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Henkilöstön tekemien väärinkäytösten tutkinnassa ensisijaisesti yrityksen toiminnan tulee 
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kökulmasta, nostaa esille työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kehittää yritysten 
osaamista tutkinnan suhteen alasta riippumatta.   
 
Lait vaikuttavat tutkimuksen taustalla teoriana, joiden noudattamiseen tutkinta pohjautuu. 
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na työskentelevät ammattilaiset. Teemahaastatteluihin osallistuivat niin yritysten puolelta 
sitä kehittäviä henkilöitä kuin varsinaista tutkintaa suorittavia tahoja. Lisäksi haastateltiin 
työntekijän oikeuksia puolustavan liiton edustajaa.   
 
Sisäinen tutkinta yrityksen näkökulmasta käsittää tutkinnan käynnistymisvaiheen, varsinaisen 
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Tämän lisäksi työssä on nostettu esille hyvän tutkinnan edellytyksiä, kuten tutkivan elimen 
sijainti organisaatiossa. Tavoitteena oli selventää yrityksen oikeuksia omaehtoisen tutkinnan 
saralla. Ne ovat kriittisiä huomioida, jotta tutkinnan perusteella tehdyt seurausmenettelyt 
ovat kiistattomia.  
 
Lopputuloksena syntyi työ, josta jokainen yritys voi omien eettisten ohjeiden mukaan muoka-
ta sisäisen tutkinnan kulkuun sopivan työkalun. Tällaisenaan työ voi toimia karkeana työkalu-
na suorittaessa sisäistä tutkintaa. Tieto on ensisijaisesti tarkoitettu sisäistä tutkintaa suorit-
taville tahoille, jotka työn avulla voivat toteuttaa tutkintaa ja arvioida omia toimintatapoja. 
Kuten tutkimuksessa on esitetty, työ soveltuu myös koulutusmielessä esimiestasolle avaamaan 
sisäisen tutkinnan kulkua. 
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In the investigation process of misuses by personnel, the organization’s primary action should 
be preventing. This includes meticulous instructions and internal audits. In addition, the or-
ganization needs to have prerequisites to execute an internal investigation thoroughly, effi-
ciently and according to the defining laws. The purpose of this descriptive case study was to 
describe the trajectory of an internal investigation and to develop the organization’s 
knowledge about it, irrespective of their field of specialization.  
 
The theory of the thesis is in Finnish law. Based on the qualitative method, the material was 
collected by discretionary literary survey from different branches of science. There is not 
much literature written about internal investigations. Part of the research was conducted by 
interviewing experts who daily work with internal investigations. The sample consists of ex-
perts from corporate life, who constantly develop the process, as well as of persons who ac-
tually execute investigations as a public authority and as consulting companies. In addition, 
the sample included a union defending the employee’s rights. 
 
Internal investigations from the employer’s point of view consist of the activation, actual in-
vestigation, consequences and actions to develop processes after the misuse. Employer’s ob-
ligations and rights have been demonstrated in each stage. In addition, the requirements for 
a good internal investigation, such as the location of the internal investigator in an organiza-
tion, have been emphasized as well. The objective was to clarify the organization’s rights in 
voluntary internal investigation. It is critical to observe them in order to make the conse-
quences of misuse incontrovertible. 
 
As a result, the thesis is a study which companies can use in their internal investigation pro-
cesses. It can be modified to meet each company’s ethical instructions. For now, it can be 
used as a rough generic tool for internal investigation. The information is primarily addressed 
to managers in charge of internal investigations. With the tool, they can evaluate and develop 
their own actions. However, as presented in the report, it can be also used as education ma-
terial to all managers to open their views about internal investigations. 
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1 Johdanto

 

Comerin kirjassa Corporate fraud (1998, 25–26) on esitetty Yhdysvalloissa vakuutusyhtiöiden 

teettämä tutkimus, jonka mukaan ihmisistä vain noin 10–25% on oikeasti rehellisiä. Tässä ta-

pauksessa rehellinen tarkoittaa sitä, että oikeasti toimii sääntöjen mukaan valvonnasta riip-

pumatta. Toiseen ääripäähän, täysin epärehelliseen ryhmään kuuluu arvioiden mukaan saman 

verran noin 10–25%. Loput ihmisistä kuuluvat ryhmään, joka pääosin toimii sääntöjä noudatta-

en, mutta vanhan sanonnan mukaan, tilanne saattaa tehdä varkaaksi. Comer väittää, että 

vallalla on yleinen harhaluulo, jonka mukaan suurin osa henkilöstöstä on rehellisiä, eikä vää-

rinkäytösten kohteeksi jouduta tai ne ovat vähintään kolmannen osapuolen tekemiä. 

 

Edellä esitettyjen tutkimusten pohjalta tämä uskomus voi koitua kohtalokkaaksi. Tutkimuksen 

perusteella voidaan vetää johtopäätös, että hyvällä valvonnalla pystytään estämään väärin-

käytöksiä, mutta kokonaan niitä ei pystytä karsimaan. Tällöin väärinkäytöksen ilmestyessä on 

käynnistettävä sisäinen tutkinta, jonka avulla yrityksen sisällä voidaan selvittää tosiasiat, eli 

mitä on tapahtunut, ketkä ovat olleet osallisia ja mitä vahinkoja tapahtumasta on seurannut. 

Epärehelliset työntekijät aiheuttavat yritykselle taloudellisia menetyksiä tai mahdollisesti 

asettavat muut työntekijät vaaroille alttiiksi, joten heidät on saatava vastuuseen teoistaan. 

 

Sisäisen tutkinnan päätösten seurauksena voi olla muutoksia henkilön työsuhteeseen. Tutkinta 

on suoritettava tarkasti kyseistä asiaa säätelevää lakia noudattaen, jotta se kestää tarkaste-

lun eri näkökulmista. Suomessa työntekijän oikeudet on tarkasti suojattu esimerkiksi lailla 

yksityisyyden suojasta työelämässä ja yrityksellä on oltava riittävä näyttö väärinkäytöksistä, 

jotta varoituksen antaminen, irtisanominen tai työsopimuksen purkaminen on laillista. Pelkkä 

tuntuma tai epäilys ei riitä irtisanomisperusteeksi.  

 

Jos asioita ei ole hoidettu lain vaatimalla tavalla, voi siitä seurata lisäkustannuksia yritykselle 

korvausvelvollisuuden myötä. Myös tutkinnan tehokkuus voi kärsiä, jos oikeita toimintatapoja 

ei ole tiedossa. Tänä päivänä poliisin rajalliset resurssit kohdistetaan vakavampien rikosten 

selvittämiseen ja siksi yrityksellä on oltava valmiudet ainakin pienempien tutkintojen hoita-

miseen. Asianomistajayrityksen omatoimisen selvitystyön tavoitteena ja etuna on rikoksen 

tunnusmerkistön selvittäminen. 

 

Sisäistä tutkintaa suorittavien on tarpeellista selvittää, mitä työnantaja voi tehdä lainpuitteis-

sa väärinkäytöksiä selvittäessä ja toisaalta mitkä ovat kriittisiä kohtia, joissa tutkinnan voi 

sekoittaa. Aiheesta ei ole vielä olemassa yhtä kuvailevaa teosta, jossa eri näkökulmia olisi 

otettu huomioon. Tältä osin tietoisuuden lisääminen myös ennaltaehkäisee väärinperustein 

suoritettavia tutkinta- tai työsuhdetoimia ja mahdollistaa entistä tehokkaamman ja lainmu-
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kaisen tutkinnan suorittamisen. Yrityksen pohdittavaksi jää eettisten periaatteiden noudat-

taminen sisäistä tutkintaa suorittaessa.   

 

 

1.1 Tavoitteet 

 

Työn tarkoituksena on kuvata sisäinen tutkinta yrityksen näkökulmasta. Tapahtumat kuvaile-

vat, mitä tehdä sen jälkeen kun väärinkäytös on tullut ilmi yrityksessä. Tutkinnan kulusta ei 

voi antaa yleispätevää ohjeistusta, jota voisi poikkeuksetta noudattaa, sillä jokainen tutkinta 

on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Työ sisältää kuitenkin karkean ohjeistuksen tutkinnan 

läpiviemiseen. Työn tehtävänä on herättää yrityksen sisäistä tutkintaa johtava henkilö ajatte-

lemaan, mitä kaikkea on otettava huomioon tutkinnan edetessä. 

 

Lainsäädännön lisäksi työhön on kerätty alan toimijoilta eri näkökulmista näkemyksiä, hyviä 

käytäntöjä ja muita ohjeita miten suorittaa tutkinta sujuvasti. Tämä tutkimus on tarkoitettu 

valmentamaan yritystä suorittamaan sisäistä tutkintaa ja mahdollisesti kulkemaan tutkinnan 

aikana varmistuksena, ettei toimivaltuuksia ylitetä. Tarkoituksena on ensin selventää käsittei-

tä, jota seuraa karkea toimintamalli miten sisäinen tutkinta voisi edetä. Tämän jälkeen näihin 

vaiheisiin on paneuduttu yksityiskohtaisemmin ja lopuksi on esitettynä muutama tutkinnanku-

lun ulkopuolinen, mutta tärkeä yksityiskohta. 

 

1.2 Rajaukset 

 

Tässä työssä aihe on rajattu siten, että tapahtumat liittyvät yrityksen tekemään omaan sisäi-

seen tutkintaan. On keskitytty mahdollisen väärinkäytösepäilyn jälkeiseen ajanjaksoon. Sisäi-

sen tutkinnan aloittamiseksi riittää epäilys siitä, että väärinkäytös on tapahtunut. Tämä työ ei 

rajaa eri tavoin ilmitulleita väärinkäytösepäilyjä, sillä riippumatta siitä miten tieto on saatu, 

käynnistyy sisäinen tutkinta joka tapauksessa. 

 

Yrityksissä määräajoin tehtävät sisäiset tarkastukset on rajattu työn ulkopuolelle niiden en-

naltaehkäisevän työn valossa. Se olisi myös kiinnostava aihe tutkia, joskin yhdessä tutkinnan 

kanssa muodostaisi hyvin laajan kokonaisuuden, eikä näin ollen kohtaisi opinnäytetyön laa-

juusvaatimuksia. Työn lähestymistapa on pidetty niin yleisenä, että alasta riippumatta sisäistä 

tutkintaa aloittava turvallisuusalanhenkilö voi hyötyä tästä työstä. Työn esimerkit ovat vähit-

täiskauppapainotteisia omaan työkokemukseeni perustuen sekä niiden yleisyyden johdosta. 

Lähes jokaisella on kokemusta vähittäiskaupoista joko asiakkaana tai työntekijänä.  

 

Kuviossa 1 on havainnollistettu työn rajaus sekä, mitkä asiat vaikuttavat yrityksessä tehtävään 

sisäiseen tutkintaan. Sisin ja tummin alue on tämän työn konteksti. Siihen kuuluvat yrityksen 
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toimintatavat, jotka tässä käsittävät työntekijän ja työnantajan välisiä sopimuksia toiminta-

tavoista työpaikalla. Ulompi ja vaaleampi katkonaisella viivalla erotettu alue kuvaa erilaisia 

liittoja. Niitä on niin työnantajille kuin työntekijöillekin ja ne ohjaavat toimintaa työelämässä 

ja luovat säännöksiä kummankin tahon suuntaan, sekä neuvottelevat vallalla olevat työehto-

sopimukset. Toiseksi uloin alue on poliisi, joka liittyy sisäiseen tutkintaan mahdollisen esitut-

kinnan suorittajana. Uloin ja vaalein alue on vallitseva lainsäädäntö ja sitä tulkitsevat tahot.  

 

Yläkulmista tulevat ja joka kerroksen lävistävät nuolet kuvaavat miten kaikki nämä kerrokset 

vaikuttavat yrityksen tekemään sisäiseen tutkintaan, joko antamalla seurauksia tehdystä teos-

ta tai suojaamalla lakiin kirjattuja yksilön oikeuksia säätelemällä tutkijan toimivaltuuksia. 

Vihreä paksu nuoli kuvaa tutkinnan kehittymistä sisäisestä tutkinnasta esitutkinnan kautta lain 

tulkintaan. Aina tutkinta ei kuitenkaan sisällä kaikkia edellä mainittuja vaiheita. Yrityksen 

sisäisessä tutkinnassa voidaan esimerkiksi huomata, että väärinkäytöstä ei ole tapahtunut. 

Tätä aihetta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3. Vihreä nuoli on hahmottamassa, miten tär-

keitä eri tahojen yhtenäiset toimintatavat ovat, sillä tahot ovat kiinteässä yhteydessä. Tut-

kinnan tuloksena usein pohditaan korvausvelvollisuutta, joko yrityksen tai yksityishenkilön 

suuntaan ja yrityksen on pohdittava, vaikuttaako tutkinta henkilön työsuhteeseen. Työsopi-

muslaissa on säädetty työntekijän korvausvelvollisuudesta (TSL 12:1) sekä mahdollisen väärin-

käytöksen vaikutuksista työsuhteeseen (TSL 7:2 sekä 8:1). 

 

 

 

 

Kuvio 1:Tutkimusaiheen kuvaus 
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1.3 Aineisto ja aikaisemmat tutkimukset 

 

Sisäisestä tutkinnasta on tiettävästi kirjoitettu vain yksi opinnäytetyö liittyen väärinkäytösten 

tutkintaprosessiin kaupanalalla. Vuonna 2004 kirjoitetussa opinnäytetyössä case: Väärinkäy-

tösten tutkintaprosessin kehittäminen kaupan alan yrityksessä Marke Aalto pohti väärinkäytös-

ten tutkintaprosessia, jotta se suoritettaisiin tehokkaasti ja lainmukaisesti. Tutkimus on tehty 

suoraan Keskolle ja osa sisällöstä ei ole julkista, joten varsinaisesti sitä ei pääse hyödyntä-

mään arjessa.  Kyseisessä työssä on myös hyvin yksityiskohtaisesti eriteltynä alakohtaisia vää-

rinkäytöstapoja, joihin tässä työssä ei ole paneuduttu. Väärinkäytöstapoja on hyvin paljon 

erilaisia ja vain mielikuvitus on rajana. Tässä työssä on keskitytty Aallon opinnäytetyön kym-

meneen viimeiseen sivuun, jotka käsittelevät sisäistä tutkintaa, sen seurauksien toimenpiteitä 

ja analysointia. Tämä työ Aallon työhön verrattuna on kuvailevampi ja on sovellettavissa alas-

ta riippumatta.  

 

Varsinaisista sisäisen tutkinnan lakiperusteista ei kuitenkaan tiettävästi ole kirjoitettu kokoa-

vaa teosta. Kirjoittamisen haasteelliseksi tekee se, että sisäistä tutkintaa suorittaessa on 

huomioitava monta lakia. Oikeuksia ja velvollisuuksia ei ole kerättynä yhteen lakiin. Suurin 

yksittäinen työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta kuvaava laki on työsopimuslaki (TSL 

2001/55). Tämän lisäksi laki yksityisyyden suojasta työelämässä ohjaa toimintaa työpaikoilla. 

Päivittäisessä toiminnassa on myös huomioitava säädökset henkilötietolaista (HeTiL 1999/523) 

sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaista (SVTsL 2004/516). Sisäinen tutkinta on suoritettava 

kaikkien näiden lakien puitteissa. Lisäksi tutkinnassa on huomioitava rikoslaki (RL 1889/39), 

jos tapahtunut väärinkäytös täyttää rikoksen tunnusmerkit, vahingonkorvauslaki (VKL 

1974/412) jos tapahtumasta on aiheutunut korvattavaa vahinkoa yritykselle. Asetus esitutkin-

nasta ja pakkokeinoista (EPA 1988/575), esitutkintalaki (ETL 1987/449) sekä pakkokeinolaki 

(PKL 1987/450) koskevat lähinnä poliisia tai muuta esitutkintaa suorittavaa viranomaista, 

mutta yritysten on hyvä olla tietoisia niiden sisällöstä sekä noudattaa samoja hyviä käytäntöjä 

kuin edellä mainituilta viranomaisilta vaaditaan. Lainsäädännön tulkinnan apuna ovat olleet 

niihin pohjautuva kirjallisuus, mitä lukiessa on kuitenkin huomioitava tekijän oma tulkinta. 

Lähdeaineistoa on ollut niin yrittäjän oikeuksien näkökulmasta (Kivelä & Nordell 2003), säh-

köisen viestinnän tietosuojasta (Helopuro, Perttula, Ristola 2009), yksityisyyden suojasta työ-

suhteessa (Nyyssölä 2001) kuin poliisin valvontakeinoista ja kansalaisten yksityisyyden suojas-

ta (Korhonen 2005). 

 

Tutkinnan toimia on aina peilattava vallalla olevaan lainsäädäntöön, siksi kaikki ulkomaiset 

teokset eivät ole relevantteja Suomessa. Yrityspetoksista, talousrikollisuudesta sekä väärin-

käytöksistä löytyy paljon kirjallisuutta sekä suomeksi, että englanniksi. Osaa näistä on käytet-

ty lähteinä, kuten Comerin Corporate Fraud (1998), mutta tutkinnan kulkuun ne eivät ota 

kantaa. Tässä työssä ei ole tarkoituksena lähemmin perehtyä erilaisiin väärinkäytöstapoihin. 
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ASIS Internationalin julkaisussa Protection of Assets Volume 2:ssa on hyödyllistä tietoa sisäi-

seen tutkintaan liittyen. Tosin, kuten jo aiemmin mainitsin, kansainvälinen teos ei ota kantaa 

Suomen olosuhteisiin. Lisäksi eri tieteen aloilta löytyy asiaan liittyvää kirjallisuutta kuten 

esimerkiksi psykologian näkökulmasta kirjoitettuja ohjeita kuulusteluihin ja haastatteluihin 

(Milne &Bull, 1999). 

 

Toinen näkökulma tarkastella asiaa on sisäinen tarkastus. Siitä löytyy myös paljon kirjallisuut-

ta (Blummé 2005; Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, Leppiniemi, Mikkola, Vehmas 

2010). Sisäisestä tarkastuksesta ja sen vaikutuksista on kirjoitettu paljon myös opinnäytetöitä 

niin kauppakorkeakouluissa, oikeustieteellisissä kuin liiketalouden koulutusohjelmissakin. Koi-

vun, Ranta-ahon ja Vuotin kirjoittamassa kirjassa Väärinkäytösriskit hallintaan (2010) on tar-

kasteltu asiaa ensin niiden yhteiskunnallisen merkityksen kautta, jonka jälkeen on paneuduttu 

niiden hallitsemiseen. Heidän arvioidensa mukaan väärinkäytösten johdosta joka organisaatio 

menettää 2-5 % liikevaihdosta tai budjetin loppusummasta (Koivu ym. 2010, 144). Prosessin 

edetessä aineistoa löytyy myös vahingon korvaamiseen sekä rikosoikeuden vastuuopista (Ta-

pani, J & Tolvanen, M. 2008). Lisätietoa löytyy sisäisen tarkastuksen ja valvonnan puolelta, 

mutta niiden kosketuspinta sisäiseen tutkintaan on hyvin ohut. 

 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisi kesäkuussa 2011 kaupan ja teollisuuden alalta yritys-

uhriturvallisuustutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa oli selvitetty yrityksiin kohdistuvan rikol-

lisuuden esiintyvyyttä, piirteitä ja riskitekijöitä sekä vertailtu näitä kansainvälisesti. Tutki-

muksen tuloksena ilmeni, että poliisille tehdään ilmoituksia osittain rikostyypin mukaan. Siinä 

missä autoihin tehdyt varkaudet, ryöstöt ja murrot ilmoitettiin lähes aina poliisille, jäivät yri-

tyssalaisuuden urkintatapaukset, tietojärjestelmähyökkäykset sekä lahjonnat lähinnä piilori-

kollisuudeksi. Kaupanalalla asiakkaan tekemistä varkauksista 58 % ilmoitettiin poliisille, kun 

taas alihankkijoiden tekemistä 24 % ja työntekijän tekemistä varkauksista 20 %. Teollisuus-

toimipaikoissa asiakkaan tekemiä varkauksia ilmoitettiin 25 %, alihankkijan 39 % ja omien 

työntekijöiden vain 16 %.  Ilmoittamatta jättämisen syiksi lueteltiin teon vähäpätöisyys ja 

ajan puute. Lisäksi osa jutuista oli sovittu osapuolten kesken. Työntekijän tekemien varkaus-

ten ja kavallusten kohdalla usein asia käsiteltiin vain sisäisesti, eikä poliisille ilmoittamista 

nähty tarpeellisena. Kuitenkin vain hyvin harvat mainitsivat, että tutkintapyynnön tekemisen 

esteenä oli yrityksen maineen suojelu. Tiivistetysti voisi sanoa, että tutkimuksen perusteella 

sen kohderyhmässä poliisille ilmoittaminen on tapauskohtaista, jossa huomioidaan teon vaka-

vuus, tekijä, syntyneet vahingot sekä niiden korvaaminen ja mahdollisuudet teon selvittämi-

seen.  

 

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin työn elektronista valvontaa ja 

sen hyötyjä ja haittoja (Mamia, Alvesalo-Kuusi, Kuokkanen, Virtanen 2011). Tutkimus on jul-

kaistu vuonna 2011 ja tavoitteena oli selventää elektronisten valvontamenetelmien käyttöä 
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eli niiden yleisyyttä, laatua, funktiota ja vaikutuksia. Tuloksina selvisi, että erilaisten valvon-

tajärjestelmien käyttö on yleistä ja tulevaisuudessa on odotettavissa niiden yhä yleistyvän. 

Tutkimuksen perusteella suurella osalla työpaikoista ei täysin tunneta siihen koskevaa lain-

säädäntöä ja, että teknisin menetelmin toteutetusta valvonnasta on sovittava yhteistoimin-

tamenettelyin. Tästä voidaan päätellä, että myös se, miten teknisiä valvontajärjestelmiä voi-

daan käyttää hyväksi sisäisessä tutkinnassa, kaipaa oikeuksien ja velvollisuuksien esille tuo-

mista.   

 

Tämän lisäksi kirjoittamisen tukena on ollut useita teoksia tutkimuksellisesta kirjoittamisesta. 

Kanasen Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas sekä Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria 

ja käytänteet ovat luoneet selkeän kuvan työn toteuttamisesta. Yksityiskohtaisempia teoksia 

nimenomaan tämän tutkimuksen tekoon on ollut hyvin saatavilla (Mäkelä 1990; Kyngäs & Van-

hanen 1999; Hiller-Ikonen 1999; Eriksson & Koistinen 2005; Vilkka 2007;Hirsjärvi, Remes, Sa-

javaara; Tuomi & Sarajärvi 2009). Tutkimuksen aikana julkaistuja lehtiartikkeleita aiheesta on 

kerätty täydentämään argumentteja sekä kuvaamaan aiheen ajankohtaisuus. 

 

2 Tutkimusote ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkittava ilmiö tarkoittaa jotakin ongelmaa, joka halutaan ratkaista. Tutkimusstrategia puo-

lestaan tarkoittaa niitä valintoja, joiden avulla tutkimus toteutetaan. Kaikki alkaa tutkimus-

ongelman asettamisesta, joka on tutkimuksen ydin. Tutkimusongelma jaetaan vielä pienem-

piin osiin, tutkimuskysymyksiksi, joilla tutkimusongelma ratkeaa. (Kananen 2010, 18–19.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmaksi asetettiin sisäisen tutkinnan kulku. Suurimpana 

tutkimuskysymyksenä on mitä yritys voi tehdä sisäisessä tutkinnassa? Tämän ongelman perus-

teella määritetään, minkälaista aineistoa tarvitaan ja miten se kerätään.  

 

Tutkimuksen eri vaiheissa tarvitaan eri menetelmiä. Tutkimusmateriaali eli tutummin aineisto 

kerätään tiettyä menetelmää käyttäen. Aineiston käsittelyssä ja analyysissä tarvitaan myös 

tutkimusmenetelmää. Tutkimukset jaetaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimusot-

teeseen. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on yleensä yleistäminen, ennustaminen 

ja kausaalisuhteet ja tieto kerätään lukujen avulla. Tällöin tieto on hyvin objektiivista. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tulkita ja ymmärtää. Käytettävä tieto on sanoina. 

Tutkimuksen luonne on kuitenkin aina subjektiivista, sillä tutkijan omat arvot vaikuttavat nä-

kemykseen ja tutkimustulokseen. (Kananen 2008, 27.) 
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2.1 Tämän työn tutkimusstrategia 

 

Kuten Kananen mainitsee (2010, 41), jotain asiaa ei välttämättä ole tutkittu sen johdosta, 

että se on uusi. Tällöin on parempi valita kvalitatiivinen lähestymistapa, joka on aina kvanti-

tatiivisen tutkimuksen perustana. Hirsjärvi ym. esittävät kirjassaan 43 eri kvalitatiivisen tut-

kimuksen lajia (2008, 158).  Kananen jakaa laadulliset tutkimukset viiteen eri menetelmään: 

havainnointiin, dokumentointiin, haastatteluihin, toimintatutkimukseen ja tapaustutkimuk-

seen (2008, 57). Lähestymistavaksi kannattaa valita tapaustutkimus kun mitä, miten ja miksi 

ovat keskeisiä kysymyksiä, aiheesta on olemassa vain vähän empiiristä tutkimusta ja tutki-

muskohteena on elävässä elämässä tapahtuva ilmiö (Eriksson & Koistinen, 2005). Vähäisen 

taustamateriaalin sekä sisäisen tutkinnan arkaluonteisuuden vuoksi työstä hioutui kvalitatiivi-

sen tutkimuksen osa kuvaileva tapaustutkimus ja tapaukseksi muodostui sisäisen tutkinnan 

kulku. Tapaustutkimus on yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapahtumasta. Tavoitteena on 

kuvata ilmiö mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti.  

 

Tutkimuksessa käytetty menetelmä tarkoittaa tarvittavien havaintojen keräämistä. Siihen 

vaikuttavat minkälaista tietoa sekä mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi ym. 2009, 183–184.) Tässä 

opinnäytetyössä käytetään kahta eri menetelmää, kirjallisuuskatsausta sekä teemahaastatte-

luja. Menetelmät on valittu täydentämään toisiaan, jotta työstä saadaan kokonaisvaltainen. 

Kirjallisuuskatsaus toimii teoriapohjana ja teemahaastattelut syventävänä ja arkipäivän reali-

teetit esiin tuovana osiona.  

2.1.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus tarkoittaa tutkimusongelmaan liittyvien kirjallisuuden tutkimista. Tavoit-

teena on saada selville miten asiaa on aiemmin lähestytty, mistä näkökulmista kirjallisuutta 

löytyy ja miten niitä voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 2008, 105–108).  

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on jo itsessään tutkimus, jossa tutkitaan tutkimuksia. Sitä 

kutsutaan metatutkimukseksi. Kirjallisuuskatsauksen apuna voidaan käyttää induktiivista sisäl-

lönanalyysiä. Tieto kerätään analysoitavista tutkimuksista ja tiivistetään sekä luokitellaan 

sisällönanalyysin menetelmää käyttäen. Syventäessä osaamista asioista, joista on jo tutkittua 

tietoa, kirjallisuuskatsausta pidetään tehokkaana tapana. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 105–115.) 

 

 Kirjallisuuskatsauksella kartoitettiin taustaa sisäisestä tutkinnasta, jonka tarkoituksena oli 

kerätä tietoa aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja artikkeleista, sekä aihetta koskevaa lainsää-

däntöä. Toisena menetelmänä käytetty teemahaastattelu voi näin pohjautua teoria-tiedolle 

(Hirsjärvi ym. 2009, 258–259). Kirjallisuuskatsauksen alussa tutkittiin aiheeseen liittyvää kir-

jallisuutta, jotta oma tietämykseni aiheesta kasvaisi. Tämän jälkeen oli rajattava osa aineis-

tosta niin, että jäljelle jäivät vain relevantit lähteet. Aihetta on tutkittu vain vähän, joten 



 14 

olikin haastavaa erottaa relevantit teokset ja niiden varsinaista aihetta koskevat kappaleet. 

Valtaosassa teoksissa aiheena oli sisäistä tutkintaa sivuava aihe ja vain pieni osa teoksesta 

koski varsinaista tutkintaa. Lisäksi osa teoksista käsitteli tutkintaa eri lainsäädännön ja kult-

tuurin parissa, jolloin tieto ei ollut sovellettavissa Suomessa. 

 

Varsinainen aktiivinen kirjallisuuskatsaus aloitettiin selvittämällä taustalla vaikuttavaa lain-

säädäntöä. Kuten edellä on esitetty, tutkintaan vaikuttavat monet eri lait ja usein yhdestä 

laista vain pieni yksittäinen asia on otettava huomioon. Lainsäädännön tulkinnassa apuna oli 

niiden pohjalta kirjoitettuja kirjoja, jotka hieman avasivat lakitekstien problematiikkaa ja 

suhteita toisiinsa. Kun toimintaa määrittävät lait oli kartoitettu, seuraavana vuorossa oli tut-

kia asiaa väärinkäytösten puolelta. Lähdekirjallisuus haastatteluiden tekemiseen oli haettava 

psykologian puolelta. 

 

2.1.2 Haastattelut 

 
Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa esitetään kysymyksiä henkilölle liittyen esimer-

kiksi tämän ajatuksiin ja mielipiteisiin. Kysyttävillä kysymyksillä on tarkoitus saada lisää tie-

toa tutkimuskysymyksistä, joiden avulla voidaan selvittää varsinainen tutkimusongelma. Haas-

tattelua käytetään, kun tiedetään ennalta, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisesti ja 

moniin suuntiin viittaavia vastauksia. (Kananen 2008, 73.) 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jota käytetään samoissa tilan-

teissa kuin strukturoimatonta haastattelua. Teemahaastattelussa keskustelu ei ole täysin 

avointa, vaan aihepiirit ovat tiedossa. Kysymykset eivät kuitenkaan ole tarkassa järjestyksessä 

niin kuin strukturoidussa haastattelussa. Teemahaastattelu-menetelmässä oleellista ei ole 

haastattelukertojen määrä tai miten syvällistä aiheen käsittelyn on. Tavoitteena on haastat-

telun eteneminen tiettyjen keskeisten ja ennalta suunniteltujen teemojen mukaan. Erityis-

piirteenä on, että haastateltavien ääni tulee kuuluviin, joskaan tästä johtuen haastattelu ei 

koskaan voi olla täysin objektiivinen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 35–48.)  

 

Haastateltavia valitessa tehtiin ensin kartoitus pohtimalla mitkä kaikki asiat koskevat yrityk-

sessä tehtävää sisäistä tutkintaa. Aikaisemmin esitellyn kuvio 1:n pohjalta oli selvää, että jo-

kaisessa kerroksessa on erilainen näkemys asioista. Tavoitteena olikin saada erilaisia näkö-

kulmia edustetuksi. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, joilla on aiheeseen sopiva koulutus-

tausta, kokemusta sekä vahva osaaminen sisäisestä tutkinnasta. Kartoituksen aikana osa etu-

käteen pohdituista mahdollisista haastateltavista muotoutui turhan etäisen näkökulman 

omaavaksi.  Haastatteluissa virkavaltaa edusti rikostutkija Markku Ranta-aho, joka on kirjoit-

tanut muun muassa tässäkin tutkimuksessa käytetyn väärinkäytösriskejä käsittelevän teoksen. 

Suomen lähikaupan turvallisuusjohtaja Harri Uusitalo, sekä Itellan turvapäällikkö Heikki Horn 
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osallistuivat tutkimukseen haastattelun myötä yrityksen sisäistä tutkintaa harjoittavana taho-

na. Ulkopuolisen tutkijan näkökulmaa avarsivat Deloitten Forensic & Dispute Advisory Risto 

Immonen sekä BDO:n johtava konsultti Eila Koivu, jonka teoksia on myös käytetty lähdekirjal-

lisuutena. Työntekijän näkökulma oli myös tärkeä saada kuuluviin. Siihen parasta mahdollista 

haastateltavaa pohdittiin pitkään ja lopulta päädyttiin Palvelualojen ammattiliiton neuvotte-

lupäällikkö Jyrki Sinkkoseen. Myös työsuojeluvaltuutettu olisi voinut olla mahdollinen taho 

haastatella, mutta lopuksi päädyttiin liiton työntekijään hänen mahdollisesti laajemman nä-

kökantansa johdosta. Työlle suurta lisäarvoa toi myös Keskolla riskienhallintapäällikkönä toi-

mivan Marke Aallon haastattelu. Hänen kirjoittamansa opinnäytetyö sivuaa sisäistä tutkintaa 

ja haastattelussa keskusteltiin varsinaisen haastattelurungon lisäksi hänen tutkimuksensa vai-

kutuksista työelämässä. 

 

Teemahaastattelun runko vaihteli aina hieman haastateltavan näkökulmasta aiheeseen riip-

puen. Teemat on koostettu yhteen ja on nähtävissä liitteessä 1. Tavoitteena oli pitää teemat 

väljinä, jotta haastateltavan omat kokemukset tulisivat esille. Haastattelu aloitettiin aina 

helpoimmasta aiheesta, joka johdatteli varsinaiseen aiheeseen. Haastattelut olivat kestoltaan 

1-1,5 tuntia. Tavoitteena haastatteluissa, oli saada sekä kokemuksia tutkintaa suorittavilta 

tahoilta, että ymmärtää siihen liittyvien ihmisten näkökantoja. Kokeneet tahot osasivat nähdä 

asian avarakatseisesti ja kertoa rehellisesti myös tapauksista, jolloin on jouduttu joustamaan 

esimerkiksi organisaation virallisista menettelyistä. Haastattelut olivat onnistuneita ja niiden 

validiteetin takia olikin erittäin tärkeää, että haastateltavilla oli kompetenssia kertoa näke-

myksiään asiasta. 

 

2.2 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysi ei ole vain aineistonkeruu- ja luokittelumenetelmä, vaan se kehittää ymmär-

rystä asiasta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tutkita kuinka monta kertaa jokin asia ilme-

nee, vaan mitä silloin tapahtuu. Kyngäs ja Vanhanen nimeävät aineistosta lähtevää analyysia 

induktiiviseksi analyysiksi. Sen kulmakivinä ovat pelkistäminen, ryhmittely ja käsitteellistämi-

nen. Pelkistäminen tarkoittaa, että aineistosta haetaan tehtävään liittyviä ilmaisuja. Ryhmit-

telyssä haetaan pelkistettyjen ilmausten eroja ja yhteneväisyyksiä. Samaa tarkoittavat ilmai-

sut kategorisoidaan ja nimetään. Käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä kategorioita. 

(1999, 5.) 

 

Tässä tutkimuksessa analysointi alkoi heti haastattelun jälkeen litteroinnilla. Haastattelut 

täytyi kuunnella useampaan kertaan läpi, jotta niistä muodostui selkeä kokonaiskuva. Sen ai-

kana aineistosta alkoi hahmottua aihekokonaisuuksia, joiden pohjalta haastattelut oli helppo 

jakaa vielä pienempiin osiin. Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä on hyvä tarkastella sekä ai-

neiston osia, että myös isompia kokonaisuuksia. Kuten Anne Hiller-Ikonen (1999, 6) kirjoittaa, 
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”tiedon käsittely ei ole pelkkää analyysiä, vaan myös synteesiä, ajatuksellista yhtyeenkokoa-

mista”. Tämä auttoikin luomaan loogisen yhteyden sisältöjen välille. Usein haastateltavalla ei 

kyseisessä teemassa tullut kaikki asiaan kuuluvat kohdat mieleen, ja usein jonkun toisen ky-

symyksen avulla palattiin vielä aiempaan kohtaan. Näinpä haastatteluja analysoidessa vasta-

ukset saattoivat olla epäloogisessa järjestyksessä. 

 

2.3 Luotettavuus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan eri arviointikriteerein kuin kvantitatiivis-

ta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskeisenä osana ovat validiteetti sekä reliabiliteetti tut-

kimuksen ominaispiirteet huomioiden (Mäkelä 1990, 53). Voidaan sanoa, että aineiston sisäl-

lön analyysin luotettavuus on yhteydessä aineiston keruun luotettavuuteen. Aineisto on koot-

tava sieltä, missä ilmiötä esiintyy. Tässä tapauksessa teemahaastattelut tehtiin yhteistyössä 

ihmisten kanssa, joilla on kokemusta sisäisestä tutkinnasta. Jos aineisto ei vastaa tutkimusky-

symykseen, voi syntyä validiteettiongelma.  

