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_______________________________________________________________________________ 
 

Tutkimuksessa tarkastellaan tietotekniikkatutkinnan valtakunnallista järjestämistä poliisin hallinto-
rakennemuutoksen yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata muutoksen johtamisen vaiheita 
johtamisnäkökulmasta. Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata, mikä osuus johtamisella, toimintaympä-
ristön muutoksella sekä sattumalla on muutoksen onnistumisen kannalta. 

Tutkimus on laadullinen aineistoanalyysiin perustuva tutkimus, joka on kirjoitettu narratiivimuo-
toon. Tutkimus etenee kronologisessa järjestyksessä ja näkökulmia peilataan John P. Kotterin muu-
tosjohtamisen teeseihin. Se lähestyy tietotekniikkatutkinnan valtakunnallista muotoutumista histori-
allisessa perspektiivissä keskittyen vuosien 2006–2009 tapahtumiin asiakirjojen valossa. Ajankohta 
on valittu siitä syystä, että tutkimuksentekijä toimi tuon ajan sisäasiainministeriön poliisiosaston 
poliisitoimintayksikössä ylikomisariona. Ministeriössä työskentelyn ajalta hänellä oli mahdollisuus 
käsitellä ja taltioida valmisteluaineistoja ja muistioita, jotka eivät muutoin olisi julkisia tai muutoin 
käytettävissä, sillä suurta osaa niistä ei arkistoitu eikä muutoin säilötty kuin yksityisinä tiedostoina. 
Aineistosta tekee mielenkiintoisen se seikka, että suurin osa siitä on ei-julkista materiaalia.  

Tietotekniikkatutkinnan järjestämistä arvioidaan rinnan samanaikaisen poliisin hallintorakennemuu-
toksen (PORA-hanke) kanssa. 

Tutkimustulos osoittaa, että kaikesta suunnittelusta ja suunnitelmallisuudesta huolimatta toimin-
taympäristön muutoksilla ja yksittäisillä tapahtumilla voi olla merkittävä vaikutus muutoksen edis-
tämiseksi tai estämiseksi. Esimerkiksi valitettavat koulusurmat vauhdittivat tietotekniikkatutkinnan 
järjestämisen etenemistä osaltaan ja suuntasivat poliittista tahtotilaa myönteiseksi rahoituksen saa-
miseksi. 
Tutkimus on asiakirja-aineistolähtöinen. Tutkimus lähestyy paitsi aineistolähtöisesti historiallisesta 
näkökulmasta tietotekniikkatutkinnan muotoutumista poliisissa, se lähestyy asiaa arvioiden sitä 
myös johtamisen ja erityisesti muutosjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen laajempana viiteke-
hyksenä toimii muutosjohtaminen ja johtamiskulttuuri. 
 

 



1 JOHDANTO 

Ajatus tietotekniikkarikostukintaan liittyvästä pro-gradu työstä syntyi jo ennen opintojen aloittamis-

ta Tampereen yliopistossa. Olin työtehtävissäni sisäasiainministeriön poliisiosastolla havainnut, että 

poliisihallinto ei ollut reagoinut mielestäni riittävällä vahvuudella tietotekniikan ja -teknologian 

nopeaan kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin rikollisuuden uusiin muotoihin ja mahdollisuuksiin. 

Uhkakuvia ei ollut tunnistettu tai sitten vanhoissa rikollisuuden muodoissa oli niin sanotusti tar-

peeksi tekemistä eikä hallinnon ikuinen resurssipula kannustanut uusiin toimintoihin panostamista. 

Kuulin vuoden 2007 vaihteen tietämillä, tietoteknisen tutkinnan haasteisiin jo tartuttuani, että Kes-

kusrikospoliisi oli esittänyt vuonna 2005 tietotekniikkarikostutkinnan strategian hyväksymistä sisä-

asiainministeriön poliisiosastolle. Todennäköisesti kustannussyistä ja asian vierastamisesta johtuen 

aiheesta ei poliisin ylijohdossa innostuttu. Tilanne kuitenkin muuttui seuraavien vuosien aikana 

nopeasti ulkoisen paineen kasvaessa ja aktiivisten poliisimiesten lobbauksen seurauksena.  

Uuden hallituksen astuttua valtaan keväällä 2007 se vahvisti hallitusohjelman, jonka mukaan sisäi-

nen turvallisuus ja siihen liittyvät toimet - käytännössä poliisitoimintaa ohjaavat poliittiset painopis-

teet - määritellään uudessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Hallitusohjelmassa kehotettiin polii-

sia arvioimaan tuleva resurssikehitys, minkä seurauksena syntyi sisäasiainministeriön poliisiosaston 

julkaisu ”Poliisi 2020” myöhempine päivityksineen. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 

aikana valmisteltiin myös mittavaa poliisin hallintorakenteen uudistusta, jonka perusideana oli ma-

daltaa organisaatiorakennetta kolmiportaisesta kaksiportaiseksi ja vapauttaa resursseja kenttätyö-

hön. Poliittista ohjausta pyrittiin vähentämään irrottamalla poliisin operatiivista toimintaa ohjaava 

poliisin ylijohto sisäasiainministeriön poliisiosastosta muodostamalla Poliisihallitus. Ministeriön 

poliisiosaston tehtäviksi jäisivät budjettiohjaus ja lainsäädännön valmistelutehtävät. 

Poliisin hallintorakenteen uudistus kaikesta kiireestä huolimatta loi mahdollisuuden purkaa kankeita 

rakenteita ja asettaa tutkinnalliset tapahistoriat kyseenalaisiksi sekä sijoittaa uudenlaista ja uuden-

muotoista toimintaa uusiin ja paremmin resursoituihin kehyksiin. Pienen, mutta merkittävän yksi-

tyiskohdan saattoi melko huomaamattomasti upottaa laajaan hankkeeseen. Tässä avautui tietotek-

niikkatutkinnan valtakunnallisen järjestämisen mahdollisuus. Lisäksi ikävillä tapahtumilla Kauhajo-

ella ja Jokelassa oli vaikutuksensa tietotekniikkatutkinnan kehittymiselle ja sen aseman vahvistumi-

selle poliisin esitutkinnassa sekä ennalta estävässä toiminnassa. 



2 TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda historiallinen katsaus pääsääntöisesti ei-julkisen asiakirja-

aineiston pohjalta yhdestä poliisitoiminnan kehittämisalueesta – tietotekniikkatutkinnasta. Toimin-

non kehittymistä ja sen vaikuttimia tarkastellaan johtamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on luoda 

kuvaus siitä, miten monitahoinen sykermä kehittämisen eteneminen päätöksestä jalkauttamiseksi on 

ja kuinka paljon ulkoiset muuttujat sen suuntaan vaikuttavat. Sattumalla ja vahingolla voi olla suur-

takin vaikutusta asioiden etenemiselle ja etenemisen suunnalle huolellisesta suunnittelusta huoli-

matta.  

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää organisaatioiden kehittämisprojekteissa ja -prosesseissa sekä 

niiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa. Johtaminen on erityisen tärkeässä asemassa, kun 

organisaatiota halutaan kehittää tai muuttaa tietoisesti tavoiteltuun suuntaan. Tutkimuksella pyritään 

tuomaan vastaus kysymykseen, kuinka paljon johtamisella voidaan muutosta hallita? Mikä on joh-

tamisen ja mikä sattuman osuus kokonaisuuden kannalta? Samalla tarkastellaan, minkälainen ohja-

usvaikutus eri asiakirjoilla on ja mille johtamisen tasoille ne vaikuttavat?  

Tutkimusaihe on jatkuvasti ajankohtainen, sillä organisaatiot muuttuvat ja niitä muutetaan parhail-

laankin. Toimintojen kehittäminen ja kehittyminen eivät ole toimintaympäristöstä irrallisia ilmiöitä. 

Tutkimuksessa käsitellään yhden poliisitoiminnon järjestämisen kehityskaarta. Havainnot ovat mel-

ko yleispäteviä ja niitä voi hyödyntää uusien muutoksia suunnittelussa. Tutkimuksen tarinaa voi 

hyödyntää myös käynnissä olevien projektien ja prosessien toteuttamisessa ja onnistumisen arvi-

oinnissa. Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen tutkimuksellisia tuloksia voidaan verrata muiden 

toimintojen järjestämisen toteutukseen. Verrattavissa ovat muun muassa prosessin yleinen kulku 

vaiheineen, asiakirjojen ohjausvaikutus, suunnitelmallisuus ja johtamisjärjestelmät. Tutkielmassa 

voi tarkastella millaista johtamistyyliä toteutuksessa on käytetty ja voiko toteutusta luokitella jo-

honkin tunnettuun ”johtamismalliin”. Tutkimuksen on tarkoitus myös kuvata miten ulkoiset ja hal-

litsemattomissa olevat tapahtumat voivat aiheuttaa johtamisen painopisteiden ja organisaation sekä 

organisaatiokulttuurin muuttumisen. 
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Vaikka johtamisen näkökulma on julkisen sektorin johtamisessa, tutkimuksen avulla saatu tieto on 

yhtä lailla käytettävissä yksityissektorilla. Tutkimus on hyödynnettävissä tapaustutkimuksena myös 

johtamiskoulutuksessa. Tutkimus on julkinen. 

2.2 Tutkimuksen näkökulma 

Tutkimuksen näkökulmana on tietotekniikkatutkinnan järjestäminen johtamisen näkökulmasta his-

toriallisessa perspektiivissä. Johtamista, johtamiskulttuuria, johtamismalleja, organisaatiomuutosta 

ja organisaatiokulttuurin muutoksia voidaan tutkia lukuisista näkökulmista. Historiallinen perspek-

tiivi lisää valittavissa olevien näkökulmien määrää. Vaihtoehtoja on lukuisia. Tutkimuksen tarina 

voisi muuttua draamasta farssiksi tai komediasta tragediaksi näkökulmaa vaihdettaessa. Tutkimuk-

sessa onkin syytä pidättäytyä yhdessä valitussa näkökulmassa. 

Tutkimuskysymyksiin vastausten löytyminen ei ole kuitenkaan niin tärkeä, kuin tutkimuksen tarina. 

Toki tutkimus ei olisi tutkimus ilman tutkimuskysymyksiä, mutta tutkimus jättää lukijalleen myös 

mahdollisuuden arvioida tapahtumien kulkua ja johtopäätöksiä valitsemasta näkökulmasta. Se on 

laadullisen tutkimuksen ja narratiivin rikkaus. Vanha sanonta kuulukin, että tärkeintä ei ole päämää-

rä vaan matka. 

Tutkimus on narratiivinen ja kommentaattorinen aineistokuvaus tietotekniikkarikostutkinnan valta-

kunnallisesta käynnistämisestä kirjallisen aineiston pohjalta. Olen tietoisesti välttänyt haastattelu-

tutkimuksen mahdollisuuden, sillä nuo pari vuotta sisältävät liiaksi emootioita. Ollakseen edes mis-

sään määrin objektiivista arviota historian kulusta ja johtamisen vaiheista tietotekniikkatutkinnan 

järjestämisestä, oli pitkän harkinnan jälkeen järkevää pitäytyä asiakirjoissa. Tutkimus etenee krono-

logisesti kirjallisen aineiston julkaisupäivien mukaan. Joissakin kohdin on ollut syytä poiketa kro-

nologisesta järjestyksestä ymmärrettävyyden kannalta, sillä muutoin teksti poukkoilisi liiaksi ja 

asiayhteys katkeaisi.  

Alasuutarin (1996) mukaan teoreettisilla näkökulmilla ja metodisilla innovaatioilla ei ole virkaa, 

ellei tutkimus aiheensa ja sanomansa puolesta puhuttele lukijoita tai edes tutkijaa itseään eikä tutki-

ja ole tutkimusta tehdessään kriittinen ennakkoasenteita kohtaan. Tutkija tarvitsee yhteiskunnasta, 

sen menneisyydestä, tulevaisuuden utopioista tai uhkakuvista vision, jonka pohjalta nousevat teo-

reettisiin viitekehyksiin ja menetelmällisiin ratkaisuihin ohjaavat kiinnostuksen kohteet. Laadulli-

nen tutkimus ei voi olla irrallaan vallitsevasta ympäristöstä. 
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Tutkimuksen tarkastelun kohteena on tietotekniikkatutkinnan järjestäminen, mutta toiminnon järjes-

tämisen seuranta edellyttää myös muiden toimintaympäristöön vaikuttavien hankkeiden, tapahtumi-

en ja muutosten seurantaa, jotta tietotekniikkatutkinnan järjestämisen konteksti olisi ymmärrettävis-

sä. Tutkimuksessa on seurattava melko yksityiskohtaisesti erityisesti poliisin hallintorakenneuudis-

tusta (PORA-hanke), koska hanke oli edellytys uuden toiminnon nopeassa sisällyttämisen onnistu-

misessa poliisilaitosten toimintoihin. Tietotekniikkatutkinnan kehittäminen ja valtakunnallinen jär-

jestäminen osui siten loistavaan ajonkohtaan ja sen toteutuminen oli monen tekijän summa. Paitsi 

nopean toimintaympäristön muutoksen (teknologiakehityksen ja tietoyhteiskunnan laajentumisen) 

näkökulmasta myös poliisin hallintorakenteen muutoksen näkökulmasta ajankohta ei olisi voinut 

olla osuvampi. Näkökulmaan on jätetty tilaa myös sattuman osuudelle muutosjohtamisen onnistu-

misessa tai epäonnistumisessa. Poliittinen ilmapiiri oli enemmän kuin suotuisa - se suorastaan edel-

lytti ”nörttipoliisien” rantautumista. Tämä tiedostettiin sisäasiainministeriön ITUKE-hankkeen yh-

teydessä, johon palataan myöhemmin. 

2.3 Johtaminen poliisissa 

Poliisin johtaminen on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut voimakkaasti. Selkeimmin 

poliisitoiminnan muutokset ovat havaittavissa suurten organisaatiomuutosten yhteydessä. Vuonna 

1996 tapahtuneessa kihlakuntauudistuksessa poliisilaitosten määrä lähes puolittui. Maistraatti, polii-

si, syyttäjä ja ulosotto siirtyivät nimismiespiireistä kihlakuntapohjaiseen aluejakoon. Tämä tarkoitti 

poliisissa siirtymää nimismiehen laajasta tehtävästä sektorikohtaiseksi päälliköksi, joten johtamisen 

näkökulmasta muutos oli suuri. Kihlakuntauudistuksen aikoihin valtaan nousi tulosjohtamisen tren-

di. Niin kutsuttu julkishallintoajattelu (New public management) näkyi nimenomaisesti poliisin 

tulosohjauksessa (ks. Honkonen & Senvall 2007). Toisaalta tehtävät muuttuivat managerialistisiksi 

ja johtajat hoitivat myös poliisilaitostensa talous- ja henkilöstöhallinnollisia tehtäviä. Useat tehtävät 

olivat delegoitavissa apulaispoliisipäälliköille ja muulle päällystölle. 

Vuonna 2009 toteutui toinen suuri poliisiorganisaatiomuutos eli poliisin hallintorakenneuudistus 

(PORA-hanke). Poliisilaitosten määrä laski 90 poliisilaitoksesta 25 poliisilaitokseen (24 paikallis-

poliisin yksikköä ja Ahvenanmaan aluehallinto). Poliisiorganisaatio madaltui läänin poliisiosastojen 

lakkauttamisen yhteydessä. Läänin poliisiosastojen tehtävät jakautuivat poliisilaitoksille sekä uudel-

le Poliisihallitukselle. Poliittista vaikutusta vähensi poliisin ylijohdon siirtyminen sisäasiainministe-

riön poliisiosastolta itsenäiseksi tilivirastoksi Poliisihallitukseksi. Sisäasiainministeriön poliisiosasto 

supistui ja keskittyi pääosin poliisin talouden ohjaamiseen sekä hallinnonalan lainsäädäntövalmiste-
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luun. Poliisihallituksen eli poliisin ylijohdon toimenkuva muuttui vastaamaan poliisihallinnon tar-

vetta. Se muutti ohjaustaan lähemmäs operatiivista poliisitoimintaa vastaten nyt valtakunnallisesta 

operatiivisesta ohjauksesta, valvonnasta sekä poliisitoiminnan kehittämisestä. Poliisin hallintora-

kenneuudistuksen tarkoituksena oli vapauttaa voimavaroja hallinnollisista tehtävistä näkyvään po-

liisitoimintaan. Taustalla hankkeen toteuttamiselle oli Valtion tuottavuushankkeena tunnettu ohjel-

ma, joka tähtää tuottavuuden lisäämiseen henkilöstä vähentämällä.  

Poliisin johtamisen kannalta muutos oli merkittävä, sillä poliisipäälliköt vastaavat nyt alueellisesti 

suurien poliisilaitosten toiminnasta suoraan poliisiylijohtajalle. Poliisilaitoksissa on aluelaajentumi-

sesta johtuen useita poliisiasemia ja palvelupisteitä, joten poliisin johtaminen paikallistasolla on 

muuttunut yhä enemmän etäjohtamiseksi. Henkilökohtaiset kontaktit ovat vähentyneet ja henkilö-

johtamisen mahdollisuudet heikentyneet. Kehitys on erikoinen siksi, että johtamisrakenteita madal-

lettiin poliisilaitosten ja poliisin ylijohdon välillä, mutta paikallistasolla paikallinen johto etääntyi 

henkilöstöstään. 

PORA-hanke on osoittanut, että vauhdilla läpi viety suuri muutos ei lopulta aiheuttanut notkahduk-

sia poliisilaitosten tuloksissa, vaikka poliisin sopeutumiskykyä hieman kyseenalaistettiin odotusar-

volla, että toiminnan tuloksellisuus laskisi. Roberg ja Kuykendall (1997) kuvaavat yhdeksi tär-

keimmäksi haasteeksi poliisissa sopeutumiskyvyn, jota he pitävät tärkeämpänä kuin mitään muuta 

yksittäistä toiminnanmallia, visiota tai strategista painotusta. Ilman kykyä sopeutua muuttuviin ti-

lanteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin organisaatio ei voi menestyä, sillä se ei kykene suoriu-

tumaan uusista haasteista tai muuttamaan toimintamallejaan vastaamaan muutosten edellyttämää 

tarvetta.  

Poliisissa suurimmaksi esteeksi kaikelle uudistamiselle ja kehittämiselle esitetään aina rahan puutet-

ta. Se lienee organisaatiomme suurin kompastuskivi, sillä muutos lähtee yleensä ajatusten muutta-

misesta eikä sitä pääomaa voi rahalla muuttaa. Vanhasta luopuminen ja mukavuusalueen ulkopuo-

lelle astuminen on harvoin houkuttelevaa. Johtajien on kyettävä ja uskallettava kokeilla uutta ja 

luopua vanhasta. Hulluimmat ideat saattavat poikia loistavia tuloksia. Johtajien oma sitoutuminen ja 

pitkäjänteisyys organisaation kehittämisessä ja kehittämisen arvostuksessa edesauttaa muutosta.(ks. 

Roberg & Kuykendall 1997) 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

3.1 Käsitteistön teoriaa 

Pihlajan (2001) mielestä teoria on tietty näkökulma todellisuuteen. Teoriassa tiivistyvät useat todel-

lisuuden kokemusperäiset, konkreettisesti näkyvät säännönmukaisuudet yleiseen muotoon. Par-

haimmillaan teoria voi synnyttää uusia ideoita ja osoittaa tiettyjen asioiden yhteenkuuluvuuden, 

joka ei paljastu pelkästään aistimalla käytännön elämämme tapahtumia.  

Teoreettinen käsite on tavallisesti useiden konkreettisten asioiden ja ilmiöiden nojalla tehty yleistys, 

jossa Pihlajan sanoin tiivistyy jokin tapahtuma, ominaisuus tai asiantila. Teoreettiset käsitteet, toisin 

kuin arkiset ja konkreettiset käsitteet, porautuvat hänen mukaansa syvälle ilmiöiden sisään ja tun-

keutuvat täten välittömän kokemisen taakse, kun taas arkielämän kieli on epätäsmällisen monimie-

listä, usein konkreettisen esineellistä. Siksi Pihlajan mielestä tarvitsemme tieteellisiä käsitteitä tut-

kimustehtävän käsittelemiseksi. (Pihlaja 2001.) Hän jatkaa, että ”Perinteisesti on kiinnitetty huo-

miota siihen, millaisia käsitteitä käytetään, ja miten ne on määritelty ja tulee määritellä. Vähemmän 

mielenkiintoa on riittänyt sen selvittämiseksi, mitä käsite sisältää, kertoo tai osoittaa. (2001, 43.)” 

Vasta käsitteen täsmällinen ja eritelty sisältö sekä sen olemuksen ymmärtäminen luovat pohjan kä-

sitteen uskottavalle käytölle. 

Tuomi ja Sarajärvi (2003) sekä Pihlaja (2001) toteavat, että sama käsite saatetaan määritellä monel-

la tavalla. Erityisen hankala tämä ongelma on silloin, kun kyseessä on erilaisia ominaisuuksia ja 

piirteitä yhdistävä ja sisältävä ns. sateenvarjokäsite. Esimerkkinä voidaan mainita tutkielmassa käy-

tetty käsite tietotekniikkarikos, joka on määritelty monin tavoin kontekstista riippuen. Tutkielmassa 

onkin tärkeää määritellä käsitteet joko tutkimusongelman, käsitteen aiemman käytön tai tutkimus-

kohteesta saadun tiedon perusteella. Joskus käsitteiden määrittely voi olla tutkimuksen lähtökohta, 

kuten tutkielmani aiheen valinnassa. 

Käsitteet voivat siis olla tutkimuksen lähtökohta, mutta tutkimus voi Tuomen ja Sarajärven mukaan 

(2003) tutkimuksen edetessä myös vaihtaa suuntaa, jolloin käsitteitä ja tutkimuksen kannalta oleel-

lisia käsitteitä voi joutua arvioimaan uudelleen. Käsitevalintaan vaikuttaa käytettävissä oleva aineis-

to; sen laatu, laajuus ja keruumenetelmät. Käsitemäärittelyä tulee tarkastaa tutkimuksen edetessä tai 

määritellyissä käsitteissä täytyy pitäytyä.  



 10 

Tutkielman keskeiset käsitteet ovat tietotekniikkatutkinta, johtaminen sekä organisaatiokulttuuri ja 

näiden ala- ja tukikäsitteet. 

3.2 Tietotekniikkatutkinnan käsitteistöä  

Tutkimuksen luettavuuden kannalta keskeistä on selventää tietotekniikkatukinnan käsitteistöä. Nä-

mä käsitteet on määritelty erillisen ITUKE- hankkeen [työnimi hankkeelle Tietotekniikkatutkinnan 

järjestäminen poliisissa] loppuraportin (Poliisin ylijohdon julkaisusarja 7/2008. SM104:00/2007) 

yhteydessä vuonna 2008:  

Tietotekniikkarikos: Tietotekniikkarikokset ovat tietoteknisessä ympäristössä tapahtuneita ja toteu-

tettuja rikoksia, joissa tekovälineenä tai teon kohteena on tieto- tai tiedonsiirtojärjestelmä kaikkine 

laitteineen. Määritelmä viittaa toisaalta tietokoneisiin, toisaalta joko dataan tai informaatioon, mutta 

myös internetin käytön laajenemisen myötä syntyneeseen tietoverkkomaailmaan. 

Tietotekniikkarikos on yläkäsite, jolla tarkoitetaan; 1. tietoverkkorikoksia, 2. tietoverkkoja hyväksi-

käyttäen tehtyjä rikoksia ja 3. tietotekniikkaa hyväksikäyttäen tehtyjä rikoksia. 

Tietoverkkorikos: Tietoverkkorikoksella tarkoitetaan sellaisten rikosten tekomuotoja, joita esiintyy 

ainoastaan tietoverkoissa (puhelinverkot, internet), kuten esimerkiksi hakkerointi, hyökkäykset tie-

tojärjestelmiä vastaan, haittaohjelmien avulla tehdyt identiteettivarkaudet ja palvelunestohyökkäyk-

set. Tietoverkkorikosten tutkinta vaatii erityistä ammattitaitoa (ts. erityisen vaativa tietotekniikkari-

kos). 

Tietoverkkoja hyväksikäyttäen tehty rikos: Tietoverkkoja hyväksikäyttäen tehdyillä rikoksilla tar-

koitetaan perinteisiä rikollisuuden tekomuotoja, jotka on tehty tietoverkkoja sekä tietojärjestelmiä 

hyväksi käyttäen kuten esimerkiksi: ns. perinteiset internetpetokset, rasismi ja muu laiton tietosisäl-

tö, maksuvälinepetokset, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän materiaalin levittäminen, pi-

ratismi ja muut tekijänoikeusrikokset, rahanpesu, kunnianloukkaukset jne. 

Tietotekniikkaa hyväksikäyttäen tehdyt rikokset: Tietotekniikkaa hyväksikäyttäen tehdyillä rikoksil-

la tarkoitetaan sellaisia tietoteknisessä ympäristössä tehtyjä rikoksia, joita ei ole tehty tietoverkkojen 

välityksellä vaan paikallisesti, tietotekniikkaa hyödyntäen tai tietojärjestelmään kohdistuen, kuten 

esimerkiksi tietotekniset väärennykset, petokset, vahingonteot jne. 
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Tietotekninen tutkinta: Tietotekninen tutkinta on digitaalisen todistusaineiston esille hakua tietotek-

nisistä laitteista ja ympäristöistä (esim. tietoverkot, tietokoneet, massamuistit). Toiminnan keskeise-

nä periaatteena tulee olla oikeusvarman ja laadukkaan palvelun tuottaminen poliisin organisaation 

sekä sen asiakkaiden tarpeisiin. 

Tietotekniikkatutkinta: Tietotekniikkatutkinnalla tarkoitetaan toimintoa, joka kattaa sekä tietotekni-

sen tutkinnan että varsinaisten tietotekniikkarikosten tutkinnan. 

Mainitut toiminnot on katsottu tarpeelliseksi yhdistää yhden käsitteen alle, koska käytännössä mo-

lemmilla on liityntäpintoja toisiinsa muun muassa työprosessien sekä pitkälle viedyn asiantuntijuu-

den osalta. Tietotekniikkatutkinnan piiriin kuuluu tietoverkkoja hyväksikäyttävä tai niissä tapahtuva 

rikollisuus eli niin kutsuttu tietoverkkorikollisuus.  

Tietoverkkotiedustelu: Poliisin operatiivisessa toiminnassa tietoverkkotiedustelulla tarkoitetaan in-

ternetin sisällön valvontaa ja tiedonhankintaa internetistä. Poliisin toimivaltuussäännösten perus-

teella tietoverkkotiedustelussa on toisaalta kyse ns. säätelemättömästä yleisvalvonnasta ja toisaalta 

poliisilain 3 luvussa säädetyistä tiedonhankintakeinoista. 

Tietoverkkotiedustelun tavoitteena on paljastaa julkisissa tietoverkoissa esille tulevia erilaisia ilmi-

öitä ja tapahtumia, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä poliisitoiminnallisesti joko ennaltaeh-

käisevässä tai rikostutkinnallisessa merkityksessä. 

3.3 Johtamismallit 

Johtamisesta on tehty lukuisia tutkimuksia, samoin kuin poliisin johtamisesta. Tässä tutkielmassa 

johtaminen ei ole tutkimusaiheena, vaan se on tutkimusnäkökulma organisaatiomuutoksen toteut-

tamisessa. Johtamismallit ja -teoriat ovat tarpeen käsitteellistää näkökulman ymmärtämiseksi. Joh-

tamisen käsitteistö toimii narratiivin tukena ja kommentoinnin sekä johtopäätösten taustalla.  

Johtaminen voidaan määritellä perinteisesti ”asiajohtamiseen” eli ”management” ja ”henkilöjohta-

miseen” eli ”leadership”. Tässä tutkimuksessa johtamisen näkökulmaa peilataan johtamismallien 

kautta. Nämä esitellyt johtamismallit sisältävät perinteiset edellä mainitut johtamisalueet. Johta-

mismallit itsessään eivät kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta tärkeitä. Mielestäni suuri osa johta- 
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mismalleista on hyvin samankaltaisia ja poikkeavat toisistaan vain vähän. Näkökulman, painopis-

teen tai johtamismallin nimen vaihtaminen ei kuitenkaan muuta johtamisen keskeisiä hyväksi todet-

tuja elemettejä.  

Johtamiskirjallisuutta lukiessa samat johtamisteoriat toistuvat ja ne toimivat pohjana uuden mallin 

kehittämiselle. Johtamiskirjallisuudessa (ks. esim. Schein 2001; Stennvall & Virtanen 2007; Sy-

dänmaanlakka 2004; Thibault, Lynch & McBribe 2000) kuvataan yleensä johtajuusteorioista en-

simmäisenä klassisista lähestymistapaa. Näitä ovat Taylorin tieteellinen liikkeenjohto, Mayon ih-

missuhde-koulukunta, Tannebaumin autoritääristä ja demokraattista johtamista käsittelevät tutki-

mukset, joihin Lewin lisäsi laissez-faire-tyylin, Likertin neljä johtamistyyliä, McGregorin X-

teorian, Argyriksen kypsymätön – kypsä – teorian, Maslowin tarvehierarkian ja Herzbergin moti-

vaatio-hygieniateoriat. 

Lisäksi kirjallisuudessa kuvataan johtamistyylejä ja kerrotaan usein Blaken ja Moutonin tutkimus-

tuloksista Ohion ja Michiganin tutkimuksissa, joissa johtamistyyli määriteltiin kahteen osa-

alueeseen: tehtäväkeskeiseen ja ihmissuhdekeskeiseen johtamiseen. Tästä lähestymistavasta on joh-

dettu Managerial Grid-taulukko. Tilannejohtamisen kehittäjiksi esitellään Herseyn ja Blanchardin. 

Tilannejohtamisen mallin neljä johtamistyyliä ovat ohjaava, myyvä, osallistuva ja delegoiva, jotka 

sovitettiin ihmis- ja tehtäväkeskeisen johtamistyylin akseleihin. Reddin lisäsi myöhemmin kolman-

neksi ulottuvuudeksi tehokkuuden. Tavoitejohtamisen uranuurtajina ovat olleet Druckner, Odiorne 

ja Humble. Tavoitejohtaminen on kehittynyt aikojen saatossa suoritusjohtamiseksi. Tavoitteena on 

suorituksen jatkuva parantaminen. Tämän mallin rinnalle on noussut BSC (Balanced Score Card). 

Johtamiskirjallisuudessa johtamismalleja on esitelty useita. Transformationaalisen johtamisen taus-

talta löytyvät mm. Burns, Bennis, Nanus, Tichy ja DeVanna. Burns on määritellyt johtamistavoiksi 

transaktionaalisen ja transformationaalisen johtamistavan, joiden avulla hän yritti luoda yhteyden 

johtajan ja johdettavan välille. Tiimijohtamisen teorian taustalta löytyvät puolestaan mm. Katzen-

bach, Smith, Belbin, Zenger ja Hill ja arvojohtamisen teoriaa jalostanut Kostenbaum on kehittänyt 

johtamistimantin, joka pohjautuu eettiseen johtajuuteen. Muutosjohtamisen näkökulmasta tunnetuin 

jäsennys on Nadlerin ja Tushmanin nelikenttä-arvio ennakoivasta tai reagoivasta sekä vähittäisestä 

tai vallankumouksellisesta mallista. 
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Poliisin johtamisen viimeaikaiset johtamismallit ovat olleet tulosjohtaminen, jota on toteutettu päi-

vittäisellä tilannejohtamisen mallilla sekä uusimpana lähinnä johtamisfilosofian malli eli tietojoh-

toinen poliisitoiminta. Laatujohtamisen näkemykset kulkevat johtamismallien rinnalla. Tulosjohta-

minen pohjautuu näkemykseen, että mikään organisaatio ei ole instituutio, arvo itsessään, vaan se 

on ihmisten ja ihmisryhmien järjestäytynyt muoto tiettyjen aikaansaannosten eli tulosten toteuttami-

seksi. Tulosjohtaminen on selvästi tulostietoista ja tuloksista lähtevää johtamista. Tulosten on oltava 

johtamisen perusta ja niiden toteutumista on tahdottava voimakkaasti. Tulosjohtaminen on erityises-

ti julkisessa hallinnossa vaihtoehto byrokraattiselle hallinnolle. Tulosjohtamisessa peruskriteerinä 

on tulosten suhde asetettuihin ja työyhteisössä sovittuihin tavoitteisiin. Tulosjohtamisella pyritään 

muuttamaan organisaation käyttäytymistä tietoisesti eli uudistamaan tulokselliseen suuntaan. Muu-

tos kohdistuu työyhteisön ohella työntekijöihin, yksilöihin. 

Tilannejohtaminen on käytännöllinen malli, jota esimiehet voivat käyttää tehdäkseen kunkin tilan-

teen kannalta tarpeelliset päätökset pystyäkseen vaikuttamaan ihmisiin tehokkaasti. Tilannejohtami-

sen malli on sovellettavissa riippumatta siitä yritetäänkö vaikuttaa alaisen, esimiehen, työtoverin, 

ystävän tai ryhmän käyttäytymiseen. Oleellista on ympäristön diagnosoimisen taito eli kyky kyetä 

arvioimaan ja tunnistamaan alaistensa vaihtelevien kykyjen ja motiivien eroja eli herkkyys tunnistaa 

ympäristön vihjeitä. Tärkeää on kyetä mukauttamamaan johtamistyyli ympäristön mukaisiin vaati-

muksiin. Tilannejohtamismallissa esimiehen johtamiskäyttäytyminen on dynaamista muutosta val-

miustason mukaisesti eli yksi tyyli ei voi olla tehokas, vaan tilanteesta riippuen valitaan tarkoituk-

senmukaisin johtamiskäyttäytyminen. 

Tietojohtoinen poliisitoiminta ei ole enää käsitteenä uusi, mutta tutkimuksen ajankohta osuu käsit-

teen lanseeraamisen aikaan. Tietojohtoinen poliisitoiminta ei ole niinkään johtamismalli vaan joh-

tamisfilosofia. Samaan aikaan, kun uusia poliisilaitoksia muokattiin yhdenmukaisemmiksi ja keske-

nään vertailukelpoisemmiksi, niiden toimintoja ja johtamistapoja tuli yhdenmukaistaa. Siksi fraasi 

”kaikessa poliisitoiminnassa hyödynnetään tietojohtoista poliisitoimintaa” esiintyi lukuisissa tutki-

muksen asiakirjoissa sekä muissa poliisin ohjausasiakirjoissa. Tietojohtoisuus on muuttunut pikku-

hiljaa käsitteestä lihaksi vasta PORA-hankkeen myötä ja sitä osattaneen hyödyntää täydellä teholla 

vasta vuosien päästä.  

Ratcliffe (2008) määrittelee tietojohtoisen poliisitoiminnan seuraavasti: ”Intelligence-led policing is 

a business model and managerial philosophy where data analysis and crime intelligence are pivotal 

to an objective decision-making framework that facilitates crime and problem reduction, disruption 
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and prevention through both strategic management and effective enforcement strategies that target 

prolific and serious offenders”. Vapaasti suomennettuna hän siis kuvailee tietojohtoisen poliisitoi-

minnan liiketoimintamalliksi ja johdon filosofiaksi, missä tiedon analysointi ja rikostiedustelu luo-

vat keskeiset perusteet objektiiviselle päätöksenteolle. Tietojohtoisella poliisitoiminnalla pyritään 

strategisella johtamisella ja tehokkaalla strategioiden täytäntöönpanolla vähentämään ja ennalta 

ehkäisemään rikoksia ja ongelmia sekä häiritsemään rikollista toimintaa. Sen tavoitteena on erityi-

sesti aktiivi- sekä vakavia rikoksia tekevien rikollisten kiinni saaminen. 

Roberg ja Kuykendall (1997) käyttävät muutoksiin kykenevästä poliisin johtamismallista termiä 

”contingency policing”, mikä vapaasti suomennettuna tarkoittaa poliisitoimintaa, joka kykenee rea-

goimaan nopeisiin ja yllättäviin muutoksiin, odottamattomiinkin tapahtumiin tai sattumiin ja so-

peuttamaan toimintansa tilanteiden mukaisesti. Tässä mallissa organisaatio on myös oppiva. Se ar-

vioi toimintaansa ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja mukauttaa toimintaansa opitun ja saadun 

kokemuksen mukaisesti. ”Contingency policing” - mallin toteuttaminen edellyttää jatkuvuutta ja 

pitkäjänteisyyttä toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Johtamismallin on oltava 

joustava, demokraattinen sekä inhimillinen. Perustavanlaatuisena ongelmana Roberg ja Kuykendall 

kuitenkin näkevät johtamisfilosofian muuttamisen.  

Poliisin johtamismallit ovat vaihdelleet ja -kulttuurissa on tapahtunut muutoksia. Eri johtamismalle-

ja on kokeiltu vaihtelevalla menestyksellä, mutta jokaisesta johtamismallista on jäänyt myös hyviä 

osia elämään. Vaikka esimerkiksi laatujohtaminen ei johtamismallina sellaisenaan menestynyt, mal-

lin hyväksi havaittuja puolia hyödynnetään yhä. Yhtenä ajankautena kaikki toiminta tuntui keskitty-

vän lähipoliisitoimintaan ja tulosjohtamiseen, sitten keskiöön nousi BSC ja lähipoliisitoiminta 

unohtui. Nyt jälleen lähipoliisitoiminta on iskussaan, mutta aiempaa kehittyneempänä ja kokonais-

valtaisena kuin aiemmin. Lähipoliisi- ja ennalta estävä toiminta kuuluvat jokaiselle poliisihallinnon 

jäsenelle osana jokapäiväistä työtä (ks. tarkemmin Hughes, McLaughlin & Muncie, J. (toim) 2002). 

3.4 Organisaatiomuutoksen johtaminen 

Organisaation tietoinen muuttaminen edellyttää johtamista. Sen tulisi edellyttää myös systemaattista 

tiedon keruuta ja analysointia. PORA-hankkeen yhteydessä tietojohtoinen poliisitoiminta johtami-

sen filosofiana vakiinnutti asemaansa. Muutosten toteutumiseksi organisaatiorakenteista on tehtävä 

johdetusti joustavampia, johtamisen on muututtava osallistuvammaksi, koulutusvaatimuksia on nos-

tettava ja poliisin rooli on määritettävä uudelleen. Johtamisen tulisi muuttua autoritäärisestä johta-
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misesta osallistuvaksi johtamiseksi. Johtamisen tulisi muistuttaa lähinnä mentorointia. Tällainen 

johtamistyyli vahvistaa tiimityöskentelyä ja avointa vuoropuhelua tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tärkeintä kuitenkin on tällä johtamistyylillä saavutettava lahjomattomuus ja rehellisyys. (ks. Ro-

berg & Kuykendall 1997). 

Muutoksen johtamisen yhteydessä on hyödyllistä ymmärtää että strategiset organisaatiomuutokset 

ovat välttämättömiä ja ne tulisi ymmärtää jatkumona eikä hyppäyksinä. On ymmärrettävä minkä 

kokoisesta muutoksesta on kysymys ja milloin muutos kannattaa hivuttaa organisaatioon ja milloin 

ne on toteutettava radikaalimmin. Tavoiteltavaa on evolutionaarinen muutos, mutta koska tämä ei 

ole aina mahdollista, myös strategisia ja kriisimuutoksiakin tarvitaan.  

Muutokset vievät yleensä paljon enemmän aikaa ja ovat paljon raskaampia kuin on odotettu. Uskon, 

että muutokset ovat yleensä myös kalliimpia, kuin mitä on ajateltu, sillä kaikesta ennakkosuunnitte-

lusta ja valmistelusta huolimatta, yllättäviä ja odottamattomia kustannuksia syntyy vaikka muutos 

olisi itsessään tarkoitettu tehostamaan toimintaa taloudellisesti. Toisaalta johtajat ja muutosta ajavat 

henkilöt usein vähättelevät ja aliarvioivat muutosta kun taas alaisilla on taipumus liioitella etenkin 

muutoksen negatiivisia vaikutuksia. Muutoksissa yleensä nostetaan esiin ongelmat, kun päinvastoin 

olisi hyvä tarkastella enemmän muutoksen tuomia positiivisia vaikutuksia.  

Muutoksen johtamisessa ennakoivan muutoksen on uskottu liittyvän menestykseen etenkin, kun se 

tehdään organisaation ehdoilla ja oikeassa aikataulussa. Kyse on siis tulevaisuuden aktiivisesta te-

kemisestä sopeutumisen tai ajautumisen sijaan. Muutostilanteessa johtaminen korostuu. Muutosti-

lanteessa karismaattisuus ja esimiehen oleminen muutoksen keulakuvana sekä periksi antamatto-

man ja määrätietoisen johtajan kyky tunnistaa heikkoja signaaleja vievät muutosta haluttuun suun-

taan. Esimiehen on oltava muutoksen henkilöitynyt esimerkki. 

Muutos usein kariutuukin tai jääpuolitiehen siksi, että esimies ei jaksa tai antaa periksi ennen kuin 

projekti on saatettu loppuun. Muun muassa Schein (2001) on korostanut toiston ja eri kanavien 

käyttöä sekä sitä että kriisitilanteissa esimiesten toiminta vaikuttaa vahvasti organisaatioon. Päätök-

sentekovallan keskittyminen kriisitilanteessa korostaa myös johdon vastuuta, jolloin luottamus joh-

toon on merkitsevää. Kriisitilanteessa johdolta yleensä odotetaankin johtamista ja alaisten oma 

aloitteentekokyky ja aktiivisuus vähenevät. Kriisitilanteessa johdon arkailu saattaa aiheuttaa valta-

tyhjiön täyttymisen väärillä ihmisillä.  
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Viestinnän merkitys korostuu muutostilanteessa. Tietoa on annettava riittävästi, ei liikaa eikä liian 

vähän. Joka tapauksessa muutoksissa odotetaan tietoa ja usein uskotaan, että tietoa pantataan. Oike-

an tavan ja määrän löytäminen on haasteellista eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. Muutoksen 

luomaa epävarmuutta halutaan lievittää ja tiedonjano on yksi merkki epävarmuudesta. Schein 

(2001) kirjoittaa toiston tärkeydestä. Viestinnän tulisi olla positiivista ja muutosta tukevaa, toistojen 

määrän on oltava huomattava. Lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää viestin sisältöön. Viesti 

tulisi esittää mahdollisimman yksiselitteisessä muodossa. Organisaatiomuutoksen ymmärtämiseen 

liittyvät asiat ovat tärkeitä niin pienissä kuin suurissa muutoksissa. 

Muutoksen johtaminen on ollut lukuisten teoreetikkojen tutkimuksen ja analyysin aiheena. Tutki-

muksessa keskeisenä elementtinä on John P. Kotterin näkemykset muutosjohtamisesta. Kotter, yksi 

tunnetuimmista muutosjohtamisen asiantuntijoista, on Harvard Business School’n professori. Hän 

on koonnut näkemyksensä organisaatiomuutoksen onnistumisesta kahdeksan askelman muotoon. 

Jokainen askelma sisältää iskevän ja myyvän teesin tai iskulauseen, mikä kiteyttää Kotterin sano-

man joskus provosoivastikin. Teoriaa muodostaa rakenteen, jota noudattamalla muutosjohtaja voi 

viedä muutosprosessin onnistuneesti läpi vain etenemällä vaiheesta toiseen askelma askelmalta. 

Kotterin (1996 ja 2011) teoria lähtee liikkeelle siitä, että yritysten menestyksen ja muutoksen joh-

tamisen suurin vihollinen on liiallinen tyytyväisyys. Selviytyminen edellyttää kykyä muuttua ja 

vastata niin toimintaympäristön muutokseen kuin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Selviytymisky-

ky puolestaan edellyttää organisaatiorakenteita, jotka tukevat ja edesauttavat muutoksen tosiasiallis-

ta toteutumista käytännöksi. Reagoinnin täytyy olla nopeaa ja muutoksen keulakuvana toimivan 

johtajan tulee käyttää johtajuuden suomaa valtaa määrätietoisesti. 

Kotterin kahdeksan askelmaa on seuraavat; ensinnäkin muutoksen johtajan on tähdennettävä muu-

toksen kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä. Muutostarve on esitettävä tarpeellisena ja välttämättö-

mänä. Liiallinen tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen estää muutostarpeen kokemista. Toiseksi 

onnistumisen askelmaksi Kotter kuvaa vahvan ohjaavan tiimin perustamista. Muutosprosessin to-

teuttamiseen ei usein panosteta tarpeeksi. Helposti muutos koetaan muutoinkin kalliiksi, joten läpi-

vientiä tukeviin lisätoimiin ei sijoiteta resursseja. Kolmanneksi muutoksella tulisi olla visio ja stra-

tegia. Visiona olisi esitettävä selkeä näkemys siitä, mitä uudistuksella tavoitellaan, mihin ollaan 

menossa ja miksi. 
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Neljäs askelma vaatii viestimään muutoksesta jatkuvasti. Muutosta käsittelevä johto on yleensä tie-

toinen muutoksen vaiheista, mutta se helposti unohtaa muiden tiedontarpeen. Viidenneksi henkilös-

tö tulee ottaa osalliseksi ja valtuutta vision mukaiseen toimintaan. Vision tiellä olevat esteet tulee 

poistaa. Kuudenneksi Kotter painottaa lyhyen aikavälin onnistumisia. Pienet onnistumiset muutos-

prosessin aikana kannustavat ja rohkaisevat jatkamaan prosessia. Seitsemäs vaihe on onnistumisten 

ja tapahtuneiden muutosten vakiinnuttaminen. Ongelmana usein on liian aikainen ”voitonjulistus”. 

Muutoksen läpivientiä edesauttaa uusien muutosten toteuttaminen. Viimeisenä askelmana on uusien 

toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuurin. Muutoksen vakiinnuttaminen on hidasta ja muutos 

on tapahtunut vasta, kun siitä tulee jokapäiväinen toimintatapa. 

Vaikka muutosjohtaminen on muuttunut omaksi ismikseen, voidaan muutosjohtamista pitää yhtenä 

osana johtamista. Muutosjohtaminen on siis osa johtamisen kokonaiskenttää. Muutoksen johtami-

nen on niin asia- kuin henkilöjohtamista. Jokainen päivä on erilainen, joten jokainen päivä edellyt-

tää johtamisessa reagointia senhetkiseen tilanteeseen tai tapahtumaan johtamismallista tai -ismistä 

riippumatta. Kaikesta johtamisesta - on kyse sitten päätösten tekemisestä tai päättämättömyydestä - 

voi seurata muutoksia suoraan organisaation rakenteissa tai yksilön toiminnan kautta. Se, onko 

muutos halutun suuntaista, riippuu johtajasta enemmän kuin johtamismallista. Asioiden ja tapahtu-

mien peilaaminen johonkin johtamismalliin helpottaa kuitenkin kokonaisuuden hahmottamista. 

Tässä tutkimuksessa asioita peilataan Kotterin teorioihin, mutta samat asiat voisivat olla yhtä hyvin 

peilattavissa muidenkin henkilöiden luomiin teorioihin.  

3.5 Organisaatiomuutos - organisaatiokulttuurin muutos 

Tutkielma käsittelee aikakautta, jolloin poliisin organisaatiorakenteita muutettiin voimakkaasti. Or-

ganisaatiokulttuurin merkitystä muutoksessa ei voi sivuuttaa. Vuosien 2006–2009 aikana tehtiin 

valmistavia toimia ja suunnitelmia, joiden mukaisesti poliisilaitosten määrää supistettiin voimak-

kaasti poliisilaitoksia yhdistämällä. Samalla poliisihallinnon organisaatiorakenteita madallettiin ja 

kolmiportaisesta järjestelmästä siirryttiin kaksiportaiseen johtamisjärjestelmään. Suunnitelmien 

toteuttamisen yhteydessä kulttuurit törmäävät, sulautuvat tai mukautuvat vastaamaan uutta toimin-

taympäristöä.  

Yleisesti organisaatio voidaan määritellä ihmisten muodostamaksi yhteistoiminta-järjestelmäksi 

tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Ihmisten välisellä yhteistoiminnalla organisaatiossa on ennal-

ta laaditut ja usein toistuvat muotonsa. Ihmisten väliset yhteistoimintasuhteet ilmenevät organisaati-
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on toiminnassa. (Juuti 1999.) Lindström (1994) määrittelee kulttuurin arvoista, uskomuksista, nor-

meista ja käyttäytymistavoista muodostuvaksi näkymättömäksi organisaation asioiksi. Hän pitää 

kulttuuria kaikkeen toimintaan vaikuttavana voimana. Koska jokainen organisaatio on erilainen, 

organisaatiokulttuurin voidaan sanoa olevan organisaation persoonallisuus. 

Sana ”kulttuuri” tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta substantiivista 

cultura, joka tarkoittaa viljelystä ja maanviljelyä. Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti 

käyttöön käsitteen animi cultura, ”hengen viljely”. Voidaankin sanoa, että laajimmassa merkityk-

sessään kulttuuri muodostuu kaikesta siitä tiedosta, mitä ihminen välittää eteenpäin sukupolvelta 

toiselle. Kulttuuri tarkoittaa siis yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten 

kokonaisuutta. Oleellista kulttuurissa kuitenkin on sen historiasidonnaisuus. Kaikilla kulttuureilla 

on historiansa. Organisaatiokulttuuri on viipale kulttuurin kirjosta ja sillä viitataan käyttäytymis-

normien, arvojen, toimintatapojen, uskomusten ja asenteiden muodostamaan kokonaisuuteen. 

Jokaisella organisaatiolla on kulttuurinsa, joka syntyy, muuttuu ja mukautuu organisaation elinkaa-

ren ja organisaatiota ympäröivän maailman ja sen arvojen muuttuessa. Mitä suurempi mittakaava 

organisaatiokulttuurin tarkastelemisessa, sen yleisemmin kulttuuripiirteitä tulee kuvata. Syvässä 

Afrikassa työskentelevä virkaveli on poliisi siinä missä suomalainen konstaapeli ja sama ”aaltopi-

tuus” löytyy helposti -artefaktitasolla. Kuten Crank teoksessaan sanoo (1998), ”Being a cop is a 

state of mind” ja ”It’s a cop thing. You wouldn’t understand.” Vaikka lainsäädäntö ja toimintaym-

päristö ovat erilaisia, poliisin pohjimmainen mentaliteetti on samanlainen asemasta ja maailman-

kolkasta riippumatta. ”Tapa millä toimimme” on kuitenkin erilainen mitä syvemmäs organisaation 

rakenteisiin uppoudutaan. Afrikkalaisen poliisin toimintakulttuuri ei saane jalansijaa Suomessa, 

kuten eivät suomalaisen poliisin tavat muissa maissa.  

Crank (1998) määrittelee organisaatiokulttuurin kolmen näkökulman kautta. Ensinnäkin voidaan 

puhua teemojen yhteensulautumasta, jossa organisaation erilaiset näkökulmat ja toimintatavat su-

lautuvat yhteen muodostaen yhteisesti jaetut arvot ja ajattelumaailman. Toinen näkökulma on kat-

soa kulttuuria organisaation arvojen alustana tai kannattimena, jossa tietyn ryhmän jäsenten kesken 

jaetut arvot ovat tarkastelun keskiössä. Organisaatio, kuten poliisi on vastuussa arvoistaan ja sitä 

kautta antamastaan esimerkistä yhteiskunnalle ja kansalaisille. Kolmas näkökulma on arvioida or-

ganisaatiokulttuuria tunteiden kautta. Tällä Crank ajaa takaa ajatusta, että poliisikulttuuri muodos-

tuu muustakin kuin organisaatiorakenteista, taktiikoista, poliisistrategioista ja lainsäädännöstä.  



 19 

On kyseenalaista kuinka paljon organisaation kulttuuriin voidaan ulkoa päin vaikuttaa. Joidenkin 

mielestä tämä on mahdotonta ja on niitä, jotka lähtevät organisaatiouudistuksessa liikkeelle tarkoi-

tuksenaan ensin muuttaa kulttuuria toiminnallisen muutoksen aikaan saamiseksi. Etenkin organisaa-

tiota perustettaessa mahdollisuus vaikuttaa kulttuurin muotoutumiseen on todennäköisimmin ole-

massa erityisesti henkilövalinnoilla. Pienissä organisaatioissa kulttuurin suuntaaminen halutunlai-

seksi lienee helpompaa kuin suurissa organisaatioissa, mutta kulttuuria vailla olevaa organisaatiota 

ei ole. Organisaatiota ei ole ilman ihmisiä eikä ihmisiä ilman kulttuuria (ks. Schein 2001; Juuti 

1999; Lindström 1994) 

Organisaatiokulttuuri pulppuaa organisaation syvästä, usein tiedostamattomasta maailmasta ilmen-

tyen julkilausuttuina arvoina ja viime kädessä ydintoimintojen tuotteina, on sitten kysymys tuotteis-

ta tai palveluista. Ulospäin näkyvä osa, eli organisaation julkituomat visiot, arvot ja strategiat ja 

muut vastaavat sekä artefaktit ovat siis organisaation tiedostamattomien perususkomusten ilmenty-

miä. Syvärakennetta tutkailtaessa onkin ristiriitaisia tutkimuksia siitä, voidaanko niihin ulkoapäin 

vaikuttaa. Organisaatio saattaa muuttaa visiotaan, mutta muuttuvatko perususkomukset eli paradig-

mat samalla. (ks. tarkemmin Schein 1987, 2009.)  

Organisaation kulttuuri luo organisaatiolle säännöt ja raamit. Se osoittaa toimintakehyksen minkä 

sisällä liikkuminen on mahdollista ja helppoja. Onnistuakseen organisaation kehittämistyössä, on 

tunnistettava kulttuurin luoma tai kulttuurista syntyvä organisaation ”todellisuus” ja kulttuurin 

symboliikka sekä kulttuurin hierarkkiset tasot ja alakulttuurit. Organisaatio sisältää lukuisia kulttuu-

reja, joista muutoksen, kehittämisen ja suunnittelun kannalta tärkeä on johtamisen kulttuuri. Johta-

minen on muutoksen ja kehittämisen perusedellytys. Voidaan perustellusti väittää, että ulkoiset pai-

neet muuttavat organisaatiokulttuuria sen jäsenien kautta. Johdon ja johtajan tehtävänä on luotsata 

organisaation muutosta ja kehittämistä vahvistamalla organisaation arvoja ja visiota. Organisaation 

ylärakenteen ja ilmirakenteen muuttaminen on helpompaa.  

Organisaatiokulttuurien tutkijat (Lindström, Juuti, Norton, Kaplan, Schein yms.) ovat kuitenkin 

melko yhtä mieltä siitä, että organisaatiokulttuurin muuttamiseen ja kehittämiseen tarvitaan johdon 

tiukkaa osallistumista ja valvontaa. Jos johtotaso ei ole asiassa aktiivinen, muutos- ja kehittämispro-

jekti lopahtaa yleensä alkutekijöihinsä. Aikajänne on vuosia, jopa vuosikymmeniä. Norton & Kap-

lan (2002) korostavat, että organisaatiolle on selitettävä miksi muutoksia tarvitaan – organisaatio on 

herätettävä. Johdon on saatava aikaan kiireen ja tärkeyden tunnelma, luotava opastava kehys ja ke-

hitettävä visio ja strategia.  
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Myös Schein korostaa johdon ja sen ongelmanratkaisukyvyn merkitystä organisaatiokulttuurin pe-

rimmäisenä luojana. ”Leadership is originally the source of beliefs and values that get a group mo-

ving in dealing with its internal and external problems…In other words, individuals and groups 

seek stability and meaning. Once these are achieved, it is easier to distort new data by denial, pro-

jection, rationalization or various mechanisms than to change the basic assumption. As we will see, 

culture change, in the sense of changing basic assumptions is, therefore, difficult, time consuming 

and highly anxiety provoking. The most central issue for leaders, therefore, is how to get at the 

deeper levels of a culture, how to access the functionality of the assumptions made at each level, 

and how to deal with the anxiety that is unleashed when those levels are challenged.” (Schein, 

1997). 

Heikkilä & Heikkilän (2007) mukaan voimaantuva organisaatio joutuu irrottautumaan perinteisestä 

kulttuurista. On ymmärrettävää, että tutusta, vakaasta ja ennakoitavasta kulttuurista on lähes mahdo-

tonta luopua, jollei muutostarve lähde sisältäpäin. Myös voimaantuvassa kulttuurissa ihmiset ovat 

organisaation tärkein voimavara ja kokemuksellisilla oppimisprosesseilla voidaan vallitseva kult-

tuuri kohdata, reflektoida sitä ja päätyä uuden kulttuurin kehittämiseen ja sisäistämiseen. 

Organisaatiokulttuuri on yleisesti tunnettujen tutkimusten mukaan todettu kehittyneen sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta ja organisaation ja sen työntekijöiden historiasta. Organisaation ja työntekijöi-

den historiaa ei voi muuttaa, mutta koska vuorovaikutuksen rooli on merkittävä organisaatiokulttuu-

rin muokkaaja, organisaation ja työntekijöiden tulevaa historiaa voidaan esimerkiksi johtamisella 

suunnata ja muokata. Tiedostettu organisaatiokulttuurin muuttaminen vaatii sosiaalista vuorovaiku-

tusta, joten kahvipöytä- ja käytäväkeskustelut, huumori, paatos ja tarinat ovat keinoja muuttaa kult-

tuuria alhaalta, sen syvistä rakenteista käsin. 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1 Laadullisen tutkimuksen peruselementtejä 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että 

tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline (Eskola & Suoranta 2000). Kuten Pihlaja (2001, 

41) toteaa, ”Tutkimus ei ole tyhjiössä, vaan elimellisesti sidoksissa siihen maailmaan, jota tutkitaan, 

ja toisaalta tiedeyhteisöön ja kaikkeen muuhun tutkimukseen. Tutkiessaan tätä maailmaa tutkija 

joutuu tahtomattaan ottamaan kantaa ympärillä olevaan sekä tutkimukseen että tieteeseen yleensä. 

Toisin sanoen hän asettaa työlleen lähtökohtia ja sitoutuu johonkin. Hänellä on joitakin ennakko-

oletuksia todellisuuden luonteesta.” Tämä subjektiivisuuden tosiasia on tutkijan hyväksyttävä vaik-

ka hän tutkimuksessaan pyrkii objektiivisuuteen. Tässä tutkielmassa subjektiivisuuden vaara on 

olemassa, sillä tutkielmassa käytetty aineisto on osin tutkimuksentekijän itsensä laatimaa. Objektii-

visuus syntyy nimenomaan oman subjektiivisuuden tunnistamisesta. Arkipäiväisessä elämässämme 

olemme erilaisia suhteissa erilaisiin asioihin, aatteisiin ja ihmisiin erilaisissa tilanteissa ja olosuh-

teissa. Ideaalinen, mutta tärkeä tavoite on tavoitella ja muodostaa tutkimuksen objektiivisuus kaiken 

subjektiivisen tiedostamisesta (Eskola & Suoranta 2000). 

Tutkija ei siis ole irti tästä maailmasta. Siitäkään huolimatta, että hän tiedostaisi arviointikykyynsä 

vaikuttavat uskomukset, hän ei kykene inhimillisyytensä rajoittamana poissulkemaan kaikkia itses-

täänselvyyksiä ja uskomuksia niin tutkimuksesta kuin sen tulkinnasta. Alkula, Pöntinen, ja Ylöstalo 

(2002) muistuttavat, että objektiivisuuden lisäksi tutkimukseen ja tutkimuksen tulokseen vaikuttavat 

myös tieteen yhteydessä usein puhuttavat paradigmat. Tieteen paradigmat eli perusolettamat sisäl-

tävät jonkin tieteenalan keskeiset lähtöoletukset, sen teoreettisen ytimen, jota ei yleensä kyseen-

alaisteta, ja metodiset sopimukset käyvästä tutkimuksesta. 

Tutkimus voi ja sen tulisi kyseenalaistaa vallitsevat teoriat. Kyseenalaistaminen voi vahvistaa vallit-

sevan teorian tai muuttaa sitä. Tällöin tutkimus toimii paitsi keinona hakea vastausta tutkimusky-

symykselle myös keinona päivittää, uudistaa tai muokata vallitsevia teorioita ja paradigmoja. Myös 

käytettävä metodi vaikuttaa tutkimustulokseen sekä teorian toimivuuteen yksittäisessä tapauksessa. 

Laadullisessa tutkimuksessa metodien käyttö ei ole niin rajattua kuin määrällisessä tutkimuksessa. 

Tämäkin pro gradu-tutkielma hyödyntää sisällönanalyysiä narratiivina aineistolähtöisenä johtamis-

näkökulmassa laadittuna tutkielmana. Laadullisen tutkimuksen rikkaus piileekin tutkijan tulkinta- 
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kyvyssä, jota taas ohjaa tutkijan subjektiivisuus, tutkimuskysymyksen asettelu ja tutkijan valitsema 

metodi tai näiden yhdistelmät. Toisaalta tutkija voi saavuttaa haluamansa tuloksen tarkoitushakui-

silla valinnoilla - myös tiedostamattaan. 

Eräs laadullisen tutkimuksen perustelujen kulmakivistä on havaintojen teoriapitoisuus. Tuomi ja 

Sarajärvi (2003, 19) kirjoittavat, että ”havaintojen teoriapitoisuudella tarkoitetaan sitä, että se, mil-

lainen yksilön käsitys ilmiöstä on, millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan tai millaisia 

välineitä tutkimuksessa käytetään, vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Toisin sanoen tutkimustulokset 

eivät ole käytetystä havaintomenetelmästä tai käyttäjästä irrallisia”. Heidän mielestään ei siis ole 

olemassa puhdasta objektiivista tietoa, sillä tutkija päättää tutkimusasetelmasta oman ymmärryksen-

sä varassa ja kaikki tieto on siinä mielessä subjektiivista. Laadullisen tutkimuksen perustelut koros-

tavat objektiivisuutta vahvistavaa teoriapitoisuutta kaiken tutkimuksen lähtökohtana.  

Ilman teoriaa ei voi siis olla validia laadullista tutkimusta. Hyvä teoriatausta on lyhyehkö, perustel-

tu, monipuolinen. Teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa on ilmeinen, ja siksi sitä tarvitaan 

välttämättä. Pihlajan (2001) mukaan teoria on osa käytäntöä siten, että sen avulla eritellään, jäsen-

netään ja pyritään ymmärtämään käytäntöä, tätä maailmaa, jossa elämme ja jota tutkimme. Teoriat 

syntyvät todellisuudesta välittömästi tai välillisesti. Tietenkään teorian ja käytännön välille ei voida 

asettaa yhtäläisyysmerkkejä, mutta sen sijaan molempiin suuntiin osoittava nuoli. Hän jatkaa, että 

teoria on täsmällistä jonkin ilmiön tai asian selittämistä, erittelyä, tulkintaa ja ymmärtämistä, ei 

pelkkää kuvailua. Se voidaan nähdä viitekehyksenä kohdeilmiötä koskevasta tieteellisestä keskuste-

lusta, mutta myös hypoteesina, oletuksena tai väitteenä. Teoria on aina itsessään rajattu, tietty näkö-

kulma tai tietty tapa jäsentää ilmiöitä. Teoriat elävät ja kuolevat, ne muuttuvat, niitä hylätään ja uu-

sia teorioita syntyy. 

4.2 Tutkimuksen tulkinta 

Tirrosen, Rautasen ja Ukskosken (1998) sanoin tutkimusjulkaisun tärkein mutta myös vaikeimmin 

laadittava osa on tulosten tarkastelu (pohdinta, diskurssi). Siitä heidän mukaansa ilmenee, kuinka 

hyvin tutkija hallitsee käsittelemänsä aiheen ja kuinka hän pystyy edistämään alansa tutkimusta. 

Pohdinnan ja tulosten täytyy olla uskottavia kuten muunkin aineiston, vaikka tässä vaiheessa loppu-

tulemaan eniten vaikuttaa tutkijan oma subjektiivisuus. Tulokset riippuvat aiemmin tehdystä työstä 

ja huolellisuudesta sekä tutkijan jaksamisesta tutkimuksen loppusuoralla. Tutkimuksen on oltava 

validi kaikilta vaiheiltaan. 
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Tirrosen ym. (1998) mukaan riittää, kun tulokset esitetään vain kerran, joko tekstissä tai kuvissa tai 

taulukoissa, mutta ei kolmeen kertaan kaikissa näissä erikseen. Toisto on turhaa, eikä tee tutkimuk-

sesta uskottavampaan. Tulokset esitetään niin selkeästi, että tehtävät päätelmät voidaan asiallisesti 

perustella ja tutkimuksen tulokset pyritään yhdistämään aikaisempaan tietämykseen. Mahdolliset 

virhelähteet tulee mainita, mikä liittyy jälleen tutkimuksen uskottavuuteen. Lisäksi tulee arvioida, 

miten tutkimuksessa on lisätty oman tieteenalan tietoa. Tarvittaessa viitataan menetelmiin, mutta 

tietojen moninkertaista esittämistä vältetään. (Tirronen, Rautanen & Ukskoski 1998.)  

Alasuutarin (1996) mukaan mikään tutkimusasetelma ei pelasta tutkijaa siltä vaiheelta, jossa tutki-

jan on käsitteellisen ja metodologisen järjestelmän valossa aineistonsa esiteltyään itse esitettävä 

tulkinta, loogisesti perusteltu idea siitä, mitä tutkimuksen perusteella asiasta voisi väittää. Oma seli-

tysmalli tutkittavan ilmiön luonteesta on syytä perustella mahdollisimman hyvin, mutta Alasuutari 

muistuttaa samalla, että on hyvä muistaa ettei se ole koskaan varmaa tietoa; korkeintaan se voi olla 

paras arvaus.  

Eskola ja Suoranta (2000) ovat samoilla linjoilla. Heidän mukaansa laadullisen tutkimuksen ongel-

mallisin vaihe on juuri tulkintojen tekeminen. Tähän vaiheeseen ei ole olemassa heidän mielestään 

oikeastaan minkäänlaisia muodollisia ohjeita ja tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus on lopulta 

kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvituksesta. Tutkimuksen tekemisen opaskirjallisuus osaltaan 

vahvistaa, että tutkimustulokset ovat aina subjektiivisia, totuuden löytämiseen tähtääviä tarinoita. 

Eskola ja Suonranta (2001) toteavatkin, että tulkintojen tekoon ei voi antaa mitään muodollisia oh-

jeita, vaan tulkintojen hedelmällisyys ja osuvuus ovat lopulta kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvi-

tuksesta. 

Objektiivisuuspyrkimyksistä huolimatta tutkimuksen objektiivisuus on uhattuna jo aihetta valittaes-

sa. Aihetta valittaessa tulisi pohtia ja tuoda avoimesti esiin mikä on tutkimuksen motiivi. Motiivilla 

tarkoitetaan juuri uskottavia vastauksia kysymykseen miksi tällainen tutkimus kannattaa tehdä (Ha-

kala 2008). Aiheen valinnassa olisi varmistettava, ettei aihe oli emotionaalisesti liian lähellä tutki-

jaa. Se, että tutkija kiinnostunut valitsemastaan tutkimusaiheesta ja asettamastaan tutkimuskysy-

myksestä helpottaa toki tutkimuksen tekemistä. Esimerkiksi se, että tutkija on ollut sisällä aiheessa 

ja vaikuttanut osaltaan hetkellisesti asioiden kulkuun ja sitä kautta tutkimuskysymyksen vastauk-

seen, on tutkimuksenteon kannalta rikkaus ja riski.  
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Tässä tutkimuksessa aihe on niin sanotusti lähellä sydäntä ja motiivina on henkilökohtainen halu 

kehittää poliisitoimintaa ja erityisesti edistää tietotekniikkatutkinnan järjestämistä. Tutkimuskysy-

myksen asettelulla ja valituilla teorioilla on pyritty rajaamaan subjektiivisuutta. Laadullinen tutki-

mus tarvitseekin vahvaa teoriapohjaa emootioiden karsimiseksi ja validiuden mahdollistamiseksi. 

Kaikista tutkijan pyrkimyksistä huolimatta tätä tutkimusta ei voi koskaan kutsua täysin objektiivi-

seksi. Toisaalta on myös huomattava, ettei tutkimuksen toteuttaminen olisi tapahtumien ulkopuoli-

selta ollut tässä muodossa mahdollista. Vain tutkimusaiheen tapahtumien keskipisteessä oleminen 

on mahdollistanut tutkimusaineiston hankinnan sekä asiakirjojen taustojen ja vaikuttimien ymmär-

tämisen. 

4.3 Tutkimuksen uskottavuus ja luotettavuus 

Uusitalon (1991) mukaan tutkija on tutkimuksensa ensimmäinen kriitikko. Tutkijan tulee raportoida 

tutkimuksensa puutteet rehellisesti. Selittelyt ovat tarpeettomia. Uusitalon mielestä tutkijan rehelli-

syyteen kuuluu rehellisyys itselleen sekä lukijoille. Omat ajatukset ovat omia ja ne on tuotava tut-

kielmassa selkeästi esiin ja kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Soininen (1995) muistuttaakin vanhasta 

sanonnasta, jonka mukaan valheella on lyhyet jäljet.  

Metsämuuronen (2006) kirjoittaa, että oleellista tieteelle on, että tiede korjaa itse itseään eli oikea 

tieto saa vahvistusta uusista tutkimustuloksista väärän tiedon kumoutuessa. Tieteellinen tieto raken-

tuu vanhalle tiedolle. Tieteessä tieto on hankittu objektiivisesti ja siinä yleensä vältetään subjektiivi-

sia tai spekulatiivisia kannanottoja. Tieteelliselle tiedolle on ominaista myös se, että tulos on toistet-

tavissa ja tiedonhankintamenetelmät tuottavat mahdollisimman erheetöntä tietoa. 

Laadullisen tutkimuksen uskottavuus ja luotettavuus muodostuu Soinisen (1995) mukaan pääsään-

töisesti löydösten ominaisuuksien ja kontekstin objektiivisella selittyvyydellä. Luotettavuuden mit-

taaminen ei ole yhteismitallista määrällisen ja laadullisen tutkimuksen välillä eikä tästä olettamasta 

tulisikaan luotettavuutta arvioidessa lähteä. Tästä syystä laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden 

sijasta käytetään usein termiä uskottavuus. Laadulliselle tutkimukselle on usein luonteenomaista sen 

ainutkertaisuus eikä näin ollen tutkimuksen uskottavuutta tai luotettavuutta - mitä termiä halutaan-

kaan käyttää - voi arvioida toistettavuuden eli perinteisen reliaabeliuden näkökulmasta, toisin kuin 

Metsämuuronen edellä esitti.  
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Uskottavuuden kannalta on tärkeää, että aineistoa ja menetelmiä käsiteltäessä kuvataan avoimesti, 

miten ongelmiin on etsitty vastausta. Samoin tulee kuvata tutkimusaineiston laatu, suuruus ja alku-

perä. Aineiston riittävyyttä ja luotettavuutta tulee arvioida. Teoria, aineisto ja käytetyt menetelmät 

tulee selostaa niin tarkoin, että saman alan tutkija voi toistaa kokeet vaikeuksitta. Yleisesti tunne-

tuista menetelmistä riittää kuitenkin viittaus lähdekirjallisuuteen tai menetelmän nimen maininta. 

(Tirronen ym. 1998.) Tuomi ja Sarajärvi (2003) kuvaavat uskottavuutta samankaltaisesti. Teoreetti-

sessa tutkimuksessa keskeinen uskottavuuskysymys kulminoituu siihen, kuinka uskottavasti ja pä-

tevästi lähdeaineistoa käytetään. Heidän mielestään argumentoinnin näkökulmasta korostuvat läh-

teet: Lähteiden tulee esimerkiksi olla aiheen kannalta keskeisiä ja lähdeviitteiden relevantteja. Teo-

reettisessa analyysissa korostuu aina, kuka on sanonut, mitä ja milloin on sanonut. Eskolan yms. 

(2000) mukaan uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkijan on tarkistettava 

vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä.  

Tutkimuksessa on käytetty myös sähköisiä lähteitä. Tietoteknistyvässä yhteiskunnassa internet ja 

tietoverkoista löytyvä tieto sekä dokumentit muodostavat yhä rikkaamman aineistolähteen. Verkko-

tiedon laatua voidaan arvioida ainakin luotettavuuden, täsmällisyyden, tasapainoisuuden ja perustel-

tavuuden näkökulmista aivan kuten voidaan tehdä myös perinteisistä painetuista materiaaleista. 

Jokaisesta lähteestä voi voidaan Viskarin (2009) mukaan kysyä, mikä tekee tästä lähteestä luotetta-

van. Miten juuri tämä lähde tietää asiasta tai on asiantuntija? Miksi luotan tähän lähteeseen enem-

män kuin muihin? Keskeistä lähteen luotettavuuden arvioinnissa on hänestä lähteen alkuperän arvi-

ointi. Kuka on aineiston laatinut ja toimittanut? Onko se selkeästi ilmoitettu? Mikä on kirjoittajan 

pätevyys kirjoittaa aiheesta? Käykö se ilmi lähteestä tai saako sen selville muuten? Mikä on kirjoit-

tajan motiivi kirjoittamiselleen? Tutkimuksen asiakirja-aineiston motiivit voivat olla piilotettuja, 

mutta tutkimuksessa on yritetty selventää motiiveja poimimalla objektiivisesti arvioiden asiakirjan 

keskeinen tarkoitus. Asiakirjan motiivi on voinut olla jonkin asian edistäminen, kehityssuunnan 

muuttaminen tai jarruttaminen, vaikkei asiakirjassa nimenomaisesti sitä ilmaista. Onkin nähtävä 

niin sanotusti asiakirjojen taakse. 

4.4 Tutkimusaineisto, sen keruu ja käsittely 

Alkuperäinen tutkimusaineisto oli seitsemän mapillista asiakirjatulosteita ja se oli koottu kuuden 

vuoden aikana. Rikkainta aineiston löytämisen ja talteenoton aikaa olivat vuodet 2006–2009. Vuo-

desta 2010 alusta tutkimuksentekijä vaihtoi työpaikkaa, jolloin kultasuoni poliisiosaston yhteisille 

kovalevyille ja valmisteluaineistoihin katkesi. Hän ei päässyt enää käsiksi valmisteluasiakirjoihin, 
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muistioihin ja muihin epävirallisiin raportteihin. Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta 

mielenkiintoisin aika oli tutkimuskysymyksen kannalta tuolloin jo ohitettu. Ehdotettujen tietotek-

niikkatutkinnan järjestämistoimien täytäntöönpano ei ollut tutkimuksen kannalta mielenkiintoista 

vaan siihen ajavat muutosvoimat. Siksi tutkimuskin oli järkevää rajata päättymään vuonna 2009. 

Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali voidaan jakaa kahteen luokkaan, yksityisiin 

dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin (ks. Eskola 1975). Yksityisillä dokumenteilla tar-

koitetaan esimerkiksi puheita, kirjeitä, muistelmia, sopimuksia kuten myös esseitä ja eläytymisme-

netelmiä. Joukkotiedotuksen tuotteilla tarkoitetaan Tuomen ja Sarajärven (2003) määrittelemänä 

sanoma- ja aikakauslehtiä sekä näiden lisäksi elokuvia, radio- ja tv- ohjelmia, vaikka viimeksi mai-

nitut eivät varsinaista kirjallista materiaalia olekaan. Näiden kaikkien dokumenttien analyysissä 

voidaan heidän mukaansa tietyin ehdoin käyttää sisällönanalyysiä (myös diskurssianalyysiä). Tässä 

tutkimuksessa aineisto koostuu molempien kirjallisen materiaalityyppien yhdistelmästä. 

Tutkimusmateriaali ei suinkaan ole täydellinen. Karisto ja Seppälä (2004) toteavat, että ”aineistojen 

heikkouksia ei kannata salata”, ”täydellisiä tutkimusaineistoja ei ole” ja että ”pohdiskelu aineiston 

heikkouksista tai tekemiesi ratkaisujen kiistanalaisuudesta voi jopa kääntää heikkoudet vahvuuksik-

si, silloin kun työtäsi arvostellaan”. Tutkimuksen ulkopuolelle on saattanut huomaamatta rajautua 

asiakirjoja, joilla on kenties ollut vaikutusta tapahtumien kulkuun. On myös mahdollista, että tutkija 

ei ole ollut tietoinen jonkin arkistoimattoman valmisteluasiakirjan olemassaolosta. Koska tietotek-

niikkatutkinnan valtakunnallisen järjestämisen aloittaminen samoin kuin sisäisen turvallisuuden 

ohjelmien seuranta ja osallistuminen toisen ohjelman valmisteluun kuuluivat tutkimuksentekijän 

työtehtäviin sisäasiainministeriön poliisiosastolla, tutkielmassa käytetty asiakirja-aineisto on objek-

tiivisestikin arvioiden todennäköisesti poikkeuksellisen kattava nimenomaan tarkasteltaessa julkai-

semattomien ja arkistoimattomien lähteiden määrää. Ainoastaan julkaisut tai viralliset asiakirjat 

ovat tulevaisuudessa tutkijoiden käytettävissä olevia asiakirjalähteitä. Diarisoidut asiakirjat muo-

dostavat kuitenkin vain pienen osan koko asiakirja-aineistosta, joka oli vuosien aikana valmistelu-

asiakirjoina ja taustamuistioina muodostunut.  

Tutkimuksessa käytetty materiaali on osin turvaluokiteltua ja lisäksi siinä on käytetty julkaisemat-

tomia valmisteluasiakirjoja. Käytetyt turvaluokitellut asiakirjat ovat olleet enintään suojaustasoa III. 

Turvaluokiteltujen asiakirjojen käytössä on otettu huomioon salassapitosäännökset. Salassapito-

säännökset kohdistuvat pääsääntöisesti poliisin taktisia menetelmiä kuvaaviin asiakirjan kohtiin, ja 

näillä taktisilla seikoilla ei ole merkitystä tutkimuksen reliabiliteetin tai tutkimuskysymyksen kan-
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nalta. Vaikka tutkimuslupaa haetaan poliisihallinnon tutkimuksissa yleensä vain poliisin rekisterei-

den käyttöön, on tutkimuksentekijä katsonut kohteliaaksi kuitenkin kysyä tutkimuslupaa niin Kes-

kusrikospoliisilta kuin Poliisihallitukseltakin jälkikäteisen keskustelun välttämiseksi turvaluokitel-

tujen sekä julkaisemattomien ja arkistoimattomien asiakirjojen käyttämiseksi (ks. liitteet). Sekä 

Keskusrikospoliisi että Poliisihallitus ovat antaneet suostumuksensa tutkimusaineiston käyttöön 

sekä tutkimuksen julkaisemiseen. 

Valmisteluasiakirjojen sisältöä on kuvattu osoittamaan lähinnä muutoksen ja ilmapiirimuutoksen 

suuntaa. Tärkeintä on ollut löytää asiakirjoista niiden tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta 

oleellinen sisältö ja johtamisen näkökulma. Tutkimusaineistosta ei ilmene muistioiden, puheiden ja 

raporttien laatijoiden henkilöllisyyttä. Asiakirjojen laatijoilla ei ole merkitystä tutkimuksen kannalta 

kuvattaessa organisaation toimintaprosessia ja tietotekniikkatutkinnan järjestämistä. 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysi alkaa jo aineiston keruuvaiheessa. Aineistoa kerätessään tutki-

ja samalla analysoi sitä ja päättää, mikä on tarpeellista tutkimuksen kannalta ja milloin saturaa-

tiopiste on saavutettu. Selkeästi tiedostettu analyysivaihe kuitenkin alkaa aineistoa luettaessa ja ref-

lektoitaessa sitä oman esiymmärryksen valossa. Aineiston analyysi etenee prosessimaisesti asteit-

tain ja aineiston tulkinta sen jäsentäminen tapahtuvat rinnakkain. Laadullisen aineiston analyysin 

tarkoitus on Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan luoda aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta 

tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineisto kadottamatta silti sen sisältä-

mää informaatiota. Tarkemmin sanottuna analyysilla pyritään informaatioarvon kasvattamiseen 

luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. 

Eskola ja Suoranta (2000) yleistävät, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitön-

tä vaikutusta eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen eikä aineiston koon määräämiseksi ole 

mekaanisia sääntöjä. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston harkinnanvaraisesta, teoreetti-

sesta ja tarkoituksenmukaisesta poiminnasta tai harkinnanvaraisesta näytteestä. Tässä tutkimuksessa 

aineiston koko määräytyi tutkimuksentekijän toteaman relevanttiuden näkökulmasta määritellyllä 

ajanjaksolla. Lopulliseen aineistoon valikoitui 78 dokumenttia, joiden laajuus vaihteli yksisivuisesta 

parin sadan sivun laajuisiin asiakirjoihin. 

Tutkimusaineiston käsittely vei kaksi vuotta. Tutkimuksentekijä luki jokaisen asiakirjan ja valitsi 

niistä tutkimukseen käytettävät asiakirjat tiettyjen asiasanojen perusteella. Näitä asiasanoja olivat 

tietotekniikkatutkinta, sisäisen turvallisuuden ohjelma, PORA-hanke, tietoverkkorikollisuus, halli-
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tusohjelma ja koulusurmat. Asiakirja-aineisto oli laaja, joten jo alkuvaiheessa oli tehtävä päätös 

rajaamisesta, ja karsia aineistosta kansainväliset sopimukset ja monikansalliset asiakirjat. Tämän 

jälkeen oli käytävä uudelleen läpi jäljelle jäänyt aineisto ja karsia sitä vielä hieman jättäen sillä het-

kellä kaikkein relevanteimmiksi todetut asiakirjat tutkimusaineistoon. Kaiken kaikkiaan oli tärkeätä 

tuntea aineisto perinpohjaisesti.  

Eskolan ja Suorannan mukaan (2000) aineisto on syytä lukea aluksi useampaan kertaan. Lukemisen 

tarkoitus on aluksi vain tutustua tekstiin ja päästä alustavasti sinuiksi aineiston kanssa. Vaarana on 

tiedostettava, että kynnys varsinaiseen analyysiin voi nousta tarpeettoman korkeaksi etenkin, jos 

aineiston määrä nousee useampaan sataan sivuun. Aineiston suunnitelmallinen hallinta auttaa kui-

tenkin analyysin aloittamisessa. 

Seuraava vaihe oli käydä asiakirjat läpi yksitellen, järjestää ne kronologisesti ja kirjoittaa kustakin 

asiakirjasta tiivistelmä. Tiivistelmiä tehtäessä aineistossa havaittavissa saturaatiota, sillä pääosin 

asiakirjoissa viitattiin aina samoihin keskeisimpiin asiakirjoihin ja ohjelmiin. Valitun aineiston tii-

vistämistä oli jatkettava, kunnes jäljellä oli noin satasivuinen asiakirjatiivistelmien kooste. Tässä 

vaiheessa oli luovuttava alkuperäisestä tutkintasuunnitelmasta, sillä aineisto ei antanut sitä tukea, 

mitä siltä olin odottanut. Tutkimuskysymys oli asetettava uudelleen ja sitä oli tarkennettava tekstin 

käsittelyn yhteydessä. Kun kirjallista aineistoa käytetään tutkimuksessa, kysymys on aina tekstitul-

kinnasta eli hermeneutiikasta jopa silloin, kun laaditaan teoreettista viitekehystä empiiriseen tutki-

mukseen. Kirjallisuuteen pohjautuva aiheen käsittely- ja työstämistapoja voidaan ajatella olevan 

Kemppaisen ja Latomaan (2002) mukaan kaksi vastakkaista. Ensinnäkin itse tutkimuskysymys ja 

kysymysten analysointi tehdään, perustellaan ja esitetään kirjallisesti ennalta asetetun ja valmiin 

tutkimuksen jäsentelyn avulla. Toinen vastakkainen tapa on taas antaa työskentelytavan muotoutua 

lähdeaineistosta ja valituista painotuksista käsin. (Kemppainen & Latomaa 2002.) 

Tarinan luominen kuivahkosta asiatekstistä ei ollut helppoa. Koska tutkimuksentekijä tunsi aineis-

ton hyvin, oli mahdollista valita tarinan näkökulman varhaisessa vaiheessa ja tästä näkökulmasta 

työstää aineistosta jouhevampaa kronologisesti etenevää tarinaa. Tarinaa oli tiivistettävä vielä useita 

kertoja ennen sen lopullista juonen muodostumista. . Aineiston analysointi tapahtui itsestään tarinaa 

kirjoittaessa ja pohdinnat syntyivät oheistuotteina, kun teoreettinen konteksti oli valittu. Tarinassa 

on toiston tuntua, mutta tarkemmin tarkasteltuna on havaittavissa, että samojen asioiden toisto eri 

asiayhteyksissä oli tietotekniikkatutkinnan järjestämisen ja tarinan uskottavuuden kannalta oleellis-

ta. 
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Tutkimuksen objektiivisuus on helposti kyseenalaistettavissa johtuen tutkimuksentekijän henkilö-

kohtaisista sidoksista tutkittavaan aineistoon. Tutkimuksentekijän osallistuminen aineiston luontiin 

on todennäköisesti samalla rajoittanut tulkintojen tekoa ja analyysiä syistä ja seurauksista, sillä tut-

kimuksentekijälle oli vuosien saatossa muotoutunut jo näkemys aineiston sisällöstä ja merkityksestä 

tapahtumien kulkuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei tutkimuksessa olisi vilpittömästi pyritty 

objektiivisuuteen. Todettakoon, että tutkimuksentekijän käyttäessä tutkimusaineiston tarkastelussa 

”objektiivisuuden silmälaseja”, hän joutui kyseenalaistamaan omat näkemyksensä useaan otteeseen 

ja myös muuttamaan näkemystään asioiden kulusta. 

4.5 Tutkimuksen metodit 

Tutkielmassa on kyse kerronnallisesta tutkimuksesta sekä tapaustutkimuksesta. Tutkimusta voisikin 

luonnehtia tarkemmin narratiivisesta tapaustutkimuksesta. Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan 

oikeastaan kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia. Myös Metsämuurosen (2001) 

mielestä lähes kaikki laadullinen tutkimus on tapaustutkimusta jota lähes kaikki kvalitatiivisen me-

todologian tiedonhankinnan strategiat käyttävät lähestymistapanaan. Tapaustutkimuksen taustalla 

on ajatus siitä, että kaikessa yksityisyydessäänkin tapauksen mahdollisimman monipuolinen erittely 

sisältää aineksia yleistyksiin; kuinka hyvin tapaustutkimus on kuvattu tai kuinka onnistuneesti se on 

käsitteellistetty. Onkin tärkeää, että analysoitava aineisto muodostaa tavalla tai toisella kokonaisuu-

den, tapauksen (ks. Sulkunen & Kekäläinen 1992). Tietotekniikkatutkinnan järjestymisen aikakausi 

on yksittäisenä tapauksena yleistettävissä organisaatioiden ja erityisesti poliisihallinnon yleiseen 

kehittämiseen. Esimerkiksi tarina-aineiston tietotekniikkatukinnasta voi kerätä olemassa olevista 

kirjoituksista tematisoitavaksi narratiivisuuden näkökulmasta. Kirjeet, lehtiartikkelit tms. valmiit 

aineistot vaativat Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan vain keräämisen ja teoreettisen jäsennyksen 

vaivan.  

Tapaustutkimus on Soinisen (1995) mukaan synonyymi käsitteille naturalistinen tutkimus, etnogra-

finen tutkimus, symbolinen interationismi, ”sisäinen perspektiivi”, Chicagon koulukunta, feno-

menologinen tutkimus, tulkitseva tutkimus, etnometodologia, ekologinen tutkimus ja kuvaileva tut-

kimus. Tunnusomaisena hän pitää näille käsitteille niiden kokonaisvaltaista ongelmien tarkastelun 

ja kuvauksen käsittelytapaa. Vaikka tapaustutkimus on pääsääntöisesti kuvailevaa tutkimusta, ta-

paustutkimuksella pyritään löytämään ilmiöille myös selityksiä. Tapaustutkimuksessa ollaan kiin- 
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nostuneita prosessista, ei niinkään siitä syntyvästä tuotteesta. Tutkimus merkityksen etsimistä ja se 

on jatkuvasti muotoutuvaa ja joustavaa. Tapaustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat kuvaavat hyvin 

tämän tutkimuksen luonnetta. 

Tutkimus on narratiivinen. Narratiivi tarkoittaa kertomusta. Narrativiinen analyysi on laadullinen 

menetelmä, jossa kertomuksen rakennetta käytetään kuvaamaan tutkittavan ilmiön olemusta. Tut-

kimuksen analyysissa tutkimuskohdetta käsitellään kerrontaan ja kertomuksen teorioihin liittyvien 

käsitteiden, termien ja näkökulmien avulla (ks. tarkemmin Jyväskylän yliopisto, 

<URL:http://www.jyu.fi>). Narratiivisessa tutkimuksessa taustatiedoilla voi olla oleellinen merki-

tys. Tutkija voi olla kiinnostunut suhteuttamaan kertomusta kokemiinsa tapahtumiin. Kertojalla on 

ikään kuin kertomuksen päärooli juonikudelman luojana. Kirjoittaja ei voi siksi jäädä abstraktiksi 

tekijäksi ilman sitoutumista aikaan ja paikkaan. (Heikkinen 2001.) Juoni onkin narratiivisen tutki-

muksen keskeinen elementti. Juoni kutoo yhteen ajallisesti etenevien tapahtumien ketjun ja kuvaa 

tapahtumien syy- ja seurausyhteyttä. Tyypillisesti juoni muotoutuu alkutilanteen kuvauksesta ja 

vaiheista asiantilan muutokseen. Kertomus päättyy yleensä ratkaistuun ilmiöön, tapahtumaan tai 

ongelmaan (ks. tarkemmin Heikkinen 2001; Löyttynen 2011). Narratiivinen tutkimusote on sovel-

lettavissa myös kulttuuristen mallitarinoiden tunnistamiseen.  

Narratiivisessa tutkimuksessa juonena voi käyttää kronologiaa (ks. Alasuutari 2001). Narratiivista 

metodia voidaan käyttää tutkimusasetelmassa, jossa kuvataan missä ollaan, missä pitäisi olla ja mi-

ten siihen päästään. Tutkielmassa kuvataan lähtötilanne, siinä seurataan asioiden kehittymistä ja 

lopuksi kerrotaan mihin juonen käänteet ovat johtaneet. Sisällönanalyysi perustui induktiiviseen 

päättelyyn. Päättelyä ohjasivat tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä, ja josta Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaan löytyy suhteellisen vähän tietoa siitäkin 

huolimatta, että sitä käytetään runsaasti metodina erityisesti erilaisissa opinnäytteissä. Sisällönana-

lyysiä voi pitää Tuomen ja Sarajärven mukaan paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreetti-

sena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Useimmat eri nimillä kul-

kevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella sisäl-

lönanalyysiin, jos sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen 

analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. Näin ajateltuna sisällönanalyysi ei rajoitu ainoastaan 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmäksi. Oman tutkimukseni kohdalla sisällönanalyysi on 

kuvatunlaisesti juuri keskeinen aineistotutkimuksen metodi sekä yksi tutkimukseni teorioista.  
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Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään Tuomen ja Sarajärven (2003) käsityksen mukaan luomaan 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Heidän mielestään aikaisemmilla havainnoilla, tie-

doilla tai teorioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, 

koska analyysin oletetaan olevan aineistolähteistä. Analyysiin tai analyysin lopputulokseen liittyvä 

tutkimuksen teoria koskee vain analyysin toteuttamista.  

Laadullisessa analyysissa puhutaan usein induktiivisesta ja deduktiivisesta analyysista. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan (2003) tämä jako perustuu tulkintaan tutkimuksessa käytetyn päättelyn logiikas-

ta, joka on joko induktiivinen (yksittäisestä yleiseen) tai deduktiiviseen (yleisestä yksittäiseen). Esi-

tetyn kahtiajaon suurin ongelma on kuitenkin käytännöllinen. Siinä unohdetaan kokonaan kolmas 

tieteellisen päättelyn logiikka eli abduktiivinen päättely, jonka mukaan teorianmuodostus on mah-

dollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy joku johtoajatus tai johtolanka (mm. Alasuutari 

1996).  

4.6 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen kiinnostavuus kohdistuu nimenomaisten lähdeaineiston ainutkertaisuuteen, joten tut-

kimus oli rajattava siihen mihin mielenkiintoinen aineisto loppui. Tutkimusajankohdan rajaus oli 

järkevä siksikin, että kaikki työ tietotekniikkatutkinnan valtakunnalliseksi järjestämiseksi ja toimin-

nan aloittamiseksi saatiin ensimmäiseltä vaiheeltaan päätökseen vuonna 2009. Tutkimuksen näky-

vin rajaus on siis ajallinen. Tutkimus keskittyy nelivuotiskaudelle vuosille 2006–2009 ja se sijoittuu 

poliittisesti Matti Vanhasen hallitusten ajalle. Poliittinen ajankohta on tutkimuksen kannalta merki-

tyksellinen, sillä hallitusohjelmassa määritellään poliisihallinnon keskeiset toimet. Tutkimuksen 

taustoittamiseksi on tarkoituksenmukaista käsitellä lyhyesti tarkasteluajankohtaa edeltävien vuosien 

keskeisiä tapahtumia. Aiempien vuosien tietotekniikkatutkinnan kannalta keskeisten tapahtumien 

kuvaus luo pohjan myöhempien vaiheiden ymmärtämiselle. 

Tutkimus on rajattu käsittelemään sisäasiainministeriön hallinnonalan asiakirjoja tai sen alaan liit-

tyviä puheita ja muita esiintymisiä. Tutkimus on aineistolähtöinen, mutta tulkinnat kausaliteetista, 

eli syy ja seuraus-suhteista, ovat tutkimuksen tekijän. Sama koskee kommentteja asiakirjojen taus-

toista ja niiden laatimisesta. Näkemykset voivat olla subjektiivisia, vaikka lähtökohtaisesti pyrki-

mys läpi tutkimuksen on objektiviteetti kaikessa aineiston käsittelyssä ja analyysissa. 
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Tutkimusaineisto muotoutui niin laajaksi, että oli järkevää rajata kansainväliset asiat, kuten lainsää-

däntö, sopimukset sekä kokousaineistot, tutkimuksen ulkopuolelle. Kansainvälinen ulottuvuus olisi 

vienyt myös liikaa huomiota tietotekniikkatutkinnan kansallisesta järjestämisestä muun muassa EU-

sopimusoikeuden velvoitteiden käsittelyyn. Kansainväliset sopimukset ja päätösasiakirjat vaikutti-

vat osaltaan tietotekniikkatutkinnan järjestämiseen kansallisesti, mutta tärkeimmät vaikuttimet oli-

vat yhteispohjoismaalaiset kehittämistoimet ja yhteistyö. Muutama pohjoismaiseen yhteistyöhön 

liittyvä asiakirja on lyhyesti käsitelty tutkimuksessa, koska Suomen kansallinen rooli oli niissä kes-

keinen. 

Lähtökohta viranomaistoiminnassa on viranomaistoiminnan julkisuus. Lähtökohtana viranomaisten 

tuottamissa asiakirjoissa on asiakirjojen julkisuus. Asiakirja on julkinen, jollei sen käyttöä ole ni-

menomaisella perusteella laissa rajattu. Tällöinkin salassapitosäännökset koskevat ainoastaan sitä 

asiakirjan kohtaa, jota salassapito koskee. Muu tieto asiakirjasta on julkista. Tutkimuksen ulkopuo-

lelle on rajattu salassapitosäännösten mukaisesti I ja II-suojaustasojen aineisto. Suojaustaso III ja IV 

asiakirjoja on ainoastaan muutama. Nämä asiakirjat ovat olleet Keskusrikospoliisin ja silloisen Si-

säasiainministeriön poliisiosaston laatimia asiakirjoja ja niiden käyttöön tutkimuksessa ja tutkimuk-

sen julkistamisessa on pyydetty tutkimuslupa.  

Tutkimuksen tarkoitus ei ole arvioida hankkeiden onnistumista kokonaisuudessaan. Hankkeiden 

toteutumista kuvataan osaprosesseina tai prosessina. Hankkeita arvioidaan vain johtamisteorioiden 

näkökulmasta. 
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5 TIETOTEKNIIKKATUTKINNAN OLYMPIADI 

5.1 Taustaa vuosilta 2003–2005 

Vuosituhannen alussa tehtiin merkittäviä poliittisia päätöksiä, jotka johtivat myöhemmin poliisitoi-

minnan kehittämiseen ja tietotekniikkatutkinnan valtakunnalliseen järjestäytymiseen. Tulosohjaus ja 

vastuu tuloksellisuudesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista vahvistuivat. 90-luvun lamasta oli otettu 

opiksi ja hallitusohjelmilla pyrittiin välttämään uuden laman syntyä. Väestön ikärakenteen vinou-

tuminen ja suurten ikäluokkien eläköityminen edellyttivät valmistavia toimenpiteitä hallituksilta. 

Turvallisuuden käsitystä järisyttivät terrori-iskut niin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa kuin Espan-

jassa. Turvallisuusajattelu tuli osaksi kaikkea viranomaistoimintaa ja se huomioitiin viranomaistoi-

mintojen kehittämissuunnitelmissa. 

Sisäisen turvallisuuden alueelta oli puuttunut laaja, sektorirajat ylittävä monivuotinen turvallisuuden 

kehittämisohjelma, jota ylin poliittinen johto tukisi. Lukuisia poliittisia ohjelmia oli toki tehty, joista 

mainittakoon valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi rikostorjuntaohjelmaksi, periaatepäätös 

alkoholipolitiikan linjauksista, periaatepäätös talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaoh-

jelmaksi, periaatepäätös huumausainepoliittisesta toimintaohjelmaksi, periaatepäätös yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi sekä lukuisat muut poikkihallinnolliset ohjelmat, jotka eivät 

kuitenkaan käsitelleet turvallisuutta niin laajasti kuin sisäisen turvallisuuden ohjelman haasteena oli. 

Kehittämistyön varmistamiseksi pitkäjänteistä päätöksentekoa tukeva sisäisen turvallisuuden oh-

jelman valmistelu käynnistettiin sisäasianministeriössä 24.6.2003.  

Sisäasiainministeriö asetti 2.10.2003 hankkeen (SM 039:00/2003) valmistelemaan pääministeri 

Matti Vanhasen I hallituksen vahvistamassa hallituksen strategia-asiakirjassa edellyttämän sisäisen 

turvallisuuden ohjelman laatimisen. Hankkeen tehtävänä oli määritellä sisäisen turvallisuuden kan-

nalta keskeisimmät tulevaisuuden kehityssuunnat ja mahdolliset uhkat. Sisäisen turvallisuuden oh-

jelma oli sovitettava yhteen valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon kanssa. 

(Sisäisen turvallisuuden ohjelma. Hankkeen asettamispäätös. 2003. Sisäasiainministeriö.) Sisäisen 

turvallisuuden ohjelma olisi ensimmäinen poikkihallinnollinen ohjelma, joka katsoi kehittämistä 

kokonaisuutena poikkihallinnollista yhteistyötä korostaen. Ohjelman valmisteluun osallistui yhdek-

sän ministeriötä. Avoimen valmistelun tavoitteena oli lisätä tietoa ja keskustelua turvallisuuteen 

liittyvistä kysymyksistä. 
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Vuonna 2004 tietokoneita omistettiin vähemmän, internetin hyödyntäminen oli suppea-alaisempaa 

ja siinä olevat sovellukset olivat rajatumpia kuin tutkimuksen viimeisenä tarkasteluvuonna 2009. 

Tietoliikenneyhteydet eivät myöskään olleet yhtä nopeita ja vakaita. Tietoverkkoyhteys oli saavu-

tettavissa lähinnä kiinteän tietoverkon kautta. Langaton tietoverkko teki vasta tuloaan. Tietoteknii-

kan mahdollisuuksia ja sen mukanaan tuomia uhkia ei koettu, ymmärretty eikä mielletty yleisesti 

ottaen samankaltaisina ja -laajuisina sekä vaikutuksiltaan niin mittavina kuin nyt niiden tiedetään 

olevan. Hakkerointi-termiä lukuun ottamatta käsitteitä kuten bottiverkko, phishing ja grooming vie-

rastettiin eikä käsitteiden sisältöä ymmärretty. Tietotekninen perusosaaminen ei ollut vielä kansa-

laistaito. Nopean teknologisen kehityksen vauhdissa oli vaikea pysyä ja lainsäädäntö oli erityisen 

jälkijättöistä.  

Ensimmäinen sektorirajat ylittävä laaja-alainen ja useampivuotinen ohjelma ”Arjen turvaa. Sisäisen 

turvallisuuden ohjelma” valmistui kesällä 2004 ja hallitus vahvisti sen Valtioneuvoston yleisistun-

nossa 23.9.2004. Ohjelmassa määriteltiin sisäisen turvallisuuden tavoitetila: ”Suomi on Euroopan 

turvallisin maa. Sen takeena on hyvin toimiva julkinen sektori, jonka toiminta painottuu ennalta 

estävään työhön. Viranomaisyhteistyöllä sekä sidosryhmien ja yksityisen sektorin kanssa kump-

panuuksia solmimalla varmistetaan laadukkaat ja ihmisten turvallisuusodotuksia vastaavat sisäisen 

turvallisuuden palvelut.” (Arjen turvaa. 2004, 15–16). Tämä tavoitetila pyrittiin ohjelman mukaan 

saavuttamaan vuoteen 2015 mennessä ja toimenpiteiden vertailukohdaksi asetettiin vuoden 2003 

tilanne. Ohjelma sisälsi myös välietappeja, jotka tuli saavuttaa hallituskauden 2004–2008 aikana.  

Ensimmäinen sisäisen turvallisuuden ohjelma oli toimenpide-ehdotuksineen hyvin poliisipainottei-

nen siitä huolimatta, että ohjelmalla tavoiteltiin poikkihallinnollisesti kattavaa lähestymistä turvalli-

suusasioihin. Tietotekniikkatutkinnan näkökulmasta merkittävää oli, että yhdeksi keskeiseksi tule-

vaisuuden haasteeksi seitsemästä mainitusta haasteesta oli nostettu tietoyhteiskunnan haavoittuvuus. 

Myös haasteet liittyen syrjäytymisen lisääntymiseen, yhteiskunnan arkiturvallisuuden ylläpitämi-

seen, ulkomailta johdettuun kovaan rikollisuuskulttuuriin sekä terrorismin torjuntaan sisälsivät epä-

suorasti tietotekniikan ja tietoteknisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tietotekniikan hyväksi käyt-

töä rikollisessa mielessä sisältäviä elementtejä. Nämä elementit eivät kuitenkaan luoneet poliisille 

painetta varsinaisen tietotekniikkatutkinnan kehittämiselle ja valtakunnalliselle järjestämiselle, mut-

ta niiden sisältämät toimenpiteet edellyttivät tutkintatapojen kehittämistä ja modernisointia. Tästä 

esimerkkinä terrorismin torjunnan toimenpiteisiin liittyvä kirjaus, että tehokkaalla rahanpesun tor-

junnalla myötävaikutetaan terrorismia tukevien rahavirtojen selvittämistä (Arjen turvaa. 2004 7, 

50). Tällainen rikostorjunta edellyttää tietoteknistä osaamista digitaalisen todistusaineiston talteen 
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ottamiseksi sekä reaaliaikaista verkkoseurantaa rahavirtojen seuraamiseksi samoin kuin harmaan 

talouden torjuntatoimissa. Terrorismin torjunnassa internet nähtiin hyödynnettävissä olevana tieto-

lähteenä yhtä lailla kuin sitä pidettiin terroristien hyödyntämänä kanavana. ”Terroristi-iskujen tor-

junta edellyttää tehokasta ennalta estävää työtä. Tämä on pitkälti tietojen keräämistä, yhdistämistä 

ja analysointia.” (Arjen turvaa. 2004, 49.)  

Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa voidaan mielestäni pitää kuitenkin ensimmäisenä kaikkia viran-

omaisia velvoittavana ohjelmana, jossa tunnistettiin ja huomioitiin tietoteknologian uhat ja tietotek-

niikan ulottuvuus arkeen. Esimerkiksi sähköinen asiointi ei ole mahdollista ilman tietoteknisiä so-

velluksia ja sähköinen asiointi erityisesti harvaan asutuilla seuduilla on todennäköisesti edullisem-

paa kuin palveluiden tuottaminen joka pitäjään. Sähköinen asiointi edellyttää kuitenkin sähköistä 

identiteettiä, mikä puolestaan mahdollistaa identiteettivarkauksien synnyn. Ohjelmakirjausten rivien 

välistä oli luettavissa myös rikollisuuden muuttuminen ja sen osittainen siirtyminen virtuaaliseen 

maailmaan.  

Sisäisen turvallisuuden ohjelman liitteessä 2 ”Arvio Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta, turvalli-

suusuhkista ja arvioiduista muutoksista” sisälsi voimakkaampia viitteitä tulevan tietotekniikkatut-

kinnan kehittämiselle, kuin itse ohjelma. Tässä liitteessä kuvattiin selkeämmin haittaohjelmien ja 

palvelunestohyökkäysten aiheuttama uhka ja vaikutukset laajoina, väestön turvallisuutta vaaranta-

vina toimintahäiriöinä tai jopa lamauttavana vaikutuksena. Informaatioteknologian nopea kehitys ja 

erityisesti sähköisen asioinnin laajeneminen esitettiin uutena rikoksentekoväylänä ja internetissä 

jaettavien ohjeiden saatavuus rikoksen valmisteluun ja toteuttamiseen uhkana. Liitteessä tuotiin 

selkeästi esille, että viranomaisten internetin käytön valvontatarve lisääntyy, mikä itsessään oli kui-

tenkin vastoin internetin avoimuuden pääperiaatetta. Liitteestä löytyy myös kirjaukset niin sanotusti 

puhtaasta tietotekniikkarikollisuudesta, kuten hakkeroinnista, laittoman sisällön levittämisestä tieto-

verkossa ja tietoverkkoliikenteen häirinnästä. Tietoverkkoja todettiin voitavan käyttää myös terro-

ristisessa tai muussa ideologisessa tarkoituksessa. Tietotekniikkarikosten tutkinnan hankaluus ku-

vattiin ongelmalliseksi, koska poliisi sai harvoin tiedon asianomistajarikoksista tai koska rikos saat-

toi asianomistajalta jäädä yksinkertaisesti havaitsematta. Viestintä- ja tietojärjestelmärikosten uhkaa 

pidettiin liitteessä vakavana. 

Ohjelman mukaan tietotekniikkatutkinnan järjestämisen näkökulmasta tärkein tavoite oli kuitenkin 

vastata haasteeseen tietoyhteiskunnan haavoittuvuuden lisääntymisestä. Tietoyhteiskunta todettiin 

haavoittuvaksi erilaisille häiriöille ja rikoksille. Uhkien todettiin kasvavan yhteiskunnan toimintojen 
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tukeutuessa yhä voimakkaammin tietoverkkoihin ja – järjestelmiin. Ohjelmassa huolena esitettiin, 

että internet tarjoaa suuret mahdollisuudet muun ohella rikoksiin liittyvien viestien ja ohjeiden sekä 

muunlaisten onnettomuutta aiheuttavien tietojen välittämiseen. (Arjen turvaa. Sisäisen turvallisuu-

den ohjelma 2004.) Vaikka tietotekniikkarikollisuus ja tietotekniikkaa hyödyntävä rikollisuus jäivät 

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa kokonaisuutena arvioiden ohuelle maininnalle, valveutuneet po-

liisimiehet esimerkiksi keskusrikospoliisin tietotekniikkayksikössä, löysivät sisäisen turvallisuuden 

ohjelmasta poliittista tukea laatiakseen ehdotuksen tietotekniikkarikostorjunnan strategiaksi. 

Keskusrikospoliisi oli valmistellut ja esitellyt poliisin ylijohdolle tietotekniikkarikostorjunnan stra-

tegialuonnoksen vuoden 2005 lopulla (Esitys tietotekniikkatutkinnan strategiaksi 25.11.2005. Tur-

valuokiteltu III. Vahvistamaton). Strategiaesityksen perusteena oli sisäasiainministeriön sisäisen 

turvallisuuden ohjelma ”Arjen turvaa”, jossa nostettiin esiin tietoverkossa ilmenevän rikollisuuden 

tuoma uhka verkottuneelle yhteiskunnalle, talousrikollisuuden vähentämistavoite sekä viranomais-

ten välisen yhteistyön tehostamistarve turvallisuusuhkien torjunnassa. Lähtökohtana rikostorjunnan 

kehittämistarpeelle oli tietoteknisten rikosilmiöiden lisääntyminen ja arkipäiväistyminen sekä selke-

ät viitteet yhä useamman rikollisuusmuodon levittäytymisestä tietoverkoihin. Tuolloiseen tietotek-

niikkarikostorjunnan strategiaan kirjattiin, että strategian tavoitteena oli torjua tietotekniikkarikok-

sia sekä hidastaa tietoverkon avulla tehdyn rikollisuuden kasvua. Sen mukaan tietoteknisten ri-

kosilmiöiden torjuntaan voidaan vaikuttaa kustannustehokkaasti kehittämällä rikostutkinnan organi-

sointia sekä tutkinnan tietoteknisiä ja juridisia työvälineitä, rikostiedustelua ja ennaltaehkäisevää 

toimintaa. Strategiassa esitettiin, että tulevaisuudessa kaikkialla valtakunnassa tulisi olla perusval-

miudet sekä tietoteknisen todistusaineiston tutkintaan että tietoverkossa ilmenneen rikoksen takti-

seen tutkintaan. 

Rikostutkintaa olisi esitysluonnoksen mukaan kehitettävä, jotta poliisilla olisi koko maassa käytet-

tävissä mahdollisimman yhtenevät mahdollisuudet hyödyntää tietoteknistä todisteaineistoa. Rikos-

tutkinnan työvälineiden kehittämistä tarvittaisiin, jotta yhä useampaan rikokseen olisi mahdollista 

saada teknistä näyttöä ja jotta rikosten tekovälineiden tekninen kehitys ei muodostaisi estettä tutkin-

nalle. Strategia korosti myös ennalta estävän työn ja rikostiedustelun merkitystä tietoverkkoon koh-

distuvissa rikoksissa. Tiedustelulla saataisiin sen mukaan esiin piilorikollisuutta, rikollisuutta, jota 

asianomistajat itse eivät tapahtumahetkellä havaitse. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla voitaisiin taas 

saavuttaa suurin yleinen vaikuttavuus suhteessa käytettyihin resursseihin.  



 37 

Keskusrikospoliisin strategialuonnoksen liitteessä ”Taustaselvitys tietoteknisten rikosilmiöiden tor-

junnan nykytilasta ja haasteista” (päivätty 16.7.2004) tehtiin määrittelyjä tietoteknisen tutkinnan 

termeille. Myöhemmin vuonna 2007 juuri terminologian sekavuus ja yhteisen käsitteistön puute 

havaittiin ensimmäiseksi voitettavaksi haasteeksi suunniteltaessa tietotekniikkatutkinnan valtakun-

nallista järjestämistä. Strategialuonnoksen liitteessä nostettiin esiin vahvasti perinteisen rikollisuu-

den siirtyminen hyödyntämään digitaalisen maailman mahdollisuuksia. Samassa liitteessä korostet-

tiin myös tietoteknisen turvallisuuden merkitystä paitsi viranomaistoiminnassa myös kansalaisten 

arkipäivässä. Ongelmaksi tietotekniikan hyödyntämisessä rikostorjunnallisessa mielessä tuotiin 

esiin suuri rikoksen hyötypotentiaali suhteessa kiinnijäämisriskiin. 

Keskusrikospoliisin strategiaesitystä tukeva liite kannatti strategiaesityksessä ehdotettua osaamis-

keskusta. Osaamiskeskus ei kuitenkaan saanut kannatusta poliisin ylijohdosta raskaan organisaa-

tiorakenteensa sekä kustannusvaikutustensa vuoksi. Strategiaesityksen liite otti nykyisten linjausten 

mukaisesti huomioon ennalta ehkäisevän työn merkityksen tietotekniikka- ja tietoverkossa ilmene-

vän rikollisuuden torjunnassa. Strategiaesityksen liitteessä ehdotettiin käynnistettäväksi rikosana-

lyysitoiminta, josta nyttemmin on muotoutumassa poliisin perustoiminto.  

Tietoteknisen tutkinnan toimintojen järjestämisen tavoitteena oli saada nykyistä suurempi osa ri-

koksista selville aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Ongelmana jo silloin esitettiin rikosten havait-

semisen hankaluus sekä asenneilmapiiri. Esimerkiksi tietomurroista ilmoittaminen koetaan luotetta-

vuuskysymyksiksi ja ilmoituskynnys on korkea. Päätavoitteena esityksellä kuitenkin oli, että tieto-

verkossa ilmenevien rikoksien tutkinta tulisi osaksi normaalia poliisitoimintaa piittaamatta resurssi-

en kohdentamisesta resursseja lisäämättä.  

Strategia todettiin tuolloin poliisin ylijohdossa kuuleman mukaan kuitenkin liian raskaaksi toteuttaa 

eikä asia ottanut niin sanotusti tuulta purjeisiin. Todettakoon, että strategiaesitys sisälsi melko mit-

tavia toimia ja järjestelyjä toteutuakseen. Käytännössä samoilla perusteilla ja tavoitteilla tietotek-

niikkarikostutkinnan kehittäminen käynnistettiin kuitenkin myöhemmin. Kustannusvaikutukset ja 

toteutustapa olivat kuitenkin toisenlaisia kuin Keskusrikospoliisin tuolloisessa strategiaesityksessä. 

Vaikka varsinaista tietotekniikkatutkinnan strategiaa ei ole toistaiseksi tehty, sen tavoitteet ja siinä 

mainittuja keinoja on hyödynnetty tietotekniikkatutkinnan kehittämisen jatkotyöskentelyssä. Kysei-

nen vuoden 2005 tietotekniikkarikostorjunnan strategia oli arvokas työväline tietotekniikkatutkin-

nan valtakunnallisen käynnistämisen, koulutuksen kehittämisen sekä teknisten ja taktisten yhden-
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mukaistamisohjeiden luonnissa. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että tietotekniseen tutkintaan eri-

koistuneiden ja orientoituneiden henkilöiden määrä poliisissa oli ja on melko vähäinen, henkilöt 

ovat hyvin verkostoituneita, joten uusien ja nykyisten kehittämistoimien takaa löytyy samoja ihmi-

siä, jotka osallistuivat alkuperäisen strategiaesityksen valmisteluun. 

Poliisin valtakunnallinen strategia ilmestyi melko samoihin aikoihin kuin sisäisen turvallisuuden 

ohjelma. Strategian ja sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistui poliisin ylijohto. 

Tästä syystä nämä kaksi asiakirjaa ovat keskenään hyvin linjassa. ”Poliisin valtakunnallinen visio 

2014 sekä strategia ja kriittiset menestystekijät” - julkaisu julkaistiin elokuun lopulla 2004.  Julkai-

sussa lanseerattiin yhä voimassa oleva visio: Suomi on Euroopan turvallisin maa, minkä takeena on 

ammattitaitoinen, palvelualtis, luotettava, yhteistyöhakuinen ja tehokkaasti organisoitu poliisi. Kes-

keisissä poliisin toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä tulevaisuudessa mainittiin tietoyhteis-

kunnan haavoittuvuuden lisääntyminen. Siinä todettiin, että laajalti tietoverkkojen ja – järjestelmien 

varassa oleva tietoyhteiskunta on haavoittuva erilaisille häiriöille ja rikoksille ja uhkat kasvavat sitä 

mukaan, mitä enemmän yhteiskunnan toiminnot tukeutuvat järjestelmiin. Internet tarjoaa helpon 

mahdollisuuden rikoksiin liittyvien viestien ja ohjeiden välittämiseen. Keskeisenä uhkana nähtiin 

yritysten, julkisen sektorin ja yksityisten ihmisten tietojärjestelmien puutteellisesta suojauksesta 

johtuvat toimintahäiriöt. Uhkat oli siis strategiassa tunnistettu, mutta niihin ei poliisissa juurikaan 

reagoitu. Todettakoon, että tietoverkkojen toimivuus ja suojaus eivät ole poliisin asia, mutta mainin-

ta rikollisuuden lisääntymisessä niissä on. 

Poliisin valtakunnallisessa strategiassa määriteltiin hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet po-

liisihallinnossa. Johtamisen merkitys ja erityisesti ylemmän johdon vastuu korostui strategiassa. 

Hyvän johtajan ja esimiehen ominaisuudet, ammattitaito, osaaminen ja toimintatavat on esitetty 

luettelomaisesti (2004). Paitsi perinteisten johtamisarvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, luotetta-

vuuden ja tasapuolisuuden lisäksi hyvän johtajan ja esimiehen odotetaan ymmärtävän talousjohta-

mista ja olevan yhtälailla osaaja niin henkilöstön kuin asioiden johtamisessa. Kriittisenä menestys-

tekijänä esitetään kustannustietoisuuden lisäämistä ja kustannusvaikutusten huomioon ottamista 

nykyistä laajemmin päätöksenteossa. Päätöksentekoon liittyvän kustannustietoisuuden kasvattami-

nen sekä tulosvastuun määrittely tarkoitti tulosjohtamisen voimistamista.  
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Kriittisenä menestystekijänä pidettiin, että poliisi kykenee hoitamaan ja kantamaan vastuun yhteis-

toiminta-alueista, yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä sekä valtakunnallisesti erikseen määri-

teltävästä vastuunjaosta ja henkilöstön aseman sekä toimintakyvyn varmistaminen toiminnan uudel-

leen organisoinnissa. Tietotekniikkatutkinta ja lähinnä sähköisen todistusaineiston talteenotto oli 

tuolloin usein toteutettu yhteistoimintana.   

Johtamisen strategisissa linjauksissa oli niin sanotusti rivien välistä luettavissa odote, että poliisin 

resurssit eivät tule kasvamaan vaan henkilöstön laaja-alainen osaamisen hyödyntäminen ja eri-

ikäisten henkilöiden johtaminen ovat keskiössä arviointia ja sen tuloksia hyödyntäen. Strategisista 

linjauksista on havaittavissa valtion tuottavuushankkeen ja poliisin hallintorakenteen muutoksen 

enteet. Strategiset linjaukset käsittelivät poliisin keskeistä perustehtävää yleisen järjestyksen ja tur-

vallisuuden ylläpitäjäni niin yleisluontoisesti, ettei poliisin valtakunnallinen strategia muuttanut 

merkittävästi käytännön poliisitoimintaa tai sen johtamista. 

Eduskunta oli edellyttänyt vuonna 2000 antamassaan lausumassa hallituksen huolehtivan kihlakun-

tauudistuksen tarkasta seurannasta ja antavan eduskunnalle asiasta selonteon vuoden 2005 loppuun 

mennessä (ks. SM:n julkaisu 15/2005, Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa). Sisäasiainmi-

nisteriö esitti kihlakuntauudistuksen toimeenpanoa selonteossaan (SM:n julkaisu 16/2005) ”Parem-

paa palvelua, tehokkaampaa hallintoa. Kihlakuntauudistuksen toimeenpano”. Selonteossa poliisin 

osalta keskeisiä teemoja olivat kansalaisten näkökulmasta poliisin hälytystehtävien, tutkintapalve-

luiden taso ja saatavuus sekä lupapalveluverkoston kattavuus. Poliisipalvelujen riittävän ja tasapuo-

lisen saatavuuden turvaaminen maan eri osissa edellytti julkaisun mukaan riittävän tasoisia henki-

löstö- ja muita resursseja ja niiden tehokasta suuntaamista vastaamaan toimintaympäristön ja ky-

synnän muutoksia. Yksittäisiä toimintaympäristön muutoksia, kuten teknologiakehitystä, ei mainit-

tu. Palvelujen saatavuuden alueellisia eroja olisi pienennettävä ja asettaa erityisiä vaatimuksia polii-

sitoimen johtamiselle ja ohjaukselle. Koska poliisitoimen kustannuksista 80 % on henkilöstöperus-

teisia, on poliisitoimen kannalta ratkaisevaa kohdentaa työpanos oikeisiin tehtäviin ja asioihin. Sel-

vityksen edellytykset eivät kohdanneet tietotekniikkatutkinnan kenttää, sillä osaamista ja resursseja 

ei selonteon aikaan ollut ainakaan paikallistasolla. 

Poliisin osalta yhteistoiminnan laajentamisen ja selkeyttämisen lainsäädännölliset esteet tulisi pois-

taa. Asianomaisen ministeriön tehtävänä olisi päättää mikä on oikea määrä esimerkiksi poliisilaitok-

sia ja mitkä ovat näiden palvelutavoitteet. Selonteko oli askel kohti poliisin hallintorakenneuudis-

tusta.  
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Selonteon taustalla vaikutti valtion tuottavuusohjelma. Valtion tuottavuusohjelma käynnistyi vuon-

na 2003 osana hallinnon kehittämistoimintaa. Vuoden 2005 keväällä hallitus linjasi, että valtionhal-

linnon poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista täytetään vain puolet. Julkisuudessa ohjelmaa 

on kutsuttu henkilöstön vähentämisohjelmaksi, joka pahimmillaan pilaa työilmapiirin ja heikentää 

työssä jaksamista. Myöhemmissä tutkimuksissa (ks. Kangasharju & Pääkkönen 2010) on todettu, 

että työn tuottavuuden kasvun ja työhyvinvoinnin vähentymisen välistä negatiivista yhteyttä ei ole 

osoitettavissa. Valtion tuottavuusohjelma onkin ohjannut poliisitoimintaa ja vaikuttanut poliisin 

sekä poliisitoiminnan johtamiseen ehkä enemmän, kuin yksikään toinen hanke. Tuottavuusohjelman 

seurausta oli myöhemmin käynnistynyt poliisin hallintorakenteen uudistus (PORA-hanke). 

Yleisesti ottaen tietotekninen tutkinta oli melko Suomessa ja jopa Euroopan mittakaavassakin mel-

ko järjestäytymätöntä. Suomessa toki oli tietoteknistä ja – taktista osaamista. Sen ohjaus oli vastuu-

tettu Keskusrikospoliisin tietotekniselle yksikölle, mutta valtakunnallisesta toiminnasta ei voitu pu-

hua. Muutoinkin kyse oli lähinnä tietoteknisen todistusaineiston kopioimisesta eikä tietotekniikka-

tutkinnasta sen laajassa merkityksessä. Harvat poliisin tietoon tulleet varsinaiset tietotekniikkari-

kokset hoidettiin pääsääntöisesti Keskusrikospoliisissa. Tietoteknisen rikollisuuden muotojen ja 

kasvun ymmärrys ei sijainnut poliisihallinnossa poliisin ylijohdossa, vaan Keskusrikospoliisissa 

sekä muutamien maakunnissa työskentelevien asiaan paneutuneiden tietoteknisten osaajien ja kehit-

täjien hallussa.  

Kokonaisuutena arvioiden ensimmäisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa tietotekniikka tuotiin 

esiin useammin tulevaisuuden mahdollisuutena toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa. Tieto-

turvaseikat ohitettiin sujuvasti ja toiveikkuus ohjelman toteutumisen tuloksista oli korkealla. Oh-

jelman heikkouksina olivat kuitenkin liika abstraktisuus, liian tiukka aikataulu ja konkretisoimatto-

mat vastuut ja tavoitteet. Tavoitteet olivat osin ylimitoitettuja eikä kustannusvaikutuksia ollut huo-

mioitu. Suuri osa tavoitteista kaatuikin omaan mahdottomuuteensa. Erityisesti tietoteknisten järjes-

telmien ja ohjelmien luonti on kallista ja sisäisen turvallisuuden ohjelma ei itsessään tarjonnut ra-

hoitusta eikä taannut sen järjestymistä. 

Tietotekniikka- ja sitä hyödyntävän rikollisuuden tuomien ongelmien tuli kuitenkin selkeästi lisään-

tyä ja konkretisoitua, ennen kuin asia otettiin poliisissakaan tosissaan. Käsitykseni on, että suurin 

syy tietoteknisen ja -taktisen tutkinnan käynnistämisen hitauteen vuosituhannen alussa oli pelko 

kustannus- ja henkilöresurssivaikutuksista. Elektroninen, digitaalinen tai tietotekninen toimintaym-

päristö koettiin vaikeaksi käsittää ja alan asiantuntijat puhuivat kieltä, jonka ymmärtämiseen joh-
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dossa olleella kirjoituskonesukupolvella ei riittänyt osaaminen. Lisäksi kehityksen kiihtyvää vauhtia 

ei ehkä osattu ennustaa. Tietoverkkojen globaali ulottuvuus ja sen vaikutukset oli vaikea ymmärtää. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa otettiin kuitenkin merkittävästi kantaa ennalta ehkäisevän toi-

minnan sekä viranomaisyhteistyön puolesta. Yksikään viranomainen tai muu toimija ei toimi tyhji-

össä, vaan kaikkien toiminta vaikuttaa ympärillä toimiviin. Turvallisuusyhteistyössä tietämyksen, 

osaamisen ja toimivaltuuksien yhdistäminen sekä tarpeellinen avoimuus ja luottamus ovat avain-

asemassa. Sisäisen turvallisuuden tavoitteet oli saavutettavissa ainoastaan yhteistyöllä. 

Ohjelmajohtaminen on hallituksen keskeinen toimintamalli hallitusohjelman toteuttamiseksi ”Oh-

jelmajohtamisella tarkoitetaan hallituksen poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia sekä uudentyyp-

pistä hallitusohjelman seurantaa ja arviointia. Ohjelmajohtamisessa on ennen kaikkea kyse hallituk-

sen poliittisen tahdon toteuttamisesta.” (Politiikkaohjelmat hallitustyössä, 2006, 24.) Valtioneuvos-

ton kanslian ohjelmajohtamisen uuden mallin mukaisesti ohjelmajohtaminen on nähtävä ennen 

muuta poliittisena prosessina ja niiden eduksi on katsottu, että niissä on korostettu yhteiskunnallisia 

vaikuttavuustavoitteita ja tavoitteiden saavuttamisen konkreettista mittaamista sekä arviointia. Oh-

jelmat ovat lisänneet myös ministeriöiden välistä yhteistyötä, sillä politiikkaohjelmia ei ole nähty 

järkeväksi perustaa, jos tehtäväkokonaisuus tulisi tehokkaasti hoidetuksi yhden ministeriön toimen-

pitein. Politiikkaohjelmilla pyritään vahvistamaan myös verkostoitunutta toimintakulttuuria poikki-

hallinnollisten ohjelmien toteuttamiseksi (2006, 24–27).  

Tutkielman ja tietotekniikkatutkinnan kehittymisen kannalta ”Arjen turvaa”- julkaisu oli merkittävä, 

sillä se on ohjannut poliisitoiminnan kehittämistä erityisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa 

ehkä voimakkaammin kuin yksikään muu yksittäinen poikkihallinnollinen ohjelma. Erityisesti en-

simmäisen sisäisen turvallisuuden ohjelman ollessa hyvin poliisijohtoinen, ohjelman tiukka ja jat-

kuva seuranta- ja raportointijärjestelmä edellytti poliisilta konkreettisia ja välittömiä toimia paitsi 

yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, myös poliisiorganisaation sisäisesti. ”Arjen turvaa” toi 

kaikkien viranomaisten ylimmän johdon tietoisuuteen kokonaisvaltaiset kirjaukset tietoyhteiskun-

nan haasteista ja yhteistyövelvoitteet niihin vastaamiseksi. 

5.2 Vuosi 2006, tietotekniikkatutkinnan hahmottumisen aika 

Keskusrikospoliisin rikostietopalvelu tuottaa vuosittain luottamuksellisen tutkimuksen nimeltään 

Rikollisuuskatsaus. Kyseisen katsauksen tavoitteena on esitellä järjestäytyneen rikollisuuden ajan-

tasaista tilannekuvaa ja lähitulevaisuuden uhkia sekä tarjota vakavan rikollisuuden kehitystä ar-
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vioivaa perusaineistoa lainvalvontaviranomaisille. Keskusrikospoliisin ”Rikollisuuskatsaus 2006” 

sisälsi oman luvun: ”Tietoverkkorikollisuuden ajankohtainen uhka: Maksuvälinerikokset”. Tässä 

luvussa kuvattiin tietoverkkorikollisuuden toteutustapoja ja erityisesti otsikon mukaisesti maksuvä-

linepetosten uhkaa teknistyvässä ja sähköistyvässä kaupankäynnissä haittaohjelmia hyödyntäen. 

Katsauksessa todettiin, että myös Suomessa on alkanut yhä konkreettisemmin näkyä järjestäytynyt 

ja ammattimainen taloudelliseen hyötyyn tähtäävä tietoverkkoja hyödyntävä ja tietoverkoissa tapah-

tuva rikollisuus. Järjestäytyminen tarkoitti samalla myös erikoistumista eri tuotteistettuihin ”palve-

luihin”. 

Rikollisuuskatsauksessa kuvailtiin tietotekniikan käyttöä myös talousrikollisuudessa sekä lapsipor-

nografian kansainvälistymisessä ja levittäytymisessä. Katsauksessa esitettiin varsin aiheellinen ja 

sittemmin toteen käynyt uhka haasteista lapsipornografian leviämisestä tietoteknisin avuin ja polii-

sin voimattomuus taistella tätä rikollisuuden muotoa vastaan lain suomin keinoin. Rikollisuuskatsa-

us esitti selkeän tarpeen tietotekniikkatutkinnan kehittämiselle sekä valtakunnalliselle järjestämisel-

le. Rikollisuuskatsaus ei kuitenkaan yksittäisenä laajana rikollisuuden tutkimusraporttina aiheutta-

nut erityistä reagointia poliisin ylijohdossa tietotekniikkatutkinnan kehittämiseksi. 

Sisäasiainministeriö asetti 18.8.2006 (Poliisin paikallishallinnon uudistaminen. SM054:00/2006) 

työryhmän pohtimaan poliisin paikallishallinnon uudistamista. Työryhmän tehtävänä oli laatia ko-

konaisselvitys poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämistarpeis-

ta eri hallinnon tasoilla ja tehtävä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset. Työryhmän tehtävänä 

oli ensi vaiheessa tehtävä esitys paikallispoliisin aluejaotuksen sekä yhteistoiminnan kehittämistar-

peista huomioiden poliisitoimeen kohdistuvat tuottavuushankkeen vaikutukset ja julkisen sektorin 

kehittämislinjaukset. Lisäksi työryhmän tuli tehdä esitykset poliisin hallinnosta annetun lain muu-

tostarpeista. Kokonaisselvitys ja esitykset oli luovutettava sisäasiainministeriölle 31.12.2007 men-

nessä. Sisäasiainministeriön tuottavuusohjelman mukaan poliisin tuottavuushankkeet kohdistuvat 

organisaatiorakenteen ja toimintaprosessien sekä uusien palvelumuotojen kehittämisen ja yhteensä 

362 henkilötyövuoden vähentämiseen vuoteen 2012 mennessä. Lähtökohtana oli korkeatasoisten 

poliisipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja palvelujen pitäminen lähellä kansalaista. Tämä työ-

ryhmätyö loi mahdollisuuden markkinoida tieteknisiä toimintoja ja tietotekniikkatutkinnan palvelu-

ja sijoitettavaksi paikallispoliisin poliisilaitosten rakenteisiin. 
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Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus ”Turvallinen, monikulttuurinen, hyvinvoiva ja kilpailuky-

kyinen Suomi” (SM:n julkaisuja 37/2006) esitteli hallinnonalan toimintaympäristön yleistä kehitys-

tä. Heti ensisivuilla siinä todettiin teknologian merkityksen kasvu yhteiskunnan toimintojen ylläpi-

tämisessä sekä ihmisten arjessa. Siinä oivallettiin myös tieto- ja tietoteknisen turvallisuuden merki-

tys samoin kuin yksittäistenkansalaisten ja yhteiskunnan riippuvuus tietoverkkojen toimivuudesta. 

Tieto- ja muita teknisiä järjestelmiä koskevat häiriöt ja vahingoittumiset voivat vaarantaa niin yh-

teiskunnan toimivuutta kuin väestön turvallisuutta. Teknologia ja tietotekniikka lisäävät rikoksente-

komahdollisuuksia. Tietotekninen ympäristö ei tunne valtioiden rajoja ja vaikeuttaa rikoksentekijöi-

den vastuuseen asettamista. Internet mahdollistaa globaalilla tasolla turvallisuusuhkien nopean siir-

tymisen.  

Tulevaisuuskatsaus (2006) otti kantaa myös poliisin organisaation kehittämisen tarpeeseen toimin-

nallisen tehokkuuden turvaamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi siirtymällä kootumpaan hallin-

torakenteeseen. Senhetkistä kootumpi hallintorakenne mahdollistaisi tulevaisuuskatsauksen mukaan 

voimavarojen siirtämisen johtamis- ja tukitoimintoihin kuluvista tehtävistä peruspalvelujen lähei-

syyden ja erikoispalvelujen asiantuntevuuden varmistamisen. Uudet mahdollisuudet, erityisesti tie-

totekniikka, asettavat myös poliisille myös uusia vaatimuksia.  Katsauksen näkemys oli, että paikal-

lispoliisin yksiköitä tulee vähentää reilusti sen hetkisestä 90 kihlakunnan poliisilaitoksesta ehkä 

muutamaan kymmeneen yhtenäisesti johdettuun kokonaisuuteen. Paikallispoliisin vähenemisen 

myötä tulisi mahdolliseksi kehittää myös poliisin ylijohdon ja poliisin lääninjohtojen organisointia. 

Tulevaisuuskatsaus otti siten kantaa poliisin organisaatiorakenteen muuttamiseksi kaksiportaiseksi 

samoin kuin se huomioi teknologiakehityksen haasteet poliisille. Tulevaisuuskatsaus jatkoi samoilla 

linjoilla kuin aiemmat ohjelmat ja strategiat. 

Pian sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsauksen julkaisun jälkeen ilmestyi poliisin ylijohdon tut-

kimus suomalaisten turvallisuuskäsityksistä ”Turvallinen Suomi 2006” (Poliisin ylijohdon julkaisu-

sarja 13/2006). Tämä julkaisu ei sisältänyt tietotekniikan kannalta mitään olennaista. Tämä selitty-

nee sillä, että tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena ja ainoa tietotekniikkaan liittyvä kysymys 

tutkimuksessa oli huolestuttaako kodin tietoturvaongelmat? Poliisihallinnossa ei turvallisuustutki-

musta suunniteltaessa ollut otettu huomioon teknologian mukanaan tuomia turvattomuustekijöitä tai 

uhkia. Mielestäni tämä oli osoitus tuolloin tietotekniikkarikollisuuden ympärillä vallitsevasta ylei-

sestä ilmapiiristä. Tietotekniikkarikollisuutta tai tietotekniikka hyödyntävää rikollisuutta pidettiin 
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niin marginaalisena uhkana, ettei sitä koettu mielekkääksi poliisissa edes tiedustella, vaikka useat 

hallinnon asiakirjat ja valtakunnalliset ohjelmat olivat uhkan jo toimenpidesuosituksissaan huomi-

oineet.   

Vuosi 2006 oli merkittävä tietotekniikkatutkinnalle siitäkin huolimatta, että virallisesti mitään toi-

mia tietotekniikkatutkinnan valtakunnalliseksi järjestämiseksi ei käynnistetty. Sisäisen turvallisuu-

den ja muiden valtakunnallisten ohjelmien toteutumisen seuranta oli yksi sisäasiainministeriön po-

liisiosaston tehtävistä. Ohjelmiin perehtyminen ja niiden seuranta herättivät huomaamaan, että tieto-

tekniikkatutkinta oli sivuutettu ja vieras poliisitoiminnan alue poliisin ylijohdossa. Yksittäisen esit-

telijän oli mahdollista tuoda esiin teknologian mukanaan tuomat uhat ja rikollisuuden muuntumisen 

muodot eri yhteyksissä. Näin toimien yksittäinen virkamies saattoi edistää tietotekniikkatutkinnan 

järjestämisen aloittamista poliisin ylijohdossa, koska poliisin ylijohto määrittelee poliisitoiminnan 

linjaukset ja keskeiset toimet. Tietotekniikkatutkinnan järjestämispyrkimystä tukivat lopulta useat 

virkamiehet ja työryhmät, joista mainittakoon esimerkiksi toimintaympäristön muutoksia pohtiva 

työryhmä. Jo käynnissä oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma, tietotekniikan uhat huomioiva halli-

tusohjelma sekä hallinnon omat asiakirjat antoivat pontta asian edistämisen parissa työskenteleville 

ylijohdon jäsenille sekä muille aktiivisille tahoille. Taustatyötä tehtiin ja poliisin paikallishallinnon 

uudistamisessa koettiin tietotekniikkatutkinnan ujuttautumisen mahdollisuus. 

Paikallishallinnon uudistamistyöryhmän asettaminen oli kuitenkin vuoden 2006 poliisitoiminnan ja 

poliisiorganisaation kehittämisen ja johtamisen käännekohta. Heikkilä ja Heikkilä toteavat (2007), 

että yksi vaikeimmista tilanteista on kahden tai kolmen yrityksen yhdistäminen. Pahimmillaan kult-

tuurien törmäys aiheuttaa valtataistelua ja alistamista ja parhaimmillaan tilaisuutta voidaan käyttää 

hyväksi uuden voimaantuvan kulttuurin luomiseksi. Tästä organisaatioiden yhdistämisestä paikal-

lishallintouudistamisessa oli sen käynnistyessä kyse. Vaikeaksi asian kuitenkin teki se, että jokaisel-

la poliisilaitoksella oli oma kulttuurinsa - omat toimintatavat ja omat organisaatiorakenteensa. Yh-

distämällä nämä erilaiset organisaatiot ja kulttuurit yhdeksi organisaatioksi, saavutettiin myöhem-

min paperilla uusi kaunis organisaatio. Todellisuudessa yhdistäminen vaati lukemattomia kompro-

misseja, vaikeita ratkaisuja ja pakottavia määräyksiä. Poliisin johtamisen tuli olla määrätietoista ja 

samalla empaattista muutosten läpiviemiseksi. Tällaisella muutosjohtamisella pyrittiin sanattomasti 

myös organisaatioiden voimaantumiseen yksikkökoon kasvaessa ja poliisilaitoksen suvereniteetin 

lisääntyessä. 
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J.P. Kotter on eräs tunnetuimpia muutosjohtamisen mallintajia. Hänen kahdeksan askeleen muutos-

johtamisen mallin ensimmäinen askel on muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen ja kiireen 

tunteen luonti. Mallin mukaan muutosprosessi lähtee todenteolla käyntiin vasta kun henkilöstö oi-

valtaa, että muutos on välttämätön. Vastaavasti Kotterin näkemykset muutoksen toteuttamisen pe-

rusvirheistä sisältää kahdeksan kohtaa. Hänen esittämistään perusvirheistään ensimmäinen on liial-

linen tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen, mistä syystä tarvetta uudistuksille ei koeta. Trendinä on 

tehokkuuteen pyrkiminen ja tulosten aikaansaanti nopeasti. Kun tästä lähtökohdasta muutoksia läh-

detään tekemään seuraa usein, että muutos joudutaan tekemään reagoivana muutoksena liian nope-

asti, perustelematta ja esimieskeskeisesti ilman henkilöstön sitoutumista ja muutoksen tavoitteet 

saattavat jäädä toteutumatta. Paikallishallinnon uudistamisvelvoite tuli poliisille annettu poliittisena 

linjauksena. Tuottavuutta oli lisättävä tehostamalla toimintoja ja vähentämällä samalla henkilöstöä. 

Poliisin ylijohdossa ymmärrettiin tilanteen pakottavuus ja toimien välttämättömyys. Ministeriöta-

solla ei henkilöstöllä juurikaan ollut ongelmia hyväksyä muutokseen pakottavat syyt ja perusteet. 

Mitä alemmas organisaation rakenteissa mentiin, sitä suuremmaksi ongelmat kuitenkin muodostui-

vat. Tiukka ja myöhemmin vielä tiukentuva aikataulu loi Kotterin oppien mukaisen ”Sense of Ur-

gency”-tunteen. (ks. Kotter 1996, 2011). 

5.3 Vuosi 2007, heräämisen aika 

Vuoden 2007 alussa tietoisuus tietoverkkorikollisuudesta ja tietoverkkojen hyväksikäytöstä rikolli-

sessa mielessä oli lisääntynyt, mistä osoituksena sisäasiainministeri Kari Rajamäen puhe Tietotek-

niikan Liitto ry:n tilaisuudessa ”Verkkorikollisuus – uhat ja torjunta” 13.2.2007. Ministeri Rajamäki 

viittasi puheessaan sisäisen turvallisuuden ohjelman kirjauksiin haavoittuvasta tietoyhteiskunnasta, 

mutta pääpaino liittyi ennemminkin tietoverkkorikollisuuteen ja tietotekniikan hyödyntämiseen ri-

kollisessa tarkoituksessa. Puheessaan hän kuvaili verkkorikollisuuden laajentumista, muuttumista ja 

monimuotoistunutta hyödyntämistä rikollisessa mielessä. Yhteiskunnan tietoteknistyminen asetti 

haasteita myös poliisille muun muassa uusien rikosilmiöiden sekä tutkintaan kohdistuvien teknisten 

ja tiedollisten vaatimusten muodossa. Tietotekniikkaa hyödyntävä rikollisuus oli globaali ilmiö, 

mikä teki rikostutkinnasta haasteellista ja edellytti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Etenkin 

järjestäytynyt rikollisuus hyödynsi tietotekniikkaa ja sen mahdollistamia keinoja yhä enenevässä 

määrin.  
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Ministeri Rajamäki jatkoi ottamalla kantaa poliisin resursseihin ja tietoteknisen tutkinnan merkityk-

seen perinteisen rikollisuuden tutkinnassa:” Tietotekniikkarikosten ja digitaalisen todistusaineiston 

tutkinnan resurssien kohdentamisessa on kyse kysynnän ja tarjonnan laista. Suurin osa ilmiöstä on 

piilorikollisuutta, mikä saadaan esille vain järjestelmällisellä rikostiedustelulla. Poliisin tulevaisuu-

den tavoitteena tuleekin olla se, että tätä tutkinnan erikoisalueen kehittämistä jatketaan määrätietoi-

sesti ja suunnitelmallisesti. On selvää, että kaikella poliisitoiminnalla on oltava lainsäädännöllinen 

perusta. Lainsäädäntöä on jatkuvasti kehitettävä ja päivitettävä vastaamaan tämän päivän ja myös 

tulevaisuuden tarpeita.”  

Rajamäen mukaan ennalta ehkäisevällä toiminnalla voidaan saavuttaa suuri yleinen vaikuttavuus 

verkkorikollisuuden torjunnassa. Rikoksista aiheutuvia suoria ja välillisiä kustannuksia on vaikea 

laskea, mutta yksistään sähköiselle kaupalle aiheutuvat kustannukset arvioidaan mittaviksi. Yritys-

vakoilusta ja tekijänoikeusrikoksista koituvat tulojen menetykset ja niiden kerrannaisvaikutukset 

ovat vain arvailujen varassa. Lopuksi Rajamäki toteaa, että ”kerättyä tietoa on käytettävä tehokkaas-

ti, samalla kuitenkin varmistaen, ettei kenenkään perusoikeuksia loukata. Vain yhteistyöllä ja hyö-

dyntämällä kaikkien tahojen osaamista ja tietoa, saavutamme parhaan mahdollisen tuloksen verkko-

rikollisuuden torjunnassa.”  

Ministeri Rajamäki oli tunnettu siitä, että hän puuttui voimakkaasti poliisitoimintaan. Hänen ansi-

okseen voidaan lukea poliisin talousrikosyksiköiden toimiva valtakunnallinen järjestäminen, sillä 

hänen vaikutuksellaan poliisille myönnettiin korvamerkittyä rahoitusta harmaan talouden torjun-

taan. Ministeri Rajamäki myös seurasi tarkoin mitä rahoituksella saatiin aikaiseksi. Puhe oli merki-

tyksellinen, sillä se oli sisäasiainministeriltä voimakas linjaus poliisin resursoinnista ja toimintalin-

jauksista. Puhe noudatteli sisällöltään ministerille poliisiosastolla laadittua puheluonnosta. Koska 

ministeri puhui nyt tietotekniikkatutkinnan tarpeesta selkeäsanaisesti, herätti se tarpeen myös polii-

sin ylijohdossa reagoida. Ristiriita toimintaympäristön vaateiden ja poliisin ylijohdon toimien välil-

lä oli ilmeinen. 

Vanha sanonta kuuluu: ”Tieto lisää tuskaa”. Sanonta on tässä tapauksessa sikäli tosi, että ministeri 

Rajamäki tuntui tietävän enemmän kuin poliisin ylin johto. Kuten Stenvall ja Virtanen (2007) totea-

vat tiedon tuottaman epätason luovan muutosta ja vievän muutosta eteenpäin, vaikka se voi olla 

ahdistavaa. Faktojen avoin julkilausuminen ja ajantasaisuus auttavat organisaatiota valitsemaan  
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kehittämisen suunnan. Ministeri Rajamäen tietotekniikkarikosten tutkintaa kohtaan herännyt mie-

lenkiinto sai poliisin ylijohdossa liikettä, jota muut selonteot, ohjelmat, esitykset ja raportit eivät 

olleet saaneet aikaan. 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän ensivaiheen väliraportti (SM054:00/2006) ilmestyi 

14.2.2007. Työryhmä oli tuolloin edennyt ensimmäiseen vaiheeseen, jossa se saattoi ehdottaa toi-

meksiannon mukaisesti paikallispoliisin alueellista jakoa, keskeisiä tehtäviä, työnjakoa ja määrää. 

Työryhmän tehtävänä oli ollut laatia poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja yhteistoi-

minnan kehittämistarpeet eri hallinnon tasoilla ja tehdä selvityksen aiheuttamat muutosesitykset.  

Työryhmän keskeisiä esityksiä olivat muun muassa, että paikallispoliisin aluejaotusta kehitettäisiin 

poliisin toiminnallisista lähtökohdista käsin. Poliisilaitosjako voisi poiketa nykyisestä kihlakuntaja-

osta, mikäli poikkeamiselle olisi poliisitoiminnalliset erityisperusteet. Väliraportti ehdotti 28 poliisi-

laitosta senhetkisen 90 sijaan. 

Tietotekniikkatutkinnan kehittymisen näkökulmasta keskeistä oli kuitenkin väliraportin ehdotus 

poliisilaitosten välisen yhteistyön järjestämisestä. Poliisin hallintorakenteen uudistuksen yhtenä 

tavoitteena oli, että muodostettavat poliisilaitokset olivat toiminnassaan mahdollisimman omavarai-

sia. On kuitenkin toimintoja, joiden osalta poliisilaitosten välinen yhteistoiminta oli väliraportin 

mukaan tarkoituksenmukaista järjestää. Yksi näistä toiminnoista oli tietotekniikkarikosten torjunta. 

Sama asia todettiin myöhemmin väliraportissa erikoistumisen kehittämisen osiossa. Tietotekniikka-

rikollisuus oli nyt tunnistettu ja tunnustettu toiminto. 

Poliisihallinto oli jo pitkään kokenut vellovansa jatkuvassa muutoksessa, joten hankkeen muutos-

vastarinta vahvistui koko ajan. Vuoden 2007 alussa paikallispoliisin henkilöstö oli vielä sangen 

tietämätön mistä paikallishallinnon uudistamisesta oli kyse. Ainoat mielikuvat, joita keskustelujen 

pohjalta virisi, olivat pelko uudistuksesta ja negatiivinen asenne henkilöstövähennyksiä kohtaan. 

Poliisin edellinen suuri uudistus eli poliisin uusi palkkausjärjestelmäuudistus nousi monen henkilön 

mieleen karvaana pettymyksenä paikallishallinnon uudistuksesta puhuttaessa. 

Uuden hallitusohjelman valmistelu käynnistyi heti vuoden 2007 alussa ennen eduskuntavaaleja. 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto osallistui hallitusohjelmavalmisteluun laatimalla poliisitoimintaa 

koskevia muistioita. Poliisiylijohtaja Salmisen pyynnöstä poliisiosasto poliisitoimintayksikön rikos-

torjuntasektori kirjoitti maaliskuussa 2007 muistion (Poliisitoimintaa koskevia ehdotuksia hallitus-
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ohjelmaan 6.3.2007. Valmisteluasiakirja.) poliisitoimintaa koskevista ehdotuksista hallitusohjel-

maan. Muistiossa koettiin tulevassa hallitusohjelmassa tärkeiksi poliisitoiminnalliset kokonaisuudet, 

kuten toiminnan ja resurssien vakauttaminen ja vakiinnuttaminen tulevaisuuden poliisitoiminnan 

tulokselliseksi suunnittelemiseksi. Vireillä olevasta tuottavuushankkeesta huolimatta poliisihenki-

löstön ja poliisin operatiivista työtä tukevan henkilöstön määrä tulisi vakiinnuttaa muistion mukaan 

vähintäänkin nykyiselle tasolle, jotta poliisi voisi suoriutua sille lailla määrätyistä tehtävistä, tarjota 

tarvittavat palvelut sekä täyttää kansalaisten poliisiin kohdistamat odotukset. Poliisin resurssien 

vakiinnuttaminen olisi tärkeää, jotta pitkäjänteinen suunnittelu, resurssien kohdentaminen ja resurs-

sitarpeiden ennakointi olisi mahdollista. Toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta resurs-

sivaihtelut olivat vaikeuttaneet muun muassa poliisin peruskoulutukseen otettavien henkilöiden 

määrän arviointia, muun koulutuksen suunnittelua sekä kalustohankintojen ja muiden investointien 

tekemistä.  

Poliisin hallintorakenteen uudistusta jatkettaisiin tulevalla hallituskaudella siten, että se kohdistuisi 

jatkossa myös poliisin ylijohtoon, poliisin lääninjohtoihin, poliisin valtakunnallisiin yksiköihin sekä 

Helsingin poliisilaitokseen. Hallintorakenteen uudistus oli käynnistynyt paikallispoliisin toiminnan 

sekä organisaatio- ja johtamisrakenteiden tarkastelulla ja paikallispoliisia koskevat ratkaisut pitäisi 

tehdä mahdollisimman pian. Oleellista paikallispoliisin osalta olisi nykyisen palvelutason ja turval-

lisuuspalveluiden säilyttäminen niin asutuskeskuksissa kuin harvaan asutuilla alueilla. Nämä palve-

lut turvattaisiin tarkoituksenmukaisen ja joustavan resursoinnin käyttöä tukevalla organisaatiolla. 

Tietotekniikkarikosten tutkinta oli sisällytetty jo PORA-hankkeeseen, mutta resursointi, järjestämis-

tapa ja koulutustarve olivat selvittämättä. 

Hyvien kokemusten perusteella sisäisen turvallisuuden ohjelman toivottiin päivitettynä jatkuvan 

seuraavalla hallituskaudella. Sisäisen turvallisuuden ohjelman todettiin lisänneen poikkihallinnollis-

ta yhteistyötä sekä edesauttaneen poliisia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuloksiaan. Oh-

jelman päivityksessä olisi huomioitava erityisesti kolmas sektori, sillä yhteistyö on tärkeää kehittä-

misehdotuksien luomiseksi. Ohjelman jalkauttamisen onnistumiseksi olisi välttämätöntä, että se ei 

luo uutta tarpeetonta byrokratiaa, vaan siinä käytettäisi mahdollisimman paljon olemassa olevia 

organisaatioita ja verkostoja sekä vahvistettuja virkateitä.  

Huhtikuun 15. päivä 2007 vahvistettiin pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma 

(VNK 2007. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma. Julkaistu 19.4.2007). Hallitusoh-

jelmaan saatiin useita sisäasiainministeriön ehdottamia poliisitoimintaa koskevia kirjauksia. Poliisin 
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hallintorakenneuudistuksen jatkaminen ja uuden sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu vah-

vistettiin. Poliisipiirien määrä vähennettäisi ja hallintorakenteen uudistusta jatkettaisi. Uudistuksen 

yhteydessä varmistetaan poliisipalvelujen saatavuus koko maassa. Lisäksi selvitetään erotetaanko 

toisistaan ministeriön ohjaus- ja valvontatehtävät sekä operatiivisen poliisitoiminnan johtaminen. 

Poliisin henkilöstötarpeista tulisi tehdä pitkän aikavälin suunnitelma. Hallitus kiinnitti hallitusoh-

jelmassa erityistä huomiota myös lasten ja nuorten asemaan tietoyhteiskunnan kansalaisina tavoit-

teenaan kaikille turvallinen digitaalinen ympäristö.  

Uuden hallitusohjelman vaikutuksia poliisitoiminnan kannalta arvioitiin sisäasiainministeriön polii-

siosaston 27.4.2010 päivätyssä muistiossa ”Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi. Hallitusoh-

jelman linjausten vaikutukset Suomessa”. Kyseisessä muistiossa todetaan muun muassa poliisin 

hallintorakenteen uudistustarve ja että ensimmäinen, paikallispoliisin kohdistuva hallintorakenteen 

muutos tapahtuisi 1.1.2009 alkaen. Lisäksi hallitusohjelma vahvisti uuden sisäisen turvallisuuden 

ohjelman valmistelun aloittamisen, johon poliisin ylijohto osallistuisi. Käytännössä hallitusohjelma 

vahvisti sen mihin ministeriössä ja poliisin ylijohdossa oli valmistauduttu. Ennakoiva johtaminen 

muutoksiin oli toiminut ja tietotekniikkatutkinnan puolestapuhujat saattoivat jatkaa lobbaustaan. 

Muutosvoimat voivat tulla organisaation sisältä tai sen ulkopuolelta. Muutosta voidaan toteuttaa 

sopeuttamalla toimintaa ulkoisiin muutoksiin eli ei ajauduta muutoksiin, vaan muutos on tietoisen 

johtamisen tulos. Toimintaa sopeuttamalla saadaan aikaan haluttu muutos toiminnassa ja tuloksissa 

(vrt. kontingenssiteoria, sopeutuminen jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön tavoitteiden saavuttami-

seksi). Isoista muutoksista puhuttaessa toimet voivat olla ennakoivia ja uudelleen suuntautumiseen 

tähtääviä. Suunnitellun tai johdetun muutoksen lähestymistavan mukaan varsinainen muutos alkaa 

tietoisella reagoinnilla, jota seuraa tietynlainen toiminta. Tietoinen reagointi voi olla proaktiivista 

tai reaktiivista. Proaktiivisessa organisaatiossa tilanteita ennakoidaan, kun taas reaktiivisessa orga-

nisaatiossa tilanteisiin reagoidaan niiden ilmestyessä. Muutosjohtamisen näkökulmasta ajateltuna 

tunnetuin jäsennys on Nadlerin ja Tushmanin nelikenttä-arvio. Nelikentän mukaan organisaation 

voi virittää tuleviin muutoksiin. (ks. Nadler & Tushman 1997.) On parempi, mitä enemmän muutos 

on ennakoivaa, koska tällöin isotkin muutokset voidaan toteuttaa suunnitellummin ja todennäköi-

sesti tavoiteltu tulos on enemmän linjassa organisaation perustehtävän kannalta. PORA-hanke on 

ollut juuri tämänkaltainen hanke, jossa ennakoivasti organisaatioita muutetaan tulevaan katsoen 

(esimerkiksi tiedossa ollut kuntajako) samoin kuin edellä kuvattu sisäasiainministeriön poliisiosas-

ton valmistautuminen ja reagointi uuteen hallitusohjelmaan.  
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Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Arjen turvaa 2004) oli arvioitu, että laajalti tietoverkkojen ja – 

järjestelmien varassa oleva tietoyhteiskunta on haavoittuva erilaisille häiriöille. Ohjelman toimeen-

panon aikana yhteiskunnan riippuvuus tietoverkoista kasvoi edelleen. Myös tietoverkkorikollisuus 

sai uusia piirteitä ja järjestäytynyt rikollisuus oppi käyttämään tietoverkkoja enenevässä määrin 

hyväkseen. Aiemmin uhkana olivat hakkerit, jotka murtautuivat tietoverkkoihin. Nyt tilalle olivat 

tulleet huippuasiantuntijat, joita järjestäytyneet rikollisorganisaatiot rekrytoivat palvelukseensa ja 

joiden tehtävänä olisi murtautua tietoverkkoon rikollisissa aikeissa mahdollisimman suuren talou-

dellisen hyödyn aikeissa. Internetin merkitys ja sen muutoksen laajuus ja monimuotoiset vaikutuk-

set olivat suuremmat kuin ohjelmaa valmisteltaessa oli arvioitu. Nämä tosiseikat on tunnustettu si-

säisen turvallisuuden ohjelman 2.5.2007 julkaistussa seurantaraportissa (Sisäinen turvallisuuden 

ohjelman toimeenpano ja tulokset 2004 – 2007. Sisäasiainministeriön julkaisuja 29/2007).  

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, ettei tietotekniikan ja – teknologian räjähdysmäistä kehitystä osattu 

ennakoida. Tästä virhearvioinnista johtuen tietotekniikkarikostorjunnan sekä -tutkinnan rooli koros-

tui merkittävästi seuraavassa, järjestyksessään toisen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelus-

sa. Tietotekniikkatutkinnan alun perin löyhä liitos sisäisen turvallisuuden ohjelmaan ja sitä kautta 

poliisitoimintaan, oli muuttunut ohjelman täytäntöönpanon aikana huomattavasti odotettua merki-

tyksellisemmäksi. Silti poliisi organisaationa ei ollut reagoinut toimintaympäristön muutoksiin ja 

poliisin palveluodotuksiin sen edellyttämällä vakavuudella. Tietotekniikkarikosten tutkinta ja tieto-

tekninen tutkinta olivat yhä vain harvojen asiasta kiinnostuneiden poliisimiesten hallussa vailla riit-

täviä resursseja. Suuri osa tietoteknisistä osaajista oli sijoitettu paikallispoliisin talousrikostorjun-

tayksikköön. Huomioitavaa on, että talousrikostorjuntaan kohdistettuja korvamerkittyjä rahoja oli 

mahdollisuus käyttää hyväksi myös tietoteknisen tutkinnan kehittämiseen harmaan talouden torjun-

nassa. Siten ministeri Rajamäen ”hankkimat” varat hyödyttivät tietotekniikkatutkinnan kehittymistä. 

Sisäisen turvallisuuden ensimmäinen ohjelman loi pohjan uudelle sisäisen turvallisuuden ohjelman 

valmistelulle. Valtioneuvosto asetti 29.8.2007 hankkeen laatimaan uuden sisäisen turvallisuuden 

ohjelman vuosille 2008–2011 pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukai-

sesti. Hankkeen toimikaudeksi asetettiin 1.9.2007–31.3.2008. Valtioneuvosto vahvistaisi ohjelman, 

sen tavoitteet, tavoitteiden saavuttamista tukevat toimenpiteet sekä seurannassa käytettävät mittarit 

ja tunnusluvut. Sisäasianministeriö koordinoisi ja sovittaisi yhteen ohjelman valmistelua ja toi-

meenpanoa. Valmistelijapohja laajeni edellisestä ohjelmasta kattamaan järjestöt ja yhteisöt viran-

omaisten lisäksi. 
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Valmistelupäätöksen SM048:00/2007 kansalliseksi tavoitteeksi asetettiin, että Suomi on Euroopan 

turvallisin maa vuonna 2015. Siinä todettiin, että tietoverkkorikollisuus on kasvava rikollisuuden 

laji ja järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää yhä laajemmin tietoverkkojen tuomia uusia rikoksente-

komahdollisuuksia. Tietoverkkorikollisuuteen ja uusiin keinoihin tehdä erityisesti rajat ylittäviä 

rikoksia tulisi valmistelukirjeen mukaan puuttua tehokkaasti. Muuttuva ja monimutkaistuva toimin-

taympäristö sekä haasteiden vaativuus edellyttäisivät yhteistyötä viranomaisten välillä sekä laajasti 

elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. 

Tarkoituksena oli, että ohjelman valmistumisen jälkeen asetettaisiin loppuhallituskaudeksi erikseen 

ohjelman toimeenpanon seurantaryhmät. Sisäisen turvallisuuden ohjelma otetaan huomioon turval-

lisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen stra-

tegian valmistelussa. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua ja toimeenpanoa varten asetetaan 

ohjelman johtoryhmä (ministeriryhmä), ohjausryhmä, sihteeristö ja asiantuntijaryhmät. Ohjelman 

valmisteluun osallistuvat sisäisen turvallisuuden kannalta keskeiset asiantuntijat hallinnon eri sekto-

reilta, järjestöistä ja elinkeinoelämästä.  

Asiantuntijaryhmien tuli valmistella kukin omalta alueeltaan aineistoa sisäisen turvallisuuden oh-

jelman valmistelun pohjaksi. Valmistelussa tuli ottaa huomioon keskeiset toimintaympäristön muu-

tokset ja uhkat. Asiantuntijaryhmät olivat seuraavat: ”Arjen turvallisuus”, ”Hyvien etnisten suhtei-

den edistäminen ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen”, ”Onnettomuuksien ja 

tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen”, ”Merel-

listen suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta”, ”Järjestäytyneen rikollisuuden ja terro-

rismin torjunta”, ”Rajaturvallisuus, ihmiskaupan estäminen ja laittoman maahantulon torjunta” sekä 

”Kilpailukyvyn lisääminen yritystoiminnan turvallisuutta parantamalla”. 

Järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntijaryhmän tuli valmistella poikkihallinnolliset strategiset 

linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet muun muassa tietoverkkorikollisuuden ja tietoverkkoja hyväk-

sikäyttävän rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi. Tavoitteena oli parantaa tietoverkkorikollisuutta 

torjuvien eri yksiköiden ja muiden viranomaisten sekä asiantuntijoiden yhteistyötä ja työn koor-

dinointia. Valmistelutyössä tuli ottaa huomioon jo olemassa olevat käytännöt ja suunnitelmat sekä 

kansainvälinen kehitys ja uudet, nousevat uhkat. Myöhemmin tietotekniikkarikosten torjunnan 

suunnittelua varten perustettiin oma alatyöryhmä järjestäytyneen rikollisuuden työryhmän tueksi. 
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Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelupäätöksen mukaisesti hanke tuli asettaa elokuun 2007 

aikana, työ aloittaa syyskuussa 2007 ja ohjelman tuli olla valmis 31.3.2008. Valtioneuvoston käsit-

telyajankohdaksi suunniteltiin 1.4.2008 jälkeen ja ohjelman toimeenpanon aloitus olisi 1.5.2008. 

Ohjelmakausi asetettiin päättyväksi 31.12.2011. Ohjelma tuli valmistella ja toimeenpanna virkatyö-

nä. (Sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008–2011 valmistelu. Valtioneuvoston päätös 29.8.2007 

SM048:00/2007) 

Merkittävä tunnustus tietotekniikkatutkinnan ja tietotekniikkarikosten arvostukselle oli, että 

25.10.2007 Vuoden Poliisiksi 2007 valittiin tietotekniikkarikosten tutkija ja tietotekniikkarikosten 

tutkinnan kehittäjä Marko Levonen Porin kihlakunnan poliisilaitokselta. Vuoden Poliisi valittiin 

tuolloin 32. kerran. Vuoden Poliisin julkistamistilaisuudessa 25.10.2007 sisäasiainministeri Anne 

Holmlund totesi, että tietoyhteiskunta on täynnä mahdollisuuksia, mutta tietoverkkojen ja sähköisen 

asioinnin lisääntymiseen liittyy myös uhkia - tietoyhteiskuntamme on altis erilaisille häiriöille ja 

rikoksille. Tietoyhteiskunnan haavoittuvuuteen liittyvä uhka oli ministeri Holmlundin mukaan tie-

dostettu ja uuden sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota 

tietoverkkorikollisuuden torjuntaan. Puheellaan ministeri antoi ymmärtää, että poliisi reagoi tieto-

verkkorikollisuuteen sen edellyttämällä vakavuudella ja näin painavia julkisia ministerilinjauksia ei 

poliisin johto voinut sivuttaa.  

Valtioneuvosto antoi 15.11.2007 asetuksen kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista. Sisäasiainmi-

nisteriö teki 16.11.2007 päätöksen pääpoliisiasemien ja poliisiasemien sijaintipaikoista. Samana 

päivänä 16.11.2007 sisäasiainministeriö asetti poliisin hallintorakenteen kehittämishankkeen eli 

PORA-hankkeen (SM086:00/2007) poliisin paikallishallinnon työryhmän tulosten pohjalta, vahvisti 

hankesuunnitelman ja teki henkilöstön asemaa sekä poliisipäälliköiden nimittämis- ja uudelleensi-

joittamismenettelyä koskevat päätökset. PORA:n valtakunnallisen hankeryhmän toimikausi oli 

15.11.2007 – 31.12.2009. Uusien poliisilaitosten poliisipäälliköt nimitettäisi joulukuussa 2007. Uu-

sien poliisilaitosten johtorakenteet tuli olla lähtökohtaisesti vahvistettuna tammikuun 2008 loppuun 

mennessä.  

Poliisin hallintorakenteen uudistaminen jakautui kahteen osaan, joista ensimmäisessä vaiheessa 

toteutettaisiin paikallispoliisin rakenneuudistus ja toimialuejako siten kuin valtioneuvosto oli päät-

tänyt aluejakomuutoksista ja sisäasiainministeriön palveluverkostosta. Vaihe 1 täytäntöönpanon 

suunnittelu ja toteuttaminen aloitettiin heti ja vaihe 1 päättyisi vuoden 2009 lopussa, kun uusien 

poliisilaitosten toiminta olisi lähtenyt käyntiin ja muutosten läpivienti olisi varmistettu. PORA-
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hankkeen vaihe 2 keskittyi poliisin valtakunnallisiin yksiköihin, poliisin lääninjohtoihin, Helsingin 

poliisilaitokseen sekä poliisin ylijohtoon. Sen toteuttamisessa noudatettaisiin soveltuvin osin samaa 

organisointimallia kuin vaiheessa 1. Todettakoon, että myöhemmin aikataulua kiristettiin niin, että 

uudet poliisilaitokset määrättiin aloittamaan toimintansa vuotta aiemmin eli vuoden 2009 alusta. 

PORA-hankkeen vaihe 2 aikaistui alkuperäisistä suunnitelmista eli vuodesta 2012 kahdella vuodella 

2010. 

Hankkeen organisaatiorakenne ja tehtävät oli tarkoin määritelty. Hankeryhmälle nimettiin valtakun-

nallinen koordinaattori ja hankejohtaja. Hankkeen ohjausryhmänä toimi poliisihallinnon ohjaus-

ryhmä. Hankejohtajana apuna toimi valtakunnallinen hankeryhmä. Hankkeelle asetettiin myös eril-

linen tietotekniikkaryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää ja toimeenpanna paikallispoliisin organisaa-

tiomuutoksen edellyttämät tietotekniset muutokset – tämä ryhmä ei siis käsitellyt tietotekniikkatut-

kintaan liittyviä toimintoja, vaan poliisin käyttämiä tietojärjestelmiä. Lisäksi hankkeella oli jokai-

sessa läänissä lääniprojektiryhmä, jonka johtajana toimi lääninpoliisijohtaja ja läänikohtaisesta 

koordinoinnista vastasi jokaiseen lääniin nimetty projektikoordinaattori. Kun uudet poliisipäälliköt 

olisivat nimetty, poliisin lääninjohto asettaisi uusien poliisilaitosten alueelle poliisilaitosten projek-

tiryhmät, joita johtaisi uusi poliisipäällikkö. Poliisilaitosten projektiryhmien tehtävänä oli suunnitel-

la ja toimeenpanna uudistus poliisilaitostasolla sekä laadittava toteutuksen läpiviennistä työsuunni-

telma lääninprojektiryhmän työsuunnitelman pohjalta.  

Sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikkö antoi päätöksensä tehtäväjärjestelyistä paikal-

lispoliisin hallintorakenneuudistuksessa 16.11.2007 (SM-2007–03254/Ty-12). Tässä päätöksessä 

hallintoyksikkö määritteli kihlakunnan poliisilaitosten palveluksessa olevien palkkauksesta poliisin 

palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kirjeessä määriteltiin henkilökohtaiset kahden vuoden määräai-

kaiset palkanlisät viran siirtohetkestä, mikäli palkkaus jäisi uudessa tehtävässä voimassa ollutta 

palkkausta pienemmäksi. Tämä päätös oli johtamiskompromissi. Ilman palkkatakuuta muutosvasta-

rinta olisi todennäköiset voimistunut ja hankkeen työstäminen olisi hankaloitunut. 

Kotterin esittämä toinen väite muutoksen epäonnistumisesta on, että muutosprosessin toteuttami-

seen ei panosteta tarpeeksi ja se koetaan liian kalliiksi. Vaarana on, että hanke toteutetaan liian pie-

nellä ryhmällä. Muutoksen toteuttamisen helppoutta yliarvioidaan ja siihen suhtaudutaan yltiöposi-

tiivisesti. Ongelmana on myös riittävän vahvan ohjaavan tiimin puuttuminen. PORA-hanke muo-

dostui omaksi hankeorganisaatioksi eri tasoineen ja lukuisine alatyöryhmineen. Hanke eteni vauh-

dilla. Kotterin toinen askel ”Creating the guiding coalition – putting together a group with enough 
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to lead the change.) oli käynnissä. (ks Kotter 1996, 2011.) Vahvasta hankeorganisaatiosta huolimat-

ta epäonnistumisen mahdollisuus oli suuri. Luvatut palkkatakuut eivät poistaneet uudistuksen luo-

maa epävarmuutta. Tässä vaiheessa palattiin hetkittäin Kotterin ensimmäiselle askeleelle ja kiire oli 

ainoa tekijä, joka ehkäisi hankkeen kyseenalaistamista ja edesauttoi välttämättömän muutoksen 

hyväksymistä. 

Toisaalta hankkeen ylimmässä johdossa oli jo edetty Kotterin (1996, 2011) kolmannelle askeleelle 

(Developing a Change Vision). Kotter esittää kolmantena virheenä, että muutoksen aikaansaami-

seksi ei taustalla ole vahvaa visiota, mikä on uudistuksen kannalta tärkeä. Visiona olisi esitettävä 

selkeä näkemys siitä, mitä uudistuksella tavoitellaan, mihin ollaan menossa ja miksi. PORA-

hankkeella oli selkeä visio ja strategia oli luotu. Poliisin johtotaso ymmärsi myös miksi, mutta tämä 

ei kuitenkaan tarkoittanut aina asian hyväksymistä. Neljännen askeleen (Communicating the Vision 

Buy-in) mukainen muutosviestintä vision myymiseksi oli aloitettu. Tiedottaminen oli säännöllistä ja 

toistuvaa, videoneuvotteluja ja johdon tiedotustilaisuuksia järjestettiin määräajoin ja viestintä oli 

kaksisuuntaista. Neljäs Kotterin esittämä virhe on vastaavasti neljännen askeleen kompastuskynnys. 

Hänen mielestään uudistus voi epäonnistua siinä, että visiosta viestitetään liian vähän. Käytännön 

kokemuksena tämä on nähty tapahtuvan silloin, kun ylin johto on puhunut asiasta paljon ja sisäistä-

nyt asian niin hyvin, että se unohtaa, että organisaation muut jäsenet ehkä tarvitsisivat lisäinfoa jo-

ten johto lopettaa muutosviestin toistamisen. Muutos itsessään muuttuu johdolle itsestäänselvyy-

deksi. Unohdetaan, että muutos voi olla henkilöstölle vielä vieras ja pelottava.  

Viestinnän merkitys muutoksen läpiviemiseksi oli ymmärretty poliisin ylijohdossa ja viestinnän 

ammattilaiset oli valjastettu huolehtimaan viestinnästä. Tästäkin huolimatta jälkeenpäin esitettiin 

erityisesti paikallispoliisin miehistötasolla, että asioista oltiin tietämättömiä eikä tiedotus ollut riit-

tävää (ks. Lehti 2010). Tämä johtunee kuitenkin siitä, että PORA-hankkeeseen suhtauduttiin ylei-

sesti aika välinpitämättömästi tai negatiivisesti, koska se tuli poliisille annettuna. Poliisilaitoksia piti 

yhdistää, toiminta-alueita laajentaa ja henkilöstöä vähentää vastarinnasta välittämättä. Henkilöstö 

kuitenkin otettiin mukaan myös paikallistasolla suunnittelemaan omaa tulevaa toimintaansa, joten 

tiedottamisesta napiseminen on todennäköisesti vain muutokseen kuuluvaa muutosvastarintaa. 

Oslossa järjestettiin 4.12.2007 pohjoismaisten oikeusministereiden epävirallinen kokous. Tilaisuu-

desta laadittiin sisäasiainministeri Holmlundille muistio (Pohjoismaiden oikeusministereiden ta-

paaminen Oslossa 4.12.2007). Kokouksen asialistan ainoa teema oli lapsiin kohdistuneiden seksu-

aalirikosten torjunta. Teemaan liittyvinä aiheina olivat muun muassa grooming, viranomaisten ja 
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palveluntarjoajien yhteiset toimintalinjaukset, suora ilmoituslinkki poliisille internetin keskuste-

lusivustoilta (Suomessa myöhemmin Blue Button), vihjetietojen keruu, poliittinen ja hallinnollinen 

sitoutuminen ja virtuaalipoliisiaseman perustaminen. Norja esitteli toimintamallejaan, joita myö-

hemmin sovellettuina versioina ehdotettiin otettavaksi käyttöön Suomessa. Tapaamisen myötä 

myös oikeusministeriön puolelta syntyi paine poliisin tietotekniikkatutkinnan kehittämistoimille. 

Valmiit ja toimiviksi osoitetut Norjan mallit antoivat uskoa myös toimintojen onnistumiselle Suo-

messa yhteistyöhalukkuuden ja rahoituksen löytyessä. Poliittinen tahto olisi varmin tae toimintojen 

käynnistämiselle sekä erillisrahoituksen saamiselle. Norjan malleista kehkeytyikin myöhemmin 

ideoita tietoverkkoseurannan järjestämiselle ja poliisin vihjesivustojen toteuttamiselle yhteistyössä 

palveluntarjoajien kanssa. 

Merkkipaalu poliisin yhtenäiselle ja suunnitelmalliselle tietotekniikkatutkinnan järjestämiselle ja 

kehittämiselle oli poliisiylijohtaja Markku Salmisen asettama ”IT-tutkinnan järjestämisen sekä laa-

dun varmistamisen työryhmä” (SM104:00/2007) joulukuun 17. päivä 2007 [työnimi ITUKE-

hanke]. Työryhmä asetettiin ajalle 1.1.2008–31.12.2008. Taustana hankkeelle oli sisäasiainministe-

riön 18.8.2006 asettama poliisin paikallishallinnon uudistamisen työryhmä (SM054:00/2006), jonka 

tehtävänä oli puolestaan tehdä kokonaisselvitys poliisin hallintorakenteen, johtamisjärjestelmän ja 

yhteistoiminnan kehittämistarpeista eri hallinnon tasoilla. Lähtökohtana kehittämisessä oli korkea-

tasoisten poliisipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja palveluiden pitäminen lähellä kansalaista. 

Samalla poliisin johtamis- ja toimintajärjestelmän oli otettava huomioon poliisin toimintakentän 

kansainvälistyminen. Erikoistumista vaativa tutkinta on keskitettävä suurempiin yksiköihin. 

Asettamispäätöksen mukaan ITUKE-hankkeen ensivaiheen tehtävänä oli antaa esitys IT-tutkinnan 

ja siihen läheisesti liittyvien asiantuntijapalveluiden järjestämisestä uusissa poliisilaitoksissa erityi-

sesti tukien PORA-hankkeen työskentelyä. Työryhmän tuli tehdä käsitemäärittely toimintojen ja 

ohjauksen yhdenmukaistamiseksi, ehdottaa vahvistettavaksi tietoteknisen tutkinnan laatuvaatimuk-

set ja mahdollinen sertifiointi- ja seurantajärjestelmä, luoda tietoteknisen tutkinnan laatukäsikirja ja 

prosessikuvaus sekä määritellä IT-tutkinnan ja tietoteknisen tutkinnan seurannan ja laadun arvioin-

nin mittarit. Työryhmän työskentelyssä tuli ottaa huomioon PORA- ja teknisen tutkinnan työryhmi-

en työ. Lisäksi työryhmän tuli ottaa työskentelyssään huomioon mahdolliset poliisin tietojärjestel-

mien muutostarpeet. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida tarvetta erilliselle IT-strategialle. Tar-

vittaessa työryhmän toimikautta jatkettaisiin strategian laatimiseksi. 
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Poliisiylijohtaja Salminen oli linjannut tulevan vuoden 2008 rikostorjunnan erityiseksi kehittämis-

kohteeksi teknisen tutkinnan oikeusvarmuuden. Tietotekninen tutkinta oli tämän kehittämiskohteen 

piiriin kuuluvaa toimintaa. Muita tietoteknistä tutkintaa linjaavia ja sitä tukevia strategioita ja oh-

jelmia olivat esimerkiksi: ”Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia 2006” 

(Valtioneuvoston periaatepäätös 23.11.2006), ”Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän väli-

raportti” (Sisäasiainministeriön julkaisuja 11/2007), ”Arjen turvaa, sisäisen turvallisuuden ohjelma” 

(Sisäasiainministeriön julkaisuja 44/2004), ”Poliisin johtamisen kehittämisen valtakunnalliset kehit-

tämislinjaukset 2006–2010” (Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 50/2006), ”Poliisin (silloin 

vahvistamaton) toiminta- ja taloussuunnitelma 2009–2012 ja tulossuunnitelma 2008” sekä ”Rikos-

tutkinnan tila-selvityshankkeen loppuraportti” (Poliisiosaston julkaisuja 4/2003). 

Asettamispäätös vahvisti kommunikoinnin toimivan johdon suuntaan ja johto osoitti luottamuksen-

sa asettamalla työryhmän. Kuten Stenvall ja Virtanen (2007) toteavat, muutos ei onnistu ilman 

avointa kommunikaatiota ja luottamusta. Heidän mukaansa myös tieto vahvistaa muutoksen. ”Tieto 

edistää ymmärrystä muutoksen toteuttamisesta ja toteuttamisen onnistumisesta, puhumattakaan sii-

tä, että sen avulla tullaan tietoiseksi muutoksen tarpeesta” (Stenvall & Virtanen 2007). Työryhmän 

asettaminen osoitti, että johto oli saanut tietotekniikkatukinnan tarpeellisuudesta ja tulevaisuuden 

kehityssuunnista tarpeeksi tietoa, että myös poliisin johto koki muutoksen tarpeen väistämättömänä. 

Johtamisen kannalta tietotekniikan valtakunnallinen johtaminen siirtyi päätökselle sinne minne sen 

olisi pitänyt kuuluakin, eli poliisin ylijohtoon. 

Vuoden 2007 lopulla sisäasiainministeriön poliisiosasto antoi määräyksen ”Sähköisen kuvan, äänen 

ja datan käsittely oikeusprosessissa” (SM-2007–1630/Yl-2, 19.12.2007) Keskusrikospoliisin val-

mistelun pohjalta. Määräys oli jälleen osoitus teknologian nopeasta kehityksestä ja käytettävien 

tiedostomuotojen kirjosta. Se oli myös osoitus lainsäädännön soveltamisvaikeuksista muuttuneessa 

maailmassa, mistä syystä määräyksillä selvennettiin laillisuuden rajoja. Määräys osoitti osaltaan 

tietotekniikan suomat edut, mutta myös siihen liittyvät riskit. Määräys oli tarpeen tietoteknisen tut-

kinnan eli digitaalisen todistusaineiston esille haun ja taltioimisen yhdenmukaisuuden kannalta. 

Tämän tietotekniikkatutkinnan osa-alueen johtaminen oli poliisin ylijohdolla ollut jo pitkään, koska 

digitaalisen todistusaineiston talteenotto oli olennainen osa järjestäytyneen rikollisuuden ja erityi-

sesti talousrikollisuuden torjunnan menetelmiä todistusaineiston hankkimiseksi.  
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Tietotekniikkatutkinnan kannalta vuosi 2007 oli poliisin johdon heräämisen aikaa. Vuoden loppu-

puolella toimintaympäristön muutos myönnettiin ja siihen koettiin tarvetta reagoida. Koska poliisi-

organisaatio on olemassa kansalaisia varten, muutos miellettiin myös heidän palvelutarpeeseen vas-

taamisena. Sosiaalinen media lisäsi vaikutusvaltaansa ja loi samalla lieveilmiöitä, joita keltainen 

lehdistö riepotteli otsikoissaan. Poliisiin kohdistui enenevässä määrin vaateita ja resurssien kohden-

tamisesta taisteltiin valtion tuottavuushankkeen henkilöstön vähentämispaineiden alla.  

Marraskuun 7. päivä 2007 Jokelan koulukeskuksessa tapahtunut aseellinen hyökkäys järkytti suo-

malaisia. Lukiolainen surmasi kahdeksan henkilöä ja itsensä. Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen 

kannalta oli merkityksellistä, että tekijä, Pekka-Eric Auvinen oli saanut mallin koulusurmiin inter-

netistä ja siellä käymiensä nettikeskustelujen välityksellä. Juuri ennen hyökkäystä Auvinen oli il-

moittanut nettiyhteisöön tekevänsä tänään historiaa ja ladannut YouTube-videopalveluun videotie-

doston, joka ennakoi kuvauksellisesti hyökkäystä kouluun (Tutkijalautakunnan raportti 2009). Tie-

dosto levisi internetissä nopeasti ja pian keltaisessa lehdistössä esitettiin yleisesti, että Auvisen hen-

kilöllisyys ja hänen aikeensa olivat tiedossa ennen teon toteutumista. Poliisilta kysyttiinkin nyt 

muun muassa, mitä poliisi olisi voinut tehdä estääkseen teon? Miten poliisi aikoo estää vastaavan-

laiset teot tulevaisuudessa? Miten poliisi on järjestänyt internetin valvonnan? Jos surmateko olisi 

tapahtunut vuotta aiemmin, poliisin ylijohdolla ei olisi ollut poliisia mairittelevia vastauksia esitet-

tyihin kysymyksiin. Poliisin ylijohto saattoi tällöin lausua varautumisestaan, että internetin uhat oli 

tunnistettu ja asiaa pohdittiin tarkemmin sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun yhteydessä 

sekä perustettavassa IT-tutkinnan työryhmässä. Ulkoiset paineet poliisin tietotekniseen heräämiseen 

oli luotu, vaikka kysymysten määrä oli vielä vähäinen. Poliisin johdon täytyi saattaa itsensä ajan 

tasalle ja ottaa johtaminen haltuunsa tietotekniikkatutkinnan järjestämiseksi. 

On tärkeää huomata tapahtumia jälkikäteen arvioitaessa, että tietotekniikkatutkinnan kannalta vuo-

den vaihteessa oli käynnissä kolme merkittävää hanketta. Ensinnäkin uuden sisäisen ohjelman val-

mistelu oli käynnissä. Tietoverkkorikollisuuden alatyöryhmä työsti näkemyksiään verkkorikolli-

suuden torjunnaksi poikkihallinnollisin keinoin yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen 

sektorin kanssa. Toiseksi PORA-hankkeen tiimoilta pohdittiin mitä toimintoja uusilta poliisilaitok-

silta edellytettäisi ja miten tietotekniikkarikollisuuden torjunta ja tietotekniikkarikos poliisilaitoksiin 

organisatorisesti sijoittuisi, missä muodossa ja minkä johdon alaisuuteen. Kolmanneksi poliisin oma 

hanke tietotekniikkatutkinnan järjestämiseksi oli puhtaasti tietotekniikkatutkintaa toimintona edis-

tävä hanke. Poliisin osalta pääsääntöisesti tietyt samat henkilöt osallistuivat kaikkiin hankkeisiin 

päällekkäisen työn välttämiseksi ja linjakkuuden säilyttämiseksi kaikissa hankkeissa samanlaisena. 
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5.4 Vuosi 2008, tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kulta-aika 

Vuosi 2008 alkoi yhä kiihtyvällä PORA-hankkeen valmistelulla. Poliisin ylijohto antoi uusien polii-

silaitosten johtorakenteiden vahvistamisesta valtakunnallisia linjauksia kirjeessään poliisin läänin-

johdoille (Uusien poliisilaitosten johtorakenteiden vahvistaminen. SM-2007-03275/Ty-21). Poliisin 

ylijohto oli hyvin määrätietoinen siinä, miten poliisin johtaminen tulisi paikallistasolla järjestää eikä 

paikallispoliisilla ollut näihin ratkaisuihin juurikaan päätäntävaltaa. Johtamisjärjestelmien kehittä-

minen koettiin erittäin tärkeäksi ja poliisilaitoskoon kasvaessa se tulisi kyetä järjestämään saman-

kaltaisesti kaikissa poliisilaitoksissa. Yhdenmukaisella johtamisjärjestelmällä pyrittiin yhdenmukai-

seen johtamiseen. 

Poliisin lääninjohtojen tuli vahvistaa kunkin uuden poliisilaitoksen johtorakenne valtakunnallisten 

linjausten pohjalta lähtökohtaisesti vuoden 2008 tammikuun loppuun mennessä. Lopullisesti johto-

rakenteet vahvistettaisiin kunkin uuden poliisilaitoksen ohjesäännössä, jonka poliisipäällikkö vah-

vistaa astuttuaan virkaansa tammikuussa 2009. Poliisilaitoksen johtorakenteeseen tuli vaikuttaa po-

liisilaitoksen koko, maantieteelliset rakenteet ja muut paikalliset tekijät.  

Poliisilaitosten johtorakenteiden suunnittelussa tuli tavoitteena olla kevyet johtorakenteet siten, että 

johtotason viroista saadaan läänitasolla tuottavuussäästöjä (eli henkilöstövähennyksiä). Johtoraken-

teet tuli muodostaa siten, että poliisilaitoksiin ei synny resursseista kilpailevia tai toiminnoiltaan 

eriytyviä linjanjohtoja. Johtoryhmille tuli luoda vahva rooli päätösten ja suunnitelmien valmistelus-

sa ja poliisilaitoksen yhdensuuntaisen johtamisen varmistamisessa. Kaikkien poliisilaitosten johto-

ryhmiin tuli nimetä myös henkilöstön edustus. Johtamisen järjestämisessä koettiin, että laaja-alainen 

vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuus olisi poliisilaitoksen tuottavuutta ja henkilöstön te-

hokkuutta lisäävä menettely. Vaikuttamismahdollisuus lisäisi samalla henkilöstön sitoutumista joh-

don linjauksiin. 

Boxall & Purcell (2008) korostavat henkilöstön osallistumisen sekä henkilöstön mielipiteen (em-

ployee voice) huomioon ottamista johtamisessa. Keskeinen kysymys onkin, kuinka paljon henkilös-

tö voi vaikuttaa omaa työtään koskevaan päätöksentekoon? Kysymys ei ole asetettu vain taloudelli-

sen tuloksen näkökulmasta, vaan kyse on myös sosiaalisen oikeutuksen laajuudesta ja työjärjestöjen 

roolista. Organisaatioiden johto ei voi olla kaikkitietävää, joten henkilöstöltä saatava palaute ja ke-

hittämisideat ovat rahan arvoisia, vaikkei organisaatio olisikaan voittoa tuottava yritys. 
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Johdon ensisijaisena tehtävänä ei ole kuitenkaan miellyttää henkilöstöä, joten vaikeita päätöksiä on 

kyettävä tekemään. Henkilöstön osallistuminen suunnitteluun, esimerkiksi organisaatiomuutoksen 

yhteydessä, vähentää muutosvastarintaa ja nopeuttaa muutoksen implementointia. Henkilöstön kuu-

leminen ei suoraan tarkoita päätösten muuttamista henkilöstön toiveiden mukaisesti, mutta se auttaa 

ennakoimaan ja varautumaan päätöksestä aiheutuvaan henkilöstön reagointiin. Osallistumisen tulee 

olla vuorovaikutteista myös siten, että myös henkilöstö osaa varautua ”huonoihin uutisiin”. Henki-

löstölle ei tule antaa lupauksia eikä osoittaa väheksyntää sen edustajien mielipiteille. Kommuni-

kointi ja vuorovaikutus ovat päätösten jouhevan toteuttamisen keskeisiä elementtejä (ks. Boxall & 

Purcell 2008). 

Läänin poliisiosastoille osoitetun kirjeen mukaan toiminnallisten linjojen ja hallintopalvelujen joh-

dossa voisi toimia joko apulaispoliisipäällikkö tai muu päällystötasoinen poliisimies. Hallinto- ja 

esikuntapalvelut olisi pääsääntöisesti syytä organisoida omaksi toiminnokseen siten, että yksikön 

tehtävänä olisi ainakin henkilöstö-, talous- ja yleishallinto, tulosohjauksen ja -seurannan koor-

dinointi ja valmistelutehtävät sekä viestintä. Vähimmäisedellytyksenä oli, että kaikissa poliisilaitok-

sissa olisi nimetty poliisilaitoksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä virkatyönään vastaava virka-

mies. Poliisilaitoksen sisäinen laillisuus- ja laadunvalvonta olisi osa päivittäistä johtamis- ja esi-

miestyötä. Poliisin ylijohto esitti lääninjohdoille osoitetussa kirjeessään esimerkkimallin poliisilai-

toksen johtorakenteista. Mallista voisi poiketa paikallisista erityisolosuhteista johtuen, mutta kui-

tenkin niin, että poliisin ylijohdon asettamat kriteerit täyttyvät.  

Kotterin (1996 ja 2011) viides askel muutosjohtamisessa on henkilöstön valtuuttaminen muutoksen 

päämäärän mukaiseen toimintaan ja esteiden raivaaminen (Empowering People and Removing Bar-

riers). Jotta henkilöstö kokisi vaikuttamisen ja hallinnan tunteen henkilöstön mukaanotto päätöksen-

tekoelimeen on välttämätöntä. Aktiivisen vaikuttajan roolin tunne lisää henkilöstön jaksamista ja 

hyvinvointia muutoksen aiheuttamassa yleensä epävarmassa tilanteessa (mm. Kotter 1996; Heino 

2010; Lehti 2010: Nurmi 2010). Vaikka muutoksen syyt ja linjaukset annettaisi ulkoa, kuten 

PORA-hankkeessa, prosessin toteutuksen valinnat tulisi saada tehdä itse. PORA-hankessa jätettiin 

poliisilaitosten päätäntävaltaan toteutuksen yksityiskohdat annettujen kriteerien raameissa. Vastaa-

vasti viides Kotterin esittämä virhe on, että uuden vision tiellä olevia esteitä tai virheitä ei poisteta. 

Joskus virheet on poistettava kovinkin keinoin. Erityisesti johdon sisällä on varmistuttava siitä, että 

yhteisiin päätöksiin sitoudutaan. Todettakoon, että ylijohto oli linjannut PORA-hankkeen toteutta- 
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misen raamit melko sitoviksi ilman poikkeamismahdollisuuksia. Toteuttamisen piti olla samankal-

tainen jokaisessa poliisilaitoksessa ja malli oli ehkä ”jyrättävä” vastustuksen läpi. Hankkeen toteu-

tuminen oli väistämätöntä.  

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän loppuraportissa 8.2.2008 (Sisäasiainministeriön 

julkaisusarja 5/2008. SM054:00/2006) määriteltiin paikallispoliisin ja valtakunnallisten yksiköiden 

tehtäväjako. Paikallispoliisin vastuulle jäisi uudistuksen jälkeen vastata nykyistä laajemmin tavan-

omaisten ja vaikeiden rikosten paljastamisesta ja tutkinnasta omalla alueellaan. Teknisen rikostut-

kinnan osalta esitettiin, että jokaisessa poliisilaitoksessa olisi rikostekninen yksikkö, jonka tulee 

suoriutua tavanomaisesta rikospaikkatutkinnasta. Vaativan teknisen rikostutkinnan osalta poliisilai-

tokset voisivat tehdä yhteistyötä. Yhtenä varteenotettava mallina loppuraportissa esitettiin, että esi-

merkiksi tarkkailutoiminto, tekninen rikostutkinta, rikoshyödyn jäljittäminen, operatiivinen analyysi 

(ml. sarjoittaminen) ja tietotekniikkarikostutkinta keskitettäisi pääpoliisiasemalle palvelemaan koko 

poliisilaitoksen toimintaa.  

Keskusrikospoliisin tulisi loppuraportin esityksen mukaan edelleenkin olla poliisin ylijohdon alai-

nen valtakunnallinen yksikkö. Keskusrikospoliisin tehtäviin kuuluisi vastata kansainvälisen järjes-

täytyneen rikollisuuden torjunnan ja tutkinnan lisäksi sellaisista rikostorjuntaan liittyvistä toimin-

noista, joiden osalta esiintymistiheys, osaamisen varmistaminen ja kustannussyyt puolsivat niiden 

keskittämistä valtakunnallisesti. Tällaisia toimintoja olivat esimerkiksi rikosteknisen laboratorion ja 

rahanpesun selvittelykeskuksen toiminta, verkkotiedustelu, vaativien tietotekniikkarikosten tutkinta, 

tiedustelu- ja tarkkailutekniikan kehittäminen sekä televiestinnän asiantuntijapalvelut. Tietotekniik-

katutkinnan järjestämisen kannalta tämä tarkoitti, että paikallispoliisin olisi kyettävä suorittamaan 

tietotekniikkatutkintaa eli tietoteknistä ja -taktista tutkintaa joko itsenäisesti tai yhteistoiminnassa. 

Tietotekninen ja – taktinen tutkinta ei ollut raportin mukaan siis sellaista erityistoiminta, joka jäisi 

vain Keskusrikospoliisin hoidettavaksi. Käytännössä tämä tarkoitti, että tulevien poliisipäälliköiden 

tuli osoittaa resursseja tietotekniikkatutkinnan toiminnolle tuottavuusohjelman henkilöstövähennyk-

sistä huolimatta. 

Poliisin hallintorakenteen kehittämishankkeen PORA-hankkeen 1. vaiheen työsuunnitelma (Poliisin 

sisäinen julkaisu. SM086:00/2007, 12.3.2008) oli tarkoitettu käytettäväksi toteutettaessa paikallis-

poliisin rakenneuudistusta. Hankkeen eri tasot loivat omat täytäntöönpanosuunnitelmat, joiden tuli 

kuitenkin noudatella kehittämishankkeen 1. vaiheen työsuunnitelmassa esitettyjä linjauksia. Tieto-

tekniikkatutkinnan kannalta oleellinen kirjaus löytyy rikostutkintaa tukevien tehtävien toimien 
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ohesta. Työsuunnitelman mukaisesti poliisilaitosten tulisi huolehtia varsinaista rikostutkintaa tuke-

vista tehtävistä. Jokaisessa poliisilaitoksessa tulisi olla oma rikospaikka – ja muusta teknisestä tut-

kinnasta vastaava yksikkö. Vaativan teknisen rikostutkinnan järjestämisessä poliisilaitokset voisivat 

työsuunnitelman mukaan tehdä yhteistyötä.  

Tietoteknisen tutkinnan merkityksen korostuessa tavoitteena olisi, että tulevaisuudessa se voisi olla 

osa rikosteknisten yksiköiden toimintaa. Rikostutkintaa tukevat toiminnot olisi harkinnan mukaan 

mahdollista keskittää myös yhden johdon alla toimivaksi rikostorjunnan asiantuntija- ja erityispal-

veluita tuottavaksi kokonaisuudeksi. Keskittämisellä turvattaisiin palveluiden tasapuolinen jakau-

tuminen poliisilaitoksen sisällä. Vaikka työsuunnitelma ei ollut velvoittava, poliisin ylijohto antoi 

ymmärtää, että kaikkien poliisilaitosten tulisi luoda omat rakenteensa ja työsuunnitelmansa sen poh-

jalta, jotta tavoite poliisilaitosten yhteismitallisuudesta voitaisi saavuttaa. Työsuunnitelma tarkensi 

sitä edeltävän PORA-loppuraportin linjauksia ja vahvisti tietotekniikkatutkinnan järjestämisen 

mahdollisuuksia omana toimintonaan paikallispoliisissa.  

Tässä vaiheessa PORA-hanketta voitiin kokea jo pieniä onnistumisen hetkiä. PORA 1. vaiheen lin-

jausten luonti oli ollut uuvuttavaa neuvottelua, sovittelua ja palapelin rakentamista. Se sisälsi myös 

huomattavan arvolatauksen toimintojen merkitysten arvostamisessa ja edellytti vaikeita ja raskaita 

päätöksiä. Työsuunnitelman valmistuminen oli kuitenkin merkittävä välietappi hankkeen etenemi-

selle. Kotterin (1996, 2011) kuudes askel on lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen (Gene-

reating Short-term Wins). Vastaavasti kuudes Kotterin esittämä yleinen virhe tässä muutoksen vai-

heessa on, että uudistuksen alussa ei tehdä ”onnistumisia”, joilla voisi laannuttaa muutosvastarintaa 

ja saada tukea uudistukselle. Pienet onnistumiset ja niiden esille nosto kannustavat jatkamaan muu-

tosta. Ne osoittavat myös, että muutoksen suunta on oikea. PORA-hanke oli kattava ja pitkä hanke, 

jonka aikana on varmasti koettu lukuisia toivottomuuden hetkiä ja ylitsepääsemättömyyden tunteita. 

Työsuunnitelman kaltainen välietapin saavuttaminen on varmasti antanut lisävoimia ja uskoa, että 

muutosprosessi etenee ja lopputulos on mahdollista saavuttaa.  

Tietotekniikkatutkinta oli keväällä 2008 tunnistettu toiminto niin poliisin ylijohdossa kuin muissa 

poliisin yksiköissä. Toiminnon järjestäminen sai merkittävän lisäsysäyksen uuden sisäisen turvalli-

suuden ohjelman valmistelusta. Työtä sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluksi oli tehty kii-

vaasti edelliset puoli vuotta, siitä asti kun valtioneuvosto oli 29.8.2007 asettanut hankkeen valmiste-

lemaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Kuten asettamispäätöksessä aiemmin oli todettu, sisäisen 

turvallisuuden painopistettä laajennettiin edellisen ohjelman pohjalta kattamaan muun muassa tieto-
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verkkorikollisuuden.  Tietoverkkorikollisuus sisältyi aihealueena järjestäytyneen rikollisuuden ja 

terrorismin torjunta-asiantuntijaryhmän ja muodosti oman alaryhmänsä. Ne poliisin ylijohdon re-

surssit, jotka eivät olleet sidottuja PORA-hankkeeseen, työstivät voimallisesti uutta sisäisen turval-

lisuuden ohjelmaa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Järjestyksessään toisnn sisäisen turvallisuuden ohjelma ”Turvallinen elämä kaikille” sisälsi vain 

keskeisimmät toimenpide-ehdotukset asiantuntijaryhmien raporteista. Lopullisesta ehdotuksesta 

sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi vastasivat hankkeen johtoryhmä ja ohjausryhmä. Laaja ja toi-

menpide-ehdotuksia tarkentava järjestäytyneen rikollisuuden asiantuntijaryhmän 85-sivuinen ra-

portti valmistui 31.3.2008 ja se julkaistiin 15.4.2008. Loppuraportin sisällöstä vastasi asiantuntija-

ryhmä alatyöryhmineen eikä sitä käsitelty sellaisenaan sisäisen turvallisuuden ohjelman ohjaus- tai 

johtoryhmässä. (Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta. Sisäisen turvallisuuden oh-

jelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti. Julkaistu sisäisesti sisäasiain-

ministeriössä 31.3.2008). 

Asettamispäätöksen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta-työryhmän (JR-

työryhmä) aihealue sisälsi huumausainerikollisuuden, talousrikollisuuden, omaisuus- ja väkivaltari-

kollisuuden, alkoholin ja savukkeiden salakuljetuksen ja laittoman myynnin, laittoman asekaupan, 

parituksen, tietoverkkorikollisuuden, korruption torjunnan tehostamisen, todistajien suojelun järjes-

täytyneen rikollisuuden torjunnan näkökulmasta sekä terrorismin torjunnan, radikalisoitumisen ja 

ääriliikkeiden toiminnan nousun estämisen. Asettamispäätöksen mukaan työskentelyssä oli tullut 

ottaa huomioon jo olemassa olevat käytännöt ja suunnitelmat sekä kansainvälinen kehitys ja uudet, 

nousevat uhkat.  

Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli valmis-

tella poikkihallinnolliset strategiset linjaukset, tiivis nykytilan kuvaus sekä tavoitteet, toimenpiteet 

ja mittarit järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi ottaen huomioon keskeiset kan-

salliset ja kansainväliset kehityssuunnat ja uhka-arviot. JR-työryhmän tehtävänä oli arvioida myös 

yhteistyörakenteita ja resursseja. Asiantuntijatyöryhmän tuli laatia tietoverkkorikostorjunnan tehos-

tamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Asiantuntijaryhmän loppuraportti käsitteli aihealuetta 

varsinaista ohjelmaa laajemmin ja se sisälsi asiantuntijatyöryhmän työskentelyssä esiin tulleet toi-

menpide-ehdotukset ilman, että niille olisi tavoiteltukaan koko asiantuntijatyöryhmän konsensusta. 

Asiantuntijatyöryhmän tulisi laatia sisäisen turvallisuuden ohjausryhmän käyttöön erillinen raportti 

työryhmän esittämistä keskeisistä ehdotuksista. 
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Loppuraportissa havaittiin tietotekniikkatutkinnan asiantuntijatyössä ja tietoverkkorikollisuuden 

torjunnassa samoja ongelmia, kuin ITUKE-hankkeessa (SM104:00/2007). Eräs näistä oli käsitteis-

tön määrittely. Poliisihallinnon hanke oli ensimmäiseksi määritellyt tietotekniikkatutkintaan liitty-

vät käsitteet, sillä ilman käsitemäärittelyä työskentely ei olisi onnistunut. Tätä käsitemäärittelyä 

hyödynnettiin myös sisäisen turvallisuuden tietoverkkorikollisuuden alatyöryhmässä. Tilannetta 

kuitenkin hämmensi se, että Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuk-

sen määräykset olivat tulleet voimaan Suomessa 1.9.2007. Yleissopimuksen voimaan saattamista 

koskevassa hallituksen esityksessä (153/2006) oli tulkittu käsitteistöä hivenen epätäsmällisesti. 

Lainsäädännön käsitteet olivat osin vanhentuneita. 

JR-työryhmän loppuraportissa kuvattiin käsitteistön lisäksi tietoverkkorikollisuuden muotoja, le-

vinneisyyttä, kehityssuuntia ja uhkia. Erilaisten uhkakuvien kautta kuvattiin mahdollisten tietoverk-

kohyökkäysten yhteiskuntaa lamauttavia vaikutuksia. Lisäksi kerrottiin poliisin ja muiden viran-

omaisten mahdollisuuksista torjua tietoverkkorikoksia sekä torjuntaan liittyvistä lainsäädännöllisistä 

esteistä, rajoitteista ja kansainvälisyyden tuomasta erikoisasetelmasta, sillä verkkorikosten kansain-

välisyys teki torjunnasta haastavaa. Tietoverkko kuvattiin täysin globaaliksi. Rikolliset käyttivät 

globaalia elementtiä tietoisesti hyväkseen. Lopussa asiantuntijatyöryhmä esitti neljä toimenpide-

ehdotusta, jotka liittyivät lainsäädännön kehittämiseen, tietoverkkorikostorjunnan toimintaedellytys-

ten parantamiseen, ilmoitusaktiivisuuden ja tiedon lisäämiseen sekä torjuntaedellytysten turvaami-

seen osaamisen kehittämistä hyödyntäen. 

Loppuraportissa esitettiin myös poliisin resurssien vahvistamista ja koulutuksen lisäämistä sekä 

esitettiin selkeät laskelmat siitä, mitä poliisin resurssien vahvistaminen tietoverkkorikollisuuden 

torjunnassa ja tutkinnassa tarkoittaisi. Laskelmissa otettiin huomioon palkkakustannukset, koulutus 

ja perusvälineistö sekä välineistön ylläpito. Näiden asioiden laskeminen ja esittäminen oli tietoinen 

taktinen valinta, jolla tietotekniikkatutkintaa lobattiin niin valtionhallinnon kuin poliisihallinnon 

suuntaan. Hiljaisena tavoitteena alatyöryhmän jäsenillä oli tietoisuuden lisääminen ja poliittisen 

tahtotilan muuttaminen. Myöhemmin arvioiden lobbaus osoittautui hyödylliseksi. Sattumalla ja 

sattumanvaraisella ajoituksellakin oli sijansa tietotekniikkatutkinnan valtakunnallisen järjestämisen 

linjauksille ja hyväksynnälle. 

Poliisiylijohtaja Markku Salmisen asettama IT-tutkinnan kehittämisen ja laadun varmistamisen työ-

ryhmä eli ITUKE-hanke (SM104:00/2007) antoi väliraporttinsa ”Tietotekniikkatutkinnan järjestä-

minen poliisissa” 18.4.2008. IT-tutkinta oli työnimenä tarkentunut käsittemäärittelyn yhteydessä 



 64 

tietotekniikkatutkinnaksi. ITUKE-työryhmän ensivaiheen tavoite oli valmistella esitys tietotekniik-

katutkinnan ja siihen läheisesti liittyvien asiantuntijapalveluiden valtakunnallisesta järjestämisestä, 

vastuun jaoista ja resurssitarpeista sekä määritellä tietotekniikkatutkinnan yhtenäinen käsitteistö 

tukeakseen PORA - kehittämistyöryhmän työskentelyä ja suunnitelmien valmistelua. Työryhmä-

työskentelyssä oli huomioitava samanaikainen teknisen poliisiylijohtajan asettaman rikostutkinnan 

kehittämistyöryhmän työ. 

Työryhmän valmisteluaika oli ollut lyhyt, mutta työryhmässä oli tiedostettu, että mahdollisimman 

selkeät rakenne- ja resurssiehdotukset oli suunniteltava ja esitettävä ennen PORA-loppuraportin 

valmistumista. Väliraportissa kuvattiin poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden sekä poliisin 

ylijohdon tietotekniikkatutkinnan järjestämisen ja johtamisen nykytila ja tavoitetila sekä esitettiin 

työryhmän ehdotus tavoitetilaan pääsemiseksi. Tärkein osio oli kuitenkin organisaatio- ja johtamis-

rakenteiden esittäminen sekä vastuunjako. Oleellista oli, että johtamisrakenteet olivat linjassa ja 

sovitettavissa PORA-hankkeen organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin. 

Poliisin ylijohdon osalta ITUKE-työryhmä esitti, että mahdollisesti perustettavaan sisäasianministe-

riön poliisiosaston alaisuudessa toimivaan poliisihallitukseen perustettaisi tietotekniikkatutkinnan 

ohjausryhmä. Tietotekniikkatutkinnan ohjausryhmän toiminta perustuisi hankerahoituksen keskitet-

tyyn ohjaamiseen, jotta valtakunnallisesti voitaisiin päättää keskitetyistä laite- ja ohjelmistohankin-

noista, koulutuksen koordinoinnista ja muusta resurssiohjauksesta. Myös poliisin valtakunnallisten 

yksiköiden rooli ja vastuut määriteltiin. Johtamisrakenne pyrittiin luomaan mahdollisimman yksin-

kertaiseksi ja selkeäksi. 

Työryhmän mukaan tietotekniikkatutkintatoiminnolta vaadittavia perusedellytyksiä olivat välirapor-

tissa kootusti, että tietotekniikkatutkinta on päällystövetoista (päätoimisuus), henkilöstö on päätoi-

mista ja tehtävään koulutettua (asiantuntijuus), toiminnolla on toimintaympäristön edellyttämä mää-

rä tutkijoita (toimintakyky, robustisuus) ja että käytössä ovat ajanmukaiset työvälineet, -tilat, laitteet 

ja ohjelmistot (ammattimaisuus). Perusedellytysten toteutumisella tavoiteltiin hyvin ja ammattimai-

sesti johdettua, työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä, jolla on työn tekemisen sekä 

työssä jaksamisen näkökulmista hyvät toimintaedellytykset. Tavoitteeksi tulisi asettaa oppivan or-

ganisaation muodostuminen sekä matala johtamisrakenne.  
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Esityksessä oli keskeistä, että tietotekniikkatutkinta toimintona olisi osana muita poliisilaitoksessa 

tarjottavia asiantuntijapalveluita yhden johdon alaisuudessa. Poliisilaitosten tulisi järjestää tietotek-

niikkatutkinta omalla alueellaan siten, että se pystyisi tuottamaan palveluita viivytyksettä, laaduk-

kaasti ja oikeusvarmasti, niin hallinnon sisällä kuin myös sen ulkoisten asiakkaiden suuntaan. Esi-

tyksen kriittiseksi menestystekijäksi nousi resursointi. Esitettyjen tietotekniikkatutkinnan järjestä-

misehdotusten vaatima henkilöstöresurssikysymys oli kiperä. (Tietotekniikkatutkinnan järjestämi-

nen poliisissa. Työryhmän väliraportti SM104:00/2007.) 

Poliisin hallintorakenteen kehittämistyöryhmän eli PORA-työryhmän loppuraportista järjestettiin 

lausuntopyyntökierros. Hankkeen koordinaattori koosti lausunnoista yhteenvedon 21.4.2008. Tämä 

loppuraportti käsitteli PORA:n 2. vaihetta, eli poliisin ylijohdon, valtakunnallisten yksiköiden, po-

liisin lääninjohtojen sekä Helsingin poliisilaitoksen rakenteellisia kehittämistarpeita. Lausunnonan-

tajat olivat pitäneet työryhmän raporttia ja siinä esitettyjä ehdotuksia ja johtopäätöksiä pääsääntöi-

sesti selkeinä. Arvostelu kohdistui lähinnä turhan ylimalkaiseen taloudellisten vaikutusten sekä 2. 

vaiheen tavoitetasojen suurpiirteiseen arviointiin. 1. vaiheen tavoitetasoista oli tehty huomattavasti 

täsmällisemmät kirjaukset ja jopa päätöksiä. (Yhteenveto lausunnoista. viite: Poliisin hallintoraken-

teen kehittämistyöryhmän (PORA) loppuraportti. Sisäasiainministeriön julkaisusarja 5/2008. 

SM054:00/2006) 

PORA-hankkeen valtakunnallisen työsuunnitelman (SM086:00/2007) mukaan jokaisen läänin tuli 

laatia oma työsuunnitelma valtakunnallisen työsuunnitelman linjausten mukaisesti. Tietotekniikka-

tutkinnan järjestämisvelvoite esitettiin valtakunnallisissa linjauksissa, mutta toteutustapa jätettiin 

avoimeksi. Etelä-Suomen lääninhallituksen poliisin lääninjohdon työsuunnitelman (21.4.2008) mu-

kaan IT-tutkinta tultaisiin hoitamaan itsenäisenä toimintona Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa 

(huom. tietotekniikkatutkinta oli käsitteenä vielä vakiintumaton ja yleisessä käytössä oli epämääräi-

nen IT-termi).  

Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksissa, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen poliisilai-

toksissa sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan poliisilaitoksissa toiminto järjestettäisi tarvittaessa 

osittain yhteistoiminnassa. Oulun lääninprojektiryhmän työsuunnitelmasta (25.4.2008) ei löydy 

erillistä mainintaa tietotekniikkatutkinnan järjestämisestä. Länsi-Suomen läänin työsuunnitelmasta 

(15.4.2008) löytyy oma lukunsa ”Tietotekninen tutkinta ja IT-tutkinta”. Siinä todetaan, että poliisi- 

l 



 66 

aitoksessa tulee olla valmiudet tietoteknisen tutkinnan (ent. digitaalisen todistusaineiston haltuunot-

to) perustasoiseen suorittamiseen. IT-rikosten taktinen tutkinta voidaan sisällyttää suoritettavaksi 

esim. talousrikostutkinnan yhteydessä.  

Itä-Suomen lääninhallituksen poliisiosaston työsuunnitelma (24.4.2008) toteaa rikostutkintaa tuke-

vina tehtävinä, että tietoteknisen tutkinnan (ent. digitaalisen todistusaineiston haltuunotto) merki-

tyksen korostuessa on tavoitteena, että tulevaisuudessa se voisi olla osa rikosteknisten yksiköiden 

toimintaa. Rikostorjuntaa tukevia toimintoja on harkinnan mukaan mahdollista keskittää yhden joh-

don alle toimivaksi rikostorjunnan asiantuntija- ja erityispalveluita tuottavaksi kokonaisuudeksi. 

Keskittämällä näitä toimintoja on mahdollista turvata palveluiden tasapuolinen jakautuminen polii-

silaitoksen sisällä. Lapin läänin PORA-hankesuunnitelmassa (25.4.2008) todetaan, että tekninen 

rikostutkinta hoidettaisi senhetkisellä toimintamallilla ja lisäksi Rovaniemen rikostekniseen yksik-

köön lisättäisi tietotekninen tutkinta-toiminto (ent. digitaalisen todistusaineiston haltuunotto). (Po-

liisin hallintorakenteen kehittämishanke PORA-hanke. I-vaiheen työsuunnitelma Poliisin sisäinen 

julkaisu. SM086:00/2007.) 

Vaikka PORA-hankkeessa poliisilaitosten organisaatiorakenteita suunniteltaessa ja linjatessa pyrit-

tiin yhdenmukaisuuteen ja poliisilaitosten keskinäiseen vertailukelpoisuuteen, läänin poliisiosasto-

jen esittämät työsuunnitelmat osoittivat toteuttamisen kirjon. Toimintaympäristö ja resurssit olivat 

uusien poliisilaitosten aluilla toisistaan poikkeavia. Poliisilaitosten johtamiskulttuuri ja muutosky-

ky- sekä – halukkuus poikkeavat toisistaan. Läänien suunnitelmista oli havaittavissa, että poliisilai-

toksissa linjauksiin suhtauduttiin kireän pakottavina, osassa niistä ylijohdon linjauksista ei juurikaan 

piitattu ja osassa poliisilaitoksen asenne oli poliisitoiminnan kehittämistä tukeva. 

Seitsemänneksi virheeksi Kotter (1996, 2011) nostaa liian varhaisen voitonjulistuksen. Vaiheessa, 

jossa uudistus on vasta kääntymässä voitoksi, johto julistaa sen onnistuneesti läpiviedyksi. Vaarana 

on, että johto antaa viestin kannattajilleen, ettei uudistuksen toteuttamisen puolesta tarvitse enää 

ponnistella. Toisena vaarana on, että realistisemmin asiaa tarkastelevat havaitsevat uudistuksen ole-

van vasta puolivälissä.  Nämä vaarat oli nähtävissä. Poliisin ylin johto keskittyi nyt PORA II vai-

heeseen, eli oman virastonsa Poliisihallituksen perustamiseen. Uusien poliisilaitosten tuli aloittaa 

toimintansa vuoden 2009 alusta. Poliisin ylijohdolta ei varmasti riittänyt aikaa poliisilaitosten tu-

kemiseen, sillä ilmoittautumismenettelyt, virkanimitykset ja palkkausasiat veivät huomion muualle. 

Jälkikäteen arvioituna Kotterin seitsemäs askel muutosten vakiinnuttamiseksi uudessa saavutetussa 

tilanteessa (Don’t Let Up) saavutettiin uusien poliisipäälliköiden peräänantamattomuudella. Kaikis-
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sa poliisilaitoksissa tätä askelmaa ei ehkä saavutettu ja henkilöstö ”valui” takaisin vanhoihin toimin-

tamalleihin. Useita poliisilaitoksia yhdistettäessä toimintakulttuurit törmäävät ja sen sijaan, että po-

liisilaitoksella olisi yksi malli toimia, sen toiminta koostuukin löyhistä entisten toimintamallien si-

doksista. 

Ehdotus sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi valmistui 28.3.2008. Ohjelmaehdotus oli valmisteltu 

laajassa yhteistyössä sisäasiainministeriön johdolla asettamispäätöksen mukaisesti. Työhön oli osal-

listunut yhteensä lähes 200 asiantuntijaa 12 ministeriöstä, 22 virastosta ja laitoksesta sekä 23 järjes-

töstä. Lisäksi työssä olivat olleet mukana Suomen Kuntaliitto ja eräät tutkimuslaitokset. Uusi sisäi-

sen turvallisuuden ohjelma ”Turvallinen elämä jokaiselle” vahvistettiin valtioneuvoston yleisistun-

nossa 8.5.2008. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toteutumiselle vahvistettiin seuranta- ja raportoin-

tijärjestelmä sekä seurannan aikataulu. (Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2008. SM048/2007). 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu lähenteli monin osin Delfoi-tutkimusta ja tulevaan va-

rautuvana ohjelmana siinä on tulevaisuuden tutkimuksen elementtejä. Ohjelman valmistelukirjeessä 

tuotiin esiin, että ohjelman tulisi perustua arvioille tulevasta kehityksestä ja keskeisistä sisäisen tur-

vallisuuden uhkista (Sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008–2011 valmistelu. SM048:00/2007). 

Ohjelman valmistelu perustui laaja-alaiseen asiantuntijayhteistyöhön, jossa kukin asiantuntija pohti 

tulevaisuuden kehitystä ja esitti näkemyksiään tulevaisuuden haasteista ja uhkista. Haasteiden löy-

dyttyä niitä tarkasteltiin aivoriihessä ja pohdittiin yhä uudelleen, olivatko ne relevantteja, puuttuiko 

jotakin vai oliko jokin haaste tai uhka merkityksetön. Tämän jälkeen asiantuntijat pohtivat toimin-

tamalleja ja keinoja, miten valittuihin haasteisiin vastattaisi, millä mittareilla tulosta arvioitaisi ja 

mikä olisi tulevaisuuden tavoitetila.  

Osmo Kuusi kirjoittaa (teoksessa Vapaavuori (toim.) 1993) Delfoi-tekniikasta tulevaisuuden teke-

misen välineenä ja tulevaisuudentutkimuksessa laajasti käytetty asiantuntijamenetelmä. Delfoi-

menetelmää voidaan käyttää arvojen, uusien näkemysten ja ideoiden luomisessa ja tuomisessa poh-

jaksi suunnittelulle ja päätöksenteolle. Menetelmää onkin käytetty arvioitaessa muun muassa yh-

teiskunnallista ja teknologista kehitystä, muotoiltaessa toimintaohjelmia ja keksittäessä keinoja toi-

menpiteiden löytämiseksi. Lisäksi menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa tutkimusongelma on epä-

määräinen ja mahdoton tarkastella yhden täsmällisen analyyttisen tekniikan avulla. Tällöin asian-

tuntijatyhmän arvioinnit saattavat olla arvokkaita ja hyödyllisiä.  



 68 

Delfoi-tutkimuksen onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on löytää paneeliin oikeat 

asiantuntijat, jotka ovat tutkimusaiheen kannalta relevantteja ja edustavat mahdollisimman laajasti 

eri intressitahoja. Sisäisen turvallisuuden sihteeristö kartoitti osallistujat huolella, mutta jätti valmis-

telemaansa asetuspäätöskirjaukseen mahdollisuuden myös asiantuntijaryhmille kutsua tarpeellisiksi 

katsomiaan asiantuntijoita. Pääsääntöisesti delfoi-tutkimuksessa asiantuntijat toimivat anonyymisti, 

mutta sitä voidaan soveltaa myös työryhmässä, jossa anonyymisyyttä ei ole. Tällöin vaarana on 

vahvojen mielipidevaikuttajien mahdollisuus vaikuttaa tuloksiin. Se, onko sisäisen turvallisuuden 

ohjelman laadinnassa ollut voimakkaita vaikuttajia, ei asiakirjoista käy ilmi. Valmisteluun osallistu-

neiden parinsadan asiantuntijan joukosta vaikuttajia kokemuksen perusteella löytyy. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeisiksi tietoverkkorikollisuuden torjunnan kehittämiskohteiksi 

esitettiin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta-asiantuntijaraportin esittämät kehittä-

misehdotukset. Sisäisen turvallisuuden ohjelma otti kantaa myös johtamisrakenteisiin. ”Tavoitteena 

on, että tehokkaan rikostutkinnan varmistamiseksi tietoverkkorikollisuuden torjunnan rajapintoihin 

liittyvät vastuut ja toimintamallit ovat selkeät, tietoverkkorikosten ja ilmiöiden havainnointikyky 

hyvä ja ilmoitusaktiivisuus lisääntyy.”(2008, 52) 

Asettamispäätöksen mukaisesti sisäisen turvallisuuden ohjelmassa oli esitettävä myös konkreettisia 

toimenpiteitä tavoitteiden saamiseksi sekä vastuun jakautuminen ja seurantamittarit. Toimenpide-

ehdotusten esittäminen tutkielmassa sisäisen turvallisuuden ohjelmaan kirjatun mukaisesti on oleel-

lista, sillä ne vaikuttivat suoraan tietotekniikkatutkinnan järjestämiseen poliisissa. Toimenpide-

ehdotuksista on nähtävissä, että niiden toteuttaminen on suurimmaksi osaksi poliisin vastuulla. 

Koska tietoverkkorikollisuuden alatyöryhmän ja ITUKE-hankkeen poliisijäsenet olivat samoja, 

kirjaukset toistuivat tarkennettuina myös ITUKE-hankkeen loppuraportin toimenpidesuosituksissa. 

Koska sisäisen turvallisuuden ohjelma oli valtion periaatepäätös ja tahtotilan osoitus, sen mukaisiin 

toimiin oli poliisissa ryhdyttävä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa seurattiin osana 

hallituksen strategia-asiakirjan seurantaa. 

”Turvallinen elämä kaikille”-loppuraportissa (Sisäasiainministeriön julkaisuja 16/2008. 

SM048/2007) olevat tietotekniikkatutkinnan järjestämistä edistävät sisäisen turvallisuuden ohjel-

man toimenpidekirjaukset olivat: 
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1. Tietoverkkorikoksia koskeva lainsäädäntö tarkistetaan ja varmistetaan viranomaisten riittävät ja 

ajantasaiset tutkintakeinot sekä uusien rikosmuotojen kriminalisointi ja sivustojen ylläpitäjien vas-

tuu. Selvitetään mahdollisuudet hyödyntää nykyistä paremmin eri viranomaisten, kuten tietosuoja-

valtuutetun ja puolustusvoimien, omassa toiminnassaan keräämiä tietoja esitutkintaviranomaisen 

rikostiedustelun ja -tutkinnan tukena sekä keinot, joilla varmistetaan esitutkintaviranomaisen mah-

dollisuudet hyödyntää epäkonventionaalisia tiedonhankintamenetelmiä myös internet-pohjaisissa 

verkoissa ja -palveluissa. Selvitetään identiteettivarkauksien kriminalisoinnin tarpeellisuus.  

2. Poliisin resursseja tietoverkkorikollisuuden torjunnassa ja tutkinnassa vahvistetaan. Lisätään 

verkkovalvontaa ja -tarkkailua ja muiden lainvalvontaviranomaisten osallistumista toimintaan. Tur-

vataan riittävä määrä tietoverkkorikostutkijoita, joilla on tehtävän edellyttämää uusinta ammattitai-

toa tietoverkoista. Kehitetään erityisesti nuorison huomioon ottavia virtuaalisen poliisitoiminnan 

malleja internetissä.  

3. Lisätään ilmoitusaktiivisuutta. Poliisi tarjoaa keskitetyn palvelujärjestelmän, jonka kautta yksit-

täiset kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat helposti ilmoittaa epäillystä tai todetuista verkkoon 

kohdistuvista uhista, verkkoa hyväksikäyttävistä rikoksista tai muusta epäilyttävästä materiaalista. 

Palvelujärjestelmään liitetään tietoverkkorikollisuuden estämisen ja haittojen vähentämisen kannal-

ta olennaista tietoa ja oheistusta. Ilmoitusaktiivisuuden edistämiseksi ja tehokkaan tutkinnan tur-

vaamiseksi laaditaan opas mahdollisille tietoverkkorikoksen kohteeksi joutuneelle 

4. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaedellytykset turvataan ja viranomaisten osaamista kehitetään 

sisällyttämällä lainvalvontaviranomaisten ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen tietotekniikka-

rikollisuutta käsitteleviä opintoja. Viranomaiset järjestävät erikoistumiskoulutusta, jotta lainvalvon-

taviranomaisten edellytykset vaikeiden ja laajojen tietotekniikkarikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, 

syyteharkintaan saattamiseksi sekä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiseksi paranevat. Poliisi 

kokoaa säännöllisesti yhteenvedon tietotekniikkarikoksista, jonka tarkoitus on lisätä esitutkintavi-

ranomaisten, syyttäjien ja oikeuslaitoksen tietämystä tietotekniikkarikollisuuden vallitsevasta tilan-

teesta, siihen liittyvistä uusista ilmiöistä sekä tutkinnan haasteista. Viranomaiset varmistavat osaa-

mistason koko rikosprosessiketjun osalta tietotekniikkarikosten rikosvastuun tehokkaaksi toteutta-

miseksi muun muassa syyttäjäviranomaisiin ja oikeuslaitokseen kohdennettavalla koulutuksella. 

Tietotekniikkarikollisuuden torjunnassa toimivien viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ylläpide-

tään ja kehitetään erityisesti teknologiayhteistyön, menetelmäkehityksen ja koulutuksen keinoin.  
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Sisäisen turvallisuuden ohjelma ”Turvallinen elämä jokaiselle” sisälsi kaikkiaan 74 toimenpide-

ehdotusta, joista 20 toimenpide-ehdotuksen toteutuksen koordinointi oli sisäasiainministeriön polii-

siosaston vastuulla. Näiden toimenpiteiden toteutukseen osallistumisen lisäksi poliisin tuli osallistua 

myös muiden vastuutahojen koordinoimien toimenpiteiden toteutukseen. Jotta poliisin toteutuksen 

koordinoinnin vastuulla olevat sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide-ehdotukset voitaisiin 

käytännössä toteuttaa, oli vastuu poliisin sisällä jaettava eri poliisin yksiköille. Tästä syystä SM:n 

poliisiosasto antoi 13.6.2008 toimeksiannon (SM102:00/2008) laatia suunnitelmat poliisin vastuulla 

olevien toimenpide-ehdotuksen toteutuksen suunnittelusta ja myöhemmin suunnitelmien toteuttami-

sesta.  

Julkisuusperiaatteen mukaisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide-ehdotuksen toteutuk-

sessa pääperiaatteena pidettiin julkisuutta ja avoimutta. Julkisia toteutussuunnitelmia laadittaessa oli 

otettava huomioon sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmien tarkentavat raportit. Toimek-

siannon oheen liitettiin suunnitelmapohjat, joihin oli kerätty perustietoa toteutettavasta toimenpi-

teestä. Toimeenpanosuunnitelmasta tuli ilmetä toimenpiteen toteutustapa, yhteistyötahot ja näiden 

vastuut, nimetyt vastuuhenkilöt, aikataulut väli- ja lopullisine tavoitteineen sekä seurannan mittarit 

ja/tai seurantatapa.  

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide-ehdotusten toimeenpanon etenemistä poliisihallinnon 

osalta seurattiin kokonaisvaltaisesti ensimmäisen kerran sisäasiainministeriön poliisiosaston 

17.11.2010 järjestämässä Sisäisen turvallisuuden ohjelman seurantaryhmän järjestäytymiskokouk-

sessa. Kokoukseen kutsuttiin kaikki ehdotusten täytäntöönpanoon ja koordinointiin osallistuvat po-

liisin edustajat. Kolmituntisessa kokouksessa käsiteltiin kaikkien poliisiosaston vastuulle annettujen 

toimenpiteiden eteneminen tehtyjen toimeenpanosuunnitelmien pohjalta.  

Tietotekniikkarikosten lainsäädännön osalta todettiin, että lainsäädäntöselvitys ei ollut käynnistynyt 

henkilövaihdoksista johtuen. Toinen toimenpide-ehdotus koski tietotekniikkatutkinnan resursseja ja 

kokouksessa todettiin, että henkilöresurssien ja laitteistojen osalta toimenpiteen toteutus oli kiinni 

erillisestä rahoituksesta, koska rahoitusta ei muutoin ollut. Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelman 

toimenpide piti sisällään toimet keskitetyn palvelujärjestelmän luomisesta ilmoitusaktiivisuuden 

lisäksi. Kokouksessa todettiin, että toimenpide liittyi yritysturvallisuuskokonaisuuteen ja tuotiin 

esiin, että on jo olemassa mahdollisesti soveltuva valmis tai ainakin hyödynnettävissä oleva mal-

liopas yrityksille niihin kohdistuvien tietoturvarikosten ehkäisemiseksi. 
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Neljäs toimenpide-ehdotus poliisin tietoteknisestä koulutuksesta oli sen sijaan edennyt selvästi. Po-

liisiammattikorkeakoulusta perusopetukseen oli sisällytetty tietotekniikkatutkinnan opetusta. Suun-

nitelma täydennyskoulutuksen toteuttamisesta oli valmis. Vuoden 2009 aikana keskusrikospoliisi 

tulisi järjestämään pari koulutustilaisuutta tietotekniikkarikosten tutkinnasta kokeneille poliisimie-

hille. Lopuksi todettiin, että poliisin ylijohdossa oli nyt virallisesti nimetty tietotekniikkatutkinnan 

vastuuhenkilö. (Sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestäytymiskokous 17.11.2008. Kokouspöytä-

kirja.) Todettakoon, että tietotekniikkatutkinnan kehittämisestä vastaaminen oli vain osa henkilön 

toimenkuvaa. Vasta vuonna 2010 Poliisihallitukseen nimettiin henkilö, jonka päätoimisena vastuu-

alueena oli tietotekniikkatutkinta. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman ”Turvallinen elämä kaikille” toimenpide-ehdotusten täytäntöön-

pano takelteli paperilla tarkasteltuna. Kehittämis- ja pohjatyötä täytyi tehdä ennen kuin toimenpide-

ehdotusten toteutus oli aloitettavissa. Samanaikaisesti mylläävä organisaatiouudistus sitoi poliisin 

henkisiä ja fyysisiä voimavaroja hallintorakenneuudistuksen valmisteluun ja muutokseen varautu-

miseen. PORA-hanke vei huomattavasti suuremman huomion poliisin omana suurena hankkeena 

kuin poikkihallinnollisen sisäisen turvallisuuden ohjelman täytäntöönpano. Myös työmäärä jakautui 

tässä suhteessa eli voimavarat kiinnitettiin ensisijaisesti PORA-hankkeeseen.  

Jatkuva kiireen tunne ylläpiti työtehoa, mutta myös väsymisen merkkejä alkoi esiintyä. Oman ase-

man ja työn jatkumisen epävarmuus ulosmittasi henkilöstöstä kaiken irrotettavissa olevan tehon. 

Roberg ja Kuykendall toteavat (1997), että työmäärään perustuva resurssitarpeiden määrittämien 

edellyttää hienostunutta tiedon käsittelyä, työsuoritusten standardoimista, tarkkaa käsitystä yhteisön 

ja yhteiskunnan odotuksista sekä suoritusten priorisointia. Työmäärän määrittäminen ei ole helppoa 

ja sitä Robergin ja Kuykendallin mukaan harvoin käytetään koko poliisin johtamisessa, mutta se 

olisi hyödynnettävissä tiettyjen toimintojen sisäisessä järjestämisessä.  

Osattiinko ylijohdon ja sen teettämän työn määrää kohdentaa oikein ja kohtuudella? Jälkikäteen 

onnistumista voi arvioida määrällisesti esimerkiksi henkilöiden hakeutumisella toisiin tehtäviin tai 

sairaslomapäivien lisääntymisenä. Aihetta lienee syytä pohtia arvioidessa muutoksen johtamista. 

New Public Management (NPM), suom. ”uusi julkisjohtaminen” on Boxall & Purcell’n (2008) mu-

kaan haastanut julkisen sektorin toimintamallit. Yksilötasolla tämä on tarkoittanut suurempaa vas-

tuullisuutta tuloksen tekemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtamismallilla voidaan kuvailla 

poliisin johtamista tulos- ja tilanne- yms. johtamismallien tavoin. Työmenetelmät ja töiden järjeste-

ly - eli valinnat siitä mitä tehdään, missä tehdään, kuka tekee ja miten (eli inhimillisten resurssien 
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johtaminen) - ovat elintärkeitä niin operatiiviselle kuin strategiselle johtamiselle organisaatiossa. 

Työolosuhteiden tulisi olla työn teon mahdollistavia ja siihen kannustavia. Työntekijälle olisi annet-

tava mahdollisuuksien rajoissa liikkumatilaa työn suorittamistapojen suhteen ja sekä mahdollisuus 

hyödyntää taitojaan sekä kykyjään monipuolisesti. Julkisjohtamisen, kuten ei minkään muunkaan 

johtamisen malli, suosittele hyvänä johtamisena ihmisten loppuun ajamista tai työtehtävien epäta-

saista jakamista. Käytännössä ahkeraa työntekijää kuitenkin palkitaan lisätehtävillä. Palkitseminen 

tutkitusti lisää organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta työtyytyväisyyden parannuttua. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman julkaisun jälkeen poliisijohdon täytyi huomioida ohjelman linja-

ukset suunnittelu- ja kehittämistoiminnassaan. Esimerkiksi sisäasiainministeriön poliisiosasto mää-

ritteli syyskuussa 2008 niin kutsutut rikostorjunnan keihäänkärjet vuodelle 2009. Määrittely tehtiin 

vuoden 2009 tulossopimusvalmisteluja varten. ”Keihäänkärkiä” oli viisi, joista ensimmäiseksi ja 

tärkeimmäksi nousi rikostorjunnan tuloksellisuuden säilyttäminen PORA I muutoksen myötä. Heti 

toisena keihäänkärkenä oli järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, kolmantena sisäisen turvallisuu-

den ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi sekä viimeisenä siirtyminen tie-

tojohtoiseen poliisitoimintaan. Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen sisältyi käytännössä kaikkiin 

edellä mainittuihin ”keihäänkärkiin”. (Rikostorjunnan keihäänkärjet. Tulossopimusvalmistelu vuo-

delle 2009.) 

Tietotekniikkatutkinnan järjestämistarve sinetöitiin valitettavalla ja järkyttävällä tapahtumalla. 

Syyskuun 23. päivä 2008 Kauhajoella Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tiloissa nuori Matti Saari 

surmasi kymmenen ihmistä ja lopuksi itsensä. Saaren tausta oli samankaltainen kuin vuotta aiem-

min koulusurmiin syyllistyneen Auvisen. Myös Saari oli osallistunut internetin yhteisöpalveluiden 

keskusteluihin ja ladannut uhkaavia videotiedostoja videopalvelimiin. 

Tapaus herätti kuohunnan sisäasiainministeriössä. Vasemmisto-oppositiosta vaadittiin sisäasiainmi-

nisteriä eroamaan, pääministeri otti puheeksi aselain muutoksen ja poliisi uudisti pikaisesti ampu-

ma-aseiden hallussapitolupien myöntämisohjeistuksen. Nyt poliisille sateli kysymyksiä siitä, miten 

oli mahdollista näin järkyttävän tapahtuman toistuminen? Mitkä ovat poliisin resurssit ja miten po-

liisi estää jatkossa tapahtumien toistumisen? Todettakoon, että Auvisen surmateon taustojen selvit-

tyä todettiin, että moni asia yhteiskunnassamme oli Auvisen kohdalla mennyt pieleen eikä poliisia 

pidetty yleisen mielipiteen mukaan vastuunkantajana tai syntipukkina tapahtuneeseen. Poliisi oli 

kuitenkin myöntänyt aseiden hallussapitoluvat molemmissa tapauksissa. Aselupien myöntämispe-

rusteiden kiristämisen lainsäädännöllinen valmistelu oli ensisijaisesti käynnistettävä projekti. Ennal-
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ta estävyyden valossa tietoverkkotarkkailu ja poliisin toimiminen avoimesti internet-yhteisöissä oli 

yhdessä koulujen nimikkopoliisijärjestelmän kanssa avainasemassa ja toimintojen luomiseksi edel-

lytettiin poliisilta nopeaa reagointia. Toimia vaadittiin ja toimiin ryhdyttiin. 

Tietoverkkojen tarkkailu vaatii muitakin taitoja kuin kykyä surffailla internetissä. Koska virtuaali-

maailmassa todistusaineisto on lopullisesti hävitettävissä hetkessä ja toisaalta todistusaineisto voi 

olla myös vuosikausia esiin kaivettavissa riittävällä ammattitaidolla ja laitteistolla, oli selvää, että 

poliittinen tahtotila muuttui erittäin myönteiseksi ”nörttipoliisitoiminnalle”. Poliisin koulutustarve 

ja resurssiohjauspaine oli ilmeinen. ITUKE-työryhmän toimenkuvaa laajennettiin ja siihen tuli lisä-

tä ehdotukset sekä edellytykset tietoverkkotarkkailun järjestämiseksi. 

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä oli kokouksessaan 5.11.2008 käsitellyt toimia sisäisen tur-

vallisuuden ohjelman toimeenpanon tehostamiseksi Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien johdosta. 

Poliisi sai toimeksiannon laatia selvitys siitä, miten ja millaisessa aikataulussa ns. ”Red Button” tai 

vastaava ilmoitusjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä käytännön toimenpiteitä käyttöönotto 

edellyttää. Määräajaksi selvitykselle asetettiin 15.12.2008. SM:n poliisiosasto laati 14.12.2008 si-

säisen turvallisuuden ministeriryhmälle taustamuistion menettelytapaohjeesta Internet-

palveluntarjoajille sekä Internet-vihjeilmoitusjärjestelmän luomisesta kansalaisille. Toimenpiteet 

toteutettiin nopeutetussa aikataulussa. (Menettelytapaohje Internet-palveluntarjoajille sekä Internet-

vihjetietojärjestelmän luominen kansalaisille. Taustamuistio sisäisen turvallisuuden ministeriryh-

mälle 12.12.2008.) 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston laati sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle 20.11.2008 osoi-

tetun taustamuistion internet-valvonnan tehostamisesta. Yksi sisäisen turvallisuuden ohjelman toi-

menpiteitä oli luoda kansalaisille nykyistä helpompia keinoja ilmoittaa verkossa olevaa rikollista 

aineisto poliisille. Toiminnalle on haettu mallia Norjasta, jossa on käytössä ns. ”Red Button”, jolla 

tarkoitetaan internetin keskustelu- ja yhteisöpalstoihin sijoitettua yhteydenottopainiketta. Tätä pai-

niketta käyttämällä saa yhteyden viranomaisen vihjepostilaatikkoon. Ficom ry, Microsoft, SM:n 

poliisiosasto sekä LVM kokoontuisivat joulukuussa 2008 pohtimaan järjestelmän käyttöönottoon 

liittyviä teknisiä ja taloudellisia seikkoja. Tätä aiemmin poliisiosaston ja operaattoreiden välinen 

yhteistyö oli jo käynnistetty ja useat moderaattorit eli keskustelu- ja yhteisöpalstojen ylläpitäjät oli-

vat valmiita lisäämään omavalvontaa. Koulusurmien aiheuttama julkisuus ja häly lisäsivät todennä- 
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köisesti kolmannen sektorin omaehtoista aktiivista osallistumista. Vastaavanlaisten tapahtumien 

toistumisen ehkäisy oli kaikkien osapuolien etu. (Internet-valvonnan tehostaminen. Taustamuistio 

sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle. 20.11.2008.) 

Eduskunnan kyselytunnille 20.11.2008 tuli sisäasiainministeriön poliisiosaston laatia ministeri 

Holmlundille muistio poliisin hallintorakenneuudistuksen vaikutuksista rikostutkinnan tulokselli-

suuteen sekä tietotoverkkorikollisuuden torjunnasta ja siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyös-

tä. Poliisin hallintorakenteen uudistuksen ensimmäinen vaihe käynnistyisi 1.1.2009 alkaen, jolloin 

poliisipiirien määrä vähenisi 91 kihlakunnan poliisilaitoksesta 24 poliisilaitokseen. Poliisin hallinto-

rakenteen uudistamishanketta kiinnostavampaa lienee ollut kyselytunnilla käyty keskustelu kou-

lusurmien jälkilöylyissä poliisin toimista tietoverkkorikollisuuden ennalta estämiseksi ja siihen liit-

tyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta eduskunnan 

kiinnostus asiaa kohtaan osaltaan edesauttoi tietotekniikkatutkinnan pysymistä poliittisena keskus-

teluaiheena. Poliittinen tahtotila muuttui jatkuvasti suopeammaksi. (Sisäasiainministeriön poliisi-

osasto. 2008. Taustamuistio 19.11.2008. Eduskunnan kyselytunti 20.11.2008.) 

Sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön johdot tapaavat säännöllisesti ja käsittelevät asioita, jotka 

leikkaavat molempien hallinnonaloja tai joilla on vaikutusta toinen toisen hallinnonalan toimintaan. 

24.11.2008 tapaamisen aiheita olivat tietoyhteiskunnan kohdistuvat uhkat sekä sisäisen turvallisuu-

den ohjelman edellyttämät toimenpiteet. Sisäasianministeriön poliisiosastolla valmisteltiin tapaa-

mista varten taustamuistio (Taustamuistio 18.11.2008. Tietoverkkorikollisuuden kasvavat uhkaku-

vat. SM-OM tapaaminen 24.11.2008.) Oleellista tietotekniikkatutkinnan kannalta oli, että eri minis-

teriöt toimivat omalla hallinnonalallaan yhteistyössä yhteisesti valittuun suuntaan. 

Keväällä 2008 uudeksi poliisiylijohtajaksi valittu Mikko Paatero oli kiinnittänyt huomiota poliisin 

hallintorakenneuudistuksessa erityisesti poliisin johtamiseen. Poliisiylijohtaja asettikin 7.11.2008 

uusien poliisilaitosten johtoryhmien kehittämishankkeen SM086:00/2007. Asettamispäätöksessä 

kehittämishankkeen tavoitteeksi asetettiin, että hankeen tavoitteen oli tukea poliisin hallintoraken-

neuudistuksen toteutusta ja uusien toimintansa aloittavien poliisilaitosten toimintaa kolmella tasolla; 

kehittämällä ja levittämällä johtoryhmätyöskentelyä ohjaavia valtakunnallisia käytäntöjä, tukemalla 

johtoryhmien jäseniä löytämään johtoryhmälle ja johtoryhmätyölle kuuluva rooli hyvin johdetussa 

poliisilaitoksessa sekä varmistamalla, että johtoryhmätyössä ja tulevien poliisilaitosten johtamisessa 

huomioidaan jatkuvasti henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden merkitys. (Uusien 
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poliisilaitosten johtoryhmien kehittämishanke. SM086:00/2007.) Johtamisjärjestelmien ja  

-rakenteiden merkitys oli uudistuksen onnistumisen kannalta tärkeää niin PORA- kuin ITUKE-

hankkeissa. 

IT-tutkinnan järjestämisen työryhmän loppuraportti ”Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen poliisis-

sa” julkaistiin hankkeelle asetetun määräajan puitteissa 16.12.2008 (Poliisin ylijohdon julkaisusarja 

7/2008. SM104:00/2007). Loppuraportin tärkein tehtävä oli tehdä esitys käytännössä uuden toimin-

non valtakunnallisesta ja yhdenmukaisesta järjestämisestä. Työryhmä esitti järjestämisehdotukses-

saan toiminnolta vaadittavat perusedellytykset, joita olivat muun muassa tietotekniikkatutkinnan 

päällystöjohtoisuus, henkilöstön päätoimisuus ja tehtävään koulutus, tutkijoiden määräytyminen 

toimintaympäristön mukaan sekä työvälineiden ja tilojen ajanmukaisuus. Perusedellytysten toteut-

tamisella tavoiteltiin hyvin ja ammattimaisesti johdettua toimintaa, työhönsä sitoutunutta ja moti-

voitunutta henkilöstöä, jolla on työn tekemisen sekä työssä jaksamisen näkökulmista hyvät toimin-

taedellytykset. Tavoitteena olisi oppivan organisaation muodostuminen sekä matala johtamisraken-

ne. 

Työryhmällä oli koko työskentelyn ajan johtoajatuksena toiminnon järjestämisessä johtamisen nä-

kökulma. Sovitettaessa tietoteknistä tutkintaa ja tietotekniikkarikostutkintaa uusien poliisilaitosten 

organisaatiorakenteisiin, työryhmä tarkasteli, mahdollistivatko muodostettujen poliisilaitoksien 

toimintaympäristöt erilaisten asiantuntijapalvelu- ja erityistoimintojen yhdistämisen yhtenäisen joh-

tamisrakenteen alle. Toimintoja oli mahdollista käsitellä johtamisen näkökulmasta yhtenä palvelua 

tuottavana kokonaisuutena. Näin turvattaisiin myös johtamistoimintojen substanssiosaaminen tieto-

tekniikan erityistoiminnossa. Eri toiminnoista olisi mahdollista muodostaa yhden johdon alaisuu-

dessa laajemmin toisiaan ja koko poliisitoimintaa kattavasti sekä monipuolisesti palvelevia koko-

naisuuksia. Näitä palveluntuottoluontoisia toimintoja olisivat tietoteknisen tutkinnan ja vaativan 

tietotekniikkarikostutkinnan ohella muun muassa rikostiedustelu, analyysi (operatiivinen ja strate-

ginen), rikoshyödyn jäljittäminen, liiketoimintakiellon valvonta, tarkkailu, tekninen tarkkailu sekä 

tekninen tutkinta (ts. perinteinen rikostekninen tutkinta). 

Loppuraportissa todetaan, että perinteisesti osaamisen keskittyminen avainhenkilöille on tehnyt 

organisaatioista ja erityistoiminnoista haavoittuvia (esimerkiksi koulutuspoistumat, lomat, sairastu-

miset, siirtyminen muihin tehtäviin). Toimintojen yhdistäminen voidaan nähdä organisaation sisäi-

seksi turvaverkottumiseksi, jolla tavoitellaan vahvaa ja toinen toistaan tukevaa toimintakokonai-

suutta. Kokonaisuus eheytyisi johtamisen kautta. Luonteeltaan samankaltaisia toimintoja tarkoituk-
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senmukaisella ja järkevällä tavalla yhdistämällä olisi mahdollista luoda nykyistä toimintakykyisem-

piä, organisatorisesti ja työnjohdollisesti joustavampia yksiköitä. Toimintojen yhdistämisellä tarkoi-

tetaan erityisesti toimintojen yhdistämistä johtamisen - ei tekemisen - tasolla. Toimintojen yhdistä-

misen olisi perustuttava tarveharkintaan, jolla tavoitellaan paikalliseen toimintaympäristöön sovel-

tuvia joustavia rakenteita.  

Toiminnoilta vaadittavan henkilöresursoinnin minimimäärän arviointi valtakunnallisesti yleisellä 

tasolla ei ollut yksinkertaista, koska arviointiin vaikuttavat tekijät vaihtelivat paikallisesti. Työryh-

mä totesi, että tietotekniikkatutkinnan osalta peruslähtökohtana ja -vaatimuksena on työtä tekevien 

henkilöiden päätoimisuus mainitussa tehtävässä. Päätoimisuudella pyritään sitouttamaan työntekijä 

ja työnantaja toiminnan kehittämiseen sekä luomaan pohja ammattimaisuudelle, erikoistumiselle ja 

asiantuntijuudelle. 

Tietotekniikkatutkinnan järjestämisessä työryhmä päätyi pohdinnoissaan siihen lopputulokseen, että 

yksittäisen poliisilaitoksen mahdollisuudet tuottaa ja tehdä tietotekniikkatutkinnan vaatimia eri toi-

mintoja ammattimaisesti ja toimintavarmuus ylläpitäen edellytti minimissään kahden henkilön si-

joittamista tehtäviin. Tällä ”kahdentamisella” tavoitellaan ensisijaisesti toimintakyvyn säilyttämistä 

vaihtuvissa tilanteissa. Sillä on myös olennainen merkitys työssä jaksamisen ja työkyvyn ylläpidon 

kannalta. Työryhmä syvensi näkemystään loppuraportissa esittämällä yksityiskohtaisemmin toi-

minnon järjestämisen poliisihallituksessa, valtakunnallisissa yksiköissä ja paikallispoliisissa. 

Työryhmä käsitteli myös tietoverkkotiedustelua ja sen järjestämistä valtakunnan tasolla. Tietoverk-

kotiedustelu ei kuulunut varsinaisesti työryhmän asettamismääräyksen mukaiseen perustehtävään. 

Aihe nostettiin työryhmässä esille jo alkukesästä 2008, koska mahdollisesti järjestettävällä tieto-

verkkotiedustelun organisoinnilla katsottiin olevan vaikutuksia varsinaisen tietotekniikkatutkinnan 

resursointiin ja toimintoihin. Kauhajoen koulusurmien jälkeen tietoverkkotiedustelun merkityksestä 

ja käytännön toteutuksesta käytiin vilkasta keskustelua mediassa ja hallinnonalan sisällä. Työryh-

män näkemyksen mukaan poliisin tietotekniikkatutkinnan perustoimintojen organisointi ja resur-

sointi tulisi olla ensisijainen tehtävä, ennen tietoverkkotiedustelun kaltaisten erityistoimintojen jär-

jestämistä. Työryhmä olikin ehdottanut, että valtakunnallisen tietoverkkotiedustelun tekninen kehit-

täminen ja operatiivisen käytön suunnittelu on aloitettava oma projektinaan. Tietotekniikkatutkin-

nan ja tietoverkkotiedustelun kehittämisen ohessa olisi myös luotava valtakunnallinen, keskitetty 

internet vihjetietojärjestelmä (ns. Red Button) ja poliisin on edelleen kehitettävä tietoverkoissa ta-

pahtuvaa toimintaansa (esimerkiksi lapsipornografian suodatustoiminta ja virtuaalipoliisitoiminta). 
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Loppuraportin lopussa työryhmä esittää vielä näkemyksensä, jonka mukaan tietotekniikkatutkinta 

tulee tarvitsemaan myös oman valtakunnallisen strategiansa. Strategian valmistelu oli työryhmässä 

nähty tarpeelliseksi aloittaa poliisin hallintorakenneuudistuksen jälkeen, kun poliisihallinnon ja tie-

totekniikkatutkinnan rakenteet on päätetty. (Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen poliisissa. Polii-

sin ylijohdon julkaisusarja 7/2008. SM104:00/2007.) 

Vuosi 2008 oli kuluttava koko poliisihallinnolle. PORA-hankeprojektin toimeenpanon aikataulua 

kiristettiin ja siihen liittyvä valmistelutyö alkoi vähitellen kuormittaa koko poliisihallintoa. Se häi-

ritsi poliisihallinnossa johtamista ja poliisin kykyä suorittaa sille määrättyjä lakisääteisiä tehtäviä 

kaikilla organisaation tasoilla. Schein (2009) kirjoittaa oppimis- ja eloonjääntiahdistuksesta muutos-

tilanteessa. Näillä hän tarkoittaa, että muutoksessa henkilö kokee itsensä osaamattomaksi, kokee 

pakkoa pysyä tuottavana, pelkää ajattelutapojensa olevan vääriä ja pelkää ajautuvansa ulos uudel-

leen muodostuvista ryhmistä. Muutosten johtajien täytyy kaikilla muutostasoilla liennyttää ahdis-

tusta, mikä vaikuttaa organisaation toimintakykyyn. 

Myös poliisin ylijohdon ohjaus ja tuki kentälle heikkeni, koska kaikki huomio oli keskittynyt hallin-

torakenteen uudistukseen. Muut hankkeet ja kehittämistoimet eivät edenneet, ellei niillä ollut liitty-

mäpintoja joko PORA-hankkeeseen tai sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun. Tätä mieltä 

oltiin yleisesti poliisin ylijohdon valmistelijatasolla ja sama viesti välittyi myös kentältä. Stenvallin 

ja Virtasen mukaan (2007) työteho saattaa heilahtaa muutostilanteessa alaspäin jopa 25–30 prosent-

tia. Epävarmuus henkilöstön työpaikoista, sijoittautumisesta ja palkkauksesta loi väistämättä nega-

tiivista ilmapiiriä, mitä johdon tuli vakuutteluillaan liennyttää. Toisaalta myös johdon henkilöillä oli 

epätietoisuutta asemastaan uudessa organisaatiossa, jossa kaikkien tuli hakea virkaa virkanimitys-

prosessin tai ilmoittautumismenettelyn kautta. Uusia hankkeita ei uskallettu aloittaa eikä voimia 

vanhojen hankkeiden eteenpäin viemiselle ollut. Poliisitoiminnassa tyydyttiin vain välttämättömän 

toteuttamiseen. Päätöksiä ei uskallettu eikä niitä kannattanut tehdä, koska tulevaisuus koettiin epä-

varmaksi. PORA-hankkeen 2-vaiheen lopputulosta odotettiin ja jännitettiin. 

Paikallispoliisissa PORA-hankkeen 1-vaihe muuttui todellisuudeksi vuoden 2009. Kotterin (1996 ja 

2011) viimeisenä askelmana muutosjohtamisessa on uusien toimintatapojen juurruttaminen toimin-

takulttuuriin (Make it Stick). Vanhoista toimintamalleista poisoppiminen on hidasta. Vielä hitaam-

paa on niiden taustalla olevan organisaatiokulttuurin muovautuminen. Viimeisenä kahdeksantena 

virheenä Kotter nostaa esiin sen, että muutosta ei juurruteta organisaatiokulttuuriin. Muutoksen to-

teutuminen vie aikaa, kunnes se juurtuu organisaation rakenteisiin; ajattelutapoihin, arvoihin ja toi-
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mintakulttuuriin. Muutos tapahtuu vasta, kun siitä tulee ”tapa, jolla täällä toimitaan”. Uudistuspro-

sessi on tosiasiallisesti paljon pitempi kuin mitä yleensä arvioidaan ja ajatellaan. Perinteitä tulee 

kunnioittaa ja poimia niistä löytyvä organisaatiomuutosta tukeva näkökulma. Organisaation raken-

teiden tulee tukea ja edesauttaa uudistuksen juurtumista. Uudistuksen toteutumisen ja vaikutusten 

arviointi tulee toteuttaa vasta vuosien jälkeen. Toimintakulttuurit törmäävät useimmissa uusissa 

poliisilaitoksissa yhä, mutta pikkuhiljaa poliisiasemien kulttuurit yhtenäistyvät tarpeellisessa mää-

rin.  

Schein (2009) esittää kolme mahdollista mallia yrityskulttuureita yhdistettäessä. Ensimmäisen mal-

lin mukaan kulttuurit säilyvät erillisinä. Esimerkiksi poliisilaitosten yhdistäminen yhdeksi poliisilai-

tokseksi ei tarkoita kulttuurien automaattista yhdentymistä. Poliisilaitokseen kuuluvilla poliisiase-

milla voi olla ja säilyä oma erillinen toimintakulttuuri. Toinen mahdollisuus on, että kulttuureista 

yksi on hallitseva ja kolmas vaihtoehto on, että kulttuurit sekoittuvat tai yhdistyvät. kolmatta vaih-

toehtoa pidetään yleensä toivotuimpana, koska siinä olisi toiveena parhaiden piirteiden valitseminen 

eri yrityskulttuureista. Parhaiden käytänteiden valitseminen ja käyttöönotto ei ole kuitenkaan niin 

helppoa kuin voisi kuvitella. Jokaisen kulttuurin tapa toimia on yleensä sen kulttuurin jäsenten mie-

lestä paras tapa toimia. 

Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta vuosi 2008 oli kulta-aikaa. Asioiden etenemistä 

edesauttoivat valitettavat koulusurmat enemmän kuin poliisin toimet tai politiikkaohjelmat tietotek-

niikkatutkinnan edistämiseksi. Kaikkia järkyttäneet koulusurmat muuttivat poliittista tahtotilaa ja 

tietotekniikka- ja tietoverkkorikollisuuden torjunnalle esitettiin resursseja. Poliisilta edellytettiin 

välittömiä toimia.  

Sosiaalinen media alkoi kiinnostaa poliisia paitsi rikostorjuntakohteena myös markkinointivälinee-

nä. Poliisi valmistautui valloittamaan sosiaalisen median eri muotoja. Vuonna 2008 lanseerattiin 

myös nörttipoliisin käsite. Yleinen ilmapiiri oli myönteinen poliisin suorittamalle tietoverkkoval-

vonnalle vaikka poliisivaltiosta pelottelevia soraääniä kuului. Tietotekniikkatutkinnasta tuli myös 

muoti-ilmiö poliisin sisällä ja tietotekniikkatutkinnan tukijat takoivat kun rauta oli kuumaa. Poliisin 

johto linjasi tietotekniikkatutkinnan kehittämistoimet korkealle PORA-hankkeen resurssipaineista 

huolimatta. Poliisin toimintaa ohjaaviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä tulossopimuksiin saa-

tiin lukuisia tietotekniikkatutkintaa käsitteleviä ja sivuavia kirjauksia. 
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5.5 Vuosi 2009, jalkautumisen aika 

Kauhajoen ja Jokelan kouluampumistapaukset saivat aikaan lumivyöryn poliisin tietotekniikkatut-

kinnan kehittämisen alalla. Sosiaalinen media ja Internetin turvallisuus huolestutti niin kansalaisia 

kuin poliitikkoja. Viranomaisilta odotettiin välittömiä toimia. Tammikuun alussa 2009 Internet-

vihjetietojärjestelmän kehittäminen vauhdittui. Keskusrikospoliisin tekninen asiantuntijapalvelu teki 

esityksensä järjestelmän teknisestä toteutuksesta. (Internet-vihjetietojärjestelmä. 9.1.2009.) Tieto-

verkkotiedustelua oli siihen asti suoritettu sangen suppeassa mittakaavassa ja poliisin vihjetietojär-

jestelmät olivat käytännössä paikallisia yrityksiä palvella kansalaisia ja torjua rikollisuutta. Valta-

kunnallista esitetyn kaltaista vihjetietojärjestelmää ei ollut aiemmin ollut.  

Koulusurmat aiheuttivat liikehdintää myös ulkomaisissa viranomaisissa. Sisäasiainministeriö järjes-

ti kansainvälisen koulusurmia käsittelevän seminaarin keskusrikospoliisin tiloissa Vantaalla 

22.1.2010. Seminaariin oli ilmoittautunut yhteensä noin 40 henkilöä 14:sta EU:n jäsenmaasta. Se-

minaarin tavoitteena oli tuoda esille eri maiden kokemuksia koulusurmista ja muista vastaavista 

aseellisista tilanteista. Seminaari on osa EU:n jäsenvaltioiden poliisitoiminnan yhteistyötä ja tieto-

jenvaihtoa. Tilaisuuden avasi poliisiylijohtaja Mikko Paatero, joka avauspuheessaan korosti asian-

tuntijayhteistyön merkitystä ja toimenpiteiden kehittämisen tärkeyttä vastaavanlaisten tapahtumien 

estämiseksi. (Ehdotelma poliisiylijohtajan avauspuheeksi koulusurmaseminaarissa 22.1.2009.) 

Tietotekniikkatutkinnan näkökulmasta merkityksellistä oli tilaisuudessa todettu johtopäätös, jonka 

mukaan tietoverkkotiedustelu ja -analyysi olivat elintärkeässä roolissa koulusurmien ennalta estä-

miseksi (Chair’s Conclusions of the EPCTF Seminar Concerning the Best Tactical Practises of the 

Police in School Shooting Incidents 22.1.2009). Tietoverkkotiedustelu on yksi toimista, jonka tarve 

realisoitui vasta koulusurmien jälkeen. Toiminnon lobbaaminen, kehittämistyö ja toiminnon käyn-

nistämisyritykset olivat aloitettu jo aiemmin. Tekijöiden aktiivisuus Internetissä oli yksi yhteinen 

nimittäjä koulusurmissa. Koulusurmiin syyllistyvät ja sitä suunnittelevat yleensä kertovat ainakin 

jossakin määrin suunnitelmistaan ja ideoistaan ennen iskun suorittamista ja käyvät internet-

yhteisöissä keskusteluja samanhenkisten kanssa. Poliittinen paine syntyi ehdotusten toteuttamiselle 

ja tarvittava rahoitus järjestyi vasta koulusurmien tapahduttua.  

Tammikuun 2009 lopulla koottiin matriisimuotoon sisäasiainministeriössä käynnistetyt, käynnissä 

olevat tai suunnitellut toimet Jokelan ja Kauhajoen ampumistapausten jälkeen (Muistio. 27.1.2009). 

Poliisihallinnon sisäisinä toteutettuina toimina tietotekniikkatutkinnan järjestämisen näkökulmasta 
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olivat muun muassa Keskusrikospoliisin koulusurmien jälkeen ylläpitämä verkkoseuranta uusiin 

koulusurmauhkauksiin puuttumiseksi. Keskusrikospoliisin verkkoseurannan ryhmä vastasi myös 

valtakunnallisesta koulutuksesta, kehittämisestä ja osaamisesta sekä tutki itsenäisesti vaikeimmat 

tapaukset. Lisäksi toteutuneeksi toimenpiteeksi matriisissa esitettiin muun muassa ITUKE-

työryhmän työ. Käynnissä olevina hankkeina mainittiin esimerkiksi Internet-seurannan järjestämi-

nen. Asiasta oli tehty valtiovarainministeriölle 881.00 euron rahoitusesitys. Rahoituksella oli tarkoi-

tus mm. rekrytoida 10 vakinaista henkilöä (hallitus myönsi määrärahalisäyksen pysyvänä 

18.11.2008, ks. VM:n tiedote 189/2008). Lehdistössä asiasta uutisoitiin etusivuilla nörttipoliisien 

lisäämisenä (mm. Kauppalehti, Tietokone-lehti, 2008). Käynnissä oli myös poliisin, Ficom ry:n 

sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke kansalaisia palvelevan vihjetietojärjestelmän 

luomiseksi. Matriisipohjaa hyödynnettiin myöhemmin myös sisäisen turvallisuuden ohjelman ra-

portoinnissa. Matriisia päivitettiin säännöllisesti eri hallinnonalan tiedoksiantoja sekä muuta suun-

nittelu- ja seurantatoimintaa varten. Alun perin viisisivuinen matriisi paisui myöhemmin toimien 

lisääntyessä 18-sivuiseksi.  

Vuoden 2009 alussa käytiin vilkasta kansalaiskeskustelua nettihäiriköinnistä. Muun muassa kan-

sanedustaja Minna Sirnöön kohdistunut nettihäirintätapaus oli julkisuudessa esillä. Poliisiylijohtaja 

Paateroa haastateltiin Poliisi-TV:n 5.2.2010 lähetyksessä, jossa poliisiylijohtaja Paatero toteaa po-

liisin voimattomuuden nettihäiriköinnin estämisessä ja tutkimisessa muun muassa siksi, että palve-

limet sijaitsevat muissa maissa kuin Suomessa. Hän toteaa viranomaisten mahdollisuudet lainsää-

dännön puitteissa rajallisiksi. Puheenvuoro vahvisti sisäisen turvallisuuden ohjelmassa esitettyä 

tarvetta lainsäädännön uudistamiselle, jotta rikostorjunta ei lakiteknisistä syistä jäisi hampaattomak-

si. Resurssien lisäys ei yksin auttaisi, jos toimintaedellytyksiä ei muutoin olisi. 

Tietotekniikkatutkinnan sateenvarjon alle kuuluvien toimenpiteiden kehittymistä seurattiin aktiivi-

sesti eri tahoilla. Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö pyysi SM:n poliisiosastolta muistiota 

Internet-vihjetietojärjestelmästä (Muistio sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mank-

kiselle 13.2.2009). Muistiossa kuvattiin tiiviisti tehtyjä toimia menettelytapaohjeen luomiseksi, vih-

jetietojärjestelmän tavoitteet, sen palvelullinen arvo ja hyöty poliisille. Muistiossa todettiin, että 

vihjetietojärjestelmä tultaisiin ottamaan käyttöön vuoden 2009 aikana ja että järjestelmän ylläpidos-

ta, vihjeiden käsittelemisestä ja tietotekniikkatutkinnallista toimenpiteistä vastaa Keskusrikospolii-

sin tietotekniikkayksikkö. Vastaavanlainen muistio laadittiin myös poliisiylijohtajalle (Muistio po-

liisiylijohtaja Mikko Paaterolle 13.2.2009).  
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Poliisin ylijohto pyysi Keskusrikospoliisia esittämään alustavan suunnitelman poliisin Internetin 

seurannan ja havaittujen rikosten torjunnan tehostamiseksi. Keskusrikospoliisi laati asiasta 9.2.2009 

päivätyn suunnitelman (Keskusrikospoliisin suunnitelma Internetin seurannan ja havaittujen rikos-

ten torjunnan tehostamiseksi. KRP:n esikunnan suunnitelma poliisin ylijohdolle 9.2.2009), jossa se 

kuvasi kuinka valtion talousarvioon varatusta 881.000 eurosta Keskusrikospoliisille kohdennettu 

630.778 euroa tultaisi käyttämään. Valtion talousarvioon sisällytetty korvamerkitty erä oli edellä 

kuvatulla tavalla seurausta kouluampumisista. Keskeisinä keinoina Keskusrikospoliisi esitti verkko-

seurannan lisäämistä nykyisestä, poliisin osaamisen kehittämistä koulutuksen avulla, verkostoitu-

mista poliisiorganisaation sisällä ja muiden alan toimijoiden kanssa, verkkoseurannassa käytettävien 

menetelmien kehittämistä toiminnan tehostamiseksi sekä aktiivista tiedottamisen havaituista ilmi-

öistä ja poliisin torjuntatoimista. Keskusrikospoliisi esittikin, että sille myönnettäisi seitsemän uutta 

vakituista virkaa verkkovalvonnan toteuttamiseksi.  

Myös Helsingin poliisilaitos esitti 23.1.2009 Sisäasiainministeriön poliisitoimintayksikölle osoitta-

massaan kirjeessä resurssien vahvistamista ehdottamalla yhtä uutta ylikonstaapelin virkaa. Helsin-

gin poliisilaitos oli yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa ollut Suomessa edelläkävijä tietotekniikka-

tutkinnassa. Viranhaltijan tehtäviin kuuluisi kehittää ja toteuttaa virtuaalisessa ympäristössä toteu-

tettavaa yleisvalvontaa. Helsingin poliisilaitos myöhemmin 13.2.3009 tarkensi vielä palkattavan 

henkilön toimenkuvaa lisäämällä siihen muun muassa sosiaalisen median tehtäviä. Viranhaltijan 

tulisi pitää yhteyttä myös muiden viranomaisten kanssa tiedon hankkimiseksi. Nuorten ymmärrystä 

internet-ympäristössä tapahtuvista rikoksista tulisi parantaa tiedottamalla siitä aktiivisesti oman 

poliisiprofiilin kautta. (Virtuaaliympäristössä tapahtuva yleisvalvonta. Muistio sisäasiainministeriön 

poliisiosastolle 13.2.2009. B/206/PME/2009. 125/119/2009/HPL.) 

23.2.2009 Sisäasiainministeriön poliisiosasto jakoi määrärahakirjeellä 876.000 euroa Keskusrikos-

poliisille, Suojelupoliisille ja Helsingin poliisilaitokselle internetissä tapahtuvien rikosten ennalta 

estämiseksi, tutkimiseksi, tietoverkkojen seuraamiseksi sekä todistusaineiston tallentamista varten 

tarvittavien resurssien lisäämiseksi ja laitteiden hankkimiseksi (SMDno/2009/660). Tämä tarkoitti 

käytännössä, että Keskusrikospoliisi sai seitsemän, Suojelupoliisi kaksi ja Helsingin poliisilaitos 

yhden viran verkkoseurannan järjestämiseksi. Kyseinen määräraha oli lisätty valtion vuoden 2009 

talousarvioesitykseen pysyväisrahoituksena. Internetin verkkoseuranta sai näin poliittisen siunauk-

sen ja sen status samalla nousi.  
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Tietotekniikasta, sosiaalisesta mediasta ja internetistä puhuminen oli vuoden 2009 ensimmäisellä 

puolella niin sanotusti mediaseksikästä. Sisäasiainministeri ja poliisiylijohtaja esiintyivät usein jul-

kisuudessa ja pääsääntöisesti koulusurmien järkyttämä kuulijakunta halusi kuulla sisäasiainministe-

riön ja poliisin linjauksista koulusurmien, tietoverkkorikollisuuden, nettihäirinnän ja lapsipornogra-

fisen aineiston leviämisen torjunnasta. Sisäasianministeriön poliisiosastolla seurattiin kehityspäätös-

ten etenemistä ja valmisteltiin lukuisia muistioita ja puheluonnoksia eri tilaisuuksiin. 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto laati 5.3.2009 taustamuistion ministeri Holmlundille 10.3.2009 

pidettävää eduskunnan keskustelutilaisuuteen. Keskustelutilaisuuden keskeisinä aiheina olivat tieto-

yhteiskunnan haavoittuvuus ja Internetin uhat niin kansalaiselle kuin yrityksille. Todettakoon, että 

muistiossa korostettiin myös internetin käyttäjän omaa vastuuta. (Taustamuistio ministeri Holmlun-

dille 10.3.2009 pidettävään eduskunnan keskustelutilaisuuteen).  

Sisäasiainministeri Anne Holmlund puhui eduskunnassa 10.3.2009 järjestetyssä ”Vääryyttä vastaan 

netissä”-seminaarissa verkkorikollisuuden torjunnan tehostamisesta (luettavissa kokonaisuudessaan 

osoitteessa <URL:http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf>). Hän puhui tietoyhteiskunnan haa-

voittuvuudesta, tietotekniikan luomista mahdollisuuksista, internetin globaalista luonteesta ja viran-

omaisten toimivaltasäännöksistä. Ministeri Holmlund korosti puheessaan sisäisen turvallisuuden 

ohjelman merkitystä tietoverkkorikollisuuden torjunnassa. Hän kertoi ohjelman toimenpidesuositus-

ten etenemisestä, kuten poliisin koulutuksen kehittymisestä ja poliisin tietoverkkotiedustelun re-

surssien vahvistamisesta erillisellä pysyvällä määrärahalla. (Puheluonnos ”Nettirikollisuuden haas-

teita” ministeri Holmlundille 10.3.2009 pidettävään eduskunnan keskustelutilaisuuteen.) Eduskun-

nan keskustelutilaisuutta ja myöhemmin 18.3.2009 järjestettävää ”Tietoverkkorikollisuus ja Inter-

net-uhat”-seminaaria varten sisäasiainministeri Holmlundille valmisteltiin poliisiosaston poliisitoi-

mintayksikössä myös puheluonnos (Luonnos ministeri Holmlundin avauspuheeksi tietoverkkorikol-

lisuus ja Internet-uhat seminaarissa 18.3.2009) sekä turvaluokiteltu muistio (Tietoverkkorikollisuu-

den torjunnan toimenpiteitä ja kehittämistarpeita. Muistio ministeri Holmlundille 9.3.2009). 

”Uutena ilmiönä” keväällä 2009 mediassa tuotiin esiin älypuhelinten vakoiluohjelmat. Kohu nousi 

erityisesti siitä, että joidenkin kansanedustajien puhelinten epäiltiin sisältävän vakoiluohjelmia. Niin 

sanottuja saastuneita puhelimia löytyikin ja vakoiluohjelmista varoiteltiin uutisissa. Aiheutuneesta 

kohusta johtuen ministeri Holmlundille laadittiin muistio älypuhelinten vakoiluohjelmista 

16.4.2009 (Älypuhelinten vakoiluohjelmat. Muistio ministeri Holmlundille 16.4.2009). 
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Kysymyksiä osoitettiin poliisiviranomaisille myös muilta viranomaistahoilta. Vähemmistövaltuutet-

tu oli aloitteessaan VVT/2008/145 kiinnittänyt huomiota rasistisen rikollisuuden toteuttamisen 

helppouteen. Nettirasismi kuuluu yhteen vihjetietojärjestelmän kautta ilmoitettavista aihealueista. 

Rasistisen rikollisuuden torjuntaan kiinnitettiin huomiota myös sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. 

Rasistista kiihotusta sisältävän aineiston tai materiaalin levittämiseen internet on tehokas väline. 

Sisäasianministeriön poliisiosasto vastasi 6.3.2009 vähemmistövaltuutetulle tuoden esiin erityisesti 

tietoverkkorikosten torjunnan lainsäädännölliset. Vähemmistövaltuutetulle kerrottiin poliisin ja lii-

kenne- ja viestintäministeriön käynnissä olevasta yhteistyöprojektista, jossa luotiin vapaaehtoista 

menettelytapaohjeistusta verkossa havaittujen epäiltyjen rikosten ilmoittamisesta. (Vastaus vähem-

mistövaltuutetun Internet-rasismia koskevaan kyselyyn 2009.) 

Sisäasiainministeriö oli 21.2.2008 asettanut työryhmän laatimaan suunnitelman poliisin pitkän ai-

kavälin henkilöstötarpeista pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. 

Resurssityöryhmän tuli pohtia poliisin henkilörakenteen kehitystä vuoden 2020 loppuun asti. Re-

surssityöryhmälle laadittiin sisäasiainministeriön poliisiosastolla lukuisia muistioita eri sektorien 

tulevaisuudennäkymistä. Yksi näistä sektoreista oli tietotekniikkatutkinta. Työryhmälle 4.2.2009 

laaditussa muistiossa (Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen. Muistio resurssityöryhmälle.) todet-

tiin, että jokaiseen poliisilaitokseen tuli järjestää tulevaisuudessa tietotekniikkatutkinnan toiminto, 

jotta palvelutarpeeseen kyetään vastaamaan. Tietotekniikkatutkinta oli tulevaisuuden perustyökalu. 

Muistiossa perusteltiin toiminnon järjestämisen tarvetta eri näkökulmista ja kuvattiin sen tuomia 

etuja ja taloudellisia säästöjä perustamiskulujen jälkeen. Siinä todettiin myös, että ilman tietoteknis-

tä osaamista ei tietyntyyppisiä rikoksia kyetä ennalta estämään, paljastamaan tai tutkimaan. Lausu-

mat resurssityöryhmälle tukivat ITUKE-hankkeen linjauksia tietotekniikkatutkintatoiminnon järjes-

tämiseksi. 

Resurssityöryhmän 199-sivuinen loppuraportti ”Poliisi 2020” (SM:n julkaisuja 5/2009) julkaistiin 

11.3.2009. Raportin mukaan tietoverkkorikollisuuden kasvua tulisi pyrkiä ehkäisemään. Erityis-

osaamista vaativat tehtävät edellyttäisivät koulutusta ja kouluttautumista. Raportissa todettiin, että 

poliisin paljastavassa toiminnassa korostui tietoverkkotiedustelun turvaaminen ja kehittäminen te-

hokkaaksi valtakunnalliseksi järjestelmäksi. Poliisin tulisi kyetä turvaamaan tietoverkkojen turvalli-

suus. Todettakoon, että tämä raportin mukainen velvollisuus poliisille oli epärealistinen. Raportissa 

todetaan hieman realistisemmin, että rikostorjunnassa poliisille tuli turvata valmius vastata reaaliai-

kaisesti ja laadukkaasti rikostutkinnan uusiin haasteisiin. Henkilöstölisäysten avulla voitaisi suoriu-

tua erikoistumista edellyttävistä tehtävistä, kuten tietoteknisin apuvälinein suoritettujen tai tietover-



 84 

kossa tapahtuneiden rikosten selvittämisestä. Raportti tarjosi kolme toimenpide-ehdotusta, joista 

ensimmäinen oli tietotekniikkatutkinnan valtakunnallisen kattavuuden olemassaolo, toisena keinona 

oli varmistaa lainsäädännöllä, että poliisilla oli riittävät ja ajantasaiset tutkintakeinot tietoverkossa 

tapahtuvien vaikeiden ja laajojen rikosten torjumiseksi sekä kolmantena ehdotuksen oli erilaisten 

hakutyökalujen, vihjejärjestelmien, verkkotiedustelun yms. kehittäminen. Sosiaalinen media ja blo-

galisaatio kuvattiin nykypäiväksi, ei tulevaisuudeksi. (Poliisi 2020. Poliisin pitkän aikavälin henki-

löstötarpeiden suunnitelma. Sisäasiainministeriön julkaisuja 5/2009.) 

Poliisissa ikäkerrostuma-ajattelua käytetään esimerkiksi henkilöstösuunnittelussa sekä koulutustar-

peen selvittämisessä. Ikäkerrostuma-analyysin avulla voidaan ajoittaa peruskoulutuksen aloitta-

misajankohdat ja koulutettavien määrät, jotka riippuvat paitsi organisaation rakenteesta ja kehityk-

sestä myös väestöpohjasta. Poliisissa oli näillä määritelmillä ja tunnusmerkeillä suoritettu tulevai-

suudentutkimusta, joka tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta osoitti myönteisiä skenaarioi-

ta. Tulevaisuudentutkimusta voi hyödyntää johtamisessa. Poliisi 2020-selvitys oli tulevaisuuskatsa-

us. Organisaation on kyettävä tunnistamaan muutospaineet ja niiden ajoittuminen. Näistä selviämi-

seen auttaa ajoituksia kiinnittävä mekanismi, ikäkerrostuma-ajattelu, eli henkilöstön ikäjakauma ja 

sen edellyttämien tarpeiden havaitseminen ja tarpeiden konkretisoituminen. Kaj Mäntylän ( teok-

sessa Vapaavuori (toim.) 1993) mukaan ikäkerrostuma-analyysia voidaan käyttää tutkittaessa ihmis-

ten arvojen, elintyylien ja elinolojen muodostumisen perusteita ja niiden muuttumista tulevaisuu-

dessa. Menetelmää on hyödynnetty skenaarioiden laadinnassa, tutkittaessa mm. tulevien palvelun-

käyttäjien tarpeita ja arvostuksia ja sen tukena käytetään usein vaiheittaista skenaariomenetelmää. 

”Skenaariolla tarkoitetaan näkemyksellistä tai jopa suunniteltua reittiä tulevaisuuksienkaikkeudessa 

eli halutunlaisen tulevaisuuden historian valintaa ja navigointia tulevaisuuksienkaikkeudessa sen 

mukaisesti” (Malaska & Virtanen 2003). 

ITUKE-työryhmän yksi keskeisiä toimenpide-ehdotuksia oli tietotekniikkatutkinnan ohjausryhmän 

perustaminen. Asian eteenpäin viemiseksi sisäasiainministeriön poliisiosastolla valmisteltiin aset-

tamispäätösluonnos, jonka vahvistaminen eteni virkatietä päätyen lopulta poliisitoimintalinjan polii-

sijohtajan asetettavaksi. Ohjausryhmän asettamispäätöstä luonnosteltiin ja sitä esitettiin useasti, 

mutta ohjausryhmää ei kuitenkaan koskaan asetettu (IT-tutkinnan ohjausryhmän perustaminen. 

Asettamispäätös, mm. versiot 23.2.2009, 31.2.2009 ja 1.4.2009. SM026:00/2009. Vahvistamaton.). 

Varmuutta ei ole mihin johtamislinjan portaaseen asian eteneminen pysähtyi ja millä perusteella 

ohjausryhmää ei asetettu. Toisaalta ministeriön yleinen linjaus tuolloin oli, että eri työryhmien ja 

hankkeiden asettamisessa tulisi käyttää erityistä tarpeellisuusharkintaa. Ohjausryhmän puuttumista 
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pidettiin uuden toiminnon valtakunnallisen järjestämisen kannalta tietotekniikkatutkijoiden parissa 

yleisesti erittäin valitettavana. Valtakunnallista koordinointia pidettiin tarpeellisena erityisesti oh-

jelmistojen ja laitteistojen keskitetyn hankinnan sekä käytettävien menetelmien kannalta. Todetta-

koon, että tietotekniikkatutkinnan ohjausryhmä perustettiin poliisihallintoon ja valtakunnallinen 

ohjaus sekä koordinointi aloitettiin vuonna 2010 (Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano, 

väliarviointi 2011). 

Koska tietotekniikkatutkinnan ohjausryhmän perustaminen takelteli, niin ohjausryhmälle suunnitel-

tuja toimia tietotekniikkatutkinnan valtakunnalliseksi ja yhdenmukaiseksi järjestämiseksi toteutet-

tiin pieninä ”hankkeina”. Yksi esitetylle ohjausryhmälle ehdotettu toimi oli kartoittaa tietotekniik-

katutkinnassa käytettävät sovellukset ja sovellustarpeet. Tämän vuoksi sisäasiainministeriön poliisi-

osaston poliisitoimintayksiköstä lähetettiin valtakunnallisille yksiköille sekä suurimmille poliisilai-

toksille kirje ”Tietotekniikkarikostutkinnassa käytettävät sovellukset poliisihallinnossa” 

(SMDNO/2009), jossa pyydettiin esitystä muun muassa hankittavista sovelluksista ja lisenssimää-

ristä perusteluineen sekä valtakunnallisen keskitetyn ympäristön toteuttamisesta kustannuksineen.  

Kouluampumistapaukset Jokelassa ja Kauhajoella olivat herättäneet paljon kansainvälistä huomiota, 

eikä aihetta voinut juuri välttää eri kansainvälisissä tilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä, kuten mi-

nisterivierailuissa. Sisäasiainministeri Anne Holmlund tapasi kollegansa Saksan sisäasiainministe-

rin Dr. Wolfgang Schäublen Berliinissä torstaina 7. toukokuuta 2009. Suomen Berliinin Suurlähe-

tystön uutistiedotteen (URL: http://www.finnland.de/Public) mukaan ministereiden keskustelussa 

esille nousivat Suomen ja Saksan viime vuosien kouluampumistapaukset. Ministeri Holmlund ker-

toi muun muassa Suomessa kehitteillä olevasta Blue button -vihjetietojärjestelmästä, jonka avulla 

internetiä käyttävä henkilö saa yhteyden poliisin vihjetietojärjestelmään. Suomen ja Saksan tiivistä 

poliisiyhteistyötä kiiteltiin. Vierailua varten sisäasianministeriön poliisiosastolla ministerille ja po-

liisiylijohtajalle laadittiin puhe otsikolla ”Schoolshooting phenomenon”. Tietotekniikkatutkinnan 

järjestämisen oli kansallisen uskottavuuden sekä kansainvälisen viranomaisyhteistyön kannalta tär-

keää. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman väliraportissa 1/2009 kuvattiin, miten ”Turvallinen elämä kaikil-

le”-ohjelman toimeenpano oli käynnistynyt. Tietoverkkorikollisuuden ja internetin käyttöön liitty-

vien riskien torjunnan osalta todettiin useiden toimenpiteiden käynnistyneen. Sähköisen identiteetin 

turvaaminen ja identiteettivarkauksien ennalta estämisen hanke oli käynnistynyt vuonna 2008. 

Vuonna 2007 asetetun tietotekniikkatutkinnan järjestämisen työryhmän raportti valmistui joulu-
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kuussa 2008. Väliraportin mukaan poliisi oli käynnistänyt toimia nettivalvonnan lisäämiseksi ja 

netin omavalvonnan kehittämiseksi yhdessä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa. Lisäksi 

poliisi oli perustanut työryhmän Internet-vihjejärjestelmän laatimiseksi poliisin www-sivuille sekä 

aloittanut menettelytapaohjeistuksen laatimisen palveluntarjoajille yhdessä Ficom ry:n kanssa.  

Väliraportissa tuotiin esiin valtion talousarvioesitykseen lisätty tietoverkkovalvontaan kohdistettu 

yli 880 000 euron määräraha, jolla turvattiin seitsemän uuden viran perustaminen poliisiin. Neljästä 

tietoverkkorikollisuuden torjunnan toimenpiteestä kaksi oli käynnistynyt eli poliisin resursseja oli 

lisätty ja ilmoitusaktiivisuutta pyritty nostamaan uusin raportointikeinoin. Sen sijaan vielä tässä 

vaiheessa toimia lainsäädännön ajantasaistamiseksi tai viranomaiskoulutuksen lisäämiseksi ei ollut 

aloitettu. Väliraportti oli laajentunut alkuperäisestä ohjelmasta, sillä siihen oli lisätty toimenpiteet 

Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskeluista johtuen. (Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. 

Väliraportti 1/2009.) 

Vaikka virallisessa väliraportissa todettiin, ettei viranomaiskoulutusta ollut ehdotuksen mukaisesti 

järjestetty, poliisissa toteutettiin ITUKE-hankeen mukaisia koulutuksen kehittämistoimia. Polii-

siammattikorkeakoulun hallitus oli 9.6.2009 käsitellyt tietotekniikkatutkinnan erikoistumisopintojen 

opetussuunnitelmaa ja lähettänyt sen 17.6.2009 poliisin ylijohdon vahvistettavaksi (Tietotekniikka-

tutkinnan erikoistumisopintojen opetussuunnitelman vahvistaminen. 519/4.9.3/1/2009). Poliisiam-

mattikorkeakoulun erikoistumisopinnot ovat poliisin osaamistarpeisiin perustuvia koulutusohjelmia, 

jotka täydentävät ja syventävät erityisalueiden ammatillista osaamista. Tietotekniikkatutkinnan eri-

koistumisopintojen tavoitteena oli kouluttaa poliisihallinnon asiantuntijatehtäviin tietotekniikkari-

kosten päätutkijoita, joilla on sellaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, että he kykenevät anta-

maan tietoteknistä asiantuntija-apua erityyppisten rikosten tutkintaan ja voivat toimia myös työ-

paikkakouluttajina.  

Poliisin ylijohto ei kuitenkaan vahvistanut opetussuunnitelmaa vaan palautti sen Poliisiammattikor-

keakoululle uudelleen valmisteltavaksi. Poliisitoimintayksikön 25.6.2009 päiväämässä kirjeessä 

SMDno/2009/2283 todettiin, että opetussuunnitelma tulisi valmistella uudelleen, jotta se sisällölli-

sesti tukisi paremmin erikoistumisopintojen tavoitteen saavuttamista. Poliisiammattikorkeakoulun 

opetussuunnitelma oli arvatenkin laadittu kiireellä, sillä sisäisen turvallisuuden ohjelman sekä po-

liittisen ilmapiirin seurauksena oppilasvalinnat ja opetus oli käynnistettävä mahdollisimman pikai-

sesti eikä aikaa virallisen opetussuunnitelman valmisteluun riittänyt. Todennäköisesti opetussuunni-

telma olisi kehittynyt edetessään ja se olisi muotoutunut hyväksi ennen opintojen alkua. Poliisin 
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ylijohto edellytti kuitenkin laadukasta ja kustannusvastaavaa koulutusta myös paperilla. Opetus-

suunnitelman tuli olla muutakin kuin vain muodollisuus, jonka poliisin ylijohto automaattisesti hy-

väksyisi. Opetussuunnitelman tuli olla kattava ja laadukas myös ulkopuolisen arvioitsijan näkökul-

masta. 

Tietotekniikkatutkinnan koulutusteemaan liittyen SM:n poliisiosaston poliisitoimintayksikkö lähetti 

kyselylomakkeen poliisilaitoksille kartoittaakseen poliisilaitosten tietoteknisen tutkinnan järjestä-

mistä ja koulutustarvetta. (Kartoitus poliisilaitosten tietoteknisen tutkinnan järjestämisestä ja koulu-

tustarpeesta. Kysely poliisilaitoksille 28.6.2009. SMDno/2009/2382). Kyselylomakkeessa tiedustel-

tiin miten tietotekninen tutkinta suoritettiin poliisilaitoksen vastuualueella, keiden toimesta, tulisiko 

vahvuutta lisätä, paljonko tietotekniikkatutkintaan käytettiin työaikaa ja millaisia muita resursseja 

on käytössä. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin koulutus- ja laitteistotarvetta. Elokuun aikana annettujen 

vastausten tulokset eivät olleet mairittelevia. Vain 13 poliisilaitoksella oli päätoiminen ja neljällä 

poliisilaitoksella sivutoiminen tietotekniikkatutkija. Toimintoa ei ollut siten poliisilaitoksissa toteu-

tettu paikallisten, läänin poliisijohdoille esitettyjen työsuunnitelmien mukaisesti. Todettakoon, että 

tilanne on vuoden 2011 puoliväliin mennessä jonkin verran parantunut. 

Pohjoismaiset poliisiylijohtajat tapaavat säännöllisesti. Vuonna 2009 Suomen poliisiylijohtaja Mik-

ko Paaterolle valmistellun puheen sisällöstä pääosa kuvaili internetin mullistavaa vaikutusta poliisin 

toimintaan sekä poliisin mahdollisuuksista ennalta estää ja taistella tietoverkoissa tapahtuvaa tai sitä 

hyödyntävää rikollisuutta vastaan. Puheessaan hän viittasi puheluonnoksen mukaan myös Norjalais-

ten Faremo -raportin toimenpidesuosituksiin lapsipornografian paljastamiseksi ja uhrien suojelemi-

seksi. (Puheluonnos pohjoismaiden poliisiylijohtajien kokoukseen.) Sisäasiainministeriön poliisi-

osasto oli valmistellut poliisiylijohtaja Paaterolle myös tarkennetun muistion liittyen poliisin toimis-

ta liittyen Faremo-raportin toimenpidesuosituksiin. (Poliisin toimenpiteet vuoden 2007 Faremo-

raporttiin liittyen.) Kyseisen raportin toimenpidesuosituksista oltiin yhteispohjoismaisesti melko 

samoilla linjoilla ja yhteistyöhalukkaita. Kun tietotekniikkatutkinnassa on kyse sangen suppeasta 

erikoisosaamisen alueesta, voimien yhdistäminen ja vastuun jyvittäminen oli järkevää. (Pohjoismai-

set yhteistyöryhmät. Pohjoismaisten poliisiylijohtajien kokous Ruotsissa 8/2009. Muistio poliisiyli-

johtaja Mikko Paaterolle.) 

Kesä on poliisihallinnossa perinteisesti kehyssuunnittelun ja tulossopimusten valmistelujen aikaa. 

Poliisin toiminnan ja talouden suunnittelun kehityssuunnitelmassa [TTS] vuosille 2010–2013 huo-

mioitiin tietoverkkoihin kohdistuvan IT-rikollisuuden ennalta estämisen ja tutkinnan edellyttämät 
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lisäinvestointitarpeet. Poliisilaitosten tulossopimusvalmisteluja varten rikostorjunnan keskeiset toi-

met koottiin matriisiin ”Rikostorjunnan keskeiset toimet 2010” helpottamaan poliisilaitosten tulos-

sopimusvalmistelua. Keskeisistä yhdeksästä toimenpidekohdasta yksi oli kirjattu seuraavasti: ”Tie-

toverkkorikollisuuden torjuntaa ja tutkintaa vahvistetaan. Osataan ottaa talteen tietotekninen todis-

tusaineisto. Kehitetään erityisesti nuorison huomioon ottavaa virtuaalisen poliisitoiminnan malleja 

internetissä sekä otetaan uusi vihjetietojärjestelmä käyttöön.” Näitä toimenpidekohdan toimia täs-

mennettiin vielä yksityiskohtaisemmalla keinovalikoimalla. Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen 

oli selkeästi ulotettu poliisilaitosten toiminnan ja talouden suunnitteluun tulosohjauksellisin keinoin 

tulosvastuuta edellyttäen. 

Elokuussa 2009 Sisäasiainministeriön poliisiosasto myönsi Poliisiammattikorkeakoululle 60.000 

euron määräraha tietotekniikkakoulutuksen laite- ja ohjelmistohankintoihin. Tämä määräraha poh-

jautui Poliisin tietotekniikkatutkinnan järjestäminen ja laadun varmistaminen-hankkeen toimenpi-

desuosituksiin koulutuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Sama päätös tuki myös sisäisen turval-

lisuuden ohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Taloudellinen tuki valtionhallinnossa on välttämä-

töntä toimintojen järjestämiseksi. Yleensä poliisitoimintaa kehitetään ”oman toimen ohella” ja työ 

tehdään virkatyönä, jolloin ylimääräisiä kustannuksia ei synny. Määrärahan saaminen tai myöntä-

minen on harvinaista. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeiset toimet etenivät syksyn 2009 aikana odotetunlaisella ta-

valla. Odotettua oli paitsi edistyminen myös edistymättömyys esimerkiksi lainsäädännön osalta. 

Internet vihjetietojärjestelmän kehittäminen eteni ja Blue Buttoniksi nimetty toiminto suunniteltiin 

käyttöön otettavaksi vuoden 2010 alussa (Internet-vihjeilmoitusjärjestelmän tilannepäivitys. Muis-

tio poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle 15.9.2009). Tietotekniikkatutkinnan järjestämisen kannalta ei 

tapahtunut vuoden 2009 lopulla enää mitään merkittävää. Edellisvuosien työtä implementoitiin. 

Tietotekniikkatutkinta ja tietotekniikan mahdollistavat uudet rikosmuodot pysyivät osana poliisijoh-

tajien puheita ja muuta poliisin tiedottamista, kuten Poliisi-TV:ssä esitetyssä poliisiylijohtajan haas-

tattelussa (Sisäasiainministeriön poliisiosasto. 2009. Poliisitv:n haastattelu 25.9.2009. Muistio polii-

siylijohtaja Mikko Paaterolle 16.9.2009) ja sisäasiainministeri Holmlundin esiintymisissä Finnsec 

09-messujen avaajana. (Finnsec 09 -messujen avajaispuhe 07.10.2009, Sisäasiainministeri Anne 

Holmlund. Luettavissa osoitteessa <URL:http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf>) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Pohdintaa Kotterin (1996) muutosjohtamismallinnuksen näkökulmasta 

Olen tutkielmassa käsitellyt poliisin hallintorakenteen uudistusta eli PORA-hanketta J.P. Kotterin 

kahdeksan askelman (1996 ja 2011) muutosjohtamisen mallin mukaisesti. Malli soveltui PORA-

hankkeen etenemisen kuvaukseen, sillä tutkimuksen tarkasteluajanjakso kattoi koko PORA-

hankkeen 1. vaiheen. Kotterin kaikki kahdeksan askelmaa oli löydettävissä hankkeen toteutuksesta. 

PORA-hanke eteni Kotterin oppien mukaisesti poliisin johdossa eri vauhdilla kuin paikallistasolla. 

Erityisesti paikallispoliisin miehistössä aika hidastui tuntuvasti. Vaikka aikajänne oli sama, poliisin 

ylimmässä johdossa Kotterin askeleet otettiin hierarkisesti alempaa tasoa nopeammin.  

Koska yleisesti voidaan todeta muutoksen olevan jatkuvaa, mikä tahansa muutoksen tarkasteluajan-

jakso on vain osa loputtomasta muutoksesta. Kun muutosta käsitellään prosessina eli jatkumona, 

voidaan yksittäistä, lyhytaikaisempaakin muutoksen osaa tarkastella Kotterin oppien näkökulmasta 

itsenäisenä muutoksena. Mielenkiintoiseksi Kotterin teorian tekeekin se, että mitä lyhyemmällä 

aikajänteellä ja rajatumpana asiaa tarkastelee, sitä helpommin Kotterin kahdeksan askelmaa on löy-

dettävissä. Voidaan kuitenkin todeta, ettei osaprosessin muutos ja lyhyt aikajänne ole järkeviä tar-

kastelukulmia kokonaisuutta arvioitaessa tai muutoinkaan luotettavan arvioinnin toteuttamiseksi 

yksittäisen muutoksen onnistumisesta.  

J.P. Kotterin muutosjohtamisen malli on soviteltavissa näkökulmaksi myös tietotekniikkatutkinnan 

järjestämisen ja sen johtamisen tarkasteluun. Kokonaisuutena arvioiden tietotekniikkatutkinnan 

järjestämisen osalta ei ole tosiasiallisesti päästy mielestäni kuin korkeintaan Kotterin portaiden 

kolmannelle askelmalle. Kolmannen askelman ajatuksen mukaisesti tietotekniikkatutkinnan strate-

gian tulisi olla kaikille ymmärrettävä ja toteuttamiskelpoinen. Tämän tason ovat kuitenkin saavutta-

neet vasta tietotekniikkatutkinnan parissa työskentelevät tutkijat, koska prosessi on vasta aluillaan. 

Järkevämpää onkin valita tarkastelukohteeksi vain ITUKE-hanke, johon Kotterin askelmat saa so-

pimaan kokonaisuudessaan. 

J.P. Kotterin ensimmäinen askelma on muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen. Tämän aske-

leen ottamiseen ei tarvita kuin yksittäisiä henkilöitä, jotka päättävät määrätietoisesti kertoa muutok-

sen tarpeesta muuttuneessa toimintaympäristössä. Henkilön tai henkilöiden täytyy omata muutos- 
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tarpeen tiedostamisen ja muutoshalukkuuden lisäksi riittävän korkea hierarkkinen taso organisaati-

ossa, jotta heillä on käytännön mahdollisuus alkaa toimeenpanna muutosta. ITUKE-hankkeen käyn-

nistämisen hyväksyminen oli aktiivisen lobbauksen tulosta. 

Kotterin toinen askelma on muutosta ohjaavan ryhmän tai tiimin perustaminen. Jotta muutosta saa-

tettiin viedä eteenpäin, muutos tarvitsi lisähyväksyntää ja tukea. Yksittäinen henkilö ei voi viedä 

muutosta läpi, joten tueksi tarvittiin ryhmään. Tällaisessa ryhmässä ryhmän vetäjän karismaattisuus 

johtajana korostuu, sillä vaikka muutostarve on ymmärretty, muutosta täytyy lähteä suunnittele-

maan ja toteuttamaan hallitusti. ITUKE-hankeessa työryhmä koostui tarkasti valituista henkilöistä, 

jotka kokivat muutostarpeen paineen voimakkaana. 

Kolmas askelma on selkeän vision ja strategian laatiminen. ITUKE-hankkeen työryhmän jäsenillä 

oli kaikilla selkeänä mielessä, millaiseen tilanteeseen työllä ja muutoksella pyritään. Tärkeää oli 

myös konkretisoida prosessin vaiheet ja mieltää mikä on mahdollista ja mikä ei. Muutoksen aikaan-

saaminen edellyttää strategiaa ja tällainen strategia oli ITUKE-hankkeessa nopeasti sisäänrakennet-

tu. Työtä tehtiin tiedostaen ajoituksen ja asiayhteyden yhteensovittamisen merkitys ehdotusten läpi-

viemiseksi. 

Osana valittua strategiaa toteutettiin Kotterin neljättä askelmaa eli muutosviestintää. ITUKE-

hankkeen parissa työskentelevät henkilöt jaksoivat toistaa samaa muutostarpeen ja ratkaisuehdotus-

ten viestiä yhä uudelleen. Jäsenet sisällyttivät kehittämisviestinsä kaikkeen muuhun viestintään, oli 

sitten kyse lausuntovalmisteluista, puheluonnoksista, raporteista tai esiintymisistä. Aina oli löydet-

tävissä aasinsilta markkinoida tietotekniikkatutkinnan tarpeellisuutta tavalla tai toisella.  

Neljäs askel sisälsi osin jo Kotterin viidettä askelmaa eli henkilöstön valtuuttamisesta muutoksen 

päämäärän mukaiseen toimintaan. Tietotekniikkatutkinnan parissa työskentelevä henkilöstö oli lu-

kumääräisesti pieni ja hyvin verkostoitunut. ITUKE-työryhmän esittelemä työ ja arvonanto tutkin-

nan osa-aluetta kohtaan innostivat ja kannustivat henkilöstöä ottamaan asiaa voimakkaammin esille 

työpaikoillaan ja esittelemään ITUKE-hankkeen valmisteilla olevia linjauksia omien toimintojensa 

ja työnkuvien tarkentamisessa. ITUKE-hankkeen jäsenet veivät työpaikoilleen uusia käytäntöjä ja 

muokkasivat etupainotteisesti työyhteisön toimintoja strategian suuntaisesti muutoksen aikaansaa-

miseksi. 

 



 91 

Kuudes Kotterin muutosjohtamisen askelma on lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen. 

ITUKE-hankkeen aikana todettiin, että muutos koko organisaatiossa on hidas, ja että muutosvasta-

rinta erityisesti konservatiivisten poliisipäälliköiden johtamissa poliisilaitoksissa olisi voimakasta. 

Poliisitoiminnan muutos oli väistämätöntä ubiikkiyhteiskunnassa. Kotterin mukaan on tärkeää aset-

taa realistisia välitavoitteita. Vaikka työryhmätyön työskentelyaika oli vain vuosi, se kykeni silti 

asettamaan välitavoitteita ja valmistella väliraportti valmiiksi ennen PORA-hankkeen loppuraport-

tia. Ajoitus oli tärkeä, sillä väliraportin toimenpide-ehdotukset olisivat tuolloin vielä huomioon otet-

tavissa ja siirrettävissä PORA-loppuraporttiin. Koska halutut tietotekniikkatutkinnan järjestämisen-

kirjaukset saatiin PORA-loppuraporttiin, ITUKE-työryhmä jaksoi uskoa muutoksen etenemiseen ja 

lopulta onnistumiseen. 

Seitsemäs Kotterin askelma on muutosten vakiinnuttaminen uudessa saavutetussa tilanteessa. 

ITUKE-työryhmä pääsi tavoitteeseensa ja perustettaviin uusiin poliisilaitoksiin tuli järjestää tieto-

tekniikkatutkinnan toiminto joko itsenäisenä toimintona tai yhteistoiminnalla toisen poliisilaitoksen 

kanssa. Toiminnolle oli selkeä ylimmän johdon linjaus ja se oli ”meidän nykyinen tapamme tehdä”.  

Kotterin kahdeksas askelma on uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin. Tietotek-

niikkatutkinnan osalta voidaan sanoa, että se on juurtumassa osaksi poliisin ylintä johtoa ja sisältyy 

poliisin strategisiin linjauksiin. Poliisilaitostasolla toimintatapojen juurtumisessa on vielä hajontaa. 

Osa poliisilaitoksina pitää tietotekniikkatutkintaa itsestään selvänä perustoimintona, toimintoon on 

sijoitettu resursseja ja sitä osataan hyödyntää. Löytyy kuitenkin poliisilaitoksia, joissa toiminto on 

järjestetty vain näennäisesti, koska sen järjestäminen on velvoitettu ylemmältä taholta. Näiden po-

liisilaitosten kohdalta on Kotterin kahdeksan askeleen muutoksen epäonnistumisen teorian kannalta 

kompastuttu seitsemännen kohdan virheeseen, eli liian varhaiseen voitonjulistukseen.  

Vaiheessa, jossa uudistus on vasta kääntymässä voitoksi, johto julistaa sen onnistuneesti läpi-

viedyksi. Kahdeksannen askelman onnistumisen kompastuskivenä on, että johto antaa viestin kan-

nattajilleen, ettei uudistuksen toteuttamisen puolesta tarvitse enää ponnistella – PORA-hanke on 

toteutunut, kun se on paperilla päättynyt. Tämän virheen tapahduttua muutosta ei juurruteta organi-

saatiokulttuuriin. 

Kotterin (1996 ja 2011) perusajatus on, että johtajalla on valtaa ja tätä valtaa tulee käyttää - niin 

hyvässä kuin pahassa - muutoksen läpiviemiseksi. Erityisesti julkisen hallinnon muutoksessa vallit-

see yleisesti tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen. Muutosta ei ohjata tarpeeksi vahvalla tiimillä, 
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vision merkitystä aliarvioidaan ja siitä kerrotaan liian vähän eikä sen tiellä olevia esteitä poisteta. 

Lyhyen aikavälin onnistumisia ja osoituksia onnistumisista ei hyödynnetä loppuprosessin läpivie-

miseksi. Tämä aiheuttaa muutosvastarinnan kasvua ja lisäksi voitto saatetaan julistaa liian aikaisin 

ilman, että muutos juurrutetaan organisaation rakenteisiin ja sitä kautta kulttuuriin. Näistä virheistä 

yksittäiset virheet eivät kaada muutosprosessia, mutta useampien virheiden sattuessa joko huolimat-

tomuudesta tai tietämättömyydestä, niiden vaikutus kumuloituu ja kaataa mahdollisesti koko pro-

sessin vaikeuttaen samalla myös tulevien muutosten suunnittelua ja toteuttamista. 

6.2 Pohdintaa tietotekniikkatutkinnan järjestämisen etenemisestä 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston rikostorjuntayksikössä poliisin rikostutkinnan osa-alueille oli 

nimetty vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöiden toimenkuvaan oli kirjattu muun muassa kyseisen vas-

tuualueen kehittäminen. Vuoden 2006 lopulla sisäasiainministeriön poliisiosastolla ei ollut nimetty 

varsinaista vastuuhenkilöä huolehtimaan tietotekniikkatutkinnan ohjauksesta ja kehittämisestä. Tie-

toteknistä tutkintaa tehtiin tuolloin pääsääntöisesti suurten talousrikosjuttujen tutkinnassa, joten 

suurin osa tietoteknisistä tutkijoista oli sijoittunut organisatorisesti talousrikostorjuntayksiköihin ja 

siten poliisiosaston talousrikostorjunnan vastuuhenkilön ohjauspiiriin. Tämä historiallinen jäänne 

selittää tietotekniikkatutkijoiden organisatorisen sijoittumisen yhä vielä talousrikostutkintayksik-

köön, vaikka nyttemmin tietotekniikkatutkinnan piiriin kuuluvat kaikki rikoslajit. Aktiivista ohjaus-

ta ja kehittämistä ei poliisin ylijohdossa kuitenkaan ollut Keskusrikospoliisin aiemmista strategia-

esityksistä huolimatta (Strategiaesitys 2004, Esitys tietotekniikkatutkinnan strategiaksi 2005). Tie-

totekniikkatutkintaa ei mielletty itsenäiseksi toiminteeksi, se oli itsestään joihinkin poliisilaitoksiin 

rakentunut, toimi melko itseohjautuvasti painottuen yhtäällä forensiikkaan ja toisaalla taktiikkaan. 

Sisäasiainministeriön poliisiosaston rikostorjuntayksikössä oli viranhaltija, jonka toimenkuvaan 

kuului muun muassa rikostorjunnan yleinen kehittäminen ja tuloksellisuuden seuranta. Koska rikol-

lisuuden tietotekniskytköinen trendi oli selkeästi valtaamassa eri rikoslajeja ja siten kasvattamassa 

osuuttaan rikostilastoissa, sai ko. esittelijä luvan perehtyä tietotekniikkarikollisuuden muotoihin 

oman työnsä ohessa ja selvittää tietoteknisen ja tietotekniikkarikostutkinnan kehittämistarpeita. 

Toimeksianto oli luonteva, sillä jo aiemmin esittelijä oli alustavasti perehtynyt asiaan ja tuonut julki 

huolensa tietotekniikan hyödyntämisestä rikollisessa tarkoituksessa. 
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Kuten tutkimuksen alussakin on todettu, tietotekninen kieli oli vakiintumatonta, käsitteistö sekavaa 

ja teknologina kehittymisen vauhti kiihtyvää. Vaikeiden käsitteiden ja monimutkaisten teknisten 

sanojen käytöllä oli kuitenkin mahdollista luoda asian etenemistä auttavia mielikuvia. Terminologi-

an käytöllä ja termien selittämisellä oli tarkoitus myös lisätä tietoa sekä ymmärrystä ja kuvailla tie-

totekniikkatutkinnan luonnetta erityisosaamista vaativana toimintona. Tiedon jakamisella synnytet-

tiin uuden tiedon tarve.  

Tietotekniikkatutkinnan järjestämistarveviestin toisto eri asiayhteyksissä oli äärimmäisen mielen-

kiintoista ja tuloksellista. Esimerkkeinä mainittakoon poliisiosastolla laaditut muistiot ministerille, 

poliisiylijohtajalle ja sisäisen turvallisuuden sihteeristölle. Muistioita valmisteltiin niin kokouksiin, 

seminaareihin, eduskunnan kyselytunneille kuin muita julkisia ja hallinnonalan sisäisiä tilaisuuksia 

varten. Tutkimuksen asiakirja-aineisto on tulvillaan tällaista valmistelu- ja taustamateriaalia sitä 

tässä yhteydessä erikseen erittelemättä. Kun eri tilaisuuksissa ja asiayhteyksissä esitettiin huolestu-

neisuus poliisin kyvystä vasta tietotekniikkarikosten uhkaan, tiedon lisääntymisen myötä alkoivat 

muutkin osallistujatahot vähitellen huolestua poliisin tietotekniikkatutkinnan tilasta ja teknologian 

mukanaan tuomista uhkista. Tarve tehdä asialle jotakin oli syntynyt ja asian puolestapuhujien määrä 

kasvoi eri hallinnon aloilla. Ja kuten aiemmin on todettu, tieto loi muutoksen tarpeen ja edesauttoi 

muutoksen tapahtumista.  

Kyse oli siis määrätietoisesta tiedon jakamisesta ja huolestuneisuus heräsi ministeritasolla ja medi-

assa (ks. mm. sisäasiainministereiden puheet 2007 ja 2008). Lapsipornografian vapaa jyllääminen 

tietoverkoissa ei voinut olla hyväksyttävää, eivätkä myöskään uhkat vakoiluohjelmista, joilla minis-

tereiden matkapuhelimia voisi kuunnella (mm. muistio älypuhelinten vakoiluohjelmista 2009) ja 

sähköpostiuhkausten tekijätkin olisi hyvä saada kiinni (esim. tapaus Sirniö). Terroristijärjestötkin 

rekrytoivat ja levittivät oppejaan internetissä (ks. mm. sisäisen turvallisuuden ohjelman asiantuntija-

ryhmän loppuraportti 2008). Trendi oli samankaltainen myös muissa EU-maissa ja erityisesti poh-

joismaissa. Suomessa tietotekniikan uhkiin herättiin viranomaisissa kuitenkin hitaasti verrattuna 

muihin maihin Suomen korkean teknologian tasosta huolimatta (vrt. Pohjoismaiden oikeusministe-

reiden kokous Oslossa 2007). 

Esittelijätaso on asiantuntijataso, joka perehtyy, selvittää ja tuottaa tiedon päätöksentekoa varten. 

Esittelijät luovat ministeriöiden asiapaperivuoret. Esittelijöillä on erityinen esittelijän vastuu, joten 

laadittujen asiakirjojen sisällön tulee olla asiallista ja sen hetkisten tietojen valossa niin oikeaa ja 

täsmällistä kuin mahdollista. Todettakoon, että esittelijän tulee huolellista työtä tehdessään käyttää 
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apunaan myös muita alan asiantuntijoita. Näillä asiantuntijoilla on yleensä mahdollisuus antaa omia 

ideoita tai jalostaa ja kehittää esittelijän ideaa, joten esittelijänkin ideat ovat usein yhteistyön tulos 

eivätkä ainoastaan esittelijän saavutuksia. Esittelijä toimii virkavastuulla aivan kuten hänen esimie-

hensä, kuka useissa tapauksissa allekirjoittaa ylimmälle päätöksentekotasolle menevän aineiston.  

Päällikkö- tai johtajataso ilmoittaa asiaan perehdyttyään uudet toimintalinjat, muutos- tai valmiste-

lutarpeet yms. jotka esimiestaso delegoi esittelijöille ja alaiselle hallinnolle toteutettavaksi. Uudet 

kehittämisideat ovat usein muuttuneet ylemmän hierarkiatason saavutuksiksi. Esittelijä saattaa vain 

hymyillä, kun toimintatapoja tms. muutetaan hänen ideointinsa ja valmistelunsa pohjalta. Esittelijä 

voi toki huoahtaa, että jos toteutus epäonnistuu tai idea osoittautuu huonoksi, sillä idean omistajuus 

on yleensä siirtynyt ja esimiehet ja päälliköt kantavat virallisen vastuun. Toki vastuunkannonkin voi 

tarvittaessa vierittää organisaatiossa alaspäin.  

Esimerkiksi tietotekniikkatutkinnan järjestämisessä prosessi hallinnon sisällä kulki edellä kuvatusti. 

Siinä esittelijä laati valmisteluasiakirjoja, joista juuri mitään ei arkistoitu niiden valmisteluasiakirja-

luonteensa vuoksi. Nämä muistiot tarkasti ja allekirjoitti yleensä esittelijän esimies, joka kommentoi 

tarvittaessa asiasisällön muutostarpeista. Tämän jälkeen muistio toimitettiin esimerkiksi ministerille 

tai poliisiylijohtajalle. Mikäli muistion ehdotukset miellyttivät ministeriä tai poliisiylijohtajaa, tämä 

lausui yksittäisen esittelijän ajatuksista julkisuudessa omat näkemyksensä ja linjauksensa. Esitteli-

jälle tämä oli palkitsevaa, kun on saanut ministerin julkisuudessa puhumaan esille tuomistaan asi-

oista ja ajamaan niiden edistämistä hallinnon eduksi. Kun asiasta - tässä tapauksessa tarpeesta saada 

poliisi tekemään jotakin nettirikollisuuden torjumiseksi - tuli julkilausuttu, oli siihen alemmassa 

hallinnossa reagoitava. Silloin toimenpidevelvoite tuli sisäasiainhallinnon alalla hierarkkisesti polii-

sin ylijohtoon, jossa se vastuutettiin yksiköiden esimiehille jotka delegoivat toimenpiteen toteutta-

misen alaisilleen esittelijöille. Eli ministeriön organisaatiorakenteen pohjalta syötettiin tarve johdol-

le, joka delegoi toteuttamisen vastuun takaisin esittelijöille.  

Kehittämisehdotusten etenemisestä ministeriössä voisi todeta, että häntä heiluttaa koiraa. Ministeri-

ön virkamiesten tehtävänä on toimia koiraa heiluttavana häntänä. Virkamieskoneiston on pystyttävä 

tuomaan esille ministeriön ylimmälle päätöksentekijälle eli ministerille tietoa hänen hallinnonalansa 

muutoksista. Esimerkiksi sisäasiainministeriön hallinnonala on niin laaja, että ministerin on mahdo-

tonta poliittiseen virkaansa astuttuaan muuttua koko hallinnonalan asiantuntijaksi ja keksiä itse 

kaikki kehittämiskohteet perusteluineen. Ministerin on luotettava sille työtä tekevään virkakoneis-

toon. 
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Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen viranomaisissa saatettiinkin todeta, että internetin uhat 

olivat tiedossa ja viranomaisilla oli parhaillaan käynnissä toimia vastaavien tekojen estämiseksi ja 

internetin uhkien pienentämiseksi (ks. esim. ITUKE-hankkeen väliraportti 2008, PORA-

loppuraportti 2008 ja Turvallinen elämä jokaiselle - sisäisen turvallisuuden ohjelma 2008)). Ilman 

juuri käynnistettyjä hankkeita koulusurmat olisivat aiheuttaneet viranomaisissa huomattavasti no-

lompia selittelytilanteita. Nolous olisi tuskin näkynyt kansalaisten suuntaa, sillä tunnetusti aina on 

olemassa hyviä selityksiä. Uskon, että tietotekniikkatutkintatoiminto olisi tullut ennemmin tai myö-

hemmin luotua poliisin rakenteisiin. En kuitenkaan usko, että ilman koulusurmia poliisille olisi 

myönnetty lisärahoitusta uusien virkojen perustamiseksi ja uusien järjestelmien luomiseksi (ks 

esim. rahakirje Keskusrikospoliisille, Suojelupoliisille sekä Helsingin poliisilaitokselle 2009). To-

teutuminen olisi ollut hitaampaa ja resursointi vähäisempää.  

Julkisuudessa nörttipoliisitoiminta sai kannatusta ja satunnaiset ”isoveli valvoo”-kansalaishuudot 

hautautuivat tietotekniikkatutkinnan järjestämisen puolesta puhuvien seikkojen alle. Kansalaisten 

tietoisuus tietoverkkojen uhkista lisääntyi ja poliisi saattoi olla tyytyväinen tietoisuuden vaikutuk-

sesta rikollisuutta ennalta estävänä tekijänä. Kansalaisten suuntaan yksi tärkeimmistä sanomista oli, 

että kaikki mikä on internetissä, ei ole totta.  

Lopuksi voi todeta, että asioiden edistäminen jäykässä, melko konemaisessa byrokraattisessa orga-

nisaatiossa vaatii huomattavasti aikaa ja voimavaroja, vaikka kyse olisi vain yhden toiminnon läpi-

viennistä. Idean myyminen ja sinnikäs, oikea-aikainen lobbaus edistävät tietoisuuden lisääntyessä 

muutostarpeen syntyä. Yleisesti ottaen suuri osa hankkeen edistämistä on toistuvien puheenvuoro-

jen käyttöä ja vuoropuhelua paitsi poliisihallinnon sisäisissä kokouksissa, niin erityisesti esimerkik-

si sisäisen turvallisuuden sihteeristön asiantuntijaryhmän kokouksissa, oikeusministeriön hallin-

nonalan kokouksissa ja poliisi-syyttäjäyhteistyön kokouksissa. Kun kaikki viranomaiset yhtyvät 

näkemykseen, että jotain tulisi tehdä ennen kuin on liian myöhästä, poliittinen paine kasvaa eri vi-

ranomaistahojen kuin myös yksityishenkilöiden puolelta.  

Yksittäinen muistio tai strategiaesitys on merkityksetön sen laadukkuudesta ja idean briljanttisuu-

desta huolimatta, jos viestintä ja sanoman toisto on jätetty olemattomaksi. Muutoksen läpivienti 

edellyttää toistoa ja toistoa. Joskus toimintaympäristö voi muuttua niin, että hanke etenee raketti-

maisesti. Ideaa tukevia ulkopuolisia tapahtumia tai sattumia on kyettävä hyödyntämään välittömästi 

ja kliseistä sanontaa toistaen rautaa on taottava, kun se on kuumaa.  
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Kuten Kotterin (1996, 2011) teorioihin aiemmin on viitattu, voittoa ei pidä julistaa liian aikaisin 

vaan on jaksettava saattaa muutos todelliseksi toiminnaksi. Ikävät tapahtumat vaikuttivat suihku-

moottorin lailla sysäten asian etenemistä, mutta mediaseksikkyyden hiivuttua toiminnon jalkautta-

misen eteneminen hidastui.  

Tietotekniikkatutkinnan merkitys on nyttemmin ymmärretty ja siihen on osoitettu resursseja suu-

rimmassa osassa poliisilaitoksia. Osassa laitoksia lienee todettu, että hyvin pärjätty ilman tietotek-

niikkatutkinnan toimintoa ja pärjätään edelleenkin. Vanhoja hyviä malleja on turha muuttaa, kun 

homma pelaa ilman muutoksiakin. Muutostarpeen on synnyttävä sisältä päin ja luotan, että näihin 

konservatiivisiin poliisilaitoksiin tulee toiminto muotoutumaan vielä lähitulevaisuudessa, ellei po-

liittinen resurssiohjaus rajaa poliisitehtäviä vain hälytyspalveluiden tuottamiseen. 

6.3 Pohdintaa PORA-muutoksesta 

Mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos, on yleinen toteamus. Muutosta tapahtuu voi tapahtua ak-

tiivisesti tai passiivisesti, sitä voidaan haluta ja ohjata haluttuun suuntaan tai sitten vain yrittää pai-

kata omaa toimintaa vastaamaan toimintaympäristön vaateisiin tai yksikertaisesti ”kuolla”. Julkisis-

sa organisaatioissa tämä kuoleminen ei yleensä ole mahdollista, mutta yksityisellä sektorilla passii-

visuus johtaa yleensä konkurssiin. Tietotekniikkatutkinnan järjestäminen on ollut aktiivista muutok-

seen tähtäävää lobbaustoimintaa, toisella johtamistasolla muutokseen on ajauduttu passiivisesti toi-

mintaympäristön muutoksesta johtuneen ulkoisen paineen vaikutuksesta. 

Aina on parempi, mitä enemmän muutos on ennakoivaa, koska tällöin isotkin muutokset voidaan 

toteuttaa suunnitellummin, ja todennäköisesti tavoiteltu tulos on enemmän linjassa organisaation 

perustehtävän kannalta. On ymmärrettävä minkä kokoisesta muutoksesta on kysymys ja milloin 

muutos kannattaa hivuttaa organisaatioon ja milloin ne on toteutettava radikaalimmin toimin. On 

uskottava, että muutokset vievät yleensä paljon enemmän aikaa ja ovat paljon raskaampia kuin on 

odotettu ja on muistettava, että aika kulkee eri tahdissa eri organisaatiotasoilla. On käsitettävä, että 

muutosvastarintaa on aina ja muutosvastarinta on merkki tapahtuvasta muutoksesta. Tietotekniikka-

tutkinnan lobbaajapuolella tämä oli tiedostettu. Taustavalmisteluja tehtiin ja oikean tilaisuuden tul-

len tietotekniikkatutkinnan järjestämisen merkitystä tuotiin esiin joka tilaisuudessa, kokouksessa, 

käytäväkeskustelussa ja asiakirjassa siitä huolimatta sopiko se varsinaiseen aiheeseen. 
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On myös oivallettava, että muutoksen aiheuttamiksi väitetyt ja esiin nostetut ongelmat ovat usein 

olleet jo olemassa ennen muutosta. Ne on helppo esittää muutoksesta johtuviksi, koska muutos on 

paljastanut kyseiset ongelmat. Tätä on vain tajuttava hyödyntää toiminnan kehittämiseksi. Muutos-

prosessin tulee olla myös nimensä veroisesti prosessi, jossa koko ajan tapahtuu jotakin, paitsi pieniä 

onnistumisia, niin myös jatkuvaa asian eteenpäin viemistä ilman jäähdyttelytaukoja. Prosessi ete-

neekin yleensä harppauksin, kuten tietotekniikkatutkinnan järjestämisessä. 

Viestintä ei toimi koskaan niin kuin uskotaan ja toivotaan. Viestinnän merkitys korostuu muutosti-

lanteessa. Tietoa on annettava riittävästi, ei liikaa eikä liian vähän. Siksi siihen on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota koko prosessin ajan, jotta päämäärä ja keinot sen saavuttamiseksi säilyvät kirkkai-

na. Viestiä on toistettava, sen on oltava linjassa kaikilla tasoilla ja sen perille saattamiseksi on käy-

tettävä eri kanavia. 

PORA-hankkeessa muutospaine tietotekniikkatutkinnan järjestämisestä tuli viime hetkellä ulkopäin, 

mutta kiistatta tarvetta muutokseen luotiin aktiivisesti myös sisältäpäin. Toimintaympäristön nopea 

muutos ja vastuu taloudesta olivat aiheuttaneet kyseenalaistusta jo pitkään siitä, mitkä ovat poliisi-

laitosten eli pienten tulosyksiköiden hengissäselviytymisen mahdollisuudet. Organisaation sisällä 

muhinut tosiasioiden tunnustamisen henki sai siivet valtion tuottavuushankkeesta. Koska muutos-

tarve oli kytenyt poliisissa jo pitkään, kulttuuri oli johtotasolla jo muuttunut myötämieliseksi muu-

tokselle. Tuottavuushankkeesta saatiin yhteinen vihollinen, mikä yhdisti poliisin rivejä. PORA-

hankkeen ensimmäinen vaihe eli poliisilaitosten määrän vähentäminen 90 poliisilaitoksesta 24 po-

liisilaitokseen, sai aikaan henkilöstön uudistumista toimenkuvien, vastuiden ja virkasijoittelun 

muuttumisen kautta. Tämä helpotti osaltaan hankkeen läpivientiä ja onnistumista. Lisäksi dialogi oli 

hankkeen aikana ollut vilkasta kaikilla tasoilla muutosvastarinnan vähentämiseksi. 

Esimiehet ovat yleisesti ottaen toimineet mallikkaasti esimerkkinä ja yhtenäisenä rintamana PORA-

hankkeen toteutuksessa. Moni joutui luopumaan korkeasta asemastaan, ja joku koki tulleensa nöy-

ryytetyksi, mutta pääosin muutosta vetäneiden esimiesten linjakkuutta ja itsensä peliin laittamista 

on arvostettava. Poliisihallinnon sisällä kiire, epävarmuus ja tietämättömyys monissa muutokseen 

liittyvissä vaiheissa tunnustettiin. Muutoksessa annettiin kaikille oikeus olla huolissaan tulevaisuu-

destaan. Näin pari vuotta muutoksen jälkeen kuulen poliisilaitoksissa yhä kommentteja siitä miten 

ennen tehtiin, mutta en haikailua menneeseen tai tahdonilmaisuja vanhaan organisaatioon palaami-

seksi. Muutos alkaa juurtua. Uudet kulttuurit hakevat vielä muotoaan ja terveen kilpailuhenkisyy- 
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den kautta ihmiset ja toimintatavat hitsautuvat yhteen. Poliisipäälliköiden esimerkillinen rooli ja 

välitön puuttuminen negatiivisiin ilmiöihin olivat tärkeitä - ei paitsi muutoksessa – myös organisaa-

tion voimaantumiseksi. (Heikkilä & Heikkilä 2007). 

6.4 Vastauksia 

Tutkimuksen alussa kerrottiin, että tutkimuksella pyritään tuomaan vastaus kysymykseen, kuinka 

paljon johtamisella voidaan muutosta hallita? Mikä on johtamisen ja mikä sattuman osuus kokonai-

suuden kannalta? Samalla tarkastellaan, minkälainen ohjausvaikutus eri asiakirjoilla on ja mille 

johtamisen tasoille ne vaikuttavat? Tutkimuksen on tarkoitus myös kuvata miten ulkoiset ja hallit-

semattomissa olevat tapahtumat voivat aiheuttaa johtamisen painopisteiden ja organisaation sekä 

organisaatiokulttuurin muuttumisen. 

Pohdinnoissa ja itse tarinassa on vastattu johtamisen mahdollisuuksiin muutoksen hallinnassa. Tie-

totekniikkatutkinnan nelivuotisessa kehityskuvauksessa on vastattu myös muihin tutkimuskysy-

myksiin, sillä tutkimuskysymykset muodostivat tutkimuksen tarkastelunnäkökulman tutkimusai-

neistonaineiston analyysissä. Sattumat - ikävät - voivat toimia muutosta hidastavina, muutosta toi-

seen suuntaan ohjaavina tai muutosta nopeuttavina tekijöinä.  

Johtaminen on muutoksenteon väline. Muutosta voidaan tietoisesti hallita vain johtamisella. Muutos 

on mahdollista saattaa johdetuksi päätökseen, mutta kuten neljän vuoden tarina kertoi, johtamisella 

voi vaikuttaa vain johtamisen alaisuudessa oleviin asioihin. Organisaation kulttuuri kulminoituu 

yleensä johtajaan; tämän arvoihin ja visioihin. Siksi johto yleensä personoituu ja karismaattinen 

johtaja murtaa aina ilmenevää muutosvastarintaa tehokkaasti. 

Johtamista on myös asiakirjoilla johtaminen, mutta muutosta ei voi johtaa ainoastaan asiakirjoilla. 

Asiakirjat ovat johtamisen välineitä. Asiakirjat sinetöivät johdon linjaukset ja niillä on paitsi juridi-

nen niin myös symbolinen merkitys. Asiakirjoja laaditaan eri organisaation tasoille. Asiakirjat on 

osoitettava oikealle taholle; jos asiakirjat on esitetty tai ohjattu väärälle taholle, ne muuttuvat hyö-

dyttömiksi. On tasoja, joiden on vain hyvä tietää johtamisen linjauksista ja on tasoja, joiden tulee 

asiakirjojen kirjauksiin reagoida. Asiakirjat voivat sisällyttää velvoittavia toimia. Toisen hallin-

nonalan suunnittelemat toimet voivat vaikuttaa toiseen hallinnon alaan tietämättään. Siksi tiedon 

kohdentumisen ja toimintojen kehittämisen kannalta verkostoituminen ja yhteistyö ovat välttämät-

tömiä. Yksittäinen asiakirja ei kuitenkaan aiheuta muutosta. Muutokseen tarvitaan ihmistä. Muutos-

tarpeen täytyy syntyä sisältäpäin tai muuten muutos jää näennäiseksi. 
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Tietotekniikkatutkinnasta oli vuosien aikana laadittu lukuisia asiakirjoja ja vielä useammassa asia-

kirjassa tuleviin uhkiin oli viitattu. Tulevaisuuteen katsovien johtajien olisi tullut reagoida havait-

tuihin toimintaympäristön muutoksiin johdetusti, määrätietoisesti ja ennakoivasti. Koska poliisin 

tuloksellisuutta seurataan kvartaalitaloudessa, poliisin johtaminen on lyhytjänteistä. Vuosibudje-

tointi ei rohkaise toimintojen pitkäjänteiseen suunnitteluun eikä etenkään ennakoiviin toimiin, joi-

den tuottoa tulevaisuudessa ei voi laskea. Uusia hankkeita ei uskalleta aloittaa ilman vuosiksi taat-

tua rahoitusta. Johtaminen vaatii johtajilta tutkimuksessa peräänkuulutettua rohkeutta toimien kehit-

tämiseksi. 

Tutkimuksen tarinassa tuotiin esiin useasti toimintaympäristö ja satunnaisten tapahtumien vaikutus 

suunnitelmien toteutumiseen. Ikävistä asioista voi löytää hyviä puolia, jos tarkastelukulman näin 

valitsee. Paljon parjattu valtion tuottavuushanke on esimerkiksi pakottanut julkisen sektorin arvioi-

maan ja kehittämään toimintaansa. Henkilöstövähennyksistä huolimatta tuottavuushankkeen ansi-

oksi voidaan lukea tietotekniikkatutkinnan järjestämisen helpottaminen PORA-hankkeen myötä. 

Kuten tutkimuksen teorioissa todettiin, ettei tutkija voi olla irti tästä maailmasta, niin ei voi olla 

johtajakaan. Toimintaympäristö määrittelee toiminnan suuntautumisen ja kansalaiset tai asiakkaat 

muovaavat tuotteiden tarpeen. Poliisiorganisaatio ei ole olemassa itseään varten. 
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Ulla Köckritz TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 
Osoite poistettu 
 
 
Keskusrikospoliisi 
Hallinto-osasto 
 
Asia 

Haen Keskusrikospoliisilta viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain (621/1999) 28 §:n mukaista lupaa pro gradu-työn tekemiseen. 
 
Julkisuuslain 28 §:n mukaan viranomainen voi antaa yksittäistapauk-
sessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tie-
teellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvi-
tystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etu-
ja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lisäksi henkilö-
tietolain 12 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan lain 11 §:ssä säädetystä 
arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta voidaan poiketa muun muassa 
käsiteltäessä tietoja tieteellistä tutkimusta varten.  

 
Luvan hakija Ulla Köckritz 
  komisario, Kymenlaakson poliisilaitos 
 
Hakijan tutkimustyö 

Teen tutkimusta tietotekniikkatutkinnan järjestämisestä poliisissa vuosi-
en 2006–2009 aikana. Tutkimus on hallintotieteen pro gradu työ Tam-
pereen yliopiston johtamistieteiden laitokselle ns. poliisimaisterilinjalla. 
 
Tutkimus on asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus. Tutkimuksessa 
hyödynnän asiakirjoja, joita työtehtävissäni sisäasiainministeriön poliisi-
osaston ylikomisariona haltuuni kertyi. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata 
uuden toiminnon käynnistämistä ja siihen liittyviä vaikuttimia poliisissa. 
 
Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Ismo Lumijärvi sekä yliassis-
tentti Sirpa Virta Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella. 
 
Työ on julkinen ja se on tarkoitus julkaista muiden pro gradujen tapaan 
Tampereen yliopiston www-sivuilla, jollei luvan myöntäjä muuta vaadi.  
 
Tutkimusaineistoluettelo on liitetty tämän lupahakemuksen oheen. 
 

Luvan voimassaoloaika  
  Lupaa haetaan ajankohdalle 1.10.2011–31.12.2011. 
 
  Kotkassa 30.9.2011 
  Ulla Köckritz 
 
Liitteet  Aineistoluettelo 
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Ulla Köckritz TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 
Osoite poistettu 
 
 
 
Poliisihallitus 
Harri Kukkola 
 
 
Asia 

Haen Poliisihallitukselta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 28 §:n mukaista lupaa pro gradu-työn tekemiseen. 
 
Julkisuuslain 28 §:n mukaan viranomainen voi antaa yksittäistapauk-
sessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tie-
teellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvi-
tystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etu-
ja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lisäksi henkilö-
tietolain 12 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan lain 11 §:ssä säädetystä 
arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta voidaan poiketa muun muassa 
käsiteltäessä tietoja tieteellistä tutkimusta varten.  

 
 
Luvan hakija Ulla Köckritz 
  komisario, Kymenlaakson poliisilaitos 
 
Hakijan tutkimustyö 

Teen tutkimusta tietotekniikkatutkinnan järjestämisestä poliisissa vuosi-
en 2006–2009 aikana. Tutkimus on hallintotieteen pro gradu työ Tam-
pereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ns. poliisimaisterilinjalla. 
 
Tutkimus on asiakirja-aineistoon perustuva tutkimus. Tutkimuksessa 
hyödynnän asiakirjoja, joita työtehtävissäni sisäasiainministeriön poliisi-
osaston ylikomisariona haltuuni kertyi. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata 
uuden toiminnon käynnistämistä ja siihen liittyviä vaikuttimia poliisissa. 
 
Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Ismo Lumijärvi sekä yliassis-
tentti Sirpa Virta Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella. 
 
Työ on julkinen ja se on tarkoitus julkaista muiden pro gradujen tapaan 
Tampereen yliopiston www-sivuilla, jollei luvan myöntäjä muuta vaadi.  
 
Tutkimusaineistoluettelo on liitetty tämän lupahakemuksen oheen. 
 

Luvan voimassaoloaika  
   
  Lupaa haetaan ajankohdalle 1.10.2011–31.12.2011. 
 
  Kotkassa 30.9.2011 
 
 
  Ulla Köckritz 
 
Liitteet  Aineistoluettelo 
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