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1 JOHDANTO

Globaalit muutosvaikutukset muokkaavat yhteiskuntaa pitkäkestoisesti ja luovat

muutospaineita myös poliisiorganisaatiolle. Näiden muutosvaikutusten vaikuttavat syyt

tuottavat tietenkin myös mahdollisuuksia uusille ratkaisuille ja kehitykselle, jonka takia

näiden tunnistaminen ja huomioiminen on tärkeää poliisitoiminnan suunnittelussa ja

toteutuksessa.

Poliisin strategiset tavoitteet ovat turvallisuuden edistäminen, rikollisuuden torjuminen,

hyvät palvelut sekä avoin toiminta ja vaikuttavuuden edistäminen. Turvallisuuden

edistämisen strategisena toimenpiteenä hyödynnetään tietojohtoisuutta turvallisuuden

ylläpitämiseksi hyödyntämällä kansainvälistä tutkimustietoa laajasti suunnittelussa,

päätöksenteossa ja toiminnassa. Rikollisuuden torjumisen tavoitteen saavuttamiseksi

strategisena toimenpiteenä seurataan rikosilmiöiden kehittymistä ja hyödynnetään

kansainvälistä tiedonvaihtoa entistä tehokkaammin. Poliisi osallistuu myös tehokkaasti

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jolla pyritään varmistamaan poliisin

toimintaedellytykset. Strategisena toimenpiteenä seurataan ja hyödynnetään kansainvälistä

kehitystä ja osaamista kytkemällä hyvät kansainväliset käytännöt kansalliseen toimintaan.

(Poliisihallitus, 2017b.)

Sisäasiainministeriö on Poliisin kansainvälisessä strategiassa määritellyt painopisteiksi

kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymisen huomioimisen ja varautumisen ulkoiseen

turvallisuusympäristön muutoksiin sekä kansainvälisen yhteistyön edellytysten

parantamisen (Sisäasiainministeriö, 2015).

Poliisitutkimuksen avulla voidaan kehittää poliisin organisaatiota ja käytänteitä tarjoamalla

tietoa ja analyysejä trendeistä, lainsäädännöstä, politiikasta, yhteiskunnasta sekä

teknologiasta. Poliisitutkimus antaa myös mahdollisuuden systemaattisesti siirtää tietoa

yksilötasolta organisaatiotasolle ja myös muille organisaatioille, viranomaisille sekä

muihin maihin. Poliisitutkimuksen avulla voidaan myös tuoda lisäarvoa poliisin käytännön

työhön lisäämällä poliisin osaamista ja koulutusta kehittämällä opetusmateriaaleja ja

opetuksen tasoa. Poliisitutkimus voi tarjota ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja

kustannustehokkaita, sekä antaa suuntaa ja neuvoa poliisille. Tutkimustiedon jakaminen on

tärkeää, koska poliisitutkimus tarjoaa perustan tulevaisuuden valinnoille

poliisiorganisaation ja poliisitoiminnan kehittämisessä. (den Boer, 2012.)
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Poliisiammattikorkeakoulu on ainoa poliisialan tutkimukseen erikoistuva korkeakoulu

Suomessa. Sen yhtenä tehtävänä on harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka

palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusalat ovat poliisin työ ja organisaatio, poliisitoiminta

sekä poliisi yhteiskunnassa. Poliisin työ ja organisaatio -tutkimusala sisältää muun muassa

poliisin koulutukseen, ammattiin, henkilöstöön, johtamiseen ja organisaatiorakenteisiin

kohdistuvaa tutkimusta. Poliisitoiminta-tutkimusala kattaa esimerkiksi operatiivisen

toiminnan, jota poliisi toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Teemat liittyvät usein rikostutkintaan, valvonta- ja hälytystoimintaan ja lupapalveluihin

sekä näiden vaikuttavuuteen. Poliisi yhteiskunnassa -tutkimusala tarkastelee poliisia

yhteiskunnallisena toimijana. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää yhteiskunnan

turvallisuuden kehittämisessä ja poliisin toiminnan muutosten ennakoinnissa.

(Poliisiammattikorkeakoulu, 2018.)

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Poliisiammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ehdotuksesta ja

ohjauksessa. Poliisiammattikorkeakoulu tekee tutkimusprojekteja myös muiden

yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa

julkishallinnosta, liike-elämästä ja kolmannelta sektorilta. Kansainvälistä

tutkimusyhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulu tekee Euroopan poliisiakatemian

(CEPOL), European Police Research Institute Collaboration (EPIC) -verkoston ja

pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston kanssa. (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018.)

Poliisitoiminta muissa Pohjoismaissa on Suomen poliisin merkittävin verrokkikohde,

johtuen samankaltaisesta sosiaalisista olosuhteista, lainsäädännöstä, poliisin

toimintakulttuurista ja turvallisuusympäristöstä. Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä

tehdään jo nyt paljon yhteystyötä ja tiedonvaihtoa. Toisaalta on tärkeää, että Pohjoismaat

katsovat poliisitoimintaan samalla tavalla, koska tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän

takia on luonnollista seurata myös poliisitutkimusta ja sen taustalla vaikuttavia trendejä.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten poliisitoiminnassa voidaan

tietojohtoisesti käyttää muualla Pohjoismaissa tehtyjen poliisitutkimuksien tuloksia.

Opinnäytetyön varsinainen kohderyhmä on poliisiyksiköt ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisiyksiköissä tälle opinnäytetyölle on käyttöä ensisijaisesti niille henkilöille, jotka

työskentelevät strategisella tasolla kehittämistehtävissä, johtotehtävissä tai toimintaa

ohjaavissa tehtävissä. Poliisiammattikorkeakoulussa ensisijainen käyttäjäryhmä on

opettajat sekä tutkimusosaston tutkijat, joiden vastuulla on poliisitoiminnan ja
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poliisikoulutuksen kehittäminen, mutta mahdollisesti myös poliisiopiskelijat voivat hyötyä

tästä opinnäytetyöstä. Tämä opinnäytetyö saattaa olla mielenkiintoinen ja merkityksellinen

myös muille toimijoille kuten poliisin yhteistyökumppaneille, oikeuslaitokselle ja

tiedeyhteisöille.

Poliisitutkimus, ja siten myös tämän opinnäytetyö, sijoittuu tietojohtoisen poliisitoiminnan

osaamisalueelle. Käsite tietojohtoinen poliisitoiminta, eli intelligence-led policing,

kytkeytyy poliisitoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Määritelmä on osa käsitteistöä, jolla

kuvataan modernia poliisitoimintaa, toisin sanoen sitä, mitä poliisin toiminnan tulisi olla

tai mihin suuntaan sitä tulisi kehittää. (Hakaniemi, 2012, s. 44.)

Minun henkilökohtainen tavoitteeni tämän opinnäytetyön yhteydessä on laajentaa minun

omaa osaamista ja ymmärrystä tietojohtoisesti poliisitoimintaan vaikuttavista

kansainvälisistä trendeistä ja taustatekijöistä sekä niille muutoksille, joiden edessä

poliisiorganisaatio on nyt ja mitä on odotettavissa tulevaisuudessa.

1.1 Pohjoismainen poliisialan tutkimus tutkimuksen kohteena

Tässä kappaleessa esittelen tässä opinnäytetyössä käytettävää määritelmää termistä

poliisitutkimus. Tähän opinnäytetyöhön olen käyttänyt yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä

poliisitutkimuksesta.

"Police Science is the scientific study of the police as an institution and of

policing as a process. As an applied discipline it combines methods and

subjects of other neighboring disciplines within the field of policing. It includes

all of what the police do and all aspects from outside that have an impact on

policing and public order." (Jaschke, et al., 2007.)

 CEPOL:in projektissa "Perspectives of Police Science in Europe" Jaschke on määritellyt

poliisitutkimusta siten, että se tutkii poliisia instituutiona ja poliisitoimintaa prosessina.

Poliisitutkimus sisältää kaiken, minkä poliisi tekee ja kaikki ulkopuoliset näkökulmat,

joilla on vaikutusta poliisin toimintaan ja yleiseen järjestykseen. Poliisitutkimuksella

yritetään selittää faktoja ja kerätä tietoa poliisitoiminnan todellisuudesta, jotta tieto voidaan

yleistää ja mahdollisesti ennustaa erilaisia skenaarioita. Poliisitutkimus hyödyntää

kokemustietoa, useista poliisiin liittyvistä tieteenaloista saatavaa tieteellistä tietoa ja monia

muissa tieteenaloissa yleisesti hyväksyttyjä metodeja, jotta se voisi saavuttaa tavoitteensa.

Poliisitutkimuksen tehtävä on tarkastella, analysoida ja arvioida tavanomaisia, hyväksi
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todettuja menetelmiä, rutiineja ja tapoja teoreettisen näkökulman pohjalta tieteellisten

metodien avulla. Poliisitutkimuksen tarkoitus on yksinkertaisesti taata ja nopeuttaa

poliisitoiminnan, poliisikoulutuksen ja poliisiorganisaation kehitystä. Jaschke toteaa myös,

että poliisin toimintaan kohdistettu kritiikki voi olla syy poliisitutkimuksen tehtävään.

(Jaschke, et al., 2007.)

Jaschken määritelmä poliisitutkimuksesta on yleisesti hyväksytty määritelmä

poliisitutkimusyksiköissä Pohjoismaissa. Brottsförebyggande rådet (Brå) on noudattanut

vastaavaa määritelmää raportissaan Polisforskning i Sverige - En sammanställning av

publicerad polisforsking i Sverige 2010 - 2017 todetessaan, että poliisitutkimuksen

kohteena on poliisi ja poliisitoiminta sekä instituutiona että prosessina (Bogestam &

Bergnor, 2018, s. 4). Politihøgskolen viittaa myös Jaschken määritelmään

poliisitutkimuksesta verkkosivuillaan ilmaistessaan, että Politihøgskolenin tehtävänä on

suorittaa kriittistä ja rakentavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on tehdä poliisityöstä

tietojohtoista ja kehittää poliisitutkimusta tieteenalana (Politihøgskolen, 2018a).

Valland toteaa kirjassaan Nordisk politiforskning 2004 ˗ 2009, että Pohjoismaissa on eri

käsityksiä siitä, mitä poliisitutkimus on. Valland määrittelee poliisitutkimuksen poliisin

toimintaan kohdistuvana tutkimuksena, joka perustuu teoriaan. Vallandin mukaan

tutkimuksen teemalla pitää olla selkeä yhteys poliisiin. (Valland, 2011, s. 10.) Vastaavasti

Høigård katsoo kirjassaan Nytt Polit? En kommentert bibliografi over nyere nordisk

politiforskning poliisitutkimuksen olevan julkaisut, joissa poliisi on keskeisenä teemana.

Høigårdin mukaan viranomaispoliisitutkimus painottuu enemmän ohjaavaan näkökulmaan,

jonka on oltava tehokas ja hyödyllinen keskittyen poliisin työmetodeihin ja painopisteisiin.

Yliopistotutkimuksella on sitä vastoin kriittisempi ja ongelmakeskeinen näkökulma, jossa

poliisitoiminta problematisoidaan laajemmin kuin viranomaistutkimuksessa. (Høigård,

2005, ss. 139 ˗ 144.) Myös Knutsson esittää kirjassaan Den myndighetsanknutna

polisforskningen i Sverige: En kommenterad bibliografi, että viranomaistutkimuksella on

käytännönläheinen näkökulma, joka on tarpeen poliisitoiminnan kehittämiseksi. Tämä

eroaa yliopistotutkimuksesta, joka valitsee tutkimuksen kohteen itsenäisesti ja tarkastaa

poliisia ulkoapäin. (Knutsson, 2010.)



5

1.2 Aikaisempi pohjoismainen poliisitutkimus

Pohjoismaissa on julkaistu muutamia poliisitutkimuskatsauksia aikaisemmin, kaksi

Norjassa ja neljä Ruotsissa. Seuraavissa kappaleissa esittelen lyhyesti näiden teosten

teemat, valintakriteerit ja johtopäätökset.

Høigård on tehnyt koosteen pohjoismaisesta poliisitutkimuksesta vuosilta 1990 ˗ 2003

nimeltä Nytt politi? En kommentert bibliografi over nyere nordisk politiforskning (2005).

Høigård on tutkimuskatsauksessaan katsonut poliisitutkimuksen koostuvan julkaisuista,

joissa poliisi on keskeinen teema. Høigård esittelee teoksessaan 215 tieteellistä julkaisua,

jonka perusteella hän toteaa, että Pohjoismaissa on tehty paljon poliisitutkimusta,

erityisesti 90-luvulla.  Høigårdin mukaan vain pieni osa julkaisuista tulee yliopistoista ja

korkeakouluista. Høigård korostaa eroa viranomaistutkimuksen ja kriittisen

yliopistotutkimuksen välillä. Høigårdin mukaan viranomaistutkimukselle on

tunnuksenomaista tehokkuutta ja hyötyä korostava johtamisnäkökulma poliisin työtapoihin

ja priorisoinnille. Vastaavasti yliopistotutkimukselle on tunnusomaista kriittisempi,

problematisoiva näkökulma poliisitoimintaan. (Høigård, 2005, ss. 3 ˗ 5.)

Vallandin kirjallisuuskatsaus pohjoismaisesta poliisitutkimuksesta nimeltä Nordisk

Politiforskning 2004–2009 (2011) sisältää 172 tieteellistä julkaisua, joista suurin osa on

yliopistotutkimuksia. Valland jatkaa siitä, mihin Høigård lopetti. Vallandin mukaan

poliisitutkimus on teoriaan pohjautuvaa poliisin toimintaan kohdistuvaa tutkimusta.

Tutkimuksen teemalla tulee olla selkeä yhteys poliisiin. Valland jakaa poliisitutkimuksen

neljään teemaan: 1) Ammatti, organisaatio ja johtaminen, 2) Rikostorjunta ja rikostutkinta,

3) Katse poliisiin sekä 4) Valvonta, demokratia ja viranomainen. Vallandin teemat

tarkastelevat muun muassa poliisin roolia, poliisikulttuuria ja poliisin ammatillista

osaamista, esitutkintaa ja analyysia, miten valvontaa suoritetaan suhteessa sananvapauteen

ja poliisin legitimiteettiin sekä poliisikoulutusta ja poliisin suhdetta mediaan.  Erityisesti

Valland korostaa, että poliisin strategioihin kohdistuvia tutkimuksia on erittäin vähän.

(Valland, 2011, ss. 9 ˗ 14.)

Knutsson julkaisi vuonna 2010 raportin nimeltä Den myndighetsanknutna polisforskningen

i Sverige (2010). Raportissa Knutsson esittelee viranomaisten tekemän poliisitutkimuksen

kehityksen, poliisitutkimuksissa käsitellyt teemat ja poliisitutkimuksen

kehittämismahdollisuuksia. Raportti pitää sisällään 76 julkaisua vuosilta 1976 ˗ 2008, jotka

Knutsson jaottelee seuraaviin teemoihin: 1) arvioinnit, 2) tutkinta, 3) järjestyspoliisi, 4)
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rikosten ennalta estäminen ja 5) rikosuhri. Knutssonin mukaan viranomaistutkimuksella on

käytännönläheinen näkökulma, joka on tarpeen poliisitoiminnan kehittämiseen. (Knutsson,

2010.)

Polishögskolan i Sörentorp/Solnan raportissa Polisforskning vid universitet och högskolor i

Sverige (2012) esitellään ruotsalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen poliisitutkimuksia.

Raporttiin ei ole otettu viranomaistutkimuksia. Raportti sisältää yhteensä 137 julkaisua

vuosilta 1963 ˗ 2011. Kirjoittajat ovat jakaneet julkaisut neljään kategoriaan, mutta raportti

ei sisällä analyysia esitellyistä julkaisuista. Teemat ovat 1) Ammatti, organisaatio ja

johtaminen, 2) Rikosten ennalta estävä työ, 3) Järjestys ja turvallisuus sekä 4)

Rikostutkinta. Poliisitutkimukseksi määritellään tutkimukset, joiden kohteena on poliisi.

Eli tutkimusjulkaisut, jotka tieteellisesti tutkivat poliisin instituutiota ja poliisin työtä

prosessina. (Polishögskolan, 2012.)

Larssonin, Granérin ja Gundhusin kirja Polisvetenskap: En introduktion (2016) eroaa

muista poliisitutkimuskatsauksista siten, että siinä kirjoittajat esittelevät tarkemmin

teemoja ja ongelmakohtia pohjoismaisessa poliisitutkimuksessa. Poliisitutkimuksen

määritelmässään he erottavat poliisin instituution ja prosessin, koska poliisin tehtävät ovat

jatkuvassa muutoksessa. Kirjoittajien mukaan poliisitutkimuksen ja poliisikäytännön

välillä on merkittävä ero. He toteavat, että pohjoismainen poliisityö harvoin perustuu

tieteelliseen pohjautuvaan osaamiseen tai arviointiin mikä voisi toimia, vaan yleensä siihen

miten aikaisemmin on tehty ja mikä oletetaan toimivan. Kirjassaan kirjoittajat toteavat, että

poliisitutkimus on pääasiassa kohdistunut järjestyspoliisin työhön kokonaisuutena, eli

partiointiin, lähipoliisityöhön ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Rikostutkinta, poliisin johtaminen ja poliisin historia on kirjoittajien mukaan huomattavasti

harvemmin poliisitutkimuksen kohteena. (Larsson, et al., 2016.)

Brå, eli Brottsförebyggande rådet, on tehnyt uusimman katsauksen

poliisitutkimusjulkaisuista Ruotsissa vuosina 2010 - 2017 nimeltä Polisforskning i Sverige

˗ En sammanställning över publicerad polisforskning i Sverige 2010 ˗ 2017 (2018).

Katsaukseen on kootusti kerätty tietoa tutkimuksesta, jonka kohteena on Ruotsin poliisi ja

Ruotsin poliisitoiminta. Brån tehtävänä on ollut tunnistaa miten merkityksellinen pitäisi

kerätä, koostaa, tuoda käytettäväksi ja päivittää. Brån katsauksessa katsotaan

poliisitutkimukseksi sellaiset tutkimukset, jotka kohdistuvat poliisiin ja poliisitoimintaan

sekä instituutiona että prosessina. Katsaukseen on otettu 179 yhteensä julkaisua, jotka on

jaettu kuuteen teemaan: 1) Poliisin työmetodit ja työtavat, 2) Organisaatio, ohjaus ja
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johtaminen, 3) Työympäristö ja työhyvinvointi, 4) Poliisikoulutus ja poliisiopiskelijat, 5)

Poliisin voimankäyttö ja 6) Muu poliisitutkimus. Koosteen tarkoituksena on osaltaan tuoda

lisäarvoa poliisin toiminnan kehittämiseen siten, että kehitystyö perustuisi laajemmin

tutkittuun tietoon, tarkoituksena ei ole esitellä tutkimusten sisältöä yksityiskohtaisesti.

(Bogestam & Bergnor, 2018, ss. 6 ˗ 11.)

Tämän kappaleen tarkoitus oli esittää aiemmin tehtyjä katsauksia pohjoismaiseen

poliisitutkimukseen. Aiemmin tehtyjen katsausten perusteella voidaan todeta, että

poliisitutkimusta voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Olen huomioinut muiden

tekemiä poliisitutkimuskatsausten määritelmiä, lähtökohtia ja tuloksia minun

opinnäytetyössä siten, että olen pyrkinyt samankaltaisen määritelmään poliisitutkimuksesta

ja vertailukelpoisten rajausperusteiden käyttöön.
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tarkoitusta ja niitä asioita, joita pyrin tällä

tutkimuksella selvittämään. Esittelen tutkimuskysymyksiä ja tutkimusaiheen rajausta, jotka

luovat raamit tälle opinnäytetyölle.

Tämän opinnäytetyön tavoite on tutkia pohjoismaista poliisitutkimusta. Opinnäytetyön

tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ajankohtainen poliisitutkimus ja selvittää, mitkä

aihealueet ja ilmiöt ovat pinnalla muissa Pohjoismaissa. Tässä opinnäytetyössä esittelen,

missä ja miten poliisialan tutkimuksia julkaistaan muissa Pohjoismaissa. Opinnäytetyön

lopputuote on itsenäinen raportti, jonka tavoite on laajentaa poliisiorganisaation

ymmärrystä tietojohtoisen poliisitoiminnan periaatteiden mukaisesti systemaattisesti

kerätyllä ja käsitellyllä poliisin toiminnalle ja sen johtamiselle merkityksellisellä

poliisitutkimustiedolla. Muissa Pohjoismaissa tehtyjen poliisitutkimusten tulosten ja

ratkaisujen kautta on myös mahdollista nähdä ongelmakohtia Suomen poliisin toiminnassa,

esimerkiksi organisaatiossa, koulutuksessa tai työhyvinvoinnissa. Erityisesti

työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvät aiheet voidaan yleistää ja muissa

Pohjoismaissa tehdyt poliisitutkimusten tulokset ovat näin ollen hyödynnettävissä

Suomessa.

Poliisiyksiköissä tälle opinnäytetyölle on käyttöä erityisesti niille, jotka työskentelevät

strategisella tasolla kehittämistehtävissä, johtotehtävissä tai toimintaa ohjaavissa

tehtävissä. Avaan tietojohtoisen poliisitoiminnan periaatteita tarkemmin kappaleessa 3.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusosasto voi hyödyntää tätä opinnäytetyötä omien

kehittämisprojektien suunnittelussa ja Poliisiammattikorkeakoulu voi käyttää tätä

opetuksellisiin tarkoituksiin. Poliisiammattikorkeakoulussa ensisijainen käyttäjäryhmä on

opettajat sekä tutkimusosaston tutkijat, joiden vastuulla on poliisitoiminnan ja

poliisikoulutuksen kehittäminen, mutta mahdollisesti myös poliisiopiskelijat voivat hyötyä

tästä opinnäytetyöstä. Tietoa voidaan myös hyödyntää Poliisiammattikorkeakoulun

tutkimusosastolla pohjoismaisen poliisitutkimuksen tilannekuvan ylläpitämisessä

tulevaisuudessa.

Tämä opinnäytetyö saattaa olla mielenkiintoinen ja merkityksellinen myös muille

toimijoille kuten poliisin yhteistyökumppaneille, oikeuslaitokselle ja tiedeyhteisöille.
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Minun ensisijainen materiaalinhankinnan kohde on kansainväliset tutkimustietokannat,

toissijaiset materiaalihankinnan kohteet ovat Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston

uutiskirjeet ja Nordisk politiforskning aikakausilehdet.

Seuraavissa kappaleissa esittelen tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

rajauksen. Pohdinnat tämän tutkimuksen luotettavuudesta, uskottavuudesta ja

tutkimusetiikasta esittelen kappaleessa 4.3.

2.1 Tutkimuskysymykset

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on vastata kysymyksiin:

1) Mitä tutkitaan poliisialan tutkimuksessa muissa Pohjoismaissa?

2) Miten poliisitutkimustuloksia voidaan hyödyntää?

3) Miten poliisitutkimustulokset ovat saatavilla?

Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymyksiin tutkimalla pohjoismaisen

poliisitutkimuksen tutkimusjulkaisuja. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt

kirjallisuuskatsausta, jota esittelen tarkemmin kappaleessa 4.1.

2.2 Tutkimusaiheen rajaus

Tämän opinnäytetyön tutkimusaiheen rajausehtoina olen käyttänyt:

1) julkaisuajankohtaa

2) julkaisun julkisuutta

3) maatieteellistä rajausta

4) poliisitutkimuksen määritelmää, ja

5) julkaisutyyppiä.

Olen rajannut oman tutkimukseni kansainvälisiin tutkimustietokantoihin Ebsco Academic

Search Elite, Emerald, Sage Premier ja Google Scholar. Toissijaiset materiaalihankinnan

kohteet tehdyn rajauksen kautta ovat Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeet

ja Nordisk politiforskning aikakausilehdet. Ajallinen rajaus, jonka olen tehnyt, kohdistuu

julkaisuihin, jotka on julkaistu ajanjaksolla 1.1.2014 ˗ 31.12.2018.

Tutkimusaiheen olen rajannut julkisista lähteistä saataviin tieteellisiin julkaisuihin, esim.

julkaistuihin tutkimusraportteihin, vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin,

vertaisarvioimattomiin tieteellisiin kirjoituksiin ja väitöskirjoihin ja ylemmän
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korkeakoulututkintotason opinnäytetöihin. Olen jättänyt tutkimukseni ulkopuolelle

maksumuurin takana olevia tutkimusjulkaisuja tai tutkimusjulkaisuja, joiden käyttöä on

muuten rajoitettu.

Maantieteellisesti tämän opinnäytetyön tutkimusaihe on rajattu Pohjoismaihin, Ruotsiin,

Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. Maantieteelliseen rajaukseen olen määritellyt siten, että

tutkimusinstituutio on pohjoismaalainen, tutkimusjulkaisun kirjoittajan virka tai toimi on

pohjoismaisessa tutkimusinstituutissa, tutkimusjulkaisu on tehty pohjoismaisen

tutkimusinstituution puolesta ja tutkimusjulkaisun teema kohdistuu pohjoismaisiin

poliisiorganisaatioihin tai pohjoismaisten poliisien toimintaan, ellei julkaisun teema ole

erityisen merkityksellinen pohjoismaisen poliisin toiminnan näkökulmasta.

Suomessa tehdyt poliisialan tieteelliset julkaisut ja sellaiset julkaisut, jotka on tehty

yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa, olen jättänyt tämän opinnäytetyön

ulkopuolelle.

Lisäksi olen tehnyt rajauksen poliisitutkimuksen määritelmän mukaan, jonka olen esittänyt

tarkemmin kappaleessa 2.1. Jaschken ja Pohjoismaissa yleisesti käytetyn määritelmän

mukaan poliisitutkimuksen kohteena on poliisi instituutiona ja poliisitoiminta prosessina.

Olen jättänyt tämän opinnäytetyön ulkopuolelle poliisille merkitykselliset tieteelliset

tutkimukset, jotka eivät vastaa tätä poliisitutkimuksen määritelmää. Eli sellaiset

tutkimukset, joilla on merkitystä poliisille, mutta eivät kohdistu suoraan poliisin työhön,

poliisin ammattikuvaan tai poliisin organisaatioon. Tällaiset tutkimukset voivat olla

esimerkiksi tiettyyn rikostyyppiin kohdistuvat oikeustieteelliset tutkimukset tai

kriminologian alan tutkimusjulkaisut. Olen myös jättänyt esimerkiksi ensihoidon tehtäviin

onnettomuuspaikalla kohdistuvan tutkimuksen opinnäytetyöni materiaalin ulkopuolelle,

koska tämän tutkimuksen kohteena on ensihoitoyksiköiden työ eikä poliisin, vaikka

tutkimus itsessään on merkityksellinen poliisille onnettomuuspaikoilla tehtävän

viranomaisyhteistyön takia. Toinen esimerkki tämän opinnäytetyön ulkopuolelle rajatuista

poliisille merkityksellisistä tutkimusjulkaisuista koskee kansallista turvallisuutta ja

rajaturvallisuutta puolustusvoimien näkökulmasta. Edellä mainitun tutkimusjulkaisun

tutkimuskohteena on puolustusvoimien toiminta eikä poliisitoiminta. Samoilla perusteilla

olen myös rajannut muita vastaavia tutkimuksia tämän opinnäytetyön materiaalin

ulkopuolelle. Toisin sanoen olen rajannut tämän opinnäytetyön tutkimusmateriaalin

ulkopuolelle sellaiset julkaisut, joiden teemana on poliisin organisaatioon tai poliisin
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toimintaan liittyvä aihe, mutta kyseisen tutkimusjulkaisun varsinaisena tutkimuskohteena

on ollut jokin muu eikä yhteys poliisiin ole erityisen selkeä.

Tämän opinnäytetyön tutkimusmateriaalin ulkopuolelle jäi, rajauksen kautta, myös kirjat,

kirja-arvostelut, alemman korkeakoulututkintotasoiset opinnäytetyöt, kokous- ja

seminaarijulkaisut sekä viranomaisten tuottamat raportit ja tilastot, jotka eivät täytä

tieteellisen julkaisun määritelmää.

Olen arvioinut julkaisujen soveltumista tutkimusmateriaaliini otsikon ja yhteenvedon

pohjalta. Arviointia tehdessäni en ole lukenut kokonaisia tutkimusjulkaisuja.

Lähempään tarkasteluun olen valinnut yhden poliisitutkimusteeman, joka käsittelee

työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyviä tutkimusjulkaisuja. Rajauksen tähän valittuun

teemaan olen tehnyt, koska siinä työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyviä

poliisitutkimustuloksia voidaan yleistää. Työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvät

aiheet eivät ole sidottu aikaan ja paikkaan. Poliisin työympäristöt ovat samankaltaiset ja

työhyvinvointi noudattaa samoja lainalaisuuksia Pohjoismaissa. Lisäksi työympäristöön ja

työhyvinvointiin liittyvät poliisitutkimusaiheet eivät ole sidottuja kunkin maan kansalliseen

lainsäädäntöön samalla tavalla kuin muut poliisitutkimusteemat. Esimerkiksi poliisin

menetelmiin ja työtapoihin vaikuttavat suuresti kansallinen lainsäädäntö, jossa saattaa olla

merkittäviäkin eroja. Näin ollen poliisin menetelmiin ja työtapoihin liittyvät

poliisitutkimusaiheisiin vaikuttavat kansalliset lainsäädännöt eivätkä tulokset ole samalla

tavalla yleistettävissä. Valittuun teemaan kuuluvat poliisitutkimusjulkaisut olen

analyysivaiheessa lukenut kokonaan.

Tässä luvussa olen esittänyt tämän tutkimuksen tarkoituksen, esittämäni

tutkimuskysymykset ja tekemäni rajaukset tutkimusaiheeseen. Tutkimusaiheen

tarkoituksella ja tutkimuskysymyksillä olen pyrkinyt kohdentamaan ja rajausperusteilla

olen pyrkinyt estämään tämän opinnäytetyön laajentumista liian suureksi.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS: TIETOJOHTOINEN

POLIISITOIMINTA

Tässä luvussa esittelen tämän opinnäytetyön teoreettista viitekehystä. Pyrin kertomaan,

miksi poliisitutkimusjulkaisut ovat merkityksellisiä tietojohtoisessa poliisitoiminnassa.

Tietojohtoinen poliisitoiminta on Suomessa määritelty ajattelutavaksi tai poliisin toiminnan

johtamisen malliksi, jossa korostetaan systemaattisesti kerätyn ja käsitellyn tiedon

merkitystä poliisin toiminnan ja sen johtamisen perustana.  Tietojohtoisuuden avulla

pyritään varmistamaan, että

1) poliisin toiminta on aktiivisesti, määrätietoisesti johdettua, tavoitteellista

2) johtaminen perustuu systemaattisesti kerättyyn ja käsiteltyyn tietoon -- ei

luuloihin tai oletuksiin -- ja että

3) tietoa myös oikeasti käytetään apuna poliisin toiminnan suunnittelussa,

ohjauksessa ja johtamisessa.  (Pawli, 2010, s. 3.)

Tietojohtamisen keskeisenä haasteena ja varsinaisena johtamistoimintojen kehittämisen

lähtökohtana on se, miten tiedosta luodaan arvoa. Arvo syntyy, kun tietoa hyödynnetään

älykkäästi niin operatiivisessa työssä kuin toiminnan kehittämisessä. (Laihonen, et al.,

2013, s. 11.)

Tietojohtoinen poliisitoiminta tulisi siis ymmärtää johtamisfilosofiana, joka tähtää

johtamistoimintojen osalta ennalta estävyyteen ja toisaalta myös tulevaisuuden, tulevien

tapahtumien ja ilmiöiden ennakointiin (Hakaniemi, 2012, s. 46). Hakaniemi toteaa myös,

että tietojohtoinen poliisitoiminta on jossain määrin samaistettu tai mielletty samaksi

asiaksi kuin analyysitoiminta.  Vastaavasti myös Ratcliffen mukaan tietojohtoinen

poliisitoiminta on rikosanalyysia hyödyntävä päätöksentekotyökalu, jonka tarkoituksena on

rikollisuuden vähentäminen ja ennalta estäminen tehokkaiden johtamisstrategioiden ja

poliisiorganisaatioiden ulkopuolisen yhteistyön kautta, joita on johdettu tietojohtoisesti

(Ratcliffe, 2003, s. 3). Ratcliffe on havainnollistanut mallin rikollisuuden vähentämiseksi

tietojohtoisen poliisitoiminnan prosessin kautta, kuvassa 2. Toisaalta Hakaniemen mukaan

tietojohtoinen poliisitoiminta pitäisi myös nähdä päätöksentekijän ja tiedontuottajan

välisenä yhteistyönä, jota ohjaavat poliisitoiminnan kokonaisvaltaiset tavoitteet. Näiden

tavoitteiden toteuttamiseksi luodaan yhteinen objektiivinen materiaali päätöksenteon
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pohjaksi. Päätöksenteossa määritellyt toimenpiteet muutetaan johtamisjärjestelmän avulla

operatiiviseksi toiminnaksi. (Hakaniemi, 2012, s. 43.)

Tietojohtamisessa ei siis ole kyse perinteisen ajattelutavan mukaisesta

johtamistoiminnosta, vaan siitä on tullut koko organisaation läpäisevä toimintamalli, josta

ovat käytännössä vastuussa kaikki työntekijät (Laihonen, et al., 2013, s. 12). Sitä paitsi

tietojohtoisen poliisitoiminnan edellytys on oikea ja ajantasainen tilannekuva, jonka avulla

operatiivisen toiminnan havainnot yhdistetään laajempiin ilmiötason havaintoihin

(Leppänen, et al., 2016, s. 7).  Toisaalta tilannekuvan tarkoitus on varmistaa riittävä

tilannetietoisuus päätöksenteossa ja toiminnassa, erityisesti häiriötilanteissa sekä niihin

varautumisessa. Tilannekuva perustuu asiantuntijoiden arvioihin ja sen peruselementit ovat

kuvaus vallitsevista olosuhteista, toimintavalmiuksista ja häiriötilanteesta taustoineen sekä

arvio tilanteen kehittymisestä. (Turvallisuuskomitea, 2017, s. 57s)

Toisaalta kerätty ja analysoitu tiedustelutieto on keskeinen komponentti lainvalvonnan

tehokkuuden näkökulmasta. Tieto auttaa päätöksen tekijää saavuttamaan oikea-aikaisen ja

täsmällisen ymmärtämyksen rikosten tai järjestyshäiriöiden uhasta ja operatiivisen

toimintaympäristön rakenteesta. (Hakaniemi, 2012, s. 46.) Strategisen tason tiedustelu ja

analyysituotteiden tarkoitus on tuottaa ylemmälle johtoportaalle materiaalia strategioiden,

toimintapolitiikan ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Lisäksi strategisten, tulevaisuuteen

tähtäävien analyysituotteiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ilmitulevia uhkia,

mahdollistaa suunnattujen strategioiden suunnittelu ja luominen sekä vähentää

tulevaisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä. (Hakaniemi, 2012, s. 48.)

Analyysitoiminta on keskeinen osa tietojohtoisuutta, mutta tämä on kuitenkin hyvin kapea

näkökanta tietojohtoiseen poliisitoimintaan, joka tulisi nähdä laajempana kokonaisuutena.

(Hakaniemi, 2012, s. 43.) Myös Ratcliffen mukaan tiedustelutieto on tärkeää, mutta

tutkimuksella on myös merkittävä rooli toimivien rikoksia vähentävien strategioiden

tunnistamisessa (Ratcliffe, 2003, s. 3).  Jaschke peräänkuuluttaa artikkelissa A Modern

Kuva 1 Rikollisuuden vähentämien tietojohtoisen
poliisitoiminnan prosessin kautta (Ratcliffe, 2003)
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Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on its

Fundamentals (2007), että poliisitoiminta pitäisi alistaa systemaattisesti metodologiselle

arvioinnille, päättelylle ja pohdinnalle. Jaschken mukaan poliisitutkimus pitäisi ajatella

integroivana tieteenalana, joka analysoi, yhdistää ja harmonisoi sidonnaisuuden

tieteenalojen välillä koordinoiduksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Tieteidenvälisyys koskee tiedon laajennuksia tieteenalojen välillä ja niiden rajojen yli

samalla analysoiden ja syntetisoiden tieteidenväliset yhteydet koordinoiduksi ja

harmonisoiduksi kokonaisuudeksi (Lehtinen, 2014, s. 39). Jaschke kyseenalaistaa

kuitenkin, tuleeko poliisitutkimus saamaan tunnustusta tiedeyhteisöissä ja myös

hyväksytäänkö tieteellinen poliisitutkimus poliisien keskuudessa. Toisaalta Jaschken

mukaan ammattimainen lähestymistapa poliisityöhön vaatii kuitenkin akateemisen

koulutuksen tulevaisuuden poliisijohtajilta. (Jaschke & Niedhardt, 2007, s. 308.)

On huomioitava, että poliisitutkimus pohjautuu pääasiassa operatiivisiin kohteisiin, jotka

ovat luonteenomaisia poliisitoiminnalle, oikeustieteisiin, julkishallintoon ja

yrityshallintoon, sosiaalitieteisiin, informaatioteorioihin ja valikoiduilta osilta

luonnontieteisiin. Lisäksi poliisitutkimus on tieteenala, joka ei koske pelkästään poliiseja

vaan myös poliisitoimintaa, kuten poliisin toimintaa yhteiskunnassa ja poliisin toiminnan

sosiaalisia, hallinnollisia, teknisiä ja institutionaalisia olosuhteita. (Jaschke & Niedhardt,

2007, s. 309.)

Pohjoismainen poliisitutkimuksen määrä on lisääntynyt, varsinkin Norjassa ja Ruotsissa

tehdään paljon tutkimustyötä. Lars Holmberg toteaa artikkelissaan Nordisk politiforskning

- udfordringinger og muligheder, että tulevaisuuden poliisitutkimusta uhkaa tutkijoiden ja

poliisin läheiset välit sekä poliisin johdon halu ohjata tutkimusta ja kontrolloida sen

raportointia. Holmbergin mukaan osallistuvan havainnoinnin toteuttaminen poliisissa on

hankalaa liiallisten ja rajoittavien eettisten pohdintojen takia. Lisäksi Holmberg esittää, että

tutkimuksen kohdentaminen toimivaan tekemiseen saattaa ohjata tutkijoita pois esittämästä

perustavaa laatua olevia kysymyksiä poliisista suhteessa yhteiskuntaan. Havaintoihinsa

perustuen Holmberg esittää, että kohdentamalla vertailevaan tutkimukseen voisi saada

lisäarvoa, koska tutkijat tekevät lähes kaiken poliisitutkimuksen siinä maassa, jonka

poliisia tutkitaan. (Holmberg, 2014.)

Tarve asiantuntevalle ja tehokkaalle poliisille on isompi kuin koskaan, samoin kuin yleisön

vaatimus palvelun saatavuudelle ja laadulle. Toisinaan vaatimukset poliisia kohtaan ovat

haastavammat ja moniulotteisemmat. Koss Hartmann et al. nostavat esille artikkelissaan
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Knowing from Within, Making the Case for Embedden Police Research aikakausilehdessä

Nordisk politiforskning (1/2018) poliisitutkimuksen roolin asiantuntevan poliisipalvelun ja

poliisin menetelmien kehittämisessä. He esittävät pohdinnan akateemisen tiedon arvosta

poliisin palveluiden kehittämisessä, koska poliisin organisaatiot ovat yleisesti tunnettuja

tietovastaisuudesta. Koss Hartmann et al. esittävät, että on tarve paremmalle ja tiiviimmälle

yhteistyölle tutkimuksen ja käytännön välillä, jotta voidaan varmistaa ajantasaiset,

korkealaatuiset ja vastuulliset poliisipalvelut. (Koss Hartmann, et al., 2018, s. 8.)

Davies kiinnittää artikkelissaan To What Extent Can We Trust Police Research?

Examining Trends in Research “on”, “with”, “by” and ‘for’ the Police aikakausilehdessä

Nordisk politiforskning (2/2016) huomiota poliisitutkimuksen motiiveihin ja siihen, miten

nämä motiivit voivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Daviesin mukaan poliisitutkimus on,

riippumatta siitä onko se tehty poliisin vai ulkopuolisten tutkijoiden toimesta, vahvasti

kytketty kysymykseen luottamuksesta. Sitä paitsi poliisi voi vahvistaa siihen kohdistuvaa

luottamusta mahdollistamalla toimintaansa kohdistuvaa julkista valvontaa, kuten

akateemista tutkimusta.  Toisinaan yritykset estää tutkimusta saattavat haitata koettua

luottamusta organisaatiota kohtaan. Vastaavasti poliisin tehdessä omaa tutkimusta

luottamus poliisiin saattaa kärsiä, jos käy ilmi, että tuloksia on manipuloitu saavuttaakseen

mielekkäitä tuloksia. Toisaalta poliisiin kohdistuva tieteellinen tutkimus, joka on tehty

yhdessä poliisin kanssa, voidaan tieteellisissä yhteisöissä kokea luotettavammaksi.  Davies

toteaa myös, että puutteet tutkimuksen riippumattomuudessa voi aiheuttaa puolueellisia

tuloksia. Erityisesti Davies nostaa esille huolen siitä, että poliisitutkimuksen näkökanta

saattaa olla liian kapea. (Davies, 2016, s. 115.) Toisin sanoen voidaan tulkita Daviesia

siten, että ennen kaikkea pitää kysyä, kuinka paljon luotamme tutkimukseen. Vastatakseen

tutkimuskysymyksiin poliisitutkimuksen menetelmävalikoiman tulee olla laaja ja tarvitaan

uusia lähestymistapoja, jotta voidaan varmistaa korkealaatuinen Pohjoismainen

poliisitutkimus, joka keskustelee sekä käytännön ja tiedeyhteisöjen kanssa (Bringsrud

Fekjær, 2018, s. 118). Daviesin mukaan vain yhteistyöllä ja kriittisellä lähestymistavalla

voidaan luottaa poliisitutkimukseen (Davies, 2016, s. 163). Vastaavasti Koss Hartmann et

al. väittävät, että taipumus etsiä kapea-alaista ymmärrystä sille "mikä toimii" on uhka

poliisitutkimukselle akateemisena tieteenalana. Tämä ei ole uhka poliisitutkimukselle vain

siksi, että muita akateemisia tiedonlähteitä ja käytäntöjä sivuutetaan, vaan myös siksi, että

näitä tiedonlähteitä ei yhdistetä tiedoksi poliisissa. (Koss Hartmann, et al., 2018, s. 8.)
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Kammersgaardin mukaan poliisitutkimuksen toistuva teema on ollut paljastaa, miten

poliisit näkevät maailman kollektiivisesti sekä jakavat yhteiset asenteet, arvot ja tavat

toimia. Tätä kutsutaan poliisikulttuuriksi. (Kammersgaard, 2018, s. 141.) Kammersgaard

esittää, että tutkimalla poliisikulttuurista poikkeavia poliiseja voidaan saada tukea

poliisitoiminnan kehittämiseen, koska näiltä poliiseilta voi saada näkemyksiä, miten

muuttaa olemassa olevia normeja poliisikulttuurissa. Kammersgaard toteaa myös, että

tutkimalla hyviä poliisimenetelmiä saattaa olla parempi tapa optimoida, kehittää tai

muuttaa poliisin toimintaa, vaikka se ei ole vaihtoehto kriittiselle poliisitutkimukselle.

(Kammersgaard, 2018, s. 141.)

Poliisitutkimuksen, jonka tarkoituksena on poikkeavien poliisimenetelmien ja asenteiden

tutkiminen, pitäisi myös tutkia, miten nämä ovat sijoittuneet laajemmassa kontekstissa

(Kammersgaard, 2018, s. 154). Holmboen mukaan yhteiskunta tarvitsee vapaata

poliisitutkimusta ja yhteiskunnan pitäisi näin ollen tukea kriittistä tutkimusta, myös silloin

kun tutkimus on olemassa olevia tapoja ja valtaa käyttäviä vastaan. (Holmboe, 2018, s.

148.)

Tämän kappaleen tarkoitus oli esittää tietojohtoista poliisitoimintaa tämän opinnäytetyön

teoreettisena viitekehyksenä. Tämän esittelemäni viitekehyksen perusteella on

havaittavissa, että tieteelliselle poliisitutkimukselle on tarve poliisitoiminnan

kehittämisessä, johtamisessa ja koulutuksessa sekä myös päivittäisessä poliisityössä ja

poliisitoiminnan suunnittelussa.  On kuitenkin huomattava, että myös kriittisiä

kannanottoja poliisitutkimuksen käytettävyyteen on esitetty alan asiantuntijoiden toimesta.

Kriittiset näkökulmat ovat kohdistuneet ennen kaikkea liian kapeaan näkökantaan ja

liialliseen sidonnaisuuteen poliisiorganisaatioon.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tämän opinnäytetyön teoriaosuus perustuu kansainvälisiin tietokantoihin ja muista

Pohjoismaista saatuun tietoon ajankohtaisesta poliisialan tutkimuksesta ja sen

analysointiin. Opinnäytetyön toteutusvaiheessa saatu materiaali ohjasi vahvasti

opinnäytetyön teoriapohjaa, joten teoriaosuus muotoutui työn edetessä. Olen myös

käyttänyt muuta näihin poliisialan tutkimusaiheisiin liittyvää kirjallisuutta taustateoriana,

joka muotoutui tiedonhankintavaiheen jälkeen. Tässä opinnäytetyössä käytetty

tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus, jota kuvailen tarkemmin jäljempänä

kappaleessa 4.1.

Vaikuttaa siltä, että vastaavaa kartoitusta pohjoismaisesta poliisialan tutkimuksesta ei ole

tehty aikaisemmin. Näin ollen opinnäytetyön tiedonhankintavaiheesta tuli ratkaiseva

opinnäytetyön lopputulokseen nähden. Tämän opinnäytetyön suorittamiseen liittyvät

raamit olen lopullisesti määritellyt tiedonhankintavaiheen jälkeen.

4.1 Tutkimusmenetelmä: Kirjallisuuskatsaus

Tämä opinnäytetyön tutkimuskohteena on muissa Pohjoismaissa suoritettu ajankohtainen

poliisialan tutkimus. Tutkimusaineisto koostuu tutkimusraporteista, artikkeleista ja muusta

oheismateriaalista, joiden hankinta oli tämän opinnäytetyön onnistumisen kannalta hyvin

kriittinen vaihe. Varsinaisen tutkimusaineiston lisäksi olen käyttänyt aiheeseen liittyvä

oheiskirjallisuutta ja materiaalia, joka tukee tämän opinnäytetyön tarkoitusta.

Haastavin osuus tässä opinnäytetyössä oli tutkimusaineiston kerääminen. Yhteydet muiden

Pohjoismaiden poliisialan tutkimuskeskuksiin ja sopivin yhteyshenkilöiden löytäminen oli

merkittävässä roolissa. Tämän työn lopputuloksena oli tarkoitus luoda itsenäinen

tutkimusraportti, jolla kuvaan miten poliisitoiminnassa voidaan tietojohtoisesti käyttää

muualla Pohjoismaissa tehtyjen poliisitutkimuksien tuloksia. Tälle opinnäytetyölle on

käyttöä ensisijaisesti niille, jotka työskentelevät poliisiorganisaatiossa strategisella tasolla

kehittämistehtävissä, johtotehtävissä tai toimintaa ohjaavissa tehtävissä. Poliisien

koulutuksessa ensisijainen käyttäjäryhmä on opettajat sekä Poliisiammattikorkeakoulun

tutkimusosaston tutkijat, joiden vastuulla on poliisitoiminnan ja poliisikoulutuksen

kehittäminen, mutta mahdollisesti myös poliisiopiskelijat voivat hyötyä tästä

opinnäytetyöstä. Lisäksi tämä opinnäytetyö saattaa olla mielenkiintoinen ja
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merkityksellinen myös muille toimijoille kuten poliisin yhteistyökumppaneille,

oikeuslaitokselle ja tiedeyhteisöille.

Tämän opinnäytetyön tutkimusmetodi on kirjallisuuskatsaus. Olen käyttänyt kuvailevan

kirjallisuuskatsauksen metodia, jota esittelen myöhemmin tässä kappaleessa. Kuvaileva

kirjallisuuskatsaus on metodina perusteltu, koska tämän opinnäytetyön tarkoituksena on

luoda ajankohtainen kartoitus olemassa olevasta poliisialan tutkimuksesta, jonka pohjalta

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusosasto voi ohjata omaa poliisialan tutkimustaan ja

Poliisiammattikorkeakoulu voi käyttää opinnäytetyötä opetuksellisiin tarkoituksiin. Mikäli

materiaalihankintavaiheessa ilmenee tarve perehtyä tiettyyn tutkimukseen tarkemmin, voin

soveltaa siihen systemaattista kirjallisuuskatsauksen metodia, jota myös kuvailen

myöhemmin.

Yleisen luonnehdinnan mukaan kirjallisuuskatsaus on metodi ja tutkimustekniikka, jossa

tutkitaan tehtyä tutkimusta (Salminen, 2011, s. 1). Kirjallisuuskatsauksen avulla on

mahdollista hahmottaa olemassa olevan tutkimuksen kokonaisuutta (Johansson, et al.,

2007, s. 3). Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa teoriaa sekä

rakentaa myös uutta teoriaa, arvioida teoriaa, rakentaa kokonaiskuvaa tietystä

asiakokonaisuudesta, tunnistaa ongelmia ja tarjota kuvaus tietyn teorian kehityksestä

historiallisesti (Salminen, 2011, s. 3). Kirjallisuuskatsauksessa tuleekin harkita, minkä

tyypin katsaus on mahdollinen ja tarpeellinen tutkimuksen aihealueella (Johansson, et al.,

2007, s. 2). Kirjallisuuskatsaus ei ole selityksin siivitetty lähdeluettelo eikä myöskään

kirja-arvostelu (Salminen, 2011, s. 5). Kirjallisuuskatsaus pitää Salmisen mukaan sisällään

useita tyyppejä, jotka on kuvattu kuvassa 1, kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen

kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi.

Kuva 2 Kirjallisuuskatsauksen tyypit (Salminen, 2011, p. 6)
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Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan luonnehtia ilman tiukkoja rajoja ja tarkkoja sääntöjä

tehtäväksi yleiskatsaukseksi, jossa käytetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa ei

rajaa metodiset säännöt. Ilmiötä kuvataan laaja-alaisesti ja tarvittaessa myös tutkittavan

ilmiön ominaisuuksia, sen katsotaan tarjoavan uusia tutkittavia ilmiöitä systemaattista

kirjallisuuskatsausta varten. Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta erottuu kaksi

orientaatiota, narratiivinen ja integroiva katsaus. (Salminen, 2011, ss. 6 ˗ 7.)

Narratiivisella kirjallisuuskatsauksella pystytään antamaan laajaa kuvaa käsiteltävästä

aiheesta tai kuvailemaan käsiteltävän aiheen historiaa ja kehityskulkua, jonka tavoitteena

on tuottaa helppolukuinen lopputulos. (Salminen, 2011, ss. 6 ˗ 7.) Narratiivisen katsauksen

toteuttamistavat ovat toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskatsaus. Toimituksellisissa

katsauksissa kirjoittaja suorittaa suppeasta aineistosta lyhyehkön kirjallisuuskatsauksen,

joka tukee tutkittavaa teemaa. Kommentoivat katsaukset ovat keskustelua herättäviä eikä

kirjallisuuskatsaus ole niiden tekijälle tiukka metodi, jonka lopputulos saattaa muodostua

puolueelliseksi. Yleiskatsauksen tarkoituksena on tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia.

Siinä analyysin yhteenveto on tehty ytimekkäästi ja johdonmukaisesti. Narratiivisen

kirjallisuuskatsauksen kautta hankittu tutkimusaineisto ei ole käynyt läpi erityisen

systemaattista seulaa, mutta sen kautta on silti mahdollista päätyä johtopäätöksiin, joiden

luonne on joskus kriittinen. (Salminen, 2011, s. 7.) Salmisen mukaan integroiva

kirjallisuuskatsaus kuvaa tutkittavaa ilmiöitä mahdollisimman monipuolisesti ja on hyvä

tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on katsaus tutkimuskirjallisuuteen, jonka tarkoituksena

on kartoittaa osaamistasot tietyltä aihealueelta kaiken aiemman tutkimusmateriaalin tarkan

ja objektiivisen koonnin pohjalta (Denscombe, 2016, s. 194). Systemaattinen

kirjallisuuskatsaus on tiivistelmä tietyn aihepiirin aiempien tutkimusten olennaisesta

sisällöstä. Tämä tekee siitä tehokkaan tavan testata hypoteeseja, esittää tutkimuksen

tuloksia tiiviissä muodossa sekä arvioida niiden johdonmukaisuutta (Salminen, 2011, s. 9).

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on sekundääritutkimus olemassa oleviin tarkasti

rajattuihin ja valikoituihin tutkimuksiin, jonka takia se on päivitettävä aika ajoin tulosten

relevanttiuden ylläpitämiseksi (Johansson, et al., 2007, s. 4). Systemaattiset

kirjallisuuskatsaukset ovat perinteiseen kirjallisuuskatsaukseen verrattuna itsessään

itsenäisiä tutkimuksia, suuntautuneet tarkasti määriteltyihin tutkimuskysymyksiin ja

kirjallisuuden tarkastelutavaltaan hyvin systemaattisia (Denscombe, 2016, s. 194).
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Meta-analyysi jaetaan kahteen perussuuntaukseen, jotka ovat kvalitatiivinen ja

kvantitatiivinen meta-analyysi. Kvalitatiivinen meta-analyysi sisältää kaksi orientaatiota,

joita ovat metasynteesi ja metayhteenveto. Metasynteesi on tulkitsevampi ja kuvailevampi

analyysin muoto, kun taas meta-yhteenvedossa korostuu matemaattisempi ja määrällisempi

ote. Kvantitatiivinen meta-analyysi on metodisesti vaativin kirjallisuuskatsauksen tyyppi,

jossa kvantitatiivisia tutkimuksia yhdistetään ja yleistetään tilastotieteen menetelmin. Sen

avulla tehdään päätelmiä jo olemassa olevien tutkimusten olennaisesta sisällöstä sekä

yhdenmukaistetaan tutkimustuloksia, jolloin havaittu suunta voidaan todeta tilastollisesti

merkitseväksi. (Salminen, 2011, s. 14.)

4.2 Aineistot

Tämän opinnäytetyön kriittisin vaihe oli tiedonhankintavaihe, koska opinnäytetyön sisältö

ja teoriatausta pohjautuu muiden Pohjoismaiden poliisialan tutkimuksen aineistoon. Olen

käyttänyt kansainvälisiä tietokantoja lähteenä materiaalihankinnassa. Käyttämäni

tietokannat ovat Ebsco Academic Search Elite, Emerald, Sage Premier ja Google Scholar.

Lisäksi olen toteuttanut tiedonhankintaa siten, että otin yhteyttä poliisialan tutkijoihin

muissa Pohjoismaissa. Hyödynsin tässä Poliisiammattikorkeakoulun aikaisemmin luomia

yhteystyöverkostoja ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnan ja omia

henkilökohtaisia kontakteja. Luotuani tarvittavat yhteydet muiden Pohjoismaiden

poliisialan tutkimuskeskuksiin pyysin heiltä materiaalia ajankohtaisesta poliisialan

tutkimuksista. Saatuani materiaalit koottua tein rajaukset materiaaliin hallittavaksi

kokonaisuudeksi. Tutkimusalueen rajauksen jälkeen oli vielä tarpeen hankkia muuta

kirjallisuutta taustalla olevin ilmiöiden ja trendien ymmärtämiseksi. Lisäksi olen hakenut

tietoa poliisialan tutkimuksista etsimällä internetistä.

Tutkimusmateriaalista olen laatinut taulukon kaikesta hankitusta materiaalista. Tähän

opinnäytetyöhön olen yleisellä tasolla kuvannut tehtyjä poliisialan tutkimuksia ja niiden

tuloksia. Lisäksi olen valinnut yksittäisen tutkimusteeman, johon olen tutustunut

tarkemmin. Valitsemani teema on työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvät julkaisut,

joita esittelen myöhemmin tässä opinnäytetyössä kappaleessa 5.3. Tarkemmin

tarkisteltavan tutkimusteeman valinta perustuu siihen, että tutkimusteema on noussut esille

kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi olen valinnut teeman sen yleispätevyyden takia, eli

tutkimusten tulokset ovat melko riippumattomia paikallisesta lainsäädännöstä ja täten

tulokset ovat käyttökelpoisia myös muiden maiden poliiseille. Tavoitteena on ollut esittää
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tutkimusaiheeseen liittyvät tutkimusten erot ja esittää maiden väliset erilaiset näkökulmat

samaan tutkimusaiheeseen.

4.2.1 Tietokantahaut

Materiaalihankinnassa käyttämäni kansainväliset tietokannat ovat Ebsco Academic Search

Elite, Emerald, Sage Premier ja Google Scholar. Olen tehnyt tietokantahaut hakusanoilla,

jotka olen esittänyt taulukossa 1 jokaisen Pohjoismaan osalta erikseen Ruotsi, Norja,

Tanska ja Islanti. Rajaavana tekijänä haussa olen käyttänyt aikajaksoa 1.1.2014 ˗

31.12.2018, kappaleessa 2.2 Tutkimusaiheen rajaukset esitetyn mukaisesti. Lisäksi olen

rajannut hakuja valitsemalla Ebsco Academic Search Elitessä kohdat Scholary (Peer

Reviewed) Journals ja PDF Full Text, Emeraldissa kohdat All content ja Accepted articles

sekä Sage Premierissä kohta All Content. Google Scholar -tietokannan hakutoiminnon olen

rajannut vain ajallisesti ja maantieteellisesti, koska Google Scholarin hakutoiminto ei

mahdollistanut muunlaista rajausta. Google Scholarin hakutuloksia lisää taulukossa 1 näin

ollen maksulliset julkaisut ja muut rajoitetun käytön julkaisut.

Olen tehnyt haut tietokantoihin Boolean/Phrase-haulla siten, että haku sallii hakusanojen

yhdistämisen ja tuottaa paremmin kohdennetut hakutulokset. Boolean/Phrase-haku

rajoittaa hakutulokset koskemaan dokumentteja, jotka sisältävät vain kyseiset hakusanat.

Hauissa, joissa Boolean/Phrase-haku ei tuottanut yhtään osumaa hakusanoilla "police

research" ja "sweden" mutta haun tuloksena on näytetty tulokset hakusanoilla "police" ja

"research" sekä "sweden", olen kirjannut hakutuloksen muotoon 0/1.  Esimerkiksi Ebsco

Academic Search Elite - tietokannassa hakusanoilla "police research" ja "Sweden" haku

tuotti hakutuloksen, jonka olen merkinnyt muotoon 0/47.

Sage Premier tietokannassa olen yksittäisten hakusanojen kohdalla rajoittanut hakua

koskemaan julkaisun avainsanoja, koska näiden hakusanojen tulokset eivät olleet

tarkoituksenmukaiset eivätkä mitenkään hallittavissa. Esimerkiksi haku hakusanoilla

"police" ja "sweden" ilman rajausta avainsanoihin tuotti hakutulokseksi 1668 julkaisua.

4.2.2 Pohjoismainen poliisitutkimusverkosto

Pohjoismainen poliisitutkimusverkosto on lähtöisin pohjoismaisista

poliisikoulutuskeskuksista. Verkoston tarkoituksena on piristää pohjoismaista

poliisitutkimusta. Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirje julkaistaan

sähköisesti, uutiskirje on julkaistu vuodesta 2008 lähtien. Uutiskirjeessä esitellään uutisia,
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julkaistuja tekstejä ja tapahtumia, jotka tarjoavat ajankohtaiskatsauksen pohjoismaiseen

poliisitutkimukseen. Sen tavoitteena on tuoda helppolukuisia, lyhyitä ja yleisluonteisia

esittelyjä, jota täydennetään lisätiedoilla verkko-osoitteista ja liitteissä. Uutiskirjeen lisäksi

pohjoismainen poliisitutkimusverkosto järjestää pohjoismaisia poliisitutkimusseminaareja

joka toinen vuosi.  Uutiskirjeen päätoimittaja on Mikael Emsing ja sen toimituksen

yhteyshenkilöitä on Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. (Umeå Universitet,

2019b.)

Nordisk politiforskning, tai Nordic Journal of Studies in Policing on aikakausilehti, jota on

julkaistu verkossa vuodesta 2014 alkaen. Aikakausilehden tarkoituksena on esittää uutta

tietoa ja uusia tutkimuksia poliisitutkimuksen, poliisitieteiden ja poliisitoiminnan alalta

Pohjoismaissa. Aikakausilehden päätavoitteena on myötävaikuttaa poliisitutkimuksen

kehittämiseen sekä jakaa merkityksellistä tutkimustietoa. Lehti pyrkii kriittiseen

riippumattomuuteen alan kehityksessä ja pyrkii vahvistamaan alan tieteellistä laatua sekä

pyrkii julkaisemaan alan tutkimusjulkaisuja norjaksi, tanskaksi ruotsiksi ja englanniksi.

Aikakausilehden ensisijainen kohderyhmä on tutkijat, oppilaitokset, poliisijohto, media ja

poliittiset viranomaiset. (Granér, 2014b, ss. 7 ˗ 8.)

4.2.3 Yliopistojen ja korkeakoulujen poliisitutkimustoiminta

Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti pohjoismaisten poliisioppilaitosten yhteydessä

tehtävää poliisitutkimusta, koska näissä poliisioppilaitosten yhteydessä olevat

tutkimusosastot ovat erikoistuneet poliisitutkimukseen. En ole huomioinut muiden

yliopistojen ja korkeakoulujen yhteydessä tehtyjä poliisialan tutkimuksia, koska jokaisen

yliopiston ja korkeakoulun poliisitutkimustoiminnan esitteleminen ei ole

tarkoituksenmukaista.

Keskeiset tutkimusta tekevät yksiköt Ruotsissa ovat yliopistot, korkeakoulut ja

viranomaiset. Umeå universitet tekee monialaista poliisitutkimusta, poliisitutkimuksella ei

kuitenkaan ole erityistä poliisitutkimusosastoa.  Sen sijaan Umeå Universitetin

poliisikoulutusosasto on kerännyt poliisitutkimuksesta kiinnostuneen noin 30 tutkijan

tutkijaverkoston. Tutkijat edustavat useita eri tieteenaloja kuten esimerkiksi lääketiedettä,

humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. (Umeå Univeristet, 2019a.) Centrum för

polisforskning och utveckling on tutkimuskeskus Linnéuniversitetet -yliopistossa.

Tutkimuskeskuksen tavoitteena on olla kansallinen keskus käytännönläheiselle

poliisitutkimukselle ja poliisiviranomaisten tieteellinen resurssi. Poliisitutkimus on jaettu
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poliisin työtapoihin, poliisityön johtamiseen ja analyysiin sekä poliisin yhteistoimintaan.

Tutkimuskeskuksen tarkoituksena on monialaisesti vaikuttaa poliisitutkimuksen osaamisen

kehittämiseen. (Linnéuniveristetet, 2019.) Myös muut yliopistot ja korkeakoulut ovat

tuottaneet poliisitutkimusjulkaisuja. Suurin osa tutkimusjulkaisuista on arkistoitu

yliopistojen ja korkeakoulujen sähköiseen arkistoon Digitala vetenskapliga arkivet

(DiVA), jossa useimmat julkaisuista ovat myös luettavissa.

Norjassa Politihøgskolanissa suoritetun poliisitutkimuksen tarkoituksena on poliisityön

monialaisen osaamisen kehittäminen käytännönläheisesti. Politihøgskolanilla on neljä

tutkimusalaa: Poliisipalvelu yhteiskunnallisena instituutiona, Poliisipalvelun organisaatio,

kulttuuri ja käyttäytyminen, Poliisin strategiat, käytännöt ja työtavat sekä Poliisin haasteet.

Poliisitutkimusta suoritetaan myös esimerkiksi Oslon yliopistossa ja muissa

korkeakouluissa. (Politihøgskolen, 2019b.) Politihøgskolen julkaisee omassa

julkaisusarjassaan PHS Forskning vaihtelevan määrän teoksia, jotka ovat luettavissa

Politihøgskolenin sähköisessä arkistossa (Politihøgskolen, 2019a).

Tanskan ja Islannin yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritetusta poliisitutkimuksesta en

ole saanut tarkempaa tietoa.  Sen takia tämän opinnäytetyön painopiste on ruotsalaisessa ja

norjalaisessa poliisitutkimuksessa.

4.3 Tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja tutkimusetiikka

Tutkimuksen luotettavuudessa on kyse ennen kaikkea epäluuloisen tiedeyleisön

vakuuttamisesta erilaisin tutkimustekstissä näkyvin merkein ja kielellisin toimenpitein.

(Eskola & Suoranta, 1998). Luotettava ja pätevä kirjallisuuskatsaus vaatii

järjestelmällisyyttä tietoja kerättäessä eikä tutkimuksen luotettavuus kärsi, kun prosessin

kulkua voidaan seurata järjestelmällisesti (Salminen, 2011, s. 10).

Kirjallisuuskatsauksen järjestelmällisyys vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen,

tutkimukseen valittavan aineiston tulee pohjautua selkeisiin perusteluihin eikä

sattumanvaraiseen otantaan (Aveyard , 2010, ss. 9 ˗ 10). Järjestelmällisyyden lisäksi

luotettavuuteen vaikuttaa, että tutkimusaineisto koostuu ensimmäisen käden lähteistä.

Muiden kirjoitusten käyttäminen toisen tekemästä tutkimuksesta lisää virheiden

mahdollisuutta. (Aveyard , 2010, s. 60.)

Tutkimusprosessin dokumentointi on erityisen tärkeää, jotta voidaan todeta miten

tutkimustuloksiin on päästy. Valintojen ja päätösten kirjoittaminen auki lisää tutkimuksen
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luotettavuutta, dokumentoimalla tutkimusmenetelmät, hakutermit ja valintakriteerit, joilla

tutkimusaineisto on kerätty. (Aveyard , 2010, ss. 19 ˗ 20.) Olen omassa tutkimuksessani

pyrkinyt järjestelmälliseen tiedon keruuseen ja valintojen ja päätösten huolelliseen

kirjaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on

uudistanut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, jonka tavoitteena on

edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja ennaltaehkäistä epärehellisyyttä tieteellistä

tutkimusta harjoittavissa organisaatioissa, kuten yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja

tutkimuslaitoksissa. Tutkimusetiikalla yläkäsitteenä laajassa merkityksessä tarkoitetaan

kaikkia tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä eettisiä näkökulmia ja arviointeja.

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 4.)

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset

uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä

tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6). Rehellisyys, yleinen huolellisuus ja

tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja

niiden tulosten arvioinnissa ovat keskeisiä lähtökohtia hyvässä tieteellisessä käytännössä.

Eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä käytetään

tutkimuksessa ja muiden tutkijoiden tekemää työtä kunnioitetaan ja heidän julkaisuihinsa

viitataan asianmukaisella tavalla. Tällä tavalla voidaan toteuttaa tieteellisen tiedon

luonteeseen kuuluvaa avoimuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6.)

Kirjallisuuskatsauksen on täytettävä tieteen metodille asetettavat yleiset vaatimukset, joita

ovat muun muassa julkisuus, kriittisyys, itsekorjaavuus ja objektiivisuus (Salminen, 2011,

s. 1). Tutkimuseettiset kysymykset olen huomioinut opinnäytetyön suorittamisen aikana.

Tarkoituksena on ollut vastata tutkimuskysymyksiin keskittyen tärkeimpiin kysymyksiin ja

indikaattoreihin, käyttäen riittävän tarkkaa ja yksityiskohtaista informaatiota ja pyrkien

toistamaan todellisuutta antamatta omien käsitysten tai ennakkoluulojen vaikuttaa

lopputulokseen. Tässä opinnäytetyössä olen pyrkinyt yleiseen huolellisuuteen ja

avoimuuteen. Tutkimustoimenpiteiden ja tulosten esittämisessä olen pyrkinyt kuvaamaan

suoritettuja toimenpiteitä mahdollisimman tarkasti ja tulosten esittelyssä olen pyrkinyt

olemaan objektiivinen.  Muiden tutkijoiden tekemän työn kunnioittamiseksi ja

varmistaakseni tutkimuksen laadun ja tieteellisyyden, olen viitannut lähteisiin

asianmukaisesti. Asianmukaiset viittaukset ovat erityisen tärkeät valitun
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tutkimusmenetelmän takia. Tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen toteutusta esittelen

tarkemmin tässä opinnäytetyössä muun muassa kappaleissa 4.1 ja 4.2.

Tämän opinnäytetyön suorittamiseen en tarvitse tutkimuslupaa, koska tämän tutkimuksen

aihe kohdistuu muihin Pohjoismaissa tehtyihin poliisialan tutkimusten kirjallisuuteen.

Vastatakseni opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin ei ole tarpeen suorittaa haastatteluja tai

käyttää poliisin tietojärjestelmiä.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä kappaleessa esittelen tutkimuksen tuloksia. Aloitan esittelyn esittelemällä

tietokantahakujen tuloksia tutkimusjulkaisujen lukumäärinä. Olen myös ottanut

tutkimusmateriaaliin pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeestä ilmeneviä

poliisitutkimusjulkaisuja ja Nordisk politiforskning -aikakausilehden julkaisuja. Olen

luokitellut nämä julkaisut teemojen mukaan, esittelen teemat ja valintaperusteet

myöhemmin tässä kappaleessa. Lopuksi olen valinnut yhden teeman, jota tarkastelen

lähemmin.

5.1 Tutkimustoiminta lukujen valossa

Tietokantahakujen tuloksista olen valinnut 77 tutkimusjulkaisua tämän opinnäytetyön

tutkimusmateriaaliin aiemmin kappaleessa 2.2 mainituilla rajausperusteilla. Olen esitellyt

koonnin tietokantahakujen tuloksista taulukossa 1 tietokannan, maan ja hakusanojen

mukaan eriteltynä. Lisäksi olen lukumääräisesti esitellyt tietokannoista tähän

opinnäytetyöhön otettujen julkaisujen määrän.

Odotetustikin tietokantahaut yksinkertaisilla hakusanoilla kuten police, policing, law

enforcement, crime ja immigration tuottivat eniten osumia. Lisäksi on havaittavissa, että

Ruotsissa ja Norjassa julkaistaan kansainvälisissä tietokannoissa merkittävästi enemmän

poliisitutkimuksia kuin Tanskassa ja Islannissa.

Tarkastellessa tietokantahakujen tuloksia tarkemmin ilmenee, että haut eri hakusanoilla

tuottavat myös samoja tuloksia. Muutamat tietokantahakujen tuloksista toistuivat usean

tietokannan, maan tai hakutermin tuloksissa, joten julkaisuja on lukumääräisesti

vähemmän kuin taulukossa 1 esitetyissä hakutuloksissa. Kaikki tietokantahaut tuottivat

enemmänkin tuloksia kuin tutkimusmateriaaliin valitut julkaisut, mutta lähemmän

tarkastelun jälkeen ilmeni, että ne eivät kuuluneet tämän opinnäytetyön tutkimusalueeseen.

Merkittävin havainto materiaalinhankintavaiheesta on, että kansainväliset tietokantojen

hakutoiminnot ovat kömpelöitä ja hankalia käyttää tiedon etsimiseen.
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Taulukko 1: Tietokantahakujen tulokset lukumäärinä
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Police research 4 3 3 1 0/47 0/18 1 0/0 8 2 3 0 4 3 0 0

Police science 2 1 1 1 0/18 0/6 0/4 0/0 10 5 4 2 7 0 0 0

Police 293 221 165 36 61 23 20 0/0 40* 37* 18* 8* 103 194 68 27

Policing 293 221 115 22 3 3 5 0 26* 12* 8* 1* 19 33 10 4

Law enforcement 97 73 60 16 11 8 10 0/1 7* 4* 2* 1* 12 42 9 5

Police work 17 12 8 1 0/9 0/5 2 0/0 54 38 16 7 5 2 1 0

Police organization 10 7 2 1 1 1 0/2 0/0 23 14 10 2 3 1 0 0

Police education 5 2 2 1 0/14 0/5 0/6 0/0 10 8 3 3 2 0 0 0

Operating environment 24 22 19 6 0/12 0/5 0/8 0/0 16 11 11 0 13 32 8 1

Crime investigation 5 3 2 1 0/2 0/4 0/2 0/0 5 11 2 3 3 1 0 0

Crime prevention 19 17 13 1 4 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 15 16 4 0

Crime 211 103 78 19 64 26 29 6 115* 67* 57* 19 89 177 92 23

Internal security 4 6 5 1 0/4 0/3 0/2 0 60 56 39 10 7 8 1 2

Security threat 10 9 4 0 0/4 0/4 0/2 0 61 60 49 14 4 9 5 0

Use of force 8 8 4 2 2 3 1 0/3 196 181 142 46 13 8 7 1

Violence prevention 2 1 0 0 6 0/17 3 0 77 56 42 14 2 7 1 2

Immigration 139 98 91 26 49 31 19 1 98* 80* 79* 27* 73 131 64 17

Mass immigration 3 1 0 0 0/5 0/2 0/1 0 35 29 34 4 0 1 1 0

Environmental crime 0 0 2 0 0/1 1 0 0 13 11 8 4 1 4 0 1

Cyber crime 2 1 0 0 0/1 0 0/1 0/1 11 7 5 3 3 5 3 0

Economic crime 4 3 3 3 0/4 0/3 0/2 0/1 11 10 4 4 2 1 2 1

Hate crime 2 1 1 1 0 0 0 0 40 19 22 4 2 2 1 1

Tutkimusmateriaaliin
valittu julkaisu 22 15 38 6

* = Rajattu avainsanoihin
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Olen rajannut tämän opinnäytetyön tutkimusmateriaalista siihen kuulumattomaton aineisto

pois. Olen esitellyt rajausperusteita aiemmin kappaleessa 2.2. Tietokantahakujen

perusteella on havaittavissa, että pohjoismaiset poliisialan tutkimuslaitokset eivät julkaise

kaikkia tutkimuksiaan kansainvälisissä tietokannoissa. Poliisitutkimukset julkaistaan

yleensä tutkimuksen tehneen yliopiston omissa julkaisusarjoissa. Yliopistojen ja muiden

poliisialan oppilaitosten omat julkaisusarjat eivät ole olleet tutkimukseni kohteena.

Jo pelkästään pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeen ja Nordisk

Politiforskning -aikakausilehden perusteella voidaan todeta, että poliisitutkimusta tehdään

merkittävästi enemmän kuin mitä kansainvälisistä tutkimustietokannoista ilmenee.

Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeissä on lueteltu 220 tämän opinnäytetyön

rajausperusteisiin kohdentuvaa poliisitutkimusjulkaisua.  Ottaen huomioon, että onnistuin

löytämään pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeitä ainoastaan joulukuusta

2015 alkaen vuoden 2018 loppuun asti, on perusteltua olettaa, että tutkimusjulkaisuja on

tehty merkittävästi enemmän. Vuoden 2018 jälkeen ilmestyneet uutiskirjeet olen jättänyt

huomiotta, koska ajallinen rajaus opinnäytetyössäni oli vuodet 2014 ˗ 2018. Sain tiedon

Pohjoismaisen tutkimusverkoston uutiskirjeestä tämän entiseltä päätoimittajalta Rolf

Granérilta. Lisäksi hain näitä uutiskirjeitä muun muassa Googlen avulla internetistä

esimerkiksi hakusanoilla "nordisk polisforskningsnätverk nyhetsbrev". Pohjoismaisen

poliisitutkimusverkoston uutiskirjeet ovat luettavissa esimerkiksi Umeå Universitetin1 ja

Linnéuniversitetin2 verkkosivuilla. Nordisk Politiforskning -aikakauslehdessä on julkaistu

37 tämän opinnäytetyön rajausperusteisiin kohdentuvaa poliisitutkimusartikkelia. Olen

tehnyt koosteen kaikista poliisitutkimusjulkaisuista liitteessä 1.

Tähän opinnäytetyöhön valittujen poliisitutkimusjulkaisujen lukumäärät

julkaisuajankohtaan nähden vaihtelevat sekä vuositasolla että teematasolla.

Tutkimusjulkaisujen yleisimmät teemat ja teemojen tarkemman sisällön esittelen

myöhemmin kappaleessa 5.2. Esittelen poliisitutkimusjulkaisujen lukumääriä teemoittain

sekä yhteismäärän vuositasolla kuvassa 3. Tutkimusmateriaalin perusteella on

havaittavissa, että poliisitutkimusten lukumäärät ovat nousevassa trendissä, vaikka

viimeinen vuosi 2018 näyttääkin hieman laskua tutkimusjulkaisujen lukumäärissä. Vuonna

2014 on julkaistu yhteensä 24 poliisitutkimusjulkaisua, jotka täyttävät tämän

1 https://www.umu.se/enheten-for-polisutbildning/forskning2/nordiska-polisforskningsnatverket/
2 https://lnu.se/forskning/sok-forskning/polisforskning/
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opinnäytetyön rajauskriteerit. Vastaavasti suurin lukumäärä on yhteensä 101

tutkimusjulkaisua vuonna 2017. On myös havaittavissa, että teemojen välillä on

merkittäviä eroja poliisitutkimusjulkaisujen lukumäärissä vuositasolla. Tässä vuositasolla

olevassa lukumääräisessä esittelyssä en ole huomioinut mistä lähteestä olen hankkinut

kyseisen tutkimusjulkaisun. Toisin sanoen, en ole nostanut esille eroja aineiston lähteen

perusteella enkä myöskään julkaisutyyppien välillä.

Kuva 3: Poliisitutkimusjulkaisujen määrät vuositasolla

Tietokantahakujen tuloksena ja pohjoismaisen poliisitutkimusverkostosta otetut julkaisut

ovat julkaisutyypiltään väitöskirjoja, ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia

opinnäytetöitä, tutkimuksia, raportteja, esseitä, tieteellisiä artikkeleita ja muita

tutkimusjulkaisuja. Kaikki Nordisk Politiforskning -aikakausilehden julkaisut ovat

julkaisutyypiltään artikkeleita. Tietokantahakujen tulosten ja pohjoismaisen

poliisitutkimusverkoston uutiskirjeiden läpikäynnin yhteydessä olen merkinnyt julkaisujen

julkaisutyypin liitteeseen 1. Julkaisutyypin olen määritellyt, mikäli julkaisutyyppi on ollut

merkittynä tutkimusjulkaisuun tai se on muuten ollut ilmeistä julkaisun otsikon tai

tiivistelmän perusteella. Julkaisutyyppien lukumäärät ilmenevät taulukosta 2. Mikäli

julkaisun julkaisutyyppi ei ole tullut yksiselitteisesti esille, olen jättänyt julkaisutyypin

merkitsemättä. Merkitsemättä jätetyt tutkimusjulkaisujen lukumäärät ilmenevät taulukosta

2 kohdasta "Tyhjä". Julkaisut ovat pääosin englanninkielisiä, joten näissä on yleensä

käytetty termejä thesis, scholar, study, report, essay, article tai paper kuvaamaan
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julkaisutyyppiä. Olen käyttänyt termejä väitöskirja, opinnäytetyö, tutkimus, raportti, essee

ja artikkeli kuvaamaan näitä julkaisutyyppejä. Olen jättänyt julkaisutyypin määrittelemättä,

mikäli julkaisussa on ainoastaan käytetty termiä paper, koska termi paper ei yksilöi

julkaisutyyppiä.

Taulukko 2: Julkaisutyypit lukumäärittäin
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Väitöskirja 0 23 0

Opinnäytetyö 2 23 0

Tutkimus 36 2 0

Raportti 0 38 0

Essee 1 0 0

Artikkeli 23 134 37

Yhteensä 62 220 37

Tyhjä 15 0 0

Olen merkinnyt liitteeseen 1 yliopiston, poliisikoulutusoppilaitoksen tai muun

tutkimuslaitoksen nimen, mikäli tutkimusjulkaisun julkaisseen yksikön nimi on ollut

tiedossa tai helposti todennettavissa esim. kirjoittajan tiedoista. Olen kirjannut

tutkimusyksikön nimen juuri niin kuin se on tutkimusjulkaisuun kirjattu, mikäli se on

ilmennyt julkaisun tiedoista, otsikosta tai tiivistelmästä.  Tutkimusyksiköt on kirjattu hyvin

monella eri tavalla, tämän takia tutkimusyksiköiden tarkempi erittely ei ole mielekästä eikä

tarkoituksenmukaista. Minun tapani kirjata tutkimusyksikön tiedot voivat tästä syystä

vaihdella ja olla puutteelliset. Yleisesti voidaan todeta, että poliisitutkimusta tehneitä

yksiköitä on monta erilaista. Poliisitutkimusta ovat tehneet muun muassa yliopistot,

korkeakoulut, poliisikoulutusoppilaitokset ja näiden tutkimusosastot, tutkimuslaitokset
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sekä viranomaiset. Merkillepantavaa on, että kansainvälisissä tietokannoissa julkaistujen

julkaisujen tutkimusyksikkö on kategorisesti yliopisto, korkeakoulu,

poliisikoulutusoppilaitos tai sen poliisikoulutusoppilaitoksen tutkimusosasto.

Useassa poliisitutkimusjulkaisussa on useampi kirjoittaja. Näissä julkaisuissa on monesti

tehty yhteistyötä useamman yliopiston, korkeakoulun, poliisikoulutusoppilaitoksen tai sen

tutkimusosaston välillä. Näistä julkaisuista on havaittavissa myös kansainvälistä

poliisitutkimusyhteistyötä sekä Pohjoismaiden että laajemmin muiden maiden välillä.

Näiden julkaisujen tarkempi esittely ei vastaa tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin,

joten en ole tehnyt tarkempaa erittelyä kansainvälisestä poliisitutkimusyhteistyöstä.

Viranomaisten ja oppilaitosten suorittaman poliisitutkimuksen välillä sekä tutkimuksen

kohdentamisen että tutkimuksen suuntaamisen välillä on eroja, kuten totesin kappaleessa

1.2 esitellessäni aikaisempia poliisitutkimuskatsauksia perustuen mm. Knutssonin ja

Hoigårdin poliisitutkimuskatsauksiin. Bogestam ja Bergnor toteavat myös, että

viranomaistutkimuksella on käytännönläheinen tapa lähestyä poliisitoimintaa sekä

johtamisen näkökulmasta että toiminnallisesta näkökulmasta. Poliisin menetelmät ja

työtavat -teeman sekä Organisaatio, ohjaus ja johtaminen -teeman alle sijoittuvat

poliisitutkimukset ovat usein viranomaistutkimusta, mutta muiden teemojen sisällä

viranomaistutkimuksia on havaittavissa vain vähäisessä mittakaavassa. Bogestamin ja

Bergnorin mukaan viranomaistutkimus on usein luonteeltaan määrällistä ja laajalti

arviointeja. Yliopisto- ja korkeakoulututkimuksella on heidän mukaansa laajempi

tutkimuskenttä ja tutkimukset koskevat monesti useampaa identifioitua teemaa. Lisäksi

yliopisto- ja korkeakoulututkimus on, viranomaistutkimuksesta poiketen, kriittisempää ja

luonteeltaan laadullista. (Bogestam & Bergnor, 2018, s. 25.)

5.2 Yleisimmät teemat

Tutkimusaineistoon valikoidut tutkimusjulkaisut olen jakanut kuuteen teemaan.

1. Poliisin menetelmät ja työtavat

2. Organisaatio, ohjaus ja johtaminen

3. Työympäristö ja työhyvinvointi

4. Poliisikoulutus ja poliisiopiskelijat

5. Poliisin voimankäyttö

6. Muu poliisitutkimus
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Brå on noudattanut samaa jakoa teeman mukaan katsauksessaan poliisitutkimukseen

Ruotsissa vuosina 2010 ˗ 2017. Olen määritellyt julkaisuille teeman otsikon ja

yhteenvedon perusteella. Olen lukenut kokonaisia tutkimusjulkaisuja, jos se on ollut

tarpeen tutkimusteeman määrittelemistä varten. Yksittäinen julkaisu on voinut kuulua

määritelmän mukaan useampaan teemaan. Näissä tapauksissa olen valinnut teeman, joka

kuvastaa julkaisua paremmin.

Taulukko 3: Poliisitutkimusjulkaisujen lukumäärät teemoittain
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1. Poliisin menetelmät ja työtavat 49 109 9 167 156

2. Organisaatio, ohjaus ja johtaminen 5 45 8 58 54

3. Työympäristö ja työhyvinvointi 10 9 1 20 19

4. Poliisikoulutus ja poliisiopiskelijat 7 21 8 36 33

5. Poliisin voimankäyttö 0 9 2 11 10

6. Muu poliisitutkimus 6 27 9 42 36

Yhteensä 77 220 37 334 309

Tietokantahakujen tuloksista ilmenee, että Poliisin menetelmät ja työtavat -teeman alle

sijoittuvat julkaisut ovat selkeästi yleisin aihe pohjoismaisissa poliisitutkimusjulkaisuissa.

Toiseksi eniten julkaisuja sijoittuu Organisaatio, ohjaus ja johtaminen -teeman alle.

Bogestam ja Bergnor ovat katsauksessaan ruotsalaisesta poliisitutkimuksesta vuosina 2010

˗ 2107 todenneet, että liki puolet poliisitutkimusjulkaisuista kohdistuu Poliisin menetelmät

ja työtavat -teeman alle (Bogestam & Bergnor, 2018, s. 22). Olen taulukossa 3 esitellyt

poliisitutkimusjulkaisujen lukumäärät teemoittain. Poliisin voimankäyttö -teeman alle

sijoittuu vähiten julkaisuja. Merkillepantavaa on, että Poliisin voimankäyttö -teeman alta ei

löytynyt yhtään julkaisua kansainvälisiin tietokantoihin tehtyjen hakujen perusteella.
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Taulukkoon 3 olen myös lisännyt pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeissä

esitellyt poliisitutkimusjulkaisujen lukumäärät ja Nordisk Politiforskning-

aikakausilehdessä julkaistujen artikkelien lukumäärät teemoittain. Sarakkeessa "Lähteistä

yhteensä" olen merkinnyt tutkimusaineistoon valikoitujen tutkimusjulkaisujen lukumäärät

kokonaisuudessaan jättäen huomiotta, että useammasta lähteestä löytyy myös samoja

julkaisuja. Osa julkaisuista on ilmennyt useammasta lähteestä tietokannoista,

Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeestä tai Nordisk Politiforskning-

aikakausilehdestä. Sarakkeen "Valitut yhteensä" lukumääristä olen poistanut nämä

kaksoiskappaleet.

Poliisin menetelmät ja työtavat -teemaan kuuluu julkaisut, jotka koskevat poliisin

käytännön työtä ja sitä, millä tavoilla poliisi suorittaa tehtävänsä, esimerkiksi ennalta

estävä työ, rikostutkinta, partiointi ja järjestyksenvalvonta, järjestäytynyt rikollisuus sekä

viranomaisyhteistyö. Tutkimusjulkaisut käsittelevät ensisijaisesti rikostorjunnan, valvonta-

ja hälytystoiminnan ja ennalta estävän toiminnan aiheita. Toisin sanoen aiheita, jotka

käsittelevät poliisin työtä tai tapaa käsitellä erilaisia tilanteita.

Rikostorjunnan aiheita ovat mm. lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysymyksiä,

kuulustelutekniikkaan ja kuulustelujen tulkintaan liittyviä julkaisuja sekä pakkokeinojen

käyttöön ja näyttöön tai näytön hankkimiseen liittyviä tutkimuksia. Valvonta- ja

hälytystoiminnan aiheet ovat paikalliseen partiotoimintaan liittyviä aiheita kuten

poliisipartion asiakaskohtaamiset tavanomaisesta poikkeavissa tapahtumissa,

polkupyöräpartiointi sekä järjestäytyneen rikollisuuteen kohdistuvaa poliisitoimintaa.

Ennalta estävän toiminnan aiheet koskevat ennen kaikkea viranomaisyhteistyötä,

kansainvälistä yhteistyötä ja poliisin näkemyksiä ennalta estävästä työstä. Kuten Bogestam

ja Bergnor myös toteavat omassa poliisitutkimusraportissaan, voidaan tämän

opinnäytetyön tuloksista myös havaita, että terrorismiin, radikalisoitumiseen ja

pakolaisongelmiin liittyvät tutkimusjulkaisut ovat lisääntyneet viime vuosina (Bogestam &

Bergnor, 2018, s. 23).

Organisaatio, ohjaus ja johtaminen -teemaan kuuluvat julkaisut, jotka kuvastavat poliisin

organisaatiota, organisaatiomuutoksia, henkilöstö- ja hallintoasioita sekä johtamista ja

johtamistyyppejä. Organisaatio, ohjaus ja johtaminen -teeman julkaisujen aiheet koskevat

johtamista, johtamistapoja ja poliisin organisaatiomuutoksia eri muodoissaan, joista

poliisin organisaatiomuutoksiin liittyvät julkaisut nousevat esille yksittäisenä
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tutkimuskohteena. Organisaatio, ohjaus ja johtaminen -teeman alla tehdyt

poliisitutkimukset ovat toiseksi yleisin teema.

Työympäristö ja työhyvinvointi -teeman alle olen sijoittanut julkaisut, jotka koskevat

yksittäisen poliisin hyvinvointia ja terveyttä, esimerkiksi fyysisen ja psyykkisen

jaksamisen näkökulmasta. Lisäksi teemaan kuuluvat julkaisut, jotka koskevat

terveysvaikutuksia ja vaaratekijöitä poliisityössä. Lähes kaikki Työympäristö ja

työhyvinvointi -teeman alle sijoittuvat julkaisut koskivat henkistä hyvinvointia ja stressiä

tai fyysistä hyvinvointia, vain yksittäiset muut julkaisut koskivat muuta työhyvinvointia ja

työturvallisuutta. Lisäksi teemaan kuuluvien julkaisujen aiheet olivat sellaisia, jotka

käsittelevät poliisin työhyvinvointia ja stressiä poliisilta työssään vaadittavan

päätöksentekokyvyn ja poliisitoiminnan näkökulmasta, kuten esimerkiksi pakolaislasten

pakkopalautuksiin liittyen.  Bogestam ja Bergnor toteavat myös, että fyysiseen ja

psyykkiseen työhyvinvointiin liittyvien tutkimusten määrä on lisääntynyt viime vuosina

(Bogestam & Bergnor, 2018, s. 24). Lisäksi Bogestam ja Bergnor toteavat, että suurin osa

Työympäristö ja työhyvinvointi-teeman alle sijoittuvat poliisitutkimukset ovat lähes

poikkeuksetta yliopistojen ja korkeakoulujen tekemiä (Bogestam & Bergnor, 2018, s. 25).

Poliisikoulutus ja poliisiopiskelijat -teemaan kuuluvat julkaisut kohdentuvat poliisin rooliin

ja poliisin kohdistuviin odotuksiin. Lisäksi teemaan kuuluvat julkaisut, joissa käsitellään

poliisiopiskelijoiden odotuksia poliisikoulutuksesta ja poliisityöstä.

Poliisin voimankäyttö -teema käsittelee muun muassa sitä määräys- ja pakkovaltaa, jota

poliisilla on suhteessa kansalaisiin sekä poliisin oikeuksia käyttää voimakeinoja yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, kuten esimerkiksi poliisin aseenkäyttöä

koskevat julkaisut. Voidaan myös todeta, että lukumääräisesti on julkaistu hyvin vähän

poliisin voimankäyttöön liittyvät poliisitutkimuksia.

Mikäli julkaisulla ei ole selkeästi määriteltävää teemaa, olen merkinnyt julkaisun teemaksi

Muu poliisitutkimus. Tätä kategoriaa on hankala yksilöidä tarkemmin. Tähän kategoriaan

kuuluvat julkaisut voivat käsitellä esimerkiksi median suhtautumista poliisiin, poliisin

käsityksiä jostain asiasta ja poliisitutkimusta koskevat julkaisut.

5.3 Erillistarkastelussa: Työympäristö ja työhyvinvointi

Olen valinnut Työympäristö ja hyvinvointi -teeman lähemmin tarkisteltavaksi teemaksi,

koska yksi Suomen poliisin arvoista on henkilöstön hyvinvointi. Poliisin
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henkilöstöstrategisilla valinnoilla pyritään siihen, että poliisin resurssit, johtaminen,

osaaminen, työkyky ja työnteon tavat vastaavat muuttuvan toimintaympäristön ja poliisin

strategian tarpeita (Poliisihallitus, 2017a).

Työympäristö ja työhyvinvointi koskettaa jokaista poliisia päivittäisessä työssä.

Pohjoismaisten poliisien työolot ovat verrattavissa toisiinsa samankaltaisten organisaatio-

ja toimintakulttuurien takia. Teeman alle sijoittamani tutkimusjulkaisut esittelen taulukossa

4. Tarkoituksenani on antaa yleiskuvaus teeman aiheista, mitä on tutkittu ja mistä

näkökulmasta näitä aiheita käsitellään. Jaottelen tutkimusjulkaisut fyysiseen hyvinvointiin,

psyykkiseen hyvinvointiin ja muihin aiheisiin. Tarkoituksena on esittää

tutkimusjulkaisujen tuloksia ja niistä ilmeneviä asioita, jotka lisäävät tai vähentävät

työhyvinvointia.

Taulukko 4: Työympäristö ja työhyvinvointi teeman tutkimusjulkaisut

Tekijä Vuosi Otsikko Tyyppi
Elgmark Andersson,
E.; Larsen, L.B.;
Ramstrand, N.

2017 A modified Job Demand, Control, Support
model for active duty police.

Artikkeli

Garcia, Danilo;
Ryberg, Fredrik;
Andersson Arnten,
Ann-Christine,
Archer, Trevor; AI
Nima, Ali

2017 Autonomy and responsibility as a dual
construct: Swedish police personnel’s
stress, energy and motivation

Artikkeli

Geisler, M.;
Allwood, CM.

2018 Decision-Making Competence, Social
Orientation, Time Style, and Perceived
Stress.

Artikkeli

Granèr, Rolf 2014 Humorns funktion i polisarbetet Artikkeli
Hansson, J. 2017 Mind the blues: Swedish police officers’

mental health and forced deportation of
unaccompanied refugee children

Väitöskirja

Hansson, J.; Hurtig,
A-K.; Lauritz, L-E.;
Padyab, M.

2017 The Swedish Police Service’s deportations
of unaccompanied, asylum-seeking
refugee children: The role of coping and
general mental health.

Artikkeli

Hyllengren, Peder;
Nilsson, Sofia;
Ohlsson, Alicia;
Kallenberg, Kjell;
Waaler, Gudmund;
Larsson, Gerry

2016 Contextual factors affecting moral stress: a
study of military and police officers

Tutkimus

Lagestad, Pål;
Jenssen, Ole
Ragnar; Dillern,
Thomas

2014 Changes in police officers’ physical
performance after 16 years of work

Tutkimus

Lagestad, Pål; van
den Tillaar, Roland

2014 Longitudinal changes in the physical
activity patterns of police officers

Tutkimus
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Larsen L.B.;
Elgmark Andersson
E.; Tranberg R. &
Ramstrand N.

2018 Multi-site musculoskeletal pain in Swedish
police: associations with discomfort from
wearing mandatory equipment and
prolonged sitting.

Artikkeli

Larsen, Louise B. 2018 Factors related to musculoskeletal
disorders in Swedish police.

Väitöskirja

Larsen, Louise B.;
Ramstrand,
Nerrolyn; Fransson,
Eleonor I.

2018 Psychosocial job demand and control:
multi-site musculoskeletal pain in Swedish
police

Tutkimus

Lindberg, Ola;
Rantatalo, Oscar

2014 Competence ın professional Practice: A
practice theory analysıs of polıce and
doctors

Artikkeli

Persson, Roger;
Cleal, Bryan;
Øllgaard Jakobsen,
Mette; Villadsen,
Ebbe; Andersen,
Lars L.

2014 Help Preferences Among Employees Who
Wish to Change Health Behaviors

Artikkeli

Persson, Roger;
Cleal, Bryan;
Øllgaard Jakobsen,
Mette; Villadsen,
Ebbe; Andersen,
Lars L.

2014 The Relationship Between Self-Efficacy and
Help Evasion

Tutkimus

Roach, Jason;
Sharratt, Kathryn;
Cartwright, Ashley;
Skou Roer, Thomas

2018 Cognitive and Emotional Stressor‘s of ChiId
Homicide Investigations on U.K. and
Danish Police Investigators

Artikkeli

Sundqvist, Johanna;
Padyab, Mojgan;
Ghazinour, Mehdi

2017 Coping with Stress in the Forced
Repatriation of Unaccompanied Asylum-
Seeking Refugee Children among Swedish
Police Officers and Social Workers.

Artikkeli

Sundqvist, Johanna;
Padyab, Mojgan;
Hurtig, Anna-Karin;
Ghazinour, Mehdi

2017 The association between social support
and the mental health of social workers
and police officers who work with
unaccompanied asylum-seeking refugee
children's forced repatriation: A Swedish
experience.

Tutkimus

Wieslander, Malin 2016 Den talande tystnaden. Utvärdering om
anställdas uttrycksmöjligheter i
polisområde Östergötland.

Raportti

5.3.1 Fyysiseen hyvinvointiin liittyvät aiheet

Fyysiseen hyvinvointiin liittyviä poliisitutkimuksia on seitsemän kappaletta teeman

Työympäristö ja työhyvinvointi alla. Näistä yksi on väitöskirjatason tutkimus ja loput

kuusi ovat artikkeleita.

Larsen tutki väitöskirjassaan Factors related to musculoskeletal disorders in Swedish

police (2018) työstä aiheutuvia ongelmia, jotka kohdistuvat poliisin ammattikohtaiseen
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korostuneeseen riskiin sairastua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Kenttätyötä tekevä poliisi

käyttää koko työvuoronsa ajan suojaliiviä ja varustevyötä. Larsen on tehnyt tutkimuksen

väitöskirjaansa varten terveyden- ja hyvinvointitieteiden saralla yhteistyössä Ruotsin

poliisiviranomaisten kanssa. Poliisin ammattikohtaiset riskit aiheuttavat ongelmat ovat

muun muassa vaatimukset varustevyön ja suojaliivin käyttämisestä ja pitkäaikaisesta

istumista autossa. Larsenin mukaan on yleisesti tunnistettu että tuki- ja

liikuntaelinsairaudet johtuvat monesta eri tekijästä ja työympäristövaikutukset on otettava

huomioon tätä käsitellessä. (Larsen, 2018, s. 63.)

Larsen on tehnyt tutkimuksensa sekä kvalitatiivisesti kaikille kenttätyötä tekeville

poliiseille lähetetyillä kyselyillä että analysoiden rasitusta poliisien käyttäessä

tavanomaisia varustevöitä ja suojavarusteita, vaihtoehtoisia varusteita sekä

vertailuryhmänä poliiseja ilman varusteita olevia poliiseja. Rasituksen analysointi on

kohdistunut poliisien työhön sekä istuessa että kävellessä. Larsenin tutkimuksen

tavoitteena oli lisätä tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauden suhteen tutkimalla kivun

esiintymistä ja sen suhde fyysisiin ja työympäristön tekijöihin. (Larsen, 2018, s. 64.)

Larsen oli tutkimuksessaan havainnut, että alaselän ja kipu useammassa tuki- ja

liikuntaelimessä on hyvin yleisiä. Tutkimuksen tuloksena Larsen havaitsi myös, että

fyysiset ja psykososiaaliset tekijät työympäristössä ovat korostetusti yhteydessä tuki- ja

liikuntaelin kipuun. Erityisesti varustevyön käyttämisestä tutkimusryhmät ilmoittivat

koettua epämukavuutta. Vertailtaessa erilaisia varusteratkaisuja sekä varustekantotapoja ja

niiden vaikutusta rasitukseen Larsen havaitsi, että koetun epämukavuuden perusteella on

suositeltava käyttää vaihtoehtoisia varusteita ja kantotapoja. Näihin sisältyy laajemman

lonkan liikeradan sallivan kantavan suojaliivin ja reisikotelon. Eniten koettua

epämukavuutta ilmoitettiin tavanomaista varustevyötä käytettäessä autolla ajamisen

jälkeen. Kipu kohdistui tällöin eniten alaselkään. (Larsen, 2018.)

Yhteenvetonaan Larsen totesi, että tuki- ja liikuntaelinten kivut ovat hyvin yleisiä

ruotsalaisten poliisien keskuudessa. Erityisesti ilmoitettiin alaselkään kohdistuvasta

kivusta. Vaikutusta oli tutkimuksen mukaan sekä fyysisillä että psykososiaalisilla tekijöillä

työympäristössä. Tutkimus paljastaa, että poliisin varustevyöt ja kovat työolot vaikuttavat

eniten yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ilmenemiseen. Kantavien suojaliivien ja

reisikotelon käyttäminen havaittiin vaikuttavan koettuun epämukavuuteen, erityisesti

ajaessa autoa. (Larsen, 2018.)
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Larsen et al. ovat kirjoittaneet kaksi artikkelia Larsenin väitöskirjatutkimuksen aiheeseen

liittyen. Toinen on Psychosocial job demand and control: multi-site musculoskeletal pain

in Swedish police (2019), jossa Larsen käsitteli tuki- ja liikuntaelinkipujen yhteyttä poliisin

psykososiaaliseen työympäristöön JDC-mallin ja sosiaalisen tuen näkökulmasta. Malli on

yhdysvaltalaisen Robert Karasekin kehittämä työn vaatimusten, hallinnan ja sosiaalisen

tuen malli, joka kuvaa työympäristön laatua ja työntekijän hyvinvointia (Herranen-Somero,

2014, s. 2). Artikkelin loppupäätelmä oli, että poliisin psykososiaalinen työympäristö tulisi

ottaa huomioon, kun tutkitaan eri tekijöiden yhteyttä poliisin terveyteen ja hyvinvointiin

(Larsen, et al., 2019).

Toisessa artikkelissa Multi-site musculoskeletal pain in Swedish police: associations with

discomfort from wearing mandatory equipment and prolonged sitting (2018) Larsen et al.

käsittelivät poliisin kokemaa epämukavuutta, joka aiheutuu pakollisten varusteiden

käyttämisestä ja pitkittyneestä istumisesta autossa kenttätyötä tekevien poliisien

keskuudessa, ja sen yhteydestä tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Kirjoittajat totesivat tässä

artikkelissa, että tuki- ja liikuntaelinkipu on merkittävä ongelma Ruotsin poliisissa ja että

pakollisten varusteiden kehittäminen on mahdollisesti keino vähentää monen poliisin

kokemaa tuki- ja liikuntaelinkipua (Larsen, et al., 2018).

Artikkelissa Changes in police officers’ physical performance after 16 years of work

(2014) Pål Lagestad, Ole Ragnar Jenssen ja Thomas Dillern esittelivät tutkimuksensa

tuloksia, jossa he vertailivat neljällä fyysisellä testillä poliisimiesten tuloksia

valmistumisen yhteydessä suoritetussa testissä verrattuna samojen poliisimiesten tuloksiin

16 vuoden poliisiuran jälkeen. Vertailussa käytettiin neljää testiä, penkkipunnerrus,

leuanveto, vauhditon pituushyppy ja 3000 metrin juoksu. (Lagestad, et al., 2014.)

Tämä tutkimus antoi hyvää tutkimustietoa poliisimiesten fyysisestä suorituskyvystä

pitkällä aikajänteellä. Tutkimuksen tulokset osoittivat laskua fyysisessä suorituskyvyssä

jokaisessa testissä 16 vuoden poliisiuran jälkeen, verrattuna lähtötasoon valmistumisen

jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että miehet olivat merkittävästi vahvempia kuin

naiset. Erityisenä huolenaiheena tutkimus nosti esille, että vain 28 prosenttia vuonna 1995

valmistuneista poliiseista olivat vielä vuonna 2011 poliisivirassa ja osallistuivat

tutkimukseen. (Lagestad, et al., 2014.)

Toisessa artikkelissa Longitudinal changes in the physical activity patterns of police

officers (2014) Pål Lagestad ja Roland van der Tillaar vertailivat fyysisen aktiviteetin
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säännöllisyyttä ja harjoittelutavoitteiden ja harjoitusohjelmien käyttämistä poliisien

keskuudessa juuri valmistumisen ja kolmen vuoden työuran jälkeen. Tulokset osoittivat,

että fyysisen aktiviteetin, harjoitustavoitteiden ja harjoitusohjelmien käyttämisen taso

tippui kolmen vuoden jälkeen. Tällä aikajanalla harjoittelun pääpaino vaihtui

voimaharjoittelusta kestävyysharjoitteluun. (Lagestad & van den Tillaar, 2014.)

Artikkelissa The Relationship Between Self-Efficacy and Help Evasion (2014) Persson et

al. tutkivat suhdetta omiin kykyihin luottamisen ja avun välttelyn välillä

terveyskäyttäytymisen muutoksessa Tanskan poliisien keskuudessa. Tutkimuksen

loppupäätelmä oli, että henkilön vahva itseluottamus kykyihinsä muuttaa omaa

terveyskäyttäytymistään suhteessa alkoholinkäyttöön, tupakoimiseen ja fyysisen

aktiviteettiin voi johtaa työpaikalla tarjotusta avusta kieltäytymiseen. Tutkimuksen

tarkoitus oli selvittää, kuinka hyvin voidaan ennustaa, miten henkilöt kieltäytyvät tarjotusta

avusta sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka haluavat muuttaa omaa

terveyskäyttäytymistään. (Persson, et al., 2014a.)

Tutkimustulokset osoittivat, että itseluottamus edistää avusta kieltäytymistä, mutta

tutkimus ei vastaa kysymykseen avusta kieltäytymisen järkevyydestä. Tutkimushavainnot

korostivat, että vahva itseluottamus saattaa yksittäistapauksessa toimia esteenä avun

vastaanottamiselle ja vahvan itseluottamuksen omaavat henkilöt saattavat kieltäytyä

tarjotusta avusta. Kirjoittajan mukaan on tärkeä tunnistaa minkälaista käyttäytymistä

itseluottamus edistää ja missä tilanteissa. Tutkimuksen tuloksia ei voida käyttää yksittäisen

henkilön terveyskäyttäytymiseen liittyvään ratkaisujen arvioimiseen, mutta tulosten

perusteella vahva itseluottamus saattaa vaikuttaa avun etsimiseen työyhteisössä. (Persson,

et al., 2014a.)

Artikkelissa Help Preferences Among Employees Who Wish to Change Health Behaviors

(2014) Persson et al. tutkivat Tanskan poliisin työntekijöiden mieltymyksiä avun suhteen,

kun he pyrkivät muuttamaan terveyskäyttäytymistään.  Osallistuminen terveyttä edistäviin

ohjelmiin on vapaaehtoista, joten oletettavasti käyttäjän motivaatio ja mieltymykset avun

suhteen on merkittävä tekijä osallistumiseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin Tanskan

poliisin henkilökunnan suosimia vaihtoehtoja apuun, kun he pyrkivät muuttamaan

terveyskäyttäytymistään tupakoinnin, alkoholin, ruuan ja liikunnan suhteen. (Persson, et

al., 2014b.)
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Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruuan ja liikunnan suhteen avun vastaanottaminen sai

parhaimman vastaanoton. Vastaavasti vähiten suosittiin apua tupakoinnin ja alkoholin

käytön suhteen. Ottaen huomioon sen, että merkittävä osa osallistujista ilmoitti, että heillä

ei ole kokemusta terveyspalveluista, kirjoittajat toteavat, että terveyspalveluihin

suhtaudutaan positiivisesti, mutta niitä ei pidetä ainoana keinona edistää omaa terveyttä.

Suosituin avun muoto oli tutkimuksen mukaan ilmainen hedelmäkori terveyttä edistävänä

keinona. Tämä on merkittävää, koska kirjoittajien mukaan ei ole osoitettu, että

hedelmäkorilla palkintona olisi mitään terveyttä edistävää vaikutusta. Liikunnan lisäämisen

suhteen suosituimmat avun muodot olivat tutkimuksen mukaan työpaikkaliikunta tai

ilmaiset liikuntapalvelut. Perinteisten terveyspalveluiden kuten lääkäripalveluiden suosio

oli tutkimuksen mukaan pienin, mikä saattaa kirjoittajien mukaan johtua siitä, että

perinteiset terveyspalvelut hoitavat ensisijaisesti sairauksia ja vähemmän elämäntapoihin ja

hyvinvointiin liittyviä asioita. (Persson, et al., 2014b.)

Tutkimuksen toisena aiheena oli havainnoida variaatioita iän, sukupuolen, kroonisten

sairauksien, odotusten hyvän terveyden suhteen ja terveyttä edistävien palveluiden

kokemusten perusteella. Tässä tutkimuksen tulokset osoittivat merkittävimmät variaatiot

iän ja sukupuolen välillä. Tutkimus osoitti, että henkilöt, jotka pyrkivät muuttamaan

terveyskäyttäytymistään eivät aina tarvitse apua. Koska suositut avun muodot vaihtelivat

sukupuolen ja iän sekä kroonisten terveysongelmien perusteella, tutkimus indikoi, että

räätälöidyt ratkaisut edistävät osallistumista. (Persson, et al., 2014b.)

5.3.2 Henkiseen hyvinvointiin liittyvät aiheet

Henkiseen hyvinvointiin liittyviä poliisitutkimuksia on yhdeksän kappaletta teeman

Työympäristö ja työhyvinvointi alla. Näistä yksi on väitöskirjatason tutkimus, yksi on

tutkimusraportti ja loput kuusi ovat artikkeleita.

Väitöskirjatutkimuksessaan Mind the Blues, Swedish Police Officers’ Mental Health and

Forced Deportation of Unaccompanied Refugee Children (2017) Jonas Hansson tutki

Ruotsin poliisien henkistä hyvinvointia poliisien kohdatessa yksin maahan tulevia

turvapaikkaa hakevia pakolaislapsia ja miten poliisit käyttävät harkintavaltaansa näissä

tilanteissa. Väitöskirjatutkimuksessa käsiteltiin poliisin käsityksiä ja tulkintoja

vaatimuksista toteuttaa enemmän käännytyksiä ja karkotuksia sekä sitä, miten

ihmisoikeudet huomioidaan käännytysprosessissa. (Hansson, 2017.)
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Hanssonin tutkimustulokset osoittivat, että poliisit käyttävät laajaa harkintavaltaansa, ja

että poliisit oman käsityksensä mukaan ratkaisevat asiat parhaimman mukaan ja tiedostavat

lasten tilanteen sekä kuuntelevat lasta. Tutkimuksen perusteella yksin matkustavien

turvapaikkaa hakevien pakolaislapsien käännytyksiä ja karkotuksia tehneet poliisit eivät

voi huonommin kuin poliisit, jotka eivät ole tehneet näitä tehtäviä. Lisäksi tutkimus osoitti,

että korkeat vaatimukset, vähäinen päätösliikkumavara työssä, vähäinen työhön sidottu

sosiaalinen tuki, vuorotyö ja yksinelo ovat yhteydessä huonon henkiseen hyvinvointiin.

Tämän väitöskirjatutkimuksen merkittävin johtopäätös oli, että poliisit, jotka

työskentelevät käännytettävien ja karkotettavien turvapaikkaa hakevien pakolaislasten

kanssa voivat hyvin, mikäli heillä on kohtuulliset vaatimukset työssä, riittävä päätösvalta,

työhön liittyvä sosiaalinen ja käytettävissä muita itsesäätely- ja selviytymiskeinoja.

(Hansson, 2017.)

Hansson et al. (2017) ovat myös kirjoittaneet artikkelin The Swedish Police Service’s

deportations of unaccompanied, asylum-seeking refugee children: The role of coping and

general mental health poliisin selviytymismekanismien ja yleisen hyvinvoinnin

merkityksestä suhteessa yksin olevien turvapaikkaa hakevien lasten pakkopalautustyöhön.

Kyseisessä tutkimuksessa kirjoittajat pyrkivät kuvaamaan turvapaikkaa hakevien lasten

pakkopalautuksia tekevien poliisien selviytymismekanismeja ja yleistä hyvinvointia

tutkimalla sosiodemografisia muuttujia. (Hansson, et al., 2017.)

Tämä tutkimus osoitti, että poliisit käyttävät erilaisia selviytymiskeinoja näissä hankalissa

pakkopalautustilanteissa. Tutkimus osoitti myös, että selviytymiskeinoilla on tasoittava

vaikutus yleiseen hyvinvointiin työssä turvanpaikkaa hakevien lasten pakkopalautusten

kanssa. Tarkemmin tutkimus osoitti, että paolla ja välttelyllä sekä itsekontrollilla on

selviytymiskeinona negatiivinen vaikutus poliisien yleiseen hyvinvointiin. Vastaavasti

tutkimus osoitti, että selviytymisellä positiivisen uudelleenarvioinnin keinoin on

positiivinen vaikutus yleiseen hyvinvointiin. Lisäksi tutkimus osoitti, että vuorotyö ja yksin

eläminen vaikuttavat negatiivisesti hyvinvointiin. Tutkimuksessa Hansson et al. nostivat

esille, että tietoisuutta selviytymiskeinojen vaikutuksesta poliisien yleiseen hyvinvointiin

on syytä parantaa ja, että poliisien koulutusta ja sosiaalista tukea työyhteisössä on myös

syytä lisätä. (Hansson, et al., 2017.)

Sundqvist et al. ovat käsitelleet samaa henkiseen hyvinvointiin liittyvää teemaa artikkelissa

Coping with Stress in the Forced Repatriation of Unaccompanied Asylum-Seeking Refugee

Children among Swedish Police Officers and Social Workers (2017).  Tutkimuksessaan
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Sundqvist et al. pyrkivät hankkimaan paremman ymmärryksen stressistä selviytymiseen

sekä itsesäätely- ja selviytymiskeinoista kuvailemalla ja vertailemalla poliisien ja

sosiaalityöntekijöiden tapoja selviytyä työstä yksin maahan tulleiden turvapaikkaa

hakevien pakolaislasten pakkopalautusten kanssa sekä tarkastelemalla väestöön liittyviä

tekijöitä ja sosiaalista tukea. (Sundqvist, et al., 2017a.)

Tämän tutkimuksen tuloksena kirjoittajat totesivat, että poliisit hyödyntävät itsesäätely- ja

selviytymiskeinoja useammin kuin sosiaalityöntekijät. Tutkimuksessa on havaittu, että

poliisit käyttävät tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja koulutustaan kohdatessaan lapsia

asianmukaisesti ja ammattimaisesti. Koska poliisit käyttävät, tutkimushavaintojen

perusteella, itsesäätely- ja selviytymiskeinoja ja hallitsevat tilanteen, he voivat toimia

tukena lapsille ja kohdistaa huomiota lasten tarpeisiin. Toisin kuin poliisien,

sosiaalityöntekijöiden selviytymiskeinot eivät olleet soveltuvia käsittelemään

pakkopalautuksia. Tutkimuksessa osoitettiin, että sekä poliisit että sosiaalityöntekijät, jotka

tekevät työtä pakkopalautusten kanssa, pyrkivät selviytymään työtehtävien aiheuttamasta

kovasta stressistä, mutta niin kauan kuin yhteistyö on vähäistä ja huonosti organisoitua, on

poliisien ja sosiaalityöntekijöiden luotettava omaan ammattitaitoon kohdatessaan näitä

lapsia. (Sundqvist, et al., 2017a.)

Toisessa artikkelissa The association between social support and the mental health of

social workers and police officers who work with unaccompanied asylum-seeking refugee

children’s forced repatriation: A Swedish experience (2017) Sundqvist et al. esittelivät

tutkimuksensa tuloksia sosiaalisen tuen ja henkisen hyvinvoinnin välillä olevasta

yhteydestä Ruotsin poliisien ja sosiaalityöntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksen kohteena

olivat poliisit ja sosiaalityöntekijät, jotka tekevät yksinmatkustavien turvapaikkaa hakevien

pakolaislasten pakkopalautuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sosiaalista tukea

sekä työyhteisössä että sen ulkopuolella. (Sundqvist, et al., 2017b.)

Tämä tutkimus osoitti, että pakkopalautuksia tekevät sosiaalityöntekijät kärsivät huonosta

henkisestä hyvinvoinnista, mutta samanaikaisesti he raportoivat vahvasta sosiaalisesta

tuesta. Vastaavasti poliisien keskuudessa kerrottiin vahvasta sosiaalisesta tuesta, mutta sillä

ei ollut vaikutusta henkiseen hyvinvointiin, riippumatta siitä tekivätkö poliisit

pakkopalautuksia vai ei. Lisäksi tutkimus osoitti, että matala tyytyväisyys sosiaalisessa

kanssakäymisessä ja läheisissä tunnetason tuessa lisäsivät riskiä psykologisiin häiriöihin

poliisien keskuudessa. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin kiinnittäen erityistä huomiota

pakkopalautusten monimuotoisuuteen lasten ollessa keskiössä. (Sundqvist, et al., 2017b.)
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Henkisen hyvinvointiteeman alla Hyllengren et al. tutkivat moraalisen stressiin vaikuttavia

tekijöitä tutkimuksessa Contextual factors affecting moral stress: a study of military and

police officers (2016). Tutkimuksen tarkoitus oli tunnistaa ja ymmärtää poliisien ja

armeijan henkilöstön keskuudessa olevia ympäristö-, organisaatio- ja ryhmätekijöitä sekä

erityisesti johtamiseen liittyviä asioita vakavissa stressaavissa tilanteissa, joihin kuuluu

moraalista stressiä. Tutkimuksessa tutkittiin poliisien ja armeijan henkilöstön

virkavelvollisuuden aiheuttamaa moraalista stressiä tilanteissa, joissa heidän oli tehtävä

vaativia päätöksiä tilanteissa, joissa vaadittiin jopa kuolettavan väkivallan käyttämistä.

Tutkimuksen mukaan moraalisen stressin tilanteet voivat liittyä koettuun sisäiseen

ristiriitaan moraalisesti oikeaksi koetun toimintamallin ja valitun keinon välillä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että moraaliseen stressiin vaikuttavat tekijät liittyvät

vaativiin henkilöstökysymyksiin molemmissa ammattiryhmissä. Alemmilla

organisaatiotasoilla moraaliset stressitekijät osoittautuivat kohdistuvan kohdehenkilöihin.

Tutkimuksessa selitettiin tuloksia käytännön esimerkkien kautta. (Hyllengren, et al., 2016.)

Mielenkiintoista on, että Hyllengren et al. totesivat, että yleistettävyyden puute oli

tutkimuksen suurin puute tutkimuksen metodologisen lähestymistavan takia. Lisäksi

tutkimuksen tekijät eivät edes yrittäneet väittää keränneensä kaikkea merkittävää tietoa

vakavasti stressaavista tilanteista, jotka poliisit ja armeijan henkilökunta ovat kohdanneet.

Organisaatiosta, johtamisesta ja ryhmästä saadut tulokset osoittivat yhtäläisyyttä tässä

tutkimuksessa ja yleisesti hyväksytyiden tutkimusten välillä. Yhtäläisyydet osoittivat, että

hyvin dokumentoiduilla metodeilla, jotka kohdistuvat yleisen työperäisen stressin ennalta

ehkäisyyn ja stressistä palautumiseen, voidaan käyttää moraalisen stressiin liittyen.

(Hyllengren, et al., 2016.)

Roach et al. esittivät artikkelissa Cognitive and Emotional Stressors of Child Homicide

Investigations on U.K. and Danish Police Investigators (2018), että vaikutukset poliiseihin

voivat olla merkittävästi erilaiset ja vaihdella poliisien kesken, jotka tutkivat sekä aikuisten

että lasten henkirikoksia. Tutkimus on tehty haastattelemalla englantilaisia ja tanskalaisia

poliiseja, joilla on kokemusta sekä aikuisten että lasten henkirikosten tutkinnasta. Koetut

vaikutukset ja selviytymisstrategiat ovat samankaltaisia englantilaisten ja tanskalaisten

poliisien keskuudessa. Tähän kuuluu tunnetason sulkeutumista ja säännöllisen liikunnan

aloittamista. (Roach, et al., 2018.)

Tämän tutkimuksen tulokset sisälsivät merkittäviä tietoja poliisikoulutuksesta ja

henkirikoksia tutkivien poliisien hyvinvoinnista, erityisesti kun uhrina on lapsi.
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Tutkimukseen oli otettu mukaan kognitiivisia stressitekijöitä, kuten häiritsevät ajatukset,

huoli tapauksesta ja tunnepohjaisten ennakkoluulojen vaikutukset sekä emotionaalisia

stressitekijöitä, kuten unihäiriöt, alakuloisuus ja voimakas paineen tunne tapauksen

selvittämisestä. Tässä artikkelissa tutkittiin eroja kognitiivisten ja emotionaalisten

vaikutusten muodossa ja intensiteetissä, joita koetaan henkirikostutkijoiden kesken

riippuen siitä, onko uhrina lapsi vai aikuinen. Siinä tutkittiin myös, miten rikostutkijat

selviytyvät näistä. (Roach, et al., 2018.)

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että lasten henkirikokset vaikuttavat merkittävällä tavalla

henkirikosten tutkijoihin ja tutkimus antaa vastauksen näihin eroihin. Vaikuttavina

tekijöinä on esimerkiksi käytetyn väkivallan määrä tai se, jos rikostutkijalla on saman

ikäisiä lapsia kuin uhri. Tutkimusryhmään kuuluvat rikostutkijat tunnistivat lasten

haavoittuvuuden ja avuttomuuden toimivan pahentavina tekijöinä näille vaikutuksille

verrattuna siihen, kun aikuiset ovat uhrina.  Varsinkin hyvin nuoriin lapsiin kohdistuneiden

henkirikosten tutkinta kestää usein pitkään, koska kuolinsyyn selvittäminen on usein

haastavaa, ja tämä altistaa rikostutkijoita enemmän niille vaikutuksille, joita nämä

rikostutkinnat aiheuttavat. Roach et al. kehottivat lapsiin kohdistuneiden henkirikosten

tutkijoita olemaan tietoisia näistä vaikutuksista, joita he todennäköisesti kohtaavat, oppia

havaitsemaan ne ja keinoja selviämään niistä. (Roach, et al., 2018.)

Poliisin työ vaatii itsensä johtamista, luontaista motivaatiota, korkeata energiatasoa ja

stressinsietokykyä. Artikkelissa Autonomy and responsibility as a dual construct: Swedish

police personnel’s stress, energy and motivation (2017) Garcia et al. tutkivat itsensä

johtamisen itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä näiden yhteyttä stressi-, energia- ja

motivaatiotasoihin Ruotsin poliisien keskuudessa. (Garcia, et al., 2017.)

Tutkimus tehtiin rajattuun kohderyhmään poliisihallinnon eri tasoilla kyselytutkimuksena.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että korkea itsenäisyys työssä vähentää stressitasoja ja

myös kokemuksia tarkoituksen puuttumisesta, tavoitteiden puuttumisesta ja

haluttomuudesta osallistua työhön. Samalla korkea itsenäisyys työssä lisää energiatasoja.

Vastaavasti tutkimus osoitti, että korkea vastuullisuus lisää motivaatiota ja energiatasoja,

mutta myös vähentää tunnetta työhön osallistumisen vain tullakseen palkituksi tai

välttääkseen rangaistuksen. Samalla korkea vastuullisuus lisää osallistumista

vapaaehtoisuuteen työtehtävissä. (Garcia, et al., 2017.)
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Geisler ja Allwood tutkivat päätöksentekokykyä artikkelissa Decision-Making

Competence, Social Orientation, Time Style, and Perceived Stress (2018). Geisler ja

Allwood kuvailivat ihmisten päätöksentekokykyä taipumuksena noudattaa rationaalisia

perusteita tehdessään päätöksiä, joihin voivat vaikuttaa vaatimukset odotusten

täyttymisestä ja koettu stressi. Lisäksi koettuun stressiin voi vaikuttaa sosiaaliset tekijät ja

aikapaine, esimerkiksi päätökset on tehtävä tietyssä ajassa ja täytettävä toisten odotukset.

Tutkimuksessa tutkittiin kolmea tekijää, päätöksentekokykyä, sosiaalisia tekijöitä ja

aikapainetta suhteessa koettuun stressiin. Tutkimusryhmänä toimi ryhmä opiskelijoita ja

ryhmä poliisin rikostutkijoita. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaaliset tekijät ja

aikapaine vaikuttavat koettuun stressiin, mutta päätöksentekokyvyn vaikutus koettuun

stressiin on pienempi. (Geisler & Allwood, 2018.)

Vaikka Geisler ja Allwood olivat tutkimuksessaan käyttäneet hyvin laajaa määritelmää

päätöksenteosta sisältäen päätöksentekoprosessiin liittyviä tekijöitä, he esittivät, että

saavuttaakseen hyviä päätöksiä työelämässä päätöksentekijöiden on otettava huomioon

sosiaaliset ja ajalliset tekijät, jotta päätökset vastaisivat odotuksia. Geislerin ja Allwoodin

tutkimuksen mukaan sosiaaliset tekijät ja aikapaine edistävinä tekijöinä liittyvät

työelämässä koettuun stressiin. (Geisler & Allwood, 2018.)

Elgmark Andersson et al. käsittelivät JDCS-mallia artikkelissa A modified job demand,

control, support model for active duty police (2017). Tutkimuksen tarkoituksena oli

tarkastella JDCS-mallin ennalta estävää vaikutusta Ruotsin virkapukuisten poliisien

työtyytyväisyydessä ja työuupumuksessa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää

mallin ennalta estävää vaikutusta lisäämällä kaksi poliisiammattiin liittyvää erityispiirrettä.

