylijohtajasta nuorempaan konstaapeliin strategiaan sitouduttaisiin 

paremmin ja sen toteuttaminen olisi arkipäiväisempää, eikä vain kaukaisia juhlapuheita. Kun 



81 

 

 

 

tietoa olisi tilannekuvana saatavissa ja strategian toteutumisen eteneminen kaikkien nähtävissä 

niissä ennusteissa, joita käytettäisiin päivittäin omissa työtehtävissä, strategia otettaisiin vastaan 

paremmin ja sitä kautta koko poliisitoiminnan johtaminen toimisi tehokkaammin. 

”Jos meillä olisi tämmöinen ennakointijärjestelmä, jossa niin Poha, poliisilaitokset, 

poliisilaitoksen yksiköt, jopa ryhmät olisi täsmälleen saman tiedon äärellä, näkökulma 

olisi vaan erilainen. Kaikki ymmärrettiin se ennuste esimerkiksi vuodelle 2021, millä 

perusteella se muodostuu ja me kaikki sitouduttaisiin siihen, että tuolle näyttää meidän 

rikosennuste 2021, ellei me tehdä jotakin muutoksia. Kun siihen järjestelmään 

laitettaisiin esimerkiksi, että meillä on poliisilaitoksella haasteina pitkistä välimatkoista 

johtuen harvaan asuttujen alueiden pitkät toimintavalmiusajat ja se näyttäytyisi siinä 

ennusteessa meidän haasteena. Ratkaisu siihen olisi, että perustetaan 1+1+8 kokoinen 

monikäyttöryhmä, joka vastaa harvapartioinnista ja vanhentumisvaarassa olevien 

rikosten selvittämisestä ynnä muusta, niin se muuttaakin sen ennusteen niin että tämä 

jääkin tapahtumatta, että onkin korkeintaan pientä häiriötä, niin tämä olisi aivan aivan 

loistava juttu, sitoutumiseen joka hallinnon tasolla se toisi ihan eri ulottuvuuden.” H7 

Haastateltavista useampi näki, että järjestelmällä olisi todennäköisesti mahdollista tehdä myös 

täsmällisempää poliisityön vaikuttavuuden arviointia. He korostivat, että usein puhutaan 

poliisityön mittaamisen vaikeudesta ja meillä on tiettyjä mittareita, mutta edelleen varsinkin 

vaikuttavuus on sellainen osa-alue, mistä on vaikeaa saada todellista tietoa. Jos tällaisen 

järjestelmän kautta tulleen tiedon perusteella olisi toimittu ja sitten nähdään, että pidemmällä 

aikavälillä tilanne on korjaantunut, niin saisimme näyttöä siitä, että poliisi on pystynyt 

vaikuttamaan toiminnallaan tilanteen parantumiseen. Työn tulosten ja aktiivisuuden seuranta sekä 

analysointi tehostuisi ja mahdollistaisi toiminnan tehokkuuden arvioimisen aina yksittäisen 

poliisin toimintaan asti. Ei seurattaisi pelkästään tehtävämääriä tai läpivirtausaikoja vaan 

analysointi ulottuisi pintaa syvemmälle. Haastateltavat näkivät tällä jopa ylemmän johtamistason 

vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi resurssineuvotteluissa. 

Haastateltavat nostivat esiin sen, että poliisi on mukana monessa ja poliisin tehokkuus heijastuu 

moneen asiaan ja monelle sektorille, joten sillä on monia yhteiskunnallisia merkittäviä välillisiä 

vaikutuksia. Turvallisuuden kasvaessa ja rikosten vähentyessä saadaan välillisiä vaikutuksia, 

esimerkiksi lastensuojelun, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vakuutuskorvausten osalta, jolloin 

kustannussäästöjä tulee koko yhteiskunnalle. Ei pidä myöskään unohtaa henkisen pahoinvoinnin 

vähentymistä, kun ei joutuisi rikoksen uhriksi niin helposti tai yleisen turvallisuudentunteen 

kasvamista poliisin toimiessa ennakoivammin ja tehokkaammin. 
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”Jos ajatellaan isommassa kuvassa, niin vaikka me nytkin tiedetään missä on ongelmia, 

mutta tommoinen järjestelmä voisi tarkemmin tuoda esille ne meidän ongelmapaikat ja 

alueet ja ajat, minkä tyyppiset ongelmat siellä on, voisiko niille olla jotain tehtävissä 

koko yhteiskunnan voimin, on se sitten kaupunkisuunnittelua tai kunnallisten eri 

viranomaisten toimenpiteitä sillä alueella tai muuta vastaavaa. Eihän se toisi 

pelkästään sitä, että poliisi tietää missä pitää partioida ja olla milloinkin, vaan se että 

niitä voitaisiin sitten ennalta estää poliisi ja muut viranomaiset yhteistyössä, poistaa ne 

olosuhteet ja vaikuttimet minkä takia on esimerkiksi jollain alueella tai jonain 

ajankohtana sitä mahdollista uhriutumista tai rikokseen syyllistymistä.” H7 

Vastauksissa korostui myös ennakoivan poliisitoiminnan merkitys poliisin yhteistoiminnalle, niin 

muiden viranomaisten kuin kolmannen sektorin kanssa. Poliisilla olevan analyysitiedon pohjalta 

olisi mahdollista yhdessä tehdä tarkempia toimintaympäristöanalyysejä, ennakoida erilaisia 

ilmiöitä ja kehittää esimerkiksi lasten ja nuorten suojelua sekä kaupunkisuunnittelua. 

Sidosryhmille olisi mahdollista jakaa ennusteiden ja analyysin tuottamaa sellaista tietoa, mitä 

hyödyntämällä he pystyvät tekemään omaa työtään paremmin, mikä taas toisi 

kerrannaisvaikutuksia yhteiskuntarauhaan.  

”Meillä olisi merkittäviä välillisiä vaikutuksia ihan varmasti koko kansakunnan tilaan 

niin sanotusti, kun eri yhteiskuntasektoreilta katsotaan tätä asiaa, niin poliisi on 

lähtökohtaisesti kaikissa niissä jollain tavalla mukana turvaamassa tai muuten 

osallisena.” H2 

Yhteistyön merkitys näkyisi erityisesti siinä, että myös heiltä saadun tiedon avulla olisi 

mahdollista saadaan luotettavampia ja hyväksytympiä ennusteista, kun ennusteet eivät olisi vain 

poliisin datan pohjalta tehtyjä.  Haastateltavat korostivat, että yhteistyön ja tiedonvaihdon 

kehittyminen on enemmänkin visioinnista kiinni ja siitä, miten hyvin yhteistyössä löydetään 

yhtymäkohtia ja rajapintoja. Yhteistyötahoilta saatava louhittava tieto mahdollistaa ja parantaa 

poliisin kykyä toteuttaa perustehtäväänsä paremmin.  

”Poliisi voisi olla myös tiedon viejä eli se voisi viedä tietoa muille kumppaneille, eikä 

niin että me ollaan vain pyytämässä, vaan sitten me voitaisiin viedä käsiteltyä, 

suodatettua tietoa sitten toisille kumppaneille, esimerkiksi kaupungille kertoa, että 

meidän louhintakone teki tällaisen ennusteen ja teillekin tiedoksi.” H8 

Haastateltavien mielestä järjestelmän mahdollistama tiedon ja ennusteiden visualisointi eri 

käyttötarkoituksiin ja hallinnon tasoille, mahdollistaa aivan uuden tavan esittää tilannekuvaa sekä 
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ennusteita tulevasta. Käyttäjäryhmäkohtaiset näkymät voisivat olla kaikille erikseen määritellyt, 

esimerkiksi karttapohjilla, jolloin analysoitu tieto on helposti ymmärrettävissä. 

Myös koko viestinnän kenttä tehostuisi, niin sisäinen kuin ulkoinen. Tieto on kaiken johtamisen 

perusta. Ilman tietoa ei voi johtaa, koska johtaminen on hyvin paljon viestintää ja mitä enemmän, 

laaja-alaisempaa, analysoidumpaa tai ennustavampaa tietoa on käytettävissä, sitä tehokkaampaa 

johtaminen ja viestintä on. Varsinkin kriisiviestinnässä, jossa tulee olla proaktiivinen ja ottaa 

viestintä haltuun heti, on tiedon laadulla erittäin suuri merkitys ja tätä ennakoiva poliisitoiminta 

erityisesti tehostaisi.  

”Jos sinulla ei ole hyvää tietoa, niin mitä sinä sitten viestit.” H2 

 

Haastatelluilla on yhteneväinen käsitys järjestelmän hyödynnettävyydestä poliisitoiminnassa, 

voin painotuksissa oli hienoista eroa. Heidän mukaan ennustava teknologia nostaisi analysoinnin 

tasoa huomattavasi nykyisestä, mahdollistamalla perusanalytiikkaa syvällisemmän tiedon 

käsittelyn ja varsinkin strategiselle ja taktiselle analyysille se antaisi uudenlaisen pohjan. 

Poliisista tulisi enemmän asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee esittämään ajantasaisempaa 

valtakunnallista turvallisuuden tilannekuvaa ja kohdentamaan toimintaansa kustannustehokkaan 

ennakoivasti erilaisiin uhkakuviin, riskeihin ja rikollisuuteen. Ennakoiva järjestelmä toisi 

tehokkaampaa resurssien ohjausta, suunnittelua, mitoitusta ja käyttöä. Se tehostaisi yhteistyötä 

muiden viranomaisten ja kolmansien osapuolten kanssa, jonka yhteisvaikutuksena saataisiin 

myös merkittäviä välillisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Kolme haastateltavaa erityisesti 

korosti järjestelmän merkitystä alueellisen yhteistyön kautta saataville yleishyödyllisille 

vaikutuksille, varsinkin lasten ja nuorten osalta. Useat haastateltavista nostivat esiin, että näin 

etukäteen on mahdoton edes tiedostaa kaikkia mahdollisuuksia mitä tällaisen järjestelmän avulla 

saataisiin. He näkevät järjestelmällä valtavat mahdollisuudet, jolle lähinnä mielikuvitus ja 

resurssit asettavat rajoja.  

6.4 Ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet poliisin operatiivisessa 

toiminnassa 

Operatiivinen taso ei ole oma itsenäinen saarekkeensa, vaikka se on ehkä kaikkein tutuin. Tehokas 

operatiivinen toiminta edellyttää, että tietojohtaminen on strategisen ja taktisen tason osalta 

huolellisesti suunniteltu ja toteutettu.   
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”Jos me lähdettäisiin sieltä strategiselta tasolta, että kun siellä on viisautta jalkauttaa 

sitä alaspäin muuttumaan pikkuhiljaa operatiiviseksi toiminnaksi eli että se hyöty ei 

näkyisi suoraan siinä, että miten partiot laitetaan vaan se näkyisi siinä, että minkälaisia 

partiota ylipäätänsä pitää olla.” H4 

Haastateltavat eivät nähneet tietoanalyyttistä ennustamisteknologiaa vain kentän työkaluna, vaan 

kaikkea poliisin käytännön toimintaa koskevana. Käytännössä järjestelmän hyödyt olisi 

sovellettavissa niin kentällä kuin tutkinnassa, myös lupapalveluissa. Operatiivinen toiminta 

sisältää rajapintoja nykypäivänä lähes kaikkeen poliisitoimintaan.  

Haastateltavista useat painottivat, että tietoanalyyttisen ennustamisteknologian kautta saatava 

tieto keventäisi operatiivisten johtamis- ja päätöksentekoprosessien kognitiivista kuormaa. Se 

saattaisi myös vähentää epäröintiä tai varovaisuutta, kun päätöksen tueksi voisi saada enemmän 

analysoitua tietoa. Tarkoitus ei olisi kuitenkaan antaa tietokoneen tehdä päätöksiä, vaan kertoa 

tietoja ja ennusteita päätöksenteon pohjaksi. 

”Tarvittaisiin kipeästi automaattisesti tietoa, tässä on tämmöinen tilanne, tätä tapahtuu 

tuolla ja tämmöinen tapahtuma tuolla ja tämä pääse juuri nyt vapaalle ja asuu tällä 

alueella. Ne on kaikki siinä sinulla nähtävissä siinä skriinillä, niin olisihan se ihan 

mieletön juttu. Olisi tosi paljon helpompi lähtee yleisjohtajana siihen duuniin. Sä et 

mene kohti tuntematonta, kohti pimeätä työvuoroa, vaan tiedät jo etukäteen mitä sieltä 

voi olla tulossa ja miten siihen varautua.” H8 

Useimmat haastateltavista uskoi järjestelmän vapauttavan johtamista, varsinkin yleisjohtaja 

kykenisi keskittymään itse johtamiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen paremmin, kun ei tarvitsisi 

kaivaa kaikkia tietoja, eikä tarvitsisi selvittää jokaista asiaa erikseen omatoimisesti, vaan olisi jo 

valmis analysoinnin kautta muodostettu reaaliaikainen tilannekuva ja ennusteet.  

Haastattelujen perusteella tällaisen järjestelmän käytössä ollessa todennäköisyys oikean 

päätöksen tekemiseksi kasvaisi. Tilanteen johtamisen osalta oikean tilannekuvan muodostaminen 

on kriittisen tärkeä asia, joka korostuu silloin, kun johtovastuun vaihtuessa tilannekuvaa siirretään 

seuraavalle henkilölle. Tilannekuvan muotoutuminen myös vakioituisi, jos sen pohjatiedot 

olisivat tietyillä parametreillä ja tietyistä tietolähteistä muodostettu. Näin siitä saataisiin 

yhteismitallisesti muodostettu tilannekuva koko maahan ja palvelisi etenkin silloin, kun 

tilanteeseen tulisi resursseja muualta kuin oman poliisilaitoksen alueelta.  
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Haastateltavat uskoivat, että operatiivinen päätöksenteko olisi myös linjakkaampaa, varsinkin jos 

pitäisi tehdä päätöksiä nopeasti. Aina ei ole ruhtinaallisesti aikaa pohtia, taikka kerätä tietoa 

monesta eri lähteestä. Järjestelmästä ainakin osa tiedoista tulisi nopeastikin käytettäväksi 

päätöksenteon pohjaksi, jolloin johtaminen nopeutuisi ja suoraviivaistuisi, kun se ei olisi puhtaasti 

jonkun henkilön mielipide, vaan hänen päätöksensä perustuisi analysoituun tietoon.  

”Jos meillä olisi tieto mitä meidän kannattaa tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Tämän 

järjestelmän kautta on tämmöiset viitteet ollut, on käyty siellä ja on tavattu tämmöistä 

ja tämmöistä tai sitten ei ole tavattu, voidaan myös osoittaa se, että tällä kertaa se 

ennakointi ei pitänyt paikkaansa, mutta kuitenkin se selkeyttäisi sitä raportointia ja 

johtamista.” H1 

Nykyisen poliisin kenttätoiminnan karttaohjelman todettiin sisältävän resurssien ja 

kenttätilanteen perustiedot, mutta ennustava tietoanalyyttinen toiminto toisi siihen ennusteiden 

lisäksi visualisuutta ja informatiivisuutta. Haastateltavat uskoivat, että helposti ymmärrettävät 

esimerkiksi eri väreillä toteutetut uhkien ja rikosten toteutumistodennäköisyydet helpottaisivat 

tilannekuvan hahmottamista ja mahdollistaisi selkeämmän johtamisen sekä partioiden 

tehokkaamman itseohjatun työajan käytön. Analysoitu tieto antaisi viitteitä mitä voisi tai pitäisi 

tehdä, joten järjestelmä tukisi koneohjattua omatoimisuutta niin, että ei tarvitsisi aina itse miettiä, 

että mihinkä olisi syytä panostaa tai suunnata omaa toimintaa. Toiminta myös tasapuolistuisi, kun 

se pohjautuisi tutkittuun tietoon, eikä yksittäisten poliisien mielikuviin tai tottumuksiin. 

”Tilannekuva töihin tullessa olisi huomattavasti syvällisempi varsinkin, jos se olisi 

erilaisina karttanäkymänä, jotka on valmiina eikä tarvitse siinä mitenkään erikseen 

ainakaan kenttäjohtajan eikä tietysti partionkaan näppäillä mitään erillisiä valikkoja 

olisi vaan yleisnäkymä.” H6 

Haastateltavat totesivat, että karttanäkymien informaation määrä tulisi olla kuitenkin 

käyttäjätasokohtainen, ja sisältää vain sen tiedon mitä kukin toiminnan taso työssään tarvitsee. 

Samoin nähtiin myös tarve aktiiviseen työn ohjaukseen, jottei kaikki ole siellä missä tuloksia olisi 

ehkä helpoiten saatavissa tai tilanteessa missä esimerkiksi karttanäkymässä olevat 

tapahtumariskien alueet ja partioiden itseohjautuva toiminta ei mitenkään kohtaa. 

Tietoanalyyttinen ennustamisteknologia pudottaisi pois myös operatiivisen johtamisen tasoja, jos 

tilannekuva kyetään välittämään suoraan partiolle riittävän visuaalisesti. Tällöin tilannekuvan 

välittäminen poistuu johtajalta ja parannetaan itse johtamiseen mahdollisuuksia, kun kaikilla on 

yhtenäinen näkymä tilanteesta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki näkevät 
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käyttäjäryhmäkohtaisesti tiedon samalla tavalla ja, että tiedot esitetään joka puolella Suomea 

samalla tavalla.  

”Se pudottaa tavallaan sen operatiivisen johtamisen tasoja pois, jos se tilannekuva 

pystytään välittämään sille partiolle muutakin kuin tehtävämäärät tai vaan sen 

tehtävänannon. Sen tiedon välittäminen poistuu siltä johtajalta, jolloin itse johtaminen 

mahdollistuu paremmin, kun kaikilla on yhtenäinen tilannekuva.” H6 

Haastateltavat nostivat esiin monitasoisen resurssitehokkuuden järjestelmän antamien 

ennusteiden ja analyysin pohjalta. Se mahdollistaisi tehokkaamman taktisen ja operatiivisen 

resurssisuunnittelun. Kyettäisiin poliisilaitoksen toiminnassa miettimään oikeanlaiset resurssit ja 

osaaminen etukäteen. Järjestelmän saaman datan määrästä riippuen, ennusteet voisivat auttaa 

suunnittelemaan resursseja jopa vuositasolla. Haastateltavat näkivät vaikutuksen olevan suuri 

kolmiviikkoissuunnittelun osalta, mutta erityisesti päivittäistoiminnan työvuorosuunnitteluun 

saataisiin lisää tehokkuutta. Yksikön väline- ja varusteresurssien suunnittelu tehostuisi 

ennusteiden ja toimintaympäristöanalyysien kautta huomattavasti. 

”Isossa kuvassa voisi kuvitella, että mitä enemmän on tietoa ilmiöstä ja ennakoida mitä 

tapahtuu, niin resurssien kohdentamiseen siitä tiedosta olisi hyötyä tyyliin, että 

paljonko päällikkö päättää laittaa ennalta estävään toimintaan tai valvonta- ja hälytys 

keikan ajoon tai rikostorjuntaan ja minkä tyyppisiin toimintoihin rikostorjunnassa 

täytyy resursseja suunnata, niin kyllä tämmöinen varmaan semmoiseen vaikuttaisi, sitä 

kautta siis ihan ylös asti resurssien kohdentamiseen ja jakamiseen.” H5 

Muutamassa vastauksessa todettiin ennakkosuunnittelun keventävän myös 

päätöksentekoprosessia, koska olisi mahdollista suunnitella valmiiksi mahdolliset 

henkilöresurssien siirrot, esimerkiksi kentän ja tutkinnan välillä tai kenttäjohtoalueiden välillä, 

joka mahdollistaisi resursseja siirtämisen sulavasti sinne missä on painetta. Myös lisäresurssien 

hälyttämisen vasteaika voisi lyhentyä ennakolta tehtyjen suunnitelmien pohjalta.  

”Jos meillä olisi kolmen viikon ajalle ennakoivaa tietoa käytettävissä, mahdollistaisi 

se, että etukäteen suunniteltaisiin sitä painopistettä niiden resurssien osalta, että 

voitaisiin vaikka etukäteen määritellä, että me otetaan tälle kenttäjohtoalueelle yksi 

partio enemmän kuin normaalisti, että me voidaan suoraan ajatella, että se siirretään 

sitten sinne käyttöön silloin kun tarvetta on.” H1 
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Haastateltavat nostivat esiin, että päivittäistoiminnassa erityisesti, kun lyhyenajan ennusteiden 

tarkkuus olisi ehkä parhaimmillaan, tehostuisi resurssien ohjattavuus parhaiten. Yleisjohtajasta 

jopa partiojohtajaan kykenisi ohjaamaan resursseja ennusteiden mukaan tehokkaammin. Se 

nostaisi todennäköisyyttä, että olisi oikeat resurssit, oikeat varusteet, oikeassa paikassa ja oikeaan 

aikaan. Olisi mahdollista miettiä ennusteiden pohjalta, miten varustautua vuoron alussa ja mitä 

pakataan autoon. 

”Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikealla tavalla varustettuna, niin se on jo ihan 

hyvä homma.” H7 

Useat haastateltavista totesivat, että operatiivisen toiminnan seuranta ja tulosten analysointi 

tehostuisi, mutta myös muuttuisi oikeudenmukaisemmaksi. Olisi mahdollista seurata mitä 

esimiehet ovat saaneet johtamisellaan aikaiseksi, onko tilanne parantunut vai huonontunut, ja 

mitenkä ennusteet taikka näkymät ovat muuttuneet. Kaikkien työajan tuotos panos suhdetta 

kyettäisiin analysoimaan syvemmältä ja siten tarvittaessa tekemään korjaavia toimenpiteitä. Myös 

toiminnan eri osioita, kuten toimintavasteaikoja, kyettäisiin analysoimaan tehokkaammin. 

Samoin saataisiin seurattua luotettavammalla tavalla, kuinka kauan tehtävällä on mennyt, mikä 

on ollut sen kesto tai laatu.  

”Pystyttäisiin hyödyntämään resursseja tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin ja 

tietysti tietenkin aina kun johdetaan jotakin, niin siinä on vastuu siitä tekemisestä niin 

sitä kautta myös se vastuun ottaminen ehkä selkeytyisi, kun sinulla olisi jotain mihin 

pohjaat ja mitä teetät niille ihmisille ja johtamiseen liittyy myös se, että sinä kykenet 

kertomaan ja raportoimaan siitä, että mitä on tehty, niin silloin olisi selkeämpää, eikä 

siitä tulisi ehkä niin helposti semmoista ympäripyöreitä esimerkiksi et ollaan tehty 

harva-alueen valvonta.” H7 

Useat haastateltavat totesivat, että järjestelmä mahdollistaisi tapahtuneita rikoksia ja muuta 

saatavilla olevaa tietoa yhdessä analysoimalla, tekijöiden nopeamman ja tehokkaamman 

löytämisen. Järjestelmä hyödyttäisi myös juuri tapahtuneiden rikosten selvittämisessä, kun 

louhittu ja analysoitu tieto olisi nopeasti sekä kentän että tutkinnan käytössä, jolloin olisi 

mahdollisuus jopa hyvinkin nopeasti päästä rikoksen osallisten jäljille. Todennäköisyys myös 

omaisuuden takaisin saamiseksi kasvaisi, josta olisi hyötyä niin poliisille mutta myös lukuisille 

muille tahoille asianomistajista vakuutusyhtiöihin.  

”Rikostutkinnan osalta, että jos on ennakoitavissa, että nyt saattaa joku vakavampi 

tapahtuma olla tulossa ja merkit viittaa siihen, niin se mahdollistaisi sen, että 
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pohdittaisiin rikostorjunnan resurssista, että olkaa vähän varuillanne ja miettikää työt 

siihen malliin, että jos tulee tämmöinen, niin pystytte ottamaan tämän hoitoon ja 

tavallaan pystyisi jo etukäteen järjestelemään töitä silleen, että jos on vakavasta asiasta 

kysymys niin olisi oikeanlainen osaaminen ja riittävä osaaminen sitten valmiina.” H1 

Haastateltavat nostivat esiin myös motivaation todennäköisen kasvamisen. Motivaatio kasvaisi, 

kun olisi näkemys mitä tehdä ja miksi, eikä vain ajella. Omatoimisesti olisi mahdollista olla 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä toisi mielekkyyttä, kun mahdollisuus tekijöiden kiinni 

saamiseksi kasvaisi.  

”Ajattele että jos olet yleis- tai kenttäjohtajana, miten ihanaa olisi se, että jos pystyisit 

jostain saamaan sellaista tietoa, että mitä seuraavassa vuorossa voi tapahtua. Nyt 

tullaan vaan töihin ja kukaan ei tiedä mistään mitään, katsotaan vaan että mitä viime 

vuorossa on tapahtunut, mutta eihän se kerro yhtään mitä tässä vuorossa voi tapahtua. 

Mutta jos se tuottaisi näkymän, että nyt 2 kuukauden ajan joka torstaiyönä 03 ja 04 

välillä on tapahtunut tuolla ja tuolla tätä, niin sitten se on ihan eri fiilis, me voidaankin 

tehdä työtä, jolla on merkitystä, laitetaan partio tuonne ja otetaan ne rosvot kiinni.” H8 

Haastatteluissa muutamat nostivat esiin myös järjestelmän tuoman työturvallisuutta parantavan 

vaikutuksen. Poliisin riskianalyysien teko syventyisi ja nopeutuisi, saataisiin parempaa 

ennakkotietoa riskipaikoista ja henkilöistä sekä hahmotettua erilaisten riskien todennäkösyyttä ja 

vaarallisuutta. Tällä olisi myönteinen sitouttava vaikutus työn tekemiseen ja työn turvallisen 

tekemisen tunteeseen. 

”Kun mennään kenttätasolle niin kyllähän siitä tulisi valtavasti työhön sitä tiettyä 

mielekkyyttä, kun sä oikeasti pystyisit ennakoiden ottamaan kiinni niistä asioista ennen 

kuin ne eskaloituu ihan mahdottomasti ja tavallaan se toisi sitä työturvallisuutta ja 

työhyvinvointia lisää ja tavallaan kun me katsottaisiin asioita samojen silmälasien, 

samojen metodologiamallien läpi, niin meillä olisi semmoinen tietynlainen koheesio 

kaikin puolin sekä tiimiytymistä ja sillä olisi melkoisia vaikutuksia kaiken kaikkiaan.” 

H2 

Haastateltavat korostivat oman toiminnan vaikutuksien seurannan mahdollisuuteen. Oma 

toiminta voisi muuttaa kartan näkymiä, jolloin saataisiin merkitystä omalle työlle, varsinkin jos 

kartta päivittyy parempaan suuntaan. Oman vaikuttamisen mahdollisuudet nousisivat uudelle 

tasolle, sillä vaikuttamisen tavat lisääntyisivät valtavasti. Järjestelmään syötetty tieto antaa 

palautetta tekoälylle ja sen tulokset voivat olla moninaiset. Vaikutus voisivat tulla näkyviin aivan 
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muualla, kun missä järjestelmään tehty toimenpide on tehty. Pienelläkin toimenpiteellä voisi olla 

perhosefekti. Jokaisella olisi näin mahdollisuus vaikuttaa ennusteiden kehittymiseen. 

”Se antaa motivaatiota henkilöstölle, Teet työtä, jolla on tarkoitus, nousee enemmän 

esiin, koska sehän on se mistä aina tulee palautetta kentältä, että kertokaa meille mihin 

mennään valvomaan, kertokaa mitä me tehdään, niin me kyllä tehdään. Kyllä isossa 

kuvassa porukka haluaa tehdä työtä millä on merkitystä ja varsinkin nuoret haluaa sen 

näin, eikä vain näennäisyyden vuoksi, vaan haluavat työlleen vaikutusta.” H8 

Yksi haastateltava kiteytti operatiivisen toiminnan ennusteteknologian merkityksen ja 

tarkoituksen hyvin maanläheisesti mutta visionäärisesti: 

 

”Tulevaisuudessa pikkuhiljaa ennusteet alkaisi ehkä tuntua niin järkeenkäyvältä, että 

ruvetaan ihmettelemään, että minkä takia näin ei ole toimittu aina, minkä takia aina 

meille ei ole työvuoron alussa kartta näyttänyt, että niin tervetuloa työvuoroon, tämä 

päivä näyttää tämmöiselle ja kannattaisi ehkä kurvata nuo kohteet tuossa järjestyksessä 

ja muuten keskitytään tämän viikon teemaan, joka on ulkomaalaisvalvontaa ja siihen 

liittyen sitten tuohon ja tuohon ravintolaan tarkastus ja ei muutakun kovaa ajoa.” H7 

 

Operatiivisen toiminnan hyödyistä myös oltiin haastateltavien kesken hyvin samoilla linjoilla. 

Tietoanalyyttinen ennustamisteknologia koskee heidän mukaansa kaikkea poliisitoimintaa 

sektorista riippumatta. Se keventää johtamis- ja päätöksentekoprosessia antamalla analysoituja 

ennusteita kognitiivista kuormaa keventäen ja vapauttaa johtamista poistamalla työkuormaa niistä 

toiminnoista, jotka voidaan hoitaa tietoteknisesti, jolloin päätöksentekoon tarvittavaa energiaa 

vapautuu. Järjestelmät tehostavat tilannekuvan ymmärtämistä, ylläpitoa ja siirtämistä. 

Visuaalinen karttaohjelma, joka sisältää uhkien ja rikosten toteutumistodennäköisyydet, 

helpottaisi tilannekuvan hahmottamista, mahdollistaisi selkeämmän johtamisen sekä 

tehokkaamman itseohjautuvan työajan käytön. Se mahdollistaisi myös tehokkaamman taktisen ja 

operatiivisen resurssisuunnittelun työvuorotasolta jopa vuositasolle asti. Järjestelmän kautta olisi 

mahdollista seurata ja analysoida työajan käyttöä ja vaikutuksia niin lyhyellä kuin pidemmälläkin 

aikavälillä. Haastatelluista muutamat näkivät, että rikostutkinnassa järjestelmästä olisi myös suuri 

apu, kun louhittu ja analysoitu tieto mahdollistaisi perinteistä tapaa nopeammin pääsyn rikoksen 

osallisten jäljille. Työmotivaatio ja työhön sitoutuminen kasvaisi haastateltavien mielestä, kun 
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työnteon turvallisuus kasvaisi, ja olisi mahdollista nähdä selvemmin työn merkitys ja 

mahdollisuus olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämä nostaisi mielenkiintoa ja fokusoisi 

työntekoa sekä vähentäisi sitä ajatusta, että kunhan nyt vaan hoidetaan virkaa.      

6.5 Ennustamisteknologioiden hyödyntämisen haasteita  

Haastateltavat olivat yksimielisiä, että tällaisen järjestelmän käyttöön saamisessa olisi isoja 

haasteita, vaikka ei käyttökään ihan haasteetonta olisi. Haastateltavat olivat hyvin datauskollisia. 

Heidän mielestään data ei ole rasistinen, eikä sillä ole ennakkoluuloja, vaan se perustuu kaavoihin, 

jollei se taho, joka on konfiguroinut ja tehnyt algoritmit, ole rasisti. Oleellisempana koettiin, miten 

ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmistä viestitään ja mitä esitettäviin kysymyksiin vastataan. 

Eettisiä näkökulmia täytyy miettiä etukäteen, mutta ei järjestelmässä kannattaisi pakonomaisesti 

pyrkiä näkemään eettisiä ongelmia. Jos järjestelmä saataisiin joskus toimintaan, niin haasteita ja 

ongelmia täytyisi ratkoa sitä mukaa, jos niitä alkaisi esiintymään.  Ajan mittaan järjestelmän 

kehittyessä me saisimme kuitenkin vasta näkymään kaikkia niitä asioita, mitä emme kykenen 

mitenkään ennakoimaan. Tällä hetkellä on vaikea sanoa mitä kaikkea järjestelmät toisivat 

tullessaan, oli ne sitten etuja tai haasteita. 

”Pitää varoa, ettei me kaikkitietäväisyydessämme meidän tietojärjestelmien, big datan 

ja algoritmien sokaisema olla sitten norsuja posliinikaupassa ja tehdä enemmän 

vahinkoa kuin hyötyä.” H7 

Useampi haastateltava nosti esiin eettisenä ja hieman filosofisena näkökulmana sen, että missä 

menee raja, mitä kaikkea poliisin pitää pystyä estämään tai selvittämään suhteessa siihen, kuinka 

paljon poliisilla toimintansa vuoksi voi olla tietoa ihmisistä ja tapahtumista. Useampi 

haastateltava pohti kysymystä, missä menee ylipäätään poliisin toiminnan kannalta oleellinen 

tiedon saamisen raja. Haasteena olisi saada asiasta todennäköisesti esille nouseva keskustelu 

asiapohjalle, sillä eri tahojen kautta saatetaan luoda kauhukuvia, että mitä kaikkea ihmisten tietoja 

poliisi penkoo ja miten niitä käytetään. Keskustelu saattaa siirtyä helposti tunnetasolle, eikä sen 

asiatasolla pitäminen ole helppoa.  

”Poliisille ja yhteiskunnalle hyvin tärkeä tämmöinen järjestelmä, mutta miten kansa 

hyväksyy sen, missä menee raja poliisitoiminnan tarpeellisuuden ja kansalaisen 

yksityisyyden suojan kanssa.” H3 
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Yksi haastateltavista totesi, että sitten tietysti tämä isoveli valvoo ilmiö voi nostaa päätänsä, että 

eikö voi tehdä mitään tai liikkua missään, ettei seurata. Toisaalta hän totesi, että kontrolloidaanhan 

meidän liikkeitämme ja käyttäytymistä joka tapauksessa. Esimerkiksi sosiaalisen median 

jättiyritykset ja tietoliikenteen palveluyritykset tekevät sitä, ajoneuvot välittävät tietoa 

autonvalmistajalle eli joka tapauksessa yritykset keräävät ihmisten liikkumisesta ja kaikesta 

muusta käyttäytymisestä äärimmäisen paljon tietoa jo nyt.  

”Haasteena on tämä ihmisten hyväksyntä tälle asialle ja tietysti myös poliittinen linjaus 

ja halu toteuttaa tätä. Kansalaisille tästä kertominen ja yleinen keskustelu, että tähän 

on vaan pakko mennä, jotta pystytään nykyisillä resursseilla toimimaan, poliiseja ei 

vaan enää jokaiseen risteykseen riitä ja tiedon määrä on niin suuri, että sitä ei pystytä 

käsityönä enää tekemään.  Tällähän kuitenkin loppujen lopuksi nostetaan 

turvallisuutta, luodaan ihmiselle turvallisuuden tunnetta, kun pystytään oikeasti 

vastaamaan turvallisuusuhkiin jo ennakolta ja toimia jopa estävästi niin, että mitään ei 

tapahdukaan.” H8 

Maailmalla nousseisiin kysymyksiin poliisin toiminnasta silloin, kun käytössä on ollut 

ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmiä ja poliisi on käyttänyt tilanteessa voimakeinoja, 

totesivat haastateltavat, että sitä on hyvin vaikea lähteä vertaamaan Suomen poliisin toimintaan. 

Varsinkin Yhdysvalloissa, missä näitä ongelmia on ollut, niin siellä on poliisitoiminta ylipäätään 

aivan erilaista, siellä on toisenlainen historia, olosuhteet, toimintakulttuuri ja poliisin koulutus on 

hyvin vaihtelevaa. Haastateltavat kokivat, että on hyvin vaikea nähdä sitä, että näin tapahtuisi 

meillä, mutta mahdollisuutta ei pidä unohtaa ja järjestelmän sekä käyttäjien toimintaa olisi tietysti 

seurattava.  

”Haasteena on tietysti se, että päätöksentekotilanteessa jos on epävarma, niin luottaako 

liikaa siihen dataan eli voisiko perustaa tekemisensä siihen koneen antamaan 

ennusteeseen, esimerkiksi painetilanteessa eli järjestelmän antama tieto ei saisi 

kuitenkaan ohjata liikaa.” H3 

Haastatteluissa nousi esiin, että riski on olemassa, että järjestelmässä oleva tieto voi vääristyä. Jos 

järjestelmät on suunniteltu ja toteutettu hyvin, ja sinne syötetään tieto eheänä, laadukkaana ja 

paikkansa pitävänä, niin ennusteiden paikkansapitävyys, taikka esimerkiksi riskiarvion 

paikkansapitävyys, on silloin korkea. Haastateltavat korostivat, että paikan päällä oleva poliisi 

tekee ennusteiden ja koneen ilmoittamien riskiarvioiden perusteella loppujen lopuksi omat 
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päätöksensä. Tietokone ei päätä, se antaa vaan päätöksenteon pohjaksi tietoa, joten lopullisen 

päätöksen tekee kuitenkin ihminen. 

”Jotenkin tuntuu siltä, että jos se arviointi perustuu siihen tulleeseen dataan. Mä luotan 

siihen dataan, että se on faktatietoa. Joka tapauksessa toiminnassa pitää arvioida, että 

vaikka se tieto tulee tällaisena, niin pitää sen hetkisillä tiedoilla kuitenkin sen partion 

tai toimintaa johtavan arvioida, että voidaanko toimia sillä tavalla.” H6 

Haastateltavat totesivat, että aina on olemassa riski, tavallaan itseään toteuttavaan kierteeseen, 

että järjestelmä ehdottaa kohdistamaan toimenpiteitä tiettyihin henkilöihin tai tiettyihin 

kansanryhmiin järjestelmässä olevan historiatiedon perusteella. Esimerkiksi, kun tiettyjä autoja 

pysäytetään useammin, niin on olemassa riski, että se voimistaa ilmiötä, jonka kautta entistä 

enemmän kohdennetaan tietokoneen ohjeistamana toimintaa niihin toiminnan kohteina olleisiin. 

Riski on kuitenkin Suomessa onneksi pieni koska, vaikka meillä on miljoona tehtävää vuodessa, 

niin luvut on aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai jossain isossa Euroopan 

maassa. Meidän ei kuitenkaan missään tapauksessa pidä sortua siihen, että unohdettaisiin tällaisen 

riskin olemassaolo. Tämän vuoksi järjestelmän, prosessien ja toimintojen suunnitteluun sekä 

käytön seurantaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 

”Sitä suurempi riski on semmoisiin eettisesti arveluttaviin päätöksiin, mitä lähemmäksi 

mennään siinä tuotetussa datassa ihan yksittäistä yksilöä, jos puhutaan vähän 

laajemmasta joukosta niin silloin se epäeettisyys ehkä ei ole niin todennäköistä eli jos 

se olisi vähän ehkä yleisluontoisempaa se tieto, jos mennään ihan yksilöityyn tietoon 

niin silloin voisi ajatella, että siinä helposti on se riski, että päätöksenteko ei ole niin 

objektiivista.” H1 

”Ja ihminenhän sen päätöksen tekisi aina niin kuin viime kädessä ja siitä me voitaisiin 

vertailla, että onko ihminen valinnut sieltä vaan ne, jotka tukee hänen omia 

ennakkoluuloja ja käsityksiä, vai onko hän myös reagoinut näihin muihin järjestelmän 

tarjoamiin impulsseihin.” H4 

Haastatteluissa nousi esiin myös näkökulma, että järjestelmä parantaisi yksilönsuojaa, sillä nyt 

asioita joudutaan tekemään käsityönä etsittäessä tietoa tai analysoitaessa sitä, jolloin kaikki tieto 

on tiedon käsittelijöiden nähtävissä ja sen käsittely pohjautuu heidän näkemyksiinsä. 

Tietokonepohjaisesti tehtäessä tieto louhittaisiin ja käsiteltäisiin ilman, että siinä olisi kenenkään 

silmäparia katsomassa, vaan toiminta perustuisi valtakunnallisesti yhteismitallisiin prosesseihin. 
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Lisäksi kaikki tapahtuisi myös huomattavasti nopeammin kuin käsin tehtynä. Näiden seurauksena 

eettinen tietojen käsittely pikemminkin paranisi.  

”Positiivisena eettisenä puolena näkisin, että järjestelmä jopa neutraloisi näkemyksiä, 

kun partio näkee, että kone ei kiinnostunut jostain tietystä autosta taikka henkilöstä, 

mistä he itse intuitiivisen hiljaisen tiedon perusteella ehkä olisivatkin, mutta konetta ei 

kiinnosta, jolloin se voisi jopa olla positiivisessa näkökulmassa opettava eettinen asia.” 

H6 

Haastateltavat näkivät lainsäädännön nykytilanteen melko hyvänä, vaikka vastauksissa tuotiin 

esille, että haasteita tulee varmasti lakien tulkinnasta ja tietosuojasta, joten yhteistyön merkitys 

tulee korostumaan, siinä miten eri tahot saadaan ratkaisukeskeisesti yhdessä miettimään niitä 

mahdollisia lainsäädännön puitteissa tehtäviä ratkaisuja. Tietosuojamaailma tulee myös saada 

yhdessä kasvamaan toiminnan toteuttajien kanssa, jotta voidaan yhdessä hakea ratkaisuja 

tietoturvan viheliäisiin kysymyksiin. Haasteena nähtiin linjauksien saaminen siitä, missä on 

suosituksen ja päätöksen raja eli milloin tietokoneen ennusteesta tulee päätös eikä se olekaan enää 

suositus. 

”Haasteena lain soveltamisen puolella, että miten temppu tehdään, kun ei saada edes 

haalarikamerasta kuvaa.” H5 

Osa haastateltavista näkivät haasteena rohkeuden, uuden ja osittain tuntemattoman maaperän 

käsittelyssä, jossa on sekä juridisia että eettisiä rajapintoja.  Miten saadaan kaikki osapuolet 

puhaltamaan yhteen hiileen, työskentelemään ratkaisuhakuisesti ja löytämään pikemminkin 

mahdollisuuksia kuin ongelmia asioiden eteenpäin viemiseksi.   

”Tietyllä tavalla näkee usein sen, että sitten tämmöiset kaverit, jotka ovat 

toiminnallisesti suuntautuneita, haluavat ratkaista ongelmat, löytää niistä pykälistä ne 

ratkaisut, kun jotkut toiset näkevät niistä pykälistä enemmän ne ongelmat.” H2 

Teknisen järjestelmän nykyaikaistamisen haastateltavat kokivat myös isona haasteena. Poliisilla 

on monia järjestelmiä vuosikymmenten ajalta, joissa on erilaiset data-arkkitehtuurit. Järjestelmät 

on rakennettu aiemman lainsäädännön aikana, jolloin eri rekisterien tietoja ei voitu käyttää 

keskenään. Aiemmasta käyttötarkoituksesta ja erilaisista järjestelmistä johtuen, ne eivät toimi 

hyvin keskenään.  Jotta olisi mahdollista käyttää sujuvasti eri poliisin rekisterien tietoja analyysiin 

tai jopa ennakoivaan poliisitoimintaan, olisi data-arkkitehtuurin kokonaisuudistus vaiheittain 

aloitettava. 
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”Haasteena on, miten tieto saadaan liikkumaan muilta viranomaisilta, kun ongelmia 

on, miten saadaan tieto liikkumaan meidän omissa rekistereissä.” H3 

Laitteisto ja varsinkin tiedon käsittelyn ja syöttämisen kalusto on riittämätöntä ja osin 

vanhentunutta. Esimerkiksi kentälle ja tutkintaan olisi saatava älylaitteita, jotta tietoa kyettäisiin 

käsittelemään ja tuottamaan helposti tiedon eheys säilyttäen. Haastateltavat painottivat useaan 

otteeseen, että käsityön määrä tiedon syöttämisessä on haaste. Sitä tulisi vähentää merkittävästi 

sekä tehdä käyttäjäystävällisemmäksi pyrkimällä hyödyntämään esimerkiksi puheohjausta.  

”Älylaitteita tulisi saada käyttöön lisää eli kokonaisuus pitäisi tukea tätä järjestelmää 

eli myöskin se laitteisto, ei pelkästään se käyttöjärjestelmät se softa, vaan myöskin 

laitteet pitää tukea tätä kokonaisuutta.” H2 

Haasteeksi nostettiin tietomurtojen estäminen, sillä olisi iso ongelma, jos joku onnistuisi 

hakkeroimaan ja viemään tietoa, syöttämään väritettyä tietoa tai jopa tarkoituksella syöttämään 

väärää tietoa, joka saa poliisin käyttäytymään heidän haluamallaan tavalla. Mitä enemmän tiedon 

lähteitä on, sitä suurempi riski on löytää reitti järjestelmään, varsinkin jos tieto tulee 

viranomaisverkon ulkopuolelta. Viheliäiseksi haasteeksi muutamat haastateltavat nostivatkin, 

miten saada tarpeellista tietoa esimerkiksi kolmansilta osapuolilta niin, että järjestelmät 

keskustelevat keskenään eli data saadaan liikkumaan ja pysymään eheänä, ja toisaalta että 

toiminto säilyy tietoturvallisena. 

Vastauksissa tuotiin selvästi esiin ehkä suurimpana haasteena huoli rahoituksesta. Uuden 

tietojärjestelmäideologian realisoiminen käyttöön asti vaatii mittavaa taloudellista panostusta ja 

rahoituksen saamisessa koettiin olevan varmasti vaikeuksia. Eri rahoituskanavat ja vaihtoehdot 

olisi selvitettävä tarkoin. Yhdessä haastattelussa nostettiin esiin, että tällä hetkellä esimerkiksi 

Saksa uudistaa täysin poliisin tietojärjestelmää, joka on erittäin mittava hanke Euroopassa. EU:n 

rahoituskanavat, esimerkiksi sisäisen turvallisuuden rahasto, tarjoaisivat mahdollisesti osan 

tarvittavasta rahoituksesta. Haastateltavat painottivat, että poliisin oma rahoituskehys ei tällaisen 

hankkeen rahoitukseen riitä ja päättäjien olisi huomioitava, että tallaisesta järjestelmästä olisi 

hyötyä koko yhteiskunnalle niin suoraan kuin välillisesti, ei pelkästään poliisille. 

Useat haastateltavat uskoivat, että käytännön tekemisen tasolla tulisi olemaan iso haaste muuttaa 

organisaation kulttuuria perinteisestä käsin tekemisestä enemmän tiedolla tekemiseen. Ei 

toimittaisi samassa määrin intuitiolla ja pitkällä kokemuksella kuin ennen. Nuori poliisi saisikin 

järjestelmästä analysoituna saman ja jopa enemmän tietoa, kuin 20 vuotta töissä ollut poliisi on 

saanut kerättyä hiljaista tietoa itselleen. Toisaalta koneelta ei saa siirrettyä kokemusta tai 
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itseluottamusta, mikä on kuitenkin hyvä muistaa. Vastauksissa haasteena nähtiin myös se, että 

miten henkilöstö uskoisi siihen dataan, että se oikeasti voisi tietää, pystyä antamaan ennusteita, 

joiden pohjalta kykenisi suuntaamaan omaa toimintaa. 

”Mietin vaan, miten tämä meidän massa suhtautuu.  Sekin pitää hyväksyä, että joka 

yövuoroon ei tule yhtään mitään ja joka viikolle ei tule, voi olla, että jos ajattelee harva-

aluetta, voi olla niin hiljaista, ettei yksinkertaisesti tapahdu mitään” H8 

Muutos siihen, että nykypäivänä datan merkitys on iso, ja se vaikuttaa kaikkeen. Haastateltavista 

osa korostikin, että saattaa olla vaikea sisäistää, että se mitä syötän järjestelmään, voikin vaikuttaa 

moneen asiaan ja vaikka toisella puolen Suomea. Myös sen ymmärtäminen, että tiedon laadulla 

on oleellinen merkitys, koettiin haasteelliseksi. Syötetty tieto ei saisi värittää tai vääristää ja 

henkilöstön tulisi ymmärtää myös se, että syöttämätönkin tieto voi muokata analyysejä. 

”On oltava tarkkana tiedon suhteen, ettei leimata ihmisiä tai joitakin alueita poliisin 

ennakoivan datan pohjalta eli miten asioita syötetään, ettei esimerkiksi joku 

asuinalueen asuntojen hinnat romahda sen takia että poliisi ennusteet tekee esimerkiksi 

alueesta turvattoman tai niin että siellä tapahtuu paljon rikoksia, jolla voi olla 

negatiivisia vaikutuksia koko alueen hintatasoon ja kiinnostavuuteen ja se voi leimata 

myös alueella asuvia ihmisiä.” H1 

Vastauksissa korostettiin, että näkemyksen muutos koskettaa koko organisaatiota ja mitä 

ylemmäs mennään, sitä syvällisempää on oltava ymmärrys, sitoutuminen ja tahto johtaa tiedolla. 

 ”Haaste myös se millä saadaan porukka ylipäätään ymmärtämään tämän järjestelmän 

tarkoitus ja miksi mitäkin tehdään ja mikä on jokaisen oma rooli siinä 

kokonaisuudessa.” H2 

Vastauksissa painotettiin, että osaamis-, koulutus- ja henkilövajeen kurominen on suuri haaste. 

Nykyiselläänkin analyytikkoja on aivan liian vähän ja poliisitaustaisilla ei lähtökohtaisesti ole 

osaamista syvällisen analyysin tekoon. Lisäksi tiedustelu ja analyysiryhmissä on liian vähän 

henkilöitä, jotka ymmärtävät tietorakenteista ja tietojärjestelmistä. Haastateltavista osa nosti 

haasteena esiin koko organisaation kouluttamisen ennakoivaan poliisitoimintaan, joka olisi 

huomioitava kaikessa koulutuksessa niin tutkinto kuin täydennyskoulutuksessa. 

Analyysitoiminnan ja varsinkin ennakoivan tietoanalyyttisen järjestelmän kehittäminen ja 

käyttäminen vaatii tuntuvaa panostusta korkealaatuiseen osaamiseen, ja koko henkilöstön 
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kouluttamisen tällaiseen tietojohtamisen maailmaan. Erityisen haasteena nähtiin se, miten 

onnistutaan houkuttelemaan huippuluokan osaajia eri analyysitoimintojen tehtäviin sekä se, 

kuinka paljon ja minkä laatuista koulutusta työnantajalla on velvollisuus tarjota, ja mikä on 

työntekijän oma velvollisuus hankkia lisäosaamista. Haastateltavat korostivat myös, että 

tiedustelu ja analyysiryhmien koostumus tulisi olla riittävän suuri ja sopiva sekoitus poliiseja ja 

ammattianalyytikkoja. 

”Osaaminen ja analyysien teko ontuu, suurin osa on vanhoja tutkinnan miehiä eli 

haasteena on osaamisvajeen paikkaus.” H8 

”Töissä pitää olla muitakin kuin poliiseja, oikeanlaisia henkilöitä, oikeanlaisella 

osaamista tasolla, joita varsinkin tällainen työ kiinnostaa. Palkkataso on myös yksi 

ongelma, jos halutaan huippuosaajia.” H4 

Haastateltavat muistuttivat, että vaikka järjestelmät olisi hyvin tehty, niin tiedon syötössä on 

haavoittuva kohta. Tiedon eheyden kannalta tiedon syöttöprosessit ja tiedon merkitys 

kokonaisuuteen liittyen, on oltava ja hyvin koulutettuna. Haasteena on siten koko käyttäjäkunnan 

riittävä koulutus niin, että järjestelmän hyödynnettävyys saadaan hyvälle tasolle. Se vaatisi tiedon 

ja tiedolla johtamisen nykyistä vahvemmin liittämistä kaikkeen poliisin koulutukseen. 

 

Haastateltavat näkivät myös haasteet hyvin samalla tavoin. Osa painotti enemmän 

resurssihaasteita, osa tahtoa lähteä rakentamaan järjestelmää. Eettisissä näkökulmissa tulee 

olemaan haastetta ja vaatii haastateltavien mukaan ainakin tarkentamaan lainsäädäntöä, ja 

tekemään linjauksia mistä tietoa saadaan, mitä tietoa saadaan käyttää, miten sitä käsitellään, kuka 

sitä saa käyttää ja miten sitä käytetään.  

Nykyinen normisto katsottiin palvelevan melko hyvin alkuvaiheessa, mutta mitä laajemmalta 

tietoa halutaan saada käytettäväksi, on arvioitava, pystytäänkö sitä tämän lainsäädännön pohjalta 

toteuttamaan. Järjestelmän data-arkkitehtuurissa tulee huomioida varsinkin tietoturva, datan 

eheys sekä yksilönsuoja ja järjestelmän laajentuessa, on tarkkaan selvitettävä minkälaisia 

moraalisia ja eettisiä haasteita voi tulla vastaan ja miten ne ratkaistaan.  

Tekninen järjestelmä koettiin isona haasteena. Poliisilla on eri ikäisiä järjestelmiä ja niiden 

yhteensopivuus on huono, jolloin datan luominen, liikkuminen, säilöminen, louhiminen ja käyttö 

eli datan haltuunotto ei onnistu. Tämän vuoksi data-arkkitehtuurin kokonaisuudistus vaiheittain 
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olisi aloitettava, jotta tietoa olisi käytettävissä edes syvällisen analyysin tekemiseksi, saati 

tietoanalyyttisen järjestelmän toteuttamiseksi. Tietojärjestelmäuudistukset vaativat mittavaa 

taloudellista panostusta, joten talous koettiin yhdeksi suuremmista haasteista. Miten saisimme 

varmistettua tarvittavan rahoituksen tällaisen järjestelmän rakentamiseksi.    

Ennakoiva poliisitoiminta ja sen tietoanalyyttiset järjestelmät vaativat myös 

organisaatiokulttuurin siirtymistä käsityöläisyydestä tietotyöläisyyteen, mikä nähtiin todella 

isona muutoksena. Tämä katsottiin siten luovan haasteen koko organisaation koulutukselle ja 

osaamiselle, sillä muutos tulisi ottaa kaikessa koulutuksessa huomioon ja vaatisi lisäkoulutusta 

monelle. Haasteeksi tulisi erityisesti analytiikan ja tekoälyn erityisosaamisen hankkiminen, sillä 

heistä on rahakkailla kaupallisilla markkinoilla kova kysyntä. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen aiheena oli ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet osana 

ennakoivaa poliisitoimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poliisihallinnon tiedustelu ja 

analyysitoimintojen asiantuntijoiden haastatteluiden kautta ennakoivassa poliisitoiminnassa 

käytettävien ennustamisteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisessa 

poliisitoiminnassa. Tavoitteeseen pääsemiseksi oli kartoitettava myös ennakoivan toiminnan 

nykytila ja miten tietojärjestelmät ja -prosessit tukevat ylipäätään tietojohtamista sekä 

analyysitoimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tuottaa kirjalliseen aineistoon perustuen 

kuvaus ennakoivasta poliisitoiminnasta ja siinä käytettävistä teknologisista ratkaisuista, joka 

havainnollistaisi järjestelmän toimintaideologiaa sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena 

oli löytää vastauksia ennustamisteknologioiden hyödynnettävyyteen niin strategisella kuin 

operatiivisella tasolla, unohtamatta siinä mahdollisesti ilmeneviä taloudellisia, juridisia tai eettisiä 

haasteita.  

