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Black economy and economic crimes are phenomena which affect the Finnish 

society extensively. The effect of the phenomena is shown in many areas such as 

construction field, restaurant field and transport field. Their effects are leaving 

mark on the Finnish society and to our economy, and to the level of gross national 

product.  

 

In this Master’s Thesis qualitative methods of research have been used to study 

the managerial processes of police's economic crime investigation unit. I have 

added depth to research, by interviewing unit management and by comparing 

measures with statistical results. Theoretical framework is formed from public 

management theories as the foundation of effectivity and development of skills 

and its impact to personnel. The ultimate target in this Master’s Thesis and the 

research question has been finding out what are the main managerial processes 

that unit has conducted and their effect to productivity and to effectivity as well as 

to development of skills.    

 

The result of the research has shown that development of skills is quite efficient 

and successful in sense of improved abilities and learning. Some areas of 

development arose from the interviews such as there is a need to adapt to 

changing operational environment. In addition, fatigue against constant 

development is a recognized challenge. This study can be considered to promote 

the present study of black economy and economic crimes because it gives 

information about enhancing steps to government officials.    

 



 

 

Alkusanat 

Kauppatieteen maisterin tutkinnon suorittaminen toisen maisteritasoisen tutkinnon 

opintojen kanssa samanaikaisesti on ollut kiireinen, mutta palkitseva ajanjakso 

elämässäni. Flow opiskelussa ja halu viedä hyvän johtamisen oppeja työelämään 

ovat kannustaneet jatkamaan. Nyt opinnot ovat huipentuneet tähän Pro gradu -

tutkielmaan, joka on haastanut minua aivan uudella tavalla tieteellisen tutkimuksen 

maailmaan. 

 

Ensiksi haluan kiittää perhettäni vankkumattomasta tuesta, jota itseni ja oman 

osaamiseni kehittäminen on vaatinut läheisiltä. Lisäksi haluan kiittää ohjaajiani 

asiantuntevasta ja suuntaa-antavasta palautteesta. Myös lähimpien 

opiskelijatoverien sparraus, motivointi, paikoittainen jarruttelu ja vertaistuki ovat 

pitäneet huolta opintojen etenemisestä ripeään tahtiin.    

 

Työskentelen arkityössäni poliisina talousrikostutkintayksikössä, joten pidin 

luontevana tehdä pro gradu-tutkielman harmaasta taloudesta ja 

talousrikollisuudesta sekä edellä mainittujen ilmiöiden torjumisesta. Yhtä 

luontevana valintana keskeiseksi ja tulevaisuutta hyödyntäväksi näkökulmaksi 

pidin keskittymistä yksikön johtamisprosesseihin, sillä työskentelen ja opiskelen 

samanaikaisesti poliisiorganisaation päällystöesimieheksi. 

 

Olen työskennellyt poliisina yli kymmenen vuotta, joten käsitykseni mukaan 

minulle on kertynyt jo kohtuullinen käsitys ja ymmärrys turvallisuuden 

toimintaympäristöstä, etenkin poliisin näkökulmasta. Esimiehenä olen toiminut 

poliisin organisaatiossa noin vuoden ja lisäksi omaan kokemusta esimiestehtävistä 

mm. Puolustusvoimista. Uskon esimieskokemukseni tuovan syventävää 

näkemystä ja käytännön kehittämisideoita talousrikostutkintayksikön 

johtamisprosesseihin. Lopputuloksen voitte arvioida itse.  

 

Nyt on aika rauhoittua ja kehittää oppeja käytännön tasolla. 

 

Mikko Kiiski 

Helsinki 24.8.2017  
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1 JOHDANTO 

 

Harmaa talous ja talousrikollisuus ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat 

suomalaiseen yhteiskuntaan laajasti. Ilmiöiden vaikutus näkyy monilla 

toimialoilla kuten rakennus-, ravintola- ja kuljetusalalla. Ilmiö on 

kokonaislaajuudeltaan kansainvälinen. Ilmiön vaikutukset yhteiskuntaamme 

ja talouteemme ovat merkittävät ja tuntuvat aina bruttokansantuotteessa 

asti.  

 

Samassa yhteydessä, kun talousrikollisuus ja harmaa talous ovat 

kasvaneet rikosilmiöstä kestäväksi rikollisuuden muodoksi, poliisin resurssit 

ovat vähentyneet tasaisesti. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden 

torjunnan merkitys on huomattu myös hallituksen tasolla. Tähän liittyen 

hallitus on laatinut muun muassa harmaan talouden torjuntaan erillisen 

torjuntastrategian ja toimenpideohjelman (Sisäministeriö 2016).  

 

Lisäksi harmaan talouden torjuntaan on allokoitu erillisrahoitusta, joka on 

mahdollistanut poliisin tehokkaat torjuntatoimenpiteet ja resursoinnin. 

Resurssien niukkuus on kuitenkin realiteetti, joka määrittää pitkälti poliisin 

strategisia toimenpiteitä. Erillisrahoituksen päätyttyä vuoden 2016 alussa 

toimintakyvyn säilymisen edellytyksenä on, että poliisin on kehitettävä 

osaamistaan ja johtamisen ydinprosessejaan harmaan talouden torjunnan 

tuloksekkuuden säilyttämiseksi. 

 

Kyseinen realiteetti tekee myös tästä pro gradu-tutkielmasta 

mielenkiintoisen ja ajankohtaisen. Poliisin organisaatiota on pidetty 

byrokraattisena ja jopa muutosvastarintaisena. Haastattelujen, tilastollisen 

datan ja empiiristen havaintojen perusteella johtamisen ja sen 

ydinprosessien kehittäminen on kuitenkin edistänyt poliisin tuottavuutta ja 

vaikuttavuutta yksikkötasolla. Kyse on näkemykseni mukaan piilevästä 

hyödynnettävästä potentiaalista, jota organisaatiossa on. Tutkielman 
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keskeisenä tavoitteena on tutkia johtamisen ydinprosessien vaikutuksia 

tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen, mutta osaltaan tarjota 

myös tietoa ja ymmärrystä organisaatiolle.  

 

Tehokkaan ja tuloksellisen johtamisen tavoitteet ja perusta tulevat 

julkisjohtamisen teorioista joihin peilaan yllä mainittuja osa-alueita ja niiden 

tosiasiallista käytännön toteutusta. Teoriat avaavat julkisorganisaation 

keinot suorittaa määrättyä tehtävää tehokkaasti ja vaikuttavasti. Olen 

valinnut edellä mainitun teorian viitekehyksen pohjalle, koska se liittyy 

kiinteästi poliisiyksikön johtamiseen ja johtamisjärjestelmään 

tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden näkökulmista. Julkisjohtamisen 

perimmäiset tavoitteet ovat tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

lisäämisessä valtiohallinnossa hyödyntäen yksityisen sektorin 

johtamisoppeja - aivan kuten talousrikostutkintayksikköä johdetaan. 

 

Keskeiset johtamisen avainprosessit jotka olen valinnut tutkimuskohteiksi, 

ovat henkilöstöjohtaminen ja julkisjohtaminen. Henkilöstöjohtamisen osalta 

keskityn osaamisen kehittämiseen seurauksineen siitä ilmeneviin 

kerrannaisvaikutuksiin. Julkisjohtamisen osalta nostan esiin 

prosessijohtamisen, jolla luodaan mahdollisuudet saavuttaa 

vaikuttavuustavoitteet tehokkaasti. Osaamisen kehittäminen antaa 

mahdollisuudet asettaa korkeita tavoitteita huolimatta taloudellisista 

realiteeteista.  Käyn lisäksi läpi osaamisen kehittämisen teoreettisia 

käytänteitä ja vaikutuksia. Osaamisen kehittämisen tarve on huomioitu ja 

nähty tärkeäksi koko poliisin organisaatiotasolla (Eränkö & Senvall 2006, 

22).  

 

Henkilöstöjohtamisen parhaina käytänteinä organisaatiossa käytetään 

henkilöstön osaamisen kehittämistä, jolla pyritään saamaan henkilöstöstä 

maksimaalinen tuottavuus esiin – vastavuoroisuutta unohtamatta. 

Nähdäkseni osaamisen kehittämisellä asianmukaisen johtamisen kautta on 

korreloivia vaikutuksia muun muassa työhyvinvointiin, motivaatioon ja työn 

imuun (Billet 2004, 320; Duffy & Dik 2009, 32). Kaikki edellä mainitut osa-
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alueet ovat kriittisen tärkeitä, jotta resurssien niukkuuden kanssa painiva 

organisaatio voi hyödyntää vastavuoroisesti parasta voimavaraansa ja 

resurssiansa - henkilöstöä.  

 

Henkilöstön tehokas johtaminen tarvitsee kuitenkin rinnalleen 

asianmukaiset prosessit ja laadun, joita pitää jalostaa ja kehittää myös 

johtamisen näkökulmasta. Prosessijohtamisen kanssa tasapainoisena 

tekijänä kulkee laatujohtaminen, jonka kautta työtoimenpiteille asetetaan 

oikeat laadulliset vaatimukset ja edellytykset. Prosessien laatiminen ja 

niiden johtaminen ovat yksi tapa edistää sovittujen strategisten linjausten 

eteenpäinvientiä. Laamanen tuo esiin prosessiajattelussa ja -johtamisessa 

oppimisen, luottamuksen ja vastuuntunnon merkityksen (2007, 117).  

Molempia johtamisen osa-alueita pidetään arvossa tutkimassani yksikössä 

ja työskentely perustuukin toimiville ja oikein johdetuille prosesseille. 

 

1.1 Tutkielman aihe, tavoite ja tutkimusyksikön esittely  

 

Pro gradu-tutkielmani perimmäisenä tarkoituksena on tutkia keinoja, 

resursseja ja työtapoja, jolla harmaata taloutta torjutaan poliisin kehittämien 

ja soveltamien johtamisprosessien luoman teoreettisen viitekehyksen 

kautta. Pro gradu-tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä keskitytään 

erityisesti aiemmin mainittujen tehokkuuteen keskittyvien johtamisteorioiden 

teoreettisen tuottavuuden ja vaikuttavuuden siirtämiseen käytännön tasolle. 

Tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan aina johtolankoina ja tietystä 

määritellystä näkökulmasta. Tällainen erityinen näkökulma on nimeltään 

teoreettinen viitekehys (Alasuutari 2011, 79).     

 

Tarkoitukseni on kuvata kuinka johtamisprosessit muuttuvat teoriasta 

yksittäisen työntekijän käytänteeksi, jonka seurauksia tuottavuuteen ja 

vaikuttavuuteen tutkin. Tutkimusasetelma ja teoreettinen viitekehys ovat 

kuvattu kokonaisuudessa alla. Tuomen ja Sarajärven mukaan tutkija 
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päättää tutkimusasetelmastaan oman ymmärryksensä perusteella (2009, 

20). 

 

 

Taulukko 1: Teoreettinen viitekehys ja tutkimusasetelma 

 

Tutkimus antaa käsityksen ja vastauksia siihen, miten edellä mainitut teoriat 

ja ylläkuvatut tekijät ovat saatu muutettua käytänteiksi arkityössä ja 

johtamisessa. Pyrin myös selvittämään olisiko tutkimuksen kohteena olevan 

talousrikostutkintayksikön johtamisprosesseja järkevää implementoida 

myös muihin yksikköihin tuloksellisuuden ja suorituskyvyn lisäämiseksi. 

Näen mahdollisena hyötynä organisaation oppimisen ja parhaiden 

käytäntöjen hyödyntämisen siten laajemmin. 

 

Tulen kertomaan tutkimuksessa poliisin toimista ja johtamisesta 

talousrikollisuuden eli harmaan talouden torjumiseksi ja siitä miten erilaiset 

tehokkuuteen tähtäävät johtamisen ydinprosessit vaikuttavat yksikön 

työskentelyyn, kehittämiseen, työhyvinvointiin ja aikaansaavuuteen. 
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Tutkimusyksikkö jossa työskentelen, on kehittänyt koko poliisihallinnon 

tasolla edistyksellisiä johtamis- ja toimintaprosesseja, joilla on pyritty 

kehittämään yksikön vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.  

 

Tutkittava talousrikosyksikkö toimii yhdessä 11 poliisilaitoksesta. 

Talousrikoksia tutkivia yksikköjä on yhteensä 12 kappaletta 

valtakunnallisesti, kun huomioidaan yksi valtakunnallisesti toimiva yksikkö. 

Talousrikoksia tutkivaa henkilöstöä on yhteensä noin 530. Tutkimusyksikkö 

sijoittuu omassa poliisilaitoksessaan poliisipalvelulinjan 

erityistutkintasektorille, jota johtaa tässä tutkimuksessa haastateltu 

rikosylikomisario. Operatiivisesta poliisitoiminnasta on eriytetty 

henkilöstöhallinto, josta vastaa poliisilaitoksen henkilöstöpäällikkö, jota on 

myös haastateltu.   

 

Tutkimusyksikön toimenkuvaan sisältyy perinteisten talousrikosten 

tutkimisen lisäksi, ympäristörikokset, yrityssalaisuus- ja luottamusasema-

rikokset sekä työrikokset erityismainintoina. Yksikköön kuuluvat lisäksi 

reaaliaikainen ryhmä ja rikoshyötyryhmä. Työprosessin helpottamiseksi 

yksikössä on myös esikäsittelytoiminto, joka valmistelee jutut tutkijoille ja 

tekee tarvittavat alkutoimet. Tutkinnanjohtajia eli poliisipäällystöä yksikössä 

on kolme kappaletta. Yksikön päällikkö vastaa reaaliaikaisesta ryhmästä 

sekä yksikön kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Tutkinnanjohtaja numero 

kaksi vastaa kahdesta tutkintaryhmästä, jotka tutkivat perinteisiä 

talousrikoksia sekä em. erityisluonteisia talousrikoksia. Edellä mainittua 

kahta tutkinnanjohtajaa on haastateltu tässä tutkimuksessa. 

Tutkinnanjohtaja numero kolme vastaa esikäsittelyryhmästä ja 

ympäristörikosryhmästä. Ryhmänjohtotasoa eli alipäällystötasoisia 

henkilöitä ja tutkijoita yksikössä on kokonaisuudessaan noin 40 kappaletta. 

 

Poliisin toimintaympäristön monimuotoistuessa ja turvallisuustekijöiden 

lisääntyessä - yhdistettynä väheneviin poliisin henkilötyövuosiin sekä 

resursseihin, toiminnan kehittäminen ja tehostaminen ovat nousseet 

elinehdoiksi. Ohessa on kuvattu toimintaympäristön muuttuvat vaikutukset 
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ja keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat koko poliisiorganisaatioon ja 

talousrikostutkintaan. 

 

 

 

Kuva 1: Poliisin muuttuva toimintaympäristö (Poliisihallitus) 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusongelman asettaminen on tärkeä vaihe tutkimuksen 

alkuvaiheessa. Vaiheen tarkoitus on antaa selvitystä tutkijalle, mihin 

kysymykseen pyritään saamaan vastaus.  Hirsjärven ja kumppanien 

mukaan (1997, 125) tutkimusongelman tulisi optimitilanteessa olla harkittu 

ja selvitetty ennen aineistonkeruuvaihetta, koska tutkimusongelma saattaa 

muotoutua tutkimuksen edetessä ja tietomäärän lisääntyessä. Tässä 

tutkielmassa tutkimusongelman muodostaa näkemykseni mukaan 

kokonaisvaltaisesti organisaation muissa yksiköissä oleva puutteellinen 

johtamisprosessien hyödyntäminen. Ymmärtääkseni vaikuttavuus ja 

tuloksellisuus eivät ole parhaimmalla mahdollisella kokonaisvaltaisella 
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tasolla juuri siitä johtuen, lukuun ottamatta yksittäisiä poikkeuksia 

organisaatioyksiköissä.  

 

Tutkimusongelman kautta pyrin avaamaan organisaatiotasolla 

erityislaatuisia johtamisprosesseja ja sitä ovatko ne todella avain ja portti 

tosiasialliseen vaikuttavuuteen ja tuottavuuden maksimointiin. Tutkimuksen 

pääongelmaksi muotoutuu yleisluonteinen teoreettinen kysymys, jonka 

avulla koko tutkittava kokonaisuus hahmottuu tutkijalle. Myös Koskinen ja 

kumppanit nostavat esiin ongelmien kohdentamisen tärkeän merkityksen 

sekä ratkaisumallien esittämisen tutkimusongelmille (2005, 57-58). 

 

Tutkimuskysymykset kietoutuvat talousrikostutkintayksikön 

johtamisprosessien ja niiden vaikuttavuuden ympärille.  

 

Päätutkimuskysymys on seuraava:  

 

Miten käytetyt johtamisen teoreettiset ydinprosessit ovat 

muovautuneet toimiviksi käytänteiksi talousrikollisuuden torjunnassa 

nykyisessä toimintaympäristössä? 

 

Päätutkimuskysymys avaa käsittääkseni koko tutkimusongelman ja edellä 

mainitsemani tavoitteet tutkimuksessa. Päätutkimuskysymys on 

painotukseltaan teoreettinen. Pyrin teoreettisen viitekehyksen eli 

tutkimuksen havaintojen ja johtolankojen näkökulman kautta sitomaan 

kysymyksen konkreettiseen muotoon (Alasuutari 2011, 79). 

Tutkimuskysymyksen tarkoitus on osoittaa viitekehyksen mukaisten 

teorioiden vaikutus tosiasiallisesti käytettyihin johtamisprosesseihin ja 

niiden vaikuttavuuteen. 

 

Apututkimuskysymyksinä ovat:  

 

Mitkä ovat tutkimusyksikössä käytetyt keskeiset johtamisen 

avainprosessit? 
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Mitä valintoja ja ratkaisuja yksikkö on tehnyt saadakseen 

julkisjohtamisen teoreettiset tavoitteet käytännön toiminnaksi? 

 

Miten henkilöstön osaamisen kehittämistä on tehty ja mitä vaikutuksia 

siitä on ollut yksilö- ja yksikkötasolla? 

 

Miten prosessit ja niiden johtaminen näkyvät yksikön toiminnan 

laadussa ja tekemisen tehostamisessa? 

 

Apututkimuskysymykset liittyvät teoreettiseen viitekehyksen muodostamiin 

teorioihin ja siihen, miten teoriat muovautuvat toimintaan 

johtamisprosessien muodossa. 

 

Kokonaisuudessa tutkimuskysymykset linkittyvät toisiinsa kiinteästi, tukevat 

toisiaan ja ovat syy-yhteydessä toisiinsa. Johtamisprosesseja käytetään 

tuloksellisuuden, tuottavuuden ja aikaansaavuuden vuoksi ja selvittämällä 

käytettyjä prosessien teorioita voidaan tutkia myös niiden tosiasiallista 

vaikutusta toimintaan esimerkiksi tilastovertailun avulla.  Pyrin saamaan 

tutkimuskysymyksiin vastauksia myös asiantuntijahaastatteluilla, 

kirjallisuuslähteillä sekä tilastotiedolla. Esitän vertailevaa tilastotietoa usean 

vuoden ajalta, jolla tutkin tutkimusyksikön vaikuttavuutta muun muassa 

päätettyjen esitutkintapöytäkirjojen määrän avulla. 

 

Tiedonkeruuvaiheen jälkeen analysoin keräämääni tietoa johtopäätösten 

muotoon. Erityisesti selvitän yksikössä priorisoituja, mutta 

organisaatiotasolla vähemmän käytettyjen johtamisen ydinprosessien 

vaikutusta yksikön tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen laajemman 

organisaation hyödyntämisen ja implementoinnin näkökulmista.  

 

Perustelen ”poikkeuksellisuuden” siten, että kokemukseni ja arkitietoni 

mukaan muissa organisaation talousrikostutkintayksiköissä käytetään 

erityyppisiä johtamisprosesseja ja toimintamalleja. Tutkimusyksikössä 
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käytetty vahva tietoperusteinen organisaationäkemys, vahvana selkänoja 

toimivat toimintaprosessit ja päivittäisjohtamisen tuoma tuki- yhdistettynä 

konkreettiseen tuloksentekoon antavat katetta sanomalleni.  

 

Tutkimusyksikön poikkeukselliset johtamisprosessit ovat nousseet esille, 

esimerkiksi valtakunnallisissa seminaareissa ja 

Poliisiammattikorkeakoulussa saadussa opetuksessa. Edellä mainituissa 

paikoissa tutkimusyksikköä ja sen menetelmiä käytetään usein 

esimerkinomaisesti. Myös yksikön päättävät tahot näkevät johtamisen 

liittyvien ratkaisujen toimineen erinomaisesti – jopa koko 

organisaatiotasolla. Tutkimuksen keskeisenä teemana on haastaa ja 

arvioida tutkimusyksikön päättävien tahojen vallitsevaa käsitystä 

haastatteluista saadulla syventävällä tiedolla. Yhdistän käsitykset 

tuloksellisuuden ilmentävään tilastotietoon osoittaakseni väitteen 

paikkansapitävyyden. 

 

1.3 Tutkimusaukon perustelu  

 

Tutkimusaihe- ja kohde ovat tieteellisen tutkimuksen kannalta relevantteja 

ja ajankohtaisia, sillä talousrikollisuus on yhteiskunnassamme ajantasainen 

rikosilmiö, jolla on merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaamme (Valtioneuvosto 

2012). Lisäksi poliisin resurssikysymykset ja niiden vaikutus poliisin 

toiminnallisuuteen, kehittämiseen ja johtamiseen ovat yhteiskunnallisesti 

merkittävä aihe. Parhaimmillaan tieteellisen tutkimuksen kautta pystyn 

löytämään uutta hyödynnettävää tietoa, joka myötävaikuttaa tai edistää 

edistyksellisten johtamisprosessien implementointia myös muihin 

talousrikollisuutta torjuviin yksikköihin. 

 

Lisäksi tämän tutkimuksen aikana Poliisiammattikorkeakoulusta on 

valmistunut kyselytutkimusraportti talousrikostutkinnan tilasta 

(Mansikkamäki et al. 2017). Raportin tulosten mukaan harmaan talouden 

torjuntaan poliisille allokoidut investoinnit eivät ole näkyneet suoraan 
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tuloksissa valtakunnallisella tasolla ja tutkintahenkilöstöä uhkaavat 

jonkinasteiset haasteet jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Tällä perusteella 

näen mielenkiintoisena tutkia, ovatko vastaavat oireet ja tulokset 

havaittavissa tutkimusyksikössä. 

 

Tieteellisen tutkimuksen relevanttiutta tukee myös aiemman ajankohtaisen 

yliopistotasoisen tutkimuksen puuttuminen. Poliisin johtamista on tutkittu 

useissa pro graduissa ja väitöskirjoissa, jollain asteella tai tasolla 

yliopistomaailmassa (Mansikka-aho 2012; Koskela 2010). Poliisin 

talousrikostutkintayksikön johtamista ei ole kuitenkaan tutkittu aiemmin ja 

talousrikostutkintaan liittyviä pro gradujakin on tehty Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa vain yksi kappale aiemmin (Värri 2014).  

 

Kansainvälisesti johtamista ja talousrikollisuutta on tutkittu laajasti, mutta 

näiden käsitteiden keskinäinen korrelaatiosuhde jää vähäiseksi. Yhteisessä 

johtamisen ja talousrikollisuuden kontekstissa tapahtuva tutkimus on 

keskittynyt yksittäisiin tutkimusartikkeleihin. Gradutasolla täysin vastaavan 

sisältöistä tutkimusta ei ole aiemmin laadittu. Käsitykseni mukaan olen siis 

löytänyt hyvin mielenkiintoisen aihealueen, jota ei ole enemmin tutkittu 

tiedeyhteisössä. En laske tässä tapauksessa tiedeyhteisöön poliisin omaa 

tutkimusta, koska tutkimuksen tieteelliset kriteerit ja vaatimukset eroavat 

yliopistomaailman vaatimuksista. 

 

1.4 Tutkielman rajaukset 

 

Tutkielma rajataan määrällisesti tutkimusyksikön osalta yhteen 

pääkaupunkiseudulla toimivaan talousrikostutkintayksikköön. Tutkielman 

rajaaminen on tärkeää, jotta pystyn keskittymään laadukkaasti tieteellisen 

tutkimuksen keinoin edistykselliseen yksikköön. Tässä tapauksessa 

yksikköön, joka on ottanut vahvasti käytäntöön edistyksellisiä 

johtamisprosesseja ja on siten parhaiten soveltuva tieteelliseen 

tutkimukseen. Tutkimuksen rajauksella varmistetaan myös se, että 
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tieteellisen tutkimuksen suuntauksen näkökulmasta pystyn keskittymään 

laadukkaasti ja läpinäkyvästi tarpeeksi suppeaan tutkimuskohteeseen.  

 

Rajaan johtamisteorioista pois piirreteoriat, käyttäytymisteoriat ja taitoteoriat 

eli rajaan pois johtajien henkilökohtaiset ominaisuudet ja keskityn 

teoreettisten tehokkuuteen tähtäävien johtamisprosessien käytäntöön 

viemisen kuvaamiseen. Näen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuuluvan 

myös yleisesti johtajuuden ja transaktionaalisen sekä transformationaalisen 

johtajuuden käsitteen, jota ei suoranaisesti käsitellä tutkimuksessa. Koska 

kyseessä on poliisiorganisaatio, johon liitetään usein sankari-, arvo-, ja 

autenttisen johtajuuden käsitteet olisi luonnollista tutkia niitä. Näen kuitenkin 

riskinä tutkimuksen laajuuden liialliseksi leviämisen. Käsiteltyjen aiheiden 

syvyyden takaamiseksi näen tärkeäksi rajata edellä mainitut käsitteet pois 

tutkimuksesta. 

 

Tutkimuksessa rajataan pois myös organisaation muutosteoriat ja 

muutosjohtamisen käsite. Vaikka em. teoriat ja käsitteet ovatkin osittain 

poliisiorganisaation kehittämisen taustasyinä ja liikkeelle pakottavina 

voimina, keskityn tutkimuksessa kehittämisen näkökulmaan. Nähdäkseni 

tutkimus leviää liian laajaksi, jos tutkin sekä organisaation kehittämistä, että 

muutosta. 

 

Henkilöstöjohtamisen kokonaiskentästä rajaan pois henkilöstöstrategiat, 

henkilöstön hankinnan, henkilöstöhallinnon pääosiltaan, motivoinnin 

pääosiltaan sekä henkilöstöjohtamisen tietojärjestelmät. Keskityn 

tutkielmassa henkilöstöjohtamisen osalta henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen osalta käyn osittain läpi suoria 

seurauksia, kuten vaikutuksia työhyvinvointiin ja motivaatioon. Rajaukset 

ovat nähdäkseni tärkeitä huomioiden henkilöstöjohtamisen kokonaiskentän 

laajuuden ja siihen liittyvät eri käytänteet sekä mallit. 
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Tutkimusyksikössä käytetään vahvasti tietoperusteista 

organisaationäkemystä. Johtaminen sekä päätöksenteko pyritään sitomaan 

analysoituun ja perusteltuun tietoon. Tietojohtaminen rajataan kuitenkin 

pois teoreettisesta viitekehyksestä ja pääkäsitteistä. Aihetta ainoastaan 

sivutaan empiirisessä osiossa, jotta työn kokonaisuuden ja tiiveyden 

tasapaino pysyy optimaalisena. 

 

Tutkielman piiriin kuuluvat tutkittavan yksikön toiminta-, kehittämis- ja 

johtamismallit teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Käsittelen työssä 

myös poliisiorganisaation johtamisjärjestelmää julkisjohtamisen muodossa 

ja organisaation toimintaan ja suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. 

Haastattelut rajaan tutkimusyksikön – ja sektorin johtotasolle, jotta 

haastateltavat voivat avata yksikön käytäntöjä perustellusti sekä 

tutkimuksellista lisäarvoa tuottaen. Haastatellut henkilöt ovat olleet vahvasti 

mukana kehittämässä alusta pitäen tutkimusyksikön toimintaa ja heillä on 

paras ja syvin tieto suoritetuista kehitystoimenpiteistä.  

 

1.5 Tutkielman rakenne ja keskeiset käsitteet 

 

Työssä on kaikkiaan kuusi päälukua. Ensimmäisessä luvussa lukija 

johdatetaan tutkittavaan aiheeseen kuvaamalla valitun aihepiirin 

taustatekijöitä ja tutkimuksen tavoitetta. Johdantoluvussa esitellään myös 

tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehyksen perusta ja aiheen rajaukset. 

Toisessa luvussa perehdytään julkisjohtamiseen tehokkuuden perustajana. 

Lisäksi luvussa käydään läpi teoriaan liittyviä ja tehokkuutta lisääviä 

vaikuttavuustekijöitä sekä ilmenneitä julkisjohtamisen haasteita 

poliisiorganisaatiossa. Kolmannessa luvussa käsitellään 

henkilöstöjohtamisen kokonaiskenttään kuuluvaa osaamisen kehittämistä 

eri muotoineen ja vaikutuksineen. Neljännessä luvussa kuvataan 

tutkimusmetodia, analysointia ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Viidennessä luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen avulla saatuja 
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tutkimustuloksia. Tutkimuksen lopuksi esitetään yhteenveto, pohdinta ja 

konkreettisten tulosten esittely, johtopäätökset, jatkotutkimustarpeet ja 

loppusanat. 

 

Seuraavaksi esittelen tutkimuksen keskeisimmät käsitteet pohjustuksena ja 

työn selkeyttäjänä. Aiheesta johtuen pääasialliset käsitteet ovat 

organisaatio, julkisjohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja osaamisen 

kehittäminen, prosessijohtaminen, tuottavuus, vaikuttavuus, tehokkuus, 

harmaa talous, talousrikos, esitutkinta. Pääkäsitteet on esitelty ja kuvattu 

tiiviisti alla. 

 

Organisaatio 

 

Organisaatioon voidaan tutkittavassa kontekstissa liittää toimintaympäristö 

eli toimintaan keskeisesti vaikuttavat tekijät. Yhtenä organisaation 

vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä strategia eli organisaation 

tarkoituksellinen suunnitelma etenemisestä, toiminnasta ja tulevaisuudesta 

(Mintzberg et al. 1998). 

 

Julkisjohtaminen   

 

Julkisjohtamisen tavoite on tuoda julkisorganisaatioihin yksityisen sektorin 

parhaat ja toimivimmat liikkeenjohdon käytänteet, tehokkuuden, 

vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi (Lähdesmäki 2003). 

 

Henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen  

 

Henkilöstöjohtaminen on toimintaa, jolla varmistetaan organisaation 

toiminnassa tarvittava työvoima ja siihen liittyvät avainelementit. 

Henkilöstöjohtamisen voidaan nähdä toimivan osaamisen kehittämisen 

yläkontekstina.  McCracken ja Wallace määrittävät (2000, 281) strategisen 

osaamisen kehittämisen osa-alueiksi oppimisen kulttuurin, harjoittelun, 

kehittämisen ja oppimisen osa-alueet. 
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Prosessijohtaminen  

 

Prosessien johtaminen on organisaation ketteryyden, reagointikyvyn ja 

ennen kaikkea kyvykkyyden esiin tuomista. Prosesseja johdetaan 

toimintojen ketjuna, joiden avulla organisaatio luo lisää arvoa toiminnalleen 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 10). Toisaalta taas prosessi voidaan nähdä 

yksinkertaisesti toimenpiteinä ja resursseina. 

 

Tuottavuus  

 

Tuottavuus mittaa resurssien ja suoritteiden välistä suhdetta, sitä millä 

tehokkuudella järjestelmä muuttaa panoksia tuotoksiksi. Tuottavuus-

käsitettä lähellä ovat muun muassa termit taloudellisuus, kannattavuus ja 

tehokkuus (Lillrank 2004). 

 

Vaikuttavuus  

 

Vaikuttavuus kuvaa käsitteenä yleensä valittujen toimenpiteiden ja niillä 

saavutettujen tulosten eli tarkoitettujen vaikutusten suhdetta. Vaikuttavuus 

on tuottavuuden ohella julkisen toiminnan keskeisiä mittareita (Sinkkonen & 

Kinnunen 1994,11).  

 

Tehokkuus 

 

Tehokkuudessa on kyse siitä, miten taloudelliset tulokset ja vaikutukset 

saadaan aikaan (Pietilä et al. 2002, 285). Tehokkuudella on myös 

tarkoitettu arvoa, päämäärää, toiminnan kehittämistavoitteita ja päämäärien 

saavuttamiskeinoja. Merkityksellisyytensä vuoksi siitä on tullut toiminnan 

onnistuneisuuden kriteeri. (Lumijärvi 2000.) 
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Harmaa talous 

 

Harmaan talouden tai talousrikollisuuden määritelmä on rehelliseltä 

vaikuttava ja mahdollisesti hyvinkin menestyvä liiketoiminta. Liiketoiminnan 

puutteena on verojen, maksujen tai muiden lakisääteisten maksujen 

laiminlyönti kokonaan tai osittain. Tästä seuraa taloudellista haittaa tai 

vahinkoa niin yksityisille kuin yleisillekin tahoille. Harmaan talouden 

vaikutukset näkyvät laajasti yhteiskuntamme eri osa-alueilla. (Hirvonen et 

al. 2010, 26.) 

 

Talousrikos 

 

Talousrikollisuuden käsitettä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. 

Tyypillisesti talousrikollisuudella tarkoitetaan liike- ja yritystoimintaan liittyviä 

oikeudettomaan hyötyyn tähtääviä rikoksia. (Koponen & Lahti 2007, 10.) 

Tyypillisiä talousrikoksia ovat velallisen rikokset, verorikokset, 

rahanpesurikokset sekä yrityssalaisuusrikokset. Oheisrikoksina 

talousrikoksille on useimmiten kirjanpitorikokset, joilla pyritään peittämään 

rikollinen toiminta viranomaisilta. 

 

Esitutkinta 

 

Esitutkinta on selvityksen hankkimista epäillystä rikoksesta mahdollisen 

syyteharkinnan suorittamista ja rikosoikeudenkäyntiä varten. Esitutkinta on 

rikosprosessin ensimmäinen vaihe. (Tolvanen & Kukkonen 2011, 1.) 

Esitutkintaviranomaisia ovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.  
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2 JULKISJOHTAMINEN  

 

2.1 Julkisjohtamisen keskeisiä tavoitteita ja pyrkimyksiä 

 

Koska tutkimusyksikkönä toimii poliisiorganisaation yksikkö, on tärkeää 

huomioida toiminnassa julkisjohtamisen (public management) teoria. Kyse 

on johtamismallista, jossa yksityisen sektorin liikkeenjohdon malleja 

pyritään tuomaan julkiseen sektoriin. Kyseinen johtamisoppi sai alkunsa 

1970- 80-lukujen taitteessa. Teoreettisesta näkökulmasta julkisjohtaminen 

nojaa uusklassiseen taloustieteen ajatusmalliin, jonka mukaan raskas ja 

byrokraattinen julkinen sektori on este luonnolliselle taloudelliselle kasvulle. 

Harisalo ja Miettinen (1997) ja Patomäki (2007, 59) näkivät ratkaisuksi 

edellä mainitulle ajatusmallille yksityistämisen ja rankan kulukuurin.   

 

Julkisjohtamisen kautta pyritään huomioimaan luovuus ja määrätietoisuus 

byrokraattisten tottumusten sijaan ja kyse on osaltaan kehittävän 

muutoksen tuomisesta. (Allison 1983, 75; Pollitt & Bouckaert 2004, 15.) 

Teorian keskeinen osa-alue onkin tuloksekkaan ammattijohtamisen 

tuominen valtiohallinnon esimiesten työkalupakkiin (Lähdesmäki 2003, 9-

11, 15–16). Kyse on myös ajatuksesta ja käytännöstä, jolla tuodaan 

suorituskykyä julkishallinnon organisaatioon (Emery et al. 2008, 307). 

 

Alla on kuvattu julkisjohtamisen kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet 

kahdella erilaisella mallilla ja vaikuttavat vaatimukset johtamisen 

näkökulmasta. Kuvioiden perusteella voidaan sanoa julkisjohtamisen 

kokonaisuuden olevan hyvin laaja. Etenkin taulukon 2 perusteella ilmenee, 

miten toimintaympäristön muutokset organisaation sisäisesti ja ulkoisesti 

vaikuttavat julkisjohtamiseen tuottavuuden ja vaikuttavuuden tavoittelun 

kontekstissa.  
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Kuva 2: Julkisjohtamisen osa-alueita (Salminen & Viinamäki 2014) 

 

 

 

Taulukko 2: Julkisjohtamisen kokonaismalli (Pollitt & Bouckaert 2000) 
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Julkisjohtaminen ja siihen liittyvä teoria ovat tulleet valtiohallintoon 

tehokkuus- ja tuottavuussyistä. Perimmäisenä tavoitteena on ollut tehostaa, 

uudistaa ja parantaa julkissektorin toimintaa ja tuoda toimintaan 

mahdollisuuksia ja uusia ulottuvuuksia yksityiseltä sektorilta. 

Kokonaisuudessaan julkisen sektorin johtamisessa onkin Pollittin mukaan 

(2006) paljon yhteneväisyyksiä johtamiseen yksityissektorilla, mutta 

johtamisessa on huomioitava läsnä olevat erityispiirteet, kuten kroonisesti 

muuttuva toimintaympäristö ja rahoituskehys.  Myös Juppo nostaa esiin 

toimintaympäristöön sopeutumisen tärkeyden julkisjohtamisen vaatimuksia 

huomioidessa (2011, 149). 

 

Aucoin on tiivistänyt (1995, 117) julkisjohtamisen implementoinnin idean 

seuraavasti: ”hallinto, joka toimii paremmin ja maksaa vähemmän”. Tämä 

on myös dominoiva ajattelumalli poliisihallinnossa, joka elää taloudellisen 

niukkuuden aikaa ja läpikäy tuottavuusohjelmia (Mansikka-aho 2012). 

Taloudellisista realiteeteista huolimatta poliisiorganisaation tulosodotukset 

ja vaatimukset tehokkaalle työlle ovat kuitenkin kasvussa. Nivala tuo 

mielestäni osuvasti esille (2006, 138) poliisiorganisaatiossa esiintyvän 

julkisjohtamisen problematiikan esille: julkisella sektorilla talous ohjaa 

strategiaa, eikä strategia taloutta. Tästä esimerkkinä toimivat jatkuvat 

rakenneuudistukset, jotka pakottavat poliisin organisaatiota uudistumaan - 

jopa hallitsemattoman nopeasti. 

 

Julkisjohtaminen on Kickertin näkemyksen mukaan (1997, 733) vaikuttanut 

merkittävästi valtiohallinnolla uudistamiseen kohdistuvaan ajatteluun. 

Modernimpaa näkemystä edustaa Haveri, joka tiivistää (2002, 5) 

julkisjohtamisen uudistuksia ohjaavaksi, joustavaksi, johtavaksi ja 

hallitsevaksi ajattelumalliksi. Toisaalta julkisjohtamisen teorian tuominen 

valtiohallintoon käytännön tasolle on tavoitellut myös valtiohallinnossa 

toisinaan rajoitteena toimivan byrokraattisuuden ja hierarkkisuuden 

vähentämistä (Kurkinen-Supperi 2006, 23–25). 
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2.2 Uusi julkisjohtaminen  

 

Uutta julkisjohtamisen oppia (New Public Management), kutsutaan jo 

vakiintuneesti termillä NPM (Aucoin 1995, 8; Kickert 1997, 733). NPM 

eroaa julkisjohtamisen alkuperäisestä mallista siten, että edelleen 

tehokkuusperiaatteiden lisäksi on noussut esiin suunnitelmallinen ja 

tavoitteellinen kehittämistoiminta (Lähdesmäki 2011, 75). Peters katsoo 

NPM:n olevan myös valtiohallinnon keino siirtyä tietoyhteiskuntaan, jonka 

johtamiseen kuuluvat kiinteästi strategiat, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 

suunnitelmallisuus, koulutus ja tehokas johtaminen (1998, 56). Yksi 

johtamisen lainalaisuuksista on hierarkkisuuden madaltaminen, 

tulosjohtamisen huomioiminen ja poikkileikkaavan yhteistyön lisääminen 

viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä (Horton 2006, 532). 

 

NPM:n kehittämisen keskeinen näkökulma onkin hallintorakenteiden 

järkeistämisessä ja palvelujen turvaamisessa, mitä poliisiorganisaatiossa on 

tehty viimeisen vuosikymmenen aikana (Jylhäsaari 2009). Tästä hyvänä 

esimerkkinä toimivat kolme erillistä PORA hallintorakenneuudistusta, joiden 

johdosta poliisilaitosten määrä on vähentynyt 90:stä tämänhetkiseen 

lukumäärään 11. Tähän liittyen Lähdesmäki muistuttaakin (2011, 76), että 

kehittämispainotuksesta huolimatta NPM:n keskeinen tehtävä on edelleen 

tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.  

 

Mansikka-aho kuvaa alla olevassa kuviossa tässä viitekehyksessä 

mainittujen johtamisrakenteiden vaikutukset poliisiorganisaation 

tuottavuuden parantamiseksi (2012). Kuten kuvio osoittaa, 

poliisiorganisaation johtaminen on lähtenyt rakentumaan byrokratiasta, joka 

haastaa täysipainoisen kehittämisen ja tehokkuutta lisäävän yhteistyön. 

Fayolismi ja taylorismi ovat ottaneet jo askeleita kohti tuottavuutta 

yhteistyön ja vastuuta enemmän jakavan johtamisen kautta. Mansikka-ahon 

näkemyksen mukaan (2012) jälkibyrokratian tasolla on siirrytty jo kohti 
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oppivan organisaation mallia, jossa hajautettu johtaminen, jatkuva 

kehittyminen ja yhdessä tekeminen nousevat keskiöön (Argyris & Schön 

1997). 

 

 

Taulukko 3: Poliisihallinnossa käytetyt johtamisteoriat (Mansikka-aho 2012) 
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Yksi keskeinen kehittämiskohta NPM:n tullessa esiin oli johtamisen ja sen 

laadun parantaminen, perustuen siinä havaittuihin negatiivisiin arvioihin 

(Temmes et al. 2001). Tähän liittyen uuteen julkisjohtamiseen ovat liitetty 

kiinteästi käsitteet managerialismi ja taylorismi (Lähdesmäki 2003 49, 54). 

Stenvall määrittelee (2000) uuden julkisjohtamisen ja sen johtamisessa 

käytettävän managerialismin pääperiaatteisiin seuraavat ominaisuudet: 

 

- ammattimainen johtaminen 

- tulossuuntautuneisuus 

- tuottavuuden ja tehokkuuden edistäminen 

- hallinnollisten tehtävien ja johtamisen vastuun jakaminen 

- resurssien järkevän ja tehokkaan suuntaamisen 

 

Uusi julkisjohtaminen on saanut myös kritiikkiä siitä, että se pitää sisällään 

”lähes kaikkea mahdollista” (Lähdesmäki 2003, 59). Rhodesin näkemyksen 

mukaan (1999) NPM onkin jo menettänyt tosiasiallisen merkittävyytensä ja 

vaikuttavuuteensa juuri monien merkityksiensä vuoksi. Kieltämättä 

johtamisen näkökulmasta haasteet ovat melkoisia tehtäväkentän ja 

vaatimusten monimuotoisuuden myötä ja kuten Pollitt kuvaa, johtamisen 

pitäisi olla ratkaisu kaikkiin julkisen toiminnan ongelmiin (1990). 

 

2.3 Julkisjohtamisen ominaispiirteitä 

2.3.1 Tuottavuustavoite 

 

Julkisen talouden tuottavuustavoitteet perustuvat hallituksen laatimiin 

tuottavuusohjelmiin ja niiden sisältämiin tavoitteisiin. Tuottavuuden 

perimmäisenä tarkoituksena ei ole ollut toimia säästökuurina vaan 

rakenteiden ja toimintatapojen uudistajana. Mansikka-ahon mukaan 

keskeiset arvotermit poliisiin tuottavuusohjelmassa ovat tuottavuus, 

tehokkuus ja taloudellisuus (2012, 11) Tuottavan julkisjohtamisen kanssa 

läheisiä tavoitteita ovat palvelukyky ja vaikuttavuus (Lumijärvi 2008). 
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Peltonen lähtee siitä, että tuottavuus on yksi organisaation 

kilpailukykyvalteista (1991, 30). 

 

Poliisin osalta yksi prioriteeteista oli myös johto-organisaation 

keventäminen (Mansikka-aho 2012, 10) Poliisin osalta tuottavuuden 

parantaminen on kuitenkin konkreettisesti tarkoittanut operatiivisen 

henkilöstön vähenemistä eläkepoistuman ja määräaikaisuuksien 

päättymisen myötä. Toisaalta tämä on ollut yksi tuottavuuden kasvun 

tarkoitusperistä (Lähdesmäki 2003, 64), mutta toisaalta voidaan, kysyä 

onko tuottavuuden kasvua haettua väärästä henkilöstösegmentistä. 

Julkisjohtamisen keskeinen tavoite palvelujen turvaamisen näkökulmasta 

on kuitenkin yleisen edun turvaaminen. Tämä asettaa ristiriidan 

tuottavuustavoitteiden ja suoritettujen toimenpiteiden välille 

perusturvallisuuden ja turvallisuuden tunteen näkökulmasta (Horton 2006, 

547).  

 

Tuottavuutta voidaan kehittää johtamisen näkökulmasta muun muassa 

fayolismin keinoin, jossa johtaminen jaetaan suunnitteluun, toimeenpanoon 

ja valvontaan (Mansikka-aho 2012, 109). Ramasamyn (2010, 17) ja 

Vartolan mukaan (2006, 197) tehostuneen tuottavuuden johtamisessa 

näyttäytyy tärkeänä monipuolisuus, kuten hallinnollisten asioiden 

hallitseminen ja koordinointitaidon merkitys. 

 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on myös tuottavuuden maksimoimisen 

kannalta tärkeää ja fayolistisen näkemyksen mukaan tuottavan henkilöstön 

avainalueita ovat: energisyys, sopeutumiskyky, oppimiskyky ja jatkuva 

koulutushalukkuus (Mansikka-aho 2012, 109) Nähdäkseni tuottavuuden 

tavoittelu, esimerkiksi mainitun fayolismin keinoin kulkee lähes käsi 

kädessä oppivan organisaation toimintaprinsiippien mukaisesti. Kuten Otala 

mainitsee (2008), osaamisresurssit pitää suhteuttaa tulostavoitteisiin. 
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Tuottavuuden yhtenä keskeisistä tavoitteista ovat kustannussäästöt ja 

kokonaisuuden taloudellisempi hallinta (Mansikka-aho 2012, 111). 

Julkisjohtamisen ja uuden julkisjohtamisen oppien katsottiin täyttävän edellä 

mainittuja päätavoitteita keskittymällä kolmeen pääkohtaan: 

vaikuttavuuteen, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen (Horton 2006, 545). 

Vaikka tuottavuutta onkin mahdollista mitata puhtaasti matemaattisin 

määrein, on syytä muistaa kuitenkin tuottavuuden inhimillinen elementti. 

Karlöf mainitsee tästä tuottavuuden tuomana lisäarvona niin asiakkaalle, 

kuin tuottavalle henkilöstöllekin (2004, 5-7). 

2.3.2 Vaikuttavuustavoite 

 

Vaikuttavuudelle ei ole luotu yhtä yksittäistä määritelmää. Tervolan mukaan 

(2005, 10) sanaa käytetään eri asiayhteyksissä mukautuen ja siten 

vaikuttavuus ja sen mittaaminen voivatkin olla erilaista riippuen 

asiayhteydestä. Linnan mukaan yksi määritelmä on tavoitteiden 

saavuttaminen tai tarpeiden tyydyttäminen (2001, 78). Dahler-Larsen 

puolestaan näkee vaikuttavuuden kuvaavan vaikutusta, tulosta ja 

vaikuttamisen prosessia (2005, 7). 

 

Virtanen näkee julkisjohtamisen kokonaisvaikuttavuuden olevan toiminnan 

tavoitteiden ja vaikutusten saavuttamista. Kokonaisuuteen liittyy tiiviisti eri 

vaikutusten havaitseminen, paikantaminen, rajoittaminen ja mittaaminen, 

arvioinnin suhteuttaminen vaikutuksiin ja tulosten vertaaminen tavoitteisiin. 

(2007, 89–90.) Poliisiorganisaation ja tutkimusyksikön kontekstissa 

vaikuttavuus voidaan arvioida niin määrällisesti, kuin laadullisesti. 

Määrällisiä vaikuttavuustavoitteita ovat ajallisesti tehokkaasti päätetyt 

talousrikosjutut ja valtiolle kerätty rikoshyöty (Sisäministeriö 2016). 
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Tuovinen nostaa erityisesti esiin rikoshyödyn keräämisen merkityksen ja 

tavoitteen jokaisessa tutkittavassa jutussa vaikuttavuuden osalta (2015). 

Laadullisia merkkejä vaikuttavuudesta ovat muun muassa pääseminen 

käsiksi reaaliaikaisiin rikosjuttuihin ja tuloksekkaasti suoritetut 

projektitutkinnat.  Poliisiorganisaation ja tutkimusyksikön ylin esimiesvirasto 

Poliisihallituksen virkamiehet seuraavat ja asettavat myös tavoitteita 

vaikuttavuudelle tulosohjauksen muodossa. Poliisihallituksen näkemyksen 

mukaan keskeinen vaikuttavuustavoite tutkimusyksikölle onkin 

reaaliaikaisesti tutkittujen rikosjuttujen tuoma merkitys kokonaisuuteen. 

(Lamminaho 2015.) 

2.3.3 Tehokkaan johtamisen tavoite 

 

Parhaiten poliisiorganisaation julkisjohtamisen ominaispiirteenä toimivaan 

tehokkuusvaatimukseen sopii Fiedlerin teoria (1972, 454-455). Fiedlerin 

mukaan johtajan tehokkuus on riippuvainen kahdesta pääasiallisesta 

muuttujasta. Ensimmäinen tekijä on johtajan motivointitaidot ja toinen on 

tilanteen suotuisuus. Kyseessä ovat siis perinteinen johtamistaito ja alaisen 

tarpeen ja motivaation ymmärtäminen. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten 

palkkakehitys ja eteneminen eivät ole poliisiorganisaatiossa alati läsnä tai 

edes mahdollisia jatkuvalla tasolla. Kyse on siis tilanteen tunnistavasta 

johtamistaidosta, joka pyritään valjastamaan organisaation maksimaaliseen 

hyötykäyttöön.  

 

Tilannelähtöinen ja tehokkuuteen pyrkivä johtaminen edellyttääkin, että 

johtajat muuttavat tyyliään työyhteisön taitojen ja sitoutumistason mukaan 

(Northouse, 2010, 89) oikea-aikaisesti ja hetkellisesti (Grönroos & Perälä, 

2004). Fiedlerin teoreettisen näkemyksen mukaan (1972) tehokkaan 

johtamisen ehtona on, kuinka tietty johtamistyyli sopii tilanteeseen. Fiedlerin 

teorian mukaan johtamistilanteita voidaan luokitella kolmeen erilaiseen 

ulottuvuuteen, joita arvioimalla voidaan päätellä johtamistilanteen 

suotuisuus: 
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1. johtaja-alainen -suhde 

2. tehtävän rakenne 

3. vallan tila 

 

Yllä kuvatun mallin mukaan tehtävään motivoituneet johtajat suoriutuvat 

parhaiten tilanteissa, joissa heillä on suhteellisen paljon tai vähän 

vaikutusvaltaa. Ihmissuhdemotivoituneet johtajat taas suoriutuvat 

tilanteissa, jossa heidän vaikutusvaltansa on keskinkertainen (Fiedler 1972, 

454-455; Fiedler & Mahar 1979, 45-46).  

2.3.4 Yhteistoiminnalla vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

 

Anttiroiko ja kumppanit mieltävät (2003, 148-149) julkisjohtamisen olevan 

hallintaa, jota kuvaavat sanat: verkostomaisuus, monialaisuus ja 

toimijakentän laajuus (Kurkinen-Supperi 2006, 24–25). Himmelmanin ja 

Valtosen mukaan yhteistoiminta vaikuttaa suoraan julkisorganisaation 

tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen (1994; 2010). Niiranen puolestaan 

korostaa (2006, 194) managerialistisia piirteitä, verkostoitumista ja 

yksilöllisyyttä yhteisyyden sijasta. Viranomaisten yhteistyön ja siten 

vaikuttavan tehokkuuden edellytys ovat yhteiset tavoitteet sekä niiden 

toteuttamiseen liittyvä tiedon jakaminen (Rantanen 2007, 20). Myös 

Helander mieltää verkostomaisen viranomaisyhteistyön tärkeänä osana 

julkista johtamista ja tehokkuuden lisäämistä (1998, 123; 2003, 57). 

Kokonaisuudessa hallinnan voi mieltää tässä tapauksessa olevan myös 

tehokasta yhteistyön organisointia, josta Hood mainitsee (1996, 269).    

 

Kyseinen realiteetti on edennyt jo käytäntöön, sillä poliisiorganisaatio näkee 

moniviranomais- ja sidosryhmäyhteistyön vahvuutena ja voimavarana. 

Esimerkiksi tehokas talousrikosten torjunta mahdollistuu ainoastaan 

poikkileikkaavan yhteistyön kautta. Avainkumppaneita poliisille ovat muun 

muassa Verohallinto, ulosottovirasto, Aluehallintovirasto, vakuutusyhtiöt ja 

rahoitusinstanssit. Johtamisen vaikutukset näkyvät kontaktien ja suhteiden 
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luonnissa oman organisaation rajojen ulkopuolelle. Yhteistyön merkitys on 

korkea ja Tuovisen (2015) ja Lamminahon (2015) mukaan kyse on jopa 

perusedellytyksestä toimivalle talousrikollisuuden torjunnalle. Myös 

Mansikkamäki ja kumppanit näkevät vaikuttavuutta tuovan johtamisen 

kautta ilmentyvän työn organisoinnin olevan keskeinen tekijä 

viranomaisyhteistyölle ja sen toimivuudelle (2017). 

 

2.4 Taylorismin kautta tuottavuuteen ja tehokkuuteen 

 

Julkisjohtaminen on tuotu julkiseen sektoriin tehokkuus- ja tuottavuussyistä, 

joten on tärkeää ottaa teoreettiseen viitekehyksen osaksi myös tayloristinen 

johtamisoppi. Seeckin näkemyksen mukaan (2008) taylorismiin ja 

tehokkuuden tavoitteluun kuuluvat johtamisen kautta toteutuva työn 

suunnittelu, tehtävien jakaminen pieniin osiin ja tulosten analysointi. 

Käsitykseni ja kokemukseni mukaan johtamis- ja ajattelumalli, jossa 

tuodaan tulostavoitteellisuus poliisiorganisaatioon, vaatii taitavaa johtamista 

ja johtajuutta toimiakseen. Kokonaisuudessa on perusteltua sanoa, että yksi 

eniten hyödynnetyistä poliisin johtamisen teoriaopeista on taylorismi työn 

tulosten mittaamisen, yhteistoiminnan ja koulutuksen muodossa (Tienari & 

Meriläinen 2009, 84). 

 

Taylorismi on alun perin syntynyt Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa 

Fredrick Taylorin toimesta, tarkoituksenaan saada tehdastyöläiset 

työskentelemään tehokkaammin. Taylorismi on Seeckin mukaan (2008, 53) 

tieteellistä liikkeenjohtoa ja sen tärkeimmät periaatteet ovat: 

 

1. Tiede korvaa henkilöstön omat käsitykset 

 

2. Henkilöstö valitaan ja koulutetaan säännönmukaisesti, eikä 

henkilöstölle sallita juurikaan itsemääräämisoikeutta tai 

sattumanvaraista kehittymistä 
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3. Johto ja henkilöstö työskentelevät tiiviisti yhdessä tieteen oppien 

mukaisesti. 

 

Näkemykseni mukaan taylorismin opeista vain numero 3 soveltuu täysin 

tutkimusyksikön toimintaan. Tehokkuuden päämäärä ja tavoite ovat 

kuitenkin yhtenevät taylorismin teoriassa ja tutkimusyksikön käytännön 

johtamisprosesseissa. Brattonin (2003, 118) ja Littlerin (1982, 51-52) 

mukaan yllä mainittuihin pääpiirteisiin voi lisätä myös työn osittamisen ja 

suunnittelun merkityksen, joka vahvistaa taylorismin olleen 

prosessiajattelun edelläkävijä. Toisaalta taas taylorismi on osaltaan työn 

organisointia, kuten myös julkisjohtaminen. Littler kuvaakin (1982, 51) 

taylorismin olevan työn suunnittelun periaate, joka sisältää myös runsaasti 

johtamisen käytäntöjä. 

 

Tayloristisen johtamistyylin vaarana on Vartiaisen mainitsema (1994, 25) 

työn pakkotahtisuus ja yksipuolistuminen. Taylorismiin onkin usein 

yhdistetty johtamiskäsite: patruunajohtaja, jossa autoritäärinen johtaja ohjaa 

toimintaa oman päänsä mukaan (Michelsen 2001). Nyyssösen (2017) ja 

Tuovisen (2017) mukaan edellä mainittu johtamistyyli ei toimi enää 2010-

luvulla yksikössä, jossa pyritään tietoperusteiseen henkilöstöä arvostavaan 

toimintaan. Vartola näkee asian samalla tavalla, pois lukien operatiiviset 

johtamistilanteet, jotka ovat tutkimusyksikössä taustekijöinä (2006, 98-99).    

 

Mikäli tayloristista johtamistyyliä päätetään käyttää, on johtamisessa 

tärkeää tarkkailla myös työn psykologista ja sosiaalista puolta, kuten 

Bratton asian ilmaisee (2003, 120). Hyödyntämällä tayloristisia oppeja ilman 

inhimillistä voimaannuttavaa johtamistyyliä seuraukset saattavat ilmetä 

työstressin muodossa (Bell & Gilbert 1996; Grossberg 1995). Tayloristisen 

johtamistyylin voi sanoa sisältävän paljon mahdollisuuksia, kuten myös 

riskejä vuoden 2017 poliisiorganisaatiossa. 
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2.5 Prosessijohtamisella vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

 

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden ollessa julkisjohtamisen keskeisiä 

tavoitteita, on noussut esiin tarve prosessien laatimiseen, kehittämiseen ja 

hyödyntämiseen julkisjohtamista tukevina elementteinä. Laamanen kuvaa 

(2007, 11) perimmäistä syytä prosessiajattelun- ja johtamisen vahvaan esiin 

nousuun globalisaatiotekijällä. Toisaalta kyse on myös organisaation 

ketteryyden, reagointikyvyn ja ennen kaikkea kyvykkyyden esiin tuomisessa 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 6).  

 

Prosessi itsessään määritellään Laamasen ja Tinnilän toimesta (2009, 10) 

toimintojen ketjuksi, jonka avulla organisaatio luo lisää arvoa. Toisaalta taas 

prosessi nähdään yksinkertaisesti toimenpiteinä ja resursseina (Laamanen 

2007, 21). Kujanpää puolestaan kokee (2007, 173) prosessin näyttävän, 

miten organisaation toiminta nähdään kokonaisuutena, kun taas 

Gustafsson ja Marniemi nostavat keskiöön prosessit toimintatapana (2012, 

42). Laamanen tiivistää (2007, 23) oivallisesti prosessiajattelun toteamalla, 

että prosessit tuovat järjestystä ja tehokkuutta kaaokseen. Lumijärven 

mukaan (2007, 118) prosessi voi toimia myös linkkinä osana esimerkiksi 

esitutkinta- ja rikosprosessia. Tutkimusyksikössä työprosesseja on pyritty 

selkeyttämään ja tällä tavalla myös asiassa on huomioitu johtamisen 

selkeys- ja vastuuasiat. Prosessijohtamisessa on hyvä myös miettiä 

tiettyjen työvaiheiden tai operaatioiden suorittamista projektina, joka on 

prosessin ainutkertainen jatke ja toteutus (Laamanen & Tinnilä 2009, 24). 

 

Poliisiorganisaatiolla on jatkuva tarve seurata, ylläpitää ja kehittää 

muutoksia toimintaympäristössämme. Tähän on reagoitu karsimalla 

kustannuksia sekä kehittämällä toimintaa ja prosesseja (Laamanen 2007, 

13-14). Gustafsson ja Marniemi nostavat puolestaan esiin 

prosessityöskentelyssä pitkäjänteisyyden perehdyttämis- ja 

kouluttamistoiminnoissa, vaikka (2012, 40) vastarintaa esiintyisikin. 
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Prosesseja johtamalla voidaan huomioida myös toimintaympäristössä ja 

toiminnassa ilmeneviä riskejä (Laamanen & Tinnilä 2009, 27). 

Tutkimusyksikön osalta perehdyttämistoiminnot on viety hyvin pitkälle ja 

uusille tulijoille taataan mahdollisuus oppia yksikön toimintaprosessit ennen 

odotusta tuloksenteosta. Lisäksi toiminta täyttää myös riskienhallinnalliset 

kriteerit uusien tulijoiden tuottavuuden ja tuloksellisuuden huomioinnissa. 

 

Prosessijohtaminen ja -ajattelu ovat myös tehokkuuden arvon tuottamista 

organisaatiolle Laamasen ja Tinnilän näkemyksen mukaan (2009, 10). 

Laamanen mainitsee (2007, 17) funktionaalisen johtamisen haasteet ja 

rajoitukset prosessijohtamisessa. Prosessit pitääkin kuvata huolellisesti, 

jotta niin päätöksentekijät, kuin työntekijät ymmärtävät suunnan ja 

tavoitteen, kuten myös Laamanen toteaa (2007, 37). Edellytys strategisten 

prosessien johtamiselle ja käyttöönotolle ovat myös organisaation tuntemus 

ja kehittävä näkemys (Laamanen & Tinnilä 2009, 15). 

Prosessinjohtamisessa tekemisen rajaukset ovat äärimmäisen tärkeitä, 

kuten Laamanen mainitsee (2007, 52). Osaltaan prosessijohtamisessa on 

kyse myös tilanteiden tunnistamisesta ja resurssien kohdentamisesta 

suuntaan, joka mahdollistaa tehokkuuden lisääntymisen (Laamanen & 

Tinnilä 2009, 24). Prosessijohtamisessa on tärkeää huomioida myös 

Laamasen kuvaamaa (2007, 121,123) oikeiden henkilöiden roolitus 

tehtäviin ja prosessin ohjaaminen, mikä on olennainen osa 

prosessijohtamista.  Tällä tavalla prosessijohtaminen voi olla myös 

kasvuprojekti valituille kyvykkäille yksilöille (Laamanen 2007, 19). Toinen 

näkemys prosessijohtamisen hyödyistä on innovointi ja uuden näkemyksen 

tuottaminen, mikä on yksi prosessijohtamisen positiivisista lopputuotteista 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 6,15).  

 

Johtamisen näkökulmasta pelkkä prosessien kuvaaminen ei kuitenkaan 

riitä, kuten Laamanen toteaa (2007, 45, 59). Tärkeää on seurata, mitata ja 

analysoida prosessin kautta saatua tietoa ja ohjata siten toimintaa 

entistäkin toimivammaksi. Prosessijohtamisessa on kyse strategisesta 
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viestintävälineestä, kuten myös Laamanen näkee asian (2007, 60). 

Selkeästi asetetut tavoitteet ovatkin yksi prosessin perimmäisistä 

päämääristä. Laamanen suosii tavoitteita, jotka on esitetty numeroilla, 

mittayksiköllä ja ajalla (2007, 203). Lumijärven mukaan, esimiehet vievätkin 

laadun osaksi organisaation toimintapolitiikkaa jota tuetaan muun muassa 

kouluttamalla ja kehittämällä henkilöstöä (2007, 128,130). Alla on kuvattu 

prosessijohtamisen päävaiheet esimiestyön näkökulmasta. 

 

 

Kuva 3: Prosessijohtamisen vaiheet (Maanpuolustuskorkeakoulu 2007) 

 

Prosessijohtamisen läheisenä käsitteenä toimii laatujohtaminen. Kyse on 

siis tehostamisesta ja kehittämisestä eli myös prosessijohtamisesta. Myös 

Lumijärvi näkee (2007, 124) asian samalla tavalla ja painottaa laadun 

arviointijärjestelmää eli laatuvalintojen ja painotusten tekemistä. 

Laatujohtamisen, kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (Total Quality 

Management, TQM) tai kokonaisvaltaisen laadunhallinnan käsite (Lumijärvi 

& Jylhäsaari 2000, 27), tarkoittaa laadun hallitsemista ja strategista 

johtamista. Myös tulosarviointi on yksi laatujohtamisen keino (Lumijärvi 

2007, 125). 
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Lillrankin mukaan (1990) laatujohtamisella pyritään varmistamaan 

tuotteiden ja palveluiden laatu ja siten pyritään koordinoimaan koko 

organisaation toimintaa järjestelmällisesti toimien. McAdamin ja 

Hendersonin mukaan (2004, 55) laatujohtamisen kehittymiseen ovat 

vaikuttaneet oleellisesti prosessijohtaminen, toimintakulttuurien 

muuttuminen ja strategisen johtamisen näkökulmat. Leclin näkee, että 

laatujohtamiseen on tullut kokonaisvaltaisuutta, sillä yksittäisten tuotteiden 

laadun tarkastelun sijaan prosessin avulla pyritään vaikuttamaan koko 

toimintaprosessiin (1997, 20). 

 

2.6 Julkisjohtamisen haasteet poliisin näkökulmasta 

2.6.1 Toimintaympäristön muutokset 

 

Poliisiorganisaation toimintaympäristö, lainsäädäntö sekä rahoituskehykset 

muovautuvat ja asettavat toimintaan vaatimuksia, edellytyksiä ja haasteita. 

Lumijärven mukaan yllä mainitut tekijät vaikuttavat suoraan johtamisen 

tehokkuuteen (2009, 102). Realistisesti ajatellen etenkin toimintaympäristön 

vaikutukset korreloivat suoraan johtamisen tehokkuuteen ja tuloksiin, 

(Ramasamy 2010, 65; Viitala 2004, 116) niin yleisesti kuin 

talousrikoskontekstissa (Mansikkamäki et al. 2017).  

 

Toimintaympäristön monimuotoistuminen ja rahoituskehyksen vuosittaiset 

vaihtelut aiheuttavat turbulenssia organisaation pitkäjänteiseen 

kehittämiseen ja prosessien tehostamiseen. Kuten Donaldson mainitsee 

(1995, 2-7), vakaassa toimintaympäristössä organisaatiolla ovat 

vakioidummat toimintatavat, kuin epävakaan toimintaympäristön alla 

operoivalla organisaatiolla. Tämä seikka kuvaa tutkimuksen kohteena 

olevan organisaation talousrikostutkintayksikköjen eroavaisuuksia 

johtamisprosessien osalta. 
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Poliisin tärkeimpinä tehtävinä ovat oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen 

turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä 

rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. 

Poliisin osalta organisaation toiminta ja tavoitteet linkittyvät vahvasti 

Lämsän ja Hautalan kuvaamaan (2005, 10) kokonaistarkoitukseen, joka on 

yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden edistäminen. Alatavoitteita kuten 

asemaa, arvostusta ja itsensä toteuttamista organisaation jäsenenä, joita 

Lämsä ja Hautala kuvaavat (2005, 10) ovat mielestäni yksilön halu 

osallistua yhteiskunnallisesti tärkeään ja arvostettuun tehtävään. 

Tuottavuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus ovat siten välillisiä keinoja 

matkalla tavoitteeseen huomioiden alkuperäinen päämäärä ja tehtävä. 

 

Tutkimusyksikkö tekee työtä harmaan talouden torjuntatehtävissä, jossa 

nähdäkseni johtaminen ja strategia poikkeavat muusta poliisin 

organisaatiosta. Talousrikosyksikön rakenne on lähinnä 

tulosyksikkörakennetta, jota myös Tienari ja Meriläinen kuvaavat (2009, 

135). Talousrikostutkinta mittaa yksilö-, ryhmä-, ja yksikkökohtaista tulosta 

säännöllisesti ja läpinäkyvästi sekä raportoivat tulokset ylimmälle 

esimiesvirastolle Poliisihallitukselle. Tulosten analysointi ja mittaaminen 

ovat arkipäivää siinä, missä osa organisaatioyksiköistä vasta harjoittelee 

tulosjohtamisen lainalaisuuksia.  Eriävyys toimintatavoissa aiheuttaa 

luonnollisesti haasteita organisaation kokonaissynergioissa, yhteisissä 

tavoitteissa ja muuntautumiskyvykkyydessä, kuten Viitala näkee (2013, 74). 

Lämsä ja Hautala kuvaavat (2005, 152) organisaatiorakenteen ihmisten 

välisiksi suhteiksi ja toimintatavoiksi, jolloin erilaisten strategioiden, 

toimintamallien ja tavoitteiden muodostuminen asettavat omat haasteensa.  
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2.6.2 Hierarkkisuus  

 

Poliisin organisaatio on kokonaisuuden kannalta toimintamalliltaan 

hierarkkinen. Hierarkkisuus korostuu poliisissa organisaatiorakenteen 

keskeisissä ulottuvuuksissa kuten ohjaus - ja valvontaketjussa, työnjaossa 

sekä muodollisuuden asteessa (Lämsä & Hautala 2005, 157). Lämsän ja 

Hautalan kuvaama (2005, 217) valtaan ja auktoriteettiin perustuva 

johtaminen ilmentää parhaiten myös poliisin yleistä johtamista.   

 

Työtehtävät jaetaan toimenkuvan perusteella ja niissä ei ole juurikaan 

joustoa ja esimerkiksi Tienarin ja Meriläisen mainitsema (2009, 143) 

strateginen henkilöstöjohtaminen jää vähäiseksi. Tällä on nähdäkseni 

vaikutuksia julkisjohtamisen tavoitteena olevaan vaikuttavuuteen ja 

tuottavuuteen - kahleiden ollessa liian tiukalla. Poliisin johtamista ja 

organisaation ratkaisuja ohjaavat eniten Tienarin ja Meriläisen esille tuoma 

teoria tehostamisen tarpeesta. Teorian tavoitteena on päästä 

mahdollisimman tehokkaasti päämäärään. (2009, 104.) Tässä tapauksessa 

pitkäjänteisyys ja kehittäminen ovat vaarassa jäädä taka-alalle. Riskinä on 

myös, että taloudelliset lainalaisuudet säätelevät toimintaa vahvasti 

johtamisen näkökulmasta, organisaation kokonaisvaltaisesta 

kehittämisnäkökulmasta katsottuna ja päätöksenteosta uupuu luonnollinen 

rentous ja ns. flow-tila. 

 

Yhtenä esimerkkinä poliisihallinnon julkisjohtamisen kautta tuoduista 

tehostamistoimenpiteistä ovat esitutkintatehtävien jakaminen 

massakäsittelynomaisesti, jolloin esimerkiksi rikostutkijat tutkivat 

pääsääntöisesti samankaltaisia rikosjuttuja. Mansikka-aho näkee 

toimintamallissa yksitoikkoisuuden ja kokonaiskuvan hämärtymisen riskin 

(2012, 108). Toisena haasteena voidaan nähdä työn rikastuttamisen 

haasteellisuus edellä kuvatun kaltaisessa työmallissa (Herzberg et al. 

1993).   
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Tutkimusyksikkö puolestaan on nähnyt asian päinvastaisesti ja valinnut 

tutkittavien juttujen jakamisen nimenomaan vahvuuksien ja kokemuksen 

kautta saavutettavan tehokkuuden kautta. Tuovisen mukaan (2015) tämä 

johtaa työntekijän työprosessin selkeyttämiseen ja tehokkuuden 

lisääntymiseen. Kokonaisvaltaisesti ajatellen julkisjohtaminen näyttäytyy 

hyvin erilaisena ja erilaatuisena yksikköjen tasolle mentäessä. 

 

Julkisjohtamisen edellyttämä krooninen kehittäminen, tuottavuuden  ja 

tuloksellisuuden odotus sekä jatkuvista muutoksista aiheutunut epävarmuus 

voi aiheuttaa yksilössä työstressiä ja työuupumusta. (Lämsä & Hautala 

2005, 68). On selvää, että negatiivisuuden kierre on katkaistava ja tähän 

vaaditaan taitavaa ja motivoitunutta johtamista, joka mahdollistaa 

julkisjohtamisen vaatiman kehittämisen sekä osittain poliisille 

tuntemattoman ”paineen tuloksenteosta”. Lämsän ja Hautalan mielestä 

myös (2005, 80) henkilöstön sisäiset kontingenssitekijät, kuten tarpeet, 

ympäristötekijät, palkka ja työn luonne luovat oman vaikutuksensa 

julkisjohtamisen tavoitteiden alla. 

2.6.3 Vastuullisuuden huomiointi toiminnassa 

 

Yksi tärkeä konteksti julkisjohtamisen kautta ilmentyvässä tehokkuuden ja 

tuottavuuden tavoittelussa, on vastuullisuus. Vastuullisuusajattelu on 

laskeutunut suomalaiseen organisaatiokulttuuriin ja yhteiskuntavastuun 

toteuttamiseksi on suotavaa täyttää muutakin, kuin lain vaatima minimitaso. 

Vastuullisuus on myös ennalta estävyyttä (Huhtala et al. 2013, 251). 

Vastuullisuus johtamisessa ja päätöksenteossa on erityisesti huomioitava 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden tavoittelun kontekstissa. Tulos ei saa 

pyhittää keinoja omassa toiminnassa ja tämä on hyvä huomioida 

informaation jakamisessa (Auvinen et al. 2013, 428).  Kuten Kramar sanoo 

(2013), vastuullinen toiminta on myös avoimuutta omaa organisaatiota sekä 

muita yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kohtaan.  
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Vastuullinen henkilöstöjohtaminen näyttäytyy poliisiorganisaatiossa johtajan 

kyvyissä toimia eri rooleissa haastavissakin tilanteissa, kuten Huhtala ja 

kumppanit asian näkevät (2010, 14). Huhtala ja kumppanit näkevätkin 

(2013, 250) henkilöstöjohtamisen olevan vastuullisen toiminnan ohjauksen 

pääkanava. Läpinäkyvyys on mielestäni avainsana vastuullisessa 

henkilöstöjohtamisessa ja vastaavan on huomannut myös Huhtala ja 

kumppanit (2010, 15). Tämä vaatimus on myös noussut keskiöön 

poliisiorganisaatiossa ilmenneen sisäisen korruption ja väärinkäytösten 

johdosta. 
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3 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

Osaamisen kehittäminen on keskeinen henkilöstöjohtamisen muoto 

tutkimusyksikössä. Osaamisen kehittäminen tapahtuu yksikössä niin 

johtotasolla, kuin suorittavan henkilöstön tasolla – yhdessä. Tässä on 

Tuovisen näkemyksen mukaan avain saumattomaan yhteistyöhön ja 

menestykseen. (2017.) Tuovinen näkee yksikön jota ei kehitetä olevan 

taantumisvaarassa (2017). Lisäksi kehittämisen tuoma kilpailukyky ja 

tehokkuuden maksimoinnin näyttelevät tärkeää roolia (Tuovinen 2015; 

Viitala 2007, 170). Tällä perusteella osaamisen kehittäminen onkin yksi 

tärkeimmistä julkisjohtamisen tehokkuusvaatimusten edellyttämistä 

tarpeista ja vaatimuksista johtamisessa. Tässä teoriakappaleessa 

käsitellään osaamisen kehittämisen muotoja ja keinoja sekä vaikutuksia 

muun muassa työhyvinvointiin ja kyvykkyyden johtamiseen.  

 

3.1 Henkilöstöjohtamisen määrittelyjä 

 

Vaikka julkisjohtamisen keskeiset tavoitteet asettuvat tehokkuuden ja 

tuloksellisuuden osalle, tuloksia ei ole saavutettavissa ilman henkilöstön 

johtamista, jossa toimitaan osaamisen kehittämisen yläpuolella. Viitala 

määrittelee (2013, 20) henkilöstöjohtamisen (HR, human resources) 

toiminnaksi, jolla varmistetaan yritystoiminnassa tarvittava työvoima ja 

siihen liittyvät avainelementit. Truss ja kumppanit korostavat (2012, 48) 

henkilöstöjohtamisen strategista roolia, jolla strategia viedään arkipäivän 

toimintaan.  Henkilöstöjohtaminen nähdään pohjimmiltaan ihmisiin 

työelämässä kohdistuvaksi toiminnaksi. (Viitala 2013, 20; Sädevirta 2004, 

3.) 
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Viitalan mukaan päivittäinen henkilöstöjohtaminen onkin osaltaan 

henkilöstön motivoimista tuloksekkuuteen (2013, 35). Kauhanen puolestaan 

näkee (2012, 16) henkilöstöjohtamisen aktiviteettien sarjana. Tavoitteina 

muun muassa on houkutella organisaation palvelukseen halutut henkilöt, 

kehittää ja pitää nämä työntekijät organisaatiossa.  

 

Henkilökohtaisesti näen henkilöstöjohtamisen ongelmien ratkaisijana ja 

korvaamattoman tuen antajana niin yksilölle, kuin organisaatiolle. Erilaisuus 

työyhteisöissä onkin lisääntynyt ja nämä seikat asettavat myös haasteita 

henkilöstöjohtamiseen. Österbergin mukaan (2014, 185) erilaisuuden 

johtaminen on tärkeää ja johtamistoimenpiteet vaativat avoimuutta 

onnistuakseen.  Mielestäni henkilöstöjohtaminen on henkilöstön virittämistä 

hyvään tulokseen kyvykkyyden edistämisellä ja sitoutumisen lisäämisenä, 

siinä missä organisaation johto virittää organisaatiota hyvään taloudelliseen 

ja kokonaisvaltaiseen tulokseen. Kauhanen näkee (2012, 22) tärkeänä 

henkilöstöjohtamisen prosessia tukevana osana henkilöstöstrategian 

luomisen ja henkilöstösuunnittelun. Nämä määrittävät tavoitteet, 

kehitystarpeet, henkilöstöpolitiikan ja kohdentavat voimavarat eri osa-

alueille. 

 

Kuva 4: Henkilöstöjohtamisen ydintehtäviä (Ulrich 1997) 
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Henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttä on laaja ja sitä on tutkittu paljon. 

Erilaisia henkilöstöhallinnon kokonaisuuksia sisältäviä tutkimusmalleja on 

laadittu vuosikymmenten saatossa. Yllä on kuvattu yksi tunnetuimmista 

malleista, joka keskittyy henkilöstöjohtamisen ydintehtäviin organisaation 

toiminnan kehittäjänä. Henkilöstöjohtajan pitääkin kyetä toimimaan 

monipuolisissa rooleissa. Österberg kuvaa (2014, 17) yhtenä roolina 

empaattisen ja ymmärtävän tukijan roolin yksilön apuna.  

 

Taitava henkilöstöjohtaminen on myös henkilöstöä motivoivaa ja Schmidtin 

sekä Vanhalan mukaan (2010, 89) palkitseminen on yksi strategisen 

henkilöstöjohtamisen hyvistä käytännöistä, jolla tuetaan organisaation 

tavoitteisiin pääsyä. Österberg näkee (2014, 167) palkitsemisen olevan 

motivoimisen muoto, jolla työntekijän sisäistä paloa ja motivaatiota 

tuloksentekoon vahvistetaan. Vanhala ja von Bonsdorff puolestaan 

kuvaavat (2012, 136) palkitsemisen olevan korvaus työntekijän antamasta 

panoksesta. 

 

3.2 Osaamisen kehittämisen muotoja ja vaikutuksia eri tasoilla 

 

Osaamisen kehittäminen lähtee yksilötasolta ja siirtyy edelleen tiimi- ja 

ryhmätasojen kautta yksikön tasolle ja lopulta koko organisaation tasolle 

(Sydänmaanlakka 2004, 156–157). Henkilöstöjohtajan keskeisiin tehtäviin 

sisältyy henkilöstön kehittäminen ja siten organisaatiota eteenpäin 

vieminen. Osaamisen kehittämisen nähdään investointina, joka tuottaa 

henkilöstölle monitaitoisuutta (Truss et al. 2012, 36). Kehittäminen 

korreloikin suoraan yrityksen tai organisaation kilpailukykyyn ja inhimillisen 

pääoman kasvuun (Viitala 2013, 170-172). Simmons ja Pedersen 

määrittävät (2006, 122) henkilöstön osaamisen kehittämisen 

yksinkertaisesti henkilöstön aineettoman pääoman kehittämiseksi 

harjoittelun ja oppimisen kautta käytännön näkökulmasta. 
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen lisää omalta osaltaan myös 

luottamusta koko organisaatioon ja muihin sidosryhmiin, kuten Lämsä ja 

Pucetaite kuvaavat (2006, 131). Osaamisen kehittämisen tarve syntyy 

tarpeesta oppia uutta, uusiutumistarpeesta ja pysymisestä kehityksen 

mukana - kilpailukyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden näkökulmista 

(Kauhanen 2012). Sullivan näkee osaamisen kehittämisen tärkeyden 

ulottuvan jopa taloudelliseen hyvinvointiimme asti (2000, 161). 

 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen tarvitaan myös poikkileikkaavaa 

yhteistyötä organisaation sisällä (McCracken & Wallace 2000, 284). 

Esimerkkinä tästä ovat muun muassa johdon, henkilöstöhallinnon ja 

henkilöstön yhteiset koulutukset ja palaverit. Prosessin loppuunsaattaminen 

eli kehittämistavoitteiden valvonta ja jälkiseuranta näyttelee myös tärkeää 

roolia strategisessa kehittämisessä (Billet 2004, 317). Henkilöstön 

kehittäminen on asetettava yhdeksi organisaation arvoista, joka luo Bunchin 

mukaan henkilöstölle vakaan selkänojan ja henkisen tuen tukemaan 

oppimista (2007, 149). 

3.2.1 Osaamisen kehittäminen yksilötasolla 

 

Ilman organisaation tai yksikön johdon tukea ja ohjausta henkilöstön 

kehittäminen strategisesti on äärimmäisen haastava ja tuen voi luokitella 

jopa elintärkeäksi (McCracken & Wallace 2000, 282; Joo 2005, 479). 

McCracken ja Wallace näkevät (2000, 283) yksilöiden kehittämisen 

strategisten kohteiden valintana, johon henkilöstön kehittäminen 

suunnataan. Yhtenä strategisena kehittämisen muotona viimevuosina on 

ollut Joon mainitsema (2005, 463) koutsaaminen. Siinä missä strateginen 

henkilöstön kehittäminen palvelee organisaation nykytarpeita, siinä 

huomioidaan myös elintärkeä tulevaisuus ja muutokset yksilöiden 

näkökulmasta (McCracken & Wallace 2000, 288).  
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Toinen paljon käytetty yksilön osaamisen kehittämisen keino on 

mentorointi. Mentorointi luokitellaan henkilökohtaiseksi valmennukseksi 

kokeneen ja kokemattoman henkilön välillä ja oppimisen tavoitteena on 

jakaa tietämystä ja oppia eteenpäin (Joo 2005, 474). Mentori ei pelkästään 

siirrä omaa tietoaan eteenpäin vaan myös organisaation sisäistä osaamista 

(Swap et al. 2001, 99). Mentoroinnin ei tarvitse aina olla perinteisen mallin 

mukaista, sillä tutkimusten mukaan vertaismentorointi antaa tukea itsensä 

kehittämisessä (Sanchez et al. 2006, 25). 

 

McCracken ja Wallace (2000,281) määrittävät henkilöstön kehittämisen 

yksilötasolla harjoitteluksi ja käytännön kehittämiseksi, jonka tavoitteena on 

suunnata ja tukea ennakoivasti organisaation tulevia tavoitteita. Sullivanin 

mielestä (2000, 161) yksilöllinen oppiminen ja kehittäminen ovat 

prosesseja, joissa tiedot, taidot ja asenne muokataan käytäntöön muotoon. 

Yoong Ng ja Cervero näkevät (2005, 497) oppimisen ja kehittymisen 

prosessin olevan epävarmojen tilanteiden hahmottamista ja ymmärtämistä. 

Wang ja kumppanit painottavat (2009, 249) proaktiivista otetta henkilöstön 

kehittämiseen. Tällä tavalla henkilöstö voidaan valmistaa oppiminen sekä 

suorituskyky huomioiden tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.  

 

Yksilöiden osaamisen kehityskaareen kuuluvat luontaisesti eri vaiheet, 

joista Hager mainitsee (2004, 26) oppijan, joka vielä hakee paikkaansa ja 

avainosaamistaan organisaatiossa. Tästä syystä on tärkeä laatia myös 

yksittäiselle henkilölle osaamiskartoitus, jotta kehittämistä ja 

osaamisvaatimuksia voidaan suunnata oikeisiin asioihin (Prahalad & Hamel 

1994).  Organisaatio voi tukea oppijan edistymistä Billetin mainitsemalla 

(2004,312) oppimiseen positiivisesti suhtautuvalla ympäristöllä. 

Esimerkkeinä voi olla työnantajan myöntämät opintovapaat tai jopa 

palkallinen työaika itsensä kehittämiseen. Käytännön tasolla 

organisaatiokulttuuri mahdollistaa tai evää koulutuksen ja sitä kautta 

tapahtuvan kehityksen, josta myös Bunch mainitsee (2007, 146). 

Organisaatioon kuuluminen jo itsessään voi tukea oppimista 
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mahdollistamalla sosiaalisia lähteitä ja kanssakäymistä (Yoong Ng & 

Cervero 2005, 501). 

 

Oppimisen tasoa voi nostaa myös ryhmänä tehtävällä opiskelulla, joka 

Hagerin mukaan (2004, 30) lisää yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tasoa 

organisaatiossa. Siten voidaan saavuttaa myös hyväksyntää, joka on 

yksilölle kiistattoman tärkeää. (Sanchez et al. 2006, 35).  Billet näkee (2004, 

315) optimaalisena tilanteen, jossa työyhteisö ajattelevat ja työskentelevät 

luontaisen avoimesti kohdaten haasteet ja rutiinit vapauttaen kognitiivista 

pääomaa. Yoong Ng ja Cervero (2005,500) puolestaan näkevät myös 

kiistattomat hyödyt työyhteisön yhdensuuntaisesta ambitiosta kehittää 

yhteisöä ja siinä samalla itseään. 

3.2.2 Perehdyttäminen yksilön osaamisen kehittymisen perustana 

 

Kjelin ja Kuusisto määrittävät perehdyttämisen kuuluvan johtamiseen 

tavalla, jossa kehittäminen ja tulokset kohtaavat (2003, 14). Moisalo 

määrittelee perehdyttämisen olevan prosessi, jossa uusi työntekijä 

opastetaan sisään työhön, työyhteisöön ja koko organisaatioon. Prosessi 

on vastavuoroinen ja myös organisaatiossa opitaan uudesta työntekijästä. 

(2011, 336.) Kjelin ja Kuusisto näkevät perehdyttämisen perimmäisten 

tavoitteiden juontavan taylorismista, jonka avulla uudesta työntekijästä 

saadaan työn suunnittelulla ja toteuttamisella paras teho irti (2003, 36). 

Myös Irwin näkee uuden työntekijän tuottavaksi saamisen nopeasti 

keskeiseksi perehdyttämisen hyödyksi (2011, 14.)   

 

Honkaniemi ja kumppanit näkevät perehdyttämisen olevan keskeinen 

merkitystekijä uuden työntekijän sisäänajoon ja toimintatapojen 

sisäistämiseen. Perehdyttäminen voi parhaillaan yhdistää työyhteisöä, 

motivoida sekä innostaa ja sitouttaa uutta henkilöä (2007, 154). 

Perehdyttäminen on kuin mikä tahansa muu prosessi, se vaatii 

suunnittelua, riittäviä resursseja ja kommunikointia. Prosessia on myös 

säännöllisesti korjattava ja kehitettävä. (Sanders & Kleiner 2002, 85.)  
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Messmer toteaa perehdyttäjänä toimivalta henkilöltä säännöllisesti tulevan 

tuen ja palautteen olevan keskeisen tärkeää onnistuneessa 

perehdyttämisprosessissa (2004, 11). Säännöllisellä vuorovaikutuksella 

autetaan varmistamaan perehdyttämisprosessin läpivientiä ja mahdollisia 

korjausliikkeitä tai erityishuomioita. Lisäksi perehdyttävä yksikkö saa 

vahvan vaikutelman siitä, mitä uudelta työntekijältä voidaan 

tulevaisuudessa odottaa. (McNeill 2012, 689.) 

 

Österbergin mukaan uuden tehtävän luonne, perehdytettävän aiempi 

työkokemus sekä perehdytettävän oma kyvykkyys vaikuttavat osaltaan 

perehdyttämisen laajuuteen ja toteutukseen (2005, 92). Perehdytysprosessi 

jaetaan organisaatioissa perinteisesti neljään pääosa-alueeseen 

(Honkaniemi et al. 2007, 158). Osa-alueet on kuvattu alla olevassa 

kuviossa. 

 

Kuva 5: Perehdytysprosessin pääasialliset osa-alueet (Honkaniemi et al. 

2007, 158) 

 

Wang ja kumppanit näkevät (2009, 249) henkilöstön perehdyttämisen 

olevan jatkoaskel yksittäiselle henkilön kehittämiselle. Tällä tavalla 

perehdyttämisen kautta tavoitteet viedään organisaatiotasolle sekä arvoihin. 

Bunch puolestaan painottaa (2007, 144,157) teoreettisen asioiden 

mieltämistä tosielämään perehdytyksen aikana tehdyn harjoittelun kautta. 
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3.2.3 Osaamisen kehittämisen vaikutuksia työhyvinvointiin 

 

Henkilöstöä arvostavan ja kehittävän johtamisotteen avulla saavutetaan 

vaikutuksia työhyvinvointiin (Lindström 2012, 11). Tutkimusyksikön 

suorittama talousrikostutkinta on vaativaa erityisrikostutkintaa, joka ei ole 

taannoin ollut vetovoimatekijöiltään poliisiorganisaation kärjessä (Tuovinen 

2015). Tästä syystä henkilöstöjohtamisessa pitää huomioida 

työhyvinvoinnin johtaminen, jotta yksikkö kykenee pitämään kiinni 

koulutetuista asiantuntijaosaajista. Myös Tuovinen on nähnyt 

vetovoimatekijöiden puutteen haasteena ja korostaa yhtenä osa-alueena 

työhyvinvointiin keskittymistä (2015).  Truss ja kumppanit nostavat esiin 

(2012, 223) nimenomaan nousevan sitoutumishalukkuuden työhyvinvoinnin 

seurauksena. Schmidt puolestaan näkee (2012, 21) yhtenä keinona 

sitoutumisen lisäämiseen taitavan henkilöstöjohtamisen, jolla on 

mahdollista sitouttaa taitava työntekijä samaan työpaikkaan jopa koko 

työuran ajaksi.  

 

Robertson ja Cooper laskevat (2011, 3) työhyvinvointiin fyysisen, 

sosiaalisen ja psykologisen alueen, joka muodostaa yhden kokonaisuuden. 

Tiivistäen miellän kokonaisuuden työelämän laatuna, joka vaikuttaa 

työtyytyväisyyteen (Erdogan et al. 2012, 1061). Myös Järvensivu ja 

Piirainen ovat tiivistäneet (2012, 81) hyvän työn ytimekkäästi työelämän 

laatuna. Kauhasen mukaan työhyvinvointi ja työn laatu rakentuvat työstä 

sinänsä, vastuusta, saavutuksista ja tunnustuksesta (2012, 111). 

 

On selvää, että henkilö, joka ei voi hyvin ja viihdy työssään ei ole myöskään 

työnantajalle tuottava kohde henkisellä tai suorittavalla tasolla (Erdogan et 

al. 2012, 1055). Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen ovat yhteisiä 

työyhteisön hankkeita. Tavoiteltu päämäärä on kokonaisvaltainen 

hyvinvointi, joka puolestaan korreloi positiivisesti työntekoon sekä tulokseen 

(Schmidt 2012, 29). Työhyvinvointi voi olla myös luottamusta ja turvaa 
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oman työpaikkansa säilyvyyteen (Uotila, Viitala, Mäkelä & Tanskanen 2012, 

62). 

 

Parhaimmillaan taitava henkilöstöjohtaminen työhyvinvointi huomioituna 

nostaa henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Kauhanen nostaa 

motivaatiota parantaviksi tekijöiksi erilaiset palkitsemistekijät, kuten 

taloudelliset ja aineettomat palkkiot (2012, 114). Motivoivan 

henkilöstöjohtamisen avulla kyetään nostamaan yksilön työhyvinvointia 

sekä organisaation tehokkuutta, kyvykkyyttä ja tuloksellisuutta (Uotila et al. 

2012, 61). Joustavuus on myös yksi tulevaisuuden henkilöstöjohtajan 

motivaatiota nostattavista avainsanoista (Alasoini 2012, 100).  

 

Lisäksi motivoivalla henkilöstöjohtamisella mahdollistetaan työn imun 

kasvaminen. Tämä näkyy ilona ja innostumisena työssä, joka puolestaan 

vaikuttaa myönteisesti aloitteellisuuteen, suoriutumiseen ja 

oppimishalukkuuteen.  (Hakanen 2009; Hallberg & Schaufeli 2006, 125.) 

Tutkimusyksikössä joustavuutta tarjotaan esimiesten toimesta tarjoamalla 

ajoittaisia etätyöskentelymahdollisuuksia sekä joustavaa työaikaa 

tilanteesta riippuen. Toiminta on tavoitteiltaan vastavuoroista. Joustavan 

työhyvinvointia tukevan johtamisen kautta henkilöstö on kokemusten 

mukaan halukas venymään tarvittaessa työtunneissa, esimerkiksi 

reaaliaikaisen rikostutkinnan sitä vaatiessa. 

3.2.4 Osaamisen kehittämisestä elementtejä laajempaan oppimiseen 

 

Henkilöstön kehittäminen yksilö- ja ryhmätasolla voi parhaillaan edetä siten, 

että voidaan puhua oppivasta organisaatiosta. Jotta voidaan puhua 

kilpailukykyä edistävästä ja kehittävästä uusiutumisesta, edellytetään 

kuitenkin oppimista. (Otala 2000, 167; Sydänmaanlakka 2001, 24). 

Kauhanen määrittelee oppivaa organisaatiota sellaiseksi, joka kykenee 

luomaan oppimiseen ja kehittämiseen kannustavan ilmapiirin (2012, 157). 

Otalan mukaan oppimisen ja kehittämisen kautta voidaan parhaillaan luoda 

pysyviä toimintamalleja (2000, 186).  
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Sydänmaanlakka näkee oppivan organisaation hyödyn tulevan yksilöiden 

jatkuvana oppimisena ja uusien oppien hyödyntämisenä (2004, 50). Senge 

puolestaan nostaa esiin vastavuoroisuuden, sillä organisaatio ei opi ilman 

yksilöiden kehittymistä, mutta se voi kehittyä yksilöiden uuden tiedon ja 

kehittymisen kautta (1990, 139). Edellä mainittuun ajatteluun voidaan 

nähdä liittyvän kiinteästi Grantin tietoperusteiseen 

organisaationäkemykseen (1996).  Teoreettisen näkemyksen mukaan 

henkilöstö ”omistaa” organisaation arvokkaimman ja kilpailukyvyn kannalta 

tärkeimmän tiedon ja ainoastaan lainaa sitä organisaation ja johdon 

käyttöön.  

 

Parhaimmillaan oppivan organisaation hyödyt ulottuvat koko 

toimintaympäristöön, kulttuurin, järjestelmien ja käytäntöjen kehittämiseen 

(Vesalainen & Strömmer 1999, 113). Mikäli osaamisen kehittämiseen 

perustuva toimintatyyli ja kasvanut asiantuntijuus ovat lähtökohtia 

toiminnalle, on Räsäsen mukaan tärkeä huolehtia sen jatkuvuudesta, jottei 

edellä mainittu tila jää väliaikaiseksi (2000, 67). Tutkimusyksikkö ilmentää 

edellä mainittuja asioita muun muassa tekemällä pari- tai 

pienryhmätyöskentelyä tutkittavasta jutusta riippuen. Tässä toimintamallissa 

avoimuus, uudet näkökulmat toteuttamiseen ja myös kyseenalaistaminen 

ovat arkipäivää. Tärkeää edellä mainitun kaltaisessa toimintatyylissä on 

esimiesten antama vankkumaton tuki valitulle tyylille. Myös McCracken ja 

Wallace tuovat esiin (2000, 283) johdon esimerkinomaisen toiminnan 

strategisen kehittämisen kulttuurin alullepanijana. Alla on kuvattu 

tutkimusyksikössä tapahtuvaa yhdessä tekemisen ja oppimisen mallia, 

jonka parhaat käytänteet pyritään implementoimaan koko yksikön 

hyötykäyttöön. Mallin kuvaamalla tavalla korostuvat myös Otalan 

mainitsemat alaistaidot (2008), jotta kehittämisen hyödyistä saadaan kaikki 

potentiaali käyttöön jokaisella tasolla. 
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Kuva 6: Tutkimusyksikön oppimiskehä (Otala 2000) 

 

Argyris ja Schön näkevät (1996) oppivan organisaation olevan 

parhaimmillaan sellaista, jossa henkilöstö oma-aloitteisesti ja tiimeissä 

kyseenalaistaa, havaitsee virheitä ja korjaa niitä itse. Senge nostaa 

erityisesti esiin tiimeissä tapahtuvan oppimisen (1990, 69). Garvin nostaa 

keskiöön yrityksen ja erehdyksen ja järjestelmällisen ongelmanratkaisun 

(1993, 41). Oppiminen organisaatiotasolla ei voi olla pakotettua, vaan sen 

pitää olla omaehtoista ja perustua pääsääntöisesti yksilöiden ja ryhmien 

omaan halukkuuteen. Hager on todennut (2004, 31) vastaavan asian ja hän 

painottaa sitä, että oppimista ei voi pakottaa muottiin parhaiden tulosten 

saavuttamiseksi. Myös Duffy ja Dik painottavat (2009, 30) yksilön valinnan 

vapautta. Yhtenä vaihtoehtona Kauhanen tuo vapautta korostavan 

organisaatiokulttuurin, jossa päätöksentekoa on hajautettu ja johtaminen on 

osallistuttavaa (2012, 158). 

 

3.3 Tilanteen ja yksilön huomioiminen johtamisessa 

 

Tutkimusyksikköön hyvin soveltuva tehokkuuden tavoittelua ja osaamisen 

kehittymistä tukeva johtamisteoria inhimillisellä tasolla on Herseyn ja 

Blanchardin, (1996, 44-47) situationaalisen johtajuuden -teoria eli vapaasti 

suomennettuna ”tilannejohtamisen-malli”. Toinen yleinen käsite teorialle on 
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arvostavan johtamisen malli. Teorian mukaan johtaminen on moniulotteista, 

yksilön huomioivaa eikä johtajalla ole vain yhtä oikeaa toimintatapaa. Kyse 

on jälleen johtamistaidosta ja tilanteen tunnistamisesta osana osaamisen 

kehittämistä. Teoria edellyttää johdettavilta kypsyyttä ja tähän kontekstiin 

sopii tutkimusyksikkö, joka koostuu asiantuntijahenkilöistä. Lisäksi jatkuva 

kehittäminen vaatii esimiehiltä tilannetajua ja oman henkilöstönsä 

tuntemusta. Esimiesten on syytä johtamistaidollaan huomioida yksilöllinen 

kuormitus ja rasituskyky sekä kyvykkyyden vahva tukeminen eri muodoissa. 

 

Storey toteaakin, että mitä kypsempi alainen on niin sitä vähemmän 

ohjausta ja esimiestyön ”direktio-oikeuden” käyttämistä tarvitaan (2004, 18). 

Toisaalta johtajalla täytyy olla edellytykset käyttää johtamistaitoaan alaisen 

taitojen mukaisesti. Poliisiorganisaatio onkin kehittänyt edellä mainitulle 

johtamistyylille käsitteen: voimaannuttava johtaminen, jossa pääpaino on 

jaetussa johtamistyylissä ja työntekijän valtaistamisessa (Siitonen 1999). 

Northousen mukaan situationaalisen teorian vahvuuksia onkin sen antama 

ymmärryskyky siihen, minkälainen johtaminen eri tilanteissa johtaa 

tehokkuuteen (2010, 115) 

 

Tilannejohtamisen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että johtaminen 

on monitasoista ja -ulotteista. Herseyn ja Blanchardin mukaan 

tilannejohtamisessa on toimittava muun muassa seuraavin tavoin (1996, 

49): 

1. Tilanneherkkyys: johtajalla on oltava kykyä tulkita tilannetta, 

vaatimuksia ja alaisten toimimista tarkoituksenmukaisesti 

 

2. Johtamistaito tilanteessa: johtamisen kautta ilmentyvä taito lisätä 

tehokkuutta hallitsemalla tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä 

 

3. Joustava johtamistyyli: johtajan ominaistaito, muuttaa 

johtamiskäyttäytymistään tilanteen edellyttämällä tavalla  
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Nähdäkseni esimiesnäkökulmasta tilannejohtamisen vieminen käytäntöön 

on suotuisa etenkin johtajan oman kehittymisen kannalta. 

”Tilannejohtajaksi”, voi kasvaa ja kuten Blanchard ja kumppanit mainitsevat: 

sitoutuminen ja taidot kasvavat motivoituneella johtajalla työuran 

pidentyessä (1985, 68, 94). DePree on listannut tilannejohtamiseen 

soveltuvia ominaisuuksia (1990). Kuten alla olevasta listauksesta ilmenee 

tilannejohtamisessa käytettävät mallit soveltuvat myös työyhteisön omia 

taitoja ja osaamista hyödyntävään johtamiseen. Myös tutkimusyksikkö 

hyödyntää arjen toiminnassa alla olevia periaatteita: 

 

- luotettavuus 

- harkintakyky 

- johdonmukaisuus 

- substanssiosaaminen 

- vapauden johtaminen 

 

Tilannejohtamisen kanssa on syytä olla kuitenkin tarkkana, sillä se ei 

huomioi työyhteisön erilaisuutta ja lähtökohtia, kuten ikää, sukupuolta ja 

osaamistasoa (Vecchio & Boatwright 2002, 333). Lisäksi Graef tuo esiin 

tutkimustiedon, jonka perusteella tilannejohtamisella ei ole suoraa 

vaikutusta työsuorituksen paranemiseen (1997, 158). Näen kuitenkin 

tilanteeseen ja yksilöön kohdistuvan johtamisen tehokkaana 

johtamistyövälineenä, jota voidaan hyödyntää niin kehittämisessä kuin 

koulutuksessa (Blanchard 1985).  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -strategia 

 

Talousrikosyksikköön kohdistuva tutkimus on laadullista tutkimusta, jonka 

tarkoituksena ja tavoitteena on kartoittaa keinoja, resursseja ja työtapoja, 

joilla harmaata taloutta torjutaan johtamisprosesseja hyödyntämällä. Lisäksi 

pyrin selvittämään tutkimuksellisesta näkökulmasta, miten 

johtamisprosesseja kehitetään ja käytetään ko. yksikössä. Kyseessä on siis 

tapaustutkimus strategiselta muodoltaan. Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu 

parhaiten todellisen elämän ilmiön, kuten johtamisen teoreettiseen ja 

käytännön tason tutkimiseen (Metsämuuronen 2008, 88).  

 

Lähtökohtana laadulliseen tutkimukseen on todellisen elämän kuvaaminen, 

jota myös talousrikollisuus ja johtamisprosessit ovat. Tapahtumien ja 

tapahtumaketjujen väliltä on löydettävä suhteita ja laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 1997, 161.)  Osoitan tutkielmassani syy-

yhteydet ja tapahtumaketjut liittyen talousrikollisuuteen ja johtamisella 

saavutettuihin tuloksiin tosiasiallisesti ja kuvaavasti. Metsämuuronen nostaa 

myös esiin (2008, 88) laadullisen tutkimuksen käytännöllisyyden 

tutkittaessa syy-seuraussuhteita ja tehdessä niistä johtopäätöksiä. Myös 

Koskinen, Alasuutari ja Peltonen nostavat esiin johtopäätökset, jotka 

nostetaan esiin esimerkiksi haastattelujen kautta saatua tietoa 

analysoimalla ja päättelemällä (2005, 32). Lisäksi laadullisen tutkimuksen 

esille nouseva hyöty työssäni liittyy yksittäisten prosessihavaintojen 

muuttamisessa yleisen päättelyyn ja johtopäätöksiin, kuten Koskinen ja 

kumppanit kuvaavat (2005, 31).  
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Tutkimuksen strategiana eli menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutena 

käytän tapaustutkimusta (Hirsjärvi et al. 1997, 128).  Hirsjärven ja 

kumppanien mukaan (1997, 134-135) tapaustutkimus tarjoaa intensiivistä ja 

yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tämän pro gradu-tutkielman 

tutkittavana ilmiönä toimivat edellä mainitut johtamisprosessit sekä niille 

kontekstin antava talousrikollisuus. Metsämuurosen mukaan 

tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, jonka tavoitteena on ymmärtää 

yksittäistä tapausta syvällisesti ja sillä perusteella tutkittava tapaus voi olla 

lähes mikä vain (2006, 90). Laine, Bamberg ja Jokinen näkevät 

tapaustutkimukseen sisältyvän mahdollisimman monipuolinen aineisto ja 

perusteellinen kuvaus tutkimuksen kohteesta (2007, 10). 

 

Tapaustutkimukselle ominaisena piirteenä on usein kiinnostus prosessin 

selvittämiseen ja sen edistämiseen. Tässä tapauksessa selvitän harmaan 

talouden torjuntaprosessia johtamisen näkökulmasta. Tapaustutkimus 

soveltuu myös tutkimusstrategiaksi huomioiden sen, että tutkimusotteen 

tavoitteena on määritellä useampi eri teoreettinen johtamisprosessi. 

Määrittelyyn kuuluvat teoreettisten vaikutusten analysointi tosiasialliseen 

toimintaan. (Eriksson & Koistinen 2005.) Laine ja kumppanit nostavat 

tyypillisiksi esimerkeiksi tapausten luonnollisen ilmenemisen, 

kokonaisvaltaisen analyysin, kiinnostuksen sosiaalisiin prosesseihin, 

useiden erilaisten aineistojen tai menetelmien käytön sekä aiemman 

tutkimuksen hyödyntämisen (2007, 10). 

 

Henkilökohtainen tulkintani laadullisesta tutkimuksesta ja 

tapaustutkimuksesta on Hirsjärven ja kumppaneiden näkemyksen 

mukaista, (1997, 134) koska laadullinen tutkimus kuvaa arkielämää ja siinä 

tapahtuvaa tutkimisen arvoista ilmiötä tai kohdetta. Näkemykseni perustuu 

etenkin menetelmän luomalle mahdollisuudelle mennä tutkittavan asian ja 

tässä tapauksessa tosielämän ilmiön juurille. Lisäksi talousrikollisuus ja 

harmaa talous ajankohtaisena ilmiönä ovat aiheeltaan kiinnostavia ja 

aiemmin puuttuvasta tutkimuksesta johtuen relevantteja tutkimuskohteita. 
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Ilmiöstä kerätään tietoa erilaisten tiedonkeruumenetelmien, kuten 

haastattelujen, viranomaisstrategioiden, tilastotiedon ja kirjallisuuslähteiden 

avulla. Pääsääntöisesti kerään ja hyödynnän tutkimusyksikön johto- ja 

asiantuntijatasolta saatua tietoa tutkimustarpeen mukaisesti, jonka jälkeen 

tulokset analysoidaan ja esitellään johtopäätöksineen. Johtopäätöksiä 

analysoidessa on tärkeää kyetä poimimaan tarkasteluun kerätyn aineiston 

olennaisimmat johtolangat (Koskinen et al. 2005, 230). 

 

4.2 Tiedonkeruu- ja analysointimenetelmät 

 

Tiedonhankinta on äärimmäisen tärkeässä roolissa tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. Laadullinen tutkimus onkin Hirsjärven ja 

kumppanien mukaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. 

Tiedonhankinnassa pyritään suosimaan ihmistä ja ihmiseltä saatua tietoa 

tiedon keräämisen tärkeimpänä menetelmänä. (Hirsjärvi et al. 1997, 164.) 

Tuomi ja Sarajärvi puolestaan nostavat laadullisen tutkimuksen 

peruskulmakiveksi ja lähtökohdaksi havaintojen teoriapitoisuuden (2009, 

19).  

 

Tieto on subjektiivista ja tutkija päättää tutkimusasetelman 

muodostumisesta oman ymmärryksensä kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

20). Tutkijan käsityskyvyn varaan jää laadullisessa tutkimuksessa 

merkittävä vastuu tutkimuksen onnistumisesta. Tutkielmaa syvennetään ja 

tiedonkeruuta suoritetaan muilla haastatteluilla, tilastotiedon avulla sekä 

kirjallisuutta kriittisesti hyödyntäen. Alasuutarin mukaan tiedonkeruussa on 

tärkeää huomioida haastateltavien oma asioiden jäsentäminen ja 

hahmottaminen (2011, 83). 
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Tiedonhankinnassa voidaan käyttää lisäksi erilaisia tapoja, joista yksi on 

tutkimuksen avulla hankittu tieto. Tämän lisäksi tietoa saa myös 

ajattelematta, perustuen niin sanottuun arkitietoon, jota jo omaamme. 

Hirsjärven ja kumppanien mukaan (1997, 18) arkitieto perustuu empiirisiin 

havaintoihin ja kokemuksiin sekä niistä muodostettuihin johtopäätöksiin. 

Itselläni arkitieto perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen poliisin ja harmaan 

talouden torjunnan pelikentässä, jolla syvennän tutkielman tasoa. Myös 

Eskola ja Suoranta huomioivat empiirisen tiedonkeruun mahdollisuuden, 

huomioiden toki tutkijan objektiivisuuden ja muiden 

aineistonkeruumahdollisuuksien käyttämisen tutkimuksessa (1998, 15). 

 

Edellä mainittua arkitietoa harmaasta taloudesta, talousrikollisuudesta sekä 

omia empiirisiä kokemuksiani johtamisesta ja niiden kehittämisestä aion 

hyödyntää pääasiallisesti havainnoinnin muodossa. Tutkimushavainnointi 

on muutakin kuin katsomista, kuten kuuntelua (Silverman 2001, 57, 193). 

Eskolan ja Suorannan mukaan havainnoida voi niin ihmisympäristöä, kuin 

toimintaympäristöä (1998, 109). Havainnointikeinot soveltuvat hyvin 

Hirsjärven ja kumppanien mukaan laadullisen tutkimustyön 

aineistonkeruuseen (1997, 202). Arkityöni avaa minulle ainutlaatuisen 

mahdollisuuden havainnoida yksikön johtamisprosesseja sisältä 

tarkastellen, mutta vastakkaisena näkökulmana asiassa nousee tutkijan 

sidonnaisuus ja ennakko-oletukset tai asenteet. Suhtaudun tutkittaviin 

asioihin ja käytänteisiin rakentavan kriittisesti, jotta kykenen tuomaan 

tutkimuksessa ilmeneviä näkökulmia esiin monipuolisesti ja objektiivisuus 

huomioiden. 

4.2.1 Haastattelut tiedonkeruun muotona 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä ja tärkeimpiä tiedonkeruumenetelmiä 

ovat muun muassa haastattelut. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 73) 

laadullisen tutkimuksen haastattelua voidaan pitää joustavana, koska sitä ei 

ymmärretä tietokilpailuksi ja haastattelutilanne on vastavuoroinen sekä 
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keskusteleva. Hirsjärvi ja kumppanit nostavat merkittävänä hyötynä esiin 

aiheiden ja vastausten joustavan säätelyn ja tulkinnanvaran (1997, 200). 

Tärkeintä onkin kerätä mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta.  

 

Hirsjärvi ja Hurme nostavat esiin nimenomaan mahdollisuuden motivoida ja 

osallistuttaa haastateltavia osallistumaan ja vastaamaan mahdollisimman 

laajasti laadukkaan tiedonkeruun näkökulmasta (2011, 36). Tästä syystä 

haastattelukysymykset toimitettiin haastateltaville etukäteen tutustumista 

varten, jotta vastaajilla olisi mahdollisimman laadukkaat edellytykset vastata 

kysymyksiin kattavasti ja realistisesti. Lisäksi haastateltavat saatiin 

sitoutettua ja motivoitua mukaan tutkimukseen. 

 

Syvennän tutkielman tasoa ja kerätyn tiedon arvoa suorittamalla 

haastattelut omille lähiesimiehilleni ja tutkintasektorin johtajalle. Nämä tahot 

vastaavat talousrikostutkintayksikön johdosta, tuloksellisuudesta sekä 

kehittämisestä ja siten harmaan talouden torjunnasta koko poliisilaitoksen 

osalta. Lisäksi suoritan haastattelun poliisilaitoksen henkilöstöpäällikölle, 

jotta voin verrata poliisilaitostason osaamisen kehittämisen prosesseja 

talousrikostutkintayksikön käyttämiin menetelmiin. Haastateltavat ovat 

valittu oletuksella, että heistä saadaan parhaiten tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Valinnan kriteereinä voivat olla muun muassa haastateltavien 

aiemmat tiedot tutkittavasta ilmiöstä, ilmaisukyky, puhekyky ja yleinen 

elämänkokemus (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 87- 89). 

 

Käytän haastattelun muotona teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua 

haastattelua, jota Koskinen ja kumppanit kuvailevat synonyymiksi 

laadulliselle tutkimukselle käytettävyytensä ja tehokkuutensa vuoksi (2005, 

105). Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun 

välimuoto. Tuomen ja Sarajärven näkemyksen mukaan (2009, 75) 

teemahaastattelu vastaa erinomaisesti laadullisen tutkimuksen lähtökohtia. 

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten ennalta valittujen 

teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten avulla. Koskinen ja 

kumppanit näkevät puolistrukturoidun haastattelun parhaimmillaan 
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keskustelevana ja vastavuoroisena, jossa haastateltava voi parhaimmillaan 

esittää omia kysymyksiä (2005, 104). 

 

Haastattelujen lopputuloksena on usein laaja ja monimuotoinen 

tekstiaineisto, jota voidaan lähestyä, tulkita ja analysoida monellakin 

erilaisella tavalla. Ruusuvuoren ja kumppaneiden mukaan kynnys siirtyä 

aineistonkeruusta analyysiin on laadullisessa tutkimuksessa toisinaan 

korkealla tasolla. Tämä seikka huomioiden, aloitin aineiston keräämisen, 

aineistoon tutustumisen ja vähintään alustavan analysoinnin varhaisessa 

vaiheessa tutkimusta. (Ruusuvuori et al. 2010, 11.) Hirsjärvi ja Hurme 

huomauttavat haastatteluaineiston laadun merkityksestä ja huomioin tämän 

ennalta mietityillä teemoilla ja teknisellä apuvälineistöllä, joka helpottaa 

myös litterointia (2011, 184). Haastattelut toteutettiin kasvokkain, aineisto 

kerättiin käsin kirjoittamalla keskustelun perusteella, litteroitiin ja lopuksi 

hyväksytettiin haastateltavilla. Haastattelut olivat luonteeltaan avoimen 

keskustelevia ja ajatuksia sekä näkemyksiä vaihdettiin vastavuoroisesti. 

Täten teemahaastattelu valittuna toteutusmuotona oli perusteltu ja 

onnistunut. 

 

Seuraavaksi esitellään tutkielmassa haastatellut henkilöt. Olen valinnut 

haastateltavat henkilöt tutkimusyksikköön liittyvän erityisosaamisen, 

tehtävänkuvan sekä toimialan kokemuksen perusteella. Haastateltavat 

olivat poliisihallituksen talousrikollisuuden erityisasiantuntija poliisitarkastaja 

Tarmo Lamminaho, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen erityistutkintasektorin 

johtaja rikosylikomisario Timo Nyyssönen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 

talousrikosyksikön päällikkö Juha Tuovinen, Itä-Uudenmaan 

talousrikosyksikön tutkinnanjohtaja rikoskomisario Hans Pirttilä ja Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöpäällikkö Lilja Ögren. Osa 

haastatteluista toteutettiin aiemman tutkimuksen yhteydessä. 

Haastateltavilta on saatu suostumus vastausten julkiseen julkaisemiseen 

tutkielmassa ja mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 
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4.2.2 Analysointimenetelmät 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on huolellisen analysoinnin kautta 

löytää aineistosta uusia tapoja jäsentää ja ymmärtää todellisuutta sekä 

tuottaa uudenlaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle (Ruusuvuori et al. 2010, 

16). Tämän mahdollistamiseksi, tarvitaan aineiston analyysimenetelmä. 

Menetelmän tulee myös olla sopusoinnussa tutkimuksen viitekehyksen 

kanssa. (Alasuutari, 2005, 8283.) Hirsjärven ja kumppanien mukaan 

analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen on tutkimuksen ydinasia. 

Kyseisessä tutkimuksen vaiheessa selviävät vastaukset asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi et al. 1997, 209.) 

 

Analyysitavaksi tulee valita tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimusongelmaa 

parhaiten tukeva menetelmä. (Hirsjärvi et al. 1997, 212.) Tästä syystä olen 

valinnut aineiston analyysin muodoksi sisällönanalyysin. Laadullisen 

tutkimuksen analyysin tarkoituksena on luoda selkeä ja tiivistetty aineisto, 

jonka avulla lisätään tutkimuksen informaatioarvoa (Eskola & Suoranta 

1998, 138). Metsämuuronen (2008, 7, 47) puolestaan painottaa 

analysoinnissa totuudenmukaisuutta sekä tutkijan subjektiivisista 

ennakkokäsityksistä luopumista.  

 

Asia nousee keskiöön etenkin työtaustani ja työskentelyni 

tutkimusyksikössä huomioiden. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 91, 

103–104) sisällönanalyysissä tutkijan on kyettävä tekemään kerättävästä 

aineistosta järkeviä johtopäätöksiä. Tarkoituksena ei ole siis ainoastaan 

kuvata kerättyä aineistoa faktisina tuloksina ja absoluuttisena totuutena. 

Tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä yleisessä muodossa oleva 

tiivistetty kuvaus, jossa todellisuus ymmärretään inhimillisenä 

ajattelutapana.  
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Käytän tutkimuksessa teorialähtöistä sisällönanalyysiä, jossa kerätty 

aineisto abstrahoidaan, mikä tarkoittaa olennaisen tiedon erottelemista 

sekä sen perusteella tutkimuksen teoreettisten käsitteiden luomista. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 109–112.)  Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä edetään 

kerätyn aineiston ehdoilla, mutta abstrahoinnissa teoreettiset käsitteet 

tuodaan valmiina tiedetystä ilmiöstä ja liitetään empiiriseen aineistoon. 

Teoriaohjaavassa analyysissä tutkija tarkastelee ja analysoi aineistoa sen 

ominaisuuksien perusteella ja vasta analyysin edetessä liittää sen osaksi 

määrittämäänsä teoreettista viitekehystä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) 

Keskeiset teoriat, jotka määrittävät tutkimusta ovat tehokkuuteen pyrkiviä 

johtamisteorioita, kuten julkisjohtaminen, prosessijohtaminen, taylorismi ja 

henkilöstöjohtamisen osalta yksilöiden osaamisen kehittäminen. 

 

Lisäksi analysoin keräämääni tietoa ja aineistoa teemoittelun ja tyypittelyn 

avulla. Taanila luokittelee (2007, 14) teemoittelun aineiston pilkkomiseksi ja 

järjestämiseksi erilaisten aihepiirien mukaan. Nostan teemoittelun avulla 

pintaan tutkimusongelmia valaisevia teemoja. Pelkkä teemoittelu ei 

kuitenkaan riitä yksinomaan analyysin tekemiseksi. Taanilan mukaan 

(2007, 15) tyypittely on eräänlaista kerätyn aineiston ryhmittelyä tyypeiksi. 

Muodostan aineistosta ryhmiä, jotka sisältävät samankaltaisia tarinoita. 

Parhaimmilleen vietynä tyypittely kuvaakin aineistoa laajalla sekä 

mielenkiintoisella tavalla. Tyypittely pakottaa osaltaan tutkijan viemään 

analyysinsä mahdollisimman pitkälle. 

 

Aineiston analyysi tapahtui kolmessa vaiheessa, jotka olivat Alasuutarin 

(2011) käyttämät 1. aineistoon tutustumisvaihe, 2. havaintojen 

pelkistämisvaihe ja 3. arvoituksen ratkaiseminen. Häkkisen mukaan 

analyysissä keskitytään ilmauksiin ja teemoihin eikä niitä tuottaneisiin 

haastateltuihin henkilöihin (1996). Niikon mukaan perehtymisen 

tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva tutkittavien tutkittaville ilmiöille 

antamista merkityksistä (2003, 33).  

 



 

 

60 

 

Ensimmäisessä vaiheessa ryhdyin lukemaan kerättyä haastatteluaineistoa 

kunkin kirjaamani tutkimuskysymysten näkökulmista ja poimin tekstistä 

kuhunkin tutkimuskysymyksen aihealueeseen liittyviä lausumia. Analyysin 

toisessa vaiheessa luokittelin tutkimuskysymyksittäin ilmenneitä lausumia ja 

teemoja eli siirryin havaintojen pelkistämiseen. Tässä vaiheessa teemoitin 

koko aineiston seuraavien teemojen mukaan: 1) vaikuttavuus, tuottavuus ja 

tehokkuus, 2) johtamisprosessit ja niiden vaikutukset, 3) osaaminen 

kehittäminen eri muotoineen, 4) prosessijohtaminen, 5) haasteet, 6) 

strategiset ratkaisut ja 7) muu tutkimuksen kannalta olennainen tieto.  

 

Käytännössä teemoittelu tapahtui siten, että luin aineistoa läpi ja etsin sieltä 

yhdistettäviä asioita. Tarkoituksena oli siten löytää tarkempia merkityksiä 

aineistosta. Teemoittelu auttoi minua hahmottamaan paremmin aineiston 

sisältöä ja sen avulla sain paremman kokonaiskuvan siitä, mitä aineisto 

todella kertoo tutkittavasta ilmiöstä valitsemassani kontekstissa. 

Teemoittelun valmistumisen jälkeen kävin vielä teemoja läpi 

yksityiskohtaisesti miettien samalla tutkimukselleni asettamia tavoitteita 

sekä tutkimuskysymyksiä. Tässä vaiheessa karsin myös kerätystä 

aineistosta epäoleelliset asiat pois, jolloin jokaisen teemaan alle jäi jäljelle 

tutkimuksen kannalta tärkein ja olennaisin tieto. 

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa eli arvoituksen ratkaisemisessa tein 

perustellun tulkinnan aineistosta. Tulkinnan tarkoituksena oli vastata ja 

kuvata sitä mahdollisimman tarkasti. Tässä vaiheessa analyysia reflektoin 

myös aineistosta esille nousseita keskeisiä havaintoja ja merkityksiä 

aikaisemmin tieteellisen kirjallisuuden pohjalta luomaani teoreettiseen 

viitekehykseen. Ratkaisuvaihe eteni käytännössä siten, että kirjoitin 

tulkintaani teemojen mukaisesti eteenpäin samalla peilaten sitä 

teoreettiseen viitekehykseen. Tulkintaprosessin ollessa lähes valmis, 

tarkastin vielä aineiston läpi ja varmistaakseni, että en ollut unohtanut tai 

jättänyt huomioimatta tärkeää tutkimustietoa. Pyrin siten konkreettisesti 

analyysissäni kuvaamaan mahdollisimman hyvin tutkimusyksikön käyttämiä 
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tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitettyjä johtamisprosesseja 

talousrikollisuuden ja harmaan talouden kontekstissa.  

  

Lopuksi yhteenvetovaiheessa kävin vielä tutkimuskysymyksiin saamani 

vastaukset läpi ja tulkitsin niitä yksikön määrällisiin tuloksiin. Tilastotiedon 

avulla havainnoin konkreettisesti käytettyjen johtamisprosessien 

tuloksellisen vaikutuksen. Tämän jälkeen kirjoitin tekemäni analyysin 

pohjalta tutkimuksen johtopäätökset sekä pohdin mahdollisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia liittyen tutkittuun aiheeseen. 

 

4.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat Hirsjärven ja kumppaneiden 

mukaan (1997, 221) tutkimuksen ydin, joihin on tähdättävä tutkimuksen 

aloittamisvaiheesta alkaen.  Tarkoituksenani oli tuoda tutkielmassa esille 

myös toimintaa edistäviä ja kehittäviä havaintoja muun organisaation 

hyödynnettäväksi. Tutkimuksen validiteetin näkökulmasta on tärkeää, että 

tämä ”tutkimuslupaus” tulee täytettyä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin eli pysyvyyden ja 

validiteetin eli pätevyyden avulla. Pysyvyyttä ja pätevyyttä tulee arvioida 

jatkuvasti tutkimusprosessin alusta loppuun (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105; 

Eskola & Suoranta 1998, 211).   

 

Tutkielman luotettavuuden varmistamiseksi käytin tarkkaa selostusta 

tutkimuksen toteuttamisesta pro gradun eri työvaiheissa. Hirsjärven ja 

kumppaneiden mukaan tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. 

Käytän myös tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi teoreettista 

triangulaatiota, joka tarkoittaa useiden menetelmien käyttämistä ja useisiin 

teorioihin pohjautumista. Triangulaatio on erilaisten teorioiden, 

tiedonlähteiden, metodien ja tutkijoiden yhdistämistä tutkimuksessa. 

Menetelmän käytössä on kuitenkin oltava hyvin perillä mahdollisuuksista 
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sekä rajoituksista. (Hirsjärvi et al. 1997, 143, 228, 232-233; Eskola & 

Suoranta 1998, 69.)  

 

Eskola ja Suoranta näkevät triangulaation käytön myös pienentävän 

luotettavuusriskejä (1998, 68). Luotettavuuden arviointia lisää tutkimuksen 

kohde ja tarkoitus, tutkijan oma sitoumus, aineistonkeruun kuvaaminen, 

tiedonantajien eli haastateltavien määrä ja laatu sekä tutkimuksen 

uskottava raportointi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140-141). Osittain 

tutkimuksessa käytettiin myös Eskolan ja Suorannan mainitsemaa 

aineistotriangulaatiota aineistojen, kuten haastattelujen ja tilastotiedon 

yhdistelyllä ja käyttämisellä (1998, 69). 

 

Näkemykseni mukaan työhön antoi riittävää luotettavuutta eri tilastollisiin 

materiaaleihin ja kirjallisuuslähteisiin tukeutuminen, eri avainhenkilöiden 

haastattelut sekä oma arkitietoni ja ammattitietoni. Pyrin myös 

suhtautumaan kerättyyn tietoon kriittisesti, jotta kykenen esittämään oikeita 

jatkokysymyksiä ja tekemään validia argumentointia. Kokonaisuuden 

kannalta on huomioitava, että Koskisen ja kumppanien mukaan validiteetin 

ja reliabiliteetin käsitteet sopivat huonosti kokonaisvaltaiseen laadulliseen 

tutkimukseen ja jäävät ainoastaan periaatteiksi. Tärkeimmiksi seikoiksi 

nostetaan tutkimuksen havaintojen toistettavuus, jonka avulla ilmiön 

todellisuus ja esitetyt tulkinnat voidaan hyväksyä sekä tutkijan oma filosofia. 

(2005, 256,258.) 

 

Tutkimuksen reliabiliteettiin ja validiteettiin vaikutti myös se tosiasia, että 

tutkimuksentekijänä työskentelen kohdeorganisaatiossa ja omaan 

pitkähkön taustan tutkimusyksiköstä. Positiivisena seikkana olen saanut 

yksikön johtamisprosesseista ja käytännöistä ainutlaatuista "sisäpiiritietoa". 

Nämä seikat mahdollistivat työn syvyyden viemisen uudelle tasolle, mutta 

toisaalta asettivat myös haasteita akateemisen tutkimuksen 

luotettavuusnäkökulmasta. Jouduin arvioimaan ja perustelemaan tekemäni 

ratkaisut ja tuomaan avoimesti esille johtamisprosesseista havaitsemiani 

riskejä. En pyrkinyt tähän tietoisesti, mutta objektiivisuusnäkökulmasta, 
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tutkijan silmin tarkasteltuna sekä ennen kaikkea omien johtopäätösten 

vuoksi muita vaihtoehtoja ei jäänyt. Lopputuloksena löysin nähdäkseni 

tässä asiassa tasapainon.     
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirinen toteutus. Pääasiallisena 

tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusmenetelmää. Tutkimusotteena ja strategisena tutkimusmuotona on 

käytetty tapaustutkimusta. Tavoitteena oli selvittää tehokkuuteen ja 

tuottavuuteen tähtäävien johtamisteorioiden sekä ihmisten johtamisen 

tasolla tehtävän osaamisen kehittämisen vaikutuksia talousrikosten ja 

harmaan talouden torjunnan tuloksellisuuteen. Tapaustutkimus sopii 

erityisen hyvin sellaiseen tutkimukseen, jossa tutkittavasta ilmiöstä pyritään 

saamaan tietoa monipuolisesti (Yin 1994; Syrjälä 1994, 11-12). 

 

5.1 Julkisjohtaminen 

5.1.1 Johtamiskulttuurin muutos 

 

Teoreettisen viitekehyksen perustana toimivaan julkisjohtamiseen kuuluvat 

ammattimainen johtaminen tehokkuuden ja tuottavuuden takeena. 

Haastateltavien näkökulmista poliisin organisaatioon aiemmin kuulunut 

byrokraattinen ja autoritäärinen johtamistyyli ei toiminut enää 2010-luvun 

asiantuntijayksikössä. Tämän perusteella yksikön johtotaso päätyi 

tekemään erinäisiä strategisia linjauksia, joista merkittävimmät kohdistuivat 

johtamisen ja toimintatyylin muutokseen. Haastateltavien mukaan 

johtamisessa esiin nousivat yksimielisesti seuraavat sanat: tukeminen, 

valmentaminen, keskustelevuus ja yhteistyö. 

 

”Yksikössä oli aiemmin osaamis-, johtamis- ja henkilöstöhaasteita, 

jotka vaikeuttivat ja viivyttivät kehittämistoiminnan aloittamista. 

Johtamisen osalta tehtiin strategisia tyylimuutoksia ja esiin 

nousivat kannustavuus, henkilöstöläheisyys ja johtaminen 

muutettiin samankaltaiseksi koko yksikön osalta.” (Nyyssönen 

2017) 
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”Aiemmin yksikössä oli henkilöstö- ja osaamisongelmia, joita 

olimme pyrkineet selvittämään. Näimme sektorijohtajan kanssa, 

että vanhakantainen autoritäärinen, patruunamaisen käskevä 

johtamistyyli ei motivoi henkilöstöä eteenpäin.” (Tuovinen 2017) 

 

”Esimiehisyyttä alettiin tukea, siihen satsattiin ja rekrytoitiin 

oikeanlaisia henkilöitä tekemään keskeistä ja merkityksellistä 

työtä. Lisäksi alettiin ajatella työntekoa vahvuuksien kautta.” 

(Pirttilä 2017) 

 

”Yksikössä otettiin vahvasti käyttöön valmentava ja kehittävä 

johtamistyyli, jonka perusideana oli kaksisuuntaisuus ja 

vastavuoroisuus, jossa johto ja henkilöstö oppivat toisiltaan. Tämä 

muutti samalla työnteon kulttuurin ja yhdessä tekeminen ja 

huolenpito toisista nousivat esiin.” (Tuovinen 2017) 

 

Käsittääkseni yksikössä on siis päätetty sitoutua julkisen johtamisen 

lainalaisuuksiin ja vaatimuksiin tehokkuustavoitteen saavuttamiseksi. Syyt 

johtuvat nähdäkseni yksinkertaisesti aiemman johtamiskulttuurin 

tehottomuudesta, vanhanaikaisuudesta ja tukeutumisesta taylorismin 

tunnusmerkistömäiseen johtamiseen (Michelsen 2001). Yksikön henkilöstöä 

on johdettu aiemmin, kuten mitä tahansa muuta julkisorganisaation tai 

poliisin yksikköä. Yksi tärkeä seikka oli unohtunut johtamisessa – joustava 

vastavuoroisuus. Tässä kohtaa käytännön toteutuksen voi nähdä 

seuraavaan julkisjohtamiseen liitettyjä teoreettisia näkemyksiä 

joustavuudesta ja vastavuoroisuudesta (Haveri 2002; Kurkinen-Supperi 

2006). 

 

”Johtamisen ja siihen liittyvien prosessin pitää olla myös joustavia, 

mikä on mielestäni yksi avain-asia modernissa valmentavassa ja 

vastuuta jakavassa johtamistyylissä, jota yksikkö hyödyntää.” 

(Tuovinen 2017) 

 

”Meidän työyhteisössä lähtökohta on se, että työjohdon tehtävä on 

antaa työntekijälle osaamisen tuki sekä johtaa aktiivisesti 

korostaen kuitenkin itsenäisyyttä ja luottamusta.” (Pirttilä 2017)  
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”Kulttuurin muuttaminen ihmisläheisemmäksi ja luottamusta 

painottavaksi on hidas prosessi, kun puhutaan kokonaisvaltaisesti 

muutetusta toiminta- ja johtamistyylistä.” (Tuovinen 2017 

5.1.2 Haasteena avainhenkilöiden korostunut rooli ja merkitys 

 

Kuten haastatteluista ilmenee yksikön johtaminen ja toiminta on aiemmin 

ollut autoritäärisen ja byrokraattisen johtamisen kombinaatio, joka on 

todettu vanhentuneeksi. Muutos johtamisessa ja toimintakulttuurissa on 

henkilöitynyt vahvasti muutamaan avainhenkilöön yksikön johdossa. Edellä 

mainitut henkilöt ovat laittaneet persoonansa ja kaiken osaamisensa peliin, 

jolloin myös muut ovat lähteneet seuraamaan esimerkkiä – osa nopeammin 

ja osa hitaammin. Nyt yksikkö on uuden tilanteen edessä yksikön johdon 

vaihtuessa. Lisäksi yksiköstä on siirtynyt viime aikoina uralla eteenpäin 

osaavia henkilöitä, joka ilmentää toisaalta kyvykkyyttä ja sen tukemista, 

mutta toisaalta myös haavoittuvuutta. Nähdäkseni yksikkö on 

haavoittuvassa tilassa, kunnes uusi johto ansaitsee yksikön tuen ja 

arvostuksen sekä uudet vastuunkantajat ovat kasvaneet rooleihinsa.   

 

”Tällä hetkellä yksikössä on ollut vaihtuvuutta johdon 

avainhenkilöissä, joka asettaa haasteen. Toisaalta yksikön 

peruskivi on niin vahva, että en näe esteitä menestyksekkään 

toiminnan jatkumiselle.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Yksikön osalta tulevaisuuden haasteita on avainhenkilöiden 

lähteminen uralla eteenpäin, mutta toisaalta se antaa 

mahdollisuuden kasvattaa uusia vastuunkantajia.” (Tuovinen 

2017) 

 

”Myös asiantuntijoita pitää johtaa, seurata ja tukea työssään.” 

(Tuovinen 2017) 

 

Haasteeksi nousee avainhenkilöiden oman osaamisen ja johtamistaitojen 

päivittäminen lakisääteisten vaatimusten ja henkilöstön odotusten edessä. 

Haastattelun mukaan asia on tiedostettu ja huomioitu, mutta 

poliisiorganisaatio ja tutkimusyksikkö, ovat empiirisen osion sekä 

kokemuksen perusteella laiva, joka kääntyy loivasti.   
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”Henkilöstön pitkäaikaiset sitoutumiset saattavat vähentyä 

työvoiman liikkuvuuden myötä ja tehtävänämme onkin 

kilpailukykyisen työnantajakuvan ylläpitäminen.” (Ögren 2017) 

 

”Johdon osaamisvaatimukset tulevat myös muuttumaan 

toimintaympäristömuutosten, digitalisaation ja tukevaksi sekä 

valmentavaksi muuttuvan johtamiskulttuurin myötä.” (Ögren 2017) 

5.1.3 Strategisilla valinnoilla vaikuttavuutta 

 

Haastateltavien mukaan johtotasolla nähtiin, että pelkkä johtamiskulttuurin 

muutos ei yksin riitä nostamaan yksikköä kohti tehokkaampia ja 

tuottavampia toimintamalleja. Yksikössä havaittiin vanhentuneen 

johtamiskulttuurin lisäksi puutteita, jotka vaativat perustavanlaisia 

kehitystoimenpiteitä koko yksikön osalta. Näin toimiessaan yksikkö lähti 

etenemään Lähdesmäen katsomalla julkisjohtamiseen kuuluvalla 

suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden huomioivalla tavalla (2011). 

Yksikkö päätti, että toimenpiteet eivät voi rajoittua ainoastaan yhteen, 

vaikkakin kriittisen tärkeään osa-alueeseen ja näin tulkitsen myös 

tutkimusyksikön johdon havainneen. 

 

”Kehittämisen yhteydessä havaittiin, että henkilöstön osaamista 

pitää kehittää sekä toimintamalleja ja prosesseja pitää myös 

modernisoida nykyaikaisiksi. Samassa yhteydessä alettiin 

suunnitella, laatia ja toteuttaa perehdytyspakettia, joka onkin ollut 

yksi suurimmista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 

menestystarinoista.”  (Nyyssönen 2017) 

 

Vaikuttavuutta ja tuottavuutta on kuitenkin vaikea tai jopa mahdotonta 

saavuttaa pelkästään yksikön sisäisillä kehittävillä toimenpiteillä. 

Haastateltavat toivat aktiivisesti esille sen, että poliisi ja talousrikosyksikkö 

ovat yhteiskunnallisesti merkittävä ja vaikuttava toimija, joka torjuu 

konkreettisesti vaikuttavaa rikosilmiötä. Jos viranomainen ei tiedota omasta 

toiminnastaan vaikuttavuuden elementit jäävät puolitiehen ja tämä on 

havaittu myös hallitustasolla (Valtioneuvosto 2012).  
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Tässä onkin mielestäni ollut yksi suurimmista organisaation ja osittain myös 

tutkittavan yksikön kompastuskivistä vaikuttavuuden tavoittelussa. Poliisin 

pitää olla ja näkyä julkisuudessa, niin positiivisissa asioissa, kuin myös 

negatiivisissa herättäen mielipiteitä ja keskustelua. Tilanne on parantunut, 

mutta edelleen yksikössä voitaisiin keskittyä tiedottamaan enemmän 

proaktiivisesti – eikä vasta tilanteen vaatiessa. Kokemukset, kuten 

ympäristörikosten tiedottamisesta saatiin osoittavat tiedottamisen ja 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen antavan merkityksellisyyttä sekä vaikutusta 

toimintaan.  

 

”Tärkeänä osana vaikuttavuutta on tiedottaminen 

yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista ja tietoisuuden lisäämisen 

keinona sekä ennalta estävän vaikutuksen muodossa. 

Tiedottaminen on johtanut suoriin vaikutuksiin ja alueen toimijat 

ovat oma-aloitteisesti korjanneet puutteita toiminnassaan.” 

(Tuovinen 2017) 

 

”Poliisin on tiedotettava omasta toiminnastaan suurelle yleisölle, 

jotta sen toiminta ja vaikutukset tulisivat tunnetuksi.” (Lamminaho 

2015) 

 

”Muun muassa ympäristörikostutkintaan liittyen tiedottaminen on 

johtanut suoraan vaikutuksiin ja alueen ympäristötoimijat ovat 

oma-aloitteisesti korjanneet puutteita toiminnassaan.” (Tuovinen 

2017)   

 

”Oikea-aikainen tiedottaminen ja merkityksen ymmärtäminen 

vaikuttavuuteen. Tutkittavat asiat tulee saattaa ilmiönä ja 

valistuksena julkisesti saataville, osa työtä on osallistua ja tarjota 

mahdollisuutta yhteiskunnalliselle kehittämiselle.” (Pirttilä 2017) 

 

Vaikuttavuutta julkisjohtamiseen on siis haettu strategisten valintojen 

kautta, joihin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen 

osallistuminen myös Petersin mukaan kuuluvat (1998). Tuloksellisuus ja 

vaikuttavuus ovat nousseet haastateltavan mukaan muun muassa juttujen 

tutkinta-aikojen ja päätettyjen talousrikosjuttujen muodossa.  

Haastateltavan mukaan yksikössä on havaittu myös se, että resurssit ja 
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työpanos eivät riitä kaikkiin kohteisiin siten, että voidaan puhua 

vaikuttavuudesta. Tästä syystä yksikössä on keskitytty strategisesti 

tärkeisiin kohteisiin, jotka voivat antaa vastapanoksena vaikutus- ja 

tuottavuusefektin.  

 

”Tehdyt osaamisen ja prosessien kehittämiset ovat vaikuttaneet 

myös tuloksellisuuteen. Juttuja päätettiin myös vuonna 2016 

enemmän, kuin Helsingin poliisilaitoksella, jossa talousrikoksia 

tutkivaa henkilöstöä on puolet enemmän, kuin Itä-Uudenmaan 

yksikössä.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Vaikuttavuuden osana on myös tärkeää seurata aktiivisesti 

talousrikollisuuden torjunnan aikaansaavuutta ja miettiä 

tulevaisuutta sekä mahdollisia toimintaympäristöä muokkaavia 

rikosilmiöitä.”  (Tuovinen 2017)  

 

”Kohdevalintamenettelyn avulla yksikkö on keskittynyt ja 

panostanut oikeisiin kohteisiin tuotos- ja 

vaikuttavuusnäkökulmasta - ei ole varaa laittaa liian paljon 

resursseja juttuihin, joista on vaikea/mahdoton saada tuomiota ja 

rikoshyötyä pois.” (Pirttilä 2017) 

 

Strategisten valintojen lisäksi vaikuttavuutta mitataan myös määrällisillä 

tulostavoitteilla. Julkisjohtamiseen kuuluvan tehokkuusvaatimukseen 

kuuluvat olennaisena osana työn tulosten mittaaminen ja tässä toimitaan 

taylorismin alueella (Tienari & Meriläinen 2009). Talousrikostutkintaa 

mitataan muun muassa seuraavilla tavoitteilla ja mittareilla: päätetyt 

rikosasiat ja esitutkintojen tutkinta-ajat, jotka ovat keskeisen tärkeitä jo 

oikeusturvanäkökulmasta.  Reaaliaikaiset rikostutkinnat puolestaan 

mahdollistavat rikoksen tuottaman hyödyn takaisinsaamisen valtiolle.  

 

Tämä on yksi talousrikostutkinnan ja myös esitutkinnan keskeisistä 

tavoitteista – rikos ei saa kannattaa. Empiirinen kokemus ja haastateltavien 

vahvistus asiasta tuovat esiin nimenomaisesti reaaliaikaisten 

rikostutkintojen tärkeyden rikoshyödyn takaisinsaamisessa. Tässä tutkinnan 

vaiheessa viranomaisella on mahdollisuus reagoida, ennen kuin 
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rikoksentekijät ehtivät hävittää omaisuuden, jolloin rikoshyödyn 

takaisinsaanti vaikeutuu huomattavasti. 

 

”Reaaliaikaisissa jutuissa on mahdollista puuttua rikolliseen 

toimintaan sen ollessa käynnissä.” (Lamminaho 2015) 

 

”Vaikuttavuutta haetaan ja on saatu kuitenkin reaaliaikaisilla 

juttututkinnoilla. Näihin on panostettu laajasti ja niissä on keskitytty 

laajasti eri toimialoille maksimaalisen vaikuttavuuden 

takaamiseksi.” (Tuovinen 2017) 

 

”Tehdyt osaamisen ja prosessien kehittämiset ovat vaikuttaneet 

myös tuloksellisuuteen ja siten yksikkö on päässyt kiinni 

reaaliaikaisiin rikostutkintoihin.” (Nyyssönen 2017) 

 

Asia on huomioitu keskeisesti myös harmaan talouden torjunnan 

strategiassa ja toimenpide-ohjelmassa (Valtioneuvosto 2012). 

Haastateltavat toivatkin esiin yksikön saavuttamat määrälliset tavoitteet ja 

saavutukset, jotka korreloivat suoraan strategisten ratkaisujen 

onnistumiseen. Näenkin rikoshyödyn takaisinsaamisen yhtenä tärkeimmistä 

syistä talousrikostutkintaan panostamiseen. Yhteiskunnallisen vaikutuksen 

ja lakisääteisen tehtävän lisäksi kyseessä on rikostutkinnan laji, jossa 

jokainen tutkija voi kirjaimellisesti olla oman palkkansa arvoinen valtiolle – 

jollei jopa enemmän. 

 

”Todisteena vaikuttavuudesta on esimerkiksi vuosi 2014, jolloin 

tutkittuja talousrikosjuttuja päätettiin yhteensä 1971 kappaletta. 

Tulosta voidaan pitää erinomaisena.  Valtiolle takaisin saadun 

rikoshyödyn määrä oli yli 47 ME, joka on paras tulos viimeiseen 

viiteen vuoteen.” (Lamminaho 2015) 

 

”Rikoshyödyn takaisinsaanti on yksi prioriteetti, mutta se riippuu 

aina tutkittavista jutuista. Ollessani sektorinjohtajana toiminnassa 

on erityisesti panostettu rikoshyöty-ryhmän kehittämiseen ja 

toimivuuden parantamiseen. (Nyyssönen 2017) 
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5.1.4 Viranomaisyhteistyön kautta tuottavuutta 

 

Julkisjohtamisen etuihin ja tavoitteisiin kuuluvat kiinteästi verkostomaisuus 

ja yhdessä toimiminen vahvuutena (Niiranen 2006; Kurkinen-Supperi 2006; 

Helander 1998). Etenkin poliisin talousrikostutkinnan kiristynyt 

rahoituskehys edellyttää viranomaisten ja muiden harmaata taloutta 

torjuvien toimijoiden tiivistyvää yhteistyötä. Yksikön voimavaratekijä ja 

ehdoton tuloksekkaan toiminnan mahdollistaja on toimiva ja aktiivinen 

viranomaisyhteistyö haastateltavien mukaan. On myös huomioitava, että 

talousrikollisuus kehittyy jatkuvasti, asettaen viranomaisille haasteita 

tilannekuvan ylläpitämisessä. Käsittääkseni yksikössä on havaittu, että 

rikolliset ovat ja tulevat olemaan askeleen edellä, mikäli viranomaistoimijat 

yrittävät toimia yksin – eivätkä yhteisenä verkostona. 

 

”Talousrikostoimintaympäristö monimuotoistuu ja on haasteellinen 

rikollisuuden kehittyessä.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Viranomaisyhteistyö on aivan keskeistä ja avain vaikuttavuuteen 

sekä menestyksekkääseen harmaan talouden torjuntaan. 

Yhteistyöpalavereihin osallistuvat kaikki keskeiset toimijat ja 

kokouksessa varmistetaan tavoitteet, resurssit, aikataulut ja 

varmistamme päällekkäisen työn minimoimisen.” (Tuovinen 2017) 

 

”Viranomaisyhteistyö on tiivistynyt ja tulokset ovat olleet erittäin 

hyviä. Talousrikosyksikkö on tehnyt edistyksellistä työtä 

ympäristörikosten parissa ja aktiivisen tiedonvaihdon kautta 

toimijoiden välillä vaikuttavuutta on saavutettu.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Keskeinen vaikuttavuuteen liittyvä tekijä on toimiva 

viranomaisyhteistyö ja viranomaisyhteistyön jatkuva kehittäminen - 

erityisesti uusien toimintamallien ja tiedonvaihdon osalta.” (Pirttilä 

2017) 

 

Viranomaistoiminnan ja vaikuttavuuden varmistamiseksi on laadittu myös 

harmaan talouden torjuntastrategia ja toimenpideohjelma hallituksen 

toimesta. Strategian ja toimenpideohjelman keskeisiä tehtäviä ovat 
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yksiköiden tuki- ja ohjaustoiminnot. Niiden tarkoituksena on määrittää 

viranomaisten toiminta-alueet, toimintamallit, yhteistyön ja tehokkuuden 

mahdollistavan tiedonvaihdon (Valtioneuvosto 2012).  

 

”Ongelmana strategiassa on se, että se pirstaloituu 

jalkauttamisvaiheessa, johtuen eri viranomaisten ja toimijoiden 

erilaisista tavoitteista ja resursseista. Ongelmana on myös 

yhteisen johtajuuden puuttuminen ja vaikka toimijoilla on selkeä 

tahtotila harmaan talouden torjunnalle, kokonaisprosessi on jäänyt 

selvästi keskeneräiseksi.” (Tuovinen 2017) 

 

Edellä mainitun perusteella on hyvin haastava nähdä viranomaisyhteistyön 

antavan talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjujille kaikkia 

mahdollisia työkaluja, joita hallitus on kaavaillut laatiessaan strategiaa ja 

toimenpideohjelmaa. Kuten haastateltava on kuvannut, tavoitteet ovat 

eriävät ja toimintaa ei johdeta hallitusti. Tällöin toimijoiden omat ambitiot 

näyttelevät roolia – kenties liian suurta. Hortonin mainitsema 

poikkileikkaavuus yhteistyössä jää siten taka-alalle ja viranomaisyhteistyön 

täysi potentiaali jää hyödyntämättä (2006). 

5.1.5 Haasteena muovautuva toimintaympäristö ja rahoituksen säilyminen 

 

Siirtyessäni tutkimusyksikköön ja talousrikostutkintaan, rikosilmiön merkitys 

oli vahvasti huomioitu ja tuettu rahoittajan toimesta. Yksikköön rekrytoitiin 

uutta voimaa ja resursointi oli poikkeuksellisen vahvaa, jopa organisaation 

tasolla. Resursointi ja kehitystoimet ovat tuottaneet tulosta, vaikuttavuutta ja 

toimivat rakenteet. Tällöin ylimmän johdon katseet ovat kohdistuneet 

enemmän osa-alueille, jotka läpikäyvät tuloksellisia ja osaamistasoon 

liittyviä haasteita.  

 

Nähdäkseni elämme parhaillaan tilanteessa, jossa talousrikostutkinta ei ole 

enää ”aallonharjalla”. Tämä on havaittu myös haasteltavien joukossa ja 

tilanteessa mielestäni tärkeäksi nousee strateginen proaktiivisuus. Mikäli 

resursseja leikataan, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden heikkeneminen 

uhkaavat toimintaa. Kuten haastattelut ja empiirinen kokemus osoittavat – 
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kehittäminen ja rakentaminen kestävät pitempään, kuin saavutusten alas 

ajaminen.  

 

”Talousrikostutkinta on ollut painopiste viimeisten vuosien aikana, 

mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Rahoituskehys on toki vaihteleva ja talousrikostoimintaympäristö 

muuttuu ja monimuotoistuu asettaen poliisille haasteen. Näen 

kuitenkin uskottavan talousrikostutkintakoneiston olevan 

perusedellytys veronmaksun turvaamiselle jo ”pelotevaikutuksen” 

muodossa. Muuten yhteiskuntajärjestys voi romahtaa ja korruptio 

lisääntyy huomattavasti.” (Tuovinen 2017) 

 

”Mielestäni tällä hetkellä on erittäin tärkeä turvata riittävät resurssit 

ja pitää huoli siitä, että ne ovat oikein sijoitettuina yksiköissä ja 

näillä kohdennetuilla varoilla tehdään oikeasti työtä 

talousrikostutkinnassa.” (Pirttilä 2017) 

 

5.2 Osaamisen kehittäminen 

5.2.1 Perehdyttäminen osaamisen lähteenä 

 

Yksikössä käytetään laajasti osaamisen kehittämistä ja se lähtee liikkeelle 

yksikköön siirtyvien henkilöiden perehdyttämisestä. Perehdyttäminen siinä 

muodossa ja laajuudessa, jossa se toteutetaan tutkimuskohteena olevassa 

yksikössä, on ainutlaatuista organisaationkin tasolla. Perehdyttämistä ja 

työkiertoja toki harjoitetaan yksiköissä, mutta niiden kesto ja syvyys ovat 

eritasoisia. Perehdytysprosessiin ja kokonaisuuteen kuuluvat myös 

jatkoperehdyttäminen tai tuen antaminen saman vastuuhenkilön toimesta. 

Tällä toimenpiteellä varmistetaan perehdytettävän laadukas kasvaminen 

itsenäiseksi asiantuntijaksi, kuten myös Bunch painottaa tärkeäksi 

perehdyttämisprosessissa (2007).  

 

”Henkilöstön kehittämisessä talousrikosyksikkö on menossa 

edellä. Siellä on otettu käyttöön menestyksekkäästi 

perehdyttäminen, jota ollaan implementoimassa myös muille 

sektoreille. ” (Ögren 2017) 
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”Perehdyttäminen on auttanut niin johtamisessa, prosessien 

kehittämisessä, kuin myös osaamisen ja menetelmien 

kehittämisessä ja se olisikin nähdäkseni syytä viedä käytäntöön 

myös rikostutkintasektorille.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Keskeinen tekijä menestyksekkäälle talousrikostutkinnalle on 

perehdytysohjelmamme, joka on poikkeuksellinen valtakunnan 

tasolla. Yksikköön tulevat tutkijat eriytetään omaksi ryhmäkseen 

noin 6 kuukaudeksi. Koulutuksen aikana he käyvät asiantuntevan 

kouluttajan kanssa läpi talousrikostutkinnan teoreettiset opit 

oppituntien muodossa ja käytännön tutkittavien juttujen muodossa 

ohjauksen alla.” (Tuovinen 2017) 

 

”Yksikössä perehdytetään riittävän pitkän aikaa uusia tutkijan 

alkuja, kokeneille tarjotaan tukiperehdytystä (osaamisvaje) sekä 

pitkään virkavapaalla (äitiysloma, opintovapaa tms.) olleet 

perehdytetään uudelleen tukiperehdytyksen kautta kohdennetusti.” 

(Pirttilä 2017) 

5.2.2 Osaamisen kehittämisen kulttuuria 

 

Varsinaisia osaamistason kehittämistoimenpiteitä, joita yksikössä on tehty 

tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi ovat muun 

muassa laatuajattelun mukaan tuleminen heti alusta pitäen ja sähköisen 

esitutkintapöytäkirjan vakiintuminen paperiversion lisäksi. Tämän lisäksi 

mittarien, tavoitteiden ja aktiivisen seurannan laatimisen avulla voitiin 

analysoida suorituksia ja kokonaistulosta. Kehittämistoimenpiteinä oli myös 

esitutkinnan alkuvaiheessa laadittavan tutkinnan ”käsikirjoituksen” 

tutkintasuunnitelman jalostaminen mahdollisimman valmiiksi 

esitutkintapöytäkirjan johdanto-osioksi ajan säästämiseksi ja päällekkäisen 

työn karsimiseksi. Nähdäkseni monipuolisesti käytetyt osaamisen 

kehittämisen keinot ovat lisänneet henkilöstön monitaitoisuutta ja lisänneet 

yksikön suorituskykyä kokonaisuudessa. Nämä seikat ovat perusedellytys 

rakenteissa tapahtuvalle kehittämiselle, joka voidaan siten viedä edelleen 

yksittäisten henkilöiden tasolle.  (Truss ym, 2012; Viitala 2013.) 
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”Osaaminen on olennainen osa vaikuttavuuden rakenteessa.” 

(Pirttilä 2017) 

 

”Menestystekijä on myös koko yksikön työn yhteinen kehittäminen, 

joka tapahtuu rakennetasolla jatkuvana keskustelevan 

toimintakulttuurin muodossa.” (Tuovinen 2017) 

 

”Menestyksen ratkaiseva tekijä ja kaiken pohjalla on yksikön 

henkilöstö ja sen motivoituneisuus, kehittymishalukkuus, yhteinen 

tekeminen sekä tuloksenteko. Kehittyminen on ollut huikeaa 

joidenkin yksilöiden osalta, mutta ennen kaikkea jokainen on 

kollektiivisesti nostanut tasoansa.” (Nyyssönen 2017) 

 

Poliisilaitoksen henkilöstöstrategiaan kuuluvat panostus tehtäväkierron 

varmistamiseen osana osaamisen kehittämistä. Tutkimusyksikön 

toiminnassa on huomioitu tämä ja yksikön johto ei halua haastattelujen 

mukaan sitoa henkilöstöä vaan tukee osaamisen kehittämistä myös 

työkierron muodossa. Tällä tavalla on toimittu, jos on huomattu, että 

yksikköön tullut potentiaalinen henkilö ei ole vielä valmis sitoutumaan 

talousrikostutkinnan vaatimuksiin. Tukemalla henkilön 

itsemääräämisoikeutta ja oman valinnan mahdollisuutta on varmistettu, että 

potentiaalinen tutkija palaa todennäköisimmin – sitoutuneena. 

 

”Tuen ja autan mielellään kovasti työtä tekeviä ja eteenpäin 

meneviä yksilöitä eteenpäin urallaan.” (Tuovinen 2017) 

 

”Henkilöstön kehittämisessä pyritään antamaan lisätehtäviä sekä 

perustehtäviä aiemman koulutuksen, osaamisen, kyvykkyyden ja 

halukkuuden perusteella. Kouluttautumiseen motivoidaan, 

kannustetaan ja tarjotaan mahdollisuutta.” (Pirttilä 2017) 

 

”Osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää osana henkilöstön 

kehittämistä. Ideologiaani kuuluu, että pyrin saamaan oikeat 

ihmiset oikeille paikoille ja antamaan mahdollisuuden heille 

vaikuttaa valintoihinsa. Tällä tavalla henkilöstä ja osaamista 

voidaan kehittää vahvuuksien kautta, joka mahdollistaa 

erinomaisen tulokseen oikean tukevan ja valmentavan johtamisen 

tukemana.” (Tuovinen 2017)  
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Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen eivät kuitenkaan ole suoritteita, 

jotka korreloivat suoraan tuloksekkuuteen ja tehokkuuteen. Tästä syystä 

johdon pitkäjänteisyys ja jopa tuloksellisuuden notkahtamisen hyväksyntä 

on tärkeää (McCracken & Wallace 2000; Joo 2005). Johdon tuki ja 

kärsivällisyys tarjoavat selkänojan, joka puolestaan mahdollistaa yksikön 

johdolle pelivaraa ja aikaa kehittämistoimenpiteille. Pitkäjänteisyyden 

merkitys on käsittääkseni ensisijaisen tärkeää, koska yksikön toimintaa on 

muutettu ja saneerattu rajusti viimeisten vuosien aikana. Pikavoittoja ei ole 

tarjolla, vaan tie aukeaa ainoastaan kärsivällisesti ja kehittävään 

tekemiseen uskomisen kautta. 

 

”Sektorinjohdon rooli kietoutuu pitkäkestoisten strategisten linjojen 

tekemisessä ja niiden toimivuuden varmistamisessa. Tämä vaatii 

myös kärsivällisyyttä, koska tuloksia ei ole välttämättä heti 

saatavilla.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Talousrikosyksikön johto on ollut hyvin itsenäinen ja johtaminen 

on ollut sovitun strategian linjausten mukaista ja ennen kaikkea 

tuloksekkuus on alkanut näkyä toiminnan seurauksena.” 

(Nyyssönen 2017) 

5.2.3 Vaikutuksia työhyvinvointiin 

 

Osaamisen kehittämisellä ja yksilöiden tukemisella on selkeitä vaikutuksia 

muun muassa työhyvinvointiin ja yksilöiden motivaatioon ja tämä tuotiin 

haastateltavien toimesta selkeästi esiin. Kehittävässä toiminnassa on 

kuitenkin tärkeää huomioida työntekijöiden jaksaminen. Työssä jaksaminen 

on nähdäkseni perusedellytys yksikön ja yksilön tehokkuudelle ja 

tuottavuudelle. Yksikössä käytetään työhyvinvointia tukevia toimintamalleja 

ja näen keskeisenä tekijänä etenkin johtamiskulttuurin ja työyhteisön 

huomioimisen.  

 

Tutkimusyksikön lisäksi koko poliisilaitos on panostanut työhyvinvointiin ja 

jaksamiseen. Huomion arvoista on kuitenkin, että poliisilaitos tai myöskään 

tutkimusyksikkö ei ole päässyt kokonaan eroon Michelsenin mainitsemasta 
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autoritäärisestä johtamisesta (2001). Toki asiassa on huomioitava, että 

myös talousrikosyksikkö on operatiivinen poliisiyksikkö. Tietyt tilanteet pitää 

yksinkertaisesti johtaa jämäkästi tilanteen niin vaatiessa.  

 

”Työhyvinvoinnin osalta käytämme työn organisointia ja varhaisen 

välittämisen mallia. Parannettavaa on kuitenkin vielä esimiesten ja 

henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa, keskustelevan 

ilmapiirin lisäämisessä, palautteen antamisessa esimiestyössä.” 

(Ögren 2017) 

 

”Henkilöstön johtaminen on kokonaisvaltainen paketti, joka 

vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Yksikön työvuorot itsessään ovat 

jo hyvin joustavia ja poikkeavia muuhun laitokseen verrattuna.” 

(Nyyssönen 2017)  

 

”Työhyvinvoinnin johtamisessa keskeiset teemat ovat itsenäisyys, 

luottamus, motivointi, yhteinen kehittäminen ja vaikuttaminen 

oman itsensä ja työyhteisön asioihin, joustavuus ja aktiivinen 

vuorovaikutus.” (Pirttilä 2017) 

 

”Myös yksikön johtoportaan jaksamiseen on kiinnitetty huomiota ja 

jaksaminen on varmistettu, sillä heillä on merkittävä ja välitön 

vaikutus tuloksekkuuteen ja yksikön tuottavuuteen.” (Nyyssönen 

2017) 

 

Erdogan ja kumppanit ovat havainneet, että tuottavuutta ja tehokkuutta on 

haastava saada henkilöstöltä vain vaatimalla – antamatta mitään takaisin 

(2012). Tähän ajattelumalliin myös yksikön johto on tukeutunut työssään ja 

lähtenyt varmistamaan henkilöstön edellytykset työhyvinvointiin ja 

jaksamiseen arjen haasteissa. Tarkoitus ja tavoite työhyvinvoinnin 

johtamisessa ovat hyvinvoiva henkilöstö, jonka tehokkuus ja aikaansaavuus 

kasvavat.  

 

Lisäksi toimenpiteet ovat kasvattaneet positiivisena sivutuotteena muun 

muassa Hakasen mainitsemaa (2009) työn imua ja Schmidtin mainitsemaa 

kokonaisvaltaista hyvinvointia (2012). Yksikön kehittävässä toiminnassa on 

lähdetty avoimesti hyväksymään se fakta, että kehitys vie ihmisiä eteenpäin 

urallaan ja tämä vaatii ja mahdollistaa uusien vastuunkantajien 
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kasvattamisen. Yksikön ajattelumalliin kuuluvat työhyvinvoinnin 

johtamisessa osaava henkilöstö, joka jaksaa paremmin työssään. Tällä 

tavalla henkilöstöä kyetään sitouttamaan ja tähän liittyvät kiinteästi 

päivittäinen kanssakäynti ja työntekijöiden asioiden hoitaminen ja 

kuunteleminen. Joon mainitsema koutsaaminen on yksi keskeisistä 

osaamista kehittävistä ja tukevista johtamismuodoista (2005). 

Haastateltavan mukaan johtamistyyliä on lähdetty ajamaan voimakkaasti 

johtuen tyylistä johtaa ja johtajien taustatekijöistä. 

 

”Esimerkkinä työhyvinvoinnin tukemisesta ovat loma- ja 

palkkausasiat, jotka ovat prioriteetteja itselleni ja henkilölle. 

Päivittäisenä työhyvinvointiasiana näen viikkoliikunnat, jotka 

auttavat jaksamaan paremmin työssä.” (Tuovinen 2017) 

 

”Meillä on neljä urheiluvalmennuksessa mukana olevaa 

esimiestason henkilöä, jotka ovat tuoneet johtamiseen sekä 

motivaatioon ja tavoiteasetteluun uusia ulottuvuuksia valmentavan 

johtamisen kautta.” (Pirttilä 2017)   

 

”Osana työhyvinvoinnin johtamiseen liittyy kiinteästi myös 

kyvykkyyden tunnistaminen, tukeminen ja urapolkujen 

rakentaminen yksilöille, jotka osoittavat halua ja kyvykkyyttä 

etenemiseen urallaan. Näen tämän kaikkia hyödyttävänä ja 

positiivisena signaalina koko henkilöstölle.” (Tuovinen 2017) 

 

”Työhyvinvoinnin huomiointi pitää myös näkyä päivittäisessä 

johtamisessa, jotta se pystytään todellisuudessa jalkauttamaan 

yksilön henkilöstön keskuuteen.” (Tuovinen 2017) 

5.2.4 Suunta kohti oppimista ja oppivaa organisaatiota 

 

Tutkimusyksikkö on lähtenyt rohkeasti toteuttamaan Grantin näkemystä 

siitä, että henkilöstö omistaa tiedon ja näkemyksen, joka johtaa 

menestykseen ja tehokkuuteen (1996). Johtamisprosessien osalta keskiöön 

ja tärkeäksi vaikuttavaksi tekijäksi on noussut tutkinnanjohtotason ja 

ryhmänjohtotason saumaton yhteistyö. Johtaminen, suunnittelu ja yksikön 

toiminnan kehittäminen tapahtuvat yhtenä rintamana – vertaisina. 

Haastattelujen ja empiirisen kokemukseni perusteella yksikkö on lähtenyt 
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rohkeasti yrittämisen ja erehdyksen kautta, sillä vastaavia toimintamalleja 

en ole kohdannut aiemmin poliisiorganisaatiossa.  

 

Tyyli on organisaatiokontekstissa poikkeuksellinen ja vastaa käytännössä 

täsmälleen Garvinin määrittelemää tunnusmerkistöä oppivasta 

organisaatiosta (1993). Yksikön johdon ideologian mukaisesti on tärkeää 

saada jokaisen työntekijän ääni kuuluviin - ryhmässä tai henkilökohtaisesti 

yksilöstä riippuen. 

 

”Yksikön ajatuskulttuuri myötäilee vahvasti tietoperusteista 

organisaationäkemystä, jossa yksikön koko tieto päälliköstä 

nuorimpaan tutkijaan kohdennetaan yhteiseen edistävään 

käyttöön.” (Tuovinen 2017) 

 

”Osaamisen kehittämiseen liittyy myös jatkuva uusien asioiden ja 

käytäntöjen kokeileminen esimerkiksi ryhmä kerrallaan. Yrityksen 

ja erehdyksen periaate on yksi oppivan organisaation 

tunnusmerkeistä, mihin pyrimme yksikön toiminnassa.” (Tuovinen 

2017) 

 

”Henkilöiden pääsy tekemään innostavaa työnkuvaa omilla 

vahvuuksillaan rajatuilla substanssialoilla kehittää myös 

oppimista.” (Pirttilä 2017) 

 

”Kehittämiseen liittyy vahvasti myös oppimisen osa-alue, jota 

hyödynnämme esimerkiksi case-muotoisten tutkintojen palautteen 

muodossa. Palaute on kehittävää ja rakentavaa ja muokkaa 

yhteistä työkulttuuriamme avoimeen ja eteenpäin vievään 

suuntaan. Esimerkkinä tästä yksikön nuorintakin tutkijaa 

kuunnellaan ja hän voi kehittää parannuksen työskentelyyn tai 

toimintamalleihin ja asia viedään käytäntöön.” (Tuovinen 2017) 

 

Yksikön oppimisen kulttuuriin kuuluvat säännöllisesti järjestettävät 

kehittämiskokoukset, joihin liittyvät vahvasti myös kyseenalaistaminen ja 

ideoiden pyörittely.  Valitulla toimintatyylillä yksikkö nähdäkseni toteuttaa 

käytännössä Argyriksen ja Schönin kuvaamaa oppivaa organisaatiota 

(1996). Olen osallistunut henkilökohtaisella tasolla em. kokouksiin ja siellä 
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käytetty periaate, jossa jokainen kertoo oman näkemyksensä ennen 

päätöksentekoa antaa yksikön johdolle yhteisen selkänojan konkreettisesti. 

 

”Lopulta ratkaisu on aina yhteinen ja kaikki seisovat päätösten 

takana.  Tämä on nähdäkseni lisännyt yksikön johdon motivaatiota 

ja tiivistänyt sitoutumista sekä lisännyt yhteenkuuluvuuden 

tunnetta.” (Tuovinen 2017) 

 

”Ratkaistavista asioista puhutaan suoraan ja kaikki pääsevät 

vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteensä ennen päätöksentekoa. 

Tähän prosessiin kuuluvat myös tutkijoiden kuuleminen 

rakenteissa keskustelevan johtamiskulttuurin muodossa ja näiden 

terveisten ja ajatusten tuominen mukaan kokouksiin. (Tuovinen 

2017) 

5.2.5 Haasteena uupuminen jatkuvan kehittämisen alla 

 

Näen myös riskin siinä, että koko organisaation tasoa uudistetaan ja 

sopeutetaan vahvasti tulevaisuuteen tutkimusyksikön samalla kehittäessä 

vahvasti omaa toimintaansa. Toisaalta Tuovinen on todennut, että yksikkö 

jonka toimintaa ei aktiivisesti kehitetä, on taantumisvaarassa (2015). 

Toisesta näkökulmasta taas kehitystoimenpiteet eivät saa olla itsetarkoitus, 

vaikka ne liittyvätkin vahvasti uuden julkisjohtamisen oppeihin (Lähdesmäki 

2011).  Kuten empiirisestä osiosta ja haastatteluista on käynyt ilmi, 

tutkimusyksikkö on edelläkävijä omassa poliisilaitoksessa ja myös 

organisaatiotasolla.  

 

Pidän mahdollisena riskinä ja haasteena sitä, että kehittämisestä voi tulla 

myös toimintaa liiaksi ohjaavaa, jolloin henkilöstön kuorma voi kasvaa liian 

isoksi ja loppuun palamisen riski nousee esiin. Tästä on saatu jo viitteitä 

valtakunnallisella tasolla kyselytutkimuksen mukaan (Mansikkamäki et al. 

2017). Haastateltavat omat havainnoineet saman seikan ja tiedostavat 

tarpeen panostaa hallittuihin toimenpiteisiin ja aikatauluihin. Oikean 

tasapainon löytäminen on tärkeää ja tässä asettuu tärkeään rooliin 

tilannejohtaminen ja ”tunnelmien ja jaksamisen aistiminen”. Huhtalan ja 
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kumppanien mainitsema vastuullinen ja jaksamisesta huolehtiva johtaminen 

nousee siten keskiöön (2013). 

 

”Muutoksia on lisää tulossa ja rikostutkinnan sektoreita ollaan 

yhdistämässä tulevaisuudessa.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Jatkuva kehittäminen voi olla riski jaksamiselle väärin hoidettuna, 

mutta näkemykseni mukaan, kun kehittäminen tehdään ajan 

kanssa ja tarpeeksi rauhassa, niin muutokset ehtivät juurtua.” 

