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Hankkeen tausta
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• VNTEAS-hanke
– Päätoteuttaja Itä-Suomen yliopisto/Oikeustieteiden laitos

‒ yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto
– Poliisiammattikorkeakoulu vastasi empiirisestä työpaketista 

‒ Kari Laitinen & Kimmo Kuukasjärvi
‒ Toteutus 5/2022-1/2023



Lähtökohdat empiiriselle työlle
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• Yhteiskuntatieteellinen orientaatio
• Laadullinen tutkimustapa

– Tapaustutkimuksellinen asetelma – tietojenvaihto
– Triangulaatio
– Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

• Tutkimustehtävä ja –kysymykset
– Mikä tai mitkä tekijät eri viranomaisten toiminnassa estävät oma-aloitteisen 

tietojenvaihdon ja miksi? 
– Millä tavoin tämä näkyy eri viranomaisten toiminnassa ja niiden välisessä 

yhteistyössä? 
– Millä perusteella tietoa voidaan jakaa, ja millä ei?
– Millaisia osaamis- ja kehittämistarpeita eri viranomaisissa on? 
– Kuinka oma-aloitteista tietojenvaihtoa voidaan tukea ja edistää ja millaisin 

keinoin?



Toteutus ja aineistot
Kentän äänen kuuleminen - käytännöstä uuttaen, aito ja realistinen kuvaus arjesta
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• Henkilöhaastattelut
– yksilö- ja ryhmähaastatteluja

‒ puolistrukturoitu teemahaastattelu
– 60 henkilöä, 20 eri organisaatiota
– korkea luottamuksellisuus ja anonymiteetti

‒ jotta ääni on aito ja todellinen, rohkeus ja 
halu puhua

– kirjalliset muistiinpanot

• Haastateltujen tahojen toimittamat 
kirjalliset aineistot

• Tarkentavat keskustelut
• Ratkaisukeskeinen työpaja ja työpajan 

tulosten kommentointikierros

Organisaatiot ja haastateltujen 
lukumäärät

Syyttäjälaitos (sis. valtakunnan 
syyttäjäntoimisto) 3 haastateltavaa.

Poliisihallinto 26 haastateltavaa 
(Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, Sisä-
Suomen poliisilaitos, Helsingin 
poliisilaitos, Lounais-Suomen 
poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan 
poliisilaitos, Itä-Suomen poliisilaitos).
Suojelupoliisi 3 haastateltavaa.
Rikosseuraamuslaitos 4 haastateltavaa.
Puolustusministeriö 1 haastateltavaa.
Puolustusvoimat 4 haastateltavaa.
Verohallinto 5 haastateltavaa (sis. 
Harmaan talouden selvitysyksikkö).
Lääkäriliitto 2 haastateltavaa.
Ulosottolaitos 2 haastateltavaa.
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 1 
haastateltavaa.

Rajavartiolaitos 5 haastateltavaa.

Tulli 3 haastateltavaa. 
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• Sääntely on pirstaleista ja tulkinnanvaraista (esim. eri toimijat, oikeusasteet ym.) 
– viranomaistoimintaa ohjaava sääntely tulkintoineen ei ole johdonmukaista eikä 

yhdenmukaista
– tietojen luovuttamiseen liittyvän välttämättömyysedellytyksen arviointi hankalaa 

‒ osaaminen ja tietotarpeiden tunteminen toisen viranomaisen arjen ymmärtämisessä  
puutteellista. mm. Mikä tieto on toiselle välttämätöntä, jotta luovuttaminen voi tapahtua?

– tietoon liittyvät käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteet tai rikosnimikkeisiin
liittyvät rajoitukset eivät mahdollista eräiden tietojen tarkoituksenmukaista 
luovuttamista

– tietosuojalainsäädännön koettiin olevan vaikeasti tulkittava kokonaisuus, joka 
haastaa tiedonluovuttamisen tulkintoja

– pelko tiedon luovuttamisen lainmukaisuudesta voi vaikuttaa virkamiehen 
päätökseen, että luovuttaako hän tietoa oma-aloitteisesti vai ei

– viranomaisilla kaipuu lainopilliselle tuelle tietojenvaihtamisen päätöksenteossa
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”Itse näin realistina haluan ajatella, ettei lainsäädännön tulisi koskaan olla este 
turvallisuuden turvaamisessa.”
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• Muuttuneen / muuttuvan toimintaympäristön tuomat haasteet ja 
lainsäädännön kyky ”ymmärtää” nykytilaa 

– tarkkarajaisuutta korostava lainsäädäntö ei tunnista ilmiötasoisia 
turvallisuushaasteita, jotka kohdistuvat usean eri viranomaisen toimintaan
‒ lisääntyvä tarve Ilmiökohtaiselle tiedonluovuttamiselle

– tarve laajentaa ymmärrystä ”turvallisuustoimijuudesta” 
‒ esim. Verohallinto on merkittävä turvallisuuden tuottaja, mutta sääntely ei sitä 

”tunnista”
– hallinnollista (rikos)torjuntaa ja ennalta estävää toimintaa tulisi kehittää
– viranomaisten kesken tulisi luoda parempi yhteinen tahtotila ennalta 

estävyydelle, tietotarpeiden täyttämiselle ja vaikuttavuudelle 
– ennakointitarve lisääntyy, tarve sujuvoittaa ennakoivaa tiedonvaihtoa
– kyky vaikuttaa / viestiä lainvalmisteluun ei ilmeisesti onnistu
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”Lainvalmistelussa tulisi varmistaa eri toimijoiden kuuleminen ja pyrkiä aidosti 
ymmärtämään perusteltu tarve.”
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”Viranomaisilla ei ole tarkkaa käsitystä toistensa tehtävistä ja toimivallasta.[…]Yksittäisen viranomaisen 
tietotarpeet tai niiden hallussa jo olevat asiaan liittyvät tiedot eivät ole riittävällä tavalla toisten viranomaisten 
tiedossa/käytettävissä.”

• Tietojärjestelmät ja tieto(data)varannot eivät tue tai mahdollista 
optimaalisesti tietojenvaihtoa

• Tarvitaan pysyvää toimintoa/tapaa, jolla tiedonvaihtamisen ajantasaisuus 
eri toimijoiden välillä pysyy hyvänä 

– koulutus ja esim. operatiivisten lakimiesten verkosto
– tiedonvaihtamisen seminaari ym. toiminto / verkosto / jatkuva hanke, jossa 

moniviranomaistoimintaa ja yhteistarpeita seurataan ja kehitetään
– viranomaisportaali (datavaranto)

• Hankkeelle esitettiin useita konkreettisia ehdotuksia esim. lakipykälien 
uudelleen muotoiluille, koulutustarpeille ja tietojärjestelmien 
kustannustehokkaammalle käytölle yms.

– ilmoitusoikeuden sijaan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen eräänä 
vaihtoehtona

– laaditaan ”uusi viranomaisten tiedonvaihtolaki”
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Aihepiirin laajuuden hahmottamiseksi ja lisätiedon 
kartuttamiseksi tarvitaan jatkotutkimusta, jotta käsitystä 

nykytilasta ja toivottavasta tulevaisuudesta voidaan 
syventää ja jäsentää. 



Hankkeen tuloksista laajemmin tulevissa 
julkaisuissa keväällä 2023

• VNTEAS-raportti

• Laitinen, Kari & Kuukasjärvi, Kimmo (2023). Poliisiammattikorkeakoulun 
raportteja.
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Yhteydenotto

Kari Laitinen
(p 0295 483 052, kari.m.laitinen@poliisi.fi)

Kimmo Kuukasjärvi 
(puh. 0295 483 126, kimmo.kuukasjarvi@poliisi.fi)
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Kuvan lähde: https://stock.adobe.com/fi/158702129?clickref=1100lwBCkbuR&mv=affiliate&mv2=pz&as_camptype=&as_channel=affiliate&as_source=partnerize&as_campaign=pkrat
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