Tutkimuksen perusteella meillä ei ole tällä hetkellä ennakoivaa poliisitoimintaa tukevia 

tietojärjestelmiä eikä ennustamisteknologioita. Meillä puuttuu strukturoitu valtakunnallisesti 

yhtenäinen tapa hoitaa tiedustelu ja analyysitoimintaa, myös vakioidut mallit ja työprosessit sekä 

tietojärjestelmät puuttuvat. Käytännössä jokainen poliisiyksikkö suunnittelee ja toteuttaa 

toimintansa hyvin itsenäisesti. Poliisitoiminta koetaan myös kulttuuriltaan edelleen hyvin 

käsityöläispainotteiseksi ja asioita tehdään kuten on aina totuttu tekemään, joten vähäinen 

ennakointikin on hyvin perinteistä, intuitiivista, historia- ja hiljaiseen tietoon perustuvaa. 

Poliisiyksiköissä analyysin taso jää yleensä kuvailevaksi, eikä useinkaan päästä edes selittävän 

analyysin tasolle. 

Tutkimuksen perusteella ennustamisteknologiat olisivat tuotavissa suomalaiseen 

poliisitoimintaan, mutta se vaatii vahvaa ylimmän johdon sitoutumista sekä tietoinfrastruktuurin 

ja tietoprosessien uudistamista. Mitä enemmän uhkien ja rikollisuuden ennakoimisen tarve 

korostuu, sitä oleellisemmaksi tulee erityisesti analytiikan ja tekoälyn erityisosaamisen 

hankkiminen sekä kaikkien poliisien kouluttaminen tieteellisten ja analyyttisten metodien 

käyttöön. Tutkimuksesta nousee esille myös selvä tarve määritellä mistä poliisi voi kerätä dataa 

ja millä keinoin. On myös linjattava millaiset uhat, riskit ja rikokset ovat niin vakavia, että 

yksityisyyden tulee antaa tilaa ennakoivalle poliisitoiminnalle. Poliisin ennakoivan ja ennalta 

estävän toiminnan velvoitteet siten selvästi määritellä ja luoda niille realistiset puitteet.  
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Tutkimuksen perusteella ennakoivan poliisitoiminnan prosessien toteutuessa poliisista kehittyisi 

vahva asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee esittämään ajantasaista valtakunnallista 

turvallisuuden tilannekuvaa ja kohdentamaan toimintaansa kustannustehokkaasti ja ennakoivasti 

erilaisiin uhkakuviin, riskeihin ja rikollisuuteen.  Poliisin ennakoivaa toimintaa edistävät 

teknologiset järjestelmät mahdollistaisivat myös laajan yhteiskunnallisen hyödynnettävyyden 

yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmansien osapuolten kanssa. 

Ennakoiva poliisitoiminta ja siinä käytettävät tietotekniset järjestelmät ovat maailmallakin varsin 

uusi ilmiö. Suomen poliisi on ollut tietoinen muualla jo käytössä olevista tai testivaiheessa 

olevista järjestelmistä, mutta lainsäädäntömme ei ole mahdollistanut vastaavaa toimintaa kuin 

vasta vuodesta 2019. Todennäköisesti tämän vuoksi ennakoivaa poliisitoimintaa tai siinä 

käytettävien ennustusteknologioiden hyödynnettävyyttä poliisitoiminnassa ei ole tutkittu 

aiemmin Suomessa. Tutkimuksen tulosten vertailu aiempaan tutkimukseen on siksi vaikea tehdä. 

Käytännössä tutkimuksen tulokset ennustamisteknologiat hyödynnettävyyden näkökulmasta on 

kaikki uutta tutkittua tietoa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on keskitytty teknologian 

toimivuuteen ja sille asetettujen ennustamistulosten tehokkuuteen, mutta laajaa 

hyödynnettävyyden näkökulmaa ei. Tähän vaikuttaa todennäköisesti kansainvälisesti poliisin 

roolin ja yhteistyön erilaisuus muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa. Suomessa poliisilla on 

laajempaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, jolloin ennustamisteknologioita 

voidaan hyödyntää muutenkin kuin poliisin omiin tarkoituksiin.  

Ennakoivaan poliisitoimintaan liittyviä ennustamiseen kehitettyjä algoritmeja on käsitelty 

ainoastaan Sofia Söderholmin vuoden 2020 pro gradu tutkielmassa, jossa aihetta lähestyttiin 

potentiaaliseksi rikoksentekijäksi luokitellun henkilön aseman viitekehyksestä. Vaikka 

Söderholmin tutkimus keskittyy potentiaalisen epäillyn asemaan varsinkin 

esitutkintainlainsäädännön osalta, on hänen ja tämän tutkimuksen tulosten osalta nähtävissä 

osittain samoja eettisiä haasteita. Ennustavat teknologiat pohjautuvat suureen määrään dataa, josta 

koneopetetut algoritmit luovat ennusteita, jolloin on toki mahdollista, että ennuste ei ole riittävän 

tarkka ja paikkaansa pitävä, jolloin Söderholmin esittämän syyttömyysolettaman osalta voi tulla 

haasteita eettisen rajanvedon kanssa. Tässä tutkimuksessa ennusteknologioiden käytettävyyteen 

vaikuttavat eettiset haasteet nähtiin hieman eri tavalla. Oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 

kohtelun takaamiseksi nousi tutkimuksessa järjestelmissä käytettävän datan laatu sekä 

työtekijöiden mutta varsinkin algoritmien oikeanlainen opettaminen. Siinä missä ihminen oppii 

tiedon ja palautteen kautta, niin myös algoritmi tulee opettaa analysoimaan dataa eettisesti. 
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Tietojohtoinen poliisitoiminta on ollut pitkään yhtenä tärkeimmistä johtamisen kulmakivistä. 

Ennakoiva poliisitoiminta ja siinä käytettävät teknologiat toisivat tullessaan vihdoin realistisen 

mahdollisuuden pohjata toiminta ja päätöksenteko strukturoidusti analysoituun tietoon. Tietoon, 

jota on kerätty valtavia määriä lukuisista eri lähteistä. Tietoa kerätään ja hyödynnetään edelleen 

poliisiyksikkökohtaisesti hyvin omintakeisesti, jolloin analyysien ja arvioiden valtakunnallinen 

vertailtavuus on heikkoa. Vaikka ennakoiva poliisitoiminta on painottunut termin mukaisesti 

tulevaisuuteen, on sen kautta kerätty tieto historia- ja tapahtumahetkitietoa. Tämä mahdollistaa 

lukemattomilla tavoilla tiedon hyödyntämisen läpi koko poliisihallinnon. Budjettineuvotteluihin 

valmisteltavat raportit ja ennusteet perustuisivat nykyistä huomattavasti yhteismitallisempaan, 

kattavampaan ja realistisempaan tietoon. Oli sitten kyse poliisihallinnon ja ministeriöiden 

välisistä tai poliisiyksiköiden ja poliisihallituksen välisistä neuvotteluista. Neuvotteluiden 

pohjana olisi strukturoidusti kerätty ja analysoitu tieto, eikä tapauskohtaisesti tuotettu 

analysoinnin tuottajien näköinen lopputulos. Käytettävissä olevan tiedon merkitys ja uskottavuus 

kasvaisi merkittävästi. 

Tiedon johtamisella on ratkaiseva merkitys siihen, miten tiedolla voidaan johtaa. Poliisin 

tietojärjestelmät ovat sirpaloituneet alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaan eri tietokantoihin, 

jotka keskustelevat heikosti keskenään. Tämän tilanteen korjaaminen on tulevaisuudessa valtava 

haaste, mutta toisaalta se on korjattava joka tapauksessa. Rakenteet on oltava sellaiset, että tieto 

on hyödynnettävissä kokonaisvaltaisesti. Tieto on oltava helposti mutta luotettavasti kerättävissä, 

tallennettavissa, analysoitavissa ja hyödynnettävissä. Tämä tarkoittaa irrottautumista vanhoista 

tavoista nähdä tieto lomakkeelle kirjoitettavana ja digitaaliseen mappiin säilöttävänä. Ei 

pelkästään ennakoivan poliisitoiminnan ennustamisteknologioiden vuoksi, vaan myös yleisesti 

tiedon johtamisen toteutumisen edellytyksenä on nykyaikainen tietojärjestelmäkokonaisuus.  

Terrorismi ja sen torjunta on ollut jo koko 2000- luvun otsikoissa. Viime vuosina uutena 

uhkakuvana tämän rinnalle ovat nousseet ääriliikkeet. Järjestäytynyt ja rajat ylittävä rikollisuus 

on myös voimistunut. Lisäksi nuorten rikoksilla oireilu ja varsinkin viimeaikaiset vakavat 

väkivallanteot ovat nousseet otsikoihin. Kaikkiin näihin etsitään kuumeisesti tapaa pureutua ja 

ennalta estää tapahtumia. Viitteitä ja jopa todisteita tulevista tapahtumista voidaan jälkikäteen 

löytää tutkinnan yhteydessä, varsinkin sosiaalisen media alustoilta, mutta myös muiden 

viranomaisten tai kolmansien osapuolten lähteistä. Edelleen meillä on kulttuuri toimia 

reaktiivisesti, vaikka proaktiivisesti olisi mahdollista saada parempia tuloksia. Ennakoivan 

poliisitoiminnan teknologioita hyödyntäen olisi mahdollista löytää niitä heikkoja signaaleja siitä 

valtavasta tietomassasta ja algoritmien analysoimana nostaa esiin tarvittavia toimenpiteitä varten. 
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Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi luonnollisesti pyrkivät tiedustelun keinoin ennakoimaan 

vakavaa rikollisuutta jo nykyisillä järjestelmillä, mutta heidänkin toimintaan tulisi lisää 

tehokkuutta, kun käytössä olisi nykyistä huomattavasti suurempi ja laaja-alaisempi datamassa. 

Oli sitten kyseessä terrori-iskun valmistelu tai rikoksilla oireileva pahoinvoiva nuori, niin on 

yhteiskunnallisesti järkevää saada nämä tarvittavien toimenpiteiden kohteiksi. Varsinkin nuorten 

tapauksissa moniviranomaisyhteistyöllä olisi tällöin suuri merkitys. On muistettava, että tilanteen 

vakavuudesta riippumatta, tapauskohtaisesti tulee ihmisen tehdä lopullinen päätös, miten 

algoritmien tuottamaan tietoon tai ennusteeseen on järkevää reagoida. Monesti asiat saadaan 

oikeaan tilaan pelkästään puheeksi ottamalla. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin juuri heikkojen 

signaalien havaitsemisen mahdollisuus ja sitä kautta saada viitteitä toiminnasta, mitä ei perinteisin 

keinoin tai ihmisen tekemänä olisi mahdollista löytää.  

Ennakoivaa poliisitoimintaa ei tule nähdä jonkin poliisitoiminnan osa-alueen toimintana vaan 

matriisimaisesti läpi koko hallinnon. Yksityisellä sektorilla tekoäly ja algoritmit keskustelevat 

asiakkaiden kanssa niin puhelimessa kuin tietoverkoissa. Soittaessasi palvelunumeroon sinulle 

ilmoitetaan, että puhelu tallennetaan palvelun kehittämiseksi, siis tekoälyn opettamiseksi. 

Poliisillakin olisi lukemattomia käyttökohteita missä ennakoivan poliisitoiminnan datamassaa ja 

algoritmeja hyödyntäen voitaisiin palvella kansalaisia tasapuolisemmin ja tehokkaammin. 

Tekoäly ei korvaa tilanteeseen tarvittavaa fyysistä poliisipartiota, mutta varsinkin harva-alueille 

poliisipalveluiden tavoitettavuutta saataisiin parannettua.   

Koska ennustavat teknologiat käyttävät järjestelmässä olevaa moninaista historiatietoa ja eri 

tiedonsyöttökanavien kautta joka hetki tulevaa uutta tietoa, on nämä tiedot hyödynnettävissä 

myös meneillään olevissa operaatioissa, on sitten kyse kenttätoiminnasta tai tutkinnan alla 

olevasta rikoksesta. Rikostutkinnassa tekijöiden selvittäminen on mahdollista nopeutua 

huomattavasti, kun algoritmi louhii datamassasta epäillyn. Todennäköisesti ihminenkin olisi 

päätynyt samaan lopputulokseen, mutta huomattavasti hitaammin ja mahdollisesti rikoksella 

vietyä omaisuutta ei saataisi enää takaisin.  

Ennakoivassa poliisitoiminnassa käytettävien ennustavien teknologioiden hyödynnettävyydessä 

ei siis ole kyse pelkästään sitä, että meillä olisi mahdollisuus ennakoida missä rikosriski kasvaa, 

minkä rikoksien riski kasvaa, kuka tai ketkä ovat mahdollisia rikoksentekijöitä tai jopa kenellä on 

riski uhriutua, vaan myös monella tavalla kehittää poliisitoiminnan suunnittelua ja suuntaamista 

kustannustehokkaasti sinne missä mahdollisesti tai jopa todennäköisesti tarvitaan. Yleis- ja 

kenttäjohtajan työskentely saisi uusia ulottuvuuksia, kun perinteisen karttanäkymän lisäksi siinä 

olisi myös ennusteita toteutumisen todennäköisyydellä painotettuna. Partionjohtajasta 
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yleisjohtajaan voisi ohjata toimintaa huomattavasti tehokkaammin, varsinkin niinä aikoina, kun 

hälytystehtäviä ei ole. Isojen kaupunkien keskusta-alueella partion ennakoiva liikkuminen 

mahdollisella rikos tai häiriöriskialueella ei niinkään korostu, mutta mitä harvempaan 

poliisipartioita on, sitä suurempi merkitys sillä on poliisin toimintavalmiusaikoihin.  

Oleellinen merkitys ennustavien teknologioiden operatiivisella hyödynnettävyydellä on se, mistä 

lähteistä tietoa saadaan ja kuinka reaaliaikaista se on.  Tämä konkretisoituu hyvin arkisella 

esimerkillä. Jos tietoa järjestelmään tulee Fintrafficilta liikennemääristä ja ajonopeuksista sekä 

Ilmatieteenlaitokselta sankasta lumipyrystä, voi sillä olla muuhun käytössä olevaan dataan 

lisättynä vaikutus ennusteeseen niin, että kenttäjohtaja ohjaa partioita liikennevalvontaan tai 

varaudutaan kolareihin tietyllä alueella. Reaaliaikaisen tiedon merkitys korostuu meneillään 

olevaa tilanteessa, jossa tarvitaan nopeasti käyttöön saatavaa ja analysoitavaa tietoa, jotta kohteen 

toimintaa voitaisiin ennakoida ja toimintaa suunnitella ja suunnata mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti. Tietoa saadaan jo nyt haalarikameroista ja kauko-ohjatuista ilma-

aluksista (RPAS), joiden kautta saadaan tilannekuvaa ja ääntä. Kuvan ja äänen tunnistaminen ja 

analysointi kehittyy huimaa vauhtia ja analysoituna muun datan kanssa voidaan paremmin 

ennustaa kohteen tai kohteiden tulevaa käyttäytymistä. 

Ennustamisteknologioilla nähdään maailmalla monia myönteisiä vaikutuksia. Niiden avulla 

voidaan tunnistaa epäilyttäviä tai varastettuja ja ajoneuvoja, ennustaa rikollista toimintaa tai 

rikollisuuden trendejä, seurata laittomia rahavirtoja, tehostaa ja oikeudenmukaistaa 

rikostutkintaa, helpottaa verkossa tehtävien rikosilmoitusten käsittelyä, tunnistaa rikollisia, 

havaita epäilyttävää käyttäytymistä, etsiä etsintäkuulutettuja, ennustaa ja ennakoida poliittisia tai 

ääriliikkeiden mielenosoituksia, tuottaa toimintamallisimulaatioita operatiivisiin tilanteisiin 

päätöksenteon tueksi, konekääntää ääntä tai tekstiä ja tunnistaa lapsipornoa sekä ihmiskauppaa.  

Ennakoivan poliisitoiminnan ennustamisteknologioiden hyödynnettävyys on sidonnainen lopulta 

monesta seikasta, kuten esimerkiksi lainsäädännön suomista mahdollisuuksista, eettisitä 

linjauksista, poliittisesta tahtotilasta resursoida pidemmällä aikavälillä data-arkkitehtuurin 

kokonaisuudistukseen sekä organisaatio- ja koulutuskulttuurin muutoksen onnistumisesta 

käsityöläisyydestä tietotyöläisyyteen. 

Poliisin, kuten muidenkin turvallisuusviranomaisten on kuljettava kehityksen mukana, jo 

pelkästään sen vuoksi, että ymmärretään mitä tekoälyllä, algoritmeilla ja robotiikalla voidaan 

saavuttaa ja tehdä. Esimerkiksi rikollisten tai terroristiryhmien käsissä tekoäly ja robotiikka voivat 

aiheuttaa uusia digitaalisia, fyysisiä tai jopa poliittisia uhkia. Näistä teknologioista tulee yhä 
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kehittyneempiä ja helpommin saatavia ja se mahdollistaa luonnollisesti niiden käytön rikolliseen 

toimintaan. Interpolin mukaan tekoälyn ja robotiikan vaikutus rikollisuuteen ja turvallisuuteen 

onkin yksi turvallisuusviranomaisten huolenaiheista. On tajuttava, että kehitys kulkee niin 

suurella vauhdilla eteenpäin, että uusimmat kvanttitietokoneet kykenevät laskentanopeuksiin, 

jossa supertietokoneilla menisi tuhansia vuosia. Kvanttilaskennalla on mahdollisuus havaita 

mallit nopeasti erittäin suurissa tietojoukoissa, mahdollisesti jopa käyttää kaikkia tietokannan 

kohteita samanaikaisesti tunnistaakseen yhtäläisyydet muutamassa sekunnissa. Vaikka rikolliset 

eivät todennäköisesti ole kvanttitietokoneiden käyttäjiä vielä, on todennäköistä, että he tutkivat 

yhtä lailla näiden järjestelmien käyttöä osana rikollista toimintaansa. Suuret yritykset, kuten 

Google, Amazon, Alibaba ja monet muut kehittävät omia mikropiirejään murskaamaan suuria 

määriä dataa syvälliseen koneoppimiseen tarvittavia massiivisia tietomääriä varten. Myös 

Suomessa isot yritykset kuten Kesko ja S-ryhmä louhivat tietoa valtavia määriä analysoidakseen 

ennusteita asiakkaista. Nyt jo applikaatiot ehdottavat mitä kaupasta kannattaisi ostaa. 

Suurien tietomäärien keräämissä ja käytössä nähdään myös paljon huolen aiheita. Ennakoivan 

poliisitoiminnan yhteydessä on puhuttu myös siitä, että se synnyttää syrjintää. Mistä tämä 

mahdollisuus syntyy? Todennäköisesti siitä, että koneoppimisessa algoritmia on opetettu 

vinoumia sisältävällä datalla, josta se alkaa tehdä vinoutuneita päätöksiä eli tämän vuoksi syötetyn 

datan oikeellisuuden ja laadulla ja niillä prosesseilla, että data tulee aina riittävän hyvin ja riittävän 

laadukkaasti syötettyä, on suuri merkitys. Ihminen voi päättää mikä vaikuttaa hänen tekemiin 

päätöksiinsä taikka linjauksiin, esimerkiksi etninen tausta voi olla yksi, ja se ei välttämättä vaikuta 

ihmisen tekemään päätöksiin, mutta on olemassa riski, että algoritmin tekemiin päätelmiin tämä 

saattaa vaikuttaa. Mikäli datassa on jostain syystä epäsuora linkki esimerkiksi etnisyyden ja 

rikosten välillä, saattaa algoritmi poimii tämän signaalin, jollei sitä ole opetettu toisin. Jos asut 

alueella, jolla tulotaso on keskimääräistä heikompi ja tietty kansallisuus sattuu olemaan yleinen, 

maksukykyä ennustava algoritmi saattaa nähdä yhteneväisyyksiä näiden asioiden välillä. 

Algoritmia siis pitää opettaa toisin, sen pitää päätellä, että tiettyä kansallisuutta olevat ihmiset 

todennäköisesti ovat pienituloisia, eikä niinkään, että he asuvat jollain tietyllä alueella. 

Meidän tulee oppia ymmärtämään, että algoritmit oppivat siitä datasta sitä, mitä me niille 

syötetään. Estääksemme näitä vinoumia meidän pitää kääntää moraaliset ja eettiset sääntömme 

koneoppimisessa käytettäväksi sekä rakentaa matemaattiset rajoitteet esimerkiksi iän, 

sukupuolen, kansallisuuden tai uskonnon taakse ja opettaa ne päätöksenteossa algoritmille.  
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Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää herättämään keskustelua siitä, miten poliisin 

ennakoivaa toimintaa tulisi kehittää. Jatketaanko edelleen erilaisten yksittäisten projektien 

kanssa, jotka ovat hetken uutisissa ja hetken kuluttua ne unohdetaan, vai suunnataanko energia 

siihen, että mietitään ja määritellään mitä poliisin tulee kyetä ennakoimaan ja estämään. 

Aloitetaan kulttuurin muutos tietotyöläiseksi, korjataan struktuuri, uudistetaan järjestelmät ja 

koulutetaan henkilökunta sekä hankitaan todellista erityisosaamista kehittämään 

analyysitoimintaa ja ennustamisteknologioita. 

Ennakoivan poliisitoiminnan ja analysoinnin kehittämiseksi tutkimuksen perusteella olisi 

Poliisihallituksessa oltava laaja-alainen, riittävän iso ryhmä suunnittelemassa ja kehittämässä tätä 

toimintaa. Koko hallintoon olisi saatava yhtenäinen toimintakyky ja toimintatapa, jolloin 

analyysit, ennusteet, riskiarviot tai esimerkiksi toimintaympäristön kuvaukset, laadittaisiin 

samoista lähteistä, samalla tavalla ja samaan formaattiin, jolloin niistä saataisiin vertailukelpoisia. 

Tämän vuoksi jokaisessa poliisiyksikössä tulisi olla esimerkiksi tiedustelu ja analyysiyksikkö, 

jossa on riittävä määrä henkilökuntaa, niin poliisitaustaisia kuin tietotekniikan asiantuntijoita 

toteuttamaan matriisimaisesti kulloinkin tarvittavaa tietoa koko henkilökunnalle.  

Tutkimuksen tulosten pohjalta erittäin merkittäväksi nousi koulutus.  Organisaatio- ja 

koulutuskulttuurin muutoksen onnistuminen käsityöläisyydestä tietotyöläisyyteen vaatii laajaa 

henkilöstön kouluttamista. Vaikka poliisitoiminta monella osa-alueella tulee säilymään hyvinkin 

fyysisenä, on tiedon ja tietojohtamisen merkitys kasvanut valtavasti. Henkilökunnasta jokainen 

oman tietonsa johtaja. Jokaisen on ymmärrettävä ja hyväksyttävä oma vastuunsa ja roolinsa 

tietovirrassa. Vähäpätöiseltä tuntuva suorituskoodin merkitsemättä jättäminen Helsingissä voi 

vaikuttaa analyysiin tai ennusteeseen tulevaisuudessa toisella puolella Suomea. Jokaisen olisi 

tiedostettava vähäisenkin tiedon vaikutuksen mahdollisuus perhosefektin tavoin. Poliisin 

tutkinto- ja varsinkin täydennyskoulutukseen olisi saatava osaamista ja resursseja toteuttamaan 

näitä koulutuksia.  

Poliisihallinnon olisi myös tutustuttava eri maissa jo toteutettaviin ennakoivan poliisitoiminnan 

hankkeisiin ja hankittava lisää tietoa ja kokemusta, jotta toimintaa voidaan kehittää Suomessa 

määrätietoisesti ja välttää niitä ongelmia mitä mahdollisesti muualla on kohdattu. Tässäkin 

kannattaa muistaa, että pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Euroopassa pelkästään Saksassa, 

Hollannissa ja Iso-Britanniassa on käytössä eri laajuisia ja toteutustavaltaan erilaisia järjestelmiä. 

Pertti Sydänmaanlakka (2014, 36) totesi osuvasti kirjassaan ”Tulevaisuuden johtaminen 2020”, 

että jatkuva uudistuminen vaatii sekä strategista että operatiivista ketteryyttä. Strateginen 
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ketteryys on strategista ajattelua kaikilla organisaation tasoilla. Se on säännöllistä strategian 

kyseenalaistamista ja päivittämistä. Operatiivinen ketteryys taasen vaatii jatkuvaa suorituksen 

parantamista ja hiomista nopeassa muutoksessa. Vain strateginen ja operatiivinen ketteryys 

mahdollistavat jatkuvan uudistumisen nykyhetken yllätyksellisesti muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Tämän lisäksi tarvitaan uudenlaista yhteistoimintaa ja jaettua johtajuutta 

sekä strategista ja luovaa ajattelua. Tänä aikana meidän tulee olla valmiita kyseenalaistamaan 

kaikki nykyiset ajattelu ja toimintamallimme. Äärimmäisen nopea teknologinen kehitys tarjoaa 

aivan uusia sovellusmahdollisuuksia, jotka voivat tukea meidän jatkuvaa uudistumista. 

Inhimillisen älykkyyden lisäksi tekoälyn ja biotekniikan kehitys avaa täysin uusia näköaloja. On 

tosiasia, että tekoälyn hyödyntäminen tulee mullistamaan maailmamme ennennäkemättömällä 

tavalla, haluamme sitä tai emme. Tulevaisuuden älykäs organisaatio pystyy yhdistämään 

inhimillisen älykkyyden ja tekoälykkyyden, jolloin meillä on älykkäitä koneita ja viisaita ihmisiä, 

jotka rakentavat meille parhaan mahdollisen tulevaisuuden. (Sydänmaanlakka 2014, 36.) 

Tutkimusta tehdessä monelta haastateltava nousi esiin huoli siitä, että jos poliisi saisi ennakoivan 

poliisitoiminnan työkalut ja mahdollisuuden tuottaa todenmukaista tilannekuvaa valtakunnan 

tilanteesta ja esittää perusteltuja ennusteita, niin tulisiko joidenkin mielestä poliisista liian vahva 

toimia. Saisiko poliisi liikaa jalansijaa valtakunnallisessa toimintakentässä? Sirpa Virta (2006, 

113) on osuvasti todennut että, joko me menemme kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan 

tai meidän on pakko rajata poliisin rooli jatkossa takaisin perinteiseen yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseen ja lainvalvontaan eli niin sanottu minimaalisen poliisi toimintaan. 

Jälkimmäinen ajatus perustuu siihen, että poliisin tehtävänä on materiaalisen turvallisuuden eli 

omaisuuden ja fyysinen turvallisuuden takaaminen, mutta sen sijaan kaikki ontologiseen 

turvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat muille viranomaisille. Virta (2006, 115) toteaa myös, että 

on mietittävä mikä on sitä poliisitoiminnan ydinosaa, mikä on tärkeintä, onko se materiaalinen, 

ontologinen vai kansallinen? Tämä vaatii poliittisia päätöksiä ja ilman mittavia lisäresursseja 

kovin laajan turvallisuuden tuottaminen on mahdotonta.  

Tutkimus osoittaa selvästi, että ennakoivan poliisitoiminnan ja erityisesti 

ennustamisteknologioiden jatkotutkimukselle on suuri tarve. Teema on niin hallintotieteessä kuin 

poliisitutkimuksessakin vielä pitkälti tutkimatonta. Tiedon määrä ja sen merkitys kasvaa 

kiihtyvällä vauhdilla, samalla kun teknologia antaa mitä uskomattomampia mahdollisuuksia, niin 

poliisille kuin yhteiskunnalle yleisesti ja mielestäni pelkästään tästä syystä tieteelliset 

jatkotutkimukset olisivat erittäin tärkeitä. 
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelupyyntö 

Hei! 

  

Opiskelen Tampereen yliopistossa johtamisen ja talouden tiedekunnassa hallintotieteiden 

maisterin tutkintoa turvallisuushallinnon maisteriohjelmassa. 

  

Teen pro gradu -tutkielmaa ”Ennakoiva poliisitoiminta, Tietoanalyyttisen 

ennustamisteknologian mahdollisuudet poliisitoiminnassa”, jossa on tarkoitus 

haastattelututkimuksen keinoin selvittää tietojohtamiseen kuuluvan ennakoivan 

poliisitoiminnan (Predictive Policing) tietoanalyyttisen ennustamisteknologian 

soveltamismahdollisuuksia poliisitoiminnassa. Tutkimuksen painopiste on kenttätoiminnassa. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös havainnollistaa päättäjille järjestelmän 

soveltamismahdollisuuksia. 

  

Tutkimuksella on Poliisihallituksen tutkimuslupa (POL-2020-39998). 

  

Tutkielmaan sisältyvän tutkimuksen toteutan yksilöhaastatteluina, jotka koronatilanteen vuoksi 

toteutetaan tarvittaessa etäyhteyksin. Haastattelut tallennetaan digitaalisesti. Mielipiteesi on 

erittäin tärkeä, joten jos koet mahdolliseksi osallistua tutkimukseen, pyydän että otat yhteyttä 

minuun haastatteluajan sopimista varten. Haastattelun teema-alueet ja kysymykset annan 

tutkimukseen osallistujille tiedoksi etukäteen. Haastattelut pyrin toteuttamaan joulukuun 2020 

ja tammikuun 2021 välisenä aikana. 

  

Haastattelututkimus järjestetään siten, ettei siitä aiheudu merkittävää vahinkoa tai haittaa 

virkatehtävien hoidolle. Tutkimuksessa ei paljasteta salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka 

asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan tietooni saamani seikkaa, josta 

lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. En käytä salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen 

hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto sitoo minua myös 

tutkimuksen päätyttyä. 

  

Tutkimuksen päätyttyä yksittäisen henkilön identifioinnin mahdollistava tutkimusaineisto 

hävitetään tai siirretään poliisihallinnon arkistoitavaksi, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen 

tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.  

  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

  

Kiitos avustasi! 

 

Terveisin,  

Vesa Syngelmä 
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Liite 2: Tutkimuskysymykset ja -asetelma 

 

Ennakoiva poliisitoiminta (Predictive Policing) 

Tutkielmaani oleellinen osa on haastattelututkimuksen suorittaminen. Haastateltavat on valittu 

poliisin analyysitoimintaa johtavasta päällystöstä sekä asiantuntijoista. Tavoitteena on erilaisten 

näkökulmien, käsitysten ja mielipiteiden esille saaminen.  

Päätutkimusongelmana on selvittää teknologian mahdollisuudet tuottaa poliisin johtamisessa 

hyödynnettävää tietoa Suomessa. Haastattelussa on kaksi teema-aluetta.  

 Ennakoivan poliisitoiminnan hyödynnettävyys poliisitoiminnan johtamisessa 

 Ennakoivan poliisitoiminnan hyödynnettävyys erityisesti poliisin operatiivisessa 

toiminnassa 

 

Haastattelussa tutkimusongelmaa selvitetään seuraavien alakysymyksen avulla:  

1) Millaista ennakoivaa poliisitoimintaa on jo Suomessa?  

2) Olisiko ja miten tietoanalyyttinen ennustamisteknologia (järjestelmä) tuotavissa 

suomalaiseen poliisitoimintaan? 

3) Mitä mahdollisuuksia tällainen järjestelmä toisi poliisille ja yhteiskunnalle? 

4) Miten järjestelmän tuottama tieto olisi hyödynnettävissä poliisitoiminnan johtamisessa? 

5) Mistä lähteistä louhittavaa dataa (tietoa) olisi mielestäsi voitaisiin kerätä? 

6) Miten järjestelmän tuottama tieto olisi hyödynnettävissä operatiivisessa johtamisessa? 

7) Miten järjestelmän tuottama tieto tehostaisi poliisin operatiivista johtamista? 

8) Mitkä mielestäsi ovat järjestelmän juridiset ja eettiset ongelmat? 

 

 


