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Tavoitteena ammattitaito
Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa
sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa
soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta.
Poliisi (ylempi AMK) -opinnot johtavat poliisialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
Tutkinnon yleisenä tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa
- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot poliisitoiminnan alalta
sekä teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista
varten,
- syvällisen kuvan poliisitoiminnasta, poliisin asemasta työelämässä sekä valmiudet
poliisialan tutkimustiedon ja ammattikäytäntöjen kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn,
- valmiuden elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen,
- työelämässä vaadittavan hyvän viestintätaidon, sekä
- kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Poliisi (ylempi AMK) perustuu työelämän tarpeisiin ja se tarjoaa opiskelijalle uutta, työelämän
kehittämisessä tarpeellista osaamista, jota tarvitaan poliisialan johtamis-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opiskelija saa myös valmiuksia tutkimustiedon hankkimiseen,
käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja sen kehittämisessä. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia.

Eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen viitekehys
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (European Qualifications Framework, EQF) ja
tutkintojen ja muun osaamisen kansallisessa viitekehyksessä tutkinnot on sijoittelu
osaamisen perusteella tietylle vaativuustasolle. Suomi on sitoutunut EQFvaativuustasoluokitteluun. Laki (93/2017) ja asetus (120/2017) kansallisesta tutkintojen ja
muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä määrittelee tutkintojen, oppimäärien ja
muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisen eri vaativuustasoille.
Kullekin tasolle on kuvattu, mitä ko. tason saavuttanut opiskelija tietää, ymmärtää ja pystyy
tekemään. Osaamistasokuvauksia sovelletaan Polamkin opetussuunnitelmatyössä,
osaamisprofiilien laadinnassa ja osaamisen arvioinnissa.
Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä taso 6 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit
kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa. Tavoitteena on,
että tasokuvaukset sekä yleiset kompetenssit sisällytetään integroidusti opetussuunnitelmien
tavoitteisiin. Myös näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana normaalia
oppimisprosessiin liittyvää osaamisen arviointia.
EQF – taso 7 - Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot
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Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista
vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai
tutkimuksen perustana.
Ymmärtää oman ja muiden alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja
tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.
Ratkaisee vaativia ongelmia myös luovin toteutuksin tutkimus- ja/tai
innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan
ja yhdistetään eri alojen tietoja.
Työskentelee itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä
yhteistyössä tai toimii yrittäjänä.
Johtaa ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia
lähestymistapoja.
Johtaa asioita ja/tai ihmisiä.
Arvioi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa.
Kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaa muiden kehittymisestä.
Valmius elinikäiseen oppimiseen.
Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja
verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.
Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle
äidinkielellään.
Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee vaativaan
kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä
vieraalla kielellä.

Yleiset ja ammatilliset kompetenssit
Koulutusohjelman tuottamat yleiset ja ammatilliset kompetenssit noudattavat tutkintojen ja
muiden osaamiskokonaisuuksien kansallista viitekehystä ja sijoittuvat vaativuustasolle seitsemän.
Poliisi (ylempi AMK) - tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijan tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitsemia valmiuksia. Yleiset työelämävalmiudet luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisiä työelämävalmiuksia ovat
oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen.
Poliisityössä ammatillinen asiantuntijuus muodostuu poliisityön ammatillisesta erityisosaamisesta, joka saavutetaan koulutuksen aikana. Poliisityön ammatilliset osaamisalueet ovat
asiantuntijaosaaminen, johtamisosaaminen ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen.

Yleiset kompetenssit
Yleiset kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä ja kykyä
suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Ne ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
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Oppimisen taidot
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa
toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai johtamistehtävissä
Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja
kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälistymisosaaminen
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla
ammattialallaan
Ammatilliset kompetenssit
Poliisi (ylempi AMK) tutkinnosta valmistunut poliisi on johtamisen ja kehittämisen
asiantuntija, jonka ammatilliset ydinosaamisalueet ovat:
Asiantuntijaosaaminen
- toimia poliisialan vaativissa asiantuntijatehtävissä
- toimia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa
- arvioida kriittisesti yhteiskunnallisia muutoksia sekä ennakoida niiden vaikutuksia
Johtamisosaaminen
- strategisen ajattelun ja johtamisen, talouden ja toiminnan johtamisen sekä
tietojohtoisen poliisitoiminnan keskeiset periaatteet
- tärkeimmät käytännöt poliisitoiminnan operatiivisessa johtamisessa
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strategisen henkilöstöjohtamisen ja eettisen johtamisen periaatteet
kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa ja työturvallisuutta sekä edistää
työhyvinvointia ja osaamista yhteistyössä henkilöstön kanssa
kehittää poliisin laatutyötä, työprosesseja ja rakenteita sekä tehdä eettisesti kestäviä
ratkaisuja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Organisaation toiminnan ja
talouden strateginen
johtaminen
Toiminnan ja
toimintatapojen
kehittäminen sekä
johtamisen etiikka
Henkilöstöjohtaminen ja
työsuojelu
Hallinto- ja virkamiesoikeus
sekä
virkaehtosopimusmenettely
Kansainvälisyysosaaminen
Valvonta- ja
hälytystoiminnan
päivittäisjohtaminen
Operatiivisen
kenttätoiminnan
johtaminen yleisjohtajana
Tutkinnanjohtaminen
Vaativa
tutkinnanjohtaminen
Johtamisharjoittelu
Opinnäytetyö
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Tutkimuksellinen
kehittämisosaaminen

Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
- kehittää poliisialan työtä teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen ja
uutta tietoa tuottamalla, sekä hallitsee tutkintotasolle kuuluvia tutkimus- ja
kehittämismenetelmiä
- arvioida tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia ja ymmärtää
eettisyyden merkityksen toiminnassa
- innovoida ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden vaikuttavuutta.
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Taulukko 1: Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen (120 op) kompetenssimatriisi
* Opinnäytetyössä toteutuu opinnäytetyön aiheen mukaan.
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Pedagogiset linjaukset opetussuunnitelman taustalla
Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa korostuvat opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen.
Poliisiammattikorkeakoulun pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta sekä hyvinvoiva työyhteisö. Pedagogisia linjauksia tukevat koulutustoiminnan suunnittelu, opetussuunnitelmatyö ja pedagoginen johtaminen.

Kuvio 1. Polamkin pedagogisen toiminnan elementit

Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen
Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinnosta ja vaadittavista opintosuorituksista.
Opetussuunnitelman hyväksyy Poliisiammattikorkeakoulun hallitus.
Polamkin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja opintojaksojen osaamistavoitteet eli se, mitä opiskelijan
tulee tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena. Arviointi kohdistuu oppimistuloksiin ja perustuu osaamistavoitteisiin. Arvioinnin periaatteista on Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
Opintojaksojen tarkempi sisältö ja toteutus kuvataan erillisessä toteutussuunnitelmassa, joka
on oppilaitoksen intranetissa. Kunkin opintojakson vastuuopettaja yhdessä opintojakson
muiden opettajien kanssa suunnittelevat opintojakson toteutuksen.
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Kirjallisten töiden sekä opinnäytetyön analysoimisessa käytetään Urkund-plagioinnintunnistusohjelmaa.
Pääsäännön mukaan opetus järjestetään uusimman voimassaolevan opetussuunnitelman
mukaan (Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosääntö).

Opetussuunnitelman rakenne
Poliisi (ylempi AMK) -opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista
opinnoista ja opinnäytetyöstä.
Rakenne:
- Syventävät ammattiopinnot
- Vapaasti valittavat opinnot
- Opinnäytetyö
Yhteensä

85 op
5 op
30 op
120 op

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää
- teorian soveltamista käytäntöön,
- analyysin tuottaman tiedon hyödyntämistä,
- projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja
sosiaalisia taitoja.
Syventäviin ammattiopintoihin kuuluu myös johtamisen harjoittelujakso, jonka aikana opiskelija työskentelee ohjatusti operatiivisissa päällystötehtävissä. Harjoittelun aikana opiskelija on
nimitettynä vähintään kahdeksan viikon ajaksi poliisilaitoksen päällystövirkaan. Erityistapauksessa jakso voidaan suorittaa myös muissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kykyä soveltaa tutkimustietoa ja osoittaa taitoa
käyttää valittuja menetelmiä ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.
Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan Poliisiammattikorkeakoulun vapaasti valittavilla opinnoilla tai muualla suoritetuilla korkeakoulutasoisilla
opinnoilla.
Opiskelija kehittää ammatillista kasvuaan esimiehenä ja asiantuntijana ja sitä arvioidaan
koko tutkinnon ajan erilaisilla ryhmä- ja yksilötehtävillä.
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Kuvio 2. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (ylempi AMK) -tutkinnossa

Opinto- ja osajaksojen opetus- ja toteutussuunnitelmatiedot
Laajat opintojaksot voivat koostua useasta osajaksosta, joista on omat opetus- ja toteutussuunnitelmat eli ko. osajaksoa koskevat tarkemmat tiedot.
Opetussuunnitelmatiedoissa on kuvattu
·
·
·
·
·
·
·
·

opintojakson laajuus
opintojakson taso
yleiskuvaus opintojaksosta
osaamistavoitteet
asiakokonaisuudet ja/tai osajaksot
vaadittavat suoritukset ja arviointi
arviointiasteikko
edeltävät opinnot.

Toteutussuunnitelmassa on kuvattu
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ryhmäkoko
opintojen aloitusvuosi
opintojakson sisällöt
opintojakson toteutustavat
opiskelijan työmäärä
vaadittava- ja oheiskirjallisuus
arviointikriteerit
hyväksiluettavuus
opettajatiedot.
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Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot suoritetaan komennettuina ja opinnoissa edellytetään
läsnäoloa.

Vapaasti valittavat opinnot
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja vähintään viisi (5) opintopistettä.
Tutkintoon on suunniteltu kaksi vapaasti valittavaa opintojaksoa, jotka järjestetään vuorovuosina. Näiden lisäksi opiskelijalla on tarjolla myös menetelmäkursseja, jotka tukevat opinnäytetyön tekemistä.
Myös muualla suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakouluopintoja voidaan sisällyttää
osaksi tutkintoa vapaasti valittaviin opintoihin. Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä
sisällöllistä vastaavuutta tutkinnon opintojaksoihin, mutta niiden on oltava vastaavan tasoisia
korkeakouluopintoja (aineopintoja/syventäviä opintoja tai ylemmässä ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja). Sisällytettävien opintojen on vastattava tutkinnon edellyttämää
osaamista sekä tuettava poliisin ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelijan pitää hakemuksessaan perustella, miten sisällytettävät opinnot tukevat poliisin ammatillista kehittymistä.
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OPINTOKOKONAISUUDET JA
OPINTOJAKSOT
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YLEINEN JOHTAMINEN JA HALLINNON KEHITTÄMINEN
Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
7 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija syventää tietojaan strategisen johtamisen sisällöstä,
tulosjohtamisesta, talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä strategisesta analyysistä
ja poliisin tulevaisuuden ennakoinnista osana poliisitoiminnan yleistä johtamista ja
kehittämistä.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata strategisen johtamisen kehityksen suuret linjat kotimaassa ja
ulkomailla
- selittää strategisen johtamisen roolin ja merkityksen esimiestyössä
- määritellä strategisen johtamisen ja talouden johtamisen yleisimmät
peruskäsitteet
- soveltaa toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tuottamaa tietoa esimiestyössä
- suunnitella toimintaa ja hankintoja siten, että ne ovat tasapainossa
talouden reunaehtojen kanssa
- ennakoida poliisin tulevaisuutta eri menetelmillä
- johtaa organisaatiota strategisten linjausten mukaisesti.
Asiakokonaisuudet ja osajaksot
Opintojakso koostuu kahdesta osajaksosta.
Osajakso 1. Strateginen johtaminen ja tulosohjaus (3 op)
- strategisen johtamisen kehitys ja historia poliisissa
- strateginen johtaminen esimiestyönä
- tulosohjaus poliisin johtamismallina
Osajakso 2. Strategisten toimintaprosessien johtaminen (4 op)
- poliisin hankintatoimen suunnittelu ja toteutus
- poliisin talouden ja toiminnan yhteensovittaminen yksikkötasolla
- strateginen analyysi ja poliisin tulevaisuuden ennakointi
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät, itsearviointi
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
10

Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 1. Strateginen johtaminen ja tulosohjaus
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
3 op
Kuvaus
Osajaksolla syvennetään opiskelijoiden tietoja strategisesta johtamisesta, tulosjohtamisesta
sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata strategisen johtamisen kehityksen suuret linjat kotimaassa ja ulkomailla
- selittää strategisen johtamisen roolin ja merkityksen esimiestyössä
- määritellä strategisen johtamisen ja talouden johtamisen yleisimmät peruskäsitteet
Asiakokonaisuudet
- strategisen johtamisen kehitys ja historia poliisissa
- strateginen johtaminen esimiestyönä
- tulosohjaus poliisin johtamismallina
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 2. Strategisten toimintaprosessien johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Organisaation toiminnan ja talouden strateginen johtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
4 op
Kuvaus
Osajaksolla syvennetään opiskelijan tietoja talouden johtamisesta ja poliisin tulevaisuuden
ennakoinnista sekä strategisesta analyysistä.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- soveltaa toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tuottamaa tietoa
esimiestyössä
- suunnitella toimintaa ja hankintoja siten, että ne ovat tasapainossa talouden
reunaehtojen kanssa
- ennakoida poliisin tulevaisuutta eri menetelmillä
- johtaa organisaatiota strategisten linjausten mukaisesti
Asiakokonaisuudet
- poliisin hankintatoimen suunnittelu ja toteutus
- poliisin talouden ja toiminnan yhteensovittaminen yksikkötasolla
- strateginen analyysi ja poliisin tulevaisuuden ennakointi
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät, itsearviointi
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Strateginen johtaminen ja tulosohjaus -osajakso
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Toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen sekä johtamisen etiikka
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
7 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija hankkii valmiuksia laatutyön, työprosessien ja toiminnan
kehittämiseen. Opinnot kytketään ajankohtaisiin hallinnon kehittämishaasteisiin.
Opintojaksolla opiskelija syventyy eettisen johtamisen kysymyksiin sekä monimuotoisen
työyhteisön että johtamisvalmiuksien kehittymisen näkökulmista. Samalla hän pohtii
luottamuksen rakentumisen edellytyksiä ja merkitystä työyhteisössä.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- määritellä keskeisimmät laatutyön, prosessijohtamisen ja riskienhallinnan
peruskäsitteet
- kehittää laatutyötä, työprosesseja ja palvelua työtehtävissään
- jäsentää oman toimintansa eettisiä perusteita ja tukea henkilöstön eettistä harkintaa
työtehtävissään
- nähdä eettisen johtamisen osana hallinnon hyvää johtamista ja esimieskäytäntöjä.
Asiakokonaisuudet
- työyhteisöjen laatutyö ja sen tukeminen, jatkuva parantaminen
- asiakaskeskeinen laatuajattelu, hyvä palvelu
- työprosessit ja niiden kehittäminen
- riskienhallinta, päätöksenteko
- eettinen johtaminen, luottamus
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Henkilöstöjohtaminen ja työsuojelu
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Tyyppi
Pakollinen
Laajuus
7 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija syventää henkilöstöjohtamisen ja työsuojelun osaamistaan.
Opintojaksolla opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamiseen, osaamisen ja työhyvinvoinnin
sekä työturvallisuuden keskeisimpiin teorioihin ja käytäntöihin.
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija
- osaa kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja teoriat sekä tulkita
keskeisimpiä henkilöstön tilaa kuvaavia tunnuslukuja ja henkilöstöinformaatiota
- ymmärtää esimiehenä työyhteisön hyvän yhteishengen, henkilöstön työmotivaation,
hyvinvoinnin ja jaksamisen merkityksen sekä osaa arvioida ja kehittää niitä
- osaa arvioida ja hyödyntää palautetta asiantuntija- ja esimiestehtävissä
- ymmärtää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkityksen, osaa toteuttaa niiden
riskien arvioinnin sekä tuntee työn kuormittavuuden arvioinnin menetelmiä
- tunnistaa osaamisen johtamisen merkityksen organisaation kilpailutekijänä sekä
osaa arvioida olemassa olevaa osaamista
- ymmärtää tehokkaan johtamisviestinnän merkityksen arjen esimiestyössä.
Asiakokonaisuudet
- henkilöstöjohtaminen poliisissa
- valmentava johtaminen
- työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
- työturvallisuus, työhyvinvointi- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi sekä
- työn kuormittavuuden arviointi
- osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
- johtamisviestintä
Vaadittavat suoritukset
Essee, oppimispäