
Tulevaisuuteen tähtäävä toiminta
·  Hyödynnämme ennakointi- ja toiminta-  
 ympäristötietoa järjestelmällisesti  
 koulutustoiminnan suunnittelussa.

·  Kehitämme osaamistavoitteita, sisältöjä,  
 opetus- ja arviointimenetelmiä sekä  
 oppimisympäristöjä tutkimustiedon  
 ja parhaiden käytäntöjen pohjalta.

·  Vahvistamme työelämävastaavuutta  
 henkilökierroilla ja muilla osaamisen  
 kehittämisen menetelmillä.

Vahvat kumppanuudet
·  Toimimme aktiivisesti opetusta ja  
 opiskelua tukevissa koulutus-,  
 tutkimus- ja viranomaisverkostoissa.

·  Kehitämme koulutustamme ja työelämää  
 yhdessä kumppaniemme kanssa.

·  Tarjoamme monipuolisia opiskelija-  
 ja henkilökuntavaihtoja sekä ristiin- 
 opiskelumahdollisuuksia.

Opiskelijakeskeisyys 
Opiskelija on aktiivinen toimija. Otamme huomioon monenlaiset 
oppijat. Takaamme luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin.  
Edistämme oppimista monipuolisilla opetusmenetelmillä,  
arviointikäytännöillä sekä autenttisilla ja digitaalisilla oppimis- 
ympäristöillä. Rohkaisemme antamaan palautetta.

Yhteisöllisyys
Opiskelemme, opetamme ja teemme työtä moniammatillisissa 
ryhmissä. Koulutustoimintamme rakentuu yhteisopettajuudelle. 
Kannustamme osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä uusien me-
netelmien kokeilemiseen. Otamme vastuuta omasta ja toistemme 
hyvinvoinnista. Vahvistamme yhdessä vuorovaikutteista  
korkeakouluyhteisöä.

Osaamisperustaisuus
Koulutustoimintamme perustuu tutkintojen kansalliseen viite- 
kehykseen. Varmistamme osaamisperustaisilla opetussuunnitel-
milla korkeakoulutasoisuuden, työelämäläheisyyden sekä  
ammatillisten ja yleisten kompetenssien kehittymisen.

Jaettu pedagoginen johtajuus
Pedagoginen johtajuus on meillä jaettua.  
Edistämme toimijoiden yhteistyötä ja kollegiaalisuutta.  
Tuemme ja ohjaamme koulutustoiminnan suunnittelua,  
kehittämistä ja arjen opetustyötä. Johdamme osaamista,
jonka avulla yksilö, tiimi ja koko organisaatio 
oppii, kehittyy ja saavuttaa tavoitteet.

Yhteiskunnallinen vastuu
·  Toteutamme kestävän kehityksen  
 tavoitteitamme ja vahvistamme  
 vastuullisuusosaamistamme.

·  Noudatamme opetuksen,  
 tutkimuksen, avoimen tieteen ja  
 poliisin eettisiä periaatteita.

·  Tuemme monenlaisia oppimisen  
 tapoja.

Osaava korkeakouluyhteisö
·  Suunnittelemme ja toteutamme  
 koulutukset linjakkaan oppimisen  
 periaatteilla.

·  Rohkaisemme ajattelemaan,  
 toimimaan, tutkimaan ja  
 kokeilemaan luovasti.

·  Arvostamme ja tuemme jatkuvaa  
 osaamisen kehittämistä.

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET
Meillä yhdistyvät vahva poliisiosaaminen, korkeakoulutus ja niiden vaatimat tiedot, taidot 
ja asenteet. Koulutamme sisäisen turvallisuuden ja johtamisen asiantuntijoita, jotka toimivat  
eettisesti ja oppivat uutta läpi työuransa. 

Vastaamme tulevaisuutta ennakoivalla koulutuksella poliisiin kohdistuviin odotuksiin ja  
toimintaympäristön muutokseen. Kokeilemme rohkeasti uutta. Kannustamme osallistumaan  
työelämän käytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen. 

Rakennamme yhteistä käsitystä koulutustoiminnastamme ja varmistamme syvällisen oppimisen sekä  
hyvinvoivan korkeakouluyhteisön. Tuemme opiskelu- ja työkykyä oppivan organisaation periaattein.

KOULUTUSTOIMINTAMME PERIAATTEET

NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEET


