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Selvitys Helsingin kaupungin vihjelinjan tarpeellisuudesta ja toiminnasta

Vihjelinja - työryhmän perustaminen ja tehtävä

Helsingin kaupungin johtajisto asetti työryhmän selvittämään vihjelinjan 
perustamista tammikuussa 2016. Työryhmän nimeksi tuli Vihjelinja –työryhmä.           
Vihjelinjalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka kautta voidaan ilmoittaa kaupunkia 
koskevista epäilyistä rikoksista ja väärinkäytöksistä ja jolla ilmoituksia käsitellään 
järjestelmällisellä tavalla.

Työryhmän tehtävänä on selvittää vihjelinjan perustamisella mahdollisesti 
saavutettavat hyödyt siitä aiheutuvat kustannukset sekä vaihtoehdot vihjelinjan 
tekniseksi toteuttamiseksi ja antaa ehdotus jatkotoimenpiteiksi.

Kaupunki on aina ottanut vastaan vihjeitä kaupunkiin kohdistuvista rikoksista, 
myös nimettömänä. Vihjelinjan mahdollisen käyttöönoton tarkoitus ei ole muuttaa 
tätä käytäntöä, ainoastaan madaltaa kynnystä ilmoittamiseen ja helpottaa 
vihjeiden käsittelyä. Nykyisellään kaupungilla ei ole keskitettyä vihjeosoitetta tai 
toimintamallia eikä käsittelyprosessi ole tunnettu.

Työryhmä on jättänyt mietintönsä johtajistolle 31.8.2016.

Mikä on Helsingin kaupungin vihjelinja?

Helsingin kaupungin vihjelinjalla tarkoitetaan sellaista viestintäkanavaa, jonka 
välityksin voi antaa vihjeen mahdollisesta väärinkäytöksestä, kaupunkiin 
kohdistuvasta rikoksesta. Vihjelinjasta käytetään kansainvälisesti käsitettä 
whistleblowing. 

Työryhmä on pohtinut vihjelinjan kanavan tarpeellisuutta, näkyvyyttä ja 
avoimuutta keskusteluissaan – onko vihjelinjalle tilausta? Olisiko kysymys 
avoimesta internet –sivusta, johon kuka tahansa voisi antaa vihjeen 
väärinkäytöksestä? Vaiko kaupungin sisäinen kanava, jossa vihjeitä voitaisiin 
kirjata ainoastaan intranetin puolelta? 

Tällä hetkellä verottajalla, poliisilla, tullilla ja useammalla muulla julkisella 
toimijalla on oma vihjesivustonsa, mm. työsuojeluhallinnolla voi antaa vihjeen 
harmaasta taloudesta, rajavartiolaitokselle voi ilmoittaa ihmiskauppaepäilystä, 
rajanylikulusta, Pelastakaa lapset ry:lle voi antaa nettivihjeen internetissä 
olevasta lasten hyväksikäyttöön liittyvästä laittomasta sisällöstä.

Väärinkäytökset Helsingin kaupungin toiminnassa
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Kaupungin eettisten periaatteiden mukaan kaupungin toiminnassa ei sallita 
minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai vilpillistä toimintaa, eikä kaupungin omaisuutta 
tai varoja saa käyttää oman edun tavoitteluun. Väitteet tällaisesta toiminnasta 
tutkitaan ja ryhdytään tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa – ohjeen (Ksh 
23.10.2015) mukaan henkilöstön on raportoitava havaitsemansa merkit 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai rikkomuksista esimiehelleen tai muulle 
organisaation osoittamalle taholle. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös 
kaupunginkanslian sisäiseen tarkastukseen. Väärinkäytösten selvittäminen on 
ensisijaisesti esimiesten tehtävä. Sisäinen tarkastus voi kaupungin johdon 
harkinnan mukaan avustaa väärinkäytösten selvittämisessä.

Kaupungilla on tällä hetkellä vuosittain noin 100–250 erilaista rikosasiaa 
käsiteltävänään, joista suurin osa tulee oikeuspalveluille virastoilta, poliisilta. 
Anonyymit viestit on tähän asti saatu nimettöminä ilmiantoina kirjeitse tai 
puhelimitse, joitain Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta. Anonyymejä 
vihjeitä on muutamia vuodessa. Viestit on saatu virastoilta tai postitse. Valtaosa 
anonyymeistä vihjeistä ei johda tutkintapyynnön tekemiseen niiden luonteen tai 
vihjeen puutteellisten tietojen vuoksi. 

Sisäiseen tarkastukseen tulee vuosittain muutamia väärinkäytöksiä koskevia 
yhteydenottoja. Kevään 2016 aikana sisäinen tarkastus on saanut viisi 
yhteydenottoa, joista sähköpostitse on tullut kolme, puhelimella ja postitse yksi 
nimetön kirje. Yhteydenottajina on ollut kahdessa tapauksessa kaupungin 
esimiesasemassa ollut työntekijä, kahdessa tapauksessa kaupungin tarjoamien 
palvelujen asiakas. Yhteydenotot ovat koskeneet korruptio- tai petosepäilyä, 
virka-aseman väärinkäyttöä tai huonoa, asiakkaan tarpeita vastaamatonta 
asiakaspalvelua. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on sisäiseen tarkastuksen 
tullut silloin tällöin joku yksittäinen nimetön yhteydenotto. Valitettavasti nämä 
yhteydenotot ovat olleet tiedoiltaan niin huonolaatuisia ja puutteellisia, että ne 
eivät ole johtaneet tulokselliseen tarkastukseen.

Miksi vihjelinjaa tarvitaan? Mihin ongelmaan ollaan vastaamassa?

Vihjelinja keventäisi ja alentaisi vihjeiden ilmoittamisen kynnystä. Se ohjaisi kaikki 
virastoille, kaupungin toimijoille tulevat vihjeet yhteen paikkaan. Mahdollisista 
väärinkäytöksistä saataisiin näin tehokkaammin tietoa ja ilmoituksia saataisiin 
ehkä aiempaa enemmän jo sellaisessa vaiheessa, että puuttuminen olisi 
helpompaa ja vahingot jäisivät pienemmiksi. 

Työryhmä kartoitti virastoille saapuneiden vihjeiden määrää ja laatua kyselyllä 
19.4.2016. Kyselyssä tiedusteltiin vuosittain saapuvien vihjeiden määrää, 
saapumismuotoa (sähköposti, puhelu, kirje, muu), sitä mitä ilmoitus on koskenut 
(esim. harmaata taloutta, virka-aseman väärinkäyttöä), kuka ilmoituksen teki ja 
ovatko ilmoitukset johtaneet jatkotoimenpiteisiin (tutkintapyyntö, tutkittu sisäisesti) 
ja jos ilmoitus ei johtanut toimenpiteisiin, mikä oli syynä. 

Vastauksia saatiin 16, vastausprosentti lähenteli viittäkymmentä. Aivan kaikille 
virastoille ei kyselyä lähetetty, pienimmät toimijat jätettiin kyselyn ulkopuolelle. 
Vastauksista ilmeni, että kymmenen vastaajan osalta vihjeitä ei oltu saatu 



Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

3 (15)

 
1
5

lainkaan. Ne, jotka olivat saaneet vihjeitä, olivat saaneet niitä yksittäisiä 
kappaleita. Vihjeitä virastot olivat saaneet palautejärjestelmän kautta, 
sähköpostilla tai oman selvitystyön tuloksena. Vihjeet olivat käsittäneet 
sähköpostivalituksia asiakkailta, vihjeitä väärennöksistä, virka-aseman 
väärinkäyttöepäilyjä, asiakasväitteitä tyyliin ”Viraston työntekijöitä on lahjottu”, 
vilppiepäilyjä, vihjeitä luottokortin väärinkäytöstä tai vahingonteosta. 

Vastauksista päätellen vihjeitä saadaan virastoissa vuosittain marginaalinen 
määrä, kokonaisuutenakin arvioiden näitä käsitellään kaupungissa muutamia 
vuosittain. Virastojen vastauksista voi myös päätellä, että vihjeiden käsittelyn 
ohjaaminen toimii melko hyvin – rikoksiin liittyvät vihjeet osattiin toimittaa 
oikeuspalveluille tutkittavaksi. Kovinkaan merkittävistä teoista vihjeitä ei oltu 
saatu.

Vihjelinjan merkitys Helsingin kaupungille

Vihjelinjan merkitystä on hankala ennustaa, on mahdollista että sen konkreettiset 
hyödyt jäävät vähäisiksi, mahdollisesti ennalta ehkäiseväksi toiminnoksi. 
Toisaalta on mahdollista, että työkaluna vihjelinja auttaa selvittämään ja 
ehkäisemään väärinkäytöksiä merkittävällä tavalla. 

Työryhmä on painottanut ajatusta siitä, että mikäli vihjelinjasta aiotaan saada 
konkreettista hyötyä, menettelyn tulee olla hyvin selkeä ja prosessit hiottuja. 
Vihjelinjaan liittyy kuitenkin riskejä asioiden ohjautuvuuden, selvittämättä 
jäämisen, lisätietojen hankkimisen/saamisen tai toisen viranomaisen 
tehtäväkentän suhteen, mikäli tiedot annetaan anonyymisti eikä henkilö 
välttämättä ymmärrä asemaansa asianomistajaksi rikosasiassa. 

Jotta merkitystä voidaan tarkemmin arvioida työryhmän mielestä vihjelinjaa tulee 
pilotoida. Näin saadaan tarkempaan tietoa vihjelinjan mahdollisesta 
merkityksestä Helsingin kaupungille. 

Whistleblowing mekanismeja muualla 

Työryhmällä oli käytettävissään Transpanrency internationalin Anti-corruption 
helpdesk – whistleblowing mechanisms in municipalities –artikkeli, jossa käydään 
läpi hyviä esimerkkejä vastaavasta toiminnosta eri puolilla maailmaa. Artikkelin 
mukaan kunnilla on potentiaalinen riski joutua korruption kohteeksi, sillä kunnissa 
hallinnoidaan suurta määrää julkisia varoja ja päätöksenteko vaikuttaa 
kansalaisiin monilla tasoilla. Keskitetty valta osaltaan mahdollistaa korruption. 

Hyvän whistleblowing –käytäntö syntyy artikkelin mukaan kansallisella ilmoittajaa 
suojelevalla whistleblowing- lainsäädännöllä, turvallisella raportointikanavalla ja 
tehokkaalla ilmoittajan suojelulla on tärkeä merkitys. Yleisin malli kunnissa on 
sellainen, että whistleblowing kanava on auki sekä henkilöstölle että kuntalaisille. 

Artikkelissa todetaan, että työntekijöiden rohkaiseminen ilmoittamaan korruptiosta 
ja väärinkäytöksistä organisaationsa sisällä on osoittautunut hyväksi tavaksi 
estää suurempia taloudellisia vahinkoja. Väitettä ei kuitenkaan ole perusteltu 
erityisemmin esimerkiksi kyselyiden, saatujen tilastojen tai tutkimusten valossa. 
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Vihjeenantajien rooli on tärkeä, sillä he ovat hyvin asemoituneita jäljittääkseen 
korruptiota organisaationsa sisällä. Toisaalta vinkinantajat säännöllisesti 
kohtaavat epäoikeudenmukaista kohtelua, heillä on riski tulla irtisanotuksi, 
kiusatuksi tai muuten epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. 

Artikkelin mukaan julkisella sektorilla whistleblowing on tärkeä valvonnan muoto, 
se voi täydentää olemassa olevia raportointitapoja ja se myös vähentää riskiä 
korruptiotyyppisen toiminnan jatkumisesta. 

Kunnissa whistleblowing –mekanismin tulee noudattaa kansallista lainsäädäntöä, 
tarjota tarvittava suoja ilmoittajille, mielellään mahdollistaa valituskanava koskien 
ilmoittamista/ilmoituksia, tarjota vakaita ja toteutuskelpoisia rangaistuksia mikäli 
ilmoittajan kiusaamista tapahtuu. 

On hyvä jos vihjeiden antamiselle on tarjolla useita kanavia puhelimesta 
sähköpostiin, webbisivuihin, online-portaaleihin, palautepostilaatikoihin kuin myös 
mahdollisuus kasvokkain ilmoittamiseen. Yhtä hyvin kuin sisäisiä kanavia, 
ulkoisia pitäisi olla ainakin yksi. On tärkeää, että kaikki ilmoitukset on mahdollista 
tehdä anonyymisti, että vastaanottava organisaatio pystyy turvaamaan viestin 
anonymiteetin, mikäli ilmoittaja sitä toivoo. Toisaalta on havaittu että todella 
anonyymi raportointi tekee vaikeaksi seurata tai ylipäänsä tutkia asiaa. Vihjeiden 
käsittelyn resursoinnilla on merkitystä samoin kuin sen varmistamisella että 
prosesseissa roolit ovat kaikille selviä. 

Cape Townissa, Etelä-Afrikassa on käytössä virallinen anti-korruptio linja, joka 
sallii anonyymit ilmoitukset korruptiotapauksissa. Linja on toteutettu 24/7 
avoimena puhelinlinjana. Henkilökunta on koulutettua. Vuosina 2014–2015 
raportoitiin, että 20% ilmiannoista koski laitonta ja korruptoitunutta toimintaa. 
Vuoden loppuun mennessä laitonta ja korruptoitunutta toimintaa koskevien 
ilmiantojen määrä nousi 76 %. 

Sacramentossa, Yhdysvalloissa on niin ikään käytössä vihjelinja. Vuodesta 2012 
hotline on ollut ”Office of the city auditorin” vastuulla. Linja on auki 24 tuntia 
vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Linjalle voivat kuntalaiset ja kunnan 
virkamiehet ilmoittaa epäilyistään koskien petosepäilyä, pahoinpitelyjä, 
väärinkäytöksiä. Linja käsittää useita ilmoittamisen muotoja 
puhelinilmoittamisesta kaavakkeisiin ja viranomaiselle henkilökohtaisesti 
ilmoittamiseen. Hotlinen kautta ilmoittajille on mahdollista tehdä ilmoitus 
anonyymisti. Linjalle tulevat ilmiannot luokitellaan niiden taloudellisen intressin 
mukaan. Ne vihjeet, jotka käsittävät turvallisuusriskin, vahinkoarvio on 75 000 
dollaria tai enemmän, saavat korkeimman riskistatuksen. 

Vihjelinjan teknisen toteutuksen toiminnallinen arvio

Maaliskuussa tietotekniikka- ja viestintäosaston projektipäällikkö Joonas 
Pekkanen esitteli työryhmälle kaupungilla jo toimivaa palautejärjestelmää ja sen 
toiminnallisuuksia. Kaupungille tulee vuodessa noin 50.000 palautetta. Suurin 
osa palautteista tulee hel.fi/palaute –sivuston kautta, mutta virastoilla on myös 
omia alalomakkeita omilla sivuillaan. Osa palautteista tulee myös kolmannen 
osapuolen välittäminä (avoin rajapinta), puhelimitse tai sähköpostitse. 
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Kaupungilla olevaa palautejärjestelmää käytetään jo luottamukselliseen 
viestintään ja palautteita voidaan siirtää suoraan käsittelevälle organisaatiolle. 

Työryhmällä oli käytössään katsaus Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, 
palautteiden käsittelyyn, sisältöihin ja annettuihin vastauksiin (Outi Rissanen, Eeli 
Wordman ja Heli Rantanen 15.12.2015). 

”Katsauksen mukaan palautteen antamisen näkökulmasta suurin ongelma 
Helsingissä on aiemmin ollut se, että palautteen antajan on käytännössä pitänyt 
tuntea kaupungin organisaatiorakennetta ja vastuualueita voidakseen osoittaa 
palaute oikeaan paikkaan. Kun palautejärjestelmää lähdettiin suunnittelemaan, 
oli itse käsittelyjärjestelmän rakentamisen lisäksi tärkeää organisoida koko 
palautekäsittely uudestaan. Kaupunginkanslian Virka-infon yleisneuvonta on 
taho, joka ohjaa yleisen palautelomakkeen (www.hel.fi/palaute) kautta tulleen 
palautteen virastoihin, joissa jokaisessa on oma keskitetty 
palautekäsittelijäryhmänsä. Karkeasti noin kolmannes palautteesta tulee nykyisin 
yleisen palautelomakkeen kautta, sähköpostin ja ulkopuolisten palautekanavien 
kautta.

Palautejärjestelmä on kanava ehdotuksille, vikailmoituksille, kysymyksille, 
mielipiteille, kiitoksille ja moitteille. Keskitetyt käsittelijät joko vastaavat itse tai 
ohjaavat viestit oman virastonsa asiantuntijalle vastattavaksi ja tarvittaessa 
käsiteltäväksi viraston jatkoprosesseissa (mm. rakennusvirasto siirtää osan 
palautteista toimenpidejärjestelmäänsä Aspaan). Palautejärjestelmän tärkeä 
ominaisuus on käsittelyprosessin seurantamahdollisuus sekä sisäinen 
läpinäkyvyys: kun kuntalaisen viesti kerran tulee järjestelmään, sille tehtyjä 
toimenpiteitä voi seurata ja tarvittaessa raportoida. Osa palautteesta myös 
julkaistaan, joko hel.fi-sivuilla ja palvelukartalla tai sitten missä tahansa 
kaupungin avointa Open 311-rajapintaa hyödyntävässä palvelussa.

Palautejärjestelmään saapuneiden palautteiden kokonaismäärä tarkastelujakson 
ajalta on yhteensä 15 574. Rakennusvirasto (HKR) vastaanottaa eniten 
palautetta kaikista Helsingin kaupungin virastosta. Tarkastelujakson aikana HKR 
vastaanotti 6988 palautetta, mikä on 44,9 % kaikesta kaupungin 
palautejärjestelmän kautta vastaanottamasta palautteesta. Toiseksi eniten 
palautetta vastaanottaa sosiaali- ja terveysvirasto (SOTE) (2662 kpl) ja 
kolmanneksi kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) (1495 kpl). Muiden suurimpien 
palautteensaajien vastaanottamat määrät olivat: kaupunginkirjasto (KIR) 701 
palautetta, liikuntavirasto (LV) 600 palautetta, varhaiskasvatusvirasto (VAKA) 445 
palautetta ja ympäristökeskus (YMK) 336 palautetta. Muiden Helsingin kaupungin 
24 viraston vastaanottama palautemäärä on 15,1 % kaupungin kaikesta 
palautteesta.”

Helsingin kaupungin palautejärjestelmässä palautteen tyypit ovat kiitos, ilmoitus, 
reaktiot, ideat, tietopyynnöt ja palvelupyynnöt. Tyypittely toimii palautteen 
organisoimisen keinona. 

Työryhmä keskusteli mahdollisuudesta toteuttaa vihjelinja palautejärjestelmän 
kautta. Koettiin, että tässä olisi synergisiä ja taloudellisia etuja. Jo olemassa 
olevalle rajapinnalle voitaisiin luoda lomake, jonka kautta ilmoittaminen olisi 
helppoa. Ilmoittajien ja heidän nimeämiensä väärinkäytöksistä epäiltyjen 
työntekijöiden suojelemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että tieto ilmiannosta ja 
siihen liittyvistä henkilöistä on mahdollisimman suppean piirin tiedossa. Olisi 

http://www.hel.fi/palaute
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perusteltua, että   vihjelinjan tiedot tulisivat suoraan Siston ja Oiken nimetyille 
henkilöille.

Taloudellinen arvio vihjelinjasta

Työryhmä on keskustellut vihjelinjan toteutustavasta ja sen taloudellisuudesta. 
Kustannusarviota on hyvin vaikea esittää kun päätöstä toteutusmuodosta ei ole 
tehty. Mikäli vihjeiden vastaanottamista jatkettaisiin samaan tapaan kuin 
aiemmin, jossa vihjeet saadaan virastoilta ja postitse, kustannukset jäävät 
nykyistä vastaavalle tasolle. Mikäli kysymys olisi kaupungin sisäisestä tai kaikille 
kuntalaisille suunnatusta vihjelinjasta, arviota vihjelinjan luomisen kustannuksista, 
resursoinnista on mahdotonta tässä vaiheessa esittää, sillä saatavien vihjeiden 
määrää ja laatua on hyvin vaikea ennustaa. Järjestelmän ylläpidon 
kustannuksista on niin ikään hyvin vaikea esittää arviota. 

Käytännössä kustannusarvion laskemisen perustaksi todennäköisesti tarvittaisiin 
pilotointijakso .Työryhmä arvioi, että nykyisen palautejärjestelmän avulla 
toteutettuna sellaisen lomakkeen, jolla voidaan lähettää rajatulle käsittelyryhmälle 
vihje joko antamalla tiedot tai ilman yhteystietoja, tekninen toteutus maksaisi 
arviolta 5000 euroa (alv 0%). 

Käytännön esimerkkejä vihjelinjasta

Vihjelinja –työryhmä kuuli verottajan ja Kesko Oyj:n edustajaa heillä käytössä 
olevista tavoista ilmoittaa vihjeistä. Organisaatioiden vihjelinjat osoittautuivat 
luonteiltaan, prosesseiltaan ja tarpeiltaan melko erilaisiksi. Verottajan vihjelinja 
toimii ensisijassa verovilppien ilmoittamisessa ja verottaja itsenäisesti tutkii 
vihjeet ja asettaa niistä mahdolliset sanktiot. Keskolla taas vihjeiden antaminen 
perustui selkeästi liiketaloudellisen toiminnan tehostamiseen. 

Verottajalla on erillinen nettilomake vihjeiden vastaanottamiseen. Työryhmä kuuli 
Heimo Säkkistä 27.4.2016 aiheesta Verovilpit kuriin porukalla, ilmiannot ja 
verontarkastusaloitteet osana harmaantalouden torjuntaa. Verottaja on 
keskittänyt impulssien käsittelyn valtakunnalliseksi toiminnoksi ja sen 
hallinnollinen sijoituspaikka on Uudenmaan verotarkastusyksikkö. Verottaja otti 
vuonna 2015 käyttöön nettilomakkeen, sillä poliittiset päättäjät edellyttivät 
valmiutta vastaanottaa vihjeitä netin kautta. Vihjetiedon antamiseen tarkoitettu 
nettilomake on sijoitettu vero.fi palvelusivustolle. Impulssitietokanta perustuu 
Sharepoint –pohjaiseen ratkaisuun. Verottajan nettilomakkeella saamien tietojen 
käsittely on monipolvinen. Tiedot siirtyvät määrämuotoisena sähköpostina siirto-
ohjelmaan, josta Sharepoint tietokantaan, josta käsittelijä aktivoi rivin, joka avaa 
käsittelypohjan jossa tietoja muokataan. Tietokantaa hallitaan näkymien avulla ja 
jokaisen tallennuksen jälkeen muodostuu versio, joka on katseltavissa 
versiohistoriassa. Tapauksista muodostuu sähköinen arkisto ja jokaisessa 
tapauksessa on linkki arkistoon. Vihjeiden käsittelyaika voi vaihdella suuresti, 
keskimääräinen tavoite on noin 8 kpl per henkilötyöpäivä. Vihje voi käynnistää 
verohallinnossa tutkinnan, jossa tehtyjen tosiasioihin perustuvien havaintojen 
perusteella voidaan tehdä verotusesityksiä.

Säkkisen mukaan verotuksessa ei tarvita tietoa vihjeen antajasta. 
Nettilomakkeella vihjetieto annetaan aina anonyyminä ja lisätietoja voidaan kysyä 
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vain jos lomakkeella on ilmoitettu vapaakentässä yhteystiedot. Lomakkeeseen ei 
voi liittää liitteitä eikä vihjeistä anneta palautetta. 

Kesko Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimiin kahdeksassa eri maassa. 
Keskolla on niin ikään henkilökunnan palautekanava, joka ei ole julkinen. 
Toiminto on sähköpostiosoite, jonka kautta voi viestiä anonyymisti. Keskolla viesti 
menee suoraan sisäiselle tarkastukselle ja lakiasiainjohtajalle. Tällä hetkellä 
Kesko pyrkii uudistamaan toimintoa ja käy neuvottelua SpeakUp –nimisen 
palveluntarjoajan tarjoamasta alustasta. Tarkoitus on ostaa koko palvelu 
ulkopuolelta. Mainittu yritys on kansainvälinen toimija, joka tarjoaa 
nettisivustoineen kokonaisratkaisua, joka käsittää myös koulutetut haastattelijat, 
jotka voivat olla jälkikäteen yhteydessä vihjeen antajaan lisäkysymysten 
tekemiseksi ja annettujen tietojen täsmentämiseksi. 

Keskolla on huomattu, että vaikka vihjeen epäilystä voi tehdä anonyymisti, oman 
nimen käyttämiseen kannattaa rohkaista – se tekee tutkinnasta jouhevampaa ja 
lisätietojen saamisen mahdolliseksi. Samalla poistuu mahdollisuus käyttää 
vihjelinjaa kiusantekoon, sillä on huomattu että toisinaan kilpailullisista syistä 
vihjeenantopalvelua voidaan pyrkiä käyttämään kilpailijan harmiksi. Kaikki tehdyt 
ilmoitukset arvioidaan huolella, holistisesta näkökulmasta. Ilmoituksia tulee jonkin 
verran, ei kuitenkaan joka päivä, vaan hyvin maltillinen määrä. Vihjeet koskevat 
reklamaatiota tuotteesta tai asiakaspalvelusta, rikoksista tai epäillyistä 
väärinkäytöksistä raportteja ei tule, ne menevät suoraan poliisille. Kesko pitää 
tärkeänä hyvää viestintää mainitunkaltaisissa palveluissa. 

Vihjeen antajan anonymiteetin suojaaminen

Transparency Internationalin mukaan hyvä vihjelinjakäytäntö perustuu vihjelinjaa 
koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön, joka suojaa ilmoittajan anonymiteettiä ja 
turvallisuutta. Tämä on tärkeää, koska korruption ja väärinkäytösten ilmoittajat 
ottavat suuren riskin. He kohtaavat säännöllisesti ahdistelua, pelottelua, 
irtisanomisuhkaa jne. Transparency Internationalin  Anti-corruption helpdeskin 
keräämistä viidestä esimerkistä kuntien whistleblowing-kanavista kahden 
kohdalla; Sacramento, USA ja Milano, Italia mainittiin, että ne perustuivat 
osavaltion tai valtion lainsäädäntöön. Manchesterin, UK osalta mainittiin, että 
vihjelinjasivustolla ohjattiin ilmoittajat, jotka eivät halunneet ottaa riskiä raportoida 
suoraan työnantajalleen, ottamaan yhteyttä alueellisiin ja kansallisiin 
vaihtoehtoihin. Muiden kahden esimerkin kohdalla ei ollut tietoa siitä, miten 
ilmoittajien turvallisuutta suojeltiin.

Verottajan ”ilmoita epäillystä verovilpistä” sivustolla todetaan, että ”Julkisuuslain 
mukaisesti Verohallinnon on pääsääntöisesti annettava tieto vihjeen sisällöstä, 
jos henkilö tai asianosainen, jota vihje koskee, pyytää sitä.”. ”Ilmoita epäillystä 
verovilpistä” sivustolla vihjetieto annetaan aina anonyymina. Mikäli ilmoittaja on 
merkinnyt lomakkeen lisätietoihin omat tietonsa, on verottajan julkisuuslain 
perusteella annettava verovelvolliselle tieto vihjeen antajasta.

Poliisilla on Nettivinkki, jolla harmaaseen talouteen tai korruptioon liittyvän vihjeen 
voi antaa joko nimettömän tai antamalla yhteystietonsa niille varatussa kohdassa. 
Lisäksi käytössä on vihjepuhelin ja sähköposti. Nettivinkin välityksellä voi jättää 
poliisille ei kiireellisiä ilmoituksia. Sivustolla ohjataan tekemään rikosilmoitukset 
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sähköistä rikosilmoitusta käyttäen. Helsingin poliisilaitos uutisoi vihjesähköpostin 
ja vihjepuhelimen käyttöönotosta 2013. Tuolloin rikostarkastaja Ilkka Koskimäki 
kertoi Helsingin Sanomissa, että poliisi haluaa madaltaa kynnystä ilmoittaa 
väärinkäytöksistä poliisille ilman, että vihjeen antaja joutuisi asiassa esimerkiksi 
todistamaan tai muutoin toimimaan. Poliisi toivoo, että ilmoittaja kertoo vihjettä 
ilmoittaessaan yhteystietonsa. Tämä helpottaa vihjeen tarkastamista, koska 
vihjeen antajalta voidaan kysyä lisätietoja vihjeeseen liittyen. Koskimäen mukaan 
poliisilaki velvoittaa suojaamaan vihjeen antajan henkilöllisyyden.

Keskon uuden whistleblowing-kanavan käyttöönotto kaikissa yhtiön 
toimintamaissa perustuu EU-tasoiseen pörssiyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. 
Tarkoitus on ostaa palvelu hollantilaiselta toimijalta. Kyseessä on 24/7 
periaatteella toimiva kokonaisratkaisu puhelinpalveluineen ja nettisivustoineen. 
Palvelu sisältää myös koulutetut haastattelijat, jotka voivat olla jälkikäteen 
tutkinnan eri vaiheissa yhteydessä vihjeen antajaan lisäkysymysten tekemiseksi 
ja annettujen tietojen täsmentämiseksi.

Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa arvopaperimarkkinalakia. Tässä 
yhteydessä lakiin tulisi myös säädökset liikkeellelaskijan velvollisuudesta 
järjestää sisäinen menettely finanssimarkkinoita koskevien epäiltyjen rikkomusten 
ilmiantamiseksi riippumattoman kanavan kautta eli whistleblowing-menettely.

Uudessa kuntalaissa ei ole säännöksiä vihjelinjasta eli whistleblowing-
menettelystä. Kaupunkia koskee julkisuuslaki, jonka perusteella tiedot 
ilmoittajasta on annettava asianosaiselle pyydettäessä. Mikäli Helsingin kaupunki 
perustaa whistleblowing-kanavan tai vihjelinjan, kanavan kautta on kerättävä vain 
anonyymien vihjeidenantajien ilmoituksia. Sivulle on myös tavalla tai toisella 
laitettava varoitus siitä, että mikäli vihjeen antaja jättää yhteystietonsa, ne on 
annettava pyydettäessä myös vihjeen kohteelle.

Kun vihjelinja on luotu, kuka omistaa prosessin? Mitä seuraa kun vihjeitä tulee? Mitä niille tehdään?

Työryhmä on pohtinut vihjelinjan toiminnallisuutta lähinnä olemassa olevan 
palautejärjestelmän valossa. Käytännössä vihjeet saataisiin todennäköisesti 
sähköisenä palautejärjestelmän kautta. Koska vihjelinjan kautta saatetaan saada 
arkaluontoista aineistoa, jonka todenperäisyydestä ei ole varmuutta, ja koska 
kaupungin on työnantajana suojeltava työntekijöidensä mainetta ja turvallisuutta, 
on perusteltua, että vihjelinjan kautta saatava aineistoa pääsee näkemään 
mahdollisimman tiukasti rajattu pieni asiantuntijaryhmä. Tämän vuoksi vihjelinjan 
kautta saatavat ilmiannot ohjataan suoraan oikeuspalveluun ja sisäiselle 
tarkastukselle. Kaikki vihjeet käsitellään. Koska kysymys on pitkälle 
mahdollisesta esitutkinta-aineistosta, palautetta vinkin antajalle ei toimiteta. 
Salassapitoa koskevat säännökset tulevat huomioitavaksi koko prosessin ajan. 

Tällä hetkellä vuosittain vihjeitä saadaan muutamia. Vihjelinjan avaamisen 
seurauksia saatavien vihjeiden määrään on vaikea arvioida, mahdollista on että 
vihjeiden määrä lisääntyisi dramaattisesti. Vihjelinjaa joudutaan pilotoimaan 
aluksi, jotta voidaan tarkemmin ennustaa sen tarvitsema resursointi ja muokata 
toiminnallisuuksia tarpeita vastaavaksi. 

Ennen ilmiantojen varsinaisen tutkinnan aloittamista vihjeet pitää arvioida eri 
näkökulmista ja päättää niiden jatkokäsittelystä. Hyvänä käytäntönä voidaan 
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pitää vihjeiden arviointia moniammatillisessa työryhmässä, jossa ovat edustajat 
oikeuspalveluista, sisäisestä tarkastuksesta ja mahdollisesti myös 
henkilöstöosastolta. Moniammatillinen lähestyminen auttaa arvioinnissa 
identifioimaan ilmiannon erilaiset mahdolliset seuraukset ja siten myös 
asettamaan tutkintaprosessille, sen tuottamalle aineistolle ja lopputulokselle 
vaatimuksia ja näin edistämään ilmiantojen tuloksellista käsittelyä. Työryhmä 
luokittelisi vihjeet eri luokkiin, joita voisivat olla esimiesten selvitettäviksi 
lähetettävät, sisäisen tarkastuksen tutkintaan tulevat ja hylätyt vihjeet.

1) Vihje 2) 
Moniammatilline
n työryhmä

5) Hylätty
3) Sisäinen 

tarkastus: tarkastus, 
raportti johdolle

 4) Esimies 
selvittää tai 

tarkastussuunnitel
ma

6) Lisätutkinta 7)Jatkotutkinta:Oike
uspalvelut/Sisäinen 

tarkastus

9) 
Oikeuspalvelut: 
tutkintapyyntö

8) Vihje 
arkistoidaan 

10) Tarkastus-
suunnitelma tai 
tutkintapyyntö

1. Vihje
Vihje saapuu kaupungin vihjelinjan kautta.

2. Moniammatillinen työryhmä

Moniammatillinen työryhmä luokittelee saadun vihjeen kolmeen eri luokkaan;

3.  Sisäinen tarkastus.

A- luokkaan kuuluvat sellaiset vihjeet, joita voidaan pitää luotettavana ja jotka 
viittaavat merkittäviin väärinkäytöksiin ja/tai huomattaviin taloudellisiin 
menetyksiin. A- luokan vihjeet edellyttävät aina välitöntä tarkempaa tutkimista, 
joten sisäinen tarkastus aloittaa välittömästi tarkastuksen ja raportoi kaupungin 
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johdolle väärinkäytösepäilyn tarkastuksen aloittamisesta ja sen seurauksista 
sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman toteutumiselle. 

4.  Esimiehen selvitettävät

B- luokkaan kuuluvat vihjeet joiden todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä ja jotka 
viittaavat väärinkäytöksiin ja/tai taloudellisiin menetyksiin. B- luokan vihjeet 
edellyttävät tarkempaa tutkimusta, mutta tutkimuksen perusteella käsittely 
voidaan siirtää esimiehen selvitettäväksi tai esim. osaksi sisäisen tarkastuksen 
tarkastussuunnitelmaa. 

5.  Hylätty

Vihjeet joiden todenperäisyys on vähintäänkin kyseenalainen tai joista ei koidu 
kaupungille vähäistä suurempaa haittaa. Luonteeltaan epämääräisiä ja huonosti 
esitettyjä. 

6. Lisätutkinta 

Lisätutkinnan perusteella sisäinen tarkastus arvioi tarkemmin vihjeen 
paikkansapitävyyttä. Lähtökohtaisesti A- luokan vihjeen ollessa kyseessä voidaan 
olettaa, että ilmoitus ei ole aiheeton, eikä näin ollen voi päätyä hylätyksi. 

Mikäli vihje luokitellaan A- luokan vihjeeksi, mutta jonka tarkempi tutkimus 
osoittaa astetta lievemmäksi, siirretään vihjeen käsittely kohdan 7 mukaiseksi.

Jos vihjeen käsittely paljastaa selkeästi vakavia laiminlyöntejä, väärinkäytöksiä 
tai muita seikkoja, joilla on rikosoikeudellisia seuraamuksia, vihjeen käsittely 
siirretään kohdassa 9 esitettyihin jatkotoimenpiteisiin.

7.  Jatkotutkinta

B- luokan vihjeen tutkinnan perusteella vihje voidaan siirtää hylättyihin vihjeisiin, 
jolloin vihje arkistoidaan.

Esimiehet selvittävät heille ohjatut ilmiannot ja tarvittaessa turvautuvat 
henkilöstöhallinnon ja oikeuspalveluiden apuun.

Mikäli sisäisen tarkastuksen tutkinnan myötä havaitaan puutteita toimintatavoissa 
tai ohjeistuksessa, eikä poikkeamien välitön korjaaminen ole ehdottoman tärkeää 
pikaisella aikataululla, asian prosessointi siirretään sisäisen tarkastuksen 
tarkastusaihesalkkuun, jolloin se käsitellään ko. prosessin myötä.

Mikäli tutkinnassa havaitaan merkittäviä väärinkäytöksiä, törkeitä laiminlyöntejä 
tai jopa rikollista toimintaa, siirrytään käsittelyn osalta toimimaan kuten kohdassa 
9 (jatkotoimenpiteet)

8. Arkistointi

Vihjeet, jotka ovat epämääräisiä tai muuten jatkotoimenpiteitä aiheuttamattomia 
arkistoidaan. Arkistoinnin tarkoituksena on mahdollistaa eri organisaatioihin 
kohdistuneiden epäilyjen tai huomautusten tilastointi, jonka voitaisiin suoda 
vaikuttavan sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman laatimiseen.
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Eli jos jostain yksiköstä tulee huomattavasti palautetta, olisi perusteltua ottaa ko. 
yksikkö tarkastussuunnitelmaan mukaan. (ei savua ilman tulta, tai edes 
jonkinlaista kytemistä)

Jatkotoimenpiteet

Mikäli tutkinta antaa aihetta, käy sisäinen tarkastus asiasta keskusteluja 
oikeuspalveluiden kanssa ja mahdollisesti myös henkilöstöosaston kanssa. 
Sisäinen tarkastus tiedottaa kaupungin johdolle tutkinnan etenemisestä. Tästä 
eteenpäin prosessin etenemisestä ei tässä yhteydessä kuvata enempää.

Tarkastussuunnitelma

Sisäinen tarkastus laatii vuosittain tarkastussuunnitelman tulevista 
tarkastuskohteista. Tämän palautejärjestelmän kautta saapuneet kiireettömät 
poikkeamat kirjataan tarkastusaihesalkkuun, joiden kautta poikkeamiin voidaan 
puuttua kohtuullisen ajan kuluessa.

Jatkokehityskohdat

Tapauskohtaisesti harkitaan onko lisätutkinnalle tarvetta tai kääntääkö esimies 
tapauksen käsittelyn oikeuspalveluille (kohdat 6 ja 7). Mikäli on aihetta epäillä 
rikosta, on aina syytä konsultoida oikeuspalveluita ennen asian eteenpäin 
siirtämistä tai päättämistä. Väärinkäytöksen kohdentuessa monella tavalla, 
tapauskohtaisesti harkitaan erikseen otetaanko tutkintaan mukaan esimerkiksi 
virastoa, vai toimitetaanko asia jatkokäsittelyyn poliisille. 

Työryhmä on arvioinut toimintamalleja ja keskusteluissa nousseeksi 
toimintamalliksi on pitkälle muodostunut palautejärjestelmän kautta saatujen 
vihjeiden ohjautuminen oikeuspalveluille ja sisäiselle tarkastukselle. Selkeät 
ilmoitukset rikoksista ohjattaisiin suoraan poliisille.

Onko vihjelinja kaupungin sisäinen, kaupungin ja sidosryhmien välinen vaiko kaikille kuntalaisille avoin 
ilmoituskanava?

Kaupungin sisäinen ilmoituskanava tavoittaisi noin 40 000 kaupungin työntekijää. 
Ulkoisena ilmoituskanavana se tavoittaisi Helsingin metropolialueen asukkaat, 
1 438 750 henkilöä. 

Mikäli kanava olisi kaikille kuntalaisille avoin, riskit sille että muutoin esitutkintaan 
tai poliisille tehtävät ilmoitukset saapuvatkin kaupungille, merkittävästi 
suurenevat.  Ilmoittaja ei kaupungin tehokkaastakaan viestinnästä huolimatta 
välttämättä ymmärrä rajaa siinä, koska teosta ilmoitetaan poliisille ja koska 
asianomistajalle. Tämä raja ei ole aina ilmeinen poliisillekaan, saati 
asianomistajalle. Samalla tavalla verottajalle tehtävät verovilppi-ilmoitukset 
mahdollisesti lisääntyvät kaupungin palautekanavassa nimenomaan 
ilmiantokanavan vuoksi. 

Nimettömät ilmiannot rikoksista, joissa näyttö jää puutteelliseksi ovat myös 
ongelma siinä mielessä, että Helsingin kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista 



Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

12 (15)

 
1
5

tehdä tutkintapyyntöjä, mikäli näyttö ei riitä epäilyn tueksi. Poliisille ilmiantoja ei 
voi suoranaisista rikoksista anonyymisti tehdä. Anonyymissa tapauksessa 
saattaa olla, että ilmoittajan intressissä on saada asia tutkintaan – hänellä ehkä 
on lisätietoja, joita ei anonymiteetin vuoksi saada tai poliisilla saattaa olla sellaisia 
tietoja, joiden perusteella asia edistyisi rikostutkintaan. Nämä ovat kuitenkin 
kaupungille ”näkymättömissä”. Vinkkikanavan suhteen tulee myös ratkaista se 
kysymys miten nämä ilmiannot siirtyisivät poliisille. Käytännössä on niin, että 
poliisi ottaa tutkintaansa asiat ainoastaan tutkintailmoitusten kautta. 

Käytännössä on kokemusta siitä, että vihjelinjaa käytetään haitantekoon – toisin 
sanoen pyritään haitantekoon kilpailijaa kohtaan. Tämä pitää myös huomioida 
kaupungin mahdollisessa vihjelinjassa. Kilpailija tapauksessa tekee kilpailutuksen 
voittaneesta jatkuvia reklamointeja ja ottaa yhteyttä useampaan tahoon antaen 
ymmärtää, että asiassa saattaisi olla mahdollista epäilyä rikoksesta. Kun 
anonymiteetin suojassa tällainen ilmoittaminen helpottuu, siihen pitää myös osata 
varautua. 

Tiedottaminen

Työryhmä on keskustellut viestinnän ja tiedottamisen merkityksestä ja 
tärkeydestä. Tiedottamisessa pitää olla selkeä, viestinnän tulee olla tehokasta ja 
vihjelomakkeen pitää jo itsensä olla siten informatiivinen, että se ohjaa 
ilmoittamista oikein. Tiedottaminen pitää erikseen luonnostella ja toteuttaa 
yhdessä vihjelinjan julkaisemisen tai pilotoinnin kanssa. 

Vihjelinjan lomakkeessa tulee olla selkeä ”poliisille”-nappi, selkeät rikokset tulee 
ohjata poliisin käsiteltäväksi. Tiedottamisen on oltava sillä tavoin informatiivista, 
että se tavoittaa kaikki kaupungin toimijat. Sen tulee olla siten selkeää, että 
ulkopuoliselle ilmoittajalle on ilmeistä mistä asioista vihjelinjan kautta voi 
ilmoittaa. Salassapidosta on informoitava viestin lähettämisen yhteydessä, 
samoin mahdollisista vanhentumista koskevista ajankohdista ja poliisiyhteyksistä. 
Kuin myös siitä, että kaupunki ei vastaa vihjelinjan kautta jätettävien viestien 
mahdollisesti aiheuttamista oikeudenmenetyksistä ja niiden seurauksena 
syntyvistä vahingonkorvausvaatimuksista. 

Hyvällä tiedottamisella on työryhmän mielestä suurta painoarvoa. 
Palautetyyppien kategorisoinnin osalta työryhmä suosittaa, että luodaan erillinen 
lomake. Mahdollisesti yhteystiedot, neuvonta –kohtaan palautekanavassa. 
Työryhmä katsoo, että Keskon Code of Conduct – tapa on hyvä, toisin sanoen on 
tärkeää kuvata laajemmin toimintaa ja ilmoittamista, prosessia ja tarkoitusta. 
Vihjelinjaa ei tule luoda vain sisäiseksi, vaan avoimeksi kanavaksi kuntalaisille 
selkeän tiedottamisen myötä.  

Vihjelinjan tarvitsemat voimavarat

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa hyvän johtamis- ja hallintotavan 
toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Sisäinen 
tarkastus arvioi tarkastuksissa, vastaako nykyinen riskienhallinta ja sisäinen 
valvonta johdon suunnittelemaa, onko sisäinen valvonta riittävää toiminnon ja 
siihen sisältyvien riskien hallitsemiseksi, sekä antaa suosituksia näiden 
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parantamiseksi. Tarkastukset perustuvat kaupunginjohtajan hyväksymään 
vuosisuunnitelmaan. Vuosisuunnitelman laadinnassa lähtökohtana ovat 
kaupungin strategiaohjelma, tehdyt riskien arvioinnit ja johdon haastattelut. Mikäli 
vuoden aikana tulee tehtäväksi erillisselvityksiä tai väärinkäytösepäilyjen 
tarkastuksia, joudutaan vuosisuunnitelman mukaisia tarkastuksia jättämään 
tekemättä.
Sisäisessä tarkastuksessa on 15 vakanssia. Vuoden 2016 alussa sisäisestä 
tarkastuksesta lakkautettiin kaksi vakanssia.

Tällä hetkellä on vaikea ennakoida vihjelinjan tuottamien vihjeiden määrää ja siitä 
syntyvää työtä. Mikäli vihjeiden määrä muodostuu merkittäväksi, tulee tähän 
tehtävään saada myös tarpeellinen lisähenkilöstö. Muuten on riskinä, että 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuuden suunnitelmallinen arviointi 
ja varmistus vaarantuu.

Oikeuspalvelut
Oikeuspalvelut käsittelee valtaosan Helsingin kaupunkiin kohdistuvista 
rikosasioista, tekee tutkintapyynnön, asioi poliisin kanssa ja prosessaa asiat 
oikeudessa. Rikosasioita käsittelevien lakimiesten määrä on vaihdellut yhdestä 
viiteen. Tällä hetkellä saadut vihjeet pystytään käsittelemään mainitulla 
resursoinnilla. Vihjelinjan mahdollisen perustamisen jälkeistä tilannetta on 
kuitenkin hyvin vaikea ennustaa, mikäli vihjeitä saataisiin paljon, lisäresursointia 
olisi tehtävä. 

Henkilöstöosasto
Henkilöstöosaston vastuulla on muun muassa kaupungin keskitetty henkilöstö- ja 
työnantajapolitiikka sekä henkilöstön työturvallisuus ja työsuojelu. Vihjelinjan 
tuottamien mahdollisten vihjeiden määrää on etukäteen vaikea arvioida ja sitä 
kuinka suuri osa vihjeistä koskisi kaupunkia työnantajana, jolloin myös 
henkilöstöosaston arviointia vihjeen selvittelyssä tarvitaan. Henkilöstöosastolla 
lienee mahdollisuudet resursoida tarpeen vaatiessa henkilöstöä vihjeiden 
selvittelyyn.

Johtopäätökset
Työryhmän tehtävä pohtia vihjelinjan tarpeellisuutta on osoittautunut haastavaksi. 
Toisaalta olisi helppoa todeta, että vihjelinjan perustamiselle on tarvetta. On 
olemassa selkeä kansainvälinen whistleblowing -trendi, pilvipalveluja, palveluiden 
tarjoajia on ja kaupungilla on olemassa palautejärjestelmä jonka varaan voitaisiin 
rakentaa. Toisaalta virastosta saatujen tietojen perusteella on pääteltävissä, että 
ilmiantoja on hyvin vähäinen määrä vuositasolla ja kalliin sivuston ja alustan 
luominen, hankkiminen, resursoinnit ja tiedottamiseen tarvittavat resurssit eivät 
näin ollen ole taloudellinen ratkaisu. 

Kaupungilla ei ole samanlaista liiketaloudellista perustelua ilmiantojen 
mahdollistamiseen kuin esimerkiksi liikeyrityksillä. Tähän mennessä saatujen 
merkittävien vihjeiden määrä Helsingin kaupungilla on ollut marginaalinen. 
Kaupungilla ei ole myöskään sellaisia itsenäisiä mahdollisuuksia tutkia 
esitutkintaviranomaistyyppisesti tapauksia kuin esimerkiksi poliisilla tai 
mahdollisuutta sanktioida toiminnassa ilmenneitä epäkohtia kuten verottajalla 
(veronkorotus). 
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Vihjelinjan avaaminen varmasti käytännössä lisää aiheettomien ja epämääräisten 
vihjeiden määrää. Molempien käsittelyyn pitää resursoida henkilötyövoimaa. 
Tällä hetkellä tämänkaltaiset vihjeet päätyvät suoraan poliisille ja ne tarvittaessa 
päätetään esitutkinnassa asianmukaisesti. On resursoitava työvoimaa myös 
epämääräisten vihjeiden jatkokäsittelyyn oikeusprosessiin asti, sillä kaupunki ei 
voi ottaa riskiä mahdollisista oikeudenmenetyksistä, koska ne puolestaan poikivat 
vahingonkorvauskanteita. 

Kansainvälinen trendi on ilmiantokanavien puolesta. Niitä näkyy kuitenkin 
enimmäkseen toimijoilla, joilla on selkeä tarve, funktio tämän tyyppiselle 
ilmoittamiselle. Kunnan toiminta on muodoltaan erilaista ja ilmiantoja saadaan 
eniten sosiaalitoimentukien väärinkäytöstä, harmaasta taloudesta. Nämä ovat 
pääosin rikosasioita ja niissä ilmiannon on syytä ohjautua suoraan sitä 
käsittelevän viranomaisen käsiin. 

On perusteltua, että kansalaiset osaavat ilmoittaa rikoksista poliisin kanavien 
kautta oikealle viranomaiselle. Se, että henkilö ensin ilmoittaisi rikoksen sen 
asianomistajalle eli kaupungille, saattaa hidastaa esitutkintaa. Tällöin on vaarana 
tekojen vanhentuminen. Lisäksi on vaarana se, että kaupungin ilmoituskanavaan 
tulee selkeästi poliisille kuuluvaa materiaalia eikä kaupunki välttämättä pysty 
reagoimaan sisältöihin yhtä nopeasti tai ammattitaitoisesti kuin poliisi ja tässä on 
oikeuksien vaarantumisen vaaraa. On tärkeää, että erityisesti rikoksiin kuuluvat 
tutkittavat asiat ohjautuvat suoraan poliisiviranomaiselle. 

Mikäli vihjelinja päätetään perustaa, työryhmä painottaa, että on luotava selkeä 
menettely, joka noudattaa vastuullisen kunnan tapaa toimia, menettelystä pitää 
sopia ja ettei ainakaan aluksi kannata tehdä suuria investointeja. Vihjelinjan 
mahdollinen pilotointi pitäisi pyrkiä hoitamaan palautekanavan kautta. Tämä 
tarvitsee myöhemmin selvityksen teknisestä ratkaisusta. Sähköpostin välityksin ei 
voida vihjeitä käsitellä, vaan niiden käsittely pitää organisoida järjestelmän 
sisällä, jossa vihjeitä pystytään ohjaamaan.

Työryhmän näkemys on, että vihjelinjaa tulee pilotoida ennen varsinaista 
päätöstä. Prosessin toimivuuteen pitää kiinnittää huomiota ja on luotava sellainen 
prosessi jolla vihjeet voidaan selvittää. Nykyisen käsittelyprosessin 
tunnettuisuuden lisäämiseen panostetaan. Työryhmän mielestä jo pelkästään 
käsittelyprosessin tiedottamisesta ja sen tunnettuisuuden lisäämisestä kaupungin 
sisällä olisi merkittävää hyötyä. Pilotoinnissa tulee huomioida asioiden selkeä 
ohjautuvuus. Tavoitteena että olisi vain yksi lomake ja kaikki vihjeet ohjautuisivat 
yhteen kanavaan. Vaikka vihjelinjassa ilmoittaminen perustuisi lomakkeeseen 
prosessi tulee olla selkeästi kuvattu, prosessikaavio laadittu ja siitä tiedotettu 
tehokkaasti. Tässä yhteydessä kaupungilla voisi olla fraud policy – ohje, jossa 
kerrottaisiin selvittelymenettely.

Työryhmän näkemyksen mukaan pilotoinnissa tietosisällön pohtiminen ja 
ohjautuvuuksien määritteleminen on merkityksellistä. Työryhmä katsoo, että 
vihjelinjaa pilotoitaisiin kuntalaisille, ei pelkästään kaupungin sisäisessä verkossa. 
Tällä saavutettaisiin se etu, että nähdään vihjeiden taso, määrä, pystyttäisiin 
välittömästi kehittämään lomaketta ja sen ohjautuvuutta tai tarvittaessa 
sulkemaan vihjelinja, mikäli sillä ei olisi edellytyksiä toimia. Tällaista kehitystyötä 
varten tulisi perustaa arviointityöryhmä, joka kehittää ja ohjaa toimintoa sen 
elinkaaren aikana. 
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Työryhmä esittää jatkotoimenpiteinä, että vihjelinjaa kokeillaan avoimena 
pilottina. Pilotin elinkaaren aikana tehdään johtopäätökset vihjelinjan hyödyistä, 
resursointitarpeista ja jatkokehityksestä. Työryhmä näkee, että vihjelinjalla olisi 
lisäarvoa kaupungille. Mahdollisesti vihjelinjan lisäarvo suhteessa muihin 
vastaaviin kanaviin olisi se, että kaupungilla voitaisiin kerätä ja mahdollisesti 
tilastoida saatuja vihjeitä, sellaisiakin jotka eivät johda tutkintaan, ja näiden 
tilastojen perusteella saada tietoa sellaisista ongelmista, joita muuten ei saada 
näkymään. Työryhmä katsoo, että vihjeiden ilmoittamisen kynnyksen 
madaltumisesta sekä vihjelinjan mahdollisesta ennalta ehkäisevästä 
vaikutuksesta olisi etua. Saattaa olla, että näin olisi mahdollista puuttua 
sellaiseen toimintaan, joka on epäilyttävää ja siten onnistua ennalta ehkäisemään 
väärinkäytöksiä. 


