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ESIPUHE 

Aloitimme tämän opinnäytetyön tekemisen työharjoittelumme lopussa ja vasta sen päätyttyä huhti-

kuussa 2021 keskityimme tosissaan tämän valmistamiseen. Asumme molemmat Jyväskylässä ja 

teimme monta matkaa Tampereelle Hervantaan, jotta pääsimme Poliisiammattikorkeakouluun kirjoit-

tamaan työtämme. Tämän jouduimme tekemään siksi, että työmme sisältää salassa pidettävää mate-

riaalia ja emme voineet kirjoittaa näin omilla kotikoneillamme tätä.  

Työnjako onnistui meiltä hyvin, eikä meidän tarvinnut missään vaiheessa hermostua toinen toisel-

lemme. Jaoimme tasaisesti vastuuta kirjoitettavista asioista ja työssä näkyykin kahden ihmisen kä-

denjälki niin hyvässä kuin pahassakin. Mielestämme saimme kuitenkin kahdestaan aiheesta enem-

män irti, sekä parempaa näkökulmaa analyysiin.  

Haluamme kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita Jyväskylän poliiseja, jotka löysivät aikaa osallis-

tua haastatteluihin ja niitä, jotka uskalsivat vastata Webropol-kyselyymme. Ilman heitä, ei meillä olisi 

tutkimusta lainkaan.  
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nen opinnäytetyö. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, ovatko uudet työpuhelimet (Mobipol-puheli-
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

MOBIPOL-PUHELIN Poliisin käyttöön vuonna 2020 tullut työpuhelin, jossa on erilaisia poliisin 

kenttätyötä helpottavia sovelluksia, kuten Mobiilipoke sekä sähköposti. 

Mobipol-puhelimesta käytetään myös nimitystä mobiilipäätelaite. 

POKE  Poliisin kenttäjohtojärjestelmä, jota käytetään poliisiautojen 

  ajoneuvotietokoneissa sekä viranomaisverkossa olevissa tietokoneissa 

MPOKE Poliisin kenttäjohtojärjestelmän mobiiliversio, joka on käytössä poliisin Mo-

bipol-puhelimissa. Mpokesta käytetään myös nimitystä Mobiilipoke. 

WEBROPOL  Työkalu online- kyselytutkimuksen laatimiseen, jakamiseen ja tulosten 

  analysointiin 

TUVE  Turvallisuusverkko/viranomaisverkko, joka on toteutettu korkean 

  varautumisen ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti. 

EKIEKU Poliisin tietojärjestelmä, jossa käsitellään mm. palkkaus- ja palvelussuhde-

asioita 

M2 Poliisin tietojärjestelmä, jossa käsitellään mm. matkalaskuja sekä päivä-

raha-asioita 

HANDI  Poliisin tietojärjestelmä, josta poliisi voi mm. tilata virkavaatteita 

MPOLO Poliisin sähköinen lomakejärjestelmä, josta tiedot syötetään mobiilisti polo- 

ja patjajärjestelmään 

NsionCore Ryhmävideopalvelu, mahdollistaa livekuvan välittämisen kentältä esim. ti-

lannekeskukseen tai kenttäjohtajalle ym. 

Virve  Poliisin viranomaisverkko, ”poliisiradio” 
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1  JOHDANTO 

Teemme Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyönämme tutkimuksellisen opinnäytetyön, jonka aihe 

on Mobipol-puhelimien käyttöönotto ja käyttökokemukset Jyväskylän poliisiasemalla. Opinnäytetyön 

tavoitteena on selvittää poliisin Mobipol-puhelimen käyttökokemuksia ja vaikutusta työntekoon Jyväs-

kylän poliisiasemalla sekä puhelimen vahvuuksia ja heikkouksia. Puhelimet ovat vasta kehitysvai-

heessa ja puhelimen lopullisista mahdollisuuksista tiedämme vasta tulevaisuudessa. Nykyajan tekno-

logian avulla poliisin uusilla työpuhelimilla on rajattomasti potentiaalia.  

Olimme molemmat poliisin AMK-opintoihin sisältyvässä harjoittelussa Jyväskylän poliisiasemalla jäl-

kimmäisen puoliskon vuodesta 2020. Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorilla sekä lii-

kennesektorilla otettiin käyttöön poliisin uudet mobiilipäätelaitteet, Mobipol-puhelimet, harjoittelumme 

aikana, joten pääsimme näkemään läheltä sen aiheuttamaa keskustelua. Siksi opinnäytetyömme 

keskittyy Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorin sekä liikennesektorin työntekijöihin. 

Poliisin tietojärjestelmien käyttö on keskeinen osa poliisin työtä jokaisella poliisin osa-alueella. Tieto-

järjestelmiä käytetään niin rikostorjunnassa kuin valvonta- ja hälytyssektorilla. Sujuva tietojärjestel-

mien käyttö lisää huomattavasti poliisin työn tehokkuutta. Tämän vuoksi erilaiset järjestelmät tulee 

olla käyttäjällään hyvin hallussa ja saatavilla. Poliisin uusi mobiilipäätelaite tuo tietojärjestelmiä hel-

pommin käytettäväksi, sillä käyttöönoton jälkeen lähes jokaisella operatiivisissa tehtävissä toimivilla 

poliiseilla on Mobipol-puhelin taskussa. Puhelimen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa poliisin työtä 

silloin, kun poliisiauton ajoneuvotietokonetta tai muuta fyysistä tietokonetta ei ole saatavilla. Puhelin 

ei ainakaan tässä versiossa tule korvaamaan poliisiauton ajoneuvotietokonetta, vaan helpottaa esi-

merkiksi keikkapaikalla toimimista. 

Puhelimet ovat herättäneet runsaasti mielipiteitä ja nostaneet eri puheenaiheita ennen ja jälkeen nii-

den käyttöönoton. Siksi koimme aiheen mielenkiintoiseksi ja halusimme selvittää, miten uudet työpu-

helimet vaikuttavat Jyväskylässä kenttätoimintaan ja millaiset ovat poliisimiesten sekä -naisten käyttö-

kokemukset niistä. Haluamme saada tutkimuksella selville sekä hyviä ja huonoja puolia uudesta polii-

sin työpuhelimesta. Haluamme tietää, oliko käyttöönotossa ongelmia sekä onko haastatelluilla polii-

seilla toiveita tai ideoita puhelimen tulevaisuuden kehittämiselle. 

Keräämme materiaalia ja havaintoja aiheesta anonyymin kvantitatiivisen Webropol -kyselyn avulla 

sekä kvalitatiivisten haastatteluiden avulla. Lähetimme Webropol-kyselyt Jyväskylän poliisiaseman 

Mobipol-puhelimen käyttäjille sähköpostitse. Webropol-kyselyt sisälsivät avoimia kenttiä, johon vas-

taaja pystyi avaamaan vastaustaan. Lisäksi haastattelimme puhelinyhteyden välityksellä Jyväskylän 

poliisiasemalla eri operatiivisissa tehtävissä toimivia poliiseja. Tutkimustulokset ja valmis opinnäytetyö 

on määrä lähettää Jyväskylän poliisiaseman kenttäyksikön johtajalle.  
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Opinnäytetyömme on osittain salattu, jonka vuoksi opinnäytetyöstämme julkaistavasta julkisesta ver-

siosta puuttuu osia, sillä ne sisältävät salattuja tietoja. Opinnäytetyömme on salattu Julkisuuslain 

(621/1999) 24 § 1:5 perusteella. 

Työn on tarkoitus antaa tärkeää informaatiota Jyväskylän poliisiasemalle sekä itse puhelimen kehittä-

jälle Mobipol-puhelimien käyttökokemuksista. Lisäksi työn tarkoitus on selvittää, ovatko uudet työpu-

helimet vaikuttaneet poliisitoiminnan tehokkuuteen ja työturvallisuuteen, sekä millaiset poliisimiesten 

kokemukset ovat olleet niiden käytöstä. Uskomme, että opinnäytetyöstämme saatu koottu informaatio 

on laadukasta ja tulokset ovat hyvä lisä puhelimen kehittäjän saamien palautteiden lisäksi. 

Valitsimme Mobipol-puhelimien käyttöönotto ja käyttökokemukset Jyväskylän poliisiasemalla opinnäy-

tetyömme aiheeksi, koska mielenkiintomme heräsi aiheesta nousseen keskustelun myötä. Olemme 

molemmat kiinnostuneet uudesta teknologiasta, sillä olemme ns. älypuhelinsukupolvea. Kiinnostus-

tamme aiheeseen lisäsi omat kokemukset kenttätyöstä ja järjestelmien käytön merkityksestä. Ajatte-

lemme, että poliisin uusi työpuhelin avaa valtavasti uusia mahdollisuuksia poliisityöhön. 

Rakennamme työmme kertomalla johdanto-osiossa kattavasti työmme taustat sekä tavoitteet. Joh-

dannon jälkeen avaamme suhteellisen kattavasti Mobipol-puhelimen ominaisuuksia sekä sovelluksia, 

koska haastatteluissa haastateltavat käsittelevät näitä, joista lukijalla ei olisi tietoa ilman niiden avaa-

mista opinnäytetyössä. Sen jälkeen avaamme tietoperustaa, jossa keräämme yhteen tiedon, mitä ai-

heesta on aikaisemmin julkaistu. Tietoperustan jälkeen avaamme tutkimusmenetelmiä sekä tutkimuk-

sen toteutusta, jonka jälkeen kirjoitamme kattavan yhteenvedon kyselyiden ja haastatteluiden tulok-

sista, joita lopuksi analysoimme ja pohdimme. 

1.1  Käytetyt menetelmät 

Valitsimme tutkimukseemme sekä kvantitatiivisen, että kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän, sillä halu-

simme työstämme mahdollisimman luotettavan ja laadukkaan sisällöltään. Kysely, joka on lähetetty 

koko otannalle, antaa kaikille mahdollisuuden vastata ja näin mahdollistetaan, että vastauksia tulee 

sen verran, että tutkimusta voisi pitää luotettavana. Kyselyllä ei kuitenkaan saa tarpeeksi yksityiskoh-

taisia vastauksia. Tästä syystä kyselyn lisäksi päätimme suorittaa haastatteluita, joilla voimme saada 

tarkempia vastauksia ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Haastattelulla on myös mahdollista saada esiin 

vastausten taustalla olevia motiiveja. Haastattelu mahdollistaa myös lisäkysymyksien käyttämisen tar-

peen mukaan. (Sirkka Hirsijärvi & Helena Hurme 2001, 34 - 35) 

Toteutimme kyselyt Webropol-kyselynä, jonka lähetimme kohdeyleisölle poliisisähköpostissa. Webro-

pol-kyselyssä on suoria kysymyksiä, joihin vastataan kyllä – ei, menetelmällä. Laitoimme osaan vas-

tauksista lisäksi avonaisia, kvalitatiivisia kenttiä, joihin kyselyyn vastaaja voi halutessaan avata vas-

tauksiaan saadaksemme laajempaa informaatiota. 
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Tutkimuksemme kohderyhmänä toimi kaikki Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytystoiminnan 

sektorilla työskentelevät, sekä liikenneyksikön poliisit, jotka ovat saaneet Mobipol-työpuhelimen käyt-

töönsä. Haastateltavat valittiin siten, että saisimme mahdollisimman paljon mielipiteitä ja jotka toden-

näköisesti myös eroaisivat jossain määrin toisistaan. Otimme haastateltavaksi eri tehtävissä toimivia 

poliiseja, sekä virkaiältään vaihtelevia poliiseja. Tällä pyrittiin mahdollistamaan laaja vastauskirjo, jotta 

kaikki vastaukset eivät toistaisi vain toisiaan. Haastatteluosio toteutetaan haastattelemalla 5-10 edellä 

mainittuun kategoriaan osuvaa poliisia. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja haastatelta-

vien valinnassa piti ottaa myös huomioon se, ketkä todennäköisesti olisivat halukkaita osallistumaan 

tutkimukseen. 

1.2  Tutkimusongelma ja aiheen rajaus 

Tutkimusongelman taustalla on puhelimen suhteellisen nuori ikä tutkimusta tehdessä, joka on noin 

puoli vuotta. Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisia käyttökokemuksia puhelimen käyttäjillä on. 

Toinen tutkimusongelma on, ovatko puhelimen käyttäjät kokeneet puhelimen tarpeellisena operatii-

visten tehtävien hoidossa. 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi Mobipol-puhelimen. Lähdimme rajaamaan aihetta aluksi Jy-

väskylän poliisiaseman työntekijöihin, sillä meidän kokemuksemme poliisin ammatista oli vain Jyväs-

kylän poliisiasemalta. Rajasimme aihetta vielä puhelimen käyttöönottoon ja käyttökokemuksiin, sillä 

halusimme nimenomaan selvittää, että miten näin tuoreen työkalun käyttöönotto on sujunut. Mielen-

kiintomme kohdistui myös siihen, että minkälaisia ongelmia näin raskaasti salatussa puhelimessa tu-

lee sekä miten puhelin on vaikuttanut poliisin operatiiviseen työhön. Aiheemme rajautui luonnollisesti 

Jyväskylän poliisiasemaan ja sitä kautta valvonta- ja hälytyssektorin sekä liikennesektorin työntekijöi-

hin, koska lähes kaikille em. sektorien työntekijöille on jaettu uudet työpuhelimet. Jyväskylän poliisi-

aseman rikostorjuntasektorin työntekijöille ei ollut vielä jaettu poliisin uutta työpuhelinta tutkimuksen 

alkaessa, joten luonnollisesti rikostorjuntasektorin työntekijät jäivät pois tutkimuksesta. Täten aiheek-

semme muodostui Mobipol-puhelimen käyttöönotto ja käyttökokemukset Jyväskylän poliisiasemalla.  

Koemme, että aiheesta ei tule näillä rajauksilla liian laaja tai liian suuritöinen verrattuna aikaan, mitä 

opintopisteiden eteen pitää työskennellä. 

2  MOBIPOL-PUHELIN 

Mobipol-puhelin pohjautuu Mobipol-hankkeeseen, joka on suunnitelma poliisin mobiilipalvelujen käyt-

tämisestä. Suunnitelma tehtiin Poliisihallituksessa vuonna 2015, jonka keskeisenä on suunnitella tek-

niset ratkaisut ja toimintamallit, jonka avulla poliisi pystyy käyttämään operatiivisissa tehtävissä erilai-

sia poliisille kehitettyjä mobiilisovelluksia virkapuhelimella tietoturvallisesti. Poliisihallituksen ohjaavan 

kirjeen mukaan ensimmäinen vaihe on siirtyä henkilökohtaisiin eTUVE-matkapuhelimiin aikaisem-

masta yhteiskäyttöisestä partiokohtaisesta puhelimesta. Tavoitteena oli, että vuoden 2020 lopussa 

suurimmalla osalla kentällä työskentelevistä henkilöistä olisi käytössään henkilökohtainen eTUVE-
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matkapuhelin. Mobipol-hankkeen mukaan tavoite selkokielisenä on, että ajoneuvotyöaseman rinnalle 

tuodaan mahdollisuus jatkossa käyttää sovelluksia myös mobiililaitteen avulla. (Poliisihallitus 2019, 

POL-2019-33662.) 

Mobipol-puhelin otettiin järjestelmällisesti käyttöön koko Suomessa vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Puhelimen käyttöä määrittää Poliisihallituksen puhelinasioita koskeva ohje (POL-2019-70527). Suo-

men Poliisin käyttämä Mobipol-puhelin on tavallinen Samsung-merkkinen älypuhelin, joka käyttää 

Android-käyttöjärjestelmää. Mobipol-puhelimella on yhteensä noin 4000 käyttäjää. Poliisihallitus on 

kilpailuttanut eri matkapuhelinvalmistajat, ja Samsungin A40 -puhelin Android -käyttöjärjestelmällä oli 

paras vaihtoehto tietoturvan ja pitkäkestoisuuden näkökulmasta. 

POHAn puhelinohjeen mukaan matkapuhelinta käytetään työtehtävien hoitamisessa. Lähtökohtai-

sesti matkapuhelin on oltava aina työvuorossa mukana ja päälle kytkettynä. Matkapuhelin on pää-

sääntöisesti henkilökohtainen. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei hän tai ulkopuoliset käytä puhelinta 

aiheettomasti. (POL-2019-70527). Ohjelmia ei ole tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajalla tai henkilö-

kohtaisen mielenkiinnon tyydyttämiseen.   

Kuva 1. Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön sa-

lassapito ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

2.1  Mobipol-puhelimen ominaisuudet 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

2.2  Mobipol-puhelimen sovellukset 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 
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Kuva 2. Poliisin käytössä oleva mobiilipäätelaite Samsung Galaxy A 40. (Kuva: Poliisihallitus: Poliisin 

mobiilipalvelut; Käyttöönotto poliisilaitoksissa -Diasarja, 01.04.2020) 

2.2.1  Operatiiviset sovellukset 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

2.2.2  Hallinnolliset sovellukset 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

Kuva 3. Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön sa-

lassapito ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

2.3  Mobipol-puhelimen käyttöönotto 

Mobipol-puhelimet otettiin koko Suomen kattavasti käyttöön vuonna 2020. Puhelimen käyttöönotto 

tapahtui niin, että jokaisen poliisiyksikön valvonta- ja hälytystoiminnan sekä liikennesektorin ryhmistä 

valittiin yksi Mobipol-vastaava, jotka saivat koulutuksen kyseiseen laitteeseen. Ryhmien vastaavat 



 

7 

 

puolestaan kouluttivat käyttöönoton ryhmänsä jäsenille eteenpäin. Näin Mobipol-puhelimet koulutet-

tiin koko Suomen laajuisesti valvonta- ja hälytystoiminnan sekä liikennesektorin poliiseille. 

Saimme käsiimme Mobipol-puhelimen käyttöönotto-ohjeen (Valtori, eTUVE-mobiililaitteen rekisteröinti 

uuteen hallintaympäristöön: Käyttöönotto-ohje KME-palveluun liitetylle Samsung Android 11 -lait-

teelle, päivitetty 25.3.2021). Käyttöohjeessa kerrottiin kohta kohdalta, miten eTUVE-mobiililaitteen re-

kisteröinti tapahtuu. Jokaisesta vaiheesta oli selkeät kuvat, miten toimia. Lisäksi ohjeessa kerrottiin 

laitteen eri salasanoista, ominaisuuksista sekä sovelluksista. Ohjeen perusteella käyttöönotto ja 

asennus pitäisi onnistua. (Eml.) 

2.4  Mobipol-puhelimen tietoturvaperiaate 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

3  TIETOPERUSTA 

Mobipol-puhelimesta on kirjoitettu tähän mennessä melko suppeasti. Itse puhelimesta löysimme yh-

den artikkelin sekä hankimme käsiimme paljon erilaisia ohjeita sekä määräyksiä poliisin käyttämiin 

puhelimiin liittyen. 

Ensimmäinen Mobipol-hankkeesta julkaistu uutinen oli vuonna 2016 Kalevassa (Poliisi kehitti oman 

"Whatsappinsa" –tietoturvan vuoksi tarvittiin oma sovellus, luettu 23.04.2021), jossa kerrottiin Mpoke 

-sovelluksen kehittämisestä. Uutisessa kerrottiin, että ”Tavoitteena on se, että poliisi voi jatkossa 

käyttää tarvitsemiaan sovelluksia poliisiauton mobiililaitteiden ja työpisteen tietokoneen lisäksi myös 

älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella jalkautuessaan ulos poliisiautosta.” 

Poliisin puhelinasioita käsittelevä ohje on ollut yksi tietoperustan suurimmista tiedonlähteistä. Materi-

aalina käytimme myös Sisu Mobipol käyttöönotto -diasarja, jotka saimme haltuumme oltuamme yh-

teydessä Mobipol-puhelimesta vastaaviin sekä kehittäjiin. Lisäksi käytimme materiaalina poliisihalli-

tuksen ohjeistuksia ja määräyksiä; POHA -puhelinohje (POL-2019-70527), POHA -ohje digitaalisesta 

turvallisuudesta poliisissa (POL-2018-47375, 18.1.2019), Poliisin salassa pidettävien tietoaineistojen 

käsittelystä annettu Poliisihallituksen määräys (POL-2018-58492, 3.1.2019). Kyseisistä ohjeista löytyi 

paljon linjauksia ja suuntaviivoja poliisin käyttämiin puhelimiin.  

Aiheeseen liittyvät aiemmat tutkimukset 

Esittelen tässä luvussa poliisin Mobipol-puhelimeen liittyviä opinnäytetöitä, joita on toistaiseksi tehty 

suhteellisen vähän. Syynä tähän on Mobipol-puhelimen uutuus poliisin työkaluna. Löysimme muuta-

mia aiheeseen jollakin tavalla liittyviä AMK-tasoisia opinnäytetöitä. 
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Mike Luopajärvi sekä Niklas Laine ovat tehneet Poliisiammattikorkeakoulun AMK opinnäytteensä 

vuonna 2019 aiheena Mobiilikäyttöinen kenttäjohtojärjestelmä. Opinnäytetyössä tutkitaan Mpoken eli 

mobiilikäyttöisen kenttäjohtojärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia sekä käyttömahdollisuuksia. 

Mpoke on Mobipol-puhelimen yksi merkittävimmistä sovelluksista, joten aihe kytkeytyy omaan aihee-

seemme sitä kautta. Luopajärven ja Laineen Mobiilikäyttöinen kenttäjohtojärjestelmä -opinnäytetyö 

on kvantitatiivinen opinnäytetyö, jota on tutkittu kvantitatiivisella menetelmällä, Webropol-kyselyn 

avulla. Luopajärvi sekä Laine toteavat työssään, että mobiilikäyttöinen kenttäjohtojärjestelmä on vielä 

keskeneräinen sovellus, mutta se on jo vuoden 2019 versiossa ollut työtä sujuvoittava ja tehostava 

työkalu. 

Hanna Kiiskinen on tehnyt Poliisin ylemmän AMK opinnäytetyön aiheenaan Ensipartion rikospaikka-

valokuvien laatu ja merkitys rikosprosessissa (10/2020). Opinnäytetyössä tutkitaan rikospaikkavalo-

kuvien laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kiiskinen käsittelee opinnäytetyössään Mobipol-hanketta 

ja valokuvaamiseen liittyvää mTiedonsiirto -sovellusta, jotka koskevat myös omaa opinnäytetyö-

tämme. Kiiskinen on haastattelussaan mm. selvittänyt poliisien mielipidettä Mobipol-hankkeesta. En-

sipartion rikospaikkavalokuvien laatu ja merkitys rikosprosessissa -opinnäytteen mukaan Mobipol-

hanke tulee ratkaisemaan suurimman osan ensipartion rikospaikkakuvaamiseen liittyvistä teknisistä 

ongelmista. 

4  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1  Tutkimuslupa 

Opinnäytetyötämme varten meidän piti haastatella Jyväskylän poliisiaseman työhenkilöstöä. Tätä var-

ten tarvitsimme tutkimusluvan. Meidän tilanteessa, kun haastateltavat kohdistuivat vain yhden laitok-

sen sisälle, oli mahdollisuus kysyä tutkimuslupaa Sisä-Suomen poliisilaitokselta tai Poliisiammattikor-

keakoululta. Päätimme, että kysymme Sisä-Suomen poliisilaitokselta, koska se tuntui meidän mie-

lestä sopivimmalta ja näin he olisivat varmasti tietoisia, mitä olemme tekemässä.  

Emme aluksi täysin tienneet, minne meidän pitäisi olla yhteyksissä. Laitoimme viestiä Jyväskylän po-

liisiaseman lupapuolelle, jos he osaisivat kertoa, keltä lupaa kannattaisi kysellä. He antoivat meille 

sähköpostiosoitteen ja me lähetimme Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikölle meidän 

tutkimussuunnitelmamme. Siihen olimme kertoneet tutkimuksemme aiheesta, tavoitteesta ja käytettä-

vistä menetelmistä.  

Tutkimuslupa (POL-2021-26977) myönnettiin ja meidät käskettiin olemaan yhteyksissä Sisä-Suomen 

poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtajaan, haastattelujen sopimista varten. Hän taas ohjasi 

meidät olemaan yhteyksissä Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorin johtajaan, jolta me 

lopulta saimme ohjeet haastatteluihin.  
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4.2  Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, miten Mobipol-puhelimet ovat vaikuttaneet Jyväskylän poliisi-

aseman kenttä- ja liikenneryhmien toimintaan ja onko ne havaittu tarpeellisiksi työvälineiksi. Olemme 

valinneet käyttää tutkimuksessa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  

4.3  Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tukimusta. Sen aineisto edustaa tilastollisesti 

perusjoukkoa. Tässä aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi ovat toisistaan erottuvia vaiheita. 

Sen tyypillisimpiä tutkimusaineistoja ovat koe-, kysely- ja haastattelututkimukset, tilastot ja sisäl-

lönanalyysit. (Hannu Uusitalo 2001, 81) 

Vaikka käytämmekin tutkimuksessamme kvantitatiivista kyselyä, joka on lähetetty koko kohderyh-

mälle, ovat tuloksemme arvioitavissa kvalitatiivisesti. Emme voi yleistää vastaajien vastauksia koko 

kohderyhmän vastauksiksi, mutta tulokset voidaan lukea suuntaa-antaviksi.  

4.4  Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa laadullista tutkimusta. Sen tutkimusaineisto on pääsääntöisesti ver-

baalista tai kuvallista. Siinä aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi kietoutuvat tiiviimmin yhteen. 

Tyypillisimpiä tutkimusaineistoja ovat kenttähavainnointi, vapaamuotoiset haastattelut, erilaiset doku-

mentit ja kulttuurin tuotteet. (Hannu Uusitalo 2001, 81) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko 

valitaan tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisesti. Siinä myös tutkimussuunnitelma muotoutuu tutki-

muksen edetessä. Tutkimus tehdään joustavasti ja olosuhteiden muuttuessa, myös suunnitelmaa 

muutetaan. (Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara 2004, 155) 

Käytämme tutkimuksessamme teemahaastatteluja, jotka tuottavat paljon vapaata kerrontaa haasta-

teltavilta. Aineistomme koostuu pääsääntöisesti verbaalisesta aineistosta. Tämän mahdollistaa myös 

kyselyssämme olleet avoimet vastauslaatikot, joihin kyselyihin vastanneet pystyivät avaamaan tar-

kemmin mielipiteitään. Tutkimuksemme on myös elänyt tutkimuksen edetessä ja olemmekin joutu-

neet vaihtamaan joitakin kohteita verrattuna tutkimussuunnitelmaan. Olennaisia muutoksia ei ole, 

mutta olosuhteiden muuttuessa, olemme reagoineet sujuvasti.  

4.5  Kvantitatiivinen vs. kvalitatiivinen 

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joita on käytännössä vaikea tarkkara-

jaisesti erottaa toisistaan. Ne on hyvä nähdä toisiaan täydentäviksi, ei kilpaileviksi suuntauksiksi. (A 

Hirsijärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara 2004, 127) Tutkimuskohteena oleva ilmiö määrittää sen, 

kumpaa, kvantitatiivista vai kvalitatiivista, menetelmää olisi hyvä käyttää tutkimuksessa. (Hannu Uusi-

talo 2001, 79) 
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4.6  Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessamme käsiteltävät tutkimuskysymykset ovat kaikki kohdistettu Jyväskylän poliisiaseman 

valvonta- ja hälytyssektorin sekä liikennesektorin poliiseihin. Tutkimuskysymyksemme ovat: 

1. Missä tilanteissa Mobipol-puhelinta käytetään ja millaista käyttö on ollut? 

2. Onko Mobipol-puhelin vaikuttanut työn tehokkuuteen tai työturvallisuuteen työtehtävillä? 

3. Mitä ongelmakohtia Mobipol-puhelimesta on löytynyt? 

4. Miten Mobipol-puhelinta voisi jatkossa vielä kehittää? 

5. Onko Mobipol-puhelin koettu tarpeelliseksi töissä? 

4.7  Tutkimuksen eteneminen 

Mietimme yhdessä, mitä kysymyksiä haluamme esittää Webropol-kyselyssä. Teimme molemmat lis-

tan kysymyksiä ja otimme niistä parhaat, jotka sijoitimme kyselyyn. Kyselyn kysymykset ovat liit-

teessä 1. Halusimme tehdä kyselystä mahdollisimman kompaktin. Kysely tehtiin siten, että sen vas-

taamiseen ei menisi liian kauan aikaa. Emme halunneet viedä töissä olevilta poliiseilta heidän tärkeää 

työaikaansa. Kyselyyn ei myöskään olisi vastannut todennäköisesti näinkään montaa, jos se olisi ollut 

pitempi, sillä monella vastaajalla loppuu mielenkiinto vastaamiseen, jos hän huomaa tai kuulee kyse-

lyn olevan liian pitkä. Tämä on kuitenkin täysin ymmärrettävää, sillä töitä riittää poliisin työssä.   

Lähetimme kyselyn kaikille Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorilla sekä liikennesekto-

rilla työskenteleville poliiseille heidän työsähköposteihinsa. Lisäsimme sähköpostiviestiin ohjeet kyse-

lyn vastaamisesta ja hieman tietoa tutkimuksesta. Tärkeimpänä ohjeena oli, että kyselyyn vastataan 

vain, jos poliisilla itsellään on käytössä Mobipol-puhelin. Kyselyn lähetettyämme pystyimme vain odot-

tamaan ja toivomaan, että saisimme vastauksia.   

Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, mikä tietenkin tarkoitti sitä, että vastauksiakaan ei voi odot-

taa kaikilta, joille kysely on lähetetty. Yritimme kuitenkin sähköpostiviestissä mainostaa, kuinka tär-

keää vastauksien saaminen on tutkimuksen luotettavuuden kannalta.   

Haastattelut sovimme sähköpostitse haastateltavien kanssa. Pyrimme suorittamaan tutkimuksen 

haastattelut puhelimen avulla, koska halusimme välttää lähikontaktia vallitsevan koronatilanteen 

vuoksi. Lainasimme Poliisiammattikorkeakoulun kirjastosta sanelimen, johon tallensimme puhelin-

haastattelut myöhempää tutkimustulosten vertaamista ja analyysin tekoa varten. Tallenteet poistettiin 

heti analyysin teon jälkeen. Yhden haastattelun suoritimme haastateltavan pyynnöstä sähköpostitse, 

lähettämällä hänelle haastattelussa kysyttävät kysymykset ja hän lähetti meille kattavat vastaukset 
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takaisin. Haastattelut sujuivat hyvin ja saimme yksityiskohtaisia vastauksia. Haastattelut kestivät kes-

kimäärin 10 – 15 minuuttia. 

4.8  Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka pätevästi valittu tutkimus- tai mittausmenetelmä on 

mitannut sitä, mitä tutkimuksessa pitääkin mitata. Tutkimuksen validiteetti on hyvä, silloin kun tutki-

muksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validiteetin arvioinnissa otetaan huomioon tutkimus-

otteen ja siinä käytettyjen menetelmien vastaavuutta ilmiöön, jota halutaan tutkia. Puutteellinen validi-

teetti merkitsee sitä, että tutkimus itsessään on suuntautunut sivuun siitä, mitä on lähdetty alussa tut-

kimaan. (Hirsijärvi ym. 2002)  

Tutkimuksen reliabiliteetti mittaa, kuinka luotettavasti ja toistettavasti valittu tutkimus- tai mittausme-

netelmä mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteetti mittaa myös tutkimustulosten ja väitteiden luotetta-

vuutta. Tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä silloin, kun tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia. Jos 

tutkimus toistettaisiin, niin tuloksien pitäisi olla samanlaisia, kuin edellisessä. Tutkimus voi myös olla 

reliaabeli, vaikka tutkimus ei olisikaan validi. Tällöin tutkimuksessa on saatu mielenkiintoisia tuloksia, 

jotka eivät kuitenkaan vastaa sitä, mihin tutkimuksella tähdättiin. (Hirsijärvi ym. 2002)  

Päätimme käyttää tutkimuksessa mittausmenetelmänä haastatteluita ja kyselyä. Olimme päättäneet 

jo kyselyn tekemisen ensimmäisenä ja toivoimme sen tuottavan meille tarpeeksi dataa tutkimusta var-

ten. Tajusimme kuitenkin, että jos haluamme kysymyksiimme tarkempia ja yksityiskohtaisempia vas-

tauksia, on meidän myös haastateltava osaa kohderyhmästä. Mielestämme valitsimme tutkimus-

tamme varten oikeat menetelmät. Kohderyhmän valinta onnistui, sillä se oli tutkimusta varten selkeä 

jo tutkimuksen alkuvaiheessa.   

Pyrimme saamaan luotettavuutta tutkimukseemme kyselyllä, joka lähetettiin koko kohderyhmälle. Jos 

tutkimuksemme toistettaisiin, niin uskomme tuloksien pysyvän lähes muuttumattomina. Kyseessä on 

kuitenkin yhden kohderyhmän mielipiteet lyhyeltä ajalta. Vastauksien kuitenkin ollessa juuri mielipi-

teitä, myös pieni muutos voi olla mahdollista. Satunnaisvirheet ovat myös täysin mahdollisia. Varsin-

kin haastattelututkimuksissa vastaaja voi muistaa tai ymmärtää jonkin asian väärin, sekä itse haastat-

telija voi merkitä vastauksia vahingossa väärin ja paljon muita mahdollisia virheitä. (Hannu Uusitalo 

2001, 84) Toistettavuus tässä tutkimuksessa on kuitenkin vaikea arvioida, sillä se ei välttämättä olisi 

mahdollista. Käsittelemme tutkimuksessa käyttökokemuksia, jotka tulevat varmasti muuttumaan ajan 

saatossa. Tämä johtuu puhelimen jatkuvasta kehityksestä sekä käyttäjien paranevasta käyttöosaami-

sesta.  
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

Keräämme seuraaviin lukuihin tulokset sekä kvalitatiivisista haastatteluista että kvantitatiivisista kyse-

lyistä. Molemmista osioista keräämme tiedot erikseen. 

5.1  Kvalitatiivinen haastattelu 

Haastateltavia oli yhteensä viisi, joista neljä oli valvonta- ja hälytyssektorilta ja yksi liikennesektorilta. 

Haastateltavista yksi oli virkanimikkeeltään ylikonstaapeli ja hänen työnkuvaansa kuului kenttäjohta-

jana toimiminen eräässä Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hälytyssektorin ryhmässä. Loput neljä 

haastateltavaa olivat vanhempia konstaapeleita. Haastateltavien virkaiät erosivat myös toisistaan. 

Yksi haastateltavista oli tehnyt poliisin töitä vasta neljä vuotta, kun taas toisella niitä oli jo takana 25 

vuotta. Haastateltavista myös yksi oli valvonta- ja hälytyssektorilla oman ryhmänsä Mobipol-puheli-

men tukihenkilö, joka oli avustanut puhelimien käyttöönotossa muita ryhmäläisiään. Haastatteluiden 

kysymysrunko on liitteessä 2. 

5.1.1  Mobipol-puhelimen käyttöönotto ja ennakko-odotukset 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.1.2  Mobipol-puhelimen käyttäminen 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.1.3  Mobipol-puhelimen vaikutus tehokkuuteen ja työturvallisuuteen työtehtävillä 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.1.4  Mobipol-puhelimien ongelmakohdat, sekä kehittämiskohteet 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.1.5  Mobipol-puhelimen tarpeellisuus 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 



 

13 

 

5.2  Kvantitatiivinen kysely 

Teimme yhdessä Webropol-kyselyn, jonka lähetimme sähköpostiin kaikille Jyväskylän valvonta- ja 

hälytyssektorilla sekä liikennesektorilla työskenteleville, jotka omistavat Mobipol-puhelimen. Lähe-

timme kyselyitä 101 henkilölle. Huomion arvoista on se, että kaikki sähköpostin saaneet eivät omista 

henkilökohtaisia työpuhelimia, sillä Jyväskylän poliisiasemalla nuoremmat konstaapelit ja lyhyissä 

määräaikaisissa viroissa olevat poliisit eivät olleet tutkimusta tehdessä saaneet poliisin työpuhelinta. 

Saimme 14 vastausta Webropol-kyselyyn, joka tuottaa vastausprosentiksi 15,8. Todellista vastaus-

prosenttia on vaikea arvioida, sillä tosiasiassa emme tiedä, kuinka monella henkilöllä on käytössään 

poliisin työpuhelin. 

Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa keräämme tiedot jokaiselta perusjoukon jäseneltä, sillä vas-

taajien määrä on suhteellisen pieni. Uskomme, että jokainen vastaaja on vastannut kysymykseen asi-

anmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lähettämässämme kyselyssä on kvalitatiivisia tekstikenttiä, 

joten saamme kyselyyn myös kvalitatiivisia vastauksia. 

Kyselyymme vastasi 9 vanhempaa konstaapelia (64% vastanneista) ja 5 ylikonstaapelia (36% vas-

tanneista). Vastanneista 79% on työskennellyt poliisissa yli 10 vuotta; 6-10 vuotta, 3-6 vuotta sekä 0-

3 vuotta työskennelleitä oli kutakin 7%. Vastauksista voidaan tehdä suuntaa antava päätelmä, että 

ylikonstaapelit vastasivat huomattavasti korkeammalla prosentilla kyselyyn, sillä ylikonstaapelien lu-

kumäärä suhteessa vanhempiin konstaapeleihin on pieni. Kyselyyn vastanneet ovat keskimäärin erit-

täin kokeneita poliisimiehiä, joten kyselyn vastauksissa oletettavasti näkyy pitkä kokemus. 

Kyselyyn vastanneista 86% työskentelee valvonta- ja hälytyssektorilla, liikennesektorilla puolestaan 

työskentelee 14% vastanneista. Tuloksen ymmärtää, kun ajattelee valvonta- ja hälytyssektorilla työs-

kentelevien suurta henkilömäärää verrattuna liikennesektorin pienempään henkilömäärään. 

5.2.1  Mobipol-puhelimen käyttöönotto ja ennakko-odotukset 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.2.2  Mobipol-puhelimen käyttäminen 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.2.3  Mobipol-puhelimen vaikutus tehokkuuteen ja työturvallisuuteen työtehtävillä 

Tehokkuus 
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Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

Työturvallisuus 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.2.4  Mobipol-puhelimien ongelmakohdat, sekä kehittämiskohteet 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

Sitaatteja vapaa sana -osiosta 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.2.5  Mobipol-puhelimen tarpeellisuus 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

5.3  Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

Taulukko 1. Tutkimuksen tulokset koottuna yhteen esittelemällä vahvuuksia, heikkouksia ja kehittä-

misideoita. 

6  TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

Tämän tutkimuksen johtopäätökset ja analyysi pohjautuvat Jyväskylän poliisiaseman valvonta- ja hä-

lytyssektorin sekä liikennesetorin työntekijöiden haastatteluista sekä kyselyistä saatuihin aineistoihin. 

Analysoimme tässä luvussa tutkimuksista saatua aineistoa ja tuomme esiin analyysin perusteella teh-

dyt johtopäätökset sekä kehittämisehdotukset koskien Jyväskylän poliisiasemalla työskentelevien Mo-

bipol-puhelimen käyttöönotto- ja käyttökokemuksiin. Luvun aluksi esittelemme, millä menetelmällä 

analysoimme ja yhdistämme tutkimustulokset, sillä tutkimuksessamme on kvalitatiivisia sekä kvantita-

tiivisia tuloksia. Sen jälkeen analysoimme kvalitatiivisen haastattelun tulokset, kvantitatiivisen kyselyn 

tuloksilla tuettuna, jonka jälkeen avaamme tutkimuksesta muodostuneet johtopäätökset. 
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6.1  Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistäminen 

Opinnäytetyömme tutkimustulokset koostuvat sekä kvalitatiivisista tuloksista että kvantitatiivisista tu-

loksista. Yhdistämme kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tulokset. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutki-

muksen yhdistämistä on nimitetty monistrategiseksi tutkimukseksi (Hirsjärvi & Hurme 2001, 28). Hirs-

järvi ja Hurme esittelevät kirjassaan Brymanin (1992) esittämää nelikenttää siitä, ”millaisia tutkimukset 

voivat olla, kun yhdistetään toisaalta kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tiedonkeruumenetelmä ja toi-

saalta kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen aineiston analyysi” (Bryman 1992, viitattu teoksessa Hirsjärvi 

& Hurme 2001, 28-29). 

Otamme tutkimuksessamme Hirsjärven ja Hurmeen esittelemästä nelikentän mallista esimerkkiä tut-

kimusten tuloksen analysointiin. Mallissa (malli 2) kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen mallin yhdistäminen 

tapahtuu tehdessä johtopäätöksiä. Tämä sen takia, sillä tässä esimerkissä kvantitatiivinen tieto analy-

soidaan kvantitatiivisesti, kvalitatiivinen tieto analysoidaan kvalitatiivisesti. Menetelmät täydentävät 

toisiaan tässä tapauksessa. (Bryman 1992, viitattu teoksessa Hirsjärvi & Hurme 2001, 29). 

”Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien täydentävällä käytöllä tarkoitetaan sitä, että ne jo al-

kujaan suunnitellaan kattamaan tutkimuksen eri alueita” (Hirsjärvi & Hurme 2001, 32). Kvantitatiivi-

sella tutkimuksella voidaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tehdä muutakin kuin laskea frekvenssejä: 

sillä voi olla myös komplementaarinen, täydentävä asema. Monistrategisella otteella ei siis pyritä vali-

diuden lisäämiseen, eli siihen, että saataisiin eri menetelmällä samaa, toistansa tukevaa tietoa. Mo-

nistrategisella otteella pyritään saamaan lisää erilaisia näkökohtia samasta asiasta. Kun saamme li-

sää erilaisia näkökulmia samasta asiasta, se lisää samalla validiutta sekä helpottaa teorian kehittele-

mistä (Layder 1993, viitattu teoksessa Hirsjärvi & Hurme 2001, 32).  

Käytämme tutkimustulosten analysointiin pääasiassa kvalitatiivista lähestymistapaa, sillä se vastaa 

parhaiten tutkimusongelmaan. Kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta saimme sekä kvalitatiivista että 

kvantitatiivista tutkimusaineistoa. Analysoimme kvalitatiivisen tiedon kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisen 

tiedon analysoinnilla emme saa sen enempää vastauksia tutkimusongelmaan, vaan kvantitatiivinen 

tieto on täydentää kvalitatiivista tietoa. Kyselytutkimuksesta saadulla kvalitatiivisella tiedolla saamme 

lisää erilaisia näkökulmia haastattelututkimuksen tulosten lisäksi. Tätä kautta saamme tutkimukseen 

validiutta sekä helpotamme teorian kehittelemistä. Näillä menetelmillä saamme yhdistettyä opinnäyte-

työn kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedonkeruumenetelmän sekä aineiston analyysin. 

Haastatteluaineiston analyysiin on monta tapaa ja niistä aivan perustason tavat, esimerkiksi vastaus-

ten ryhmittely eli typologisointi, ovat riittäviä. Tässä tutkimuksessa saatu kvalitatiivinen aineisto on 

ryhmitelty, eli typologisoitu. (Haikansalo & Korander 2020, 19.) 
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6.2  Tutkimuksen analysoinnista 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 19 Jyväskylän poliisiaseman työntekijää, joista 5 osallistui haastat-

telututkimukseen ja 14 osallistui kyselytutkimukseen. Saimme kyselytutkimuksestamme kvalitatiivisia 

sekä kvantitatiivisia vastauksia, sillä kyselymme sisälsi kysymyksiä, joissa oli avoimia, kvalitatiivisia 

kenttiä. Kvalitatiivisia vastauksia saimme siis enemmän kuin haastattelututkimuksiin osallistuneiden 

lukumäärä, koska voimme hyödyntää kyselystä saatuja kvalitatiivisia vastauksia kvalitatiivisessa ana-

lyysissa. Kvantitatiivisia vastauksia saimme 14 kappaletta. 

6.3  Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

6.4  Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysi 

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta saadut tiedot täydentävät kvalitatiivisesta tutkimuksesta saatuja tie-

toja. Kyselyistä saimme hyvää tietoa siitä, miten vastaajien mielipiteet jakautuivat kysymyksien vas-

tauksissa. Kyselyistä saadut kvalitatiiviset vastaukset tuovat lisää erilaisia vastauksia haastatteluiden 

tueksi ja lisää täten tutkimuksen validiutta. 

Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tehdä muutakin kuin laskea 

frekvenssejä: sillä voi olla myös komplementaarinen, täydentävä asema (Layder 1993, viitattu teok-

sessa Hirsjärvi & Hurme 2001, 32). Kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimustuloksista saamme hyvää 

osviittaa siitä, että onko puhelin ollut tarpeellinen kenttätoimintaa peilaten. Samat vastaukset saimme 

myös kvalitatiivisesta tutkimuksesta, mutta kvantitatiivisen tutkimuksen johdosta saamme myös nu-

meroita kvalitatiivisten tulosten ympärille. Kyselystä saadut prosenttiosuudet tukevat kvalitatiivisella 

menetelmällä saatuja tuloksia. 

7  KEHITYSKOHTEET 

Teksti on salassa pidettävä Julkisuuslain (621/1999) 24 § 1:5 perusteella. Opinnäytetyön salassapito 

ja turvallisuusluokka perustuvat tutkimuslupapäätökseen 18.03.2021 (POL-2021-26977) 

8  POHDINTA 

Koimme tutkimuksen hyvinkin mielekkääksi. Aihe oli mielenkiintoinen kummallekin, sillä tietämyk-

semme Mobipol-puhelimista oli hyvinkin pieni. Muistamme olleemme jopa hieman pettyneitä, kun 

kuulimme, että harjoittelijat eivät Jyväskylässä saisi käyttöönsä kyseistä puhelinta. Ymmärsimme kui-

tenkin, että se ei välttämättä resurssillisesti olisi järkevää. Tähän on kuitenkin oletettavasti tulossa 
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muutos tulevaisuudessa. Puhelin näytti mielenkiintoiselta käyttää ja se olisi varmasti auttanut joissa-

kin tilanteissa harjoittelijaakin. Kerkesimme kuitenkin nähdä jonkin aikaa puhelimet tositoimissa ja 

pystyimme jo luomaan omat mielipiteet sen tarpeellisuudesta. Toisaalta me emme näe omaa näke-

mystämme yhtä arvokkaana, kuin kauan virassa olleiden poliisimiesten, joilla on paljon kokemusta 

poliisin työstä. Tätä varten koimme myös tutkimuksemme tarpeelliseksi.  

Alun perin meidän ei pitänyt tehdä tätä opinnäytetyötä kahdestaan, mutta koska olimme molemmat 

harjoittelussa Jyväskylässä, eikä meillä ollut vielä kummallakaan aihetta, päätimme työstää tämän 

yhdessä. Pyörittelimme aiheita ja tämä tuli esille kerran, kun toinen meistä keskusteli perehdyttäjän 

kanssa kyseisestä puhelimesta. Perehdyttäjän mielestä aihe voisi olla jopa hyödyllinen, mutta muis-

tutti, että aineiston kerääminen poliiseilta ei tulisi olemaan helppoa. Otimme kuitenkin haasteen vas-

taan ja olimmekin tyytyväisiä samaamme vastausmäärään. 14 vastausta kyselyssä, joka lähetettiin 

101 poliisille, ei varmaan kuulosta paljolta, mutta olimme varautuneet pahempaankin. Pitää kuitenkin 

muistaa, niin kuin aiemmin sanottiinkin, että näillä kaikilla ei ole Mobipol-puhelinta käytössään, osa 

voi olla lomilla ja osalla sähköpostiviestimme on voinut hukkua muiden sähköpostien joukkoon, ei niin 

tärkeänä. Webropol-järjestelmän mukaan kyselymme oli avattu 27 kertaa ja kyselyyn oli alettu vas-

taamaan 16 kertaa. Tämä voi osoittaa sitä, että monella ei ole ollutkaan aikaa vastata kyselyyn ja 

osalla se on jäänyt kesken esimerkiksi keikalle lähdön vuoksi.  

Jäimme jälkeenpäin miettimään, miten onnistuimme kyselyn tarjonnassa. Saimme neuvoksi mainos-

taa tarpeeksi hyvin kyselyämme sähköpostissa, jotta mahdollisimman moni vaivautuisi avaamaan 

Webropol-linkkimme. Kirjoitimme mielestämme ihan menevän mainosviestin, joka kuitenkin sisälsi 

kaikki tarvittava tieto tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Olisimmeko voineet kuitenkin tehdä 

siitä vielä paremman? Tämä jää kuitenkin täysin arvoitukseksi. Mainostimme sähköpostiviestissä, että 

kyselyyn vastaaminen kestäisi noin 5 - 10 minuuttia, riippuen tekijästä. Arviointimme onnistui, sillä 

vastaukset eivät kestäneet tätä pidempää ja osa vastasi jopa alle viiteen minuuttiin.  

Olimme myös tyytyväisiä kyselyn vastausten kirjoon. Mielipiteitä oli laidasta laitaan ja anonyymina 

vastaajat ehkä myös uskalsivat kertoa oikeat mielipiteensä ilman värikynää. Kyselyn osassa kysy-

myksistä oli vastauslaatikoita, joihin vastaajat pystyivät kirjoittamaan tarkemmin, miten jokin on vai-

kuttanut johonkin. Ajattelimme, että moni ei jaksaisi kirjoittaa niihin mitään, mutta laitoimme ne ihan 

vaan varmuuden vuoksi, jos innokkaita vastaajia löytyisi. Meidän yllätykseksemme suurin osa jaksoi 

vastata vastauslaatikoihin, ja osa jopa hyvinkin kattavasti. Nämä antoivat paljon lisää näkökulmaa. 

Hyödyllisempää on tietää, että jokin on vaikuttanut johonkin ja miten se on vaikuttanut, kuin että tie-

detään vain, että jokin on vaikuttanut johonkin ja sillä se.  

Mielestämme onnistuimme tavoitteissamme hyvin. Saimme selville asioita, joita lähdimme selvittä-

mään ja ehkä jopa loimme jonkun verran arvokasta informaatiota tahoille, jotka saattaisivat olla kiin-

nostuneita tutkimuksen tuloksista. Tämä oli kuitenkin yksi tutkimuksemme päätarkoituksista.  



 

18 

 

Valitsimme käyttää molempia, sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää tutkimusai-

neiston hankkimiseksi ja mielestämme se oli hyvä ratkaisu. Saimme niin prosentuaalista tulosta, kuin 

verbaalistakin. Tässä tutkimuksessa näistä kummastakin oli hyötyä.  

Jatkotutkimus tästä aiheesta olisi varmasti mielenkiintoinen. Olisi hauska nähdä, kuinka käyttökoke-

mukset olisivat muuttuneet, vaikka vuoden kuluttua. Mobipol-puhelin voisi mahdollisesti silloin olla jo 

vähän kehittyneempi ja pari päivitystä rikkaampi. Puhelimen peruskäyttäjätkin olisivat varmasti jo hie-

man kokeneempia puhelimen käytössä ja näin ongelmien määräkin olisi vähentynyt.  

  



 

19 

 

LÄHTEET 

Bryman, A. 1992 Quantitative and qualitative research: Further reflections on their integration. Teok-
sessa S. Hirsmäki & H. Hurme, 2001: Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 
Helsinki, Yliopistopaino, 28-29. 

Haikansalo, Anu & Korander, Timo, 2020, Opinnäytetyöohje. Opinnäytetyön prosessi, toteutus, ja ar-
viointi poliisi (AMK) -tutkinnossa, Poliisiammattikorkeakoulu. 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena, 2001: Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käy-
täntö. Helsinki, Yliopistopaino. 

Hirsijärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004: Tutki ja kirjoita. Jyväskylä. Gummerus 
kirjapaino Oy 

Kaleva: Poliisi kehitti oman "Whatsappinsa" –tietoturvan vuoksi tarvittiin oma sovellus, luettu 
23.04.2021 

Kiiskinen, Hanna: 10/2020 Ensipartion rikospaikkavalokuvien laatu 

ja merkitys rikosprosessissa, Poliisi YAMK, Opinnäytetyö 

Laine Niklas & Luopajärvi Mike: 11/2019, Mobiilikäyttöinen kenttäjohtojärjestelmä, Poliisi AMK, Opin-
näytetyö 

Layder, D. 1993. New strategies in social research. An introduction and guide. London: Polity Press. 
Teoksessa S. Hirsmäki & H. Hurme, 2001: Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-
täntö. Helsinki, Yliopistopaino, 32. 

Mobipol-hanke (Poliisihallitus 2019, POL-2019-33662.) 

Poliisihallitus: Määräys poliisin salassa pidettävien tietoaineistojen käsittelystä (POL-2018-58492, 
3.1.2019) 

Poliisihallitus 2019: Ohjaava kirje - Poliisin operatiiviset mobiilipalvelut ja sovellukset 

tulevat tuotantokäyttöön, aikataulu ja poliisilaitoksille aiheutuvat toimenpiteet. POL-2019-33662 

Poliisihallitus: Ohjaava kirje Poliisin operatiivisten mobiilisovellusten ja kuvaamisen käyttöperiaatteet 
(POL-2020-19164, 02.04.2020) 

Poliisihallitus: Ohje digitaalisesta turvallisuudesta poliisissa (POL-2018-47375, 18.1.2019)  

Poliisihallitus: Poliisin mobiilipalvelut; Käyttöönotto poliisilaitoksissa -Diasarja, 01.04.2020 

Poliisihallitus: Puhelinohje (POL-2019-70527) 

Sisu Mobipol käyttöönotto -diasarja 

Uusitalo, Hannu 2001: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Juva. WSOY 

Valtori, eTUVE-mobiililaitteen rekisteröinti uuteen hallintaympäristöön: Käyttöönotto-ohje KME-
palveluun liitetylle Samsung Android 11 -laitteelle, päivitetty 25.3.2021



 

20 

 

LIITE 1 

Webropol-kysely 
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LIITE 2 

Haastattelukysymykset 

1. Mikä on virka-asemasi ja kauan olet työskennellyt poliisissa? 

2. Mitä työn kuvaasi kuuluu? 

3. Milloin olet saanut Mobipol-puhelimen käyttöösi? 

4. Millaiset olivat ennakko-odotuksesi puhelimesta ja mitä kuulit muiden olevan mieltä asiasta? 

5. Kuinka usein ja missä tilanteissa käytät Mobipol-puhelinta? 

6. Onko uudet työpuhelimet vaikuttaneet mielestäsi työtehtävien hoitamisen tehokkuuteen ja miten? 

7. Ovatko ne vaikuttaneet mielestäsi työturvallisuuteen ja miten? 

8. Onko puhelimen käyttö ollut helppoa, vai oletko huomannut siinä jotain ongelmakohtia? 

9. Miten puhelinta voisi vielä jatkossa kehittää? 

10.  Oletko kokenut Mobipol-puhelimen työssäsi tarpeelliseksi? 

 


