
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juuso Metsälä 
 

Helsingin poliisin operatiivisten tilanteiden  
viestinnän kehittäminen  
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Tradenomi, ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Liiketoiminnan kehittäminen 

Opinnäytetyö 

8.10.2018 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Juuso Metsälä 
Helsingin poliisin operatiivisten tilanteiden viestinnän kehittä-
minen  
80 sivua  
8.10.2018 

Tutkinto Tradenomi, ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Koulutusohjelma Liiketoiminnan kehittäminen 

Ohjaajat 
 

tutkintovastaava Liisa Koski-Lukkari  
lehtori Erkki Sairanen 

Helsingin poliisilla on toimivaltaansa liittyvissä operatiivisissa tilanteissa johto- ja viestintä-
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Tämän toimintatutkimuksen teoreettinen viitekehys oli johtaminen, kriisiviestintä, informaa-

tiovaikuttaminen ja itsensä johtaminen. Laadulliset tutkimusmenetelmät olivat Lean-

johtaminen, sprinttijohtaminen ja ennakointi. Tutkimusaineiston muodostivat valtionhallin-

non ohjeet ja raportit, haastattelut sekä omat havainnot.  

 

Poliisin operatiivisissa tilanteissa viestintä on osa johtamista, osa tilannekuvaa ja osa tilan-

teen hoitamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Operatiivisten tilanteiden ensimmäisten tuntien 

aikana korostuvat tilannekuva, valmius ja osaaminen viestinnän aloittamiseen pienillä re-

sursseilla osana tilanteen johtamista. Ennakoinnin ja skenaarioiden avulla luodut valmiit 

viestit mahdollistavat viestinnän aloittamisen nopeasti usealla kielellä. Luotettava, nopea ja 

avoin viestintä lisää poliisin operatiivisen toiminnan näkyvyyttä, ymmärrettävyyttä, hyväk-

syttävyyttä ja lopulta strategian vaikuttavuutta. 

 

Tällä hetkellä operatiivisten tilanteiden viestintään parhaiten sopiva kanava on Twitter, 

mutta viranomaisten yhteinen mobiilisovellus ja kriisiviestintäsivusto olisivat asiakaslähtöi-

sempi ja vaikuttavampi ratkaisu reaaliaikaiseen varoittamiseen ja viestintään.  Ne helpot-

taisivat myös strategista viestintää ja informaatiovaikuttamiseen vastaamista.  
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1 Johdanto 

 

Helsingin poliisilla on toimivaltaansa liittyvissä operatiivisissa tilanteissa johto- ja vies-

tintävastuu. Sosiaalinen media, väärät tiedot, huhut ja informaatiovaikuttaminen ovat 

osa nykyaikaista viestintäympäristöä, jossa poliisin viestinnän tulee alkaa välittömästi, 

kun jotain yllättävää tapahtuu. Kansalaisten ja median tiedontarve on suurin tapahtu-

mien ensimmäisten tuntien aikana ja ne ovat siksi tämän toimintatutkimuksen kohtee-

na. 

 

Poliisin operatiivisten tilanteiden viestintää on käsitelty aikaisemmin kattavimmin vies-

tinnän valmiustyöryhmän loppuraportissa 2012. Työryhmä teetti kaksi tutkimusta liittyen 

operatiivisten tilanteiden viestintään (Poliisihallitus 2012, 3). Ensimmäisessä tutkimuk-

sessa komisario Petri Launiainen tutki poliisin operatiivisen viestinnän kehittämistä po-

liisin medialle tuottamien viestintäpalveluiden näkökulmasta vuonna 2011 valmistu-

neessa päällystötutkintoon liittyvässä Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. 

Tutkimuksen kysely suunnattiin medialle ja poliisiyksiköille (Poliisihallitus 2012, 24). 

Toisessa tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen tutkija Paulii-

na Palttala selvitti poliisin viestinnän valmiussuunnittelua vuonna 2011 (Poliisihallitus 

2012, 12). Viestinnän valmiustyöryhmä esittää loppuraportissaan, että poliisin johto-

keskuksiin perustetaan viestintäryhmä, jonka suorituskyky on saatavissa kahdessa 

tunnissa sen pyytämisestä (Poliisihallitus 2012, 3.) Poliisin nykyiset viestintäohjeet ovat 

valmiusryhmän loppuraportin suositusten mukaisia. 

 

Aino Ruggieron väitöstutkimus, Kriisiviestintä ja terrorismi: haasteita kartoittamassa ja 

ratkaisuja rakentamassa, käsitteli kriisiviestintää terrorismin näkökulmasta. Ruggiero 

(2017, 81-82) kuvaa muun muassa kansalaisten käsitysten, tiedontarpeiden ja keskus-

telujen seuraamista sekä kriisijohtamista ja -viestintää jatkuvana syklisenä prosessina, 

jossa päätöksiä tehdään analysoidun tilannekuvan perusteella.  

 

Hanna Luukkosen opinnäytetyö, Valtionhallinnon kriisiviestintä Twitterissä Turun puu-

kotusiskun jälkeen, käsitteli koko valtionhallinnon kriisiviestintää Twitterissä erityisesti 

sisäministeriön näkökulmasta. Luukkosen (2017, 1) mukaan valtiohallinnon kriisiviestin-

tä onnistui melko hyvin tavoitteissaan eli oikean tiedon jakamisessa oikea-aikaisesti 

oikeille kohderyhmille. 
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Tämä opinnäytetyö keskittyy operatiivisten tilanteiden ensimmäisten tuntien viestinnän 

kehittämiseen, jolloin kansalaisten ja median tiedontarve on suurin ja sosiaalisessa 

mediassa liikkuu enemmän huhuja kuin oikeita tietoja. Turun terrori-iskuun 18.8.2017 

liittyviä sosiaalisen median viestejä julkaistiin eniten kahden ensimmäisen tunnin aika-

na (Oikeusministeriö 2018b, 52). Turun terrori-isku oli vuoden 2017 kolmanneksi suurin 

Twitter-ilmiö Suomessa. Suurempia ilmiöitä olivat vain aihetunnisteet #slush17 ja 

#suomi100. Terrori-iskun päivä oli Twitter-viestien määrällä mitattuna koko vuoden 

vilkkain Suomessa ja 12 % tuon päivän twiiteistä liittyi Turkuun. #Turku-aihetunnistetta 

käytti yhteensä 7300 Twitter-tiliä, joiden 14100 viestiä tavoittivat lähes 12 miljoonaa 

henkilöä. (Lahti 2018.) Turun terrori-iskussa ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettiin 

noin kolme tuntia puukotusten alkamisesta. Sitä ennen Lounais-Suomen poliisi julkaisi 

tietoja vain Twitterissä, josta on muodostunut poliisin tärkein operatiivisten tilanteiden 

viestintäkanava, vaikka virallisesti tärkein viestinnän keino ovat edelleen kirjalliset tie-

dotteet.  

 

Helsingin poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja vastaa toimialueen operatiivisesta johta-

misesta ympäri vuorokauden (Valtioneuvoston asetus poliisista 2013, 4 §). Johtokes-

kus vastaa myös poliisin tilannekuvasta ja operatiivisten tilanteiden ulkoisen viestinnän 

aloittamisesta (Poliisihallitus 2012, 47). Helsingin poliisilaitoksen johtokeskukseen pe-

rustettiin marraskuussa 2017 virtuaalinen operaatiotuki, jonka jäsen olen. Sen tärkein 

tehtävä on kertoa Twitterin kautta kansalaisille ja medialle aiempaa nopeammin ja ak-

tiivisemmin poliisin operatiivisesta toiminnasta myös iltaisin ja viikonloppuisin. (Helsin-

gin poliisilaitos 2017a.) 

 

Sanoilla ja käsitteillä on suuri merkitys viestinnässä. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 

ovat kriisiviestintä ja informaatiovaikuttaminen, koska ne ovat ymmärrettäviä ja laajim-

min käytettyjä. Kriisin käsitettä vältetään johdonmukaisesti kaikissa suomalaisviran-

omaisten viestintäohjeissa. Kriisiviestintään viitataan puhumalla häiriötilanteista, erityis-

tilanteista, vaativista tilanteista sekä niiden viestinnästä. Lisäksi puhutaan tehostetusta 

viestinnästä ja operatiivisesta viestinnästä. Käsitteistö on epäyhtenäinen ja ulkopuoli-

selle vaikeasti ymmärrettävä. Ruotsalaisviranomaisten yhteinen krisinformation.se-

verkkosivusto tarjoaa kriisitietoa kansalaisille eli Ruotsissa käytetään käsitettä kriisi 

(Swedish Civil Contingencies Agency 2018a). Kriisiviestintä on viestintää, jonka tehtä-

vänä on vastata kriisistä johtuvaan tiedontarpeeseen. Kriisiviestintä digitaalisessa ym-
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päristössä on kaksisuuntaista, monenkeskistä ja reaaliaikaista. (Pedak 2018, 16 ja 

166.) Informaatio-vaikuttaminen on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on 

muuttaa informaatio- ja mielipideympäristöä omien tavoitteiden mukaiseksi (Valtioneu-

vosto 2017, 98). 

 

1.1 Tavoitteet, tutkimusongelma ja mittarit 

 

Aloitin viestintäsuunnittelijana Helsingin poliisin johtokeskuksen virtuaalisessa operaa-

tiotuessa lokakuussa 2017 ja tärkein työtehtäväni on operatiivisten tilanteiden viestintä 

sekä sosiaalisen median seuranta ja analyysi. Sen takia on luontevaa, että sovellan 

liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa hankittua osaamista opinnäytetyössä, 

jonka tavoitteena on parantaa operatiivisten tilanteiden viestinnän valmiutta, suoritus-

kykyä ja sitä kautta vaikuttavuutta sekä jatkuvaa oppimista ja onnistumisten jakamista 

Helsingin poliisissa.  

 

Tämän toimintatutkimuksen rajauksena on operatiivisten tilanteiden viestintä ja erityi-

sesti yllättävien tapahtumien ensimmäiset tunnit, jolloin kansalaisten ja median tiedon-

tarve on suurin. Aikaisemmat tutkimukset ovat painottuneet suurien ja pitkäkestoisten 

kriisien kaikkiin vaiheisiin. Sosiaalinen media, väärät tiedot, huhut ja informaatiovaikut-

taminen korostavat operatiivisten tilanteiden ensimmäisten tuntien viestinnän merkitys-

tä. Opinnäytetyön rajaus mahdollistaa syventymisen yhden viestinnän osa-alueen ke-

hittämiseen verrattuna koko Helsingin poliisin viestinnän kehittämiseen.  

 

Tämän opinnäytetyn tutkimusongelma- ja kysymys on: mikä on vaikuttavin toimintamal-

li toteuttaa operatiivisten tilanteiden viestintää? Tutkimusongelmaa tarkentavat tutki-

muskysymykset ovat: 

 

 Mitkä ovat parhaat toimintamallit kriisiviestinnän toteuttamiseen sosiaalisessa 

mediassa?  

 Miten tilannekuvaa voidaan parantaa?  

 Mitkä ovat parhaat toimintamallit vastata informaatiovaikuttamiseen? 

 

Lähtötilanne Helsingin poliisissa on hyvä, sillä operatiivisten tilanteiden viestinnän ke-

hittäminen on tunnistettu Helsingin poliisissa tärkeäksi osa-alueeksi ja marraskuussa 

2017 perustettiin uusi toiminto eli virtuaalinen operaatiotuki. Siitä lähtien viestinnän 
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ammattilaiset, minä mukaan lukien, ovat työskennelleet myös iltaisin ja viikonloppuisin, 

jotta poliisin operatiivisten tilanteiden viestintä vastaisi nykyaikaisen viestintäympäristön 

haasteisiin. (Helsingin poliisilaitos 2017a.) Julkisten tietojen perusteella missään muus-

sa valtionhallinnon organisaatiossa ei ole viestintään erikoistunutta tiimiä, joka työsken-

telee aktiivisesti perinteisten toimistotyöajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin. Re-

aktiivinen päivystys ja mediapuhelin on monien organisaatioiden käytössä. ”Finnairin 

viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16. Mahdollisia poikkeus- ja häiriötilanteita var-

ten päivystämme arkisin klo 7–9 ja klo 16–21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 

12–16.” (Finnair 2018.)  

 

Toimintatutkimuksen haasteena on saavuttaa asetetut tavoitteet ja osoittaa opinnäyte-

työn ja muutoksen syy-seuraussuhde. Kehittämistehtävän onnistumista arviointiin vali-

tut mittarit ovat: 

 Alkutilanteen vertailu lopputilanteen 

 Operatiivisten tilanteiden viestintä on avointa ja vaikuttavaa 

 Sosiaalisen median seuranta on osa tilannekuvaa 

 Informaatiovaikuttamisen ymmärrystä on lisätty 

 Viestinnän mittaaminen ja kehittäminen on systemaattista 

2 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

 

Poliisin toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja niin yhteiskunnallisten kuin 

teknologisten muutosten sykli on nopeutunut. Tilannekuva ja ymmärrys toimintaympä-

ristöstä sekä ratkaistavien ongelmien luonteesta on kriittinen menestystekijä minkä 

tahansa toimijan menestykselle. Monimutkaisessa maailmassa on yhä vaikeampi hah-

mottaa ja ennakoida syy-seuraussuhteita. Ulkoiset muutokset saattavat vaikuttaa tule-

vaan kehitykseen enemmän kuin oma toiminta. Suomalaisen yhteiskunnan johtamis-

mallit ja toimintatavat on rakennettu menneisyyden ongelmien ratkaisemiseen, eivätkä 

käytössä olevat työkalut aina sovellu kompleksisen toimintaympäristön haasteisiin. 

Julkisella sektorilla on perinteisesti luotettu säädöksiin, lisärahaan tai uuden organisaa-

tion perustaminen. Edellä kuvattu kuilu on keskeinen syy, miksi näyttää niin vaikealta 

saada päätöksiä tehtyä ja varsinkin muutoksia toimeenpantua. (Heinonen 2016, 11-

16.) 
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Turvallisuuskeskustelussa viitataan usein organisaatioiden ja yksilöiden sopeutumisky-

kyyn eli resilienssiin. Sitä edellyttää yhteiskunnallisten haasteiden muuttuminen vaike-

asti ratkaistaviksi, nopeasti skaalautuviksi sekä monimutkaisiksi ja -tahoisiksi. Yksilöta-

solla resilienssi voi tarkoittaa esimerkiksi stressin hallintaa ääritilanteissa. Poliisin sel-

viytymisstrategiassa korostuvat kyky ratkaista ydinhaasteet, kyky tunnistaa toimin-

taympäristön muutoksia sekä kyky ennakoida tulevaa kehitystä. Ennakoinnin epävar-

muuteen voidaan varautua yhteistyöllä, hyödyntämällä paremmin tietoa ja teknologiaa, 

kehittämällä osaamista sekä palveluperiaatetta. Ulkoiset uhat saavat usein enemmän 

huomiota kuin organisaatioiden sisäinen toimintaympäristö. Haasteita nähdään helposti 

jossain muualla kuin esimerkiksi johtamisessa, työhyvinvoinnissa tai osaamisessa. 

(Muttilainen & Potila 2016, 183-186.) 

 

Johtajat luottavat usein toimintatapaan, joka on toiminut tietyissä olosuhteissa, mutta 

tilanteen muuttuessa se ei enää toimi (Boone & Snowden 2007, 1). Cynefin malli (kuvio 

1) on johtamisen viitekehys, joka tunnistaa syy-seuraussuhteiden perusteella neljä eri-

laista toimintaympäristöä tai tilannetta ja niiden johtamiseen parhaiten sopivat päätök-

sentekoprosessin. (Boone & Snowden 2007, 4; Heinonen 2016, 11-13; Kurtz & Snow-

den 2003, 468.) Cynefin malli haastaa oletuksen, että syy-seuraussuhteet ovat aina 

loogisia ja oikeiden päätösten tekeminen rationaalisesti on aina mahdollista (Kurtz & 

Snowden 2003, 462). 

Kuvio 1. Cynefin malli eli toimintaympäristön vaikutus päätöksentekoon. (Mukaillen lähteistä 

Boone & Snowden 2007, 4; Heinonen 2016, 11-13; Kurtz & Snowden 2003, 468). 
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Yksinkertaisissa tilanteissa syy-seuraussuhteet ovat lineaarisia ja kaikille helposti ym-

märrettäviä. Päätöksiä ei kyseenalaisteta, koska kaikilla on yhteinen ymmärrys. Pää-

töksentekoprosessi on tunnistaa, luokitella ja reagoida. Tehtäviä on helppo delegoida, 

vakioida ja automatisoida. Parhaat käytännöt ovat toimivia ratkaisuja. (Boone & Snow-

den 2007, 2.) Monimutkaisissa tilanteissa syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii 

asiantuntijuutta ja tyypillisesti ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Toimintatapa on tunnis-

taa, analysoida ja reagoida, mutta johto tarvitsee asiantuntijoiden näkemystä ymmär-

tääkseen kokonaisuuden. Riskinä on asiantuntijoiden erimielisyys, mikä vaikeuttaa 

päätöksentekoa. Parhaan vaihtoehdon löytäminen myös hidastaa päätöksentekoa. 

Yksinkertaisissa ja monimutkaisissa tilanteissa oikeat ratkaisut voidaan tehdä faktojen 

pohjalta ja monimutkaisissa tilanteissa voi olla useita oikeita ratkaisuvaihtoehtoja. 

(Boone & Snowden 2007, 3-5.) 

 

Kompleksisissa tilanteissa syy-seuraussuhteita voidaan ymmärtää jälkikäteen, mutta 

niitä ei voi ennustaa. Kokeileminen, epäonnistuminen ja oppiminen ovat välttämättömiä 

askeleita oikeiden johtopäätösten muodostamiseksi. Oikeita johtopäätöksiä ei mahdol-

lista tehdä heti, vaan syy-seuraussuhteet on löydettävä kokeilemalla ja tehtävä näky-

viksi. Riskinä on johtajien turhautuminen siihen, että he eivät pysty ennustaan lopputu-

losta ja palaavat aikaisemmin toisessa tilanteessa toimineeseen johtamismalliin. Komp-

leksisen tilanteen mahdollisuutena on oivaltaa ja kehittää uutta. Päätöksentekoproses-

sina on kokeilla, tunnistaa ja reagoida. (Boone & Snowden 2007, 5-6.) 

 

Kokeilemalla ja testaamalla saadaan parhaiten tietoa ratkaisujen toimivuudesta ja eri 

skenaarioiden kehityskuluista. Vanhan sanonnan mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty. Paremmin nykyiseen maailman sopii periaate, että hyvin kokeiltu on puoliksi teh-

ty. Vahvojen keskinäisriippuvuuksien vuoksi organisaation ulkoiset muutosvoimat vai-

kuttavat voimakkaammin organisaation toimintaan kuin sen oma toiminta. Muutoksiin ja 

shokkeihin sopeutuminen oma toimintakykynsä säilyttäen edellyttää ketteryyttä ja resi-

lienssiä. (Heinonen 2016, 13-16.) 

 

Kaaos- ja kriisitilanteet edellyttävät selkeitä johtosuhteita ja välittömiä toimenpiteitä. 

Nämä tilanteet edellyttävät päättäväistä toimintaa ja johtajuutta ennen tunnistamista ja 

reagointia. (Boone & Snowden 2007, 5-6; Kurtz & Snowden 2003, 469).  
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2.1 Tieteellisesti perusteltu ja mitattu muutos kohdeorganisaatiossa 

  

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa opis-

kelijan kyky suunnitella, toteuttaa ja johtaa toimintatutkimus kohdeorganisaatiossa sekä 

toistaa opittuja menetelmiä muissa kehityshankkeissa. Opinnäytetyön ratkaisujen tulee 

perustua läpinäkyvään analyysiin syy-seuraussuhteineen, jossa näkyy myös opiskelijan 

oma päättely. (Kaisla 2017, 1-3.) 

 

Toimintatutkimuksessa tavoitellaan tieteellisesti perusteltua muutosta kohdeorganisaa-

tiossa (Kurtz & Snowden 2013, 462). Muutos ei välttämättä vastaa tavoitteita tai sitä ei 

tapahdu ollenkaan. (Kuula 2018.) 

 

Toimintatutkimuksessa toteutuvat yhtä aikaa tutkimus ja toiminta käytännön työelä-

mässä. Toimintatutkimus kohdistuu yksittäiseen tapaukseen ja tulokset pitävät paik-

kansa vain tämän tapauksen suhteen. Toimintatutkimus ei pyri yleistämään tuloksia 

perinteisen tutkimuksen tapaan. Toimintatutkimus tähtää muutokseen ja kehittämiseen 

syklisen prosessin avulla. (Kananen 2014, 11-13.) 

 

Perinteisellä tutkimuksella ei välttämättä saada muutosta, koska kvalitatiivisen tutki-

muksen tavoitteena on ymmärrys ja kvantitatiivisen syy-seuraussuhteiden löytäminen. 

Tulosten luotettavuutta arvioitaessa tulee tietää, että muutos on toimintatutkimuksen 

tulosta, eikä ulkopuolisten muuttujien aiheuttamaa (Kananen 2014, 65, ja 139). 

 

Toimintatutkimus voidaan nähdä joukkona määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Mene-

telmien arviointi erikseen parantaa toimintatutkimuksen luotettavuutta. Toimintatutki-

muksen haasteena on nimenomaan muutoksen luotettavuuden arviointi. Muutoksen 

arviointia helpottaa kattava dokumentointi ja useiden tiedonkeruumenetelmien käyttä-

minen. Suosituksena on käyttää vähintään kolmea menetelmää. (Kananen 2014, 77, 

127 ja 135-135.) Käytin opinnäytetyössä tiedonkeruumenetelminä valtionhallinnon oh-

jeita ja raportteja, teemahaastatteluita sekä havainnointia. 

 

Poliisin toimintaan liittyvää informaatiovaikuttamista on tutkittu Suomessa vähän, joten 

kyseessä on uutta tietoa tuottava soveltava tutkimus. Uutta tietoa tarvitaan, jotta voi-

daan ymmärtää ratkaistavien ongelmien luonne ja löydetään keinoja ongelmien ratkai-

suun. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 18-19.) 
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Teemahaastattelu on lomakehaastelun ja avoimen haastattelun välimuoto. Aihepiirit eli 

teemat ovat tiedossa etukäteen, mutta kysymysten järjestys ja muoto muuttuvat haas-

tattelun aikana. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208.) 

 

Tärkeimpiä eettisiä sääntöjä ovat: toisten tekstiä ei plagioida, tuloksia ei yleistetä kritii-

kittömästi eikä tuloksia sepitetä tai kaunistella. Raportointi ei saa olla harhaanjohtavaa 

tai puutteellista. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 26-27.) 

 

2.2 Lean-johtaminen 

 
Lean-johtamisen päämäärä on virtaustehokkuus eli työn sujuva eteneminen, jonka tär-

kein mittari on asiakastyytyväisyys (Torkkola 2015, uusi johtamismalli -luku). Virtauste-

hokkuutta rajoittaa vaihtelu, ylikuormitus ja hukka (Torkkola 2015, Kolme vihollista: 

vaihtelu, ylikuormitus ja hukka -luku). 

 

Lean-johtamisen tärkeimmät periaatteet asiantuntijatyössä ovat: operatiivinen tehok-

kuus tarkoittaa sujuvuutta, oppiminen on suorittamista tärkeämpää, visualisoidaan ti-

lannekuva kaikille näkyväksi, tehdään päätökset tosiasioihin perustuen, asiakkaan ääni 

antaa suunnan ja lähtökohtana on ihmisten kunnioittaminen. (Torkkola 2015, Uusi joh-

tamismalli -luku.) 

 

Viestintä on asiantuntijatyötä, joka vaatii kirkasta ajattelua. Resurssitehokkaassa orga-

nisaatiossa työnteon mittari on tehty työaika, virtaustehokkaassa saavutetut tulokset. 

Virtaustehokas malli sopii viestintään ja sen kehittämiseen erinomaisesti, mutta tulos-

mittarien lisäksi tarvitaan myös prosessimittareita. (Torkkola 2015, Tulos- ja prosessi-

mittarit -luku.) 

 

Virtaustehokkuutta rajoittaa kolme luonnonlakia. Littlen lain mukaan keskeneräiset työt 

lisäävät läpimenoaikaa. Pullonkaulojen lain mukaan yksi systeemin pullonkaula määrit-

tää systeemin maksiminopeuden. Vaihtelun lain mukaan vaihtelu lisää läpimenoaikaa.  

(Torkkola 2015, Virtaustehokkuus vai resurssitehokkuus? -luku.) 

 

Vaihtelu aiheuttaa ylikuormitusta ja hukkaa. Asiantuntijatyössä se tarkoittaa esimerkiksi 

työkuorman vaihtelua eri päivinä. Vaihtelun mittaaminen ja havainnollistaminen on tär-
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keää toiminnan kehittämiseksi.  (Torkkola 2015, Kolme vihollista: vaihtelu, ylikuormitus 

ja hukka -luku.) 

 

Hukka on tuottamatonta tekemistä. Asiantuntijatyössä hukkaa ovat esimerkiksi kes-

keneräiset työt, jotka eivät ole valmiita. Odottaminen on hukkaa, joka johtuu esimerkiksi 

päätöksien tai tehtävässä tarvottavien lisätietojen odottamisesta. (Torkkola 2015, Kol-

me vihollista: vaihtelu, ylikuormitus ja hukka -luku.) 

 

Hukan poistaminen on keino, ei päämäärä. On tärkeämpää ymmärtää kokonaisuus ja 

löytää pullonkaula, kuin lähteä osaoptimoimaan. (Torkkola 2015, Kolme vihollista: vaih-

telu, ylikuormitus ja hukka -luku.) 

 

Viestintä on asiantuntijatyötä, jonka tärkein osa on ihminen. Työhyvinvoinnilla on suora 

yhteys työn laatuun ja tuloksiin. Lean-johtamisessa tavoitellaan kestäviä tuloksia ihmi-

siä kunnioittaen ja työhyvinvoinnin rooli ymmärtäen. (Torkkola 2015, Kolme vihollista: 

vaihtelu, ylikuormitus ja hukka -luku.) 

 

Asiantuntijaorganisaatioissa voidaan törmätä esimerkiksi seuraaviin ongelmiin: hypo-

teesia ei mietitä loppuun asti, kokeilut ovat liian suuria tai hitaita, tai oletetaan suoritus-

kyvyn parantumisen vaativat investointeja. Lean-johtamisessa suurin osa parannuksis-

ta tulee toimintatapojen muuttamisesta. Sellaisia ovat esimerkiksi muutokset työn suori-

tusjärjestykseen, systeemin yksinkertaistaminen ja tiedon tai tehtävien siirto ihmiseltä 

toiselle. Tärkein ja usein laiminlyöty vaihe on pysähtyä miettimään, mitä opittiin. (Tork-

kola 2015, 10 tapaa epäonnistua uuden tiedon luomisessa -luku.) 

 

Visuaalisuus on Lean-ajattelun perusperiaatteista. Perinteisesti paras käsitys koko-

naiskuvasta on johdolla, joka kertoo tilanteen tiimille. Visualisointi nopeuttaa tilanneku-

van jakamista, jolloin yhteinen aika voidaan käyttää menneisyyden kertaamisen sijaan 

ongelmanratkaisuun. (Torkkola 2015, Tilannekuva nopeuttaa yhteistyötä -luku.) Lean-

ajattelun keskeinen työkalu on Kanban-taulu, jonka tarkoitus on tilannekuvan jakami-

nen ja työkuorman hallinta. Työt jaetaan esimerkiksi sarakkeisiin: työjono, työn alla ja 

valmis. (Torkkola 2015, Työkuorma hallintaan -luku.) 

 

Viestinnän asiantuntijatyön virtaamista voidaan arvioida kysymyksillä: Mistä tiedän, 

mitä teen seuraavaksi? Mistä saan työtehtäväni? Kuinka kauan työtehtävien tekemi-
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seen menee aikaa? Miten ja minne työ toimitetaan? (Torkkola 2015, Virtaustehokkuus 

vai resurssitehokkuus? -luku.) 

 

Työn vaihtaminen toiseen lisää merkittävästi käsittelyaikaa erityisesti vaativassa asian-

tuntijatyössä, koska tehtävään kiinni pääseminen vie aikaa. Kanban-taulun idea on 

tehdä valittu työtehtävä loppuun asti. Yhtä tärkeää on prioriteettijärjestys. (Torkkola 

2015, Virtauksen tunnistaminen asiantuntijatyössä -luku.) 

 

Arvon tuottaminen asiakkaalle on Lean-johtamisen tärkein periaate. Asiakas haluaa 

kokonaisratkaisun tiettyyn ongelmaan haluamaansa aikaan ja paikkaan. Asiakkaan 

tyytyväisyys heikkenee, jos hänelle tarjotaan ratkaisua toiseen ongelmaan, vain osaan 

ongelmasta, ratkaisu ei toimi heti, asiakas joutuu liikkumaan, odottamaan tai ei saa 

ratkaisua odottamassaan ajassa. (Torkkola 2015, Asiakkaan ääni -luku.) 

 

Systeemiajattelu tarkoittaa Lean-johtamisessa kokonaisuuden optimointia osaopti-

moinnin sijaan. Johtajan vastuulla on systeemitason muutokset, ei yksittäisen työnteki-

jän tai työsuorituksen johtaminen. Lean-johtamisessa systeemi on olemassa saavut-

taakseen päämääränsä. Systeemiajattelun mukaan useimmat ei toivotut asiat johtuvat 

muutamasta juurisyystä ja optimiratkaisu vanhentuu ympäristön muuttuessa. Systee-

miä voidaan tarkastella syy-seuraus-suhteiden avulla. Systeemiajattelussa suurin te-

hostamisen paikka on vuorovaikutus. Systeemiä pitää johtaa, jotta vuorovaikutus suun-

tautuisi kohti yhteistä päämäärää. Organisaation osille tai toiminnoille on nimetty vas-

tuuhenkilöt, mutta toimintojen välinen yhteistyö ei ole useinkaan kenenkään vastuulla. 

Systeemiajattelussa yritetään ymmärtää oma rooli osana systeemiä ja lisätä kykyä teh-

dä muutoksia omassa työssä, jos se parantaa suorituskykyä kokonaisuutena. (Torkkola 

2015, Systeemiajattelu -luku.) 

 

Systeemiajattelun toimivuutta voi arvioida kysymyksillä: Kuinka hyvin asiakkaita palvel-

laan ja mistä se tiedetään? Kuinka hyvin prosessit toimivat ja mistä se tiedetään? Mitkä 

systeemin ominaisuudet edistävät tai jarruttavat suorituskyvyn parantumista ja mistä se 

tiedetään? (Torkkola 2015, Systeemiajattelu käytännössä -luku.) 

 

Lean-ajattelussa suunnitelma on hypoteesi, joka on todistettava käytännössä oikeaksi, 

ennen sen ottamista vakituiseen käyttöön. (Torkkola 2015, Suunnittele koe -luku.) 
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2.3 Sprinttijohtaminen 

 
Google Design Sprint -kehittämisprosessi eli sprinttijohtaminen on Google Venturesin 

kehittämä viiden päivän prosessi, jolla vastataan kriittisiin liiketoimintakysymyksiin ja 

testataan prototyyppiä kohdeasiakkailla (Knapp & Kowitz & Zeratsky 2016, Introducti-

on.) Google Venturesin toiminnan tarkoitus on auttaa startup-yrityksiä vastaamaan 

isoihin liiketoimintakysymyksiin onnistuneesti ja sprinttiprosessin tavoitteena on saavut-

taa nopeasti paras mahdollinen tulos. Sprintti on yksi käytännöllinen tapa soveltaa 

Lean-johtamista. (Knapp ym. 2016, the trouble with good ideas.) 

 

Sprinttiprosessissa luodaan yhteinen ymmärrys, luonnostellaan ratkaisuvaihtoehtoja, 

valitaan yksi tai useampi idea, tehdään prototyyppi ja testataan se asiakkailla (Google 

2018). Idea voi toimia erinomaisesti, se voi vaatia jatkokehitystä tai se ei toimi ollen-

kaan. Sprinttiprosessi onnistuu kuitenkin aina, koska kohdeasiakkailta saadut koke-

mukset nopeuttavat oppimista ja helpottavat jatkon kannalta oikeiden johtopäätösten 

tekemistä. (Knapp ym. 2016, A winner every time.) Idean toimimattomuus tai ratkaise-

vat virheet voidaan huomata ennen kalliita investointeja (Knapp ym. 2016, the trouble 

with good ideas). 

 

Sprinttijohtaminen on myös palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan konkretisoida ja 

testata palvelukonsepteja. Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda asiakkaalle helppo-

käyttöisiä, hyödyllisiä ja haluttavia palvelukokemuksia, jotka ovat organisaation näkö-

kulmasta tehokkaita, kannattavia, erottuvia ja vaikuttavia. Palvelumuotoilun lähtökohta 

on asiakaslähtöinen arvoajattelu eli käyttäjälähtöisyys, jota kehitetään ja testataan vi-

sualisoimalla ja prototyypeillä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Palvelumuotoilun 

prosessiin kuuluu laaja tiedonhankinta, yhteisöllinen ideointi sekä erilaisten mallien 

luominen ja nopea testaus sekä uudelleen määrittely oppimisen pohjalta. Palvelumuo-

toilun vaiheet toistuvat yleensä useaan kertaan ja nopeasti. Ennakointi on osa palve-

lumuotoilua, koska palveluita suunnitellaan tulevaisuuteen. Palvelumuotoilu lähtee sy-

vällisestä ymmärryksestä asiakkaista ja toimintaympäristöstä. Palvelumuotoilun pro-

sessin vaiheet ovat kartoita ja ymmärrä, ennakoi ja ideoi, mallinna ja arvioi sekä kon-

septoi ja vaikuta. (Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 2014, 71-75.) 
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Kuvio 2. Oikeaoppinen viikon sprintti (Knapp ym. 2016, How to solve big problems and test new 
ideas in just five days -luku). 

Oikeaoppinen sprintti keskittyy tärkeimmän liiketoimintakysymyksen ratkaisemiseen. 

Se on viikon intensiivinen prosessi (kuvio 2), joka sopii parhaiten tilanteisiin, joissa ai-

kaa on vähän ja panokset ovat korkeat. Sprintti sopii myös isompien projektien käyn-

nistämiseen. (Knapp ym. 2016, the bigger the challenge, the better the sprint). 

 

Sprintissä ei rakenneta todellisen tuotteen prototyyppiä vaan esimerkiksi oikealta sovel-

lukselta tai verkkosivulta näyttävä prototyyppi PowerPointin, Keynoten tai muun esitys-

ohjelman avulla, johon asiakkaat pystyvät reagoimaan. Suuri osa ostopäätöksistä teh-

dään nykyisin verkko- tai sovelluskaupoissa vastaavan informaation perusteella. 

(Knapp ym. 2016, Prototype).  

 

Onnistunut sprintti vaatii päätöksentekijän osallistumisen ja hyväksynnän. Päätöksen-

tekijä on henkilö, jolla on toimivaltuudet tehdä päätöksiä kehitettävän asian suhteen. 

Päätöksentekijän osallistumattomuus prosessiin on etenemiseste eli silloin prosessia ei 

kannata käynnistää. (Knapp ym. 2016, Get a Desider (or two)). 

 

Idean toimivuuden todentaminen kohdeasiakkailla on sprintin ydin. Nigel Newtonilla oli 

elokuussa 1996 viidenkymmentä näytesivua lastenkirjasta, jonka oli hylännyt jo kah-

deksan kustantajaa ennen häntä. Hän ei lukenut näytesivuja itse vaan antoi ne kah-

deksanvuotiaalle tyttärelleen. Tuntia myöhemmin tytär tuli kertomaan innostuneena, 

että kirja on tosi paljon parempi kuin mikään muu. Sen perusteella painettiin 500 Harry 

Potter -kirjaa ja loppu on historiaa. Miksi lastenkirjojen kustantajat eivät ymmärtäneet 

kirjan nerokkuutta? He yrittivät arvuutella, mitä lapset ajattelisivat ja he olivat väärässä. 

(Knapp ym. 2016, Small Data.) 
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2.4 Ennakointi  

 
 

Toimintaympäristön muutosnopeus on kovempi kuin koskaan aikaisemmin, joten jatku-

van uudistumiskyvyn ja ketteryyden lisäksi on välttämätöntä yrittää ennakoida kehityk-

sen suuntaa. Toimintaympäristön muutokset luovat aina sekä haasteita että mahdolli-

suuksia ja todelliset menestyjät pystyvät arvioimaan menneen lisäksi erityisesti tulevai-

suuden kehitysnäkymiä onnistuneesti. Muutosten ennakointi mahdollistaa oikeiden 

strategisten valintojen tekemisen. (Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 2014, 12-13 ja 39.) 

 

Monimutkaiset turvallisuushaasteet edellyttävät resilienssiä eli kykyä toimia joustavasti 

kriisien aikana, toipua nopeasti ja kehittyä oppimalla niistä. Ennakoinnilla voidaan vas-

tata monimutkaisiin ongelmiin aikaisemmin ja nopeammin sekä kustannustehokkaasti. 

(Sisäministeriö 2017, 29 ja 35.) 

 

Ennakoinnin tavoitteena on hahmottaa mahdollisia ympäristön muutoksista aiheutuvia 

uhkia ja mahdollisuuksia sekä varautua ja vaikuttaa niihin. Tietoa analysoidaan ja ra-

portoidaan päätöksenteon tueksi. Ennakoinnilla on yhteys innovaatioiden kehittämi-

seen, palvelumuotoiluun ja toimintatutkimukseen. (Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 

2014, 90-93.) 

 

Johtaminen ja päätöksentekoprosessi määrittelevät ennakoinnin tehtävän, tavoitteet ja 

tulosten hyödynnettävyyden. Menetelmiä ovat esimerkiksi skenaariotyöskentely ja 

heikkojen signaalien etsiminen, joilla voi olla merkitystä tulevaisuudessa. Yksittäinen 

heikko signaali ei kerro muutoksesta, mutta useiden heikkojen signaalien yhdistelmä 

voi hyvinkin kertoa ilmiöstä, joka vaikuttaa tulevaisuudessa organisaation toimintaan. 

(Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 2014, 93 ja 150.) 

 

Skenaario on ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen peruskäsite. Skenaariot eivät 

ole ennusteita vaan kuvauksia mahdollisista tulevaisuuksista. Useiden skenaarioiden 

laatiminen ja niihin varautuminen on strategista suunnittelua. (Moilanen & Ojasalo & 

Ritalahti 2014, 146-147.) 

 

Etukäteen skenaarioiden pohjalta valmistellut ja hyväksytyt viestit mahdollistavat vies-

tinnän nopean aloittamisen: Lontoon poliisi julkaisi ensimmäisen Twitter-viestin vain 
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seitsemän minuutin kuluttua Westminsterin terrori-iskusta maaliskuussa 2017. (Swe-

dish Civil Contingencies Agency 2018b, 32.) 

3 Nykytila-analyysi kehittämisen perustana 

 
 

Helsingin poliisi vastaa pääkaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, rikos-

tutkinnasta, rikosten ennalta estämisestä, rikostutkinnasta sekä lupapalveluiden tuot-

tamisesta. Poliisilaitoksella työskentelee 1600 henkilöä, joista poliiseja on noin 1300.  

Helsingin poliisilla on runsaasti valtakunnallisia ja alueellisia poliisin erityistehtäviä. 

Helsingin poliisin strateginen tavoite on läsnäolo kadulla ja verkossa sekä toiminta-

ajatuksena on auttaa, toimia ja ratkaista. 

 

Aloitin viestintäsuunnittelijana Helsingin poliisin johtokeskuksen virtuaalisessa operaa-

tiotuessa lokakuussa 2017. Olen alusta asti yrittänyt ymmärtää operatiivisten tilantei-

den viestinnän nykytilan vahvuuksia ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Nykytila-

analyysissa arvioin nykyisiä toimintamalleja suhteessa muuttuneeseen turvallisuus- ja 

kommunikaatioympäristöön sekä priorisoin kehityskohteet ja etsin niihin tarkoituksen-

mukaisimmat kehittämistoimenpiteet.  

 

Sisäisen turvallisuuden päämääriä ovat turvallisuusympäristön analysointi ja muutosten 

ennakointi sekä turvallisuusrakenteiden ja -prosessien tehokkuus ja vaikuttavuus. Tur-

vallisuus- ja kommunikaatioympäristö on nopeassa ja jatkuvassa muutoksessa. Poliisin 

toimintaan ja viestintään vaikuttavia megatrendejä ovat globaali keskinäisriippuvuus, 

teknologia sekä demokratian ja perinteisten instituutioiden heikkeneminen. Muutosvoi-

mia ovat julkinen talous, maahanmuuton turvallisuusvaikutukset, globaali turvallisuus-

ympäristö, monimuotoinen polarisaatio sekä syrjäytyminen, joiden äärimmäisiä seura-

uksia ovat radikalisoituminen ja ääriliikkeiden voimistuminen. (Sisäministeriö 2017, 14-

29.) 

 

Kompleksisuus lisääntyy poliisin toimintaympäristössä esimerkiksi muuttoliikkeen ja 

sosiaalisen median vaikutuksesta. Myös läpinäkyvyys lisääntyy eli poliisi on yhä use-

ammin reaaliaikaisen arvioinnin kohteena. (Muttilainen & Potila 2016, 183.) 
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Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat myös Lähi-idän, Afrikan sekä Aasian so-

dat ja muut katastrofit esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kasvaneena määränä samoin 

kuin Pohjois-Amerikan turvallisuuspolitiikka. Myös globaalien talouskriisien vaikutukset 

tuntuvat Suomessa. Perinteinen jako sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen on vanhen-

tunut, sillä niiden välillä vallitsee yhä useammin vahva keskinäisriippuvuus, jota ilmen-

tävät esimerkiksi terrorismi ja kyberrikollisuus (Nikander & Timonen 2016, 5). 

 

Syntyperältään ulkomaalaisia helsinkiläisiä oli vuoden 2017 alussa jo 14,9 prosenttia 

Helsingin väestöstä, jonka ennustetaan kasvavan nopeasti. Helsingissä asuu tällä het-

kellä noin 94 000 vieraskielistä ja ennusteen mukaan vuonna 2030 Helsingissä voi 

asua lähes 170 000 vieraskielistä, mikä olisi 23 % asukkaista. (Helsinki 2017.) Helsin-

gin vieraskielisten jakauma on esitetty kuviossa 3. 

 

 

Kuvio 3. Helsingin vieraskielisten jakauma 2017 (Junkkari 2017).  

 

Kieli- ja kulttuuriosaamisen vahvistaminen tulisi olla Helsingin poliisin yksi strateginen 

kehittämisohjelma, jonka käytännöllinen kehityskohde voisi olla tulkkauspalveluiden 

saaminen kentällä toimivien poliisien käyttöön. Se helpottaisi asioiden hoitamista ja 

parantaisi varmasti asiakastyytyväisyyttä. Myös viestintää pitää tulevaisuudessa yhä 

useammin pystyä tekemään muillakin kuin Suomen virallisilla kielillä. Digitalisaatiosta 

voi olla tässä merkittävä apu.  

 

Helsingin poliisin viestintää ohjaa valtioneuvoston kanslian suositusten mukaisesti vies-

tintäohje. Viestintä perustuu lakeihin, poliisin ohjeisiin ja valtioneuvoston kanslian vies-

tintäsuosituksiin sekä valtionhallinnon viestinnän keskeisiin periaatteisiin. Helsingin 
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poliisin viestintäohjeessa kerrotaan, miten viestintä hoidetaan tilanteissa, joissa sillä 

viestintävastuu eli kaikissa niissä tilanteissa, joissa sillä on johtovastuu. Virka-

aputilanteiden viestinnästä vastaa virka-apua pyytävä viranomainen. (Helsingin poliisi-

laitos 2015, 1 ja 6.) 

 

Merkittävin poliisin viestintää ohjaava laki on laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(621/1999) eli niin sanottu julkisuuslaki sekä asetus viranomaisten toiminnan julkisuu-

desta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999). Julkisuusperiaatteen mukaisesti 

jokaisella kansalaiselle on oikeus saada tietoa julkisesta vallankäytöstä ja viranomais-

ten toiminnasta (Helsingin poliisilaitos 2015, 5.) Salassa pidettävää tietoa ovat esimer-

kiksi taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia koskevat tiedot, jos tiedon antami-

nen niistä vaarantaisi rikosten ennalta ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen järjes-

tyksen ja turvallisuuden (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999, 6 luku 24 §). 

Muita keskeisesti poliisin viestintää ohjaavia lakeja ovat poliisilaki (872/2011), esitutkin-

talaki (805/2011) ja kielilaki (423/2003). Viestinnän kannalta merkitykselliset asiat huo-

mioidaan kaikissa valtionhallinnon viestintäsuosituksessa, joten niiden perusteellisempi 

tarkastelu opinnäytetyössä ei ole tarkoituksenmukaista.  

 

Poliisin toiminnan ja viestinnän tärkein lähtökohta on luotettavuus. Lait, ohjeet ja polii-

sin viestinnälle asetetut tavoitteet ohjaavat viestintää avoimempaan ja aktiivisempaan 

suuntaan. Viestinnällä voidaan tehostaa poliisin tehtävien menestyksellistä hoitamista 

ja lisätä vaikuttavuutta kustannustehokkaasti (Helsingin poliisilaitos 2015, 6). Helsingin 

poliisin onnistunut viestintä perustuu kansalaisten ja median tiedontarpeiden ymmär-

tämiseen sekä poliisin strategisiin tavoitteisiin, joiden lähtökohtana on vaikuttavuus 

(Helsingin poliisilaitos 2015, 5).  

 

Helsingin poliisin viestinnän tavoitteita ovat avoin, nopea ja luotettava viestintä, ammat-

timaisuus ja tasapuolisuus, väärien tietojen korjaaminen, hyvän maineen rakentaminen 

ja ylläpitäminen sekä avoimet mediasuhteet. Poliisin viestinnän tulee olla luotettavaa, 

nopeaa, avointa, vaikuttavaa, ymmärrettävää, tasapuolista ja tilanteen edellyttämällä 

tavalla vuorovaikutteista. Helsingin poliisilaitoksen tavoitteena on aktiivisesti ja oma-

aloitteisesti kehittää viestintää nopeammaksi ja avoimemmaksi. Poliisin on viestinnäl-

lään huolehdittava myös virheellisten ja liioiteltujen tietojen oikaistusta. (Helsingin polii-

silaitos 2015, 5-6.) 
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Viestinnän ensimmäinen vaihe on selvittää mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtu-

maan. Sen jälkeen arvioidaan viestinnän tarve. Asian johto- ja viestintävastuu ei vält-

tämättä ole Helsingin poliisilla, se voi olla merkitykseltään vähäinen tai sitä ei haluta 

heti julkisuuteen. Viimeisessä vaihtoehdossa ennakoidaan strategia sen varalta, että 

asia kuitenkin tulee julkisuuteen. (Helsingin poliisilaitos 2015, 8.) Helsingin poliisin mer-

kittävimmät tapaukset tapahtuvat usein julkisilla paikoilla ja niistä on yhä useammin 

tarjolla lähes reaaliaikaista materiaalia sosiaalisessa mediassa ja mediassa.  

 

Helsingin poliisin johtokeskus vastaa yleisjohtajan johdolla toimialueen operatiivisesta 

johtamisesta ympäri vuorokauden (Valtioneuvoston asetus poliisista 2013, 4 §).  Se 

vastaa myös tilannekuvasta ja viestinnän aloittamisesta (Poliisihallitus 2012, 47). Joh-

tokeskuksessa on mediapuhelin, josta media voi pyytää lisätietoja Helsingin poliisin 

toimintaan liittyen (Helsingin poliisilaitos 2015, 17). Nopeaa viestintää vaativissa tilan-

teissa käytetään Twitteriä, sillä Twitter-viestit toimivat myös ensitiedotteena (Helsingin 

poliisilaitos 2015, 19). Viestinnästä vastaa viime kädessä poliisipäällikkö, mutta käy-

tännössä operatiivisten tilanteiden johto- ja viestintävastuu on yleisjohtajalla. Viestintä-

vastuu siirtyy rikoksen tutkinnanjohtajalle tai hänen esimiehelleen sen jälkeen, kun tut-

kinnanjohtaja on ehtinyt perehtyä tapaukseen ja tilanteen operatiivinen vaihe on päät-

tynyt (Helsingin poliisilaitos 2015, 8-9). 

 

Poliisin ensisijainen viestinnän keino ovat kirjalliset tiedotteet, jotka jaetaan aina tiedo-

tusvälineille sähköpostitse ja julkaistaan poliisin verkkosivuilla (Helsingin poliisilaitos 

2015, 11). Käytännössä Twitter on jo noussut tärkeimmäksi kanavaksi ensitiedotteiden 

julkaisussa, koska se on käytännöllisempi.  Viestintä voidaan aloittaa nopeammin hyvin 

vähillä tiedoilla, joita täydennetään tilanteen kehittyessä. Twitterissä viestitään nopeasti 

tilanteista, jotka eivät tietojen tarkennettua ylitä kynnystä tiedotteen lähettämiseen laa-

jalla jakelulla. Tiedotteella on kuitenkin jatkossakin tärkeä merkitys, koska sen jakelun 

kattavuus on median osalta parempi ja medialle voidaan antaa sellaisia lisätietoja, joita 

ei haluta julkisuuteen. Niitä ovat esimerkiksi johtokeskuksen tai tutkinnanjohtajan puhe-

linnumero tai tiedotustilaisuuden yksityiskohdat.  

 

Operatiivisen tilanteiden viestinnän tulee olla nopeaa, luotettavaa ja kaikkien tietojen 

tulee olla oikeita. Viestintä aloitetaan heti, kun se on operatiivisen tilanteen haltuunoton 

näkökulmasta mahdollista. Käytännössä tiedottaminen joudutaan usein aloittamaan 
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ennen kuin tilanne on saatu toiminnallisesti täysin hallintaan. (Viestintäohje 2016, 7 ja 

25). 

 

Viestintää on mahdollista käyttää myös osana tilanteen ratkaisemista ohjeistamalla, 

varoittamalla ja pelastamalla ihmisiä tiedossa olevasta vaarasta (Valtioneuvosto 2013, 

15). 

 

Operatiivisissa tilanteissa on myös huolehdittava siitä, etteivät puutteelliset, väärät tai 

harhaanjohtavat tiedot vääristä tilannetta. Ilmoitus siitä, ettei ole uutta kerrottavaa, 

saattaa olla yhtä tärkeä tieto kuin uudet tiedot. (Helsingin poliisilaitos 2015, 25.) 

 

Kriisitilanteessa Twitter on tehokas viestintäväline viranomaisten käytössä. Se on poik-

keuksellisella tavalla avoin yhteisöpalvelu, jolloin viestit ovat myös niiden nähtävissä, 

jotka eivät ole kirjautuneet Twitteriin. Lisäksi aihetunnisteet eli hashtagit helpottavat 

tiedon löytämistä, kun niistä aihetunnistetta käyttämällä saadaan muodostettua krono-

loginen virta, jossa viestit kerääntyvät uutuusjärjestyksessä kansalaisten ja median 

saataviksi. (Pedak 2018,185.) 

 

Twitterin tehokkuus poliisin näkökulmasta perustuu erityisesti siihen, että twiitit tavoitta-

vat median ja kansalaiset samaan aikaan. Helsingin poliisin Twitter-viestit näkyvät omi-

en havaintojeni mukaan mediassa parhaimmillaan alle viidessä minuutissa. Medialla on 

edelleen tärkein rooli tiedon välittämisessä kansalaisille. Poliisin operatiivisen tilanteen 

oikeaoppinen ensitwiitti (kuva 1) Lönnrotinkadun yliajosta, jossa kerrotaan ensitiedot 

tilanteesta ja annetaan lupaus kertoa lisätietoja, tavoitti 96000 henkilöä Twitterissä ja 

se oli vuoden 2017 vaikuttavin twiitti. 

 

Kuva 1. Poliisin operatiivisen tilanteen oikeaoppinen ensitwiitti 28.7.2017 Lönnrotinkadun yli-

ajosta tavoitti 96000 henkilöä Twitterissä ja se oli vuoden 2017 vaikuttavin twiitti. (Helsingin 

poliisi 2017c). 
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Helmikuussa 2018 haastattelin Helsingin poliisin viestintäpäällikkö Jukka Matilaista ja 

johtokeskuksen johtaja Jussi Huhtelaa poliisin operatiivisten tilanteiden viestinnän ny-

kytilasta ja kehitystarpeista, jotka ovat organisaation kannalta tärkeimpiä ja vaativat 

eniten kehittämistä tai ennakointia. Esitin kysymykset: mikä operatiivisten tilanteiden 

viestinnässä on parasta ja missä on eniten kehitettävää? Minkälainen haaste on vääri-

en tietojen tahaton tai tahallinen levittäminen? 

 

Helsingin poliisin viestintäpäällikön mukaan operatiivisten tilanteiden viestintä toimii 

hyvin ja viiden vuoden aikana on tapahtunut iso muutos. Vappuna 2013 Helsingin polii-

si vastaanotti noin 350 mediapuhelua. Vappuna 2014 kerrottiin Twitter-viestien avulla 

seikkaperäisesti kaikki asiat hetki hetkeltä tuloksena alle kymmenen mediapuhelua. 

(Matilainen 2018.) 

 

Johtokeskuksen johtajan mukaan operatiivisten tilanteiden viestintä on hyvällä tasolla 

ja sille on selkeä tarve. Poliisin toimintaan pyritään sosiaalisessa mediassa vaikutta-

maan eri suunnista. Äärioikeiston keinoissa korostuvat valheet ja pelottelu. Ääriva-

semmiston toiminnassa taas korostuu valheiden ja faktojen sekoittaminen. (Huhtela 

2018). 

 

Väärät tiedot eivät ole ikinä olleet näin iso haaste kuin viimeisen kahden vuoden aika-

na. Lisäksi operatiivisten tilanteiden viestinnän sisäistä tunnettavuutta on edelleen kehi-

tettävä. (Matilainen 2018.) 

 

Poliisin pitää jatkossa pystyä entistä paremmin perustelemaan toimintaansa ja periaat-

teitansa (Huhtela 2018). 

 

Poliisin operatiivinen johtaminen tapahtuu jatkossa yhä enemmän johtokeskuksista, 

joihin tulee rakentaa riittävä valmius operatiivisen viestinnän hoitamiseksi. Viestintä 

virke kerrallaan tarkoittaa lyhyiden tiedotteiden lähettämistä lyhyin väliajoin. Se mahdol-

listaa viestinnän aloittamisen, vaikka tilanne ei ole hallinnassa, eikä kaikkia tietoja ole 

vielä saatavilla. (Poliisihallitus 2012, 24 ja 28.) Helsingin poliisi on toteuttanut tärkeim-

mät poliisin viestinnän valmiutta kehittäneen työryhmän suositukset. Viestintä virke 

kerrallaan on tullut käytännössä mahdolliseksi Twitterin avulla, koska Twitter-viestit 

jäsentyvät keskusteluksi, johon on helppo lisätä tietoja tilanteen kehittyessä. Helsingin 
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poliisilla on käytössä operatiivisten tilanteiden viestintään parhaiten sopiva kanava eli 

Twitter, jonka kautta tavoitetaan nopeimmin ja tehokkaimmin tärkeimmät ulkoiset koh-

deryhmät eli media ja kansalaiset. Operatiivisten tilanteiden viestintä on pääsääntöi-

sesti nopeaa ja luotettavaa, mutta toimintaa ei aina pystytä ymmärrettävästi perustele-

maan ja oikeuttamaan. Parhaiten toimii täysin Helsingin johtokeskuksen yleisjohtajan ja 

virtuaalisen operaatiotuen käsissä olevat tapaukset, jolloin päätökset viestinnästä voi-

daan tehdä nopeasti. Tapaukseen liittyvä kolmas osapuoli hidastaa tai voi estää vies-

tinnän kokonaan virka-ajan ulkopuolella, koska tietoa ei voida vahvistaa. On tärkeää 

ennakoida todennäköisimmät tilanteen ja sopia viestinnästä ennakkoon erityisesti mui-

den viranomaisten kanssa.  

 

3.1 Alkutilanne ja kehittämistoimenpiteet 

 

Helsingin poliisin operatiivisen viestinnän nykytila-analyysin perusteella valitsin osa-

alueet, joihin minun on mahdollista vaikuttaa opinnäytetyön kautta. Esittelin analysoi-

dun alkutilanteen ehdotetut kehittämistoimenpiteet hutikuun 2018 alussa viestintäpääl-

likölle ja johtokeskuksen johtajalle (taulukko 1). Kehittämistoimenpiteet hyväksyttiin 

keskustelun jälkeen.  

 

Taulukko 1. Nykytila-analyysin perusteella ehdotetut kehittämistoimenpiteet.  

 

Alkutilanne Kehittämistoimenpide 

Operatiivisten tilanteiden viestinnän mit-

taaminen ja kehittäminen ei ole syste-

maattista. 

Kuukausittainen systemaattisen kehitty-

misen ja oppimisen palaveri, joissa käsi-

tellään tärkeimmät tapaukset eli enna-

kointi, viestintä ja oppiminen. 

Operatiivisten tilanteiden viestinnän ko-

kemuksia ei dokumentoida systemaatti-

sesti, vaan ne jäävät pienen piirin tietoon. 

Viikoittainen uusien ja mielenkiintoisten 

tapausten raportointi koko johtokeskuk-

sen henkilökunnalle sähköpostilla ja Ca-

se-esimerkkien tallentaminen kaikkien 

saavutettavaksi. 

Operatiivisten tilanteiden viestinnän vai-

kuttavuudelle ei ole sopivaa mittaria.  

Viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen 

mallin kehittäminen itsearvioinnin tueksi. 

Viestinnän aloittaminen perustuu paikalla Ennakoidaan skenaarioiden avulla erilai-
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olevan henkilöstön osaamiseen ja kielitai-

toon. 

sia tilanteita ja suunnitellaan julkaisuval-

miita viestejä suomeksi, ruotsiksi ja eng-

lanniksi. 

Operatiivisten tilanteiden viestintä on läh-

tökohtaisesti avointa, mutta poliisin toi-

mintaa ei aina pystytä perustelemaan 

riittävän hyvin. 

Avoimen viestinnän ja viestinnällisen ajat-

telutavan kehittäminen raportoinnin ja 

onnistumisten jakamisen kautta. 

Sosiaalisen median seuranta on manuaa-

lista eikä havaintoja osata perustella riit-

tävän hyvin. 

Selvitetään tilannekuvan parantamista 

sosiaalisen median seurantatyökalun 

avulla.  

Informaatiovaikuttamista ei ole riittävästi 

käsitelty poliisin näkökulmasta. 

Viimeisimmän tutkimustiedon etsiminen ja 

jakaminen. 

Viestintä on asiantuntijatyötä, jonka tär-

kein osa on ihminen.  

Itsensä johtamisen tutkimustiedon etsimi-

nen ja jakaminen. 

 

4 Kehittämisen tietoperusta 

 

Kehittämisen tietoperusta käsittelee viestintää osana johtamista, nykyaikaista viestin-

täympäristöä ja itsensä johtamista asiantuntijatyössä.  

 

4.1 Viestintä osana johtamista 

 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan kriisitilanteiden johtaminen edellyttää ti-

lannekuva muodostamista, selkeää johtovastuuta ja päätöksentekokykyä sekä kriisi-

viestintää (Valtioneuvosto 2017b, 15). 

 

Luotettava, tehokas ja oikea-aikainen ulkoinen viestintä kansalaisille, medialle ja kes-

keisille sidosryhmille on osa häiriötilanteiden johtamista. Onnistunut viestintä on suun-

niteltua, ennakoivaa ja vaikuttavaa. (Valtioneuvosto 2017b, 32.) 

 

Poliisin onnistunut viestintä perustuu kansalaisten ja median tiedontarpeiden ymmär-

tämiseen sekä poliisin strategisiin tavoitteisiin, joiden lähtökohtana on vaikuttavuus. 
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Viestintä tehostaa poliisin lakisääteisten tehtävien suorittamista kustannustehokkaasti. 

(Poliisihallitus 2015, 1.)  

 

Viestintä on strategista toimintaa, jota johdetaan, suunnitellaan, arvioidaan ja kehite-

tään. Viranomaisilla on oltava ajantasainen viestintäohjeistus. (Valtioneuvoston kanslia 

2016, 9). Strategisen viestinnän ytimessä ovat suunnan näyttäminen, ihmisten innos-

taminen ja varautuminen haavoittaviin viesteihin. Haavoittavat viestit vaikuttavat suo-

raan ja vahvasti strategian toteutumiseen, legitimiteettiin tai maineeseen (Åberg, Leif 

2014c.) Strategisen viestinnän kulmakivet ovat luotettavuus, nopeus ja uskottavuus. 

Läpinäkyvä johtaminen on uskottavampaa kuin salainen, mutta viestintä painii aina 

avoimuuden ja salassa pitämisen rajoilla. (Rantapelkonen 2014, 13-15.) 

 

Viranomaisten on järjestettävä johtaminen siten, että ulkoinen viestintä voidaan käyn-

nistää välittömästi eli Helsingin poliisilla on toimivaltaansa liittyvissä tilanteissa johto- ja 

viestintävastuu. Viestinnän nopeus on sitä tärkeämpää, mitä vakavammasta tilanteesta 

on kysymys. (Valtioneuvoston kansia 2013, 12-15.) 

 

 

Kuvio 4. Johtamisen, tilannekuvatoiminnan ja viestinnän välinen yhteydenpito (Valtioneuvoston 
kanslia 2013, 14). 

 

Tilannekuva on käsitys tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä arvio tilan-

teen kehitysvaihtoehdoista. Se luo edellytykset päätöksenteolle ja johtamiselle kaikilla 

tasoilla (kuvio 4). Median ja sosiaalisen median tilannekuva on osa yleistä tilanneku-
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vaa. (Valtioneuvoston kansia 2013, 15). Viranomaisilla tulee olla kyky viestinnän järjes-

telmälliseen seurantaan ja arviointiin (Valtioneuvoston kanslia 2013, 9). Operatiivisissa 

tilanteissa nopea reaaliaikaisen tilannekuvan muodostus ja aktiivinen sekä tulevaa ke-

hitystä ennakoiva viestintä on keskeinen johtamisen keino estettäessä tietotyhjiön 

muodostuminen sekä oletuksiin ja väärinkäsityksiin perustuva informaatiovaikuttaminen 

(Martikainen ym. 2016, 23). 

 

 

Kuvio 5. Viestinnän valmiuden vaiheet kriisiviestinnän tuloskortin mukaan (Valtioneuvoston 

kanslia 2013, 22). 

 

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa kehitetty kriisiviestinnän 

tuloskortti on suunniteltu kehittämään viranomaisten kriisiviestintää. Se tarjoaa viiteke-

hyksen viestinnän vaiheiden arviointiin ja strategiseen suunnitteluun (kuvio 5). Tulos-

kortissa mitataan viestintää kansalaisten, tiedostusvälineiden ja muiden osapuolten 

kannalta ennen kriisiä, sen aikana ja tilanteen jälkeen. (Palttala &. Vos 2011, 1). Kriisi-

viestinnän tuloskortin toimintamallia käytetään vuonna 2013 voimaantullessa Valtion-

hallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa -ohjeessa, joka on tärkein poliisin 

operatiiviseen viestintään liittyvä viestinnän ohje (Valtioneuvoston kansia 2013, 19-22). 

Kriisiviestinnän tuloskortin päivityksessä 2015 on huomioitu erityisesti terrorismi ja so-

siaalinen media (Vos & Ruggiero & Palttala 2015, 4).  

 

Kriisin vaiheet ovat kriisiä edeltävä aika, varsinainen kriisivaihe ja kriisin jälkeinen aika. 

Kriisitilanteiden kolme tärkeintä sidosryhmää ovat oma organisaatio, kansalaiset ja 

media. Kriisijohtaminen ja -viestintä ovat jatkuva syklinen prosessi, jossa muodoste-

taan tilannekuva ja tehdään sen perusteella strategisia valintoja (kuvio 6). Tilanteen 

kehittyessä saadaan lisätietoja, jotka vaikuttavat valintoihin. Julkisten tietojen kuten 
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kansalaisten havaintojen, käsitysten ja reaktioiden seuraaminen ja tiedontarpeiden 

ymmärtäminen on kriittinen menestystekijä kriisijohtamisen ja -viestinnän onnistumi-

seksi. (Ruggiero 2017, 59-69.) 

 

 

Kuvio 6. kriisijohtaminen ja -viestintä ovat jatkuva syklinen prosessi (Ruggiero 2017, 62). 

 

4.2 Kriisiviestintä nykyaikaisessa viestintäympäristössä 

 

Kriisi on demokratiassa aina julkinen, joten julkisuuden toimintamekanismien ymmär-

täminen on avain onnistuneeseen kriisiviestintään. Kaupallinen media saa tulonsa 

merkittävistä uutistapahtumista ja kohuista. Eniten julkisuutta saavat paljas pinta, eni-

ten pelkoa tuottava väkivalta ja loukkaavin yksityisten rajojen ylitys. Julkisuus on erilais-

ten intressien ja toimijoiden taisteluareena. Kriisiviestintä testaa aina sananvapauden ja 

julkisuuden rajat. (Hakala & Huhtala 2009, 172-176.) 
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Kriisiviestinnän tehtävänä on vastata kriisistä johtuvaan tiedontarpeeseen. Kriisiviestin-

tä on nykyaikaisessa viestintäympäristössä kaksisuuntaista, monenkeskistä ja reaaliai-

kaista. (Pedak 2018, 16 ja 166.) 

 

Media on muuttunut tiedon portinvartijasta ja tulkitsijasta yhdeksi toimijaksi muiden 

joukossa. Median rytmi on nopeutunut ja ajankohtaisista tapahtumista uutisoidaan yhä 

nopeammin vähilläkin tiedoilla ja mahdolliset virheet korjataan tietojen tarkennuttua. 

Sosiaalinen media on johtanut kommunikaatiovallan uusjakoon, jossa media ja muut 

perinteiset auktoriteetit ovat menettäneet kommunikaatiovaltaa, koska se on tullut ta-

savertaisesti kaikkien saataville ja käytettäväksi. Toisaalta taitava viestintä lisää kom-

munikaatiovaltaa. (Piha 2015, 26-27 ja 41.) 

 

Mediaympäristön muutos haastaa median toiminta- ja ansaintalogiikan ja se on johta-

nut kovempaan uutiskilpailuun. Laatujournalismin tuottaminen vaatii resursseja ja ai-

kaa, joihin nykyinen tiedonvälityksen rytmi ei etenkään kriisitilanteissa anna mahdolli-

suutta. (Korpiola 2011, 8.) Nettimurroksen ja sosiaalisen median vaikutus median an-

saintalogiikkaan on kiinnostava kysymys ja Suomessa se näyttää osaltaan vähentä-

neen perinteisten sanomalehtien levikkiä (Karvala 2014, 41). Median murroksessa ovat 

onnistuneet parhaiten iltapäivälehdet, jotka ovat onnistuneet siirtämään verkkokävijä-

määrät mainostuloiksi. Onnistujien joukossa on Ruotsin suurin verkkolehti Aftonbladet, 

jolla oli vuonna 2012 Ruotsissa selkeä verkkoylivoima, mikä oli tuonut mukanaan myös 

mainostajat siinä määrin, että Aftonbladetin toimituspäällikkö totesi keväällä 2013 yhti-

ön olevan superkannattava. Aftonbladet panosti heti verkkoon ja mobiilipalveluihin. Jo 

vuonna 2012 noin puolet verkkoliikenteestä tuli älypuhelinten tai tablettien kautta. Kol-

mantena menestystekijä oli brändilupaus: Aftonbladet kertoo nopeimmin, jos jotain 

merkittävää tapahtuu. (Karvala 2014, 41.) 

  

Myös Iltalehden menestyksen avaintekijänä oli nettiuutisointiin panostaminen varhai-

sessa vaiheessa ja verkon uutisbrändin rakentaminen vahvasti nopeuden varaan (Kar-

vala 2014, 42). Mediamurroksen ansaintalogiikan suurimman ja nopeimman muutok-

sen ovat aiheuttaneet verkossa toimivat yritykset, kuten Google, Facebook ja YouTube, 

jotka ovat lyhyessä ajassa vieneet suurimman osan mainostuloista (Karvala 2014, 42). 

  

Kriisiuutinen tai iso uutistapahtuma muuttaa välittömästi toimitusten suunnitelmat ja 

täyttää nettiuutisvirran massiivisella uutissisällöllään. Kriisiuutistilanne herättää myös 
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välittömästi laajaa yhteiskunnallista ja kansalaiskeskustelua, jota käydään verkossa ja 

sosiaalisessa mediassa sekä perinteisten medioiden lähetysvirrassa. (Karvala 2014, 

49.) 

 
Aasian vuoden 2004 tapaninpäivän hyökyaaltokatastrofi oli käänteentekevä tapahtuma, 

jonka jälkeen internet ja kansalaisten välittämä uutismateriaali alkoivat oleellisesti vai-

kuttaa suomalaisen median päivittäiseen uutistyöhön. Viranomaistietojen rinnalla ta-

paninpäivän tsunamiuutisoinnissa korostuivat ensi kertaa kansalaisten itse verkkoon 

tuottamat silminnäkijäkertomukset, kuvat, videot ja internetistä löytyvät uhritiedostot, 

jotka tuottivat kriisin ensimmäisinä päivinä tarkinta tietoa suomalaisten kohtaloista 

(Karvala 2014, 8 ja 12).  

 

Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksen 

mukaan 62 % suomalaisista luottaa suomalaisen median uutisiin, mikä on paras luot-

tamus tutkimusmaista. Suomen verrokkimaiden luvut ovat: Saksa 50 %, Iso-Britannia 

42 %, Ruotsi 41 % ja USA 34 %. Tulokset perustuvat 2000 vastaajan aineistoon kaikis-

sa maissa. (Nic Newman ym. 2018, 5 ja 16.) Tutkimuksen mukaan noin 55 % suoma-

laisista vierailee Ilta-Sanomien ja Iltalehden verkkosivuilla yli kolme kertaa viikossa. Yli 

70 % suomalaisista seuraa Ylen TV- tai radiolähetyksiä viikoittain, mutta yli kolme ker-

taa viikossa vain alle 25 %. MTV:n uutisia tai radiolähetyksiä seuraa viikoittain vajaat 

60 % suomalaista, mutta yli kolme kertaa viikossa alle 25 %. Ylen verkkosivuilla vierai-

lee viikossa noin 35 % suomalaisista ja Helsingin Sanomien sivuilla noin 30 %. (New-

man Nic & Fletcher Richard & Kalogeropoulos Antonis & Levy David & Kleis Nielsen 

Rasmus 2018, 76-77.) 

 

Media-alan murroksen myötä sanomalehtien lukijoiden siirtyminen digitaalisiin formaat-

teihin on ollut odotettua nopeampaa ja vaikutukset medioiden ansaintalogiikalle rajuja. 

Laadukkaista verkkosisällöistä ei olla valmiita maksamaan, koska ilmaisia uutislähteitä 

on Suomessa paljon. (Ikäheimo 2017, 4.) Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksen 

mukaan 18 % suomalaista maksaa digitaalisista uutisista. Halu maksaa laadukkaista 

digitaalisista uutisista on kasvanut eniten juuri pohjoismaissa viimeisen vuoden aikana: 

Ruotsissa 6 % ja Norjassa sekä Suomessa 4 %. (Nic Newman ym. 2018, 9.) 

 

Sosiaalisen median myötä epävirallisista nettitiedoista on tullut uutisissa eräänlainen 

vuorovaikutteinen uutisprosessin osa, jossa uutisia ja puheenaiheita sekä etsitään ak-

tiivisesti sosiaalisesta mediasta että jaetaan yhteisöllisesti (Karvala 2014, 13). 



 

  27  

 

  

 

Reaaliaikaisen verkkouutisoinnin juuret ovat kriisiuutisoinnissa, mutta verkkouutisoin-

nissa käytetään yhä pienemmällä kynnyksellä reaaliaikaista liveseurantaa ”hetki hetkel-

tä” tai ”juuri nyt”. Liveseurantauutisointi on prosessiltaan perinteistä uutisprosessia lä-

pinäkyvämpi, koska tiedon lähde ja varmuus mainitaan lähes poikkeuksetta.  (Huusko-

nen 2018, 211, 215 ja 229.) 

 

Kansalaisten näkökulmasta on olennaista, mitkä asiat pääsevät julkisuuteen, kenen 

ehdoilla julkista keskustelua käydään ja kuka käyttää valtaa julkisuudessa (Hakala & 

Huhtala 2009, 153). 

 

Nopeus ja avoimuus ovat hyvää viestintää. Suurin virhe on olla kertomatta itse asiasta, 

jolloin tieto alkaa vuotaa muita reittejä julkisuuteen. Toimiva mediayhteistyö syntyy 

avoimuudesta, totuudenmukaisuudesta, saavutettavuudesta ja nopeudesta. (Korpiola 

2011, 21.) 

 

Kriiseissä keskeistä on ensimmäinen vakuuttava tulkinta tapahtumista. Se määrittelee 

tarinan suunnan. Kriisiviestinnän tulee sen takia tulkita tapahtumia ja antaa alustava 

selitys. Jos kohdeorganisaatio tai johtovastuussa oleva viranomainen ei tuota tulkintaa, 

niin sen tekee joku muu. (Korpiola 2011, 41.) 

 

Viranomaiset vaikuttavat toiminnallaan siihen, valitseeko media yhteistyön vai kilpailun 

strategian Tiukin kädenvääntö käydään usein salaisen ja julkisen sekä yksityisen ja 

julkisen tiedon välillä. (Hakala & Huhtala 2009, 13 ja 25.) 

 

Kansalaiset eivät ole vain tiedon vastaanottajia vaan aktiivisia toimijoita. Kännykkäka-

meroiden ja Twitterin aikakaudella kuka tahansa voi tuoda kriisin julkisuuteen. (Korpiola 

2011, 8-9.) Kuvien merkitys on yhä tärkeämpi, koska niissä liikutetaan suuria tunteita. 

Sosiaalisesta mediasta on tullut myös yleisesti tunneviestinnän paikka (Korpiola 2011, 

44). 

 

Silminnäkijätodistuksista tuli 2000-luvulla osa uutisjournalismin kovaa ydintä erityisesti 

kriisiuutisoinnissa. Silminnäkijätarinat saattavat olla ainoa keino saada tietoa uutista-

pahtumasta, mutta subjektiivisina tilannekuvauksina silminnäkijätarinat tuovat uutisti-

lanteeseen aina vain yhden ihmisen tarinan. Silminnäkijälausuntoihin liitetään kuitenkin 
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lähtökohtaisesti vahva totuusolettama. Kansalaiset ja erilaiset toimijat ymmärtävät sil-

minnäkijätodistusten ja silminnäkijöiden ottaman kuvamateriaalin journalistisen arvon. 

Journalistit joutuvat huomioimaan sen, että monet silminnäkijät pyrkivät aktiivisesti 

muokkaamaan mielikuvia tapahtumista omien intressiensä mukaisesti. Viime vuosina 

on nähty yhä enemmän uutistapahtumia, joissa konfliktin molemmat osapuolet tarjoa-

vat aktiivisesti itselleen suotuisaa materiaalia medialle. (Karvala 2014, 26 ja 28.) 

Kriisiviestinnän kannalta on tunnistettava aktiiviset toimijat ja verkostot sekä ennakoita-

va millainen medianarratiivi on syntymässä sekä mitkä organisaation kannalta haitalli-

set viestit alkavat kulkea digitaalisen julkisuuden virrassa (Korpiola 2011, 9). 

 

4.2.1 Twitter  

 

Sosiaalinen media tarkoittaa verkossa olevia sovelluksia, ohjelmia ja palveluja, joissa 

käyttäjät voivat itse tuottaa sisältöä ja reagoida muiden sisältöihin (Kortesuo 2014, 

119). Sosiaalisen median käsitteellä viitataan mediasisältöjen tuotannon hajautumi-

seen, jossa käyttäjät tuottavat omaehtoisesti erilaisia sisältöjä. Sosiaalisella medialla 

tarkoitetaan myös internetin yhteisöpalveluita kuten Facebook ja Twitter sekä erilaisia 

blogeja ja videopalveluita. (Karvala 2014, 33.) 

 

 

 

Kuvio 7. Sosiaalisen median palvelujen maailmanlaajuisen käytön kehitys Digital News Report 

2018 -kyselytutkimuksen mukaan. (Nic Newman ym. 2018, 11). 
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Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksen 

mukaan sosiaalisen median käyttö Suomessa seuraa maailmanlaajuista kehitystä (ku-

vio 7). Tulokset perustuvat 2000 vastaajan aineistoon kaikissa maissa. Facebookia 

käyttää 71 % suomalaisista eli sen suosio on 6 % maailmanlaajuista suosiota suurem-

paa. 59 % suomalaisista käyttää viikoittain Whatsappia, mikä on 17 % enemmän kuin 

maailmaanlaajuisesti keskimäärin. Twitteriä käyttää vain 16 % suomalaisista eli 7 % 

maailmanlaajuista keskiarvoa vähemmän. (Nic Newman ym. 2018, 77.) 

 

Sosiaalinen media on johtanut kommunikaatiovallan uusjakoon, jossa media ja muut 

perinteiset auktoriteetit ovat menettäneet kommunikaatiovaltaa, koska se on tullut ta-

savertaisesti kaikkien saataville ja käytettäväksi. Sosiaalinen media on nykyajan vii-

dakko. Viidakossa pärjäsi vahvin ja sosiaalisessa mediassa pärjää se, joka viestii par-

haiten. Taitava viestintä voi myös lisätä kommunikaatiovaltaa. (Piha 2015, 41.) 

 

Nykyaikainen digitaalinen kommunikaatioympäristö on valtavirtamedian, sosiaalisen 

median, hakukoneiden ja uusien sovellusten muodostama julkinen tila. Digitaalista jul-

kisuutta ei voi vältellä vaan sen kanssa on osattava elää ja sen kautta voi parhaimmil-

laan puhutella kansalaisia ja sidosryhmiä aikaisempaa paremmin. (Korpiola 2011, 12 ja 

20.) 

 
Nykyiselle nettiajalle on tunnusomaista, että ensimmäiset tiedot uutistapahtumista välit-

tyvät usein kaikkein nopeimmin sosiaalisen median kautta (Karvala 2014, 33). Nykyi-

nen kriisiviestintä tapahtuu reaaliaikaisesti erityisesti verkkoviestinnän ja sosiaalisen 

median välityksellä. Julkinen keskustelu alkaa aina välittömästi ensimmäisen verkkouu-

tisen ilmestyttyä. (Korpiola 2011, 8.) 

 

Sosiaalinen media haastaa viranomaiset toimivaan nopeammin ja avoimemmin, sillä 

tieto haetaan ja saadaan muusta lähteestä, ellei viranomainen sitä pysty toimittamaan 

(Hakala & Huhtala 2009, 6). Sosiaalinen media testaa organisaation viestintävalmiuden 

(Korpiola 2011, 23). 

 

Sosiaalinen median on tärkeä kriisiviestinnän väline, koska se on nopea ja tasapuoli-

nen. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä sosiaalisessa mediassa palvelee niin me-

dia kuin suurta yleisöä, mutta sosiaalinen media ei riitä ainoaksi viestintäkanavaksi. 

(Valtioneuvoston kanslia 2016, 7 ja 12.)  
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Media on tärkeä viranomaistiedon välittäjä ja kansalaisten tulee saada median kautta 

mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva tilanteesta sekä viranomaisten toiminnasta 

(Valtioneuvoston kanslia 2013, 24). 

 

Twitter on 2006 julkaistu mikroblogi, sosiaalinen media ja yhteisöpalvelu, joka perustuu 

lyhyiden viestien jakamiseen. Se on avoin sosiaalinen media eli kaikki Twitter-viestit 

ovat julkisia. Twitter nousee esille merkittävien uutistapahtumien aikana ja terrori-

iskuissa Twitter on osoittautunut kaikkein tärkeimmäksi uutiskanavaksi, koska muun 

muassa silminnäkijät raportoivat siellä tapahtumista. (Isotalus & Jussila & Matikainen 

2018, 9, 17 ja 20.) 

 

Vuonna 2017 on selvää, että Twitter-viestit ovat viranomaisille tehokkain ja tärkein 

viestintäväline yhteisökriiseissä. Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka kaikki 

viestit ovat julkisia internetissä. Lisäksi aihetunnisteet eli hashtagit helpottavat tiedon 

löytämistä ja niitä käyttämällä saadaan muodostettua kronologinen virta. (Pedak, Maa-

rit 2017, 185.) 

 

Twitter on kuin tehty nopeatempoiseen ja reaaliaikaiseen viestimiseen. Twitterin uutis-

virrasta voi seurata kiinnostavia aiheita aihetunnisteiden eli avainsanojen avulla. (Kos-

kela & Sihvonen 2018, 33-35.) 

 

Twitter on Helsingin poliisin ensisijainen viestintäkanava. Se on sosiaalisen median 

palvelu, jota voi käyttää älypuhelimen tai tabletin sovelluksella sekä internetselaimella 

ennakkoon kirjautumatta osoitteessa www.twitter.com/helsinkipoliisi. Media käyttää 

Twitter-viestejä sitaatteina, kuvakaappauksena tai upotuksena eli linkkinä alkuperäi-

seen julkaisuun, joka näkyy alkuperäisille tavalla verkkomedioissa.  

 

Henkilöt näyttävät kiinnostavan organisaatioita enemmän, joten johdon Twitter-viestintä 

voi olla strategisesti jopa tärkeämpää kuin viestintä organisaation tileiltä (Isotalus & 

Jussila & Matikainen 2018, 22). 

 

Yksittäinen Twitter-viesti on harvoin merkityksellinen. Twitterin arvo muodostuu viestien 

muodostamasta kokonaisuudesta. Aihetunniste sitoo viestit toisiinsa ja muodostaa seu-

rattavan virran. (Koskela ja Sihvonen 2018, 37.) 

 

http://www.twitter.com/helsinkipoliisi
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Aihetunnisteita ovat esimerkiksi #helsinki ja #poliisi, joilla on mahdollista seurata Hel-

sinkiin tai poliisin liittyviä keskusteluita. Aihetunniste voidaan myös kaapata tai sitä voi-

daan käyttää kielteisten, kriittisten ja herjaavien viestien levittämiseen (Luoma-aho & 

Virolainen 2018, 152). 

 

Sosiaalinen media on vaikuttanut uutisjournalismiin käänteentekevästi ja erityisesti 

Twitter on omaksuttu kansainvälisesti viestintävälineeksi reaaliaikaisissa uutistapahtu-

missa. Twitter auttaa toimittajia tilannekuvan ylläpitämisessä ja herättäjänä yllättävien 

uutistilanteiden käynnistyessä. (Huuskonen 2018, 211-214.) 

 

Pariisista Kairoon lentänyt EgyptAirin matkustajakone katosi Välimerellä 19.5.2016. 

Myöhemmin selvisi sen pudonneen Välimereen vieden mukanaan 66 matkustajaa. Yle, 

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat ilmoittivat ensimmäisissä uutisissaan ainoaksi läh-

teekseen EgyptAiri-lentoyhtiön Twitter-tilin, vaikka on hyvin epätodennäköistä, että yk-

sikään suomalaismedia olisi seurannut kyseistä tiliä. Ensitieto tapahtumasta julkaistiin 

kyllä EgyptAiri-lentoyhtiön Twitter-tilillä ja esimerkiksi STT viittasi CNN:n Twitter-

viestiin, josta tapahtuma on todennäköisesti huomattu. (Huuskonen 2018, 221.) 

 

Orlandon yökerhon joukkoampuminen 12.6.2016 oli Yhdysvaltojen siihen mennessä 

eniten uhreja vaatinut ampumalla toteutettu joukkosurma. Myös siitä uutisoitiin kan-

sainvälisessä mediassa ennen sen havaitsemista Suomessa. STT kertoi lähteeksi 

muun muassa Orlandon poliisin Twitter-tilin ja yökerhon Facebook-päivityksen sekä 

vahvistamattomat sosiaalisen median tiedot. Orlandon poliisin tietoihin viittasivat myös 

MTV ja Helsingin Sanomat ensimmäisissä uutisissaan. (Huuskonen 2018, 223-224.) 

 

Sosiaalinen media on merkittävä uutislähde erityisesti uutistapahtuman alkuvaiheessa, 

vaikka media luottaa ensisijaisesti viranomaisiin ja muihin medioihin (Huuskonen 2018, 

229). 

 

4.2.2 Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat 

 

18-vuotias lukiolaismies ampui kahdeksan henkilöä ja lopuksi itsensä Jokelan koulu-

keskuksessa keskiviikkona 7.11.2007 (Oikeusministeriö 2009, 5). 22-vuotias ammatti-

korkeakoulun miesopiskelija ampui kymmenen henkilöä ja lopuksi itsensä Kauhajoella 
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tiistaina 23.9.2008. Lisäksi tekijä sytytti rakennuksessa useita tulipaloja. (Oikeusminis-

teriö 2010, 5). 

 

Ensimmäinen puhelu Jokelasta hätäkeskukseen soitettiin kello 11.43. Keski-

Uudenmaan poliisi aloitti viestinnän osana kriisin johtamista lähettämällä ensimmäisen 

tiedotteen kello 12.45. Tutkintavastuun siirtäminen Keskusrikospoliisille kesken opera-

tiivisen toiminnan siirsi myös viestintävastuun. Keskusrikospoliisi tiedotti ensimmäisen 

kerran kello 16.00, että tiedotustilaisuus järjestetään kello 18.00. Keskusrikospoliisin 

näkemyksen mukaan ensin tuli hoitaa poliisioperaatio, jota seuraa viestintä. Malli ei 

toiminut. (Oikeusministeriö 2009, 29; Hakala 2009, 120.) 

 

Joukkomurha suomalaisessa koulussa ei kuulunut valtionhallinnon kriisijohtamisen 

uhkamalleihin ennen Jokelan koulusurmaa, joka nousi vajaassa tunnissa globaalien 

medioiden pääuutiseksi. Ulkoministeriön mediaseurannan mukaan siitä uutisoitiin kah-

den päivän aikana lähes 60 maan mediassa.  (Hakala 2009, 2.) 

 

Jokelan onnettomuustutkintaraportin johtopäätöksissä todetaan, että poliisin nopeampi 

ja laajempi viestintä olisi helpottanut tiedotusvälineiden toimintaa ja vastannut kansa-

laisten tiedontarpeeseen. Tilannetta voidaan parantaa kriisiviestinnän varautumisella. 

Uhrien tunnistus tehtiin oikeuslääketieteellisellä tarkkuudella ennen suruviestin viemis-

tä. Omaisille olisi tullut välittää tieto jo alustavan tunnistuksen perusteella (Oikeusminis-

teriö 2010, 105-106.)  

 

Kauhajoella ensimmäinen puhelu tavoitti hätäkeskuksen kello 10.43. Länsi-Suomen 

läänin poliisi julkaisi ensitiedotteen kello 11.55, jossa kerrottiin myös tutkinta- ja viestin-

tävastuun siirtymisestä Keskusrikospoliisille. Poliisin ensimmäinen tiedotustilaisuus 

järjestettiin kello 13.00. (Hakala 2009, 154.) Kauhajoella poliisi johti kriisiä ja viestintää 

onnistuneesti tiedotustilaisuuksien avulla (Hakala 2009, 2). 

 

Jokelan koulusurma oli Suomessa verkkouutisoinnin käännekohta, koska kaikki merkit-

tävät suomalaismediat uutisoivat tapahtumista lähes reaaliaikaisesti verkossa, vaikka 

viranomaistietoja oli niukasti saatavilla. Varsinkin alkuvaiheessa koulusurman uutisointi 

perustui pitkälti silminnäkijöiden tietoihin. Jokela oli epämiellyttävällä tavalla käänteen-

tekevä uutistapahtuma kansalaisten tuottaman materiaalin käytön suhteen, koska me-
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dia käytti uutisissaan kouluampujan levittämiä kuvia ja videoita kouluampujan suunnit-

telemalla tavalla. (Karvala 2014, 13.) 

 

Tasavallan presidentti ja muut poliittiset toimijat jäivät laajan media-analyysin mukaan 

koulusurmaajien taka-alalle erityisesti Jokelassa. Myötätunnon osoittaminen vain tie-

dotteilla tai luettuna puheena kalpeni koulusurmaajien kuvamanifestien rinnalla. Joke-

lan kriisissä eduskunta keskeytti täysistuntonsa, joka oli vahva symbolinen ele. (Hakala 

2009, 119.) 

 

Journalismissa on 2000-luvulla korostettu henkilöiden ja tunteiden merkitystä kriisiuu-

tisoinnissa ja tämä näkyi myös koulusurmien raporteissa (Pedak 2018, 22). Jokelan ja 

Kauhajoen kouluampujat vaikuttivat median avulla psykologisesti fyysisen iskunsa 

kohdetta laajempaan ihmisjoukkoon, mikä on myös terrorismin tavoite (Korpiola 2011, 

82). 

 

4.2.3 Raaseporin tasoristeysonnettomuus 

 

Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa kuoli neljä henkilöä torstaina 26.10.2017, kun 

kiskobussi törmäsi puolustusvoimien maastokuorma-autoon kello 8.00. Kolme kuolleis-

ta oli varusmiehiä. (Oikeusministeriö 2018a, 1, 6 ja 7.) 

 

Länsi-Uudenmaan poliisi julkaisi ensitiedotteen Twitterissä kello 8.39: ”Puolustusvoimi-

en ajoneuvon ja junan välinen törmäys Leksvallintiellä. Poliisi tiedottaa lisää hetken 

kuluttua.” Länsi-Uudenmaan poliisi antoi lisätietoa Twitterissä kello 9.14: "Onnettomuu-

dessa ollut ajoneuvo on puolustusvoimien Masi-miehistönkuljetusajoneuvo. Loukkaan-

tuneiden määrää ei pystytä vielä vahvistamaan." Länsi-Uudenmaan poliisi vahvisti 

kuolleiden määrän Twitterissä kello 10.25: ”Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan 

Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa menehtyi 4 henkilöä, joista yksi oli matkusta-

jana junassa.” (Länsi-Uudenmaan poliisi 2017). 

 

Puolustusvoimien ulkoisesta viestinnästä vastasi Merivoimien esikunta, joka julkaisi 

ensitiedotteen merivoimat.fi-verkkosivustolla suomeksi kello 10.16. Twitterissä puolus-

tusvoimat julkaisi ensimmäisen viestin kello 10.49. Kello 11.51 kerrottiin Twitterissä, 

että onnettomuudessa oli osallisena varusmiehiä vain Uudenmaan prikaatista ja kello 
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12.47, että kaikkien menehtyneiden ja loukkaantuneiden varusmiesten omaiset oli ta-

voitettu. (Oikeusministeriö 2018a, 13-14.) 

 

Onnettomuustutkintakeskuksen media-analyysin mukaan onnettomuus mainittiin suo-

malaisessa mediassa kuukauden aikana 1 553 kertaa.  Tiedotusvälineiden raportoinnin 

painopiste oli onnettomuuspäivänä ja sitä seuranneena päivänä.  (Oikeusministeriö 

2018a, 15.) 

 

Puolustusvoimien ensitiedote julkaistiin kaksi tuntia onnettomuuden jälkeen ja Twitter 

otettiin käyttöön kolme tuntia onnettomuuden jälkeen. Viestintä ei ollut alkuvaiheessa 

tehokasta. Nopeampi viestintä onnettomuuteen osallisesta yksiköstä olisi helpottanut 

onnettomuuteen liittymättömien varusmiesten läheisen huolta. (Oikeusministeriö 

2018a, 57 ja 59.) 

 

Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö sai pahimman tunnin aikana 350 puhelua ja 

tiedottaja yhteensä noin 300 puhelua. Puheluiden määrä vaikeutti sisäistä viestintää ja 

onnettomuuden jälkihoitoa. (Oikeusministeriö 2018a, 15.) 

 

Puolustusvoimien ja poliisin ohjeiden mukaan suruviestit on toimitettava henkilökohtai-

sesti, mikä ei sovellu nykyaikaiseen viestintäympäristöön, koska tieto onnettomuuksista 

leviää niin nopeasti median ja sosiaalisen median kautta.  Suruviesti omaisille tulee 

toimittaa niin nopeasti kuin mahdollista. (Oikeusministeriö 2018a, 57.) 

 

Sosiaalisen median analyysin mukaan onnettomuus mainittiin 3 873 kertaa seuranta-

jakson aikana, joista Twitter-viestien osuus oli 66 prosenttia (Oikeusministeriö 2018a, 

15). 

 

4.2.4 Turun terrori-isku 

 

Turussa murhattiin kaksi henkilöä ja haavoitettiin kahdeksaa henkilöä perjantaina 

18.8.2018 Suomen ensimmäisessä terrori-iskussa (Varsinais-Suomen käräjäoikeus 

2018). Ensimmäinen hätäpuhelu soitettiin Turun kauppatorilta kello 16.02 ja poliisit 

pysäyttävät tekijän reiteen ampumalla sekä käyttämällä etälamautinta kello 16.05 (Oi-

keusministeriö 2018b, 5-6). 
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Kuva 2. Ensimmäiset Twitter-viestit julkaistiin reaaliaikaisesti (Haavisto 2017 ja Koskela 2017) 

 

Ensimmäiset Twitter-viestit (kuva 2) puukotuksesta julkaistiin reaaliaikaisesti kello 

16.04 ja kello 16.05. Ambulanssissa makaavan tekijän kuva julkaistiin sosiaalisessa 

mediassa kello 16.40 ja BBC uutisoi tapahtumasta ensimmäistä kertaa kello 16.49. 

Turkulaisessa Whatsapp-ryhmässä kuvailtiin tapahtumat todenmukaisesti jo kello 

16.16. Whatsapp-ryhmän viestien mukaan Turun keskustassa oli tapahtunut terrori-

isku, jossa mies juoksi Kauppatorilta Puutorille asti puukottaen ainakin viittä ihmistä 

isolla keittiöveitsellä ja huutaen Allahu akbar. Lisäksi kerrottiin poliisin ampuneen teki-

jää jalkaan. Whatsapp-ryhmän viestit jaettiin ensin Jodel-viestisovelluksessa ja sen 

jälkeen Twitterissä kello 16.50. (Aikio 2017.) Suurin osa Turun terrori-iskun tiedoista oli 

mahdollistaa löytää pelkästään #turku-aihetunnistetta seuraamalla Twitterissä alle tun-

nissa tapahtumien alkamisesta.  

 

 

Kuva 3. Lounais-Suomen poliisin ensimmäiset viestit (Lounais-Suomen poliisilaitos 2017). 

 

Lounais-Suomen poliisi julkaisi ensitiedotteen Twitter-viestillä kello 16.37 ja jatkoi sen 

jälkeen aktiivista viestintää Twitterissä (kuva 3). Ensimmäisissä viestiessä poliisi vah-

visti tapahtumat, pyysi ihmisiä välttämään Turun keskustasta sekä kertoi etsivänsä 

lisää mahdollisia tekijöitä (Lounais-Suomen poliisilaitos 2017). Lounais-Suomen poliisi 

järjesti tiedotustilaisuuden kello 19, johon saakka kaikki viestintä toteutettiin Twitterin 

kautta. Keskusrikospoliisi ilmoitti Twitter-viestillä kello 20.54 ottavansa tutkintavastuun 

Turun puukotusten tutkinnasta (Keskusrikospoliisi 2017).  
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Turun puukotukset aiheuttivat heti tapahtuman jälkeen soittoja hätäkeskukseen, joissa 

kerrottiin samanlaisista tapahtumista muun muassa rautatieasemalla. Poliisi tarkisti 

kohteet, mutta mitään poikkeavaa ei havaittu. Myös Tukholman terrori-iskussa 

7.4.2017 alkoi liikkua huhuja muista vastaavista tapahtumista pian teon jälkeen, mikä 

vaati resursseja niiden selvittelyyn. (Oikeusministeriö 2018b, 13 ja 63). 

 

Sosiaalisen median analyysin raakadata käsitti viikon ajalta yli 60 000 sosiaalisen me-

dian viestiä, joissa oli yli 2,2 miljoonaa sanaa. Analyysin mukaan eniten viestejä Turun 

terrori-iskuun liittyen julkaistiin kahden ensimmäisen tunnin aikana ja toiseksi vilkkaim-

mat tunnit olivat kolmas ja neljäs tunti (kuvio 8.). Sosiaalisen median palveluista vieste-

jä jaettiin eniten Twitterissä ja Facebookissa. Eniten puhuttaneet aiheet olivat poliisi, 

pelko ja viha sekä media. Myös lainsäädäntöä, turvapaikanhakijoita, nuoria ja mielen-

terveysongelmia sekä kansainvälistä terrorismia koskevat aiheet olivat esillä keskuste-

luissa. Iskutapahtuma, uhrit ja tekijä puhututtivat eniten heti tapahtumien alkuvaihees-

sa.  Eniten jaettujen Twitter-viestien joukossa oli muun muassa Lounais-Suomen polii-

silaitoksen, STT: uutisten ja sisäministerin viestejä. (Oikeusministeriö 2018b, 51-53.) 

 

 

Kuvio 8. Sosiaalisen median analyysi julkaistujen viestien määrästä kahden tunnin aikajaksois-

sa. (Oikeusministeriö 2018b, 52). 

 

Väärillä tiedoilla ei ollut selvityksen mukaan merkittävää roolia, mutta huomionarvoista 

on se, että MV-lehti oli kymmenen eniten jaetun sisällön joukossa (Oikeusministeriö 

2018b, 53).  
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Kansalaiset tukeutuivat alkuvaiheessa viranomaisten viestintään ja perinteisiin medio-

ihin (Oikeusministeriö 2018b, 53-54). Kriisiviestintä toteutti Twitterissä melko hyvin on-

nistuneelle valtionhallinnon kriisiviestinnälle asetettua päätavoitetta: oikean tiedon ja-

kamista oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle. Tiedon jakamisen lisäksi viestinnällä 

pyrittiin myös osoittamaan myötätuntoa, auttamaan kriisistä palautumista ja lisäämään 

yhteiskunnallista valmiutta. (Luukkonen 2017, 29-30). 

 

Tutkimusaineiston eniten jaettu viesti oli Keskusrikospoliisin englanninkielinen twiitti, 

jossa kerrottiin tutkintanimikkeiden muuttumisesta terroristisessa tarkoituksessa teh-

dyiksi murhiksi ja murhan yrityksiksi. Eniten tunteita herättivät ne Twitter-viestit, joiden 

tavoitteena oli auttaa kriisistä palautumista. Niihin kohdistui eniten tykkäyksiä, mutta 

myös eniten kielteistä, jopa aggressiivista palautetta. (Luukkonen 2017, 30.) 

 

Televisiossa ja radiossa annettava vaaratiedote ei sovellu terrori-iskun kaltaisiin nopei-

siin tilanteisiin, koska vaaratiedotteen välittämiseen menee noin puoli tuntia. Tutkinta-

ryhmän suosittaa, että ”Sisäministeriö ja Hätäkeskuslaitos kehittävät uusia toimintamal-

leja nopeaan väestön varoittamiseen. Tehokasta olisi varoitusten välittäminen paikalla 

oleviin matkapuhelimiin tekstiviestinä ja sovelluksien avulla (esimerkiksi 112 Suomi -

sovellus). Älypuhelinsovelluksen etuna olisi mahdollisuus kovaääniseen valoja ja tä-

rinää hyödyntävään varoitukseen, monikielisyyteen ja selkeään ohjeistamiseen.” (Oi-

keusministeriö 2018b, 78.) 

 

4.3 Väärät tiedot, huhut ja informaatiovaikuttaminen 

 

 

Tahallaan ja tahattomasti erityisesti sosiaalisessa mediassa levitetyt virheelliset tiedot 

ja huhut ovat kasvava haaste myös poliisille. Propagandan ja informaatiovaikuttamisen 

historia on valtiojohtoisessa toiminnassa, mutta informaatiovaikuttamisen laajasta kei-

novalikoimasta ovat Suomessa jo löytäneet omansa niin äärioikeisto kuin äärivasem-

misto sekä yksittäiset henkilöt. Yksittäisen henkilön tahattomasti levittämät tiedot saat-

tavat olla poliisille yhtä haitallisia kuin suunnitelmallinen informaatiovaikuttaminen.  Po-

liisiin vaikutetaan tiedoilla, jotka ovat vaikeasti tarkistettavissa tai vahvistettavissa. 
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Hybridihäirintä on strategista usean häirinnän muodon yhteiskäyttöä, jonka tavoitteena 

on syventää kohdeyhteisöjen jakolinjoja ja yleistä epävakautta. Hybridihäirinnän muoto-

ja ovat taloudellinen vaikuttaminen, vaalivaikuttaminen ja informaatiovaikuttaminen. 

Hybridihäirinnän tavoitteena on piilotetusti manipuloida kohdeyhteisön näkemyksiä 

siten, että se ottaa vapaaehtoisesti askelia, jotka edistävät hybriditoimijan agendaa, 

heikentävät päätöksentekokykyä ja kykyä vastatoimiin. Piilotettu häirintä voi pahentaa 

poliittisia jakolinjoja ja kiihdyttää erimielisyyksiä suhteessa hallitsevaan poliittiseen lin-

jaan. (Aaltola & Juntunen & Mikkola & Vihma & Wigell 2018, 13 ja 25-26.) 

 

Informaatiovaikuttaminen pyrkii lietsomaan julkista tyytymättömyyttä ja epäluottamusta. 

Venäjä on esimerkiksi suurennellut turvapaikantekijöiden tekemiä todellisia ja huhuttuja 

rikoksia sekä esittänyt näkemyksiä, joiden mukaan liberaalit maat eivät ole halukkaita 

tai kyvykkäitä hallitsemaan maahanmuuttoa.  Eurooppalaiset näkemykset turvapaikan-

hakijatilanteen suhteen ovat olleet ristiriitaisia ja informaatiovaikuttamisen tavoitteena 

on vahvistaa tätä polarisaatioita. (Aaltola ym. 2018, 30.) 

 

Informaatiovaikuttamisen keskeinen keino on vaihtoehtoisen narratiivin eli tarinan luo-

minen virallisen vaihtoehdon tilalle. Vaihtoehtoisten tarinoiden tuottaminen hankaloittaa 

kansalaisten kykyä erottaa fakta fiktiosta, heikentää valtamedian asemaa ja kylvää 

epäluuloa perinteisiä auktoriteetteja kuten viranomaisia kohtaan. Vaihtoehtoisia tarinoi-

ta liikkuu sosiaalisessa mediassa ja valeuutissivustoilla. Epäilyksien lisääminen vallit-

sevaa narratiivia kohtaan lisää myös radikaalien poliittisten näkemysten kiinnostusta ja 

kannatusta. (Aaltola ym. 2018, 30.) Venäjän suurlähetystön suhtautuminen Salisburyn 

tapahtumiin (kuva 4.) ei ole perinteistä diplomatiaa vaan nykyaikaista informaatiovaikut-

tamista. 
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Kuva 4. Venäjän suurlähetystön suhtautuminen Salisburyn tapahtumiin ei ole perinteistä diplo-

matiaa vaan nykyaikaista informaatiovaikuttamista. 

 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan informaatiovaikuttaminen on suunnitelmal-

lista toimintaa, jonka tavoitteena on muuttaa informaatio- ja mielipideympäristöä omien 

tavoitteiden mukaiseksi (Valtioneuvosto 2017, 98). 

 

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantilan (2017) mukaan informaatiovaikutta-

minen on systemaattista vaikuttamista julkiseen mielipiteeseen, yksilön käyttäytymi-

seen ja päätöksentekoon sekä yhteiskunnan toimintakykyyn. Sen strategisena tavoit-

teena on muuttaa kohteen käytöstä.  

 

Ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsän (2015) mukaan informaatiovaikuttaminen 

on mediatilan hallintaa strategisilla narratiiveilla ja siviilien myötävaikutuksella. Tavoit-

teena on saada vastustaja tekemään itselleen haitallisia päätöksiä. 

 

Informaatiovaikuttaminen on tarkoitushakuista valheellisen, virheellisen ja loukkaavan 

sisällön levittämistä. Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on hämmentää ja heikentää 

luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin, viranomaisiin, mediaan ja sitä kautta yh-



 

  40  

 

  

teiskunnan toimintakykyyn. Informaatiovaikuttaminen on saanut uuden vaihteen uusista 

viestintävälineistä ja –teknologioista sekä ihmisten mediankäyttötapojen muutoksesta. 

Informaatiovaikuttaminen on uusi normaali, johon on syytä varautua omaa toimintaa 

kriittisesti arvioiden ja toimintaympäristöä jatkuvasti ja analysoiden. (Toivanen 2017, 

31-32.) 

 

Informaatiovaikuttamisella pyritään vaikeuttamaan vastapuolen päätöksentekoa kiistä-

mällä tai tuhoamalla todisteet. Pitävien todisteiden odottaminen on juuri sitä, mitä vas-

tapuoli haluaa. Odottaessa ei kyetä toimintaan tai päätöksentekoon. Kun kerrotaan 

ääneen vaikeuksista muodostaa tilannekuvaa toiminnan ja päätöksenteon perustaksi, 

ilmoitetaan samalla vastapuolelle, että informaatiovaikuttaminen on tehnyt tehtävänsä. 

Informaatiovaikuttamisella vastataan yleisön haluun ymmärtää syy-seuraussuhteita 

sekä sen tarpeeseen kokea tekevänsä rationaalisia ja loogisia johtopäätöksiä todistei-

den pohjalta. Virallinen tieto koetaan puolueelliseksi, ja siksi sille etsitään vaihtoehtoja. 

Salaliittoteorioiden tarkoituksena on vastata yleisön tarpeeseen selittää tavalla, jolla he 

haluavat sen nähdä. Informaatiovaikuttamisen tehtävänä on viedä tarinaa siihen suun-

taan, johon pelkän totuuden tulkinnalla ei päästä. (Jantunen 2015, 108, 146-148.) 

 

Sosiaalinen media on hämärtänyt sisällön tuottamisen, kuluttamisen ja elinkaaren. Uu-

tisen näköinen julkaisu sosiaalisessa mediassa voi olla uutinen, mainos, propagandaa, 

manipuloitu tai kokonaan valetta. Google, Facebook ja muut merkittävät sosiaalisen 

median ja internetin toimijat ovat kehittäneet algoritmeja, jotka oppivat ymmärtämään 

ihmisten mieltymyksiä ja tarjoamaan niiden mukaista sisältöä. Tavoitteena on ansaita 

huomiota kuten katselukertoja, klikkauksia ja sitä kautta taloudellista voittoa. (Valaskivi 

2018, 4-5.) 

 

Brexit-kampanjan ja Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan takia Oxfordin sanakir-

jan vuoden 2016 sana oli "post-truth" eli totuuden jälkeinen. Oxfordin perustelujen mu-

kaan faktat ovat vähemmän tehokkaita mielipiteiden muokkaajia kuin tunteisiin vetoa-

vat väitteet.  Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet viestintäympäristön täysin. 

Ne vahvistavat ihmisten luontaisia taipumuksia, jotka ovat omia uskomuksia vahvista-

vien informaation etsiminen ja samanmielisten seuraan hakeutuminen. Internetin mah-

dollistama Google-tietämys on tehnyt tiedonhausta nopeaa ja vaivatonta, ettei sen vas-

taanottaminen vaadi reflektointia. Saamme vastauksia nopeasti, mutta yhä harvemmin 

luotettavasti. Valeuutiset ja muu disinformaatio voi sosiaalisessa mediassa näyttää 
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lähes samalta kuin huolella taustoitetut artikkelit. Googlen hakutuloksia ohjaavat algo-

ritmit palkitsevat näkyvyydellä sisältöä, joka parantaa sen mainonnan näkyvyyttä. Algo-

ritmit vahvistavat kuplautumista, koska ne pyrkivät näyttämään käyttäjän toiminnan 

perusteella yhä enemmän mieleisiä sisältöjä. Ihmisten sitoutuminen virheellisiin tietoi-

hin on erittäin voimakasta. Kerran omaksuttuun väärä tietoa on vaikea kumota, jos se 

tukee henkilön maailmankuvaa. Internet myötävaikuttaa mielipiteiden polarisoitumiseen 

tarjoamalla äärimielipiteille aiempaa laajempaa näkyvyyttä. Se voi luoda harhakuvan 

äärimielipiteiden suosiosta ja sitä kautta kasvattaa niiden hyväksyttävyyttä. (Ikäheimo 

2017, 1-4.) 

 

Mölsän (2015) mukaan mielikuvia ja asenteita on helpompi vahvistaa kuin muuttaa ja 

tunteisiin perustuvat käsitykset syntyvät nopeasti. Tunnetaso on nopein tie tulkintaan, 

ei logiikka tai objektiivinen totuus (Jantunen 2015, 158).  

 

Informaatiovaikuttaminen ei aina näyttäydy valtiollisena toimintana vaan sitä käydään 

siviilien ja sivullisten voimin. Suunnitelmallisella sosiaalisen median operaatiolla voi-

daan esimerkiksi nostaa esiin sellaisia teemoja, joihin kohdeyleisön arvellaan tarttuvan. 

(Jantunen 2015, 44, 148.) 

 

Disinformaatio jaetaan perinteisesti valkoiseen, harmaaseen ja mustaan propagan-

daan. Valikoivaa totuus eli valkoinen propaganda on disinformaatiota käyttötarkoituk-

sen takia eli jotain oleellista jätetään tarkoituksella kertomatta. Totuuden ja valheiden 

yhdistäminen on harmaata propagandaa ja täysin keksitty tai valheellinen tieto on mus-

taa propagandaa. (Jantunen2015, 141.) 

 

Mantilan (2017) mukaan informaatiovaikuttamisen havaittuja muotoja ovat kuva-

manipulaatiot, keksityt sosiaalisen median henkilöllisyydet, puolitotuudet ja suoranai-

nen valehtelu, painostaminen, mittasuhteiden vääristely ja valeuutissivustot. 

 

Informaatiovaikuttamisen keinoja ovat väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittämi-

nen, oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö, painostaminen ja trollaaminen (Toivanen 

2017, 30-32). 

 

Vuosikymmenten kuluessa mediasota on kehittynyt äärimmäisen hienostuneeksi Pa-

lestiinan alueella, koska Israelin armeija kokee mediasodankäynnin vähintään yhtä 
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tärkeäksi kuin varsinaisen sodan ja aseellisen taistelun. Lähi-idän mediasodassa 

kamppaillaan sanoista, kuvista ja näkökulmista. Aikaisemmat kriisi- ja konfliktitilanteet 

ovat osoittaneet kuvien voiman. Kun uhreina ovat lapset, on kuvan vaikutus moninker-

tainen. (Kujala 2012, 15, 94, 190.) Sosiaalisen median kuvat ja viestit saavat edelleen 

suurimman näkyvyytensä median kautta (Kotilainen 2014,112). 

 

Kuva 5. Kuvamanipulaatio Katalonian itsenäisyysäänestyksessä. Oikealla alkuperäinen kuva ja 
vasemmalla kuva, johon on lisätty Katalonian lippu (Palo 2017.) 

 

Katalonian itsenäisyysäänestyksessä 1.10.2017 nähtiin suunnitelmallista informaatio-

vaikuttamista, jossa Espanjan poliisi saatiin onnistuneesti näyttämään väkivaltaiselta. 

Sosiaalisessa mediassa esiintyi useita kuvamanipulaatioita. Esimerkiksi yhteen van-

haan kuvaan (kuva 5.) oli lisätty Katalonian lippu ja se jaettiin sosiaalisessa mediassa 

tekstillä "Espanjan poliisi ei epäröi käydä vammaisen kimppuun". Todellisuudessa po-

liisi jahtasi pyörätuolissa istuvan takana olevaa miestä 2011. (Palo 2017.) 

 

Propaganda saa jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja ja voi hyvin informaatioyhteiskun-

nassa. Nykyinen viestintäteknologia mahdollistaa loputtoman propagandan ja journalis-

tisten näkökulmien kyseenalaistamisen. Sosiaalisen median työkalujen myötä kuka 

tahansa voi tuottaa propagandaa. Lähi-idän tilanteessa se on tarkoittanut, että tiedo-

tusvälineiden jälkeen mediasota totuudesta jatkuu internetissä ja erityisesti sosiaalisis-

sa medioissa. Israelissa uskotaan myös kansalaisvaikuttamiseen. Israelin hallituksen 

sivustot tarjoavat kansalaisilleen vinkkejä, miten argumentoida Israelin puolesta ja oi-

koa väärinymmärryksiä. (Kujala 2012, 50, 124.) 
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Informaatiovaikuttaminen voi olla hybridivaikuttamista, poliittisesti motivoitunutta vihan-

lietsontaa, tai vain huvittelua. Slovakia on korruptiossa rypevä siirtymätalous, jossa 

informaatiovaikuttaminen uppoavat ihmisiin, jotka kaipaavat kaaoksen sijaan kontrollia 

ja turvallisuutta. Nationalismi ja kansallisylpeyttä ruokitaan valheilla. Slovakialaisilla 

valeuutissivustoilla muun muassa kiistetään juutalaisten joukkomurha, lietsotaan mus-

limivihaa, haukutaan EU:ta, syytetään mediaa sensuurista ja pelotellaan rokotteilla.  

Epävakaudella tavoitellaan taloudellista hyötyä. Suuri osa slovakialaisista valeuutissi-

vustoista tuottaa rahaa. Kun sisällön ei tarvitse olla totta, sen saa koukuttavaksi ja klik-

kaukset johtavat mainostuloihin. (Kauhanen 2018.) 

 

Suomen ainoa merkittävä valemedia on MV-lehti. Digital News Report 2018 -

kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista vastaajista tunsi MV-lehden ja 5 

% oli vieraillut sivustolla kuluneen viikon aikana. (Nic Newman ym. 2018, 76-77). MV-

lehti menestyi hetken maahanmuutto- ja eliittivastaisilla uutisilla ja salaliittoteorioilla 

tuottaen mainostuloja parhaimmillaan noin 15 000 euroa viikossa ennen kuin Google 

poisti mainokset sivustolta toukokuussa 2015. Facebook sulki MV-lehden keskustelu-

palstan toukokuussa 2017. Tällä hetkellä entinen päätoimittaja on syytettynä Helsingin 

käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja 

törkeästä kunnianloukkauksesta. (Nieminen 2018.) 

 

Julkisessa keskustelussa näkyvät myös trollit, joiden tarkoituksena on häiritä keskuste-

lua esimerkiksi faktojen hämärtämisellä, kuohuttavia ilmaisuja ja kuvia käyttämällä (Iso-

talus & Jussila & Matikainen 2018, 25). 

 

Resonaattorit, trollit tai hyödylliset idiootit ovat epämääräinen joukko sivullisia, jotka 

osallistuvat oma-aloitteisesti ja aktiivisesti informaatiotaisteluihin Venäjän agendan mu-

kaisesti. Resonaattorit ovat yksi informaatiosodankäynnin tärkeimmistä kohdeyleisöistä 

– siis ennen kaikkea informaatiovaikuttamisen uhreja. Resonaattorikulttuuriin kuuluu 

piirre, että tätä vahingollista toimintaa puolustetaan niillä samoilla argumenteilla, joilla 

perustellaan vapaan tiedonvälityksen, avoimen yhteiskunnan ja moniäänisyyden arvoa. 

Heidän viestintä on samalla tavalla yksisuuntaista kuin klassinen propaganda. Sen 

tarkoituksena ei ole vuoropuheluun osallistuminen, vaan vastapuolen hiljaiseksi painos-

taminen ja henkilökohtaiset kostokampanjat. (Jantunen 2015, 45, 148 ja 224.)  
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Informaatiovaikuttamisen motiiveja ovat mahdollisuus vaikuttaa yleiseen mielipitee-

seen, taloudellinen hyöty tai trollaaminen eli muiden ärsyttäminen huvin vuoksi. Äärioi-

keisto on saanut huomiota sosiaalisessa mediassa muun muassa käyttämällä meeme-

jä ja ottamalla kohteekseen toimittajia ja julkisuuden henkilöitä. Informaatiovaikuttami-

nen naamioidaan usein huumorin, satiirin tai parodian muotoon, joiden tavoitetta on 

periaatteessa mahdoton tietää kysymättä sen tekijältä. Hauskuuden ja sananvapauden 

nimissä julkaistaan esimerkiksi rasistisia meemejä. (Lewis & Marwick, 1, 5-7, 27.) Satii-

ri, parodia ja huumori on tehokas tapa levittää kiistanalaisia mielipiteitä (Swedish Civil 

Contingencies Agency 2018b, 25). Rasistiset ja aggressiiviset meemit ovat äärimmäi-

sen yleisiä äärioikeiston verkkoyhteisöissä ja myös valtavirtaisessa sosiaalisessa me-

diassa. Meemejä käytetään suunnitelmallisesti yleisen mielipiteen poliittiseen horjutta-

miseen ja informaatiovaikuttamiseen. Yleisin äärioikeiston käyttämä meemi on Pepe 

the Frog (kuva 6.) ja Facebook on jo ottanut askeleita kieltääkseen osan niistä. (Black-

burn ym. 2018, 1 ja 12). 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki Pepe the Frog -meemistä, joka on informaatiovaikuttamista (Blackburn ym. 

2018, 20.) 

 

Malinformaatio tai maalittaminen henkilöön kohdistuvaa tiedon jakamista haittaa tai 

vahinko aiheuttaen (Hossein & Wardle 2017, 20). Maalittamisella yritetään lannistaa ja 

hiljentää henkilöitä keskustelemasta aiheesta tätä kohtaan suunnatulla vähättelyllä, 

pilkkaamisella ja hyökkäyksellä (Swedish Civil Contingencies Agency 2018b, 26). Se ei 

ole normaalia poliisin tai toimittajan työn asiallisista ja kriittistä arvostelua, vaan se koh-
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distuu henkilöön. Maalittaminen perustuu viestien suureen määrään, joista suurin osa 

tai yksikään ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Tottumattomalle systemaattinen häirintä 

voi tuntua pahalta, vaikka sen takana voi olla vain hyvin pieni joukko ihmisiä.  

 

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eräsen mukaan maalittamisen tarkoituksena 

on horjuttaa instituutioiden luotettavuutta ja uskottavuutta yksilöiden kautta (Erho 

2018). Helsingin poliisin ylikomisaario Jussi Huhtelan mukaan systemaattista häirintää 

harjoittavat yksittäiset henkilöt tai pienet ryhmät (Waddington 2018). 

 

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan puuttumiskeinot 

kampanjoihin, joissa ihmisiä yllytetään toimittajan tai virkamiehen kimppuun, vaativat 

lisää pohdintaa, koska tällä hetkellä rikosoikeusjärjestelmässä asioita hahmotetaan 

yksittäisinä tekoina. (Erho 2018.) 

 

4.3.1 Yksityishenkilön levittämät väärät tiedot 

 

Helsingin Sanomien uutisessa 10.7.2016 ”Musta Barbaari: Poliisi nöyryytti sukulaisiani 

julkisesti” lainataan James Nikanderin Facebook-päivityksestä muun muassa seuraa-

vaa: ”Siviilipoliisit eivät kertoneet, mistä syystä he pysäyttivät siskoni ja äitini, vaan pis-

tivät röyhkeästi heidät rautoihin ja äitini maahan. Siskoni kysyi vielä kertaalleen, että 

miksi heitä kohdellaan näin ja mitä he ovat muka tehneet, johon poliisit eivät vastan-

neet yhtään mitään! Äitini pelkäsi henkensä edestä, ja luuli tulevansa hakatuksi, sillä 

poliisien otteet olivat erittäin röyhkeät.” Samassa uutisessa kerrotaan Helsingin poliisin 

kommentti, että tapahtumien kulusta on tehty rikosilmoitus, jonka tutkinnasta vastaa 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos. (Aalto 2016.) 

 

Helsingin Sanomien uutisessa 10.7.2017 kerrotaan, että ”Rap-artisti Mustan Barbaarin 

eli James Nikanderin äiti ja sisko saivat poliisin vastustamisesta sakkotuomiot Helsin-

gin käräjäoikeudessa tiistaina” (Jokinen 2017). 

 

Edellä kuvattu oli ensimmäinen merkittävä tapaus, jossa poliisin toiminnan arvostelu 

sai merkittävää julkisuutta sosiaalisen median päivityksen kautta, vaikka sille ei käräjä-

oikeuden tuomion perusteella ollut syytä. Helsingin poliisin oli vaikea viestiä asiasta, 

sillä esitutkintalaki kieltää lähtökohtaisesti epäillyn nimen julkistamisen, vaikka tämä 

itse olisi tuonut asian julkisuuteen. Toisaalta Helsingin poliisiin kohdistuneita rikosepäi-

https://www.hs.fi/haku/?query=james+nikander
https://www.hs.fi/haku/?query=james+nikanderin
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lyjä tutkii Itä-Uudenmaan poliisilaitos, eikä asian yksityiskohtainen läpikäynti senkään 

vuoksi ollut mahdollista.    

 

Yksityishenkilön poliisiin liittyvä Facebook-julkaisu sai 3700 tykkäystä, 1300 jakoa ja 

8.12.2017 siitä julkaistiin Helsingin Sanomien viikon luetuin uutinen otsikolla ”Helsinki-

läisnainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman 

henkilöllisyystodistusta liikkeellä olleen naisen putkaan.” Helsingin poliisi ei onnistunut 

ymmärrettävästi perustelemaan toimintaansa. Toisaalta on huomioitava, että vain Hel-

singin Sanomat uutisoi tapauksesta näyttävästi, monet muut mediat eivät. Uutinen ai-

heutti poikkeuksellisen paljon keskustelua. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittajat 

Tommi Nieminen ja Saska Saarikoski kommentoivat uutista (kuva 7.) 

 

Kuva 7. Facebook-julkaisusta syntynyt uutinen aiheutti paljon keskustelua. Esimerkiksi Helsin-

gin Sanomien toimittajat kommentoivat uutista (Nieminen 2017 ja Saarikoski 2017). 

 

Alkuperäinen uutinen julkaistiin perjantaina 8.12.2017, johon Helsingin poliisi vastasi 

tiedotteella maanantaina 11.12.2017. Nykyisen esitutkintalain mukaan poliisi ei saa 

vahvistaa yksityiskohtia, joista voidaan päätellä epäilty tai uhri. Tiedotteessa yliko-

misario Jere Roimu kertoi, että ”Itsenäisyyspäivältä meillä on sellainen esimerkkitapa-

us, ettei konkreettisiin tuntomerkkeihin sopinut henkilö suostunut toistuvista pyynnöistä 

huolimatta kertomaan poliisille henkilötietojaan. Poliisi otti hänet kiinni, koska poliisilla 
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oli perusteltu virkatehtävä selvittää hänen henkilöllisyytensä. Hänet päästettiin pois 

reilu tunti kiinnioton jälkeen, kun hänen henkilöllisyytensä oli varmistunut”. Lisäksi tie-

dotteessa kerrottiin, että ”Poliisin toimintaa arvostellaan joissakin tapauksissa tuomalla 

esiin vain osa yksityiskohdista, eikä julkisuudessa näin ollen ole esillä kaikkia tietoja. 

Poliisi arvioi julkisten ja salaisten tietojen kokonaisuutta ja toimii sen mukaan.” (Helsin-

gin poliisi 2017b). 

 

Esimerkit eivät liity suunnitelmalliseen informaatiovaikuttamiseen. Yksittäisten henkilöi-

den tarinat ovat uskottavia, sympaattisia ja niihin on poliisin kannalta erittäin haastava 

ottaa kantaa. Nykyisessä viestintäympäristössä viestintä epäonnistuu lähes aina, jos se 

ei ole riittävän nopeaa, avointa ja ymmärrettävää.    

 

4.4 Itsensä johtaminen asiantuntijatyössä 

 

Itsensä johtaminen asiantuntijatyössä on tärkeää, sillä omat tavoitteet ja elämäntavat 

vaikuttavat hyvinvointiin sekä henkiseen suorituskykyyn. Työ voi aiheuttaa stressiä, 

mutta kokonaisrasitukseen vaikuttavat kaikki 24 tuntia vuorokaudessa, joista suurin osa 

on vapaa-ajalla. Rankka työ ei vaadi rankkoja huveja, vaan aikaa ja taitoa palautumi-

seen.  

 

Henkinen suorituskyky tarkoittaa koko aivokapasiteetin hyödyntämistä vaikeissa tilan-

teissa ja niistä palautumista. Henkinen suorituskyvyn voi jakaa oman mielen johtami-

seen, sosiaaliseen älykkyyteen, ympäristöön ja tilannetajuun. (Gustafsberg & Åhman 

2017, 21 ja 29-32.) 

 

Tilannetaju on kyky muodostaa kokonaiskuva tilanteen vaikuttavista tekijöistä ja toimia 

tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Tilannetajun kehittäminen auttaa tekemään 

havainnoista mahdollisimman tarkoituksenmukaisia johtopäätöksiä ja toimimaan mah-

dollisemman onnistuneesti. Tilannetaju on kykyä havaita tärkein informaatio ja ymmär-

tää informaation osien keskinäinen merkitys. Se tarkoittaa esimerkiksi kykyä ymmärtää 

moninaista ja yhtäaikaista informaatiota ja havaita siitä oleellinen tai sillä hetkellä tär-

kein tieto. Yhtä tärkeää on havaita, mitä oleellista tietoa saattaa puuttua ja mitkä tie-

doista ovat epävarmoja tai epätarkkoja. (Gustafsberg & Åhman 2017, 21 ja 32-33). 
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Päätöksenteko on ratkaisuvaihtoehtojen luomista ja valitsemista vaihtoehtojen välillä 

Päätöksentekoa vaikeuttaa erityisesti aikapaine. Tilannetajun ja päätöksenteon edelly-

tyksenä on varmistaa, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa tai kysymystä sekä 

olettaa, että tilanteeseen on olemassa parempi ratkaisu tai näkökulma, jota ei vielä ole 

huomattu. (Gustafsberg & Åhman 2017, 13-14 ja 17.) 

 

Mielen kuorma, energiataso, huomion suuntaaminen ja intuitio vaikuttavat tilannetajuun 

ja päätöksentekokykyyn. Stressitason nousu yli sietokyvyn heikentää tilannetajua ja 

päätöksentekokykyä. Myös matala energiataso heikentää ajattelua. Häiriöt ja informaa-

tiotulva vaikeuttavat keskittymistä. Ajattelu kannattaa suunnata ongelmista mahdollisiin 

ratkaisuihin. (Gustafsberg & Åhman 2017, 49 ja 195.) 

 

Viisaat tavat ohjaavat hyvää päivää ja vähentävät stressiä. Omia tapoja ja rutiineja 

kannattaa pohtia ja kehittää säännöllisesti. Keinoja parantaa energiatasoja: ymmärrys 

omaan energiatasoon vaikuttavista asioista, säännöllinen liikunta, riittävä uni sekä ter-

veellinen ja säännöllinen syöminen. (Gustafsberg & Åhman 2017, 234 ja 267.) 

 

 
Kuvio 9. Aki Hintsan malli – paremman elämän ympyrä (Hintsa Performance 2018). 

 

Aki Hintsan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin (kuvio 9.) tarkoitus on lisätä hyvin-

vointia, elämäniloa ja energiaa. Hintsan mallin lähtökohta on omien arvojen, tavoittei-

den, ajattelutavan ja motiivien perinpohjainen tunteminen eli core. Siihen liittyvät kolme 

kysymystä: Tiedätkö, kuka olet? Tiedätkö, mitä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi? 
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Avainkysymys on: oletko tyytyväinen siihen, mihin käytät aikaasi? Ovatko tavoitteesi 

pysyviä, vai vaihtuvatko ne usein? Tavoitteiden pitäisi Hintsan mukaan perustua arvoi-

hin, ei toisin päin. Matkasta nauttiminen sekä tyytyväisyys nykyhetkeen ja hetkessä 

eläminen ovat yhtä keskeisiä asioita. Hintsan mallin ydin on perusarvoista tavoitteita 

kohti ponnistava toiminta. Omien tavoitteiden tunteminen ja omiin arvoihin perustuvat 

valinnat lisäävät hyvinvointia. (Saari 2017, 72, 85, 91-94). 

 

Paremman elämän ympyrän tärkein osa on core eli omat arvot ja tavoitteet. Sitä täy-

dentävät tasa-arvoiset osa-alueet: fyysinen aktiivisuus, ravinto, uni ja palautuminen, 

biomekaniikka, psyykkinen energia ja yleinen terveys. Hintsan mukaan hyvinvointi ei 

ole osien summa vaan tulo. Hyvinvointiympyrä pyörii vain, jos kaikkien osa-alueet ovat 

tasapainossa. (Hintsa Performance 2018.) 

 

Stressi on kehon tila, jossa se mukautuu ja reagoi fyysisesti ja psyykkisesti erilaisiin 

todellisiin tai koettuihin elämän haasteisiin ja muutostilanteisiin. Positiivista stressiä 

ovat esimerkiksi uudet, jännittävät ja ilahduttavat kokemukset. Negatiivisia stressiteki-

jöitä taas ovat esimerkiksi univaje, alkoholin käyttö, epäterveellinen ruokavalio, työ-

stressi, taloudelliset vaikeudet ja ihmissuhteisiin liittyvä stressi. Sopiva stressi liitetään 

usein korkeaan tuottavuuteen työssä, mutta ongelma muodostuu pitkään jatkuvasta ja 

kumuloituvasta stressistä, josta ihminen ei palaudu. Palautumisen tasoa voidaan mitata 

sykevälivaihteluun perustuvat sykemittauksen avulla. Hyvä yöunen aikainen palautu-

minen on tärkein yksittäinen tekijä stressinhallinnan kannalta. Yönaikaista palautumista 

tukevat terveelliset elämäntavat, kuten riittävä määrä liikuntaa sekä terveellinen ruoka-

valio. Raskas liikuntaa ja alkoholin käyttö myöhään illalla heikentävät unen laatua. 

(Firstbeat 2018a.) 
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Kuvio 10. Suomalaisten palautuminen on parasta maanantain ja tiistain välisenä yönä (Fistbeat 
2018b). 

 
Suomalaiset nukkuvat arkena noin 7,5 tuntia ja viikonloppuna yli 8 tuntia (kuvio 10.). 

Unenaikainen palautuminen on parasta alkuviikolla ja kehon kuormitus on korkeinta 

lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä. Arkipäivien säännöllinen rytmi palauttaa aktiivi-

sia viikonloppuja paremmin. Tulokset perustuvat tietokantaan, jossa on analysoitu noin 

150 000 vuorokausimittausta. Iso-Britannian sykevälimittausten tietokanta tuotti saman-

laiset tulokset. Tietokanta sisälsi lähes 5000 henkilön syketietoja. Tutkimuksen mukaan 

palautuminen on heikointa perjantai- ja lauantaiöinä. (Firstbeat 2018b.) 

 

 
 
Kuvio 11. Yli 3 tuntia viikossa liikkuvat palautuvat viikon jokaisena päivänä vähemmän liikkuvia 
paremmin. (Firstbeat 2018d.) 
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Hyvässä fyysisessä kunnossa olevat henkilöt kokivat vähemmän stressiä ja he palau-

tuivat paremmin (kuvio 11). Hyvä palautuminen auttaa jaksamaan stressaavina ajan-

jaksoina. (Firstbeat 2018c.) 

 

Palautuminen on tärkeä työelämätaito. Ilmarisen toimitusjohtaja 53-vuotias Timo Rita-

kallio teki kolmen päivän mittaisen Hyvinvointianalyysin, johon mahtui hallituksen koko-

us, tulosjulkistusinfot henkilöstölle ja medialle sekä televisiohaastatteluita. Firstbeatin 

hyvinvointiasiantuntijan mukaan Ritakallion tulokset ovat hyvin tyypilliset suuren yrityk-

sen johtajalle eli tulokset olivat vaativasta työstä huolimatta keskiarvoa selvästi pa-

remmat. Huippujohtajilla on lähes poikkeuksetta jokin rakas ja mielekäs vapaa-ajan 

harrastus, joka tasapainottaa ja vie ajatukset pois työstä. Ritakallion hyvä kunto selittää 

osaltaan hänen hyvää kykyään palautua myös kiireisen päivän aikana. (Firstbeat 

2018e.) 

5 Kehittämishankkeen toteutus 

 

Edellä kuvattu viestinnän toimintaympäristön muutos on ollut nopea, merkittävä ja se 

jatkuu. Nykyaikaisen viestintäympäristön analysointi ja ennakointi on tärkeä lähtökohta. 

Nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan sisäisesti johtamista, osaamista ja työhyvin-

vointia kehittämällä eli kääntämällä haasteet mahdollisuuksiksi ja vaikuttamalla niihin 

omalla toiminnalla.   

 

Sisäministeri Anne Holmlund edellytti Suojelupoliisin viestinnällisten valmiuksien lisää-

mistä 2007. Päälliköksi valitun Ilkka Salmen mielestä Suojelupoliisilla tuli olla ammatti-

mainen viestintä ja ensimmäinen viestintäpäällikkö aloitti tehtävässä vuonna 2008. 

Suojelupoliisin viestinnän tavoitteet olivat toiminnan oikeutus oikean ja ajantasaisen 

julkisuuskuvan kautta, organisaation viestinnällisen ajattelutavan kehittäminen ja am-

mattimaisen viestintätiimi rakentaminen. (Lehto 2014, 67-68.) Suojelupoliisin esimerkki 

osoittaa, että viestintä on ollut poliisin toiminnan ytimessä vasta vähän aikaa. Johdon 

ymmärrys viestinnän merkityksestä on avain ammattimaisen viestinnän resursoinnille. 

Viestinnällisen ajattelutavan kehittäminen vaatii johdon sitoutumista ja viestinnän am-

mattilaisten osaamista perustella uudet toimintatavat. Toiminnan oikeutus vaatii avointa 

ja osaavaa viestintää. Opinnäytetyön keskeisenä haasteena on viestinnällisen toimin-

tamallin onnistunut perustelu koko organisaatiolle, jotta viestintä olisi aina osa operatii-

visten tilanteiden johtamista.  
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Informaatiovaikuttamisen tavoista tiedetään enemmän kuin siihen vastaamisesta. In-

formaatiovaikuttamiseen vastataan valmistautumalla, toimimalla ja oppimalla. Muualla 

tapahtuneiden informaatiovaikuttamistapausten tutkiminen parantaa ymmärrystä ja 

valmistaa kohtaamaan samoja haasteita myöhemmin. Esimerkit pitää dokumentoida, 

analysoida ja raportoida eteenpäin. Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen on lähem-

pänä taidetta kuin tiedettä. Se ratkaisee avoimen yhteiskunnan resilienssin sekä ovatko 

median ja yleisen mielipiteen haavoittuvuudet lopulta haavoittuvuuksia vai vahvuuksia. 

(Agardh-Twetman & Fjällhed & Nothhaft & Pamment 2018, 109 ja 115.) 

 

Muutosjohtaminen – ja viestintä vaatii kolmea askelta: muutoksen onnistunut perustelu, 

ihmisten kahdenkeskinen kohtaaminen ja rohkaisevat esimerkit muutoksen onnistumi-

sesta. Koneen muutosviestintä toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai-

heessa perehdytettiin avainhenkilöt uuteen strategiaan ja sen toteuttamiseen kehitys-

ohjelmien avulla. Tavoitteena oli saada avainhenkilöstö sisäistämään muutoksen tar-

peen ja sitoutumaan valittuun suuntaan. Toisessa vaiheessa jokaisesta toimipisteestä 

valittiin aktiivisista konelaisista fasilitaattorit, joiden tehtävä oli varmistaa, että jokainen 

esimies keskustelee kasvotusten tiiminsä kanssa muutoksesta, kehitysohjelmista ja 

siitä, miten ne liittyvät kunkin ihmisen omaan työhön. Ennen kuin mitään muutosta voi 

tapahtua, muutos on perusteltava ihmisille. Heidän on ymmärrettävä muutoksen tarve. 

Ensimmäinen askel on vastata kysymyksiin, miksi on syytä muuttua ja miten kannattaa 

muuttua. Kolmannen vaiheen muodostivat parin kuukauden välein lähetetyt toimitus-

johtajan sähköpostit, joissa kerrottiin kehitysohjelmista ja niissä tapahtuneista edis-

tysaskeleista. Koneessa muutoksesta tehtiin positiivinen asia, josta kerrottiin jatkuvasti 

rohkaisevia esimerkkejä. (Alahuhta & Häikiö & Seppänen 2015, 37-47.)  

 

Åbergin (2014c) viisi askelta (kuvio 12.) kohti parempaa nykyaikaista kriisiviestintää 

ovat: ole hyvä eli toimi eettisesti oikein, ennakoi nousevat viestintäkriisit, ole läsnä – 

hiljaisuus viestii ylimielisyyttä, viesti aktiivisesti ja ymmärrettävästi sekä opi jatkuvasti.  
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Kuvio 12. Viisi askelta kohti parempaa digitaalisen ajan kriisiviestintää (Åberg 2014c). 

 

Sprinttijohtamisessa haasteesta luodaan yhteinen ymmärrys, luonnostellaan ratkaisu-

vaihtoehdot, testataan ideaa asiakkailla ja ennen kaikkea kokemuksia hyödynnetään 

oikeiden johtopäätösten tekemiseen ja oppimisen nopeuttamiseen. Myös Lean-

johtamisen keskeinen periaate on, että oppiminen on suorittamista tärkeämpää. 

 

Viestintää voi arvioida kolmella tavalla, jotka ovat itsearviointi, vertaisarviointi ja ulkoi-

nen arviointi, joista tärkein on itsearviointi (Valtioneuvosto 2013, 24). Itsearviointi mah-

dollistaa jatkuvan ja ketterän kehittämisen. Lisäksi poliisin toimintaan liittyvät salassa 

pidettävät tiedot eivät mahdollista yksittäisten tapausten luotettavaa ulkoista arviointia.  

 

Helsingin poliisin operatiivisten tilanteiden viestinnän tärkeimmät kehityskohteet ovat 

dokumentoinnin, mittaamisen, raportoinnin ja oppimisen systemaattisuus. Operatiivis-

ten tilanteiden viestinnässä ennakointi ja varautuminen, viestintä sekä oppiminen ovat 

yhtä tärkeitä vaiheita. Tärkeimmät operatiiviset viestintätilanteet tulee dokumentoida ja 

analysoida säännöllisesti. Dokumentoitua toimintamallia on helppo käyttää seuraavissa 

vastaavissa tapauksissa. Mittaamisen tarkoitus on arvioida, osoittaa ja kehittää viestin-

nän vaikuttavuutta. Raportointi on keino osoittaa toiminnan tuloksellisuus, jakaa onnis-

tumisia ja kehittää viestinnällistä ajattelutapaa. 
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Kerroin opinnäytetyön alustavat havainnot ja kehittämistoimenpiteet Helsingin poliisin 

viestintäpäällikölle ja johtokeskuksen johtajalle huhtikuussa 2018. Alustavien havainto-

jen pohjalta otettiin käyttöön huhtikuusta alkaen kuukausittainen palaveri, jonka tarkoi-

tus on systemaattinen oppiminen. Tärkein osa opinnäytetyön toteutusta oli 10.4.2018 

pidetty yhteensä neljän tunnin koulutustilaisuus viestintätiimille, johon osallistui viestin-

täpäällikkö ja kolme viestintätiimin jäsentä. Koulutuksen kolme teemaa olivat: Turun 

terrori-isku mediaseurannan ja nykyaikaisen viestinympäristön näkökulmasta, väärät 

tiedot, huhut ja informaatiovaikuttaminen sekä itsensä johtaminen asiantuntijatyössä.  

 

Opinnäytetyöprosessi ei sujunut täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan, sillä tiedon 

lisääntyessä palasin uusin silmin samojen kysymysten ja lähteiden pariin, jotka kuvitte-

lin jo aikaisemmin käsitelleeni. Informaatiovaikuttamisen tutkimus on vasta alussa ja 

vuoden 2018 aikana julkaistiin useita mielenkiintoisia tutkimuksia, joita ei ollut käytettä-

vissä prosessin alkaessa.  

 

Lean-johtaminen, sprinttijohtaminen sekä kriisijohtaminen ja -viestintä ovat syklisiä pro-

sesseja, jotka kannustavat aktiivisesti kokeilemaan, analysoimaan ja reagoimaan. Tä-

män kehittämisen syklin omaksuminen lisää ketteryyttä ja joustavuutta sopeutua muu-

toksiin ja shokkeihin oma toimintakyky säilyttäen. Syklinen toimintamalli soveltuu erin-

omaisesti jatkuvaan kehittämiseen ja projektityöhön eli toimintamallia on mahdollista 

käyttää onnistuneesti myös tämän opinnäytetyön jälkeen muissa yhteyksissä.  

6 Kehittämishankkeen tulokset 

 

Operatiivisten tilanteiden ensimmäisten tuntien aikana korostuvat valmius ja kyky vies-

tinnän aloittamiseen pienillä resursseilla osana tilanteen johtamista. Kriisiviestinnän 

aloittaminen sosiaalisessa mediassa on nopeaa, tehokasta ja se onnistuu pienillä re-

sursseilla. Sosiaalinen media tavoittaa suoraan kansalaisia ja median kautta valtaosan 

kansalaisista. Ennakoinnin ja skenaarioiden avulla luodut valmiit viestit mahdollistavat 

viestinnän aloittamisen nopeasti usealla kielellä. Onnistumisten jakaminen ja viestinnäl-

lisen ajattelutavan kehittäminen ovat parantaneet viestintävalmiutta.  

 

Tilannekuva ja –taju ratkaisevat johtamisen ja sitä kautta viestinnän onnistumisen. So-

siaalisen median seuranta- ja analyysikyky on tärkeä osa päätöksenteon tueksi koottua 
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tilannekuvaa. Tilannekuvaa parantavat nykyaikaisen viestintäympäristön ymmärrys 

sekä sosiaalisen median seurantatyökalu. Tärkeintä ovat kuitenkin viestintäammattilai-

sen tilannekuvasta johtamat ratkaisuehdotukset päätöksenteon tueksi.  

 

Nopea ja avoin viestintä sekä poliisin toiminnan onnistunut perustelu kaventavat sitä 

aikaa ja tilaa, jossa väärät tiedot ja huhut sekä informaatiovaikuttaminen pääsevät vai-

kuttamaan. Informaatiovaikuttamisen ymmärrystä tulee jatkuvasti kehittää, sillä sen 

keinot muuttuvat viestintäympäristön ja ajan mukana. Informaatiovaikuttamisen tunnis-

taminen ja siihen vastaaminen vaativat parempaa ja laajempaa yhteystyötä sosiaalisen 

median toimijoiden ja perinteisen median kanssa. Informaatiovaikuttamiseen ei voi vas-

tata vain organisaation sisäisin toimenpitein.  

 

Viestintä on lopulta asiantuntijatyötä, jonka tärkein suorituskyky on ihminen. Teoreetti-

nen viitekehys käsitteli myös itsensä johtamista, koska fyysinen kunto, palautuminen, 

mielen kuorma ja energiataso vaikuttavat tilannetajuun ja päätöksentekokykyyn. Hy-

vässä fyysisessä kunnossa olevat henkilöt kokevat vähemmän stressiä ja palautuvat 

paremmin. Lyhyellä aikavälillä suorituskykyyn ja energiatasoon voi vaikuttaa terveelli-

sellä ruokavaliolla. Itsensä johtamisen tukeminen myös työajan ulkopuolella tulisi olla 

osa työhyvinvointijohtamista. Helsingin poliisin arvokkain tuki työntekijöille on tällä het-

kellä viikoittainen liikuntahetki työajalla.  

 

6.1 Tilannekuvasta johdetut ratkaisuehdotukset päätöksenteon tueksi 

 

Kriisijohtaminen ja -viestintä ovat jatkuva syklinen prosessi, jossa muodostetaan tilan-

nekuva ja tehdään sen perusteella viestintäpäätöksiä (Ruggiero 2017, 59-62). Tilanne-

kuva on käsitys tapahtuneesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä arvio tilanteen 

kehitysvaihtoehdoista. Se luo edellytykset päätöksenteolle ja johtamiselle kaikilla tasoil-

la. Median ja sosiaalisen median tilannekuva on osa yleistä tilannekuvaa. (Valtioneu-

voston kansia 2013, 15). Päätöksenteon tueksi kootun tilannekuvan tulisi olla analysoi-

tu, reaaliaikainen ja ennakoiva (Valtioneuvosto 2017b, 33.) Reaaliaikaisen mediatilan-

nekuvan kokoaminen on välttämättömyys poliisin operatiivisen tilanteen liittyvän johta-

misen ja viestinnän kannalta. (Poliisihallitus 2012, 10.) 

 

Median viestinnällä on merkittävä rooli viranomaisten tilannetietoisuuden muodostumi-

sessa. Kriisiä ratkaistaessa mediavälitteisellä tiedolla on käytännöllinen merkitys, sillä 
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median jäsentämän tiedon avulla kriisitoimijat saavat paremman käsityksen kokonai-

suuksista. Median edustajia voidaan pitää viestinnän ammattilaisina, joilla on taitoa 

yhdistää tietoja ja liittää asioita toisiinsa. Laaja mediakäsitys liittää sosiaalisen median 

osaksi kriisin julkista viestintää. Sen avulla kansalaisilta saatava tilannetieto on viran-

omaisten saavutettavissa. (Pedak 2018, 22.) 

 

Sosiaalisen median seurannan vaiheita ovat valmistautuminen, informaation kokoami-

nen, analysointi ja raportointi.  Valmistumisvaiheessa määritellään tehtävä eli mitä ha-

lutaan seurata, tietää ja raportoida. Seurantaa voidaan toteuttaa seurantatyökalun avul-

la, tutkijalähtöisesti toi niiden yhdistelmänä. Sosiaalisen median informaatio vaatii kriit-

tistä analysointia, joten perinteisen viestintäosaamisen ja analyytikon vaiston yhdistel-

mä tuottavat parhaan lopputuloksen. (Ruggiero 2017, 58.) 

 

Kriisitilanteissa oikeiden tietojen puute ja epävarmuus synnyttää helposti väärinkäsityk-

siä, jota lisää tahaton tai tahallinen väärien tietojen jakaminen. Mediaseuranta on erityi-

sen tärkeää, jotta voidaan vastata ymmärrettävästi kansalaisten ja median tiedontar-

peeseen. (Ruggiero 2017, 64).  

 
Keskusteluteema tai teema on organisaation toimintaan suorasti tai epäsuorasti liittyvä 

asia, jota perustellaan argumenteilla. Leimahduspiste on hetki, jolloin teema alkaa levi-

tä nopeasti. (Åberg 2014a). Luotaamisella tarkoitetaan mediajulkisuuden teemojen ja 

keskusteluargumenttien seuraamista sekä eri toimijoiden tunnistamista ja toimintaym-

päristön viestinnällisten riskien kartoitusta. (Korpiola 2011, 83.) 

 

Onnistunut kriisiin vastaaminen edellyttää tilanteen uhkien ja mahdollisuuksien arvioi-

mista. Kriisiin vastaaminen lähtee kriisityypin tunnistamisesta ja vastaamisstrategian 

valinnasta. Kriisiin voi vastata neljällä tavalla, jotka ovat kieltäminen, vähättely, hyvän 

vahvistaminen ja vastuunotto. (Korpiola 2011, 79. 

 

Tweetdeck on Twitterin ilmainen internetselaimella käytettävä työkalu, joka helpottaa 

Twitterin käyttöä ja seurantaa. Sen avulla voidaan seurata tilejä, aihetunnisteita ja sa-

noja. Se sopii hyvin Twitterin seurantaan, mutta ei mahdollista muiden sosiaalisen me-

dian kanavien tehokasta seuraamista.  

 

Sosiaalisen median seuranta on koettu hyödylliseksi mielenositusten seurannassa ja 

virtuaalisen operaatiotuen yhtenä suurimpana yksittäisenä onnistumisena voidaan pi-
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tää merkittävän mielenosoituksen löytämistä sosiaalisen median kautta, josta ei ollut 

ilmoitettu poliisille etukäteen. Aktiivinen seuranta ja luotaaminen ovat mahdollistaneet 

varautumisen ja puuttumisen moniin tilanteisiin hyvissä ajoin.   

 

Opinnäytetyöprosessissa löytyi kaupallinen seurantatyökalu myös sosiaalisen median 

reaaliaikaiseen seurantaan, josta kahdella muulla suomalaisviranomaisella on hyviä 

kokemuksia. Seurantatyökaluja merkittävämpää on viestintäammattilaisen seurannan 

osumista tekemä analyysi ja toimenpidesuositukset. Virtuaalinen operaatiotuki on löy-

tänyt jälkikäteen arvioituna merkittävimmät tapaukset, mutta niiden merkitystä ja toi-

menpidesuosituksia ei ole aina pystytty riittävän hyvin perustelemaan. Tärkeintä ei ole, 

mitä on tapahtunut, vaan mitä siitä seuraa. Kompleksisessa toimintaympäristössä en-

nustaminen ei ole helppoa, eikä aina mahdollista, joten syy-seuraussuhteiden analy-

sointi jälkikäteen ja oppiminen niistä kehittää viestinnällistä ajattelutapaa.   

 

6.2 Aktiivinen ja taitava viestintä lisää kommunikaatiovaltaa 

 

Konfliktien seuranta muuttui reaaliaikaiseksi jo 1990-luvulla, kun TV-satelliittien ja 

CNN:n ja BBC:n kaltaisten ympäri vuorokauden toimivien uutiskanavien myötä siirryttiin 

suorien uutislähetysten aikakauteen. Lähi-idän kuvaa täydensi Al Jazeeran, joka aloitti 

englanninkielisen palvelun 2003 internetissä ja 2006 satelliittikanavanana. Viimeistään 

silloin Israelin ja palestiinalaisten konflikti muuttui reaaliaikaiseksi mediasodaksi, jonka 

voittajaksi tuli nopein ja parhaiten sekä ymmärrettävämmin suorassa lähetyksessä 

esiintynyt sodan osapuoli. (Kujala 2012, 12.) 

 

Viestintäteknologian kehitys on johtanut mediasotaan, jossa mediaorganisaatioiden 

vaikutus vähenee. Kansalaisvaikuttamisen ja -painostuksen aika luo uudenlaisia aree-

noita, joissa journalistit voidaan ohittaa tai luoda aggressiivisia vastatoimia journalisti-

sen työn kyseenalaistamiseksi. (Kujala 2012, 205.) 

 

Uudesta mediasta on tullut myös journalistien ympärivuorokautinen julkaisukanava ja 

ennen kaikkea tietolähde, jossa näkyvät kansalaisjournalismi, mielipiteet ja propagan-

da. Osa aineistosta on ideologista tai värittynyttä eikä niillä ole mitään luotettavuusvaa-

timuksia. (Kujala 2012, 210-212.) 
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Syyrian sodassa molemmat osapuolet levittivät tietoa pyrkien vaikuttamaan ympäröi-

vän maailma mielikuviin ja toimiin sodan suhteen. Syyrian opposition välittämät kuvat 

kemiallisten aseiden käytöstä löivät läpi onnistuneesti vaikuttaen uutisvälityksen kautta 

mielikuviin ja poliittiseen päätöksentekoon.  Sosiaalisessa mediassa julkaistu viesti voi 

vaikuttaa merkittävästi, jos se resonoi kulttuurisen, ideologisen ja poliittisen ilmapiirin 

kanssa. Muuten viestintä voi kääntyä itseään vastaan. (Kotilainen 2014, 117-118.) 

 

Kujala (2012, 227) kysyy osuvasti, voidaanko kansalaisilta odottaa sellaista medialuku-

taitoa, että viittaus ”Israelin armeijan mukaan” ymmärretään toimittajan epävarmuudek-

si tiedon todenmukaisuudesta ja vaikutusyrityksestä? Lähes aina asiaa pitää seurata 

pidemmän aikaa, ennen kuin lopullinen totuus varmistuu tai edes suurin osa oleellista 

tiedoista on median saatavilla. Mediakuluttajalle armeija saattaa kuulostaa hyvältä ja 

luotettavalta tiedonlähteenä ainakin suomalaisessa kontekstissa.  

 

Sosiaalinen media on johtanut kommunikaatiovallan uusjakoon, jossa media ja muut 

perinteiset auktoriteetit ovat menettäneet kommunikaatiovaltaa, koska se on tullut ta-

savertaisesti kaikkien saataville ja käytettäväksi. Toisaalta taitava viestintä voi lisätä 

kommunikaatiovaltaa. Kommunikaatiovallankumous antaa yksilöille enemmän valtaa ja 

vaatii organisaatioilta aktiivista viestintää, jolla kommunikaatiovalta ansaitaan. (Piha 

2015, 41 ja 222.) 

 

Helsingin poliisilla oli marraskuun lopussa 2017 noin 23900 seuraajaa Twitterissä ja 

heinäkuun lopussa 2018 noin 32300 seuraajaa. Seuraajamäärän kasvu on ollut kah-

deksassa kuukaudessa 8400 eli 35 %. Seuraajien kasvu on arviolta noin 50 % virtuaa-

lisen operaatiotuen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tästä kasvusta noin 1000 

seuraaja tuli Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien #Helsinki2018-tapaamisen johdos-

ta. Helsingin poliisin Twitter-viestinnän suurin kasvu tapahtui Twitter-maratonissa hei-

näkuussa 2017, jolloin seuraajamäärän kasvu oli 4000. Silloin Helsingin poliisi julkaisi 

Twitterissä kaikki poliisitehtävät vuorokauden aikana lähes reaaliaikaisesti. Virtuaalisen 

operaatiotuen läsnäolo sosiaalisessa mediassa myös iltaisin ja viikonloppuisin on edel-

leen lisännyt Helsingin poliisin kommunikaatiovaltaa ja parantanut tuloksellisuutta suh-

teessa muihin poliisiyksiköihin. Virtuaalisen operaatiotuen osuutta kehityksessä ei voi-

da tarkasti eritellä, mutta kokonaisuutena Helsingin poliisin viestintä sosiaalisessa me-

diassa on kehittynyt.  
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Normaali työaika ei riittää sosiaalisessa mediassa kommunikointiin. Se on merkittävästi 

nopeuttanut organisaatioiden tarvetta olla läsnä vuoropuhelussa. Organisaatioissa on 

siirryttävä työryhmistä valmiusjoukkoihin. (Piha 2015, 42-43.) 

 

Mantilan (2017) mukaan median rooli on ratkaiseva, sillä vahva, itsenäinen ja monipuo-

linen media vähentää informaatiovaikutuksen onnistumista. 

 

Sananvapaus kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan, eikä mielipiteitä tule suoralta 

kädeltä leimata informaatiovaikuttamiseksi. Tarkoitushakuista valheiden, virheellisen 

tiedon ja loukkaavan sisällön levittämistä ei tule hyväksyä, sillä vale ei ole mielipide. 

Ihmiset tulkitsevat todellisuutta tarinoiden avulla. Jos asiasta parhaiten tietävä ihminen 

tai organisaatio ei kerro tarinaa kiinnostavasta tapahtumasta, sen kertoo joku muu 

(Toivanen 2017, 31-32).  

 

75 % Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksen vastaajista uskoo median vastuu-

seen ja 71 % sosiaalisen median palvelujen vastuuseen ratkaista informaatiovaikutta-

misen ongelmia, koska suurin osa kritisoiduista uutisista on valtamedian tuottamia, eikä 

kokonaan valheellisia tai informaatiovaikuttamistarkoituksessa tuotettuja. 60 % euroop-

palaisista haluaa viranomaisten tekevän enemmän ongelman ratkaisemiseksi. (Nic 

Newman ym. 2018, 9.) 

 

Tšekissä informaatiovaikuttamista on alettu torjua strategisesti osana sisäistä turvalli-

suutta Twiitti kerrallaan. Tavoitteena on tunnistaa vaikutuskampanjat nopeasti ja oikoa 

valheet ennen niiden leviämistä. (Turtiainen 2016.) 

 

Saksassa on otettu 2018 käyttöön laki, joka velvoittaa sosiaalisen median yritysten 

poistaa vihapuhe viipymättä. Se ei ole ongelmaton, mutta oikeansuuntainen toimenpi-

de. (Valaskivi 2018, 6.) 

 

Myös Tanska vahvistaa resilienssiä vaaleihin ja demokratiaan kohdistuvaa informaatio-

vaikuttamista vastaan. Tanskan ulkoministeriö ja tiedustelupalvelu ovat vahvistaneet 

disinformaation seuraamista, sillä Tanskan tiedustelupalvelu on arvioinut raportissaan, 

että Venäjä voi kohdistaa Tanskaa vastaan informaatiovaikuttamista lyhyellä varoitus-

ajalla tai ilman varoitusaikaa. Se voi liittyä vaaleihin tai Itämeren alueen laajempaan 

vaikuttamisyritykseen. On todennäköistä, että Venäjän informaatio-operaatiot Balttian 
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maissa, Ruotsissa ja Suomessa johtavat suurempaan kiinnostukseen myös Tanskan 

osalta. Tanskan vastatoimenpiteisiin kuuluu dialogi median, poliittisten puolueiden sekä 

sosiaalisen median toimijoiden kuten Twitterin ja Facebookin kanssa yhteistyön kehit-

tämiseksi. (Ministry of Foreign Affairs of Denmark 2018.) 

 

Informaatiovaikuttamiseen vastaamisen strategioita ovat muun muassa hiljaisuus, kiis-

täminen, epäsuora kiistäminen ja aloitteen ottaminen (Sirén 2011, 211). Helsingin polii-

sin liittyviä vääriä tietoja ja huhuja on sosiaalisessa mediassa niin paljon, että kaikkia ei 

ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kommentoida. Hiljaisuus on hyvä strategia 

epämääräisiin ja pieniin huhuihin.  Esitettyjen väitteiden kiistäminen kohta kohdalta on 

paras strategia, jos se pystytään tekemään. Taitavaan informaatiovaikuttamiseen pys-

tyy harvoin heti vastaamaan kiistämällä kaiken uskottavasti perustellen. Epäsuorassa 

kiistämisessä kiistetään jokin esitetyistä väitteistä ja se on usein käyttökelpoinen, koska 

informaatiovaikuttamisessa liioitellaan tai vääristellään asiaa. Aloitteen ottaminen eli 

asian aktiivinen esiintuominen omasta näkökulmasta on hyvä vaihtoehto, jos väitteet 

eivät ole heti todistettavissa vääriksi.  

 

Julkisuudessa esitetyt merkityksellisiin virheellisiin ja harhaanjohtaviin tietoihin tulee 

reagoida nopeasti oikealla tiedolla (Valtioneuvoston kanslia 2016, 13). Läpinäkyvyys on 

keskeinen osa informaatiovaikuttamiselta suojautumista eli kerrotaan asioista oma-

aloitteisesti ja avoimesti (Jantunen 2015, 315).  

 

Venäjän nykyisten informaatio-operaatioiden rajatusta menestyksestä huolimatta Suo-

men on panostettava viranomaisviestinnän nopeuteen, tilannekuvaan ja selkeyteen. 

Suomalaisviranomaisten tulee tiedostaa, että paras lääke informaatiovaikuttamiseen on 

avoin viestintä. (Martikainen ym. 2016, 62.) 

 

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kohdistettu mielipidevaikuttaminen yleistyy. Ar-

vomaailman sirpaloituminen tekee yhteiskunnasta haavoittuvaisemman tarkoitukselli-

selle väärään tietoon perustuvalle informaatiovaikuttamiselle, jonka yhtenä tavoitteena 

on lisätä vastakkainasettelua. Informaatiovaikuttamiseen vastataan strategisella turval-

lisuusviestinnällä, joka tarkoittaa ajankohtaisten ilmiöiden tunnistamista ja niihin liittyvi-

en oikeiden tietojen jakamista johtovastuussa olevan viranomaisen toimesta. (Sisämi-

nisteriö 2016, 29-30, 39). 
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Viestintäosaaminen korostuu maailman muuttuessa entistä monimutkaisemmaksi. Pa-

ras viestinnän vaikuttavuus saavutetaan aktiivisella, avoimella ja rohkealla viestinnällä. 

Rohkeaa viestintäkulttuuria edistäviä toimintatapoja on suositeltavaa kehittää turvalli-

suustoimijoiden strategisen ohjauksen kautta. (Nikander & Timonen 2016, 23.)  

 

Informaatiosodankäynti eli taistelu informaatiosta on muuttunut kokonaisvaltaiseksi 

strategiseksi viestinnäksi. Puolustusvoimien informaatio-operaatiot ja julkisuuden hoi-

don suunnittelun, rakentamisen ja käytön merkitys on tulevaisuudessa yhtä tärkeää 

kuin perinteisten sotilaallisien suorituskykyjen ja niiden käytön tuli perustua valtionhal-

linnon yhteiseen narratiiviin kaikissa valmiustiloissa. (Huhtinen & Toivettula & Sirén 

2011, 3-4.) 

 

Strateginen viestintä pystyy harvoin muuttamaan vastaanottajien vallitsevia käsityksiä 

ja vaikuttamaan ideologiseen asemoitumiseen, mutta ketterä ja näköaloja avaava vies-

tintä voi voittaa puolelleen uusia sydämiä visuaalisessa ja dynaamisessa sosiaalisen 

median sodassa. (Kotilainen 2014, 122.) 

 

6.3 Luotettava, nopea ja avoin viestintä lisää poliisin toiminnan vaikuttavuutta 

 

Yhteiskunnan eri toimijoiden mielikuva poliisista muodostuu pitkälti toimittajien tekemi-

en uutisten kautta (Puustinen 2017, 7). Kielteinen julkisuus voi vahingoittaa poliisin 

mainetta. Median toimintamekanismien ymmärtäminen vaikuttaa maineen ylläpitämi-

seen ja auttaa julkisuuden hallinnassa. (Puustinen 2017, 252). 

 

Viestintä on poliisin kriittinen menestystekijä sillä median ja kansalaisten on mahdoton-

ta luotettavasti arvioida poliisin operatiivisen toiminnan tehokkuutta. Toimintaa arvioi-

daan korostetusti viestinnän muodostamien mielikuvien kautta. Media ja kansalaiset 

saattavat arvioida poliisin toiminnan tehottomaksi tai epäonnistuneeksi, jos ulkoisen 

kriisiviestinnän katsotaan epäonnistuneen. (Pedak 2018, 74). 

 

Poliisin maine muodostuu henkilöstön toiminnasta, käyttäytymisestä ja pukeutumisesta 

sekä organisaation sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Luottamusta poliisin tukevat 

ystävällisyys, ammattitaito ja nopea reagointi (Puustinen 2017, 238-239). Median uuti-

sointi vaikuttaa merkittävästi mielikuviin poliisista ja sitä kautta maineeseen (Luotonen 

2014, 54 ja 59).  
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Viestinnän onnistumista ja vaikuttavuutta tulee arvioida suhteessa asetettuihin tavoit-

teisiin. Arvioinnin ja oppimisen tarkoituksena on viestinnän kehittäminen siten, että 

kansalaisten, median ja keskeisten sidosryhmien odotuksiin ja tiedontarpeisiin kyetään 

vastaamaan eri tilanteissa. (Valtioneuvoston kanslia 2016, 9.) Viestinnän toimivuuden 

arvioinnissa keskeistä on asettaa mitattavissa olevat tavoitteet, määritellä tulemat, joita 

halutaan mitata, määritellä halutut vaikutukset sekä linkittää viestinnän tavoitteet orga-

nisaation tavoitteisiin (Åberg 2011). 

 

Poliisihallitus mittaa vuosittain poliisin mainetta, mikä on tärkein vaikuttavuuden mittari. 

Mainetutkimus sopii pitkän aikavälin maineen tutkimiseen, mutta kehittämishankkeen 

tavoitteena oli löytää Helsingin poliisin viestinnän ja erityisesti virtuaalisen operaatiotu-

en toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen sopivia mittareita.  

Toimintaympäristön muutoksen takia viestintäosaamisen tarve kasvaa ja strategisen 

viestinnän ymmärryksen lisäksi edellytetään nopeaa reagointia ja tehokasta viestintää 

myös yksittäisissä yllättävissä tilanteissa. Hyvät teot on tehtävä näkyväksi viestinnällä. 

(Luotonen 2014, 62-63.)  

 

Organisaatioiden on löydettävä hallintaa parempi tapa rakentaa ja johtaa mainetta ha-

luttuun suuntaan. Organisaation tulee rakentaa kyvykkyyttä reagointiin ja ketteryyteen. 

Lisäarvo syntyy sisäisestä ja ulkoista kommunikaatiosta eli organisaation on tehtävä 

tarkoituksensa ja toimintansa ymmärrettäväksi yleisölle ja yhteiskunnalle. Erinomainen 

maine perustuu erinomaisiin tekoihin, joista kertominen ja vuoropuhelu sidosryhmien 

kanssa muodostavat organisaation maineen (Piha 2015, 7, 47, 72, 76, 185 ja 203).  

 

Viestinnän mittaaminen suomalaisissa organisaatioissa 2017 tutkimuksessa haastatel-

tiin 152 viestinnän vaikuttajaa. 96 % vastaajista pitää viestinnän mittaamista erittäin tai 

melko tärkeänä ja 66 % uskoo mittaamisen merkityksen kasvuun, mutta 25 % ei ole 

asettanut mitattavia viestintätavoitteita. (Nelimarkka & Roman 2017, 2-5.) 

 

Helppoja mittareita seurataan eniten: 94 % seuraa seuraajien määrää sosiaalisessa 

mediassa ja 78 % viestien läpimenoa sosiaalisessa mediassa. 72 % seuraa me-

diaosumien laatua ja pääviestien läpimenoa uutisissa. Puolet vastaajista kokee koko 

viestinnän mittaamisen prosessin selkeästi suunnitelluksi ja johdetuksi. 88 % käyttää 

mittareita jatkuvaan seurantaan, joka nopeuttaa reagointia ja 82 % arvioi viestinnän 
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tavoitteiden saavuttamista. 43 % vastaajista haluasi kehittää viestinnän mittaamispro-

sessin kytkemistä osaksi organisaation tavoitemittareita. Tämä oli suosituin kehitys-

kohde. 77 % kokee, ettei viestinnän hyötyä organisaation tulokseen pystytä osoitta-

maan. (Nelimarkka & Roman 2017, 7, 16-25.) 

 

Helsingin poliisi arvioitiin 2017 Suomi-Twitter vaikuttajien sijalle 49. Datan mukaan Hel-

singin poliisi twiitit ansaitsevat kuukaudessa keskimäärin lähes miljoona näyttökertaa. 

Arviointihetkellä vaikuttavampia valtionhallinnon organisaatioita Twitterissä olivat vain 

Valtioneuvosto, Tasavallan presidentin kanslia ja Helsingin kaupunki. (Lahti 2018.) 

 

Helsingin poliisin operatiivisen toiminnan viestintä näkyy päivittäin Suomen suurimmis-

sa medioissa, jotka ovat Yleisradio, MTV, Helsingin Sanomat, Iltasanomat ja Iltalehti. 

Tärkeimpien medioiden uutiset ja sosiaalisen median reaktiot ovat lyhyen aikavälin 

viestinnän vaikuttavuuden tärkeimmät mittarit ja niiden perusteella päivitetään tilanne-

kuvaa ja lisäviestinnän tarvetta. Sosiaalisen median reaktioiden kokonaisuus kertoo 

hyvin nopeasti poliisin toiminnan ja viestinnän onnistumisesta. Poliisi tavoittaa kansa-

laiset edelleen pääasiassa median kautta, joten toimittajien palaute tulee käsitellä eri-

tyisen huolellisesti.  

 

Helsingin poliisi joutui käyttämään asetta 11.6.2018 ja tähän liittyvästä viestinnästä tuli 

tärkeää palautetta toimittajilta, jota on syytä käyttää viestinnän kehittämiseen (kuva 8.).  

 

 

Kuva 8. STT:n uutispäällikkö ja MTV:n rikostoimittaja antoivat tärkeää palautetta (Lehtovaara 

2018 ja Sipilä 2018.) 
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Helsingin poliisin viestintä Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien #HELSINKI2018-

tapaamisessa sai kiitosta erityisesti neljästä kielestä ja aktiivisuudesta (kuva 9.). Ilta-

lehden mukaan ”Poliisi todisti ammattitaitonsa Helsingissä ja viesti siitä näyttävästi” 

(Salminen 2018). 

 

 
Kuva 9. Helsingin poliisin viestintää kiittivät valtioneuvoston viestintäjohtaja ja Turun yliopiston 
mediatutkimuksen dosentti. (Anttikoski 2017 ja Puro 2018.) 
 
 

Luotettava, nopea ja avoin viestintä lisää poliisin operatiivisen toiminnan näkyvyyttä, 

ymmärrettävyyttä, hyväksyttävyyttä ja lopulta strategian vaikuttavuutta (kuvio 13.).  

 

 

Kuvio 13. Luotettava, nopea ja avoin viestintä lisää poliisin toiminnan vaikuttavuutta.  
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Vaikuttavuus saavutetaan reaaliaikaiseen tilannekuvaan perustuvilla toimenpiteillä, 

jotka edistävät organisaation tavoitteita ja vastaavat kansalaisten sekä median tiedon-

tarpeeseen. Luotettavuus on poliisin toiminnan perusta eli annettujen tietojen on oltava 

oikeita, riittäviä ja ymmärrettäviä. Viestinnän nopeuden merkitys on Helsingin poliisissa 

sisäistetty hyvin. Nopea ja luotettava viestintä ei kuitenkaan riitä, mikäli annetut tiedot 

ovat liian niukkoja tai poliisi ei pysty ymmärrettävästi perustelemaan ja oikeuttamaan 

toimintaansa. Poliisin toiminnan onnistunut perustelu on viestinnän tuottama lisäarvo, 

joka parantaa operatiivisen toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitetilassa kansalaiset ja me-

dia kokee, että Helsingin poliisi auttaa, toimii ja ratkaisee nopeasti sekä kertoo siitä 

avoimesti. Onnistumista voidaan lyhyellä aikavälillä arvioida median julkaisemien uutis-

ten sekä kansalaisten ja toimittajien sosiaalisen median reaktioiden perusteella.  

 

Tavoitteenasettelu ja mittaaminen ovat viestinnän kehittämisen perusta (taulukko 2.). 

Vaikuttavuutta verrataan suhteessa panoksiin. Viestinnän mittaamisessa tulee käyttää 

määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Logiikkaketju jaetaan panokseen, toimintaan ja 

tuotokseen, vaikutukseen sekä vaikuttavuuteen. (Macnamara 2016.) 

 

 

 Panostus  
viestintään  
(Inputs) 

Toiminta  
(Activities and 
Outputs) 

Operatiivinen 
vaikutus  
(Outcomes) 

Strateginen 
vaikuttavuus 
(Impact) 

Tavoite Viestinnän tilan-
nekuva, suunnit-
telu, toteutus, 
arviointi ja kehit-
täminen tukee 
organisaation 
tavoitteita.  

Operatiivinen vies-
tintä vastaa medi-
an ja kansalaisten 
tiedontarpeeseen 
oikeilla tiedoilla 
tapahtumasta. 

Operatiivisen 
toiminnan tehos-
taminen viestin-
nän tuottamalla 
lisäarvolla.  

Tavoitemielikuva: 
”Helsingin poliisi 
auttaa, toimii ja 
ratkaisee nopeasti 
sekä kertoo siitä 
avoimesti”. 

Mittaa-
minen 

Suorituskyky-
vaatimusten 
mukainen vies-
tintävalmius: 
resurssit, osaa-
minen ja kustan-
nustehokkuus. 

Mediatilannekuva 
ja analyysi: ensi-
reaktiot mediassa 
ja sosiaalisessa 
mediassa. Lisä-
viestinnän tarve? 
Nopeus ja ymmär-
rettävyys. 

Analyysi vaiku-
tuksesta julki-
suudessa: Vies-
tien läpimeno 
TOP5 medioissa 
ja uutisten sävy 
sekä sosiaalisen 
median tilastot. 

Kansalaisten ja 
toimittajien palaute 
sosiaalisessa me-
diassa.  

 
Taulukko 2. Viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen malli lyhyellä aikavälillä. Mukaillen lähteestä 

Macnamara 2016. 
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6.4 Tulosten varmentaminen 

 

Tulosten varmentamiseksi vertaillaan alkutilannetta lopputilanteeseen, tarkastellaan 

opinnäytetyölle asetettuja mittareita ja eritellään ne toimenpiteet ja muutokset, jotka 

ovat tapahtuneet opinnäytetyöstä riippumatta osana Helsingin poliisin normaalia kehit-

tämistä.   

 

Kehittämistehtävän arviointi mittarien perusteella 

 Alkutilanteen vertailu lopputilanteen on esitetty taulukossa 3. 

 Operatiivisten tilanteiden viestintä on avointa ja vaikuttavaa: Avoimuuden ja 

vaikuttavuuden yhteys osoitettu (kuvio 13.) Onnistumisten jakaminen on kehit-

tänyt viestinnällistä ajattelutapaa avoimempaan suuntaan. 

 Sosiaalisen median seuranta on osa tilannekuvaa: kyllä.  

 Informaatiovaikuttamisen ymmärrys on parantunut: kyllä.  

 Viestinnän mittaaminen ja kehittäminen on systemaattista: kyllä.  

 

 

 

 

Taulukko 3. Opinnäytetyön alku- ja lopputilanteen vertailu.  

 

Alkutilanne Lopputilanne 

Operatiivisten tilanteiden viestinnän mit-

taaminen ja kehittäminen ei ole syste-

maattista. 

Osoitettu systemaattisen oppimisen ja 

kehittymisen merkitys suorituskyvyn kehit-

tämiselle. Suorittamisesta oppimiseen.  

Kuukausittainen palaveri otettiin käyttöön 

huhtikuusta 2018 ja kokemusten perus-

teella se muutettiin viikoittaiseksi elo-

kuussa 2018. Toimintatapa on ennakointi, 

viestintä ja oppiminen. 

Operatiivisten tilanteiden viestinnän ko-

kemuksia ei dokumentoida systemaatti-

sesti, vaan ne jäävät pienen piirin tietoon. 

Viikoittainen uusien ja mielenkiintoisten 

tapausten raportointi koko johtokeskuk-

sen henkilökunnalle sähköpostilla ja Ca-

se-esimerkkien tallentaminen kaikkien 

johtokeskuksen työntekijöiden saavutet-
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tavaksi huhtikuussa 2018.  

Operatiivisten tilanteiden viestinnän vai-

kuttavuudelle ei ole sopivaa mittaria.  

Viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen 

malli suhteessa tavoitteisiin (Taulukko 2.).  

Viestinnän aloittaminen perustuu paikalla 

olevan henkilöstön osaamiseen ja kielitai-

toon. 

Ennakoidaan skenaarioiden avulla erilai-

sia tilanteita ja suunnitellaan julkaisuval-

miita viestejä suomeksi, ruotsiksi ja eng-

lanniksi. Toteutettu marraskuussa 2017. 

Operatiivisten tilanteiden viestintä on läh-

tökohtaisesti avointa, mutta poliisin toi-

mintaa ei aina pystytä perustelemaan 

riittävän hyvin. 

Kuvio 13. Luotettava, nopea ja avoin vies-

tintä lisää poliisin toiminnan vaikuttavuut-

ta. Avoimen viestinnän tuloksellisuuden 

osoittaminen.   

Sosiaalisen median seuranta on manuaa-

lista eikä havaintoja osata perustella riit-

tävän hyvin. 

Sopiva seurantatyökalu löytyi toukokuus-

sa 2018 ja sen käyttöönoton valmistelu 

alkoi elokuussa 2018. Tilannekuvasta 

johdetut ratkaisuehdotukset päätöksente-

on tueksi tunnistettu tärkeäksi.  

Informaatiovaikuttamista ei ole riittävästi 

käsitelty poliisin näkökulmasta. 

Pidin informaatiovaikuttamiseen liittyvän 

koulutuksen opinnäytetyön tietoperustan 

avulla viestintätiimille 10.4.2018.  

Viestintä on asiantuntijatyötä, jonka tär-

kein osa on ihminen.  

Pidin itsensä johtamiseen liittyvän koulu-

tuksen opinnäytetyön tietoperustan avulla 

viestintätiimille 10.4.2018. 

 

 

Hyvä lähtötilanne oli haastava merkittävän muutoksen aikaansaamisen kannalta. 

Opinnäytetyön avulla on osoitettu jo olemassa olevia vahvuuksia: ajantasaiset viestin-

täohjeet, tehokas viestintäkanava Twitter ja julkisten tietojen perusteella Suomen vi-

ranomaisten paras viestintävalmius myös iltaisin ja viikonloppuisin. Nämä osa-alueet 

olivat kunnossa, eikä niihin ollut syytä ehdottaa kehittämistoimenpiteitä. 

 

Kehittämistoimenpiteistä esimerkiksi informaatiovaikuttamisen ymmärryksen paranta-

minen koulutuksella ei aiheuttanut mitään käänteentekevää muutosta opinnäytetyön 

tutkimusjaksolla, mutta haasteiden ennakointi on Helsingin poliisin kannalta merkittä-

vää.  
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Lean- ja sprinttijohtaminen korostavat oppimisen tärkeyttä sekä työhyvinvoinnin merki-

tystä. Molempien teemojen määrätietoinen vahvistaminen pystytään tekemään pienin 

kustannuksin. Ennakoinnin, viestinnän ja oppimisen systemaattinen kehä auttaa vies-

tinnän kehittämisessä ennen kaikkea tämän opinnäytetyön jälkeen ja on hyvin sovellet-

tavissa myös muualla. 

 

Kuvio 14. Ennakoinnin, viestinnän ja oppimisen systemaattinen ja syklinen kehä. 

 

Liiketoiminnan kehittämisen systemaattinen näkökulma todensi monet viestinnän toi-

mintatavat oikeiksi, teki näkyvämmäksi viestinnän vaikuttavuuden ja ennen kaikkea 

onnistui perustelemaan ja oikeuttamaan avoimuuden merkityksen poliisin operatiivisten 

tilanteiden viestinnässä. Avoimuuden merkityksen onnistunut perustelu sisäisesti on 

ratkaiseva askel, jotta poliisin toimintaa voidaan onnistuneesti perustella ulospäin.  

 

Esittelin tulokset elokuussa 2018 Helsingin poliisin viestintäpäällikkö Jukka Matilaiselle 

ja johtokeskuksen johtaja Jussi Huhtelalle sekä kysyin heidän arviota kehittämistehtä-

vän onnistumisesta syyskuussa 2018. Kysymykset on johdettu Metropolia ammattikor-

keakoulun Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon palaute-

lomakkeesta, jonka avulla kysytään toimeksiantajan näkemystä tutkimuksellisen opin-

näytetyön onnistumista. (Metropolia ammattikorkeakoulu 2015.) 

 

Mikä kehittämistehtävän merkitys on ollut työelämäkumppanille ja operatiivisen viestin-

nän kehittämiselle? 
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”Juuson analyyttisyys on juuri se mitä organisaatiossa ja erityisesti viestinnässä on 

kaivattu. Juuson on tunnistanut hyviä kehittämiskohteita, ja osa niistä on jo ansiokkaas-

ti laitettu täytäntöön, osa vaatii vielä paneutumista. Kehittämistehtävä on viestinnällis-

ten pullonkaulojen tunnistamisen kannalta siis merkittävä.” (Matilainen 2018b.) 

 

”Kehittämistehtävä on ollut keskeisessä osassa luomassa uutta operatiivisen viestin-

nän toimintamallia Helsingin poliisilaitokseen sekä myöhemmässä vaiheessa myös 

koko poliisihallintoon. Materiaali on lisäksi jaettu poliisipäällikölle sekä poliisin ylijoh-

toon.” (Huhtela 2018b.) 

 

Mikä kehittämistehtävän tuoma muutos on ollut organisaation kannalta merkittävin? 

 

”Mielestäni merkittävin, vaikkakin yksinkertainen huomio, oli tiedon jakaminen erikseen 

järjestetyissä kuukausittaisissa - ja tätä nykyä viikoittaisissa palavereissa.” (Matilainen 

2018b.) 

 

”Operatiivisen viestinnän merkitys on saatu jalkautettua johtokeskuksen henkilöstön 

sekä poliisilaitoksen johdon tietoisuuteen. Toimintakulttuuri ei koskaan muutu ellei arki-

työ muutu ja tässä on nyt onnistuttu.” (Huhtela 2018b.) 

 

Mikä kehittämistoimenpide ei ole saavuttanut toivottua muutosta ollenkaan tai se on 

ollut vaikutuksiltaan vähäinen? 

 

”Sosiaalisen median seuranta on toistaiseksi vieläkin manuaalista, mutta tarve on tun-

nistettu ja mahdollisia työkaluja kartoitetaan.” (Matilainen 2018b.) 

 

”Tavoitteet on jopa ylitetty, joten mikään toimenpide ei ole jäänyt vaikutuksiltaan vähäi-

seksi.” (Huhtela 2018b.) 

 

Onko organisaatiossa tapahtunut oppimista, joka on muodostunut pysyväksi toiminta-

tavaksi? 

  

”Kieliasiat on nyt paremmin mietitty, palaverikäytänteitä on kehitetty ja erilaisiin viestin-

nällisiin ja operatiivisiin skenaarioihin on varauduttu paremmin.” (Matilainen 2018b.) 
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”Kyllä, johtokeskuksen arki on muuttunut ja laajemmin myös koko poliisihallinnon arki 

on muutoksen tiellä.” (Huhtela 2018b.) 

7 Johtopäätökset 

 

Helsingin poliisilla on toimivaltaansa liittyvissä operatiivisissa tilanteissa johto- ja vies-

tintävastuu. Sosiaalinen media, väärät tiedot, huhut ja informaatiovaikuttaminen ovat 

osa nykyaikaista viestintäympäristöä, jossa poliisin viestinnän tulee alkaa välittömästi, 

kun jotain yllättävää tapahtuu. Kansalaisten ja median tiedontarve on suurin yllättävien 

tapahtumien ensimmäisten tuntien aikana. Kompleksinen ja nopeasti muuttuva toimin-

taympäristö korostaa ennakoinnin ja oppimisen tärkeyttä. Kompleksisia tilanteita ker-

rannaisvaikutuksineen ei voi täysin ennakoida ja siksi oppimiseen on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota.  

 

Poliisin operatiivisissa tilanteissa viestintä on osa onnistunutta johtamista, osa tilanne-

kuvaa ja osa tilanteen hoitamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Sosiaalisen median seu-

ranta- ja analyysikyvyn merkitys korostuu nykyaikaisessa viestintäympäristössä osana 

päätöksenteon tueksi koottua tilannekuvaa ja ratkaisuehdotuksia.  

 

Kriisiviestinnän aloittaminen sosiaalisessa mediassa on nopeaa, tehokasta ja se onnis-

tuu pienillä resursseilla. Sosiaalinen media tavoittaa suoraan kansalaisia ja median 

kautta valtaosan kansalaisista. Operatiivisten tilanteiden viestintävalmius ja suoritusky-

ky perustuu ennakointiin, jossa on huomioitu erilaiset skenaariot ja laadittu suunnitel-

mat niiden varalle. Erinomainen ennakointi mahdollistaa viestinnän aloittamisen yllättä-

vissä tilanteissa useilla kielillä pienistä resursseista huolimatta. Tärkeimpien operatiivis-

ten tilanteiden viestinnän systemaattinen mittaaminen, dokumentointi, oppiminen sekä 

onnistumisten jakaminen helpottavat toimintaa vastaavissa tilanteissa, kehittävät vies-

tinnällistä ajattelutapaa organisaatiossa ja parantavat lopulta viestinnän sekä koko Hel-

singin poliisin vaikuttavuutta.  

 

Olen käyttänyt lähteenä viittä relevanttia suomalaista väitöstutkimusta sekä johtavien 

kotimaisia ja kansainväliä osaajia. Viestinnän ja informaatiovaikuttamisen ajankohtai-

nen tieto on osin pirstaloitunut, joten opinnäytetyö myös kokosi yhteen poliisin operatii-

visten tilanteiden viestinnän kannalta oleellista tietoa. Esimerkiksi viestinnän avoimuu-

den merkitys näkyy kaikissa valtionhallinnon ohjeissa ja raporteissa, tutkimuksissa ja 
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kirjallisuudessa, mutta sen hyötyä organisaatiolle ei juuri perustella. Viestinnän toimin-

tatapojen todennettu ja onnistunut perustelu sekä onnistumisten jakaminen on kehittä-

nyt Helsingin poliisin operatiivisten tilanteiden viestintää.  

 

Twitter on tällä hetkellä tehokkain kanava toteuttaa operatiivisten tilanteiden viestintä, 

koska se tavoittaa nopeasti median, jonka kautta myös kansalaiset saavat tiedot ajan-

kohtaisista tapahtumista. Poliisin kannalta voidaan pitää onnistumisena, mikäli kansa-

lainen seuraa oman alueensa poliisia Twitterissä, mutta työ- tai lomamatkan paikallis-

poliisi on tuskin kenelläkään seurannassa. Ulkomaalaisen työmatkustajan tai turistin 

kannalta tilanne on vielä haastavampi, mistä saada tietoa kriisitilanteessa? Suomessa 

tilannetta johtava viranomainen viestii omissa kanavissaan, mikä ei ole asiakaslähtöi-

nen tai tehokkain mahdollinen toimintatapa. Kaikkien viranomaisten tärkeimmät tiedot-

teet pitäisi julkaista yhdellä sivustolla ruotsalaisen krisinformation.se-sivuston tapaan, 

jolloin kansalaisten olisi helpompi etsiä tietoa. 112 Suomi -mobiilisovelluksella oli vuo-

den 2017 lopussa 1,3 miljoonaa käyttäjää ja sitä käyttämällä avun saanti nopeutuu 

muun muassa reaaliaikaisen sijaintitiedon takia (Hätäkeskuslaitos 2018.) Sitä tulisi 

käyttää myös viestintään kansalaisten suuntaan ruotsalaisen Krisinformation-

sovelluksen tapaan.  

 

Viranomaisten yhteinen mobiilisovellus ja kriisiviestintäsivusto olisivat asiakaslähtöi-

sempi ja vaikuttavampi ratkaisu reaaliaikaiseen varoittamiseen ja viestintään.  

 

Viranomaisten yhteinen mobiilisovellus ja kriisiviestintäsivusto helpottaisivat strategista 

viestintää ja informaatiovaikuttamisen vastaamista. Informaatiovaikuttamisen operatii-

visen toiminnan kokonaisvaltainen johtaminen ei ole Suomessa tällä hetkellä kenen-

kään vastuulla. Suomeen tarvitaan strateginen tilannekuva ja viestintäkyky, joka olisi 

luonnollista luoda valtioneuvoston tilannekeskukseen. Pääosa henkilöstöresurssista 

olisi mahdollista saada joustavasti työkierroilla valtionhallinnon sisältä, jolloin se kehit-

täisi kaikkien viranomaisten osaamista ja viestintäkykyä.  

  



 

  72  

 

  

Lähteet  

 

Aaltola, Mika & Juntunen, Tapio & Mikkola, Harri & Vihma, Antto & Wigell, Mikael 2018. 
Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi: Ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja 
torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa. Ulkopoliittinen instituutti. Raporti 55.  
https://www.fiia.fi/julkaisu/hybridivaikuttaminen-ja-demokratian-resilienssi. Luettu 
29.5.2018. 
 
Aalto, Maija 2016. Musta Barbaari: Poliisi nöyryytti sukulaisiani julkisesti. Helsingin Sa-
nomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002910299.html. Luettu 21.6.2018.  
 

Agardh-Twetman, Henrik & Fjällhed, Alicia & Nothhaft, Howard & Pamment, James 
2018. Countering Information Influence Activities. The State of the Art. Publication 
number MSB1261. Department of Strategic Communication, Lund Universi-
ty. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf. Luettu 16.8.2018. 
 
Airaksinen, Tiina. & Vilkka, Hanna. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Kustannusosa-
keyhtiö Tammi, Helsinki. 
 

Alahuhta, Matti & Häikiö, Martti & Seppänen, Pekka 2015. Johtajuus, kirkas suunta ja 
ihmisten voima. Kokemuksia ja näkemyksiä johtamisesta Koneen ja Nokian vuosilta. 
Docendo, Jyväskylä.  

 
Anttikoski, Päivi 2018. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/PaiviAnttikoski/status/1018902027303350273. Luettu 16.7.2018.  
 
Blackburn, Jeremy & Caulfield, Tristan & De Cristofaro, Emiliano & Sirivianos, Michael 
& Stringhini, Gianluca & Suarez-Tangil, Guillermo & Zannettou, Savvas 2018. On the 
Origins of Memes by Means of Fringe Web Communities. 
https://arxiv.org/pdf/1805.12512.pdf. Luettu 2.7.2018. 
 
Boone, Mary & Snowden, David 2007. A Leader’s Framework for Decision Making. 
Harvard Business Review, November 2007, 1-8.  
 
Gustafsberg, Harri & Åhman, Helena 2017. Tilannetaju. Päätä paremmin. Alma Talent 
Pro, Helsinki. 
 
Google 2018. Phases & Methods. https://designsprintkit.withgoogle.com/methods. Lu-
ettu 27.2.2018 
 
Derakhshan, Hossein & Wardle, Claire 2017. Information Disorder. Toward an interdis-
ciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe report. 
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-
framework-for-research-and-policy-making.html. Luettu 20.4.2018. 
 
Erho, Nina 2018. Maalitus on koko yhteiskunnan asia. Journalisti 8/2018. 
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/8/koko-yhteiskunnan-asia. Luettu 21.6.2018. 
 

Finnair 2018. Finnairin viestintä. https://company.finnair.com/fi/media. Luettu 11.2018. 

https://www.fiia.fi/julkaisu/hybridivaikuttaminen-ja-demokratian-resilienssi.%20Luettu%2029.5.2018
https://www.fiia.fi/julkaisu/hybridivaikuttaminen-ja-demokratian-resilienssi.%20Luettu%2029.5.2018
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002910299.html
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28697.pdf
https://twitter.com/PaiviAnttikoski/status/1018902027303350273
https://arxiv.org/pdf/1805.12512.pdf
https://designsprintkit.withgoogle.com/methods/
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/8/koko-yhteiskunnan-asia/
https://company.finnair.com/fi/media


 

  73  

 

  

 
Firstbeat 2018a. Stressi & Palautuminen. https://www.firstbeat.com/fi/fysiologia/stressi-
palautuminen. Luettu 1.4.2018. 
 
Firstbeat 2018b. Loppuvuosi on suomalaisille vuoden stressaavinta aikaa. 
https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/loppuvuosi-suomalaisille-vuoden-stressaavinta-
aikaa. Luettu 1.4.2018. 
 
Firstbeat 2018c. Minä yönä uni on kaikkein palauttavinta? 
https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/mina-yona-uni-kaikkein-palauttavinta. Luettu 
1.4.2018. Luettu 1.4.2018. 
 
Firstbeat 2018d. Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Asiantuntijan opas. 
https://www.firstbeat.com/wp-content/uploads/2015/12/Asiantuntijan-opas-tammikuu-
2016.pdf. Luettu 1.4.2018. 
 
Firstbeat 2018e. Hyvinvointianalyysi avasi uusia ulottuvuuksia hyvinvointiin. Firstbeat-
tarina: Timo Ritakallio, Ilmarinen. 
https://www.firstbeat.com/fi/menestystarinat/hyvinvointianalyysi-avasi-uusia-
ulottuvuuksia-hyvinvointiin. Luettu 1.4.2018 
 

Haavisto, Henri 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/HenriHaavisto/status/898531047872360448. 1.4.2018. 
 
Hakala, Salli 2019. Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa. Helsingin yliopisto. Viestin-
nän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009. 
http://www.helsinki.fi/crc/Julkaisut/koulusurmat_verkostoyhteiskunnassa.pdf. Luettu 
3.3.2018. 
 
Hakala, Salli & Huhtala, Hannele 2009. Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien 
johtaminen julkisuudessa. 2. painos. Gaudeamus, Helsinki.  
 

Heinonen, Olli-Pekka 2016. Julkishallinnon haasteita. Poliisin toimintaympäristö. Polii-
siammattikorkeakoulun katsaus 2016. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 125. 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117042/Raportti_125_verkko.pdf. Luettu 
1.3.2018.  
 
Helsingin poliisilaitos 2015. Helsingin poliisilaitoksen viestintäohje. Luettu 2.10.2017. 
 
Helsingin poliisilaitos 2017a. Helsingin poliisi vahvistaa läsnäoloaan sosiaalisessa me-
diassa ‒ uusi nettipoliisi puuttuu jatkossa entistä näkyvämmin erilaisiin nettirikoksiin. 
Tiedote. 
http://www.poliisi.fi/helsinki/prime101_fi.aspx/1/0/helsingin_poliisi_vahvistaa_lasnaoloa
an_sosiaalisessa_mediassa_uusi_nettipoliisi_puuttuu_jatkossa_entista_nakyvammin_
erilaisiin_nettirikoksiin_65102. Luettu 5.1.2017. 
 
Helsingin poliisilaitos 2017b. Helsingin poliisi vastaa kootusti itsenäisyyspäivän tapah-
tumiin liittyviin kysymyksiin. 
https://www.poliisi.fi/helsinki/tiedotteet/1/0/helsingin_poliisi_vastaa_kootusti_itsenaisyys
paivan_tapahtumiin_liittyviin_kysymyksiin_66334. Tiedote. Luettu 11.12.2017. 
 

https://www.firstbeat.com/fi/fysiologia/stressi-palautuminen/
https://www.firstbeat.com/fi/fysiologia/stressi-palautuminen/
https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/loppuvuosi-suomalaisille-vuoden-stressaavinta-aikaa/
https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/loppuvuosi-suomalaisille-vuoden-stressaavinta-aikaa/
https://www.firstbeat.com/fi/uutiset/mina-yona-uni-kaikkein-palauttavinta/
https://www.firstbeat.com/wp-content/uploads/2015/12/Asiantuntijan-opas-tammikuu-2016.pdf
https://www.firstbeat.com/wp-content/uploads/2015/12/Asiantuntijan-opas-tammikuu-2016.pdf
https://www.firstbeat.com/fi/menestystarinat/hyvinvointianalyysi-avasi-uusia-ulottuvuuksia-hyvinvointiin/
https://www.firstbeat.com/fi/menestystarinat/hyvinvointianalyysi-avasi-uusia-ulottuvuuksia-hyvinvointiin/
https://twitter.com/HenriHaavisto/status/898531047872360448
http://www.helsinki.fi/crc/Julkaisut/koulusurmat_verkostoyhteiskunnassa.pdf
http://gaudeamus.pikakirjakauppa.fi/kustantaja/Gaudeamus
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117042/Raportti_125_verkko.pdf
http://www.poliisi.fi/helsinki/prime101_fi.aspx/1/0/helsingin_poliisi_vahvistaa_lasnaoloaan_sosiaalisessa_mediassa_uusi_nettipoliisi_puuttuu_jatkossa_entista_nakyvammin_erilaisiin_nettirikoksiin_65102
http://www.poliisi.fi/helsinki/prime101_fi.aspx/1/0/helsingin_poliisi_vahvistaa_lasnaoloaan_sosiaalisessa_mediassa_uusi_nettipoliisi_puuttuu_jatkossa_entista_nakyvammin_erilaisiin_nettirikoksiin_65102
http://www.poliisi.fi/helsinki/prime101_fi.aspx/1/0/helsingin_poliisi_vahvistaa_lasnaoloaan_sosiaalisessa_mediassa_uusi_nettipoliisi_puuttuu_jatkossa_entista_nakyvammin_erilaisiin_nettirikoksiin_65102
https://www.poliisi.fi/helsinki/tiedotteet/1/0/helsingin_poliisi_vastaa_kootusti_itsenaisyyspaivan_tapahtumiin_liittyviin_kysymyksiin_66334
https://www.poliisi.fi/helsinki/tiedotteet/1/0/helsingin_poliisi_vastaa_kootusti_itsenaisyyspaivan_tapahtumiin_liittyviin_kysymyksiin_66334


 

  74  

 

  

Helsingin poliisilaitos 2017c. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/helsinkipoliisi/status/890964866005176320. Luettu 8.1.2018. 
 
Helsinki 2017. Tietoa Helsingistä: maahanmuutto ja kotoutuminen.  
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-
tutkimukset/vaesto/maahanmuutto. Luettu 7.12.2017. 
 
Hintsa Performance 2018. Method. https://www.hintsa.com/method. Luettu 1.4.2018 
 

Hirsijärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. 2009. Tutki ja kirjoita. Kustannus-
osakeyhtiö Tammi, Helsinki.  
 

Huhtela, Jussi 2018a. Johtokeskuksen johtaja. Helsingin poliisi, Helsinki. Haastattelu. 
5.2.2018. 
 
Huhtela, Jussi 2018b. Johtokeskuksen johtaja. Helsingin poliisi, Helsinki. Haastattelu. 
21.9.2018. 
 

Huuskonen, Laura Maria 2018. Ensi tiedot Twitterissä? Sosiaalisen median lähteet 
reaaliaikaisessa verkkouutisoinnissa. Twitter viestintänä. Vastapaino, Tampere. 
 

Hätäkeskuslaitos 2018. 112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilan-
teessa. http://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi. Luettu 
10.7.2018. 
 
Ikäheimo, Hannu-Pekka 2017. Algoritmidemokratiaa. Sitran työpaperi. https://me-
dia.sitra.fi/2017/02/23202755/Algoritmi_demokratiaa.pdf. Luettu 14.10.2017. 
 
Isotalus & Jussila & Matikainen 2018. Twitter viestintänä ja sosiaalisen median ilmiöi-
nä. Twitter viestintänä. Vastapaino, Tampere. 
 
Jantunen, Saara 2015. Infosota. 2, painos. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 
 
Jokinen, Juho 2017. Mustan Barbaarin äiti ja sisko saivat sakkotuomiot poliisin vastus-
tamisesta Helsingissä – rap-artisti arvosteli alun perin viranomaisten toimintaa. Helsin-
gin Sanomat. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005487403.html. Luettu 21.6.2018.  
 
Junkkari, Marko 2017. Helsingistä ei tule metropolia ilman massiivista maahanmuuttoa 
– Miten kasvu onnistuu, kun ulkomaalaisten työttömyys on pilvissä jo nyt? Helsingin 
Sanomat. https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-
2000005433547.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus. Luettu 1.11.2017.  
 
Kananen, Jorma 2014. Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: Miten kirjoi-
tan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  
 
Kauhanen, Anna-Liina 2018. Mitä valtiolle tapahtuu, jos verkon valeuutiset pääsevät 
niskan päälle? Slovakia on esimerkki maasta, jossa valeuutiset löivät läpi. Helsingin 
Sanomat. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005630573.html. Luettu 6.4.2018. 
 

https://twitter.com/helsinkipoliisi/status/890964866005176320.%20Luettu
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/vaesto/maahanmuutto.%20Luettu%207.12.2017
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/vaesto/maahanmuutto.%20Luettu%207.12.2017
https://twitter.com/HintsaPerform
https://www.hintsa.com/method/
http://www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/112suomi
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005487403.html
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005433547.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005433547.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005630573.html


 

  75  

 

  

Karvala, Kreeta 2014. Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat nettimurroksessa 2006–2012. 
Väitöskirja. Humanistinen tiedekunta, journalistiikka. 
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43612. Luettu 15.2.2018. 
 
Keskusrikospoliisi 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/krp_poliisi/status/898604133929934848. Luettu 1.2.2018. 
 
Keskusrikospoliisi 2018. Esitutkinta Turussa elokuussa tapahtuneisiin puukotuksiin 
liittyen on valmistunut. 
https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/tiedotteet/1/0/esitutkinta_turussa_elokuussa_tap
ahtuneisiin_puukotuksiin_liittyen_on_valmistunut_67990. Tiedote. Luettu 7.2.2018.  
 
Knapp, Jake & Kowitz, Braden & John Zeratsky 2016. Sprint: How to Solve Big Prob-
lems and Test New Ideas in Just Five Days. E-kirja. Simon & Schuster, Yhdysvallat.  
 
Kujala, Tapio 2012. Lähi-idän mediasota. Väitöskirja. Tiedotusoppi. Viestinnän, median 
ja teatterin yksikkö. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/66966. Lu-
ettu 13.3.2018. 
 
Kuula, Arja 2018. Toimintatutkimus. KvaliMOTV. 
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_4.html. Luettu 3.1.2018. 
 
Kurtz, Cynthia & Snowden. David 2003. The new dynamics of strategy: Sense-making 
in a complex and complicated world. IBM Systems Journal, vol 42, no 3, 462- 483. 
 
Kotilainen, Noora 2014. Syyrian kaasuiskukuvat sosiaalisessa mediassa. Strategisen 
viestinnän salat. Julkaisusarja 2, numero 14. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu. Julkaisusarja 2, numero 14. 
http://www.doria.fi/handle/10024/100109. Luettu 1.2.2018. 
 

Koskela, Merja & Sihvonen, Tarja 2018. #Hastagin funktiot Twitterissä. Twitter viestin-
tänä. Vastapaino, Tampere. 
 
Konkola, Riitta 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/RiittaKos/status/898531353981046790. 1.4.2018. 
 
Korpiola, Lilly 2011. Kriisiviestintä digitaalisessa julkisuudessa. E-kirja. Infor, Helsinki. 
 
Kortesuo, Katleena 2014. Sano se someksi 2. Kauppakamari, Helsinki.  
 
Lehto, Liinu 2014. Vaiteliaasta virastosta harkitsevaiseen avoimuuteen. Strategisen 
viestinnän salat. Julkaisusarja 2, numero 14. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu. http://www.doria.fi/handle/10024/100109. Luettu 1.2.2018. 
 
Lewis, Rebecca & Marwick Alice 2017. Media Manipulation and Disinformation Online. 
Data&Society. 
https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformation
Online.pdf. 18.4.2018. 
 

Luoma-aho, Vilma & Virolainen, Mia 2018. Kaapattu hastag? Organisaatiot ja brändit 
sosiaalisessa mediassa. Twitter viestintänä. Vastapaino, Tampere. 
 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43612
https://twitter.com/krp_poliisi/status/898604133929934848
https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/tiedotteet/1/0/esitutkinta_turussa_elokuussa_tapahtuneisiin_puukotuksiin_liittyen_on_valmistunut_67990
https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/tiedotteet/1/0/esitutkinta_turussa_elokuussa_tapahtuneisiin_puukotuksiin_liittyen_on_valmistunut_67990
http://tampub.uta.fi/handle/10024/66966
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_4.html
http://www.doria.fi/handle/10024/100109
https://twitter.com/RiittaKos/status/898531353981046790
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lilly_Korpiola
http://www.doria.fi/handle/10024/100109
https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf
https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf


 

  76  

 

  

Lounais-Suomen poliisi 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/L_S_poliisi/status/898539386173878273. Luettu 1.2.2018. 
 
Luotonen, Marko 2014. Mainekriisit eivät horjuttaneet luottamusta poliisiin. Strategisen 
viestinnän salat. Julkaisusarja 2, numero 14. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu. http://www.doria.fi/handle/10024/100109. Luettu 1.2.2018. 
 
Luukkonen, Hanna 2017. Valtionhallinnon kriisiviestintä Twitterissä Turun puukotusis-
kun jälkeen. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu. http://www.theseus.fi/handle/10024/137796. Luettu 2.3.2018. 
 
Macnamara, Jim 2016. Moving Communication Forward With Evaluation. European 
Conference on Public Communication 2016. Luento. 
http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/Jim_Macnamara.pdf. Luettu 
10.4.2018.  
 

Matilainen, Jukka 2018a. Viestintäpäällikkö. Helsingin poliisi, Helsinki. Haastattelu. 
6.2.2018. 
 
Matilainen, Jukka 2018b. Viestintäpäällikkö. Helsingin poliisi, Helsinki. Haastattelu. 
13.9.2018. 
 

Metropolia ammattikorkeakoulu 2015. Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon tutkinto-ohjelman palautelomake. Metropolia ammattikorkeakou-
lu.  
 

Ministry of Foreign Affairs of Denmark 2018. Strengthened safeguards against foreign 
influence on Danish elections and democracy. Tiedote. 
http://um.dk/en/news/NewsDisplayPage/?newsID=1DF5ADBB-D1DF-402B-B9AC-
57FD4485FFA4. Luettu 9.9.2018.  
 

Moilanen, Teemu & Ojasalo, Katri & Ritalahti, Jarmo 2014. 3. uudistettu painos. Kehit-
tämistyön menetelmät – Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro Oy, Hel-
sinki. 
 

Muttilainen, Vesa & Potila, Paula 2016. Yhteenvetoa ja pohdintaa. Poliisin toimintaym-
päristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2016. Poliisiammattikorkeakoulun raportte-
ja 125. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117042/Raportti_125_verkko.pdf. 
Luettu 1.3.2018.  
 

Nelimarkka, Liina & Roman, Mika 2017. Viestinnän mittaaminen suomalaisissa organi-
saatioissa. Tutkimus.  STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom – Viestinnän ammattilaiset 
ry. 
 
Newman Nic & Fletcher Richard & Kalogeropoulos Antonis & Levy David & Kleis Niel-
sen Rasmus 2018. Digital News Report 2018. Reuters Institute of the University of Ox-
ford. http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-
report-2018.pdf?x89475. Luettu 1.7.2018. 
 

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/898539386173878273
http://www.doria.fi/handle/10024/100109
http://www.theseus.fi/handle/10024/434
http://www.theseus.fi/handle/10024/137796
http://www.cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/Jim_Macnamara.pdf
http://um.dk/en/news/NewsDisplayPage/?newsID=1DF5ADBB-D1DF-402B-B9AC-57FD4485FFA4
http://um.dk/en/news/NewsDisplayPage/?newsID=1DF5ADBB-D1DF-402B-B9AC-57FD4485FFA4
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/117042/Raportti_125_verkko.pdf


 

  77  

 

  

Nieminen, Tommi 2018. Ilja Janitskin loi ja hylkäsi MV-lehden, ja nyt hän kääntää sel-
känsä sen kannattajille – ”Olen saanut tarpeekseni isänmaallisten skenestä, siitä pellei-
lystä”. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005569875.html. Luettu. 
18.2.2018. 
 

Nieminen, Tommi 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/TommiHNieminen/status/939067345250725888. Luettu 8.12.2017. 
 
Nikander, Maarit & Timonen, Heidi 2016. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
keskinäisriippuvuus. Muuttuuko toimintakulttuuri toimintaympäristön mukana? Sisämi-
nisteriön julkaisu 34/2016. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79229/Sisaisen_ja_ulkoisen_tu
rvallisuuden_keskinaisriippuvuus.pdf. Luettu 6.2.2018. 
 
Oikeusministeriö 2009. Jokelan koulusurmat 7.11.2007. Oikeusministeriön julkaisuja 
2/2009. 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikke
uksellisettapahtumat/SdaOKoQr9/Jokelan_koulusurmat_7.11.2007.pdf. Luettu 
6.10.2017. 
 
Oikeusministeriö 2010. Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008. Oikeusministeriön julkaisuja 
11/2010. 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikke
uksellisettapahtumat/Sfbm5XgdL/Kauhajoen_koulusurmat_23.9.2008.pdf. Luettu 
6.10.2017. 
 
Oikeusministeriö 2018a. Tutkintaselostus 8/2018. Neljän ihmisen kuolemaan johtanut 
tasoristeysonnettomuus Raaseporissa 26.10.2017. 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksi
entutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-
03neljanihmisenkuolemaanjohtanuttasoristeysonnettomuusraaseporissa26.10.2017.ht
ml. 5.6.2018. 
 
Oikeusministeriö 2018b. Puukotukset Turussa 18.8.2017. Tutkintaselostus 7/2018. 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/poikkeuksellisettapahtumat/
puukotuksetturussa18.8.2017.html.  
 
Palo, Jyrki 2017. Katalonian kansanäänestyksestä liikkui sosiaalisessa mediassa ku-
vaväärennöksiä. Yleisradio. https://yle.fi/uutiset/3-9870267. Luettu 6.10.2017. 
 
Palttala, Pauliina & Vos, Maria 2011. Kriisiviestinnän tuloskortti. 
http://www.crisiscommunication.fi/criscomscore/research/downloads. Luettu 2.2.2018. 
 
Pedak, Maarit 2017. Kompleksinen yhteisökriisi: Sisäinen kriisiviestintä kuntaorgani-
saation resilienssitekijänä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmissa. Väitöskirja. Valtiotie-
teellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, viestintä. Helsingin yliopisto. 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232572. Luettu 9.3.2018. 
 
Piha, Kirsi 2015. Rytmihäiriö - Tartu mahdollisuuksiin tai kuole. Talentum Pro, Helsinki. 
 

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005569875.html
https://twitter.com/TommiHNieminen/status/939067345250725888
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79229/Sisaisen_ja_ulkoisen_turvallisuuden_keskinaisriippuvuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79229/Sisaisen_ja_ulkoisen_turvallisuuden_keskinaisriippuvuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikkeuksellisettapahtumat/SdaOKoQr9/Jokelan_koulusurmat_7.11.2007.pdf
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikkeuksellisettapahtumat/SdaOKoQr9/Jokelan_koulusurmat_7.11.2007.pdf
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikkeuksellisettapahtumat/Sfbm5XgdL/Kauhajoen_koulusurmat_23.9.2008.pdf.%20Luettu%206.10.2017
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikkeuksellisettapahtumat/Sfbm5XgdL/Kauhajoen_koulusurmat_23.9.2008.pdf.%20Luettu%206.10.2017
http://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/poikkeuksellisettapahtumat/Sfbm5XgdL/Kauhajoen_koulusurmat_23.9.2008.pdf.%20Luettu%206.10.2017
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-03neljanihmisenkuolemaanjohtanuttasoristeysonnettomuusraaseporissa26.10.2017.html
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-03neljanihmisenkuolemaanjohtanuttasoristeysonnettomuusraaseporissa26.10.2017.html
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-03neljanihmisenkuolemaanjohtanuttasoristeysonnettomuusraaseporissa26.10.2017.html
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-03neljanihmisenkuolemaanjohtanuttasoristeysonnettomuusraaseporissa26.10.2017.html
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/poikkeuksellisettapahtumat/puukotuksetturussa18.8.2017.html
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/poikkeuksellisettapahtumat/puukotuksetturussa18.8.2017.html
https://yle.fi/uutiset/3-9870267
http://www.crisiscommunication.fi/criscomscore/research/downloads
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232572


 

  78  

 

  

Poliisihallitus 2012. Viestinnän valmiustyöryhmän loppuraportti. 
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/julkaisut/prime101/prime107_fi.aspx. Luettu 
14.10.2017. 
 
Poliisihallitus 2015. Poliisin viestintä: nykytila, strategia ja kehittämisalueet 2015-2018. 
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/julkaisut/julkaisu/julkaisu_2_2015. Luettu 
5.10.2017. 
 
Puustinen, Jarmo 2017. Poliisin imago. Eroavatko poliisin ja median näkemykset polii-
sin imagosta? Väitöskirja. Johtamiskorkeakoulu. Tampereen yliopisto. 
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101060/978-952-03-0430-
0.pdf?sequence=3. Luettu 1.4.2018 
 

Puro, Jukka-Pekka 2018. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/JiiPeePuro/status/1018791052680089600. Luettu 16.7.2018. 
 
Rantapelkonen, Jari 2014. Johdanto. Strategisen viestinnän salat. Julkaisusarja 2, nu-
mero 14. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu. 
http://www.doria.fi/handle/10024/100109. Luettu 1.2.2018.  
 
Saari, Oskari 2015. Aki Hintsa – Voittamisen anatomia. WSOY, Helsinki. 
 
Saarikoski, Saska 2017. Twitter-viesti. 
https://twitter.com/SaskaSaarikoski/status/939130701034786817. Luettu 8.12.2017. 
 

Salminen, Solmu 2018. Näkökulma: Helsingin suurin taustaoperaatio tapahtui silmiesi 
edessä - huomasitko? Yli tuhat osallistujaa. Iltalehti. 17.7.2018. 
 
Sisäministeriö 2017. Hyvä elämä – turvallinen arki. Valtioneuvoston periaatepäätös 
sisäisen turvallisuuden strategia 5.10.2017. Sisäministeriön julkaisu 15/2017. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80782/sisaisen-turvallisuuden-
strategia-verkko.pdf. Luettu 5.10.2017. 
 
Sirén, Torsti 2011. Strateginen kommunikaatio ja informaatio-operaatiot 2030. Julkai-
susarja 2. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu. 
https://www.doria.fi/handle/10024/74173. Luettu 5.7.2018. 
 

Swedish Civil Contingencies Agency 2018a. Krisinformation.se. 
https://www.krisinformation.se/. Luettu 26.6.2018. 
 
Swedish Civil Contingencies Agency 2018b. Countering information influence activities. 
A handbook for communicators. Publication number MSB1260. 
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=28698. Luettu 16.8.2018. 
 
Toivanen, Jussi 2017. Informaatiovaikuttaminen – vanha ilmiö, uudet kujeet. Rannikon 
Puolustaja 4/2017. https://indd.adobe.com/view/6a823f46-006c-4c85-9cf2-
f06a4b51a393. Luettu 10.6.2018. 
 
Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari & Ulkopoliittisen instituutin työ-
ryhmä 2016. Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2016. 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101060/978-952-03-0430-0.pdf?sequence=3
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101060/978-952-03-0430-0.pdf?sequence=3
https://twitter.com/JiiPeePuro/status/1018791052680089600
http://www.doria.fi/handle/10024/100109
https://twitter.com/SaskaSaarikoski/status/939130701034786817
https://www.doria.fi/handle/10024/74173.%20Luettu%205.7.2018
https://www.krisinformation.se/
https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=28698
https://indd.adobe.com/view/6a823f46-006c-4c85-9cf2-f06a4b51a393
https://indd.adobe.com/view/6a823f46-006c-4c85-9cf2-f06a4b51a393


 

  79  

 

  

http://vnk.fi/documents/10616/2009122/Ven%C3%A4j%C3%A4n+muuttuva+rooli+Suo
men+l%C3%A4hialueilla/ab20bd1b-6fbd-4929-8b47-3bc246fcf643?version=1.0. 
17.4.2018.  
 
Turtiainen, Suvi 2016. Valheet nurin twiitti kerrallaan. Helsingin Sanomat. 
https://www.hs.fi/paivanlehti/11122016/art-2000005002139.html. Luettu 3.3.2018.  
 
Ruggiero, Aino 2017. Crisis communication and terrorism. Väitöskirja. Yhteisöviestintä. 
Humanistinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.  
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55370. Luettu 14.10.2017. 
 
Torkkola, Sari 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa. E-kirja. Talentum Pro, Helsin-
ki. Luettu 1.2.2018. 
 
Valaskivi, Katja 2018. Beyond Fake News: Content confusion and understanding the 
dynamics of the contemporary media environment. Strategic Analysis February 2018. 
The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. 
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2018/02/Strategic-Analysis-2018-2-
February-Valaskivi.pdf. Luettu 28.2.2018.  
 
Valtioneuvoston kansia 2013. Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa. http://vm.fi/julkaisu?pubid=2412. Luettu 14.10.2017 
 
Valtioneuvoston kansia 2016. Valtionhallinnon viestintäsuositus. Valtioneuvoston kans-
lian julkaisusarja 14/2016. http://vnk.fi/viestintasuositus. Luettu 14.10.2017. 
 
Valtioneuvosto 2017. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017. Valtioneuvoston periaa-
tepäätös. https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017. 
2.11.2017. 
 
Valtioneuvoston asetus poliisista 19.12.2013/1080. Finlex. Luettu 8.1.2018. 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 2018. https://oikeus.fi/karajaoikeudet/varsinais-
suomenkarajaoikeus/material/attachments/oikeus_karajaoikeudet_varsinais-
suomenkarajaoikeus/v-sko/ijigXjnx1/15.6.2018_Abderrahman_Bouanane.pdf. Luettu 
15.6.2018. 
 
Åberg, Leif 2014a. Jäähyväisluentosarjan toinen teema: Järjestelmät ja leimahtavat 
julkisuudet. Luento. Helsingin yliopisto. https://files.acrobat.com/a/preview/071793d5-
2512-4c46-8f75-0485e47a7f74. Luettu 10.1.2018. 
 
Åberg, Leif 2014b. Johtamisviestintä. Luento. Helsingin yliopisto. 
https://files.acrobat.com/a/preview/9490018e-0f91-4c9b-acbc-6876c4d325cd. Luettu 
10.1.2018. 
 
Åberg, Leif 2014c. Strateginen viestintä, johdon ja yrityksen näkökulma. Luento. Hel-
singin yliopisto. https://files.acrobat.com/a/preview/aedd49dc-71c8-44ce-bcc9-
e12fbcd69c08. Luettu 10.1.2018. 
 
Åberg, Leif 2014d. Viestintä rohkean johtajuuden ytimessä. Luento. Helsingin yliopisto. 
https://files.acrobat.com/a/preview/9490018e-0f91-4c9b-acbc-6876c4d325cd. Luettu 
10.1.2018. 
 

http://vnk.fi/documents/10616/2009122/Ven%C3%A4j%C3%A4n+muuttuva+rooli+Suomen+l%C3%A4hialueilla/ab20bd1b-6fbd-4929-8b47-3bc246fcf643?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/2009122/Ven%C3%A4j%C3%A4n+muuttuva+rooli+Suomen+l%C3%A4hialueilla/ab20bd1b-6fbd-4929-8b47-3bc246fcf643?version=1.0
https://www.hs.fi/paivanlehti/11122016/art-2000005002139.html
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55370.%20Luettu%2014.10.2017
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2018/02/Strategic-Analysis-2018-2-February-Valaskivi.pdf
https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2018/02/Strategic-Analysis-2018-2-February-Valaskivi.pdf
http://vnk.fi/viestintasuositus
https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017
https://oikeus.fi/karajaoikeudet/varsinais-suomenkarajaoikeus/material/attachments/oikeus_karajaoikeudet_varsinais-suomenkarajaoikeus/v-sko/ijigXjnx1/15.6.2018_Abderrahman_Bouanane.pdf
https://oikeus.fi/karajaoikeudet/varsinais-suomenkarajaoikeus/material/attachments/oikeus_karajaoikeudet_varsinais-suomenkarajaoikeus/v-sko/ijigXjnx1/15.6.2018_Abderrahman_Bouanane.pdf
https://oikeus.fi/karajaoikeudet/varsinais-suomenkarajaoikeus/material/attachments/oikeus_karajaoikeudet_varsinais-suomenkarajaoikeus/v-sko/ijigXjnx1/15.6.2018_Abderrahman_Bouanane.pdf
https://files.acrobat.com/a/preview/071793d5-2512-4c46-8f75-0485e47a7f74
https://files.acrobat.com/a/preview/071793d5-2512-4c46-8f75-0485e47a7f74
https://files.acrobat.com/a/preview/9490018e-0f91-4c9b-acbc-6876c4d325cd
https://files.acrobat.com/a/preview/aedd49dc-71c8-44ce-bcc9-e12fbcd69c08
https://files.acrobat.com/a/preview/aedd49dc-71c8-44ce-bcc9-e12fbcd69c08
https://files.acrobat.com/a/preview/9490018e-0f91-4c9b-acbc-6876c4d325cd


 

  80  

 

  

Åberg, Leif 2011. Luotaus, seuranta ja viestinnän toimivuuden arviointi. Viestinnän joh-
taminen. Helsingin yliopisto. 
https://blogs.helsinki.fi/aberg/files/2011/01/vj11nelj%C3%A4s.pdf. Luettu 10.1.2018. 
 
Waddington, Jonna 2018. Nettipoliisi joutui vaihtamaan toisiin tehtäviin vihakampanjan 
seurauksena – jopa puhelinsoitoista tehty pilkkalauluja. Ilta-Sanomat. 
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005624175.html. Luettu 21.6.2018. 
 

https://blogs.helsinki.fi/aberg/files/2011/01/vj11nelj%C3%A4s.pdf
https://www.is.fi/haku/?query=Jonna%20Waddington
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005624175.html