(Tuovinen 2017) 

 

”Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat haasteita henkilöstölle 

ja esimiehille mm. jaksamisen, tarkkaavaisuuden ja muistin 

kannalta, huomioiden muuttuvat tietojärjestelmävaatimukset ja 

osaamisvaatimukset.” (Ögren 2017) 

 

”Tutkinnanjohtajien ja ryhmänjohtajien osalta vaihdoksia on tullut 

ja jonkinlainen haaste on ryhmänjohtajien jaksaminen hektisen 

prosessin mukana.” (Nyyssönen 2017) 

 

5.3 Prosessijohtamisen kautta tuloksellisuuteen 

 

Prosessien ja laadun tehostaminen ja niiden johtaminen kuuluvat 

olennaisena osana julkisjohtamista ja taylorismia. Prosessijohtamisen 

helpottavat toiminnot näkyvät työn järjestelyjen, mittaamisen ja analysoinnin 

osalla. Puutteellisesti toimivat prosessit voivatkin pahimmillaan jarruttaa 

yksikön tehokasta toimintaa ja vaikeuttaa johtamista. 

 

”Ilman mittaamista ei voi nähdäkseni johtaa toimintoja.” (Tuovinen 

2017) 

5.3.1 Työn pilkkomisen vaikutuksia 

 

Yksikön toimintaperiaatteisiin kuuluvat työn jakaminen osaprosesseihin, 

kuten myös Seeck kuvaa taylorismia tehokkuuden tavoittelussa (2008). 

Osaltaan yksikön prosessijohtaminen täyttyy myös työn hallinnan kriteerit, 

joista Laamanen ja Tinnilä mainitsevat hyödyn tuojana ja tehokkuuden 
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lisääjänä (2009). Kuten haastatteluista ilmenee, tutkimusyksikkö on tehnyt 

pioneerityötä prosessien kehittämisen ja johtamisen suhteen. Prosessien 

tärkeys ja merkitys ovat mielletty tärkeäksi ja keskeiseksi toimenpiteeksi 

kehittämisen alusta lähtien. 

 

”Prosessijohtamisen osalta talousrikosyksikkö on edelläkävijä 

poliisilaitoksellamme. Prosessit ovat kuitenkin nousemassa esiin 

myös perusrikostutkinnassa ja tällä pyritään varmistamaan 

säännönmukainen ja systemaattinen kehittäminen. Nämä asiat 

tukevat uskoakseni prosessi- ja laatuajattelua, jotka tulevat esiin 

myös johtamisen vaatimusten kautta.” (Ögren 2017) 

 

”Prosessien ja laadun kehittäminen on ensisijaisen tärkeää ja 

näkemykseni yksikön johdon kanssa on ollut hyvin 

samansuuntainen. Prosessijohtamisessa selkeys, tekemisen ja 

johtamisen laatu vaikuttavat lopputulokseen.” (Nyyssönen 2017) 

 

”Prosessit yleensäkin ovat olleet meille tärkeitä. Johtamisprosessi 

on yksikön kehittämisen kannalta ollut keskeisin 

menetyselementti; pitäen sisällään tehdyt rakenteet, oikeiden 

henkilöiden valinta oikeille paikoille, selkeät roolit ja vastuualueet, 

säännölliset johtamis- ja viestintärakenteet.” (Pirttilä 2017) 

 

Käytännön tasolla yksikön prosessijohtaminen alkaa jo 

esikäsittelytoiminnosta jonka keskeinen tavoite on karsia kaikki 

päällekkäinen työ. Vahvuutena tämänkaltaisessa prosessissa on se, että 

yksikkö kykenee havaitsemaan priorisoitavat rikosjutut ja jutun tutkija saa 

laadukkaasti valmistellun jutun pöydälleen. Laamanen mainitsee tehokkaan 

prosessijohtamisen olevan tarkasti kuvattua ja suunniteltua, mikä ilmenee 

esikäsittelyryhmän toiminnassa (2007).  

 

Tällä tavoin varmistetaan myös, että juttu sisältää kaikki tarvittavat asiakirjat 

säästäen varsinaista tutkinta-aikaa ja jutun läpivirtausaikaa. Prosessin 

tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi esikäsittelyryhmällä on työlistoja 

niistä materiaaleista, joita automaattisesti hankitaan eri rikosnimikkeiden 

osalta. Esikäsittelytoiminto päättää myös osaltaan rikosjuttuja, joissa ei ole 

edellytyksiä varsinaiseen esitutkintaan. Tällä tavoin kevennetään tutkijoiden 



 

 

83 

ja tutkinnanjohtajien varsinaista esitutkintatyötä. Haastateltavien mukaan 

prosessien ja niiden asianmukaisen johtamisen kautta toiminnot helpottuvat 

ja tehostuvat kokonaisuudessaan. 

 

”Keskeinen tekijä menestyksekkäälle talousrikostutkinnalle on 

EKY eli esikäsittelytoiminta, joka tekee alkutyöt kuten 

rikosilmoituksen laatimisen ja kerää tarvittavat materiaalit jutun 

tutkintaa varten.” (Tuovinen 2017) 

 

”Omassa esikäsittelytoiminnossa pyritään siihen, että jutut ovat 

riittävän laadukkaasti koottu, siinä vaiheessa, kun ne siirtyvät 

tutkintaryhmiin. Esikäsittely hankkii pöytäkirjaan tulevat liitteet 

mahdollisimman kattavasti jo omassa prosessissa. Näin vältetään 

pullonkaulaa tutkintavaiheessa.” (Pirttilä 2017)  

5.3.2 Laatu osana prosesseja 

 

Laadun merkitys toiminnassa ja johtamisessa ovat kasvaneet siinä missä 

kansalaisten vaatimustaso poliisipalveluiden tuottamisen suhteen. 

Asiakkaat odottavat ja vaativat laadullisesti hyvää palvelua, tuotteita ja 

asiointia. Laatu- ja sen johtaminen antavat myös suuntaa toiminnalle ja 

tasolle, mihin tutkimusyksikkö pyrkii päivittäisessä tekemisessä. Mielestäni 

haastateltava on tiivistänyt kokonaisuuden hyvin toteamalla, että täydellistä 

laatua ei kyetä saavuttamaan tällä hetkellä. Tähän liittyy kiinteästi poliisin 

resursointi, määrälliset tulostavoitteet sekä luonnollisesti laadulliset 

vastaavat tavoitteet. Laatu ohjaa siten tekemistä, mutta sen roolia ei voi 

päästää liian suureksi – muuten vaikutukset tuloksellisuuteen ja 

tehokkuuteen alkavat näkyä. 

 

”Prosessijohtamisen pohja ja perusta ovat mittarit ja analysoidut 

tulokset, jotka ovat perusedellytys johtamiselle ja vaatimustasolle. 

Uskomme tässäkin läpinäkyvyyteen ja myös yksittäisten 

työntekijöiden aikaan saamat tulokset ovat nähtävillä avoimesti.” 

(Tuovinen 2017) 
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”Laatujohtamisessa tärkeätä on, että laatu tehdään alusta alkaen 

itsensä johtamisen kautta. Laatujohtaminen alkaa heti 

perehdyttämisestä alkaen. Tarkoitus ei ole tehdä 100% laatua 

vaan tarkoituksena on tehdä maksimitulos minimityöllä, 

huomioiden kriittisimmät laatutekijät esitutkinnassa.” (Pirttilä 2017) 

 

”Päivittäisjohtamisen kautta henkilöstölle asetetaan suoraan alusta 

alkaen laatuvaatimus riippuen tutkittavasta jutusta tai 

kokonaisuudesta. Näen tärkeänä, että laatuvaatimus mitoitetaan 

heti alusta alkaen oikein, koska myöhemmin se on työlästä ja 

aikaa vievää.” (Tuovinen 2017) 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Viimeisessä luvussa esitetään yhteenveto ja johtopäätökset laadullisen 

tutkimuksen tuloksista. Lisäksi luvussa selvitetään, miten julkisjohtamisen ja 

osaamisen kehittämisen käytännöt ovat vaikuttaneet konkreettisesti 

tutkimusyksikön toimintaan määrällisten mittarien näkökulmasta. Lopuksi 

esitetään jatkotutkimusehdotuksia tutkittavan teeman aihepiiriin liittyen sekä 

loppusanat. 

 

6.1 Tulosten yhteenveto ja seuraukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata johdantoluvussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tämän Pro Gradu -tutkielman 

päätutkimuskysymyksenä oli: Miten käytetyt johtamisen teoreettiset 

ydinprosessit ovat muovautuneet toimiviksi käytänteiksi talousrikollisuuden 

torjunnassa nykyisessä toimintaympäristössä? Alatutkimuskysymyksinä 

olivat puolestaan: Mitä valintoja ja ratkaisuja yksikkö on tehnyt saadakseen 

julkisjohtamisen teoreettiset tavoitteet käytännön toiminnaksi? Mitkä ovat 

tutkimusyksikössä käytetyt johtamisen avainprosessit? Miten henkilöstön 

osaamisen kehittämistä on tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut yksilö- ja 

yksikkötasolla? Miten prosessit ja niiden johtaminen näkyvät yksikön 

tekemisen tehostamisessa? Kysymyksiin on vastattu teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuksessa kerätyn empiirisen aineiston tuloksien 

perusteella. 

 

Julkisjohtaminen ja uusi julkisjohtaminen tuotiin valtiohallintoon tuottavuus 

ja vaikuttavuussyistä. Julkisorganisaatioilla oli ja on tarve kehittää sekä 

tehostaa toimintaansa valtiotalouden eläessä haasteellista aikaa. Vastaavat 

lainalaisuudet vaikuttavat myös poliisiorganisaatioon. Tässä tutkimuksessa 
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on keskitytty erityisesti talousrikostutkintayksikön toimintaan 

julkisjohtamisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.  

 

Tutkimuksen ja haastattelujen kautta selvisi, että yksikön toimintaa on 

muutettu ja kehitetty, etenkin johtamisen, toimintakulttuurin ja yhdessä 

tekemisen näkökulmista. Päämääränä on saavuttaa julkisjohtamisen 

muodossa asetetut tavoitteet. Suurimittainen kehittämistarve juonsi yksikön 

silloisesta tilasta, jonka perusteella johdossa olevat näkivät tarpeelliseksi 

tehdä strategisia suunnanmuutoksia. Suunnanmuutokset tähtäsivät 

ensisijaisesti yksikön tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen – sekä 

yksikön osaamistason kehittämiseen, yksilö- ja ryhmätasolla.  

 

Haastateltavat toivat myös esiin sen tiedon, että henkilöstön osaamisen 

kehittäminen ei yksin riitä saavuttamaan julkisjohtamisen keskeisiä 

tavoitteita – vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Yksikössä nähtiin ensisijaisesti 

tarve tehostaa toimintaprosesseja niin sisäisesti työn tehostamiseksi, kuin 

ulkoisestikin. Tässä kohtaa esiin nousevat omasta toiminnasta ja 

ajankohtaisista ilmiöistä tapahtuva aktiivinen yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen tiedottamisen keinoin. Toisena tekijänä on julkisjohtamiseen 

kiinteänä osa-alueena kuuluvan verkostomaisuuden esiin nostaminen. 

Yksikön johto rakensi muihin keskeisiin viranomaisiin, kuten muun muassa 

Verohallintoon, ulosottovirastoon ja syyttäjäviranomaiseen strategista 

kumppanuutta. Yhteistyö on tehostanut harmaan talouden ja 

talousrikollisuuden torjuntaa – yhteisenä rintamana. Tosin haastatteluissa 

nousi esiin huoli edelleen siitä, että toimijoiden tavoitteet ja maalit eivät ole 

aina yhteisiä. Tämä seikka toimii nähdäkseni laahausankkurina yksiköille, 

joilla ei ole varaa antaa talousrikollisille ilmaista etumatkaa omien 

ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi. 

 

Kolmantena strategisena painotuksena pyrittiin pääsemään kiinni 

reaaliaikaisiin rikostutkintoihin, joista on mahdollista saada valtiolle takaisin 

rikoksella saavutettua hyötyä. Tilastollisesti yksikkö on onnistunut 

vaihtelevalla tasolla. Alla oleva taulukko kuvaa tilastollisesti yksikön 
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rikoshyödyn takaisinsaantia, joka korreloi suoraan yksikön tekemän 

esitutkintatyön vaikuttavuuteen. Haastateltavat toivat esiin rikoshyödyn 

takaisinsaamisen kannalta vuosittain vaihtelevat yksittäiset rikosjutut, jotka 

päätyvät esitutkintaan ja niiden haasteellisen ennakoitavuuden. 

 

 

Taulukko 4: Yksikön haltuun saama rikoshyöty 2009-2016 (Poliisi) 

 

Yksikön johdossa tehdyt strategiset ratkaisut johtamisprosessien osalta 

tähtäsivät ennen kaikkea henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Henkilöstöllä 

nähtiin osaamisvajetta, jota lähdettiin kehittämään säännöllisen, tukevan ja 

keskustelevan osaamisen kehittämisen kautta. Yksikkö lähti haastateltavien 

mukaan kehittämään osaamista alusta lähtien rakenteissa tapahtuvan 

voimaannuttavan ja koutsaavan johtamisen kautta. Johtamistyyli vaati 

yksikkökulttuurin muutosta kokonaistasolla. Perehdyttäminen uusien 

tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen ja osaamisvajeen korjaamiseksi 

nousivat esiin keskeisiksi tekijöiksi.  

 

Lisäksi yksikkö nosti esiin yksilötasolla ja ryhmissä tapahtuvan oppimisen 

merkityksen ja tärkeyden. Edellä mainittuihin teoreettisten osaamisen 

kehittämisen käytänteiden muuntamiseen hyödyttäviksi käytännöiksi 

tarvittiin tietoperusteista organisaationäkemystä. Tiedon jakaminen ja 

arvostus lähtevät yksikön nuorimman tutkijan näkemyksestä, joka on yhtä 

arvokas ja kuultavissa, kuin kokeneimmankin tutkijan vastaava. Näiden 
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yksilöä ja yksikköä tukevien johtamiskäytänteiden avulla haastateltavat ovat 

nähneet suoria vaikutuksia henkilöstön työhyvinvoinnissa, motivaatiossa, 

kyvykkyyden kehittymisessä ja työn imussa. 

 

Toisena keskeisenä esiin nostettuna johtamisprosessina tutkimuksessa 

nostettiin esiin prosessit ja niiden vaikutus tehokkuuteen. Haastateltavat 

toivat systemaattisesti esiin prosessijohtamisen merkityksen, niiden työtä 

helpottavan ja nopeuttavan vaikutuksen. Yksikkö on lähtenyt tayloristiseen 

työn pilkkomiseen, jolla pyritään selkeyttämään yksilön työtä ja välttämään 

päällekkäisiä työsuoritteita.  

 

Haastattelujen avulla ilmeni, että tutkittava yksikkö on ollut omassa 

poliisilaitoksessaan ja myös laajemmin edelläkävijä prosessiajattelun esille 

tuomisessa. Prosessien tehostaminen ja asianmukainen johtaminen 

yhdistettynä yksilöiden kehittymistä, osaamista ja oppimista tukevaan 

johtamiseen ovat myös vaikuttaneet määrällisiin tulostavoitteisiin 

positiivisesti. Alla olevan taulukon perusteella voidaan todeta, että yksikölle 

esitutkintaan tulevien talousrikosten määrän kasvaessa, myös yksikön 

suora tehokkuus ja tuloksellisuus ovat kasvaneet.  Tilastollisesti kasvun 

voidaan sanoa olleen merkittävää. Nähdäkseni julkisjohtamisen 

tavoittelemaa tehokkuutta silmällä pitäen tehdyt strategiset painotukset 

vuodesta 2009 eteenpäin ovat vaikuttaneet suoraan yksikön 

tuloksellisuuteen. Siten voidaan perustellusti sanoa, että prosessien 

tehostamisen ja osaamisen kehittämisen kautta asetetut tavoitteet ovat 

toimineet toivotusti talousrikostutkintakontekstissa. Keskeiset 

tehostamistoimenpiteet ovat olleet konkreettisesti vuonna 2009 tehdyt 

strategiset linjapäätökset johtamisen ja osaamisen kehittämisen osalta. 

Seuraava askel on ollut vuonna 2011-2012 käynnistetty 

perehdyttämistoiminta sekä esikäsittelytoiminta, josta prosessien 

kuvaaminen ja tehostaminen ovat osaltaan käynnistyneet toden teolla. 
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Taulukko 5: Yksikön päättämät talousrikosjutut 2009-2016 (Poliisi) 

 

Empiiriset tutkimustulokset nostivat esiin myös haasteita ja riskejä, joilla on 

suoria vaikutuksia yksikön toimintaan ja tuloksellisuuteen. 

Toimintaympäristön muuttaessa muotoaan yksiköllä ei ole varaa 

puutteelliseen strategiseen yhteistyöhön muiden avainkumppaneiden 

kanssa todellista tehokkuutta tavoiteltaessa. Lisäksi rikollisuuden 

muovautuessa hallituksen antamat resurssit nousevat avainasemaan, jotta 

harmaan talouden torjunta ei jää pitemmälle takamatkalle. Käsitykseni 

mukaan tutkimusyksiköllä ei ole hallussaan työkaluja, joilla voisi ratkaista 

yksin edellä mainittuja ongelmia. Nähdäkseni yksikölle jää tehtäväksi luovia 

läpi eteen tulevista haasteista reagoimalla oman toiminnan kehittämisellä.  

 

Toisena osa-alueena nousee esiin inhimillinen näkökulma. Yksikön 

johtaminen ja tehdyt ratkaisut henkilöityvät vahvasti muutamaan ns. veturiin 

yksikön johtotehtävissä. Tällä hetkellä yksikkö elää tilanteessa, jossa 

eteenpäin meneminen ja kyvykkyys ovat ilmentyneet konkreettisesti 

avainhenkilöiden siirtyessä uusiin haasteisiin. Myös haastateltavat ovat 

tiedostaneet tilanteen haasteellisuuden. Huolimatta siitä, että yksikön 

kivijalka on vahvasti rakennettu, henkilöstö kaipaa silti suunnannäyttäjiä. 
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Kolikon kääntöpuolella on toki uusien johtajien ja vastuunkantajien 

kasvaminen, mutta asiassa on huomioitava myös inhimillinen näkökulma.  

 

Tuovatko uudet johtohahmot taas uudet kehittämistarpeet ja toimintamallit? 

Pidän tätä henkilökohtaisesti todennäköisenä, jolloin henkilöstö saattaa 

ajautua jatkuvaan sekä uuvuttavaan kehittämisen ja muutoksen tilaan. 

Näen asiassa merkittävän riskin, mikäli asioissa ei edetä rauhallisesti ja 

harkiten. Sananlaskun mukaisesti, ”tuhoaminen on huomattavasti 

nopeampaa, kuin rakentaminen”. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tiivistäen voidaan sanoa, että yksikön tekemät ratkaisut johtamisen ja 

henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta ovat olleet julkisjohtamisen 

tavoitteiden mukaisia ja tehokkuusvaatimukset täyttäviä. Yksikön toiminta- 

ja johtamismallit ovat teoreettisesta viitekehyksestä nähdäkseni lähinnä 

Argyriksen ja Schönin kuvaamaa oppivaa organisaatiota (1996) sekä 

Grantin näkemystä tietoperusteisesta organisaationäkemyksestä (1996). 

 

Johtamisen kautta tulleet vaikutukset ovat vaikuttaneet niin yksilöihin, kuin 

toimintaprosesseihin haastatteluista kerätyn empiirisen tiedon sekä 

tilastotiedon mukaan. Yksikön toiminnassa on havaittavissa tiettyjä 

haavoittuvaisuuksia, jotka ovat kuvattu tutkimusprosessissa. En näe riskejä 

merkittävyydeltään kuitenkaan niin korkeina, kuin johtamisprosessien kautta 

saavutetuilla kehittämisratkaisuilla. Osiltaan yksikön haasteet ovat samoja, 

kuin muissakin talousrikosyksiköissä jaksamisen ja rikoshyödyn keräämisen 

osalta (Mansikkamäki et al. 2017). Toisaalta tutkimusyksikkö on kuitenkin 

saavuttanut kiistatta tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta lähtemällä rohkeasti 

kehittämisen ja uusien käytänteiden rakentamisen polulle. 
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Tämän tutkimuksen voidaan katsoa kokonaisuudessa vastanneen sille 

asetettuja tavoitteita. Tutkimustulosten avulla saatiin arvokasta tietoa 

tutkimusyksikön johtamisprosesseista, joilla tavoitellaan tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta sekä toiminnassa esiintyvistä haasteista. Osaamista 

kehittävä johtaminen ja toimintaa tehostavasti tukevat prosessit nostavat 

yksikön toiminnan tehokkuutta kokonaisuudessa ja vaikutuksia on 

havaittavissa myös yksilötasolla. Nähdäkseni johtamisprosessit pystytään 

implementoimaan muihinkin yksiköihin, jotka ovat toiminnan ja osaamisen 

kehittämisen sekä tehostamisen tarpeessa.  Todetut haasteet kuitenkin 

heikentävät osaltaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden 

torjuntamahdollisuuksia ja asettavat haasteen jaksamisen näkökulmasta. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimusta tehdessä selvisi, että yksikössä käytetyt menetelmät ja 

strategiset valinnat eivät ulotu koko organisaation tasolle. Ensimmäisenä 

jatkotutkimusehdotuksena on selvittää, miten toimiviksi todetut parhaat 

käytänteet voi viedä muihin talousrikostutkintayksikköihin sekä muualle 

organisaatioon. Tämänkaltaisen tutkimuksen toteuttaminen edellyttäisi 

laajaa haastattelukierrosta poliisin talousrikostutkintayksikköjen vetäjille, 

jotta tutkimuksessa kyettäisiin selvittämään tarkasti yksiköiden nykytila ja 

tulevaisuuden tavoitteet. 

 

Toisena jatkotutkimusmahdollisuutena näen, tutkimusyksikköön tehtävän 

tutkimuksen, jossa tutkitaan kehittämistä, osaamisen kehittämistä ja sitä 

miten johtaminen koetaan henkilöstön näkökulmasta. Toteutustapana 

toimisi nähdäkseni tarkkaan laadittu kyselytutkimus. Tällä tavalla kyettäisiin 

selvittämään, miten yksikön henkilöstö todellisuudessa kokevat tässä 

tutkimuksessa esitetyt haasteet ja jokapäiväisen jaksamisen kehitys- ja 

innovaatiohakuisessa yksikössä. Näkemykseni ja kokemukseni mukaan 
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poliisiorganisaatiossa ei ole totuttu edellä mainittuihin toimintamalleihin 

samassa laajuudessa. 

 

6.4 Loppusanat 

 

Tämän Pro Gradu- tutkielman tekeminen on ollut ikään kuin polku, joka on 

tarjonnut niin ylä- kuin alamäkiä. Helpotus ei välttämättä ole kuvaavin sana 

tutkielman valmistuessa, mutta sen suuntaisia tuntemuksia kuitenkin nousee 

esiin. Koska tutkimukselle oli nähdäkseni olemassa selvä ja perusteltu 

tutkimusaukko, toivon tutkielman edesauttavan omaa organisaatiotani 

kehitystoiminnan laajentamisessa kohti organisaatiotasoa. Täten uskon 

oman kehitys- ja kehittämispolkuni olevan vasta alkutaipaleella. 
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Voitko kertoa poliisin talousrikosyksikön osalta keskeisistä 

vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä harmaan talouden 

torjunnassa? 

 

2. Tutkimuksessa keskeisiksi menestystekijöiksi harmaan talouden 

torjunnassa on määritetty yksikön johtamisprosessit, 

viranomaisyhteistyö ja tietojohtoisuus päätöksenteossa. Miten 

näet em. osa-alueiden vaikutukset yksikön toimintaan ja 

vaikuttavuuteen? 

 

3. Mitä muita vaikuttavia menestystekijöitä näet poliisin 

talousrikostutkintayksikön toiminnassa? 

 

4. Tutkimuksessa on määritetty yksikön ydinjohtamisprosesseiksi 

henkilöstön kehittäminen, prosessi- ja laatujohtaminen, 

työhyvinvoinnin johtaminen ja tietojohtaminen. Voitko kertoa em. 

johtamisprosesseista ja muista mahdollisista käytänteistä, mitä 

yksikössä käytetään? 

 

5. Voitko kertoa miten yksikön toimintaa ja prosesseja on kehitetty 

ollessasi yksikön johdossa? 

 

6. Poikkeavatko johtamasi yksikön johtamisprosessit ja toimintamallit 

jotenkin muista talousrikostutkintayksiköistä? 

 

7. Miten näet poliisin talousrikostutkintayksikön tulevaisuuden ja 

vaikuttavimmat tekijät harmaan talouden torjunnassa huomisen 

osalta? 

 

 

 