Nämä muuttujat olivat altistuminen uhalle ja vuorotyö. Kirjoittajien analyysi osoitti, että

JCDS-mallilla on merkittävä ennalta estävä vaikutus suhteessa työtyytyväisyyteen ja

työuupumukseen ruotsalaisten poliisien keskuudessa. Poliisityölle ominaisen altistuminen

uhalle -muuttujan lisääminen paransi mallin käytettävyyttä, vuorotyömuuttujan lisääminen

ei vaikuttanut juurikaan tuloksiin. Erityisesti työn vaatimukset ovat indikaattori

työuupumukseen ja työpaikan tuki indikoi työtyytyväisyyttä. Artikkelin loppupäätelmä oli,

että keinoilla, joilla työyhteisö puuttuu työtyytyväisyyteen ja työuupumukseen vaikuttaviin

asioihin, tulisi keskittyä kohtuullisen työvaatimusten ja riittävän tuen ylläpitämiseen.

(Elgmark Andersson, et al., 2017.)
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5.3.3 Muut aiheet

Muita työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyviä poliisitutkimuksia on yksi

arviointiraportti ja kaksi artikkelia. Näiden julkaisujen aiheet ovat ammatillinen

osaaminen, huumori ja työyhteisön keskustelukulttuurin ongelmat.

Artikkelissa Competence in professional practice: A practice theory analysis of police and

doctors (2014) Lindberg ja Rantatalo pohtivat osaamista teoreettisen ymmärryksen

näkökulmasta. Tutkimuksessaan he vertailevat osaamisen kehittymistä huippuosaamiseksi

poliisien ja lääkäreiden välillä. Molempia ammatteja kuvastaa ammattimaisuus ja

muodolliset pätevyysvaatimukset. Tutkimuksen tulokset osoittivat ammatteihin liittyvistä

eroista huolimatta merkittäviä yhtäläisyyksiä siinä, mitä pidetään korkean tason

osaamisena, vaikka osaamisen ilmenemismuodot saattava erota merkittävästi toisistaan.

Kirjoittajat kiinnittivät erityistä huomiota siihen, että teknistä ammattitaitoa ei pidetty

korkean tason osaamisena kummassakaan ammatissa. Molemmat ammattiryhmät

arvostivat joustavuutta, kunnianhimoa ja sosiaalista taitoa sekä taitoa tasapainoilla korkean

kyvykkyyden ja nöyryyden välillä. Lindberg ja Rantatalo kuvailivat tutkimuksessaan

huippuosaamisen logiikkaa, jonka tarkoitus on havainnollistaa ammatillisen osaamisen

eriytymistä käytännön teorian näkökulmasta. (Lindberg & Rantatalo , 2014.)

Rolf Granér käsitteli artikkelissa Humorns funktion i polisarbetet (2014) poliisihuumoria

selviytymiskeinona turhautumiseen työssä, joka aiheutuu odotuksista poliisia kohtaan, sekä

keinona vahvistaa yhteenkuuluvuutta ryhmässä. Granérin mukaan huumoriin sisältyy aina

piiloviestintää, tutkimalla huumoria voidaan kuvata tiedostamattomia sosiaalisia

prosesseja. Lisäksi Granér esitti, että huumori antaa liikkumavaraa henkilöiden välisissä

suhteissa, huumorissa on sallittua sanoa ja tehdä asioita, jotka ovat muuten rajoitettuja

sosiaalisten normein tai valtasuhteiden kautta. (Granér, 2014a.)

Granér kuvaili huumoria eräänlaisena vastuuvapausperusteena suhteessa siihen, joka

yrittää pysyä asiallisena. Granérin mukaan poliisien keskuudessa huumori on merkittävä

osa poliisin yhteistä minäkuvaa. Granérin artikkelin tarkoituksena oli tunnistaa, mikä

merkitys huumorilla on poliisipartioiden keskuudessa. Koska huumori on merkittävä osa

poliisin ammatillista identiteettiä, voidaan olettaa, että huumorilla voidaan käsitellä

poliisityön erityisvaatimuksia. Granérin mukaan huumorin säännöllisyys, sisältö ja muoto

toimivat tiedon lähteenä piilossa oleville yhteisöllisille prosesseille. (Granér, 2014a.)
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Den talande tystnaden, Utvärdering om anställdas uttrycksmöjligheter i polisområde

Östergötland (2016) on Weislanderin laatima arviointiraportti sisäisistä

keskustelukulttuureista Östergötlandin poliisialueella. Tutkimuksen taustalla oli

poliisijohdon tietoon tulleet viestit, joiden mukaan työntekijät kokevat vaikeuksia sisäisesti

esittää mielipiteitä, kritiikkiä tai mielipahaa. Näihin työntekijöiden kokemiin vaikeuksiin

raportti myös keskittyy. Tutkimuksen toinen tarkoitus oli tunnistaa kehittämiskohteita,

jotka edistävät toiminnan paranemiseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että osa

työntekijöistä viihtyy hyvin työssään poliisina ja he kokevat voivansa ilmaista

mielipiteensä kollegoille ja esimiehille. Toisaalta tutkimus osoitti kulttuuriin ja rakenteisiin

perustuvia tekijöitä, jotka haittaavat poliisien työviihtyvyyttä, kuten esimerkiksi

puutteellinen keskusteluilmapiiri poliisin organisaatiomuutoksista ja laaja mielipaha

työympäristöstä ja ylempää johtoa kohtaan. Tutkimusmateriaali sisälsi kertomuksia

ulkopuolelle jättämisestä kollegoiden ja myös esimiesten toimesta, kokemuksia uhkailuista

ja rangaistuksista lähimpien esimiesten toimesta ja luottamuspulasta työntekijöiden ja

työnantajan välillä. (Weislander, 2016.)

Weislander tunnisti raportissaan lukuisia esteitä ja haasteita, jotka vaikeuttavat

luottamuksen ja avoimen keskusteluilmapiirin syntymistä poliisin työntekijöiden kesken.

Lisäksi Weislander tunnisti tutkimuksessaan pitkään jatkuneen puhumattomuuden

ilmapiirin, joka haittaa poliisiorganisaation kehittymistä oppivana organisaationa. Lopuksi

Weislander esitti parannus- ja kehittämisehdotuksia, joita haastateltavat ja Weislander

arvioitsijana katsoivat poliisialueen voivan tehdä poistaakseen raportissa esille tulleet

esteet. Vaikka Weislanderin raportti koskee vain määrättyä poliisialuetta, raportilla on

yleispätevä sanoma: kommunikaatiota ja avointa keskustelukulttuuria voidaan edistää

osallistamalla työyhteisöä kehittämistyössä. (Weislander, 2016.)

5.4 Yhteenveto

Työympäristö ja työhyvinvointi -teeman alle sijoittuvat poliisitutkimusjulkaisut

jakaantuivat melko tasan henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin aiheiden välille, ainoastaan

kolme tutkimusjulkaisua eivät sijoittuneet näihin aiheisiin. Fyysisen hyvinvoinnit aiheet

olivat selkeästi kolmijakoiset. Tutkimusjulkaisut liittyivät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin,

fyysiseen aktiviteettiin ja terveyskäyttäytymisen edistämiseen. Henkisen hyvinvoinnin

aiheet liittyivät lähes kaikki tavalla tai toisella stressiin, stressin oireisiin, koettuun stressiin

tai stressistä palautumiseen. Useassa julkaisussa näkökulma liittyi pakolaiskriisin
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aiheuttamien pakkopalautusten aiheuttaman stressin hallintaan. Toisaalta teemaan liittyi

tutkimusaiheita henkirikostutkijoiden kokemaan stressin ja päätöksentekoon liittyvän

stressin välillä. Yksi tutkimusjulkaisu koski työhyvinvoinnin mittaamista ja tukimallin

kehittämistä. Muihin aiheisiin sijoittuvat tutkimusjulkaisut poikkesivat toisistaan täysin.

Näiden kaikkien tutkimusjulkaisujen tulokset ovat hyödynnettävissä tietojohtoisen

poliisitoiminnan periaatteita noudattaen Suomen poliisin toiminnan kehittämisessä.  Kuten

olen jo todennut aiemmin, Koss Hartmann et al. esittävät pohdinnan akateemisen tiedon

arvosta poliisin palveluiden kehittämisessä. Koss Hartmann et al. esittävät, että paremmalle

ja tiiviimmälle yhteistyölle tutkimuksen ja käytännön välillä on selkeä tarve. Sillä

voitaisiin varmistaa ajantasaiset, korkealaatuiset ja vastuulliset poliisipalvelut (Koss

Hartmann, et al., 2018). Kansainvälisen yhteistyön kautta Suomen poliisi voi lähentyä

muita Pohjoismaita. Tähän velvoittaa myös poliisin strategia, koska poliisin strateginen

toimenpide on seurata ja hyödyntää kansainvälistä kehitystä ja osaamista kytkemällä hyvät

kansainväliset käytännöt kansalliseen toimintaan (Poliisihallitus, 2017b).
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä kappaleessa selostan tämän opinnäytetyön tarkoitusta ja tuloksia sekä esitän

pohdintoja tämän opinnäytetyön johtopäätöksistä ja sen toteuttamisesta sekä esitän

ajatuksia mahdollisista jatkotutkimuksista.

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia pohjoismaista poliisitutkimusta. Opinnäytetyön

tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ajankohtainen poliisitutkimus ja selvittää, mitkä

aihealueet ja ilmiöt ovat pinnalla ja mitkä tekijät vaikuttavat trendien ja ilmiöiden taustalla

muissa Pohjoismaissa. Opinnäytetyön tarkoitus oli esittää, missä ja miten poliisialan

tutkimuksia julkaistaan muissa Pohjoismaissa.

Toinen tavoite, jonka olin asettanut tälle opinnäytetyölle, oli laajentaa poliisiorganisaation

osaamista tietojohtoisen poliisitoiminnan periaatteiden mukaisesti systemaattisesti

kerätyllä ja käsitellyllä tiedolla, jolla on merkitystä poliisin toiminnalle ja sen johtamiselle.

Minun materiaalinhankinnan kohteet olivat kansainväliset tutkimustietokannat ja

Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeet ja Nordisk politiforskning-

aikakausilehdet.

Tällä tutkimuksella pyrin tutkimalla pohjoismaisen poliisitutkimuksen tutkimusjulkaisuja

selvittää mitä tutkitaan poliisialan tutkimuksessa muissa Pohjoismaissa, miten

poliisitutkimustuloksia voidaan hyödyntää ja miten poliisitutkimustulokset ovat saatavilla.

Tutkimuksen tuloksena onnistuin löytämään 309 rajausperusteisiin sopivaa pohjoismaista

poliisitutkimusjulkaisua kansainvälisistä tietokannoista, Pohjoismaisen

poliisitutkimusverkoston uutiskirjeiden perusteella ja Nordisk Politiforskning -

aikakausilehdistä. Olen koonnut pohjoismaiset tutkimusjulkaisut ja olen jakanut ne

teemoittain liitteessä 1. Näillä tutkimustuloksilla olen pyrkinyt kertomaan mitä

pohjoismaissa tutkitaan poliisitutkimusalalla.

Otin Työympäristö ja työhyvinvointi -teeman tarkempaan tarkasteluun. Tällä tarkastelulla

olen pyrkinyt avaamaan poliisitutkimustulosten hyödynnettävyyttä esittelemällä teemaan

kuuluvia tutkimusjulkaisuja tarkemmin tutkimusten tarkoituksien, tutkimuskysymysten ja

tutkimustulosten kautta. Olen esittänyt Työympäristö ja työhyvinvointi -teeman sisältöä

aihealueittain, tämän hetken trendejä ja ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia tekijöitä näiden

tutkimusjulkaisujen avulla. Poliisitutkimusjulkaisut ovat minun tutkimuksen tulosten

perusteella saatavilla julkisesti melko laajasti mutta yhteistä kattavaa julkaisualustaa
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poliisitutkimukselle ei ole. Kansanväliset tieteellisen tutkimuksen tietokannat eivät ole

tulosten mukaan tehokas keino löytää poliisitutkimuksia keskitetysti.

Olin asettanut opinnäytetyön tavoitteeksi verrata Pohjoismaiden välisiä eroja yksittäisistä

tutkimusaiheista. Tätä vertailua en kuitenkaan voinut tehdä, koska tutkimusmateriaalista

muodostui liian pieni eikä maiden välinen vertailu olisi näin ollen tuonut lisäarvoa tälle

opinnäytetyölle.

Tämän opinnäytetyön liitteenä oleva koosteen pohjoismaisista tutkimusjulkaisuista olen

tehnyt teemanmukaisen jaottelun perusteella. Koostetta voivat käyttää tämän

opinnäytetyön kohderyhmänä olevat henkilöt mutta myös muut asioista kiinnostuneet,

esimerkiksi tutkimusstrategioiden laatimiseen, mahdollisten tutkimuskohteiden

havainnollistamiseen tai poliisitoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Jotta poliisitutkimus olisi saavutettavaa ja käytettävää, olisi syytä pohtia tiiviimpää

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa pohjoismaisten poliisitutkimuslaitosten välillä. Kansainväliset

tieteelliset tietokannat ovat ilmeisen epäkäytännölliset tiedon jakamiseen ja hankintaan.

Pohjoismaisen poliisitutkimusverkoston uutiskirjeet ja Nordisk Politiforskning -

aikakausilehden julkaisemat tutkimustiedot ovat hyvin kattavasti esiteltyjä, mutta alttiita

virheille. Tämä opinnäytetyökin osoittaa, että poliisitutkimuksen määritelmän takia

poliisitutkimusta suorittavia tahoja on lähes mahdotonta rajata tarkkaan. Nykyajan

tietoyhteiskunnassa olisi merkittävä hyöty yhteisestä julkaisualustasta, tietokannasta tai

muusta julkaisukanavasta, josta kohderyhmät voisivat itse hakea itselleen mielenkiintoiset

tutkimusjulkaisut. Yhteisesti käytettävissä olevalla julkaisukanavalla olisi mahdollista

käyttöä myös poliisitutkimuksen analysointiin ja poliisitutkimustarpeiden havaitsemiseen.

Yliopistoilla ja oppilaitoksilla on omia julkaisualustoja, joissa myös suoritettuja

poliisitutkimuksia julkaistaan, mutta näiden olemassa olevien tietojen yhdistäminen

helposti saatavaan ja käytettävään muotoon voisi nostaa poliisitutkimuksen merkitystä

poliisitoiminnan kehittämisessä.

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan ja rajausperusteista johtuen sellainen, että tämän

opinnäytetyön tiedot vanhenevat tai jäävät puutteelliseksi, kun uutta poliisitutkimustietoa

julkaistaan. Tämän takia samankaltaisia tutkimuksia tai opinnäytetöitä pitäisi tehdä

säännöllisesti ja poliisitutkimustietoja päivittää poliisitutkimuksen tilannekuvan

ylläpitämiseksi.  Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusosastolla lienee paras osaaminen

poliisitutkimuksen tilannekuvan ylläpitämiseen. Jatkotutkimuksissa on myös mahdollista
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laajentaa poliisitutkimusalaa ja kohdentaa jatkotutkimuksia tarkemmin rajattuihin aiheisiin.

Myös Brå on pohtinut mahdollisuutta ja sen merkityksellisyyttä laajentaa tämän

opinnäytetyön kaltaiset poliisitutkimuskatsaukset koskemaan muita Pohjoismaita

(Bogestam & Bergnor, 2018, s. 28). Tässä voisi olla mahdollisuus tehdä yhteistyötä

Pohjoismaiden välillä. Jatkotutkimuksissa on mahdollista nostaa esille mm. poliisille

merkitykselliset tutkimukset, koska tässä opinnäytetyössä olen käyttänyt hyvin kapeaa

määritelmää poliisitutkimuksesta. Rajausperusteista johtuen on jäänyt merkittävä määrä

poliisille merkityksellisiä tutkimusjulkaisuja tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.

Varmistaakseni tämän opinnäytetyön laadun olen pyrkinyt huolellisuuteen noudattaessani

tutkimustyön alussa määrittelemiäni rajausperusteita. Tavoitteena oli rajausperusteiden

puitteissa kerätä mahdollisimman paljon poliisitutkimustietoa. Olen pyrkinyt

varmistamaan, että olen kerännyt rajausperusteiden puitteissa kaiken merkityksellisen

materiaalin, käyttämällä useita tietolähteitä, kuten tietokantoja, uutiskirjeitä ja

aikakausijulkaisuja. Lisäksi olen pyrkinyt varmistamaan tämän opinnäytetyön laadun

suorittamalla pistokokeenomaisia tarkistushakuja Googlesta. Tosin Google ei ole kovin

käytännöllinen tapa etsiä poliisitutkimusjulkaisuja, koska Googlessa ei ole käyttökelpoisia

rajausperusteita kuten esimerkiksi maantieteellisiä, ajallisia, kirjoittaja- tai

tieteellisyysperusteita. Jatkotutkimuksissa on syytä huomioida haussa käytettäviä muuttujia

tarkemmin, koska suorittamani tietokantahaut tuottivat merkittävän määrän tuloksia, jotka

eivät kuitenkaan kuuluneet poliisitutkimuksen määritelmään. Se aiheutti merkittävän

määrän tutkimusjulkaisujen läpikäymistä, ennen kuin saatoin ottaa ne tämän opinnäytetyön

materiaaliin tai rajata ne materiaalin ulkopuolelle. Tämän opinnäytetyön pohjalta on

mahdollista tehdä jatkotutkimuksia samoilla rajausperusteilla, koska rajasin pohjoismaisten

yliopistojen ja poliisikoulutusoppilaitosten omat julkaisusarjat, verkkosivut ja tietokannat

tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. Näistä olisi voinut löytyä lisää merkityksellisiä

poliisitutkimusjulkaisuja, huolimatta siitä, että olen pyrkinyt huolellisuuteen tässä

opinnäytetyössä.

Lopuksi totean, että olen kerännyt tähän opinnäytetyöhön suurimman osan

merkityksellisestä poliisitutkimuksesta Pohjoismaissa, joka on ollut löydettävissä niillä

keinoilla ja rajausperusteilla, jotka olin määritellyt tutkimustyön alussa. Tämän

opinnäytetyö on kohdistunut selkeästi poliisiin instituutiona, organisaationa sekä

poliisitoimintaan prosessina.
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