Tutkimuksen uskottavuuskysymys Tuomen ja Sarajärven (2009, 21) mukaan kärjistyy lähdeai-

neiston käyttöön ja lähteiden tulee aihe huomioon ottaen olla keskeisiä ja relevantteja. Tä-

män tutkimuksen primääriaineisto hankittiin harkinnanvaraisesti. Haastateltavilla oli omakoh-

taista kokemusta sisäisistä tutkinnoista, jokaisella hieman eri näkökulmasta. Haastattelut 

ovat aina henkilön omakohtaisia näkemyksiä asiasta. Näiden haastattelujen kohdalla haasta-

teltujen kompetenssi ja luotettavuus on perustunut koulutustaustaan, sekä työssä karttunee-

seen kokemukseen. Osa luotettavuutta on myös se, miten haastatteluaiheiden valinta onnis-

tui. Tässä tutkimuksessa haastattelun teemoja oli noin kymmenen, riippuen hieman haasta-

teltavan näkökulmasta aiheeseen. Osalla ei ollut kokemusta kaikista teemoista. Tällöin tee-

masta keskusteltiin lyhyesti, mutta jos haastateltava ei oman kokemuksen puuttuessa ottanut 

kantaa suuntaan tai toiseen, siirryttiin seuraavaan aiheeseen. Haastattelut kestivät keskimää-

rin reilun tunnin ja nauhoitettiin analysointia varten. Kanasen mielestä (2008, 79) haastatte-

lujen nauhoittaminen onkin tiedon autenttisuuden perusedellytys.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin reliabiliteettiongelmat voivat olla yhteydessä myös 

aineiston virheellisiin tulkintoihin ja jotta aineiston ja niistä vedettävät johtopäätökset saa 

yhteensopivaksi, edellyttää se jatkuvasti oman analyysin arvioimista ja kokonaisuuden hallin-

taa. (Kananen 2008, 123.)  Ajankohtainen lainsäädäntö aineistona on luotettavaa. Haasteena 

on sen tulkitseminen, joka harvemmin on yksiselitteistä. Apuna oli lakitekstiin pohjautuvaa 

kirjallisuutta, kuten Tapanin ja Tolvasen kirjoittama Rikosoikeuden yleinen osa, Nyyssölän 

teos yksityisyyden suojasta työelämässä, Korhosen teos, jossa on käsitelty poliisin valvonta-

keinoja ja kansalaisten yksityisyydensuojaa sekä Helopuron ym. kirjoittamaa teosta sähköisen 

viestinnän tietosuojasta. On kuitenkin hyvä muistaa, että tulkintaan vaikuttavat aina kirjoit-

tajan oma näkemys ja tausta.  
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisältöä analysoidessa on kiinnitettävä huomiota myös eettisiin 

näkökulmiin. Tutkija on vastuussa, että tutkimustulos vastaa aineistoa. Julkaistaessa on kun-

nioitettava anonymiteettiä. Tähän ei pelkästään nimettömyys riitä, vaan ajatukset on kirjoi-

tettava siten, ettei edes tutkittavien läheiset tunnista henkilöiden mielipiteitä. On tärkeää, 

että tutkija esittää tuloksensa avoimesti ja rehellisesti, jotta analyysin luotettavuudesta voi-

daan varmistua. Vilkka toteaakin, että tutkimusta tehdessä on noudatettava yleistä huolelli-

suutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä. (Vilkka 2007, 90–91.)  

 

2.4 Keskeiset käsitteet 

 

Sisäinen tutkinta on väärinkäytösepäilyn herätessä yrityksen omaehtoista selvitystyötä.  Yri-

tyksellä ei ole lainsuomia erikoisoikeuksia tutkinnan suorittamiseen, vaan sen on huolehditta-

va, ettei tutkinnan aikana loukata kenenkään muun oikeuksia. Jotta tutkinnan riippumatto-

muuden voidaan varmistaa, suositellaan sisäinen tarkastuksen sijoittamista organisatorisesti 

ylimmän johdon alaisuuteen. Sisäistä tutkintaa ei pidä sekoitta termiin sisäinen tarkastus, 

joka on riippumaton ja objektiivinen arviointi- varmistus- sekä konsulttitoiminto. Sen tehtä-

viin kuuluu tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa riskienhallinnan ja hy-

vän hallintotavan noudattamisen avulla (Blummé 2005, 8; Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, 

Lappalainen, Leppiniemi, Mikkola, Vehmas 2010, 17). Sisäinen valvonta toimii siis ennalta eh-

käisevänä toimena.  

 

Väärinkäytös tässä työssä tarkoittaa henkilöstön toimimista annettujen ohjeiden vastaisesti 

tai tekoja, jotka ovat lailla määrätty rangaistavaksi. Väärinkäytökset ovat tekoja, joissa ta-

voitellaan mahdollista henkilökohtaista taloudellista hyötyä, tai jätetään noudattamatta 

työnantajan vahvistamia sääntöjä. Väärinkäytös käsitteenä tässä teoksessa on siis laajempi 

kuin rikoslaissa rangaistavaksi säädetyt teot. 

 

Rikos tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Se täyt-

tää tietyn rikostunnusmerkistön. Joidenkin rikosten osalta myös yrityksestä rangaistaan. 

Yleensä teon on oltava tahallinen, mutta tietyissä tapauksissa myös tuottamuksellisuudesta 

rangaistaan. (Rikoslaki 4:1.) 

 

Asianomistaja on vahingon kärsijä tai rikoksen kohde. Asianomistajalla on päätösvalta teh-

däänkö ilmoitusta poliisille epäillessään rikoksen tapahtuneen. Ilman tutkintapyyntöä ja ran-

gaistusvaatimusta asianomistajarikokset eivät päädy rikosoikeudelliseen käsittelyyn. (Asetus 

esitutkinnasta ja pakkokeinoista 5 §.) 
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3 Sisäinen tutkintaprosessi 

 

Seuraavassa on käyty läpi haastattelujen ja lähdekirjallisuuden pohjalta tehtyä mallia sisäisen 

tutkinnan kulusta. Aihetta koskeva lainsäädäntö on kirjattu eri lakeihin ja niinpä tässä tutki-

muksessa päädyttiin esittämään sisäisen tutkinnan kulku kronologisessa järjestyksessä. Työn-

antajan oikeuksia ja velvollisuuksia on nostettu esille aina kyseisessä vaiheessa. Kuviossa 2 on 

esitettynä sisäisen tutkinnan kulku, jonka vaiheet ovat yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna 

omissa kappaleissaan. Kappaleiden alkuun on lisätty kuviosta 2 pienoismallit, joissa lähemmin 

tarkasteltava vaihe on korostettuna. Nämä pienoismallit ovat hahmottamassa kappaleen suh-

detta tutkinnan kulkuun.   

 

Sisäinen tutkinta käynnistyy kun organisaatiossa aletaan ihmetellä esimerkiksi kassojen raha-

eroja, suuria tuotepalautuskuittien määrää tai inventaariossa esille tullutta suurta hävikkiä. 

Tässä työssä sitä kutsutaan erään haastateltavan sanoin herätykseksi. Tämän jälkeen on teh-

tävä alustava selvitys siitä, mitä on tapahtunut. Usein se hoidetaan lähimmän esimiehen toi-

mesta siitä syystä että, aina ei kuitenkaan ole kyse tahallisesta väärinkäytöksestä, vaan arjes-

sa tapahtuu esimerkiksi huolimattomuusvirheitä tai yksinkertaisesti inhimillisiä virheitä. Jos-

kus heräte voi olla asiatonkin, jolloin se ei aiheuta muita toimenpiteitä.  

 

Jos heräte alustavassa selvityksessä muuttuu väärinkäytösepäilyksi, aloitetaan varsinainen 

tutkinta. Siinä tavoitteena on selvittää mitä on tapahtunut, ketkä ovat olleet osallisia ja min-

kälaista vahinkoa yritys on kärsinyt. Tutkinnan aloittamisen jälkeen kerätään kaikki mahdolli-

nen näyttö selvittämään tapahtumia ja sen jälkeen arvioidaan näytön riittävyyttä. On tapauk-

sia, joissa vahvan epäilyksen tueksi ei ole löytynyt riittävää näyttöä ja tutkinta on pitänyt 

keskeyttää. On myös mahdollista, että näytön riittävyyttä pohtiessa palataan keräämään lisää 

näyttöä, jos tilanne niin vaatii. Varsinaisesti yrityksen tehtävä ei ole arvioida näytön riittä-

vyyttä, vaan se tehdään eri oikeusasteissa. Usein yrityksen on kuitenkin arvioitava haluaako 

tapauksen viedä eteenpäin, jos riittävää näyttöä tuomioon ei ole, sillä se vaatii kuitenkin yri-

tykseltä resursseja. 

 

Kun kaikki tarvittava ja saatavilla oleva näyttö on kerätty, siirrytään haastattelemaan tapah-

tuman todistajia sekä epäiltyä. Haastattelujen ja ennalta kerätyn näytön perustella pääte-

tään seuraamusmenettelystä. Viimeisenä vaiheena on tapahtumasta tiedottaminen sekä ra-

portointi ja sitä kautta tuleva toiminnan kehittäminen, jottei vastaavaa väärinkäytöstä pääse 

enää tapahtumaan. 
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Kuvio 2: Sisäisen tutkinnan kulku 

 

Poliisille tehtävä tutkintapyyntö on kuviossa jätetty sijoittamatta mihinkään tiettyyn kohtaan, 

sillä haastatteluja tehdessä kävi ilmi, että optimaalisin kohta tehdä tutkintapyyntö riippuu 

aina tutkittavasta tapauksesta. Aikaisintaan sen voi tehdä heti herätteen jälkeen alustavan 

selvityksen aikoihin. Poliisille esitutkinnan aloittamiseen riittää, että syytä epäillä-kynnys 

ylittyy. Asianomistajarikoksissa rikoksen vanhentumisaika on toisena ääripäänä, jolloin tutkin-

tapyyntö voidaan viimeistään tehdä. Vanhentumisaika riippuu teon enimmäisrangaistuksesta 

ja vaihtelee siis rikostyypeittäin. Törkeitä rikoksia lukuun ottamatta, on yrityksen harkinnan 

varassa, mistä asioista tehdään rikosilmoitus. On kuitenkin hyvä muistaa, että poliisi on ni-

menomaan tähän tarkoitukseen koulutettu ja omaa erilaisia oikeuksia yritykseen nähden. Jos 

on epävarma tutkinnan suorittamisesta, on parempi ottaa yhteyttä poliisiin tai muuhun ulko-
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puoliseen tahoon, kuin kokeilla ja mahdollisesti sotkea näyttöä ja vaikeuttaa asian selvittä-

mistä. 

  

3.1 Heräte  

 

   

 

 

  

Heräte eli tuntuma väärinkäytöksestä voi tulla eri tavoin esille. Se voi olla kassasta puuttuvaa 

rahaa, inventaariossa esille tullut ero, hämäriä palautuskuitteja, palautetta esimiehen toi-

minnasta tai vaikka asiakkaalta tullut soitto muuttuneista toimintatavoista. Heräte käynnistää 

sisäisen tutkintaprosessin.  

 

Comer (1997, 11–12) esittelee vuonna 1980 tehdyn tutkimuksen väärinkäytösten ilmi tulemi-

sesta. Sen mukaan ne tulevat yleisimmin ilmi vahingossa (51 %). Erilaisissa yrityksen suoritta-

missa tarkastuksissa kiinni jää 19 %, johdon kontrollin johdosta 10 % ja ilmiantoina 20 %. Tut-

kimus on toki hyvin vanha, mutta tätä työtä varten hankitussa primääriaineistossa tuli esille 

samansuuntaisia huomioita. Vahingossa ilmitulleiden osuus on huomiota herättävän suuri, 

mutta siihen voidaan vaikuttaa paremmalla sisäisellä tarkastuksella eli kontrollilla. Ilmian-

toinakin tulee tietoon viidesosa.  

 

Haastatteluissa useampi henkilö nosti esille henkilökunnan kouluttamisen. Kun sisäisestä tut-

kinnasta koulutetaan säännöllisesti, osaavat työntekijät suhtautua ympärillään tapahtuvaan 

eri tavoin. On hyvä kertoa vastuusta ilmoittaa epäselvyydet esimiehelle. Eräässäkin yritykses-

sä oli käynyt niin, että esimiestason koulutuksen jälkeen tuli piikki herätteisiin, sillä asioita 

oli alettu pohtia tarkemmin ja huomattu omissa toimintatavoissa muutostarpeita. Tietenkin 

on tärkeää miettiä, mitä kaikkea sisäisestä tutkinnasta kerrotaan. Ihan kaikki tieto ei ole jul-

kista. On hyvä säilyttää sisäisen tutkinnan työrauha. 

 

Haastatteluissa kartoitettiin mielipiteitä myös nimettömästä ilmiantokanavasta. Nimetön il-

miantokanava tarkoittaa nykyään lähinnä yritysten sisäisiä kanavia, joihin voi esimerkiksi soit-

taa tai kirjoittaa yrityksen sisäisessä verkossa viestin tiettyyn ohjelmaan epäilyksensä väärin-
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käytöksestä. Pääosin kokemukset olivat positiivisia. Asiantuntijoiden mukaan nimettömälle 

ilmiantokanavalle kynnys ilmoittaa on matalampi. Nimettöminä saatetaan joskus tosin antaa 

myös aiheettomia ilmiantoja, jotka useimmiten johtuvat kateudesta, mustasukkaisuudesta tai 

jopa yrityksistä peitellä omaa hämärää toimintaa. Sisäisen tutkijan kokemuksen myötä perus-

teettomat ilmoitukset kuitenkin karsiutuvat melko nopeasti erilleen aiheellisista. Aiheettomat 

ilmoitukset ovatkin yleensä aiheellisiin verrattuna hyvin epämääräisiä, joissa joku saattaa jos-

sain tehdä jotakin. Olemassa olevien ilmiantokanavien heikkous tällä hetkellä on niiden sijain-

ti. Valtaosa näistä kanavista sijaitsee yrityksen sisäisessä verkossa tai tiedotuksessa. Näin ol-

len puhtaasti organisaation ulkopuolelta tulevan väärinkäytösepäilyn antamiseen on oikeasti 

nähtävä vaivaa. Ilmianto, riippuen tietenkin yrityksen toimialasta, voi tulla niin asiakkaalta, 

tavarantoimittajalta kuin yhteistyökumppaniltakin.  

 

Kaikilla haastatelluilla ei ollut kokemusta nimettömästä ilmiantokanavasta. Syinä sen puut-

teeseen olivat muut toimivat kanavat, jolloin nimettömän kanavan luominen ei ollut tullut 

vielä ajankohtaiseksi. Kuitenkaan kukaan ei suhtautunut siihen negatiivisesti. Nimettömiin 

ilmiantoihin on suhtauduttava kriittisesti, ettei taustalla ole mitään henkilöiden välisiä kauno-

ja. Tämän lisäksi varsinainen tutkinta kestää hieman kauemmin, sillä epämääräisissä ilmian-

noissa on haastavampaa todentaa faktoja. Yritykset mieluummin rohkaisevat nimellä tehtyi-

hin väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Kuitenkaan nimettömästä ilmiantokanavasta ei ko-

ettu ainakaan olevan mitään haittaa. 

 

3.2 Alustava selvitys 

 

 

 

Herätteen jälkeen on tehtävä alustava selvitys. Tätä vaihetta ei varsinaisesti vielä kutsuta 

tutkinnan aloittamiseksi. Pikemminkin lyhyesti tarkastellaan havaittua faktaa ja selvitetään 

onko tarvetta aloittaa sisäistä tutkintaa. Niin kuin jo edellä olevassa kappaleessa mainittiin, 

jotkut herätteet ovat täysin aiheettomia, jotka voivat olla ilkivaltaa, ihmisten välien selvitte-

lyä tai puhtaita väärinymmärryksiä. Osa herätteistä on aiheellisia, mutta ei johda sen kum-

mempiin toimiin esimerkiksi sisäisen tutkinnan osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kirjal-

listen toimintatapojen väljyydet, jotka ovat aiheuttaneet erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi kas-

salla työskentelevä henkilö on edellisessä työpaikassaan tottunut ottamaan asiakkaan tuomat 
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tuotepalautukset ja reklamaatiot yksin vastaan ja hyvittämään ostossumman asiakkaalle. Toi-

sessa paikassa onkin toiset tavat toimia ja tuotepalautusten yhteydessä on aina näytettävä 

palautettava tuote ja kuitti omalle esimiehelle. Jos työntekijä ei tiedä tätä ja toimii totutulla 

tavalla, voi esimiehen mielestä selittämättömät palautuskuitit tuntua epäilyttäviltä. Onhan 

mahdollista, että kassalla työskentelevä henkilö on aiheettomasti tehnyt palautuksen ja otta-

nut itselleen tuotteen arvosta rahaa. Tämän kaltaisia väärinkäytöstapoja on tämänkin vuoden 

aikana käsitelty lehdissä, kuten Petri Elonheimon kirjoittamasta artikkelista käy ilmi (2011). 

Alustavassa selvityksessä tarkoituksena on siis selvittää onko väärinkäytösepäily aiheellinen. 

Edellä mainitussa esimerkissä heräte sisäisen tutkinnan kannalta olisi aiheeton ja johtuisi 

huonosta perehdytyksestä ja toimintatapojen väljyydestä. Jos ei voida näyttää toteen, että 

kyseinen menettely on työpaikan sääntöjen vastainen ja siitä on työntekijöille tiedotettu, ei 

tutkinta käynnisty. Tällöin alustavan selvityksen tuloksena on toimintatapojen kirkastaminen 

ja yhtenäistäminen. Siihen sisältyvät niiden kirjallinen dokumentointi sekä perehdyttäminen 

työntekijöille. 

 

Alustavassa selvityksessä voi myös käydä ilmi, että jotakin yrityksen sääntöjen tai Suomen 

lakien vastaista toimintaa tapahtuu, jolloin on syytä käynnistää varsinainen tutkinta. Alustava 

selvitys siis on tietoa keräävä vaihe, joka useimmiten tehdään isommissakin organisaatioissa 

paikallistasolla. Tällöin sisäinen tutkintaryhmä saa tiedon asiasta, mutta selvittely on tehtynä 

ensin paikallisen esimiehen johdosta. Tarkoituksena on kartoittaa oliko heräte aiheellinen ja 

jos sen on mahdollistanut toimintatapojen väljyys, niin tehtävänä on niiden muuttaminen. 

Erittäin vakavissa tapauksissa kuten esimerkiksi yritysvakoiluepäilyissä, koko tutkinta suorite-

taan ylimmän johdon alaisuudessa ja kaikessa hiljaisuudessa herätteestä alkaen. Näissä tapa-

uksissa tieto ei saa levitä kenellekään ulkopuoliselle.  

 

3.3 Tutkinnan aloittaminen 

 

 

 

Tutkinnan aloittaminen merkitsee, että väärinkäytös tai rikos on havaittu. Alustavassa selvi-

tyksessä on selvinnyt, että kaikki toimenpiteet eivät kestä päivänvaloa, niinpä on syytä aloit-

taa sisäinen tutkinta. Tutkinnan aloittaminen ei takaa, että väärinkäytös saadaan selvitettyä. 

Voihan olla, että riittävää näyttöä ei kerry, jolloin on vain sana sanaa vastaan.  
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Tutkinnan tarkoituksena on saada tosiasiat selville: mitä on tapahtunut, kuka on ollut teke-

mässä ja mitä seurauksia siitä on syntynyt. On myös päätettävä tutkinnan rajaukset, eli mitä 

kaikkia asioita tutkitaan. Jos edetään vahingonkorvaus menettelyyn asti, on seuraukset pys-

tyttävä näyttämään toteen rahallisena arvona (VakL4:1).  

 

Vaikkei esitutkintalaki työnantajia velvoitakaan, on silti mielestäni hyvä noudattaa samoja 

periaatteita kuin poliisikin. Esitutkintalain 7§:n mukaan esitutkintaviranomaisen on selvitettä-

vä ja huomioitava niin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaankin vaikuttavat seikat ja todis-

teet. Samassa pykälässä mainitaan, että ihminen on syytön kunnes toisin todistetaan, joka on 

hyvä pitää tutkinnan lähtökohtana. 

3.3.1 Salassapito 

 

Tutkinta on hyvä pitää salaisena mahdollisimman pitkään. Ideaalitilanne on, että vain herät-

teen antanut henkilö tietää asiaan tutkittavan. Salassapidon tärkeys nostettiin myös haastat-

teluissa useasti esille. Se takaa työrauhan tiedonkeruuvaiheessa. Silloin ei tarvitse paineen 

alla miettiä tapauksen aikataulua ja mahdollisten lisänäyttöjen puuttuessa ja voi rauhassa 

miettiä niiden hankkimiseen käytettävää strategiaa. Turvallisuuden parissa työskentelevien 

ihmisten keskuudessa on normaalikäytäntö, ettei työasioista puhuta muille tai edes toisen 

turvallisuusalan ihmisen kanssa julkisella paikalla. Tästä huolimatta saattavat tiedot joskus 

levitä. Muun alan ihminen saattaa aiheettomastikin lipsauttaa tiedon sisäisestä tutkinnasta, 

jos on siitä tietoinen.  

 

Työrauhan lisäksi tutkinta on parempi pitää mahdollisimman pienen piirin tiedossa, sillä kos-

kaan tutkintaa aloittaessa ei tiedä ketä kaikkia asia koskettaa. Väärinkäytöksen takana voi 

olla isompikin ryhmä, vaikkei se ensisilmäyksellä siltä näyttäisikään. Asia, joka myös puoltaa 

tutkinnan salassa pidettävyyttä on epäillyn asema. Kuten haastatteluissa mainittiin, tiiviissä 

yhteisössä saattaa huhut lähteä liikkeelle helposti. Jos tutkinnasta tietää moni, on vaarana, 

että epäilty kuulee siitä ja muuttaa toimintatapojaan. Tällöin näytön kerääminen vaikeutuu.  

 

On myös mahdollista, että tutkinta on aloitettu, mutta huomattu epäillyn kohdalla aiheetto-

maksi. Jos tutkinta on ollut vain asianomaisten tietoisuudessa, voidaan se vain päättää ja to-

deta aiheettomaksi. Jos taas tieto tutkinnasta on levinnyt, on tutkinnan aloittamisen syyt ja 

tulokset tiedotettava henkilöstölle, ettei työntekijästä jää vääriä mielikuvia muun henkilöstön 

pariin. Haastatteluissa moni nosti esille, että aiheeton tutkinta ja sen huono hoitaminen vai-

kuttaa henkilöstön työhyvinvointiin.  
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3.3.2 Näytön kerääminen 

 

Lainsäädäntö ohjaa näytön keräämistä. Näyttö, joka on hankittu laittomin keinoin, ei välttä-

mättä menetä todistusarvoaan, mutta voi saattaa yrityksen vastuuseen teoistaan. Yrityksen 

suorittaessa sisäistä tutkintaa, se toimii niin sanotusti maallikon oikeuksilla. Esimerkiksi työn-

tekijän henkilökohtaisen vaatekaapin tai lokeron tutkimiseen työnantajalla ei ole oikeutta, 

kuten ei myöskään tilitietojen tarkastamiseen. Poliisilla on eri toimivaltuudet kuin yrityksillä 

ja niinpä ennen näytön keräämistä, on aina pohdittava, mikä taho olisi paras sen suoritta-

maan.  

 

Poliisilla on rikoksen selvittämiseen ja rangaistuksen täytäntöönpanemiseksi erilaisia pakko-

keinolain tuomia oikeuksia kuten kiinniottaminen (1:2), pidättäminen (1:3), henkilötunto-

merkkien ottaminen (6:4), takavarikko (3:1) ja kotietsintä (5:1). Käräjäoikeudessa käsiteltäviä 

pakkokeinolain tuomia pakkokeinoja ovat muun muassa matkustuskielto (2:1) sekä televalvon-

taa ja teknistä tarkkailua koskevat luvat (5a:1-3). 

 

3.3.3 Valvonta teknisin laittein 

 

Valvonta teknisin laittein lähes poikkeuksetta tarkoittaa, että työntekijöitä koskevia henkilö-

tietoja kerätään ja tallennetaan. Yrityksen näkökulmasta ne liittyvät työantajan oikeuteen 

seurata työn sujuvuutta ja suojata omaisuuttaan. Työntekijän näkökulmasta kyse on yksityi-

syyden suojasta, ja siitä miten tarkkailulla puututaan perusoikeuksiin. Suomessa työsuhde ei 

oikeuta työnantajaa puuttumaan työntekijän lakiin kirjattuihin perusoikeuksiin. Perustuslain 

lisäksi teknistä valvontaa säätelevät henkilötietolaki (HeTil), laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä (YksTL) sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaki (SVTsL). Henkilötietolaki on perus-

laki, minkä säännökset on aina huomioitava. Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös 

teknisen valvonnan avulla. 

 

Yksityisyyden suojaan kuuluvat kotirauha sekä luottamuksellisen viestin- ja henkilötietojen 

suoja. Työelämässä henkilötietoja ovat muun muassa kulunvalvontalaitteisiin rekisteröityvät 

tiedot, valvontakameraan tallentuvat tiedot sekä puhelimen käytöstä syntyvät tiedot.  

Työsuorituksen ja työajan elektroninen monitorointi tarkoittaa lähes poikkeuksetta työnteki-

jöiden henkilötietojen keräämistä. Laki yksityisyyden suojasta 3§:s määrittelee minkälaisia 

tietoja saa käsitellä. Näitä ovat ”työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötieto-

ja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työn-

antajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta”. 

Hallituksen esityksessä oli todettu niiden koskevan myös teknisen valvonnan avulla kerättäviä 

tietoja (HE 162/2003, 6-7). Sana välitön lisättiin lakiin vasta toisessa esityksessä ensimmäisen 

tultua hylätyksi. Lain tulkinnassa on huomioitava, että sanalle on annettu erityinen merkitys, 
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sillä muuten sitä ei olisi lisätty (Nyyssölä 2003, 58–61). Näin ollen sanamuoto edellyttää työn-

antajalta hyvin huolellista harkintaa henkilötietojen käytöstä.  

 

 

Kameravalvonta  

 

Salassa tehty valvonta on Suomessa kielletty, jollei siitä ole kerrottu yhteistoimintamenette-

lyin. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä 16 §:ssä määritellään rajoitteet tekniselle val-

vonnalle ja henkilötietojen käsittelylle. ”Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittä-

vän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) 

käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen 

turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmu-

kaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaaran-

tavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei kuitenkaan 

saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Käymä-

lässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa taikka 

työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa ei myöskään saa olla 

kameravalvontaa.” Tarkoituksena on suojata työntekijän yksityisyys. 

 

Kameravalvonnan voi kuitenkin kohdentaa tiettyyn työpisteeseen työnantajan toimesta jos se 

on välttämätöntä 

”1) työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan tai hänen turvallisuudelleen tai 

terveydelleen ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemiseksi; 

2) omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän tehtävän 

olennaisena osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta, kuten ra-

haa, arvopapereita tai arvoesineitä; tai 

3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi, jos kameravalvonta perustuu tarkkailun 

kohteeksi tulevan työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu työnantajan ja työntekijän välil-

lä.” (YksTL 16 §) 

 

Lain mukaan tallenteita tulee pääsääntöisesti käyttää niihin tarkoituksiin mihin niitä on alku-

jaan tarvittu. Tällöin on kyse käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Kameravalvontaa ei kuiten-

kaan saa lähtökohtaisesti käyttää työntekijän tarkkailuun. Työn suorituksen arviointiin niitä ei 

tällöin voida käyttää. (HE 162/2003 vp, 52).  Työantajalla on oikeus 1 momentin 4 kohdan 

21§:n estämättä käyttää tallenteita työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi. 

Vessassa, pukuhuoneessa tai muussa vastaavassa tilassa ei yksityisyyden suojan takia saa olla 

kameravalvontaa. Tilaa, johon on vapaa kulku ja joka on monen ihmisen käytössä sukupuoles-

ta riippumatta, ei lueta pukuhuoneeksi. 
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Suunnitteluvaiheessa ennen kameravalvonnan käyttöönottoa, on työnantajan järjestettävä 

yhteistoimintamenettely ja lain vaatima avoimuus. Laissa on tarkasti säädetty menettelytavat 

tallenteiden käytöstä, jotka sisältävät muun muassa henkilörekisterit. 

 

Perustuslain 7§ säädetään jokaisen henkilökohtaisesta vapaudesta ja koskemattomuudesta, 

joihin ei voi ilman laissa säädettyä perustetta puuttua. Henkilökohtainen vapaus on yleispe-

rusoikeus, joka tarkoittaa ihmisen fyysistä vapautta, ruumiillista sekä henkistä koskematto-

muutta. Niinpä se suojaa myös henkilöön kohdistuvilta tarkastuksilta. Hallituksen esityksessä  

(HE 162/2003 vp) painotettiin sen koskevan myös työntekijöiden yksityiselämän suojaa tekni-

seltä tarkkailulta. 

 

Ennen kameravalvonnan asettamista on työnantajan selvitettävä työntekijöiden yksityisyyteen 

puuttuvien muiden keinojen käytön mahdollisuus. Jos kameravalvonta on hyvin perusteltu, on 

ennen sen käyttöä selvitettävä yhteistoimintamenettelyin kameravalvonnan periaatteet, eli 

milloin ja miten mahdollisia tallenteita voidaan käyttää. Työnantajan on tiedotettava rikosten 

estämiseksi ja selvittämiseksi asennettujen kameroiden sijainnit. Kameravalvonnasta ja siitä 

miten sitä toteutetaan, on näkyvästi ilmoitettava niissä tiloissa, missä kamerat sijaitsevat. 

(YksTyöelämäL 16–17 §).  

 

Rikoslain 24:6 on säädetty rangaistus, jos työnantaja toimii vastoin kameravalvonnasta sää-

dettyjä lakeja. Rikosnimikkeenä tällöin on salakatselu ja rangaistuksena voi olla sakko tai 

enintään yksi vuotta vankeutta. Myös äänen, keskustelun tai puheen oikeudeton kuuntelu tai 

tallennus on rangaistavaa. Tekojen valmistelusta molempien kohdalla rangaistuksena voi olla 

joko sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. 

 

Laki kameravalvonnan toteuttamisesta on tarkkaan kirjattu, mutta kuten lait yleensä, ei niin 

yksiselitteinen tulkita. Haastatteluja tehdessä kaikki poikkeuksetta painottivat, että sisäistä 

tutkintaa tehdessä ja kameravalvontaa hyödyntäessä on tarkoin noudatettava lakia. Tällaisen 

näytön keräämisestä voi näyttöä kerännyt henkilö joutua edesvastuuseen. Haastatteluissa tuli 

ilmi, että turva-alalla on hieman erilaisia näkemyksiä ja virheellisiä mielikuvia siitä, missä 

menee yksityisyyden suojan raja. Haastattelussa selvisi tapaus, jossa kameroita asentamaan 

oli tilattu ulkopuolinen yritys. Tilaajan ja asentajan tulkinnat laista eivät olleet kohdanneet 

ja oli jouduttu jopa harkitsemaan asentajan vaihtoa, jotta kamerat saatiin haluttuun kohtaan. 

Lain heikosta osaamisesta yrityksissä kertoo myös se, että työterveyslaitoksen tuottamassa 

tutkimuksessa koskien työn elektronista valvontaa Suomessa (2011) tuli ilmi, että yritykset 

eivät tuntuneet olevan tietoisia siitä, että teknisin menetelmin toteutettu valvonta on käsi-

teltävä yhteistoimintamenettelyin. Se, johtuuko tämä lain tulkitsemisväljyydestä vai yritysten 

huonosta asioiden selvittämisestä, on varmastikin tapauskohtaista. Mielestäni tosiasia kuiten-
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kin on, että jos työntekijän asemaa halutaan parantaa ja oikeuksien toteutumista valvoa, on 

yritysten tietoisuutta asiasta parannettava. 

 

 

Kulunvalvonta 

 

Kulunvalvontajärjestelmien päätehtävänä on valvoa, rajoittaa ja rekisteröidä henkilöiden liik-

kumista yritysten tiloissa. Kulunvalvonnalla voidaan rajat henkilöiden liikkumista tiloissa sekä 

tallentaa kulkutapahtumat. Henkilötietojen suoja kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Henkilö-

tiedoksi työelämässä luetaan muun muassa kulunvalvontalaitteeseen rekisteröityvät tiedot. 

Kulunvalvonnalla kerätyt tiedot ovat usein henkilötietolaissa määriteltyjä henkilörekistereitä, 

jolloin niiden täytyy noudattaa niitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen keräämisestä on 

sovittava yhteistoimintamenettelyin. Työelämässä toteutetussa valvonnassa on myös notee-

rattava perustuslain 10 §, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on tur-

vattu. Se on perustuslain suojaama yleisperusoikeus. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että esimerkiksi lomalistoja tutkiessa on ollut mahdollista rajata 

epäiltyjen joukkoa. Jos väärinköytöksiä on tapahtunut tasaiseen tahtiin koko vuoden ajan ja 

yhtäkkiä heinäkuun aikana kyseistä ei tapahdu, on hyvä tarkastaa henkilökunnassa tapahtu-

neet muutokset. Toisaalta Aallon kirjoittamassa työssä (2004, 45) esitettiin tapaus, jossa työ-

vuorolistoista ei ollut hyötyä, sillä tekijä oli käynyt jopa vapaapäivinään anastamassa yhtiöltä 

rahaa. Jos joku on viitsinyt yksittäisinä vapaapäivinäänkin tehdä anastuksia, on siis hyvin to-

dennäköistä, että pidemmän loman aikana näin voisi myös tapahtua. 

 

Paikantaminen 

 

Työelämän tietosuojalaissa ei ole erikseen säädetty paikkatietojen käsittelystä työelämässä. 

Niistä on säädetty yleisesti sähköisen viestinnän tietosuojalaissa, jota noudatetaan myös työ-

elämässä. Paikkatieto (SVTSL 2 §) tarkoittaa tietoa, joka ilmaisee matkapuhelinliittymän tai 

jonkin päätelaitteen maantieteellisen sijainnin (Helopuro ja muut 2009, 166). Paikannettava 

taasen on se henkilö, jolla on hallinnassaan paikannettava liittymä tai laite (HE125/2003 vp). 

Paikantaa voidaan esimerkiksi matkapuhelimen, autoon sijoitettavan GPS-laitteen tai jonkin 

muun päätelaitteen avulla.  

 

Lain mukaan paikkatiedot ovat luottamuksellisia, jollei lailla muutoin säädetä (SVTsL 4 §). 

Työntekijän kohdalla täytyy aina olla paikannettavan palvelukohtainen suostumus. Lähtökoh-

tana on, ettei paikkatietoja käsitellä päätelaitetta tai liittymää käyttävän paikannettavan 

tietämättä tai tahdonvastaisesti. Hallituksen esityksessä on tuotu esille, että suostumuksen on 

oltava yksiselitteinen ja annettu nimenomaan kyseistä yksittäistä palvelutapahtumaa varten. 
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Mamia ym. nostivat esille, että paikannettavan on saatava peruutettua suostumuksensa mil-

loin tahansa paikkatietojen käsittelyyn, esimerkiksi lounastuntien ajaksi (2011, 35). Paikan-

tamismenettely kuuluu yhteystoimintamenettelyn piiriin.  

 

S-postin ja verkkosivustojen selaamisen tarkkailu 

 

Vuonna 2004 säädettiin sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004), joka arkikielellä tun-

netaan nimellä Lex Nokia. Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ”turvata sähköisen viestin-

nän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen vies-

tinnän tietoturvaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen tasapainoista kehitty-

mistä”. Säännökset väärinkäyttötilanteista astuivat voimaan 2009. Hallituksen esityksessä pe-

rusteltiin, että erilaisten rikosten selvittämisessä sähköistä viestintää koskevilla tiedoilla on 

olennainen merkitys. Niillä todettiin olevan merkitystä niin viestintävälinettä käyttäen tehty-

jen rikosten selvittämisen kuin niin sanottujen perinteisten rikosten selvittämisessä. 

 

Työelämän tietosuojalakiin on säädetty työnantajille kuuluvien sähköpostiviestin hakemisesta 

ja avaamisesta. Tietyin edellytyksin tähän on oikeus työntekijän poissa ollessa. Lain 18§:n 

mukaan työnantajalla on oikeus hakea tai avata työntekijän sähköpostiosoitteeseen lähetetty-

jä viestejä, jos työnantaja on järjestänyt lähetettyjen viestien suojan toteuttamiseksi laissa 

luetellut tarpeelliset toimenpiteet. Ne kuitenkin koskevat vain liiketoiminnan pyörittämisen 

kannalta kriittisiä tapahtumia, eivätkä väärinkäytösepäillyn tutkimiseen. (Korhonen 

2005,172.) 

 

Sähköpostin tunnistamistiedot, kuten lähettäjä, vastaanottaja ja lähetysaika ovat luottamuk-

sellisia kuten viestin sisältökin. Tietyin perustein työnantajilla on kuitenkin oikeus käsitellä 

tunnistamistietoja yrityksen koneelta lähetettyjen sähköposteista sekä verkkoliikenteestä. 

Nämä eivät kuitenkaan koske puhelinpalvelun tunnistamistietoja. (SVTsL 8 §.) Ne on tarkasti 

määritelty laissa. Lain 13a§:n mukaan tunnistamistietoja voi käsitellä väärinkäytösten estämi-

seksi ja selvittämiseksi. Luvattoman käytön ja yrityssalaisuuksien paljastamisen epäily oikeut-

tavat tunnistamistietojen käsittelyyn. 

 

Luvaton käyttö voi tarkoittaa maksullisen tietoyhteiskunnan palveluita, työnantajan viestintä-

verkkoa tai viestintäpalvelua. Yrityssalaisuus sen sijaan on määritelty rikoslaissa. ”Yrityssalai-

suudella tarkoitetaan tässä luvussa liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa 

elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmai-

seminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkei-

nonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle.” (RL 30:11.)  Ennen lain sallimisen oikeuk-

sien hyödyntämistä, on työnantajan huolehdittava monista velvollisuuksista. Yhteisötilaajan 

on pitänyt määritellä miten sen verkkoa saa käyttää, antaa tästä kirjalliset ohjeet käyttäjille 
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ja nimetä tietoturvan ylläpitäjät, jotka tunnistetietoja saavat käsitellä. Laki ei missään olo-

suhteissa oikeuta viestin sisällön käsittelemiseen. 

 

Ilman laissa säädettyä perustetta työnantajalla ei ole oikeutta valvoa, seurata tai tarkkailla 

työntekijöidensä ajankäyttöä internetissä verkkosivustojen selaamisesta kertyvien tunniste-

tietojen avulla. Ne kuuluvat sähköpostiviestien tavoin luottamuksellisiin tietoihin. Johto- ja 

valvontaoikeuden nimissä työantaja saa päättää internetin käyttösäännöistä, eli joko rajoittaa 

tiettyjä sivuja tai kokonaan kieltää verkon käytön.  

 

Yhtiön omien järjestelmien seuraaminen  

 

Yhtiön käyttämien järjestelmien, kuten esimerkiksi kaupoissa kassajärjestelmien avulla voi-

daan seurata työsuoritusten määrää tai palvelun kestoa. Nykyjärjestelmin voidaan erilaisin 

variaatioin kerätä erilaisia raportteja ja näin ollen lakia rikkomatta seurata toimintaa melko 

vaivattomasti. Esimerkiksi kassaerojen tutkimiseksi voidaan seurata kontrollinauhaa. Järjes-

telmän tavoitteena on eritellä, minkälaisia tapahtumia on tehty. Haasteena on, että kaikki 

mikä on mitattavissa, ei ole oleellista ja päinvastoin taas kaikki oleellinen ei ole mitattavissa. 

 

3.4 Näytön arviointi 

 

 

 

Näytön keräämisen jälkeen pohditaan sen kattavuutta sekä riittävyyttä. Tarkoituksena on sel-

vittää mihin näyttö riittää ja miten yritys haluaa jatkettavan. Näyttöä arvioidessa voidaan siis 

myös huomata, että näyttö ei riitä. Tällöin on pohdittavana kaksi eri vaihtoehtoa: joko tapaus 

jätetään sikseen tai mahdollisesti kerätään lisää näyttöä vahvistamaan tai kumoamaan epäi-

lyksiä. 

 

Näyttöä arvioidessa on hyvä mahdollisuus konsultoida myös muita tahoja. Päälakimies pystyy 

ottamaan kantaa näytön riittävyyteen ja mahdollisesti myös siihen, mitä oleellista vielä puut-

tuu. Samoin mahdollisuus on tietenkin konsultoida myös paikallispoliisia tai keskusrikospolii-

sia. Haastatteluissa kävi ilmi, että poliisia konsultoidaan silloin tällöin. Mielestäni ja monien 

vastaajienkin mielestä tätä yhteistyötä voisi vielä tulevaisuudessa kehittää tiiviimmäksi.  
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3.5 Haastattelu 

 

 

 

Haastattelu tarkoittaa tapaamista, jossa henkilöltä kysytään henkilökohtaisia näkemyksiä. 

Sitä ei pidä sekoittaa termiin kuulustelu, jossa kysytään tarkoin muodostettuja kysymyksiä 

epäillyltä tai syytetyltä. Tämän lisäksi termeissä on eroa myös juridisesti. Haastattelu on epä-

virallisempaa, jota kaikki saavat suorittaa, kun taas kuulustelulla tarkoitetaan virallista kuu-

lemista, jossa työantaja selvittää työsuhteen päättämisen syyt ja kuultavalla on oikeus olla 

läsnä hänen asioitansa hoitava tai neuvoa-antava henkilö (TSL 9:2). Haastattelun tarkoitukse-

na on neljä perusasiaa: saada selville arvokasta tietoa, eliminoida syyttömät, tunnistaa syylli-

nen ja saada tunnustus (Milne & Bull 1999, 35). Väärinkäytösten selvittämiseksi haastattelu on 

hyvä tapa saada lisätietoa, mutta sitä ei kuitenkaan kannata suorittaa kevein perustein. Haas-

tateltujen asiantuntijoiden mukaan on hyvien periaatteiden mukaista, että haastateltavalla 

on selkeä kuva mistä on kysymys ja missä asemassa häntä kuullaan sekä, että haastattelija ei 

johda harhaan tilannetta kuvatessaan. On toki myös mahdollista, että haastattelujen jälkeen 

tilannekuva muuttuu radikaalisti. 

3.5.1 Valmistautuminen 

 

Haastattelun anti on pitkälti kiinni haastattelijan kyvystä saada esiin tietoa ja arvioida niiden 

todenmukaisuutta. Haastattelijan on tärkeää olla ammattitaitoinen, huokua itseluottamusta 

ja omata hyvät vuorovaikutustaidot (ASIS 2008, 2:1:6). Mielestäni ideaalitilanteessa ennen 

haastattelun aloittamista olisi hyvä olla tiedossa kaikki asiaan liittyvät relevantit faktat ja 

olettamukset, mihin haastatellessa saattaa törmätä. Selvitystyö on tehtävä huolellisesti, jotta 

haastattelijalla on tarpeeksi tietoa asiasta. Muuten vaarana on, että haastattelija menettää 

auktoriteettinsa, jos haastateltava huomaa, että toinen ei ole riittävästi valmistautunut. Täs-

tä voi myös seurata, että haastateltava ikään kuin alkaa johtaa haastattelua omatessaan 

enemmän tietoa. Näin ei kuitenkaan pitäisi päästää käymään, vaan aloitteellisuus pitäisi pys-

tyä säilyttämään haastattelijalla. Asiantuntijoita haastatellessa tuli esiin, että olisi hyvä tie-
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tää myös mitä haastateltavan vastaukset eivät voi olla. Esimerkiksi kun kysytään kysymys, 

johon haastateltava valheellisesti vastaa, voidaan se näytön turvin osoittaa valheelliseksi. 

Näin haastateltavan itsevarmuus horjuu ja tilanteessa käy selväksi, että haastattelija on se 

aloitteellinen puoli. 

 

Joskus kuitenkin haastattelut tapahtuvat lyhyemmällä varoitusajalla. Tällöin taustatiedon 

hankinta on priorisoitava. Erityisesti on kuitenkin huomioitava mitä haastatellessa itse paljas-

taa asiasta. Ne seikat, joita ei ole kerrottu julkisesti, mutta haastateltava pystyy kertomaan, 

paljastavat haastateltavan liittyvän tutkittavaan asiaan, joko silminnäkijänä tai osallisena. 

Haastattelut toimiessaan ovat myös hyvin kustannustehokkaita. (Milne & Bull 199, 159–162.) 

 

Ennen haastattelun aloittamista on myös mietittävä salassa pidettävyyteen liittyvät asiat sekä 

haastattelun muoto. Useimmat ovat nähneet amerikkalaisia elokuvia, jossa haastattelun mal-

lit voivat olla hyvin kyseenalaisia. Virallinen teitittely tai kirjakieli voi tehdä haastattelusta 

jäykän oloisen ja tällöin luontevuus kärsii (Millne & Bull 1999, 75). Rennompi ote voi saada 

toiset puhumaan enemmän kuin ei tarvitse jännittää tilannetta. Toki silloin osalta voi jäädä 

ymmärtämättä miten vakavasta asiasta on kyse. Työelämässä haastattelut pitäisi suorittaa 

haastateltavan työaikana (Aalto 2004, 46). Joissakin kiireellisissä erityistapauksissa tästä jou-

dutaan kuitenkin poikkeamaan. 

 

Haastatteluja valmistellessa on mahdollista ottaa yhteyttä yrityksen pääluottamusmieheen tai 

työsuojeluvaltuutettuun. He ovat molemmat vaitiolovelvollisia näistä asioista. Epäillyllä on 

kuitenkin kuulemisessa oikeus käyttää avustajaa (TSL 9:2). Näin ollen tilanteesta riippuen, on 

mielestäni hyvä kertoa asiasta jo etukäteen, jotta heillä on aikaa varautua tilanteeseen. 

 

3.5.2 Kokoonpano 

 

ASIS ottaa julkaisussaan Protection of Assets Manual Volume 2 kantaa myös haastattelutilan-

teen kokoonpanoon. Luvun 2 kappaleessa 1 on esitetty, että yksi tai kaksi haastattelijaa on 

normaalikäytäntö. Liiat henkilöt voivat häiritä haastattelutilannetta (2008, 11). Tätä työtä 

varten tehdyn primääriaineiston perusteella kahta haastattelijaa pidettiin parempana vaihto-

ehtona. Toinen henkilö nähtiin tärkeänä oikeusturvan kannalta sekä myös varmistamassa, että 

kaikki tärkeät asiat on käsitelty. Osa koki sen myös psykologisena tekijänä. 

 

Asiantuntijat nostivat esille, että ennen haastattelujen alkamista on tarkistettava, minkälai-

nen suhde haastattelijalla on haastateltavaan, sillä jääviys voi rikkoa riippumattomuuden. 

Poliisi omassa toiminnassaan pohtii aina jääviystilanteen samoin kuin ulkopuoliset tutkijat. 

Näissä tapauksissa jääviystilanteet hoidetaan vaihtamalla haastattelijaa. Yrityksissä, vaikkei-

vät työntekijät olisikaan sukua, ovat he mahdollisesti työskennelleet yhdessä, mikä voi tuoda 
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haastattelutilanteeseen erilaisen sävyn. Tällöin haastattelijan on aina itse arvioitava olisiko 

joku muu parempi hoitamaan tilanteen. Joskus kuitenkin tuttu haastattelija voi päästä hel-

pommin pintaa syvemmälle. Jääviyden lisäksi on pohdittava myös henkilöiden hierarkia. Asi-

antuntijat mainitsivat lähes poikkeuksetta, että yrityksen sisäisissä tutkinnoissa haastattelijan 

olisi syytä olla ainakin samalla tasolla organisaatiossa. Juuri taloon tulleen henkilön on haas-

tavaa lähteä haastattelemaan esimiestään. Haastattelutilanteen tulee olla luonteva ja haas-

tattelijan suoritettava se ilman alemmuudentunnetta. 

    

Sukupuolen merkitys haastattelutilanteessa nostetaan esille ASIS:in julkaisun 12:ta luvun en-

simmäisessä kappaleessa (2008, 12). Sen mukaan samaa sukupuolta oleva haastattelija saa 

yleensä tilanteesta enemmän irti. Mielestäni asetelma Suomessa vaikuttaa hyvin vanhakantai-

selta. On varmasti myös maita, joissa sukupuoli on haastatteluja aloittaessa syytä ottaa huo-

mioon, mutta Suomessa tasa-arvoisena maana, en näe sukupuolella olevan suurta merkitystä 

tulosten kannalta. Haastatteluissa tuli poikkeuksetta ilmi hyvin samankaltaisia mietteitä. Moni 

oli sitä mieltä, että sukupuoli saattaa vaikuttaa vain joissakin yksittäisissä tapauksissa. Suku-

puolta oleellisemmaksi asiaksi koettiin niin kutsuttu henkilökemia. Haastateltava voi kokea 

toisen henkilön turvallisemmaksi ja tästä johtuen kertoa enemmän ja yksityiskohtaisemmin 

tapahtumista. Joissain tapauksissa jos haastateltava ja haastattelija ovat olleet aikaisemmin 

tekemisissä ja haastateltavalla on epämieluisia kokemuksia henkilöstä, voi olla järkevämpää 

vaihtaa haastattelijaa, jos se vain on mahdollista. Näin vanhat asenteet ja historiassa olevat 

asiat evät pääse vaikuttamaan tämän asian käsittelyyn.  

 

3.5.3 Järjestys 

 

Tiedon keräämiseksi ja tiedon todenmukaisuuden arvioimiseksi on hyvä haastatella useampia 

henkilöitä. On hyvä kuitenkin pitää mielessä niin kutsuttu tärkeysjärjestys. Ensimmäiseksi 

haastatellaan ihmiset, jotka eivät todennäköisesti ole helposti saatavilla myöhemmin. Tällai-

sia ovat esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuvat. Sen jälkeen haastatellaan ne, joilla olete-

taan olevan eniten olennaista tietoa. Syyllinen tai epäilty haastatellaan vasta viimeiseksi. Tie-

to, jota muilta on saatu voi helpottaa vahvistamaan tai kumoamaan epäillyn syyllisyyttä, en-

nen kuin tätä on edes haastateltu. (ASIS 2008, 2:1:11.)   

 

Laki on huomioitava myös haastatteluissa. Tunnustus tai vannottu lausunto on saatava lain-

säädännön mukaisin tavoin, jotta se voi olla hyväksyttävissä kanteessa. Haastattelija ei voi 

antaa mitään katteettomia lupauksia esimerkiksi tutkinnan tuloksesta saadakseen tunnustuk-

sen. Nämä asiat on määriteltävä yrityksen eettisissä ohjeissa. (ASIS 2008, 2:1:13.) 

 

Eräs asiantuntija piti tärkeänä, että haastattelun jälkeen muistaa tiedottaa siihen osallistu-

neita henkilöitä tutkinnan kehittymisestä, tietenkin salassa pidettävät asiat huomioiden. Yksi-
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löt voivat reagoida eri tavoin haastattelutilanteeseen ja osa kokee hyvin tärkeäksi saada tie-

toa, jotta asian saa käsiteltyä pois mielestä.  

3.5.4 Tallentaminen 

 

Milnen ja Bullin kirjassa Investigative Interviewing Psychology and Practice (1999, 28) on nos-

tettu esille Köhnken, Thürerin ja Zoberbierin tutkimustulos, jossa on huomattu, että vaikka 

haastattelija heti haastattelun jälkeen kirjoittaisi raportin tapahtuneista, sisältää se vain kak-

si kolmasosaa haastatellun sanomista asioista. Tämän valossa haastattelujen videointi tai 

nauhoittaminen on mielestäni hyvin tärkeää. Niistä on kuitenkin kysyttävä lupa haastatelta-

valta. Tallentava väline on hyvä sijoittaa huoneeseen siten, että se herättää mahdollisimman 

vähän huomiota, jolloin haastattelun tunnelma ei kärsi (ASIS 2008, 2:1:14).  Jos nauhoittami-

nen ei ole mahdollista, on mielestäni syytä harkita, että tilaisuudessa on paikalla yksi henkilö, 

jonka tehtävänä on tarkasti kirjoittaa ylös läpikäytyjä asioita. Tällöin haastattelijan on huo-

lehdittava, että tahti on niin rauhallinen, että kaikki tarvittava saadaan kirjoitettua muistiin. 

Nauhoitettu tunnustus tai todistus on yhtä pitävä kuin kirjallinenkin todistus, mutta on hyvän 

käytännön mukaista esimerkiksi tunnustuksen yhteydessä kirjata se vielä paperille ylös ja al-

lekirjoittaa molempien osapuolten taholta. Aallon työssä on nostettu esille työsuhdepäällikkö 

Urkolan kanta siitä, että kirjallinen dokumentti ei jätä epäselvyyksiä asiasta (2004, 48). On 

tärkeää, että dokumentti on asianmukaisesti laadittu, allekirjoituksilla vahvistettu ja mo-

lemmat osapuolet saavat omat kappaleet.  

 

3.5.5 Kysymystekniikka 

 

Kysymysten teknisellä asettelulla voidaan saada erilaisia tuloksia. Yleisin jaottelu kysymys-

tyyppeihin on avoimet ja suljetut. Avoimet kysymykset toimivat parhaiten kun kerätään näyt-

töä ja tietoa tapahtuneesta. Ne muotoillaan siten, että vastaajalla on mahdollisuus itse rajata 

vastausta. Tämä kysymysmalli minimoi riskin, että haastateltava itse paljastaa tai kertoo lii-

kaa omia näkemyksiään tapahtuneesta. (Milne & Bull 1999, 22–23.) Tässä on muutamia esi-

merkkejä avoimista kysymyksistä. 

 

 Sanoitte aikaisemmin, että olitte samaan aikaan takahuoneessa Erjan kanssa. Kerto-

kaa mitä näitte. 

 Sanoitte, että ryöstäjä oli mies. Voitteko kuvailla tarkemmin? 

 

Avoimen kysymyksen vastakohta on suljettu kysymys, jossa vastaajalla on suhteellisen vähän 

vastausvaihtoehtoja ja vastaukset koostuvatkin yleensä vain yhdestä sanasta tai lyhyestä lau-

seesta. Suljetut kysymykset toimivat parhaiten avointen kysymysten tarkentavina osina (Milne 
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& Bull 1999, 23). Silloin kysytään asioista, jotka eivät selvinneet avoimilla kysymyksillä. Esi-

merkkeinä ovat 

 

 Minkäväriset hiukset ryöstäjällä oli? 

 Keneltä kuulitte sen? 

 

Miksi? – kysymyksiä tulisi välttää, sillä vastaaja harvoin osaa eritellä omia motiivejaan saatik-

ka sitten muiden. Samoin tulisi välttää hyvin pitkiä kysymyksiä, kuten, mitä mies, joka oli pu-

keutunut mustaan takkiin, teki, kun hänen apurinsa kaatui? Kysymyksiä, jotka ohjaavat tai 

pakottavat tiettyyn vastaukseen olisi myös syytä vältellä. (Milne & Bull 1999, 23.) Näitä ovat 

esimerkiksi 

 

 Sinä et nähnyt ryöstäjän silmiä, ethän? 

 Pakeniko hän oikealle vai vasemmalle? 

 

Pakotettujen kysymysten ongelmana on, että vaihtoehdot eivät välttämättä edes sisällä oike-

aa vastausta. Edellä mainitun kysymyksen oikea vastaus voi olla, että henkilö pakeni suoraan 

eteenpäin. On huomattu, että joskus ihmiset vain vastaavat annettujen vaihtoehtojen perus-

teella, vaikka mikään niistä ei olisikaan se oikea. Milne ja Bull nimeävät vaaraksi myös sen, 

että joskus haastateltavalla on suuri halu olla avuksi ja vaikka varmaa tietoa ei olekaan, arvaa 

hän epäillyn paenneen tiettyyn suuntaan ja vastaa sen mukaisesti (1999, 25).  

 

Mielestäni kaikki kysymykset on esitettävä rauhallisesti yksi kerrallaan ja ilman turhan vaikei-

ta sivistyssanoja, sillä voi olla vaarana, että haastateltava ei tiedä sanan todellista merkitystä 

ja on turhan häpeissään kysyäkseen sen tarkoitusta. Näin vastaus voi olla kysymyksen asette-

lun takia virheellinen ja mahdollisesti johtaa tutkijaa harhaan. Itse haastatellessa myös yhdis-

telisin avoimia ja suljettuja kysymyksiä. Heti avoimen kysymyksen jälkeen tarkempi suljettu 

kysymys, jonka avulla pienetkin tiedot saadaan kerralla esille. Näin myös haastattelusta tehty 

tallennus etenee kronologisesti, eikä hypi kysymysten johdosta. 

 

3.5.6 Kuuleminen 

  

Työsopimuslaissa on säädetty, että työnantajan on varattava työntekijälle mahdollisuus tulla 

kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on kuulemisissa oikeus käyttää 

avustajaa. Tarkemmin avustajan asemasta ei ole säädetty. (TSL, 2001/55. ) Usein he kuiten-

kin ovat työpaikalla määritettyjä luottamushenkilöitä, kuten pääluottamusmies tai työsuoje-

luvaltuutettu. Ennen kuulemista on reilua muistuttaa tästä oikeudesta, jos työntekijällä ei ole 

asiasta tietoa. Tämä on myös yrityksen oikeusturvan kannalta järkevää.  
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Kuten edellä mainittu, työnantajan suorittamaa kuulemista ei ohjaa esitutkintalaki, vaan työ-

sopimuslaki. Poliisin suorittama kuuleminen osana esitutkintaa eroaa siis työnantajan kuule-

misesta. Esitutkintalain mukaan poliisi ei saa käyttää vääriä ilmoituksia, lupauksia tai uskotte-

luja tunnustuksen saamiseksi. Myös uuvuttaminen ja uhkaukset ovat kiellettyjä. Lisäksi kuu-

lustelutilaisuuden alussa on ilmoitettava missä asemassa kuultava on: onko hän todistajana 

vai epäiltynä. Vaikkakin nämä ovat vain poliisin toimintaa ohjaavia säädöksiä, on mielestäni 

eettisesti oikein, että työnantaja kohtelee kuultavaa samoin periaattein. Ilmoitus työsopi-

muksen päättämisestä on toimitettava työntekijälle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. 

Työntekijän pyynnöstä on työnantaja velvollinen ilmoittamaan työsopimuksen päättymispäi-

vämäärän, sekä tiedossa olevat irtisanomisen tai purkamiseen johtaneet syyt työntekijälle.   

 

3.6 Seurausmenettely 

 

 

 

Kun sisäinen tutkinta on aloitettu, on se syytä viedä myös huolella loppuun. Riippuen tutkin-

nan laadusta, mutta lähes poikkeuksetta sen päättäminen vaati jatkotoimenpiteitä. Yrityksen 

tulee tässä kohtaa miettiä omaa politiikkaansa näiden asioiden suhteen. Jatkotoimenpiteisiin 

vaikuttavat onko kyseessä rikos vai ohjeiden vastainen toiminta sekä yrityksen kärsimä vahin-

ko. Kuitenkin on asianomistajan päätettävissä tehdäänkö väärinkäytöksestä rikosilmoitusta 

vaikkakin teko olisi Suomen laissa määrätty rangaistavaksi.   

 

3.6.1 Varoitus 

 

Työsopimuslaki käsittelee irtisanomisperusteita. Sen mukaan henkilöä ei saa työsuhteen vel-

vollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomisesta irtisanoa, ennen kuin on varoituksen myötä an-

tanut mahdollisuuden korjata toimintatavat. Kuitenkin tilanteessa, jossa sopimusrikkomus on 

hyvin vakava, katsotaan että työntekijän olisi ilman varoitustakin pitänyt ymmärtää toiminta-

tapojensa vakavuus. Tällöin irtisanomiseen tai purkamiseen ei vaadita varoitusta. Varoituksen 

tehtävänä on viestittää työntekijälle kuinka vakavana asiana hänen menettelyä pidetään, en-

nakkomuistuttaa miten työnantaja reagoi toistuviin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin, antaa 

mahdollisuus korjata virheet sekä antaa näyttöarvoa työsopimuksen päättämiseen. 
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Yrityksen on noudatettava johdonmukaista ja tasapuolista varoituskäytäntöä. Työsuojeluhal-

linnon mukaan varoituksen antaminen yleensä merkitsee irtisanomisoikeuden käyttämättä 

jättämisestä kyseisen rikkomuksen tai laiminlyönnin kohdalla. (Työsuojeluhallinto, 2011). Sillä 

yrityksellä on velvollisuus näyttää varoitus toteen, esimerkiksi myöhemmin riitatilanteessa, on 

se parempi antaa aina kirjallisena. 

3.6.2 Irtisanominen 

 

Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi tehty työsopimus. Siihen tulee kuitenkin olla 

asiallinen ja painava syy, jona voidaan pitää ” työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuh-

teeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä 

sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joi-

den vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään”. (TSL 7:2; Kivelä, H & 

Nordell, R. 2003, 164–168) 

 

Ennen irtisanomista on oltava varma siitä, että se täyttää irtisanomissuojan edellytykset. Jos 

työntekijä pitää irtisanomista laittomana, voi hän nostaa asiasta korvauskanteen ja sitovan 

päätöksen asiasta riitatilanteessa tekee tuomioistuin. Jos irtisanominen todetaan laittomaksi, 

on työnantaja korvausvelvollinen perusteettomasta päättämisestä (TSL 6:4). Ennen irtisano-

mista tai työsuhteen purkamista on työntekijällä tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päät-

tämisen syistä (TSL 9:2). Työntekijää kuultaessa on hänellä oikeus käyttää avustajaa. Kaikki 

työntekijät eivät ole tietoisia omista oikeuksistaan, niinpä yrityksen on syytä mainita näistä, 

jotta kuuleminen tapahtuu säädettyjen lakien mukaan. Työantajan on myös selvitettävä irti-

sanottavalle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot (TSL 9:3). 

 

Irtisanottaessa on noudatettava vallalla olevaa irtisanomisaikaa, joka vaihtelee työsuhteen 

kestosta riippuen kahdesta viikosta aina kuuteen kuukauteen asti. Jos kyseessä on tapaus, 

jossa yrityksen luottamus työntekijää kohtaan on mennyt, voidaan irtisanomisaika suorittaa 

ilman varsinaista työntekovelvoitetta. Tällaiseen järjestelyyn on hyvä varautua, jos on syytä 

epäillä, että työntekijä saattaa aiheuttaa lisävahinkoja yritykselle irtisanomisaikana. Työnan-

taja on kuitenkin velvollinen maksamaan täyden palkan irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta. 

(TSL 7:1-2.)   

 

3.6.3 Työsopimuksen purkaminen 

 

Työnantajan oikeuksiin kuuluu myös työsopimuksen purkaminen. Sopimus voidaan purkaa 

päättymään heti, kun työsopimuslain edellytykset ovat täyttyneet. Työntekijän käytös myös 

työpaikan ulkopuolella voi mahdollistaa työsuhteen purkamisen. ”Työnantaja saa purkaa työ-
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sopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päät-

tyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työ-

sopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin 

vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää so-

pimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.” (TSL 8:1)  

 

Samoin kuin irtisanomisessa, on myös työsopimusta purettaessa järjestettävä työntekijälle 

tilaisuus kuulla työsuhteen päättämisen syistä. Työntekijällä on tällöin oikeus käyttää avusta-

jaa. (TSL 9:2) Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtai-

sesti, mieluummin kirjallisena, jotta se voidaan jälkeenpäin näyttää toteen. 

3.6.4 Vahingonkorvaukset 

 

Sisäisen tutkinnan loppuvaiheessa on selvitettävä kärsityn vahingon määrä tarkasti. Lainsää-

dännössä asiasta on säädetty työsopimuslailla, jossa on selvitettynä työsuhteen osapuolten 

vahingonkorvausvelvollisuus. Sen mukaan työntekijä, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 

rikkoo tai laiminlyö työsopimuksessa tai työsopimuslaissa kirjattuja velvollisuuksia tai aiheut-

taa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava aiheuttamansa vahinko vahingonkorvaus-

laissa säädettyjen perusteiden mukaisesti. (TSL 12:1)Työsopimuslaissa onkin viittaus siis va-

hingonkorvauslakiin.  

 

Vahingonkorvauslaissa on työntekijän vastuuta rajoitettu paitsi tahallisesti aiheutetuissa va-

hingoissa. Työntekijä on velvollinen korvaamaan kohtuulliseksi arvioidun määrän, johon vai-

kuttavat vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema sekä teon tahallisuus. Ta-

hallisesti tai törkeällä tavalla aiheutettu vahinko on usein korvattava täysmääräisesti. Korva-

usvelvollisuus edellyttää tuottamusta, eli jotain on täytynyt tehdä väärin. Jos tuottamuksen 

aste on lievää suurempaa, on työntekijä korvausvelvollinen kohtuulliseksi arvioituun sum-

maan. (VakL 2:1.)) Korvausvelvollisuus on pystyttävä näyttämään toteen ja yrityksellä on siitä 

todistustaakka. Myöskään jos ei voida todentaa, että juuri tietty henkilö on aiheuttanut va-

hingot, ei häntä voida velvoittaa korvaamaan sitä. Käytännössä tämä ilmenee, jos epäiltyjä 

onkin useampi. 

 

Korvausvelvollisuudesta voidaan työpaikalla sopia myös tietyin rajoituksin. Työsopimuslain 

perustelujen mukaan on mahdollista sopia esimerkiksi vahingonkorvauksen sovittelusta. Nämä 

sopimukset eivät kuitenkaan saa johtaa laissa säädettyä ankarampaan vastuuseen työntekijän 

kannalta. (Työsopimuslaki 12:1) Nämä muutokset on tehty vuoden 2001 lakimuutokseen ja 

aikaisemmin tilanne oli erilainen. Korvausvelvollisuudesta sopiessa epäillyn on täytynyt myön-

tää aiheuttamansa vahinko ja olla halukas sopimaan korvausmenettelyistä. Tällä tavoin toimi-

en väärinkäytöksen tekijälle ei tule maksettavaksi aiheuttamastaan vahingosta lain mukaisia 

viivästyskorkoja. Myös asianomistaja hyötyy tilanteen sopimisesta, sillä riitatilanteessa korva-
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usvelvollisuus tulee vasta oikeudenkäynnin ja tuomion julistamisen jälkeen. Asian käsittely 

oikeudessa on usein aikaa vievä prosessi. Aiheutetun vahingon vapaaehtoinen korvaaminen 

saattaa lieventää väärinkäytöksestä annettavaan tuomioon. 

 

Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti ja kahtena kappaleena siten, että molemmilla osapuolil-

la on omansa. Sopimuksessa tulee olla tapahtumakuvaus väärinkäytöksestä, korvaussumma 

sekä miten sitä lyhennetään. Helpoin tapa on sopia esimerkiksi tietty summa kerran kuussa. 

Sen voi työntekijän suostumuksella sopia ennakkopidätettävän hänen palkastaan, joko pieninä 

osina tai kerta pidätyksenä. Sopimukseen kannatta myös kirjata yhteisesti sovitut toimintata-

vat siitä, miten toimitaan jos sopimuksen sääntöjä ei noudateta. Jos sopimuksen ehtoja ei 

täytetä, se raukeaa ja tällöin loppusumma korkoineen voidaan oikeusteitse hakea korvatta-

vaksi. Rikosilmoitusta tehtäessä on määriteltävä aiheutettu vahinko sekä asianomistajan kor-

vausvaatimukset. Siksi korvausvelvollisuudesta sopiminen täytyy tehdä ennen tutkintapyynnön 

tekemistä. 

3.6.5 Tutkintapyyntö 

 

Yrityksillä saattaa olla tunne, että tutkinta pitää olla loppuun asti viety ja selvitty ennen kuin 

asiasta voi tehdä tutkintapyynnön. Virallisesti poliisille tutkinnan aloittamiseksi riittää, että 

on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Pelkkä epäilys ei riitä tutkinnan aloittamiseen, vaan 

kuten Ranta-aho nosti kirjassaan esille (Koivu ym. 2010, 83) apulaisoikeuskansleri on toden-

nut, että epäillyn todisteeksi on oltava jotakin konkreettista (AOK 408/1/02). Siihen mitä tä-

mä konkreettinen voi käytännössä olla, ei otettu kantaa sen tarkemmin.   

 

Esitutkinnassa viranomaisen on alkuun selvitettävä rikos, sen olosuhteet, sillä aiheutettu va-

hinko ja siitä saatu hyöty ja rikoksen asianomaiset. Esitutkinnan aikana selvitetään myös asi-

anomistajan esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus. Tämän jälkeen kartoitetaan mahdolli-

suudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi tai vahingonkorvauksen täytäntöönpa-

neminen asianomistajalle. (ETL 5 §.)  

 

Jos esitutkinnan aikana tulee selville, ettei rikosta ole tapahtunut, keskeyttää poliisi esitut-

kinnan ja näin ollen sitä ei toimiteta eteenpäin syyttäjälle. Esitutkinta voidaan lopettaa, mi-

käli ketään vastaan ei voida nostaa syytteitä tai esittää muita vaateita rikokseen perustuen. 

Tutkinta voidaan keskeyttää myös jos teosta on odotettavissa vain sakko rangaistus tai jos 

rikosta pidetään vähäisenä kun asianomistaja ei esitä rangaistusvaatimusta. (ETL 4 §.) 

 

Haastatteluissa joka näkökulmasta vahvistui näkemys, etteivät poliisin resurssit tällä hetkellä 

riitä kaikkien asioiden tutkimiseen nopealla aikataululla. Poliisin päässä on suoritettava prio-

risointia, jossa edelle menevät törkeät tai muuten laajat tapaukset. Rikosilmoitusta tehdessä 

tosiasia on, että joskus tapaukset joutuvat niin sanotusti hyllylle odottamaan, ennen kuin vi-
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ranomainen paneutuu niihin. Yrityksen näkökulmasta katsottuna odottaminen voi olla kohta-

lokasta. Vilpillinen työntekijä voi aiheuttaa paljonkin tuhoa organisaation sisällä, jos tarvitta-

via oikeuksia irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen ei ole. Näin on myös yrityksen etu 

selvittää rikoksen tunnusmerkistö omaehtoisesti.  

 

Haastateltavien näkemys oli, että pienemmissä tapauksissa rikosilmoitusta tehdessä on oltava 

mahdollisimman paljon näyttöä kerättynä, jolloin esitutkinta sujuu nopeasti. Joissain tapauk-

sissa yrityksistä tuntui, että pienemmissä tapauksissa on tehokkaampaa selvittää asia omaeh-

toisesti, sillä poliisin perehdyttämiseen yrityksen ydintoimintaan kuluu myös aikaa ja resursse-

ja. Optimaalista olisikin, jos rikosilmoitusta tehdessä virkavaltaa edustaisi aina sama henkilö, 

joka jo mahdollisesti tuntisi yrityksen toimintatapoja. Tähän kuitenkaan yrityksellä ei ole vai-

kutuskeinoja. Poliisi jakaa resurssinsa alueellisesti ja tehtäväkuvien mukaan. Tämän perus-

teella pienemmissä tapauksissa yrityksen on hyvä selvittää mahdollisimman paljon tapaukses-

ta rikosilmoitukseen, vaikkei sitä missään vaaditakaan.  

 

Rikoksen ilmoittamisvelvollisuudesta on säädetty vain törkeiden rikosten kohdalla (RL 15:10). 

Yrityksellä asianomistajana on siis omassa harkinnassa tehdäänkö tapauksesta rikosilmoitusta 

vai ei.  Haastatteluissa kävi ilmi, että ilmoituskäytäntö vaihtelee yrityksittäin ja rikoksen mu-

kaan. Oikeuspoliittisenlaitoksen tekemän rikosuhritutkimuksen (2011) mukaan Suomessa teh-

dään vaihtelevasti rikosilmoituksia sattuneista tapauksista. Tässä tutkimuksessa oli tarkasteltu 

vain kaupan ja teollisuuden alan toimijoita, mutta tulokset ovat vähintäänkin suuntaa antavia 

myös muilla aloilla. Kuviossa 3 on esitetty miten poliisille ilmoitettujen teko vaihtelee rikos-

tyypeittäin kaupan- ja teollisuudenalalla. 

 

 

Kuvio 3: Poliisille ilmoitettujen tekojen osuus rikostyypeittäin %. 

Lähde: Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena: Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia, 

53. 
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Haastattelujen perusteella syitä rikosilmoituksen tekemättä jättämiseksi olivat sisäisten oh-

jeiden tulkintaväljyydet, jossa ei pystytty puutteellisten ohjeiden takia näyttämään toteen, 

että väärinkäytös oli tapahtunut. Esille nousi myös, että kynnys epäillä omaa työntekijää on 

todella korkea ja näin ollen vain tapaukset, joissa on täysin kiistaton näyttö, viedään eteen-

päin. Osasyynä voi myös olla harhaluulo, että rikosilmoituksen tekemisestä henkilö voi kostaa 

nostamalla kunnianloukkauskanteen. Näitä tämänkaltaisia uhkauksia saa mediastakin lukea 

tietyin väliajoin. Rikoslain mukaan kenenkään kunniaa ei kuitenkaan voi loukata jos poliisille 

ilmoittaa asiasta, missä epäilee rikoksen tapahtuneen. Jos taas vastoin parempaa tietoa tekee 

ilmoituksen, on kyse kunnianloukkauksesta (RL 24:9). Osa haastatelluista koki, että rikosilmoi-

tusten tekemistä hävetään, sillä se tarkoittaa, että organisaation oma sisäinen valvonta on 

pettänyt. 

 

Haastatteluissa tiedusteltiin myös vastaajien mielipiteitä rikosilmoituksen tekemättä jättämi-

sestä yrityksen brändin suojelun nimissä. Rikosilmoitusta tehdessä lähtökohtaisesti tapaukses-

ta tulee julkinen, sillä viranomaisen tehtävät ovat julkisia. Tästä voidaan perustellusta syystä 

poislukea liike- ja ammattisalaisuudet, henkilöön kohdistuva uhka tai valtion turvallisuutta 

vaarantavat tekijät, joiden perusteella pöytäkirjassa tutkinta voidaan osin tai kokonaan julis-

taa salaiseksi. 

 

Mielipiteet selvästi jakautuivat käytännöstä ja erimielisyyksiä oli myös yritysten sisällä. Mo-

nella oli tietoa, että näin saatetaan joskus tehdä, vaikkei se yrityksen perusperiaatteiden mu-

kaista olisikaan. Osa koki, että on kaikkien etu, jos asia sovitellaan sen ollessa mahdollista. 

Osa näki rikosilmoituksen tekemisen kollektiivisena vastuuna, jossa epärehellisestä työnteki-

jästä tehdään aina ilmoitus, jotta mahdollinen seuraavaa työnantaja saa myös tiedon tapah-

tuneesta. 

 

Brändin suojelusta oli selkeitä näkemyseroja, sillä osan mielestä rikosilmoitusten tekeminen 

oli myös osa sitä. Väärinkäyttäjien edesvastuuseen laittaminen nähtiin nimenomaan hyvänä 

julkisuutena ja työmoraalia nostattavana asiana. Uskomus oli, että ihmiset yleisesti tietävät, 

että joskus väärinkäytösrikoksia saattaa tapahtua kaikissa yrityksissä. Niiden vastuullinen hoi-

taminen taas kertoo yrityksen etiikasta. Oli myös havaittu, että henkilökunnan työmoraali 

laskee, jos he huomaavat, että väärinkäytöksen seurauksena ei tule mitään rangaistusta. Yri-

tyksen sisällä sovittu tapaus oli muiden työntekijöiden keskuudessa koettu loukkaavaksi me-

nettelyksi ja heistä oli tuntunut, että väärinkäyttäjät pääsivät kuin koira veräjästä. 
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3.7 Tiedottaminen 

 

 

 

Tutkinnan aikana yrityksen on syytä miettiä tiedottamista. Joissain tapauksissa on tarpeen 

tiedottaa julkisuuteen medialle ja joissakin tapauksissa vain yrityksen omalle henkilöstölle. 

Haastatteluissa kysyttiin edellytyksiä onnistuneelle sisäiselle tutkinnalle ja tutkinnan salassa 

pitäminen oli yksi näistä. Tutkinnan edetessä kuitenkin on mahdollista, että tiiviissä yhteisös-

sä tieto tutkinnasta saavuttaa useammankin henkilön. Tällöin sisäinen tutkinta helposti muo-

dostaa epätietoisuutta ja herättää jopa epäluottamusta. Yhteisön sisällä voi syntyä vääriä 

tulkintoja ja huhut voivat saada siivet. Yrityksen onkin tärkeää tiedottaa tapahtumista asialli-

sesti.  

 

Tähänkin tiedottamiseen pätevät tiedottamiseen perussäännöt. Se on syytä tehdä ajoissa, 

jotta aloitteellisuus on tiedottajalla. Kaikkea tutkintaan liittyvää ei tarvitse eikä kannata ker-

toa, mutta liian niukka tiedonanto antaa huhuille lisää tilaa. Jos jotain olennaista jätetään 

kertomatta, alkaa yhteisössä helposti kehittyä teorioita tämän tilalle. Tiedottaessa on kuiten-

kin tärkeää muistaa, että työsuhteen päättämisen syyt sekä osapuolten väliset sopimukset 

ovat salassapitovelvollisuuteen kuuluvia asioita. 

 

Yhteisön sisällä tiedottaessa tapahtumasta on hyvä kertoa kaikki se mitä voidaan kertoa ke-

tään syyllistämättä. On myös hyvä huomata, että usein tässä vaiheessa kaikki ovat vasta epäi-

lyjä. Oikeusprosessin käynnistyessä voi kulua paljonkin aikaa lainvastaiseen tuomioon. Tiedot-

tamisessa voidaan mainita myös muuttuvista menettelyistä. Tapauksissa, joissa epäilty työn-

tekijä ei esimerkiksi ole enää tervetullut itse noutamaan tavaroitaan takatilasta, on kerrotta-

va muulle henkilöstölle. Osan henkilöstöstä voi olla vaikea ymmärtää miten joku heidän tun-

temansa henkilö voisi olla syyllinen ja siksikin tiedottaessa on oltava hyvin asiallinen ja tark-

ka.  

 

Haastatteluissa nousi esiin, että muun henkilöstön käytöksestä heidän työtoverinsa väärinkäy-

töksen paljastuessa, on voitu huomata jopa traumaattisen kriisin piirteitä. Ensimmäinen vaihe 

on sokkivaihe, jossa tapahtuma tuntuu epätodelliselta ja sitä on vaikea ymmärtää, usein sen 

jopa kiistetään tapahtuneen. Reaktiovaiheessa henkilö alkaa kohdata tapahtunutta ja syntyy 
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paljon erilaisia tunteita. Työstämis- ja käsittelyvaiheessa voimakkaat tunteet heikkenevät ja 

uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtumaa ajatellaan jo ilman pelkoa. Oireiden ilme-

tessä on tarjottava henkilöstölle tarvittavaa apua. (Helsingin yliopisto 2011.) 

 

Varsin merkittävien väärinkäytösten kohdalla on mahdollista harkita lehdistölle tehtyä tiedo-

tetta. Sitä ennen on hyvä kertoa henkilöstölle sen sisällöstä, jotta mahdollisten haastattelu-

pyyntöjen ilmaantuessa, henkilöstö osaa vastata ulkopuolistenkyselyihin yhdenmukaisesti. 

Oikeusasteissa tapahtuva asioiden käsittely on lähtökohtaisesti aina julkista. Niinpä yrityksen 

johdon tulee olla varautunut antamaan lausuntoja tapahtuneista, myös tätä kautta julkiseksi 

tulleista tapauksista. 

 

3.8 Raportointi ja toiminnan kehittäminen 

 

 

 

Sisäisen tutkinnan tavoitteena ei ainoastaan ole tutkia epäiltyjä väärinkäytöksiä vaan myös 

kehittää yrityksen toimintaa. On tärkeää tutkia kriittisesti mikä mahdollisti väärinkäytöksen 

ja miten toimitaan, jottei se enää tulevaisuudessa ole mahdollista tai ainakaan yhtä helppoa. 

Isoissa organisaatioissa toiminnan kehittämisen edellytyksenä on tiedon kerääminen, kirjaa-

minen ja analysointi keskitetysti. Analysoinnissa on huomioitava mitkä mahdollistivat väärin-

käytöksen, kenellä kaikilla on siihen mahdollisuus, kuka on vastuussa valvomisesta ja mistä 

kaikista kontrolleista väärinkäytös on päässyt läpi. 

 

Toimintatapamuutoksista on järkevää tiedottaa myös mahdollisia muita yksikköjä, jotta sa-

mankaltainen väärinkäytös ei ole enää mahdollinen muualla yrityksessä. Vuorovaikutuksen 

ollessa mutkatonta sisäisen tutkinnan ja toimipaikkojen välillä, myös turvallisuus paranee. 

Voihan olla, että jossakin yksikössä toimintaa on kehitetty jo esimerkiksi läheltä piti-tilanteen 

johdosta, jolloin se välttämättä ei ole tullut sisäisen tutkinnan tietoisuuteen ollenkaan. 

 

4 Tuloksia ja johtopäätöksiä 

 

Haastatteluissa kysyttäessä edellytyksiä hyvälle sisäiselle tutkinnalle nousi lähes poikkeukset-

ta esiin yrityksen selkeä ohjeistus. Esimiesten erilaiset suhtautumiset samoihin rikkomuksiin 
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heikentävät moraalia (Koivu ym. 2010, 110). Yrityksen on myös todistettava, että henkilöstö 

on ohjeistettu ja perehdytetty oikeista toimintatavoista ja että väärinkäytöksen sattuessa 

niitä ei ole noudatettu. 

  

Kun ohjeet ovat selkeästi esillä ja asianmukaisesti tehty, ei henkilöstölle synny epäselvyyksiä 

miten saa toimia. Näin myös yrityksellä ei ole todistustaakkaa, sillä tietämättömyyteen ei voi 

jälkeenpäin vedota (Tapani, J & Tolvanen, M. 2008, 269). Monella haastatelluista oli koke-

muksia tapauksista, joissa epäilty oli tahattomasti tai tarkoituksellaan hyödyntänyt ohjeistuk-

sien väljyyttä. Varsinaista tutkintaa käynnistäessä oli huomattu, että riittävää näyttöä ei saa-

da kerättyä, sillä vaikkakin teko oli rike, ei sitä tarkemmin katsottuna ohjeiden väljyyden ta-

kia voitu tulkita kielletyksi. Sisäisen tutkinnan näyttöä kerätessä on arvioitava tekeekö epäilty 

teon tahallaan. Se, että työntekijä on toiminut selkeiden ohjeiden vastaisesti, tarkoittaa, et-

tä hän on toiminut tahallisesti. Ketään ei voi laittaa sellaisesta vastuuseen, mistä ei ole an-

nettu toimintaohjeita. Teko ei ole tahallinen, jos tekijä teon hetkellä ei ole tietoinen tai 

erehtyy niiden seikkojen käsilläolosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteuttaminen edellyt-

tää (RL 4:1). 

 

Melko useassa yrityksessä tai organisaatiossa on hiljaisesti sallittua lainata työpaikan omista-

maa tavaraa. Työnantajan näkökulmasta on usein ajateltu, että se parantaa työilmapiiriä. 

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi on tärkeää sopia yrityksen käytänteistä tämänkaltaisissa ta-

pauksissa, jottei myöhemmin synny epäselvyyksiä. Esimerkiksi työntekijä lainaa kameraa juh-

lapyhäksi, jolloin yritys on kiinni. Työpaikan ollessa kiinni, ei kukaan menetä kameran lainaa-

misesta mitään. Jos palauttamisesta ei ole sovittu esimerkiksi kirjallisesti, voi olla, että ka-

mera ei koskaan palaudukaan takaisin yritykselle. Lainaamisesta saattaa kulua pitkä aika, 

jonka aikana muut työntekijät ympärillä mahdollisesti vaihtuvat eikä kukaan ei osaa kaivata 

yrityksen kameraa takaisin. On myös mahdollista, että lainaamisesta on kulunut niin pitkä 

aika, että asia yksinkertaisesti vain unohtuu. Jos yrityksessä esimerkiksi kahden vuoden pääs-

tä huomataan kamera puuttuvan ja aletaan selvittää asiaa tarkemmin, voi lainaaja pahoitella 

unohtaneensa sen omaan kirjahyllynsä ja palauttaa takaisin. Työantajan näkökulmasta mah-

dolliset seuraukset ovat kuitenkin vähissä, sillä alun perin kamerahan oli lainattu yleisen käy-

tännön mukaan. Toimintatapana tulisi aina olla, että tällaiset lainaamiset kirjataan tiettyyn 

kansioon jossa on selitettynä lainaamisehdot, kuten palautuspäivä ja tuotteen kunnon tarkas-

tus. Jos tuote ei ole palautettuna tähän aikaan mennessä, voi siitä seurata sakkoa, joka voi-

daan esimerkiksi pidättää suoraan palkasta. Tuotteen vahingoittamisesta ja hävittämisestä 

lainaaja on korvausvelvollinen. Kun tällaisesta käytännöstä on yhteisesti sovittu ja joku niin 

kutsutusti lainaakin jotain tavaraa kirjaamatta, on tällöin kyse luvatta viemisestä. Tällöin yri-

tys voi pohtia seurauksia tapahtuneelle.   
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Toinen olennainen asia, mikä nousi haastatteluissakin esiin hyvän tutkinnan edellytykseksi, on 

tutkijan kompetenssi sekä riittävät resurssit ja valtuudet. Tutkijalla on oltava käytössä tar-

peeksi aikaa asiaan paneutumiseen ja hänen on ymmärrettävä suuriakin kokonaisuuksia. Epä-

pätevä tutkija voi huomaamattaan tuhota näyttöä. Kokemattoman tutkijan heikkoudeksi näh-

tiin myös tutkintalinjan kapea-alaisuus. Herätteen noustessa rynnätään heti tutkimaan jotakin 

tiettyä linjaa, jolloin jää mahdollisesti huomaamatta jokin olennainen osa. Tämä voi johtaa 

tutkinnan kannalta umpikujaan ja jopa ratkaisemattomaan tapaukseen. Tutkijan pitäisi pystyä 

analyyttisesti rajaamaan kaikki mahdollisuudet mukaan ja tutkia niiden yhteyksiä. Astetta 

monimutkaisimmissa väärinkäytöksissä voi olla kytköksissä useampi henkilöitä ja kaikki ei ole-

kaan sitä miltä ensisilmäyksellä näytti.  

 

Tähän kapea-alaisuuteen osittain vaikuttaa myös henkilökemioiden pohjalta tehdyt ratkaisut. 

Haastatteluissa kerrottiin, että joskus on ilmoitettu väärinkäytöksestä tutkivalle taholle ja 

samaan hengenvetoon kerrottu kenen täytyy olla syyllinen epäilyttävän käytöksen takia. Ihmi-

sen on vaikea ymmärtää, että oma luottohenkilö on väärinkäytöksen takana. Tutkijan on kui-

tenkin oltava oikeudenmukainen ja lähdettävä liikkeelle siitä perusperiaatteesta, että ihmi-

nen on syytön kunnes toisin todistetaan. Muiden arviot syyllisestä ja motiiveista on hyvä jät-

tää pienelle painoarvolle ja paneutua vain faktoihin, jotka voidaan todentaa. Tapauksen sa-

lassa pitäminen nähtiin myös edellytyksenä hyvälle tutkinnalle. Näin näyttöä saa rauhassa ke-

rätä ilman häiriötä. Tämä nostettiinkin jo esille tutkinnan aloittamisessa.  

 

4.1 Väärinkäyttäjän aseman vaikutukset tutkintaan 

 

Sisäisen tutkinnan kulku sinänsä ei eroa epäillyn asemasta riippuen. Perusprosessi pysyy sa-

mana, jossa kaikki lähtee liikkeelle herätteen saamisesta. Tämän jälkeen on tutkittava herät-

teen oikeellisuutta ja jos tapahtumalle ei löydy järkevää ja laillista syytä, aloitetaan varsinai-

nen tutkinta. Ensin kerätään näyttöä tapahtumasta, jonka jälkeen arvioidaan niiden riittä-

vyys. Kun mahdollinen näyttö on kasassa, siirrytään seurausmenettelyyn. 

 

Itse väärinkäytös saattaa vaihdella työntekijän asemasta riippuen. Puhtaalla tuotannon tasolla 

asiat ovat yleensä yksinkertaisimmillaan ja väärinkäytösten euromäärä on suhteellisen pieni. 

Myös kuten haastatteluissa hyvin tuotiin esille, tuotannon puolen työntekijän väärinkäytös-

mahdollisuudet ovat yleensä hyvin rajalliset ja kokeneelle tutkijalle ovat hyvin samantyyppi-

siä. Ylemmällä tasolla tehdyissä väärinkäytöksissä ollaan usein uuden edessä, jossa ei välttä-

mättä aluksi tiedetä mitä haetaan, mikä tekee niiden selvittämisestä haasteellisia. Ensin on 

selvitettävä kriittiset aikapolut ja asiassa on edettävä hienovaraisesti, sillä ei tiedetä henki-

löiden sidonnaisuutta toisiinsa. On myös mahdollista, että esimies peittelee jonkun toisen 

toimia tai päinvastoin esimiehen toimia peitellään. Esimiestasolla tehdyt väärinkäytökset ovat 

haastateltavien kokemusten perustella euromääräisesti isompia tapauksia. Sikäli ne tapaukset 
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koettiin kuitenkin helpommaksi tutkia, että esimiehellä on isompi vastuu ja heidän pitäisi tie-

tää mitä ovat tekemässä. Näin ollen tahallisuuden todentaminen on koettu helpoksi. 

 

Haastattelujen perusteella kaikkein vaikeimpia tapauksia tutkia on ne, missä on mukana use-

ampi henkilö yrityksen sisällä. Tämä onkin ihan loogista, sillä silloin jälkien peittely on hel-

pompi hajauttaa ja tutkinnan kannalta on vaikea yksilöidä yhteyttä tekojen välille. Toinen 

haaste korkeamman tahon tekemän väärinkäytöksen tutkinnassa on oma auktoriteetti. Tutki-

jan pitäisi aina olla korkeammassa tai vähintään samalla tasolla organisaatiossa, jotta tutkin-

nan oikeellisuus voidaan taata. Oman esimiehen toimia on mahdoton selvittää perinpohjaises-

ti, vaikkakin väärinkäyttäminen on mahdollista myös yrityksen korkeimman johdon toimesta, 

josta esimerkiksi Yle uutisoi marraskuun lopussa (2011). 

 

4.2 Sijainti organisaatiossa 

 

Vanhan sanonnan mukaan se kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Sisäistä tutkintaa harjoit-

tavan elimen tulisi organisaatiossa kuitenkin olla mahdollisimman riippumaton. Isoissa yrityk-

sissä se usein onkin sijoitettuna tukitoiminnoksi, jolla on suora raportointilinja yrityksen ylim-

pään johtoon. Tämä sen johdosta, ettei tule ristiriitoja, kun esimerkiksi omaa esimiestä täy-

tyisi alkaa tutkia. Toki myös yrityksen ylin johto voi tehdä väärinkäytöksiä, mutta silloin on 

hyvä turvautua ulkopuoliseen tutkijaan. 

 

Pienemmissä organisaatioissa sisäisen tutkinnan sijaintia organisaatiossa onkin tarkasteltava 

toimenkuvien kautta. Yleensä se on sijoitettuna turvapäällikön tai turvallisuudesta vastaavan 

henkilön vastuihin. Toisaalta, jos väärinkäytös on mahdollinen sen vuoksi, ettei turvapäällikkö 

ole hoitanut tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden osalta, ei hän tietenkään ole jäävi suorit-

tamaan tutkintaa. Esimiehillä on usein valvonta vastuu ja tutkinnan aikana voi hyvin käydä 

ilmi, että näitä velvollisuuksia ei ole täytetty. Siksi myös suora esimies on harvoin paras taho 

suorittamaan tutkintaa. Yleisesti lain kanssa toimivilla on hyvin neutraali asema, niinpä vää-

rinkäytös herätteen aikaan johdon on syytä konsultoida esimerkiksi päälakimiestä ja yhdessä 

pohtia, mikä taho voisi olla paras suorittamaan sisäistä tutkintaa. 

 

Ulkopuolisen etuna on täydellinen riippumattomuus. Myös on syytä nostaa esiin inhimillinen 

puoli. Kun ulkopuolisena tulee tutkinnan keskelle, on helpompi pysyä asialinjalla, kun min-

käänlaista tunnesidettä henkilöihin ei ole. Tällöin asiat ovat puhtaasti asioita, kuten haastat-

telussa kävi ilmi.   
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4.3 Ulkopuolinen apu 

 

Vaikka työssä käsitellään yrityksen sisäistä tutkintaa, ei se välttämättä ole aina tehtävä yri-

tyksen johdosta. Aiemmin mainittiin hyvän tutkinnan edellytyksiksi tutkijan pätevyys ja re-

surssit. Yrityksen on aina pohdittava tapauskohtaisesti, riittävätkö heidän omat resurssina 

asian hoitamiseen. Resurssit tässä tarkoituksessa tarkoittavat tutkijan tapaukseen käytettävää 

aikaa ja rahaa, kokemusta, riippumattomuutta, oikeuksia ja valtuuksia. Poliisia on mahdollis-

ta konsultoida tutkinnan missä vaiheessa tahansa. Silloin poliisilta voi kysyä mielipidettä tai 

saada neuvoa tutkinnan jatkamiselle vaikkei varsinaisesti poliisille vastuuta siirtäisikään. Jos 

on epävarma tutkinnan suorittamisesta, on vastuu hyvä siirtää sinne kokonaan rikosilmoituk-

sen myötä. Silloin asian aikatauluun ei pääse itse vaikuttamaan ja asian käsittelyyn on hyvä 

varata riittävästi aikaa. 

 

Olemassa on myös useita ulkopuolisia väärinkäytösten selvittäjiä. Usein he toimivat osana ti-

lintarkastuspainotteista yritystä, eli suorittavat väärinkäytösriskin havainnointia. Lainsäädän-

nön osalta asia on hieman ristiriitainen, sillä rikoksen paljastamisesta on säädetty laissa yksi-

tyisistä turvallisuuspalveluista (2-3 §). Sen mukaan varsinaiset rikoksen paljastamiseksi tehtä-

vät toimenpiteet vaativat vartioimisliikeluvan. Tällä hetkellä ratkaisuksi onkin hankittu näihin 

perinteisiin tilintarkastusyhtiöihin vartioimisliikelupia. Yritysten sisäisiin tekemiin selvityksiin 

ei tietenkään sovelleta laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.  

 

4.4 Väärinkäytösten jaottelu 

 

Tutkintaa suorittaessa on pystyttävä selvittämään epäiltyjen asemaa värinkäytökseen liittyen.  

Ranta-aho jakaa tekemiset kahteen kategoriaan: aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiivinen tarkoit-

taa tarkoituksellista pyrkimistä ja passiivinen taas tietoisesti tekemättä jättämistä. Epävarsi-

nainen laiminlyöntirikos tarkoittaa tietyn henkilön erityisen velvollisuuden laiminlyömistä. 

(Koivu ym. 2010.) Rikosoikeudellinen vastuu voidaan sekin jakaa kahteen osaan: konkreetti-

seen tekoon sekä laiminlyöntiin. Laiminlyönti tarkoittaa, että henkilö ei tee tekoa, joka olisi 

pitänyt ja jonka hän olisi voinut tehdä. Tapani ja Tolvanen toteavat, että rikosoikeustieteessä 

ei ole pystytty, eikä heidän näkemyksen mukaan pystytäkään olemaan yksimielisiä siitä, miten 

teko ja laiminlyönti pitäisi erottaa toisistaan (2008, 163–174). 

 

Rikoslain 3:5:ssä todetaan, että rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. 

Tahallisuuden ja tuottamuksen ero näkyy myös rikosoikeudessa. Suurin osa rikoksista edellyt-

tää tahallisuutta. Tapanin ja Tolvasen mukaan rangaistus edellyttää varmuutta tahallisuudes-

ta. Jos myös tuottamuksellisuus on rangaistavaa, tahallisen teon rangaistuksen on oltava an-

karampi. Tahallisuudesta ei kuitenkaan ole kyse kahdessa tapauksessa 1)jos henkilö ei ole sel-

villä niistä asioista, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää tai 2)henkilö 
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erehtyy näistä (Tapani & Tolvanen 2008, 244–245). Ranta-aho on hyvin nostanut esille Suomen 

laissa esitetyn seikan, että ”Ei laki hyväksy kaikkea, mitä se ei rankaise, sillä ei lakikirja saa-

ta kaikkia rikoksia luetella” (Koivu ym. 2010, 15).  

 

Tapanin ja Tolvasen mielestä myös huolimattomuus kuuluu vastuun perustaviin seikkoihin. Se 

voidaan jakaa vielä tiedostettuun ja tiedostamattomaan huolimattomuuteen. (Tapani & Tol-

vanen 2008, 244–272.) Tiedostettu huolimattomuus tarkoittaa oman onnen kokeilemista. Ta-

pani ja Toivanen ovat nostaneet esimerkiksi pimeässä mutkassa vastaantulevien kaistalle 

ajautuvan, toista ajoneuvoa ohittavan kuskin. Sillä hän ei voi tietää, onko tiellä vastaantuli-

joita, on hän tietoisesti huolimaton. Tiedostamattomassa huolimattomuudessa tekijä taasen 

ei huomaa toimintansa olevan huolellisuusnormin vastaista. Tällainen voisi olla esimerkiksi 

nopeusrajoituksen huomaamaton ylitys. 

 

Rikoskumppanuuden ja avunannon välille tehtävä ero edellyttää, että tuomioistuin arvioi ta-

pahtumien kulkua kokonaisuutena ja pohtii huolellisesti kunkin rikokseen osallistuneen osuu-

den painoarvon. Rikosoikeudellisesti tekijä on se, jonka menettely täyttää edellytykset yh-

teen tai useampaan rikostunnusmerkistöön. Jos kukin henkilö yksin tai itsenäisesti toteuttaa 

kaikki rikostunnusmerkistön elementit, ei kyse ole rikoskumppanuudesta. Itsenäisen tekijän ja 

rikoskumppanuuden erottaa yhteisen täytäntöönpanon puute. (Tapani & Tolvanen 2008, 390–

396.) Rikoslain 5 luvun 6§ mukaan ”Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai 

muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen teke-

misessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä”. Avunanto 

on mahdollista vain tahallisen rikokseen (Tapani & Tolvanen 2008, 409). Rikoslain teksti viit-

taa aktiiviseen tekemiseen, kuten apuvälineiden toimittamiseen. Talousrikoksissa avunanto 

voisi liittyä yhtiön näkökulmasta epäedullisten sopimusten allekirjoittamiseen.  

 

Tapanin ja Tolvasen (2008, 410) tulkinnan mukaan kaikki arkiset teot käyvät avunannosta, jos 

ne edistävät rikoksen tekemistä. Näin ollen esimerkiksi organisaation sisällä työskentelevä 

henkilö jättää tietyn oven lukitsematta yöksi tietäen, että ulkopuoliset aikovat tunkeutua ti-

loihin ja varastaa yhtiön omaisuutta. Tämä menettely on lisännyt rikoksen täyttymisen toden-

näköisyyttä ja vastaa näin avunantoa. Hallituksen esityksen 44/2002 vp mukaan avunantajan 

on oltava tietoinen tekijän teosta, omasta toiminnastaan ja oman toiminnan päätekoa edistä-

västä merkityksestä. Usein tekijä ja avunantaja tietävät toistensa toiminnasta. Avunannon 

rangaistavuus ei sitä kuitenkaan edellytä. Toisin sanoen tekijän ei tarvitse tietää, että joku 

edistää hänen rikostaan. Avunannossa edellytetään vain sitä, että auttaja tietää oman toimin-

tansa merkityksen. Päätekijän ei tarvitse sitä tietää. Rikoskumppanuudessa taasen molempien 

osapuolten on oltava yhteisymmärryksessä. 
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Välillinen tekeminen tarkoittaa tapauksia, joissa henkilö tekee tahallisen rikoksen käyttäen 

välikappaleena henkilöä, joka ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa rikoksen tunnusmerkistön 

täyttävästä teosta. Tällaisia ovat esimerkiksi syyntakeettomat henkilöt tai tahattomuus.  (Ta-

pani & Tolvanen 2008, 397–400.) Tarkemmin välillisestä tekemisestä on säädetty rikoslaissa. 

Sen 5:4:n mukaan ”Tekijänä tuomitaan se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen väli-

kappaleena toista, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahalli-

suuden puuttumisen vuoksi taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvästä 

syystä”. 

 

Rikoslain 5:5:ssä säädetään yllytyksestä. Sen mukaan ihminen, joka tahallaan taivuttaa toisen 

tahalliseen rikokseen on tuomittava yllytyksestä. Yllyttäjä on Tapanin ja Tolvasen (2008, 406) 

mukaan rikoksen henkinen aloittaja, jonka johdosta on tuomittava kuin rikoksentekijäkin. 

Perusedellytyksenä yllytysvastuulle on, että yllyttäjän toiminta saa aikaan tekopäätöksen te-

kijässä. Rikokseen syyllistyvää esimiehen käskyä oikeusjärjestys ei tunnusta sitovaksi. Näin 

ollen tällainen käsky ei muodosta anteeksianto perustetta eikä näin ollen voi toimia oikeut-

tamisperusteena (Tapani & Tolvanen 2008, 333–336). 

 

4.5 Sisäisen tutkinnan kehittäminen 

 

Tutkinta ei mielellään saisi olla vain ongelmien ratkomista, sillä toimintaa olisi tärkeää pystyä 

jatkuvasti myös kehittämään, jonka moni haastatelluista nosti esiin. Yritysten tulee varautua 

väärinkäytöksiin sekä kehittää erilaisia menetelmiä niiden havaitsemiseksi. Tutkinta pohjau-

tuu yrityksen sisäisiin toimintatapoihin ja niiden puuttuessa, on toimintaa lähettävä kehittä-

mään sitä kautta. Ohjeistus ja perehdytys ovat osa jatkuvaa kehittämistä ja vaativat päivit-

tämistä. Ohjeistuksen ollessa kunnossa on huolehdittava vastuualueiden selkeästä jaosta. Ku-

ten aiemmin jo mainittiin, usein varsinkin esimiestason väärinkäytöksiä tutkiessa ollaan tun-

temattomalla alueella, jolloin tapahtumien kokonaiskuva aluksi voi olla sekava. Silloin kuiten-

kin on oltava selvillä kuka on vastuussa minkäkin asian hoidosta ja miten niissä edetään. Yri-

tyksen sisällä on oltava myös selkeät toimintatavat väärinkäytösepäilyjen ilmoittamisesta, 

jotta koko organisaatio voi hyötyä ja kehittyä kohdattujen tapahtumien kohdalla.  

 

Yhteiskunnan tasolla on tarkasteltava painopisteitä ja resursseja. Poliisin vähenevistä resurs-

seista on keskusteltu jo vuosia ja tähän mennessä poliisin tehtäviä on rajattu tarkemmin ja 

tiettyjä tehtäviä on siirretty muille toimijoille, joka voidaan nähdä esimerkiksi lentokentillä 

turvatarkastuksia suorittavina yksityisen palveluntuottajan toimijoina. Syksyn aikana media 

uutisoi poliisiylijohtaja Mikko Paateron ideasta siirtää sakotusvastuuta yksityisiä turvapalvelui-

ta tarjoaville yrityksille säästövaatimuksiin vedoten (HS 2011). Tällä hetkellä yritysten oikeu-

det selvittää omaehtoista sisäistä tutkintaa ovat hyvin rajatut. Jos suuntaus kuitenkin on, että 

poliisin on tulevaisuudessa keskityttävä vain suurempiin tapauksiin, on syytä pohtia yritysten 
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oikeuksia uudelleen. Kaikkien päämääränä kuitenkin on, että epäselvyydet saadaan selvitet-

tyä ja tekijät joutuvat vastuuseen teoistaan. Eräässä haastattelussa pohdittiin yhdessä yrityk-

sen oikeuksia aikaan sidottuna. Tulevaisuudessa voitaisiin pohtia olisiko yrityksillä syytä olla 

enemmän oikeuksia selkeästi menneisyydessä tapahtuneiden epäselvyyksien tutkimiseen. Näin 

oikeudet jaettaisiin väärinkäytösten selvittämiseen, eikä työntekijöiden seuraamisen. Turval-

lisuuslainsäädäntöä kehitetään parhaillaan ja uskonkin, että sitä on kehitettävä jatkuvasti, 

jotta se pystyy vastaamaan nykypäivän organisaatioiden arjen haasteisiin.  

 

5 Yhteenveto 

 

Tavoitteeksi asetettiin sisäisen tutkinnan kuvaaminen yrityksen näkökulmasta. Tutkimustulok-

set ovat linjassa alussa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Työ pidettiin hyvin yleisellä tasolla, 

jotta yritykset alasta riippumatta voivat saada siitä hyötyä sisäisen tukinnan suorittamiseen. 

Kuitenkin, jotta työ soveltuisi suoraan sellaisenaan käytettäväksi yritysmaailmassa, pitäisi sen 

pohjautua kattavaan riskianalyysiin ja väärinkäytösmahdollisuudet olla tarkemmin esiteltyinä, 

jotka ovat yritys- sekä paikkakohtaisia. Tämä tieto yrityksissä harvemmin kuitenkaan on jul-

kista. Yksityiskohtaisemman työn teemahaastattelut olisivat oletetusti kärsineet tutkimuson-

gelman tarkemmasta asettelusta. Nyt teemahaastatteluissa pystyttiin keskustelemaan tutkin-

nan kulusta puhtaasti prosessina eikä yksityiskohtaisena tietona. 

 

Haasteelliseksi työn teki sen lakisidonnaisuus. Lain selkeään määrittelyyn olisi tarvittu selkei-

tä väärinkäytöstapauksia sekä esimerkkejä tai juristin koulutusta. Työstä on apua nostamaan 

toimintaa määrittelevät lait esille. Jo se lisää yleistä tietoisuutta, että tiedetään, mitkä sei-

kat on huomioitava tutkinnan kulussa. On hyvinkin mahdollista, että lain tulkitsemiseen tar-

vittavaa kompetenssia ei löydy jokaisesta yrityksestäkään. Silloin jokainen tutkinta on arvioi-

tava tapauskohtaisesti ja mahdollisesti konsultoitava asiantuntevaa tahoa. Lisähaasteen toi, 

että tarkoituksena oli tarkastella toimivaltuuksia, joita koskeva lainsäädäntö on hyvin laaja. 

Osa säädöksistä ja säännöksistä oli melko uusia ja vielä käytännön tuoman muutoksen alla. 

Lähdekirjallisuutta aiheesta on hyvin niukasti, siksi lähteiden pääpaino on ollut säädösteks-

teissä. 

 

Sisäinen tutkinta paljastui työtä tekiessä erittäin laajaksi kokonaisuudeksi, joka sisältää monia 

eri lähestymistapoja. Sillä tutkintaa ei ohjaa mikään tietty yksittäinen laki tai säädös, on tut-

kinta mahdollista suorittaa usein eri tavoin. Opinnäytetyön puitteissa aihe oli rajattava tiu-

kasti ja kun tavoitteena oli tutkinnan kulun kuvaaminen, jäi yksittäisten kohtien kuvaaminen 

melko pinnalliselle tasolle. Mielestäni työ kuitenkin antaa selkeän kuvan mitä on huomioitava 

sisäistä tutkintaa suorittaessa. Vahvuus on, että työ ei ole sidottuna mihinkään tiettyyn alaan, 

vaan on sovellettavissa useilla toimialoilla. Se tarjoaa kokemusten perusteella syntyneitä käy-

täntöjä ja edellytyksiä hyvän tutkinnan suorittamiseen. Ideaalitilanteessa rikoksia ei tapahdu, 
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tai jos tapahtuu, ne saadaan selvitettyä kerralla. Niin kauan kuin tämä ei ole arkipäivää, on 

myös yritysten intressien kohteena kehittää sisäistä tutkintaa.  

 

Oppimiskokemuksena tutkimuksen tekeminen oli haastavaa sekä erittäin mielenkiintoista. 

Työn tutkimusongelma oli kiinnostava sekä hyvin laaja-alainen, mitkä motivoivat tutkimaan 

aihetta syvemmin. Työn tarpeellisuutta kuvastaa myös se, kuinka vähän suomalaista lähdekir-

jallisuutta aiheesta löytyi. Tämän vuoden aikana julkaistiin useampi aihetta sivuava tutkimus 

kuten rikosuhritutkimus ja työn elektronista valvontaa koskeva tutkimus. Nämä tutkimukset 

vahvistivat tuoreella tiedollaan tämän työn johtopäätöksiä.  

 

Tulevaisuudessa tätä tutkimusta voidaan jatkaa joko henkilökunnan koulutusmateriaalin luo-

misella, tietyn yrityksen tutkintaa kehittäen tai yksityiskohtaisemmin lakitekstiin perehtyen. 

Tutkimuksessa esitettiin miten henkilökuntaa kouluttamalla, olivat työntekijät ottaneet itse 

enemmän vastuuta väärinkäytösepäilyjen ilmoittamisesta. Tietoa lisäämällä voidaan siis myös 

ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä. Tämän tutkimuksen pohjalta olisi mahdollista aloittaa työn-

tekijöiden koulutukseen soveltuvan materiaalin kehittämisen. Toinen tapa jatkaa tutkimusta 

olisi sen tarkentaminen tietyn yrityksen tarpeisiin. Se pohjautuisi riskikartoitukseen ja huomi-

oisi yrityksen toimintatavat. Tämänkaltainen työ harvoin on julkista materiaalia, jonka joh-

dosta se ei sovellu hyvin opinnäytetyöksi. Kolmas tapa kehittää sisäistä tutkintaa tämän tut-

kimuksen pohjalta olisi tutkia tarkemmin lakitekstejä. Siinä voitaisiin nostaa esille miten lake-

ja on tulkittu, eli mahdollisia ennakkopäätöksiä tai selventää tiettyjä yrityksille epäselviä 

kohtia. Tällaisen tutkimuksen tekijällä on oltava kompetenssia tulkita lakeja. 

 

Kokonaisuudessaan työ on ollut arvokas oppimiskokemus, joka on kehittänyt ammatillista 

osaamistani sekä valmentanut työelämän haasteisiin. Lopuksi kiitän vielä kaikkia teemahaas-

tattelujen myötä tutkimukseen osallistuneita henkilöitä inspiroivasta tavasta kehittää sisäistä 

tutkintaa. Haastatteluissa keskusteltiin tutkinnan haasteista avoimesti ja näkökulmat olivatkin 

korvaamattomia kokonaiskuvaa luodessa. Lisäksi kiitän muita opinnäytetyön aikana minua oh-

janneita henkilöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä sekä kaikesta saamastani tuesta. 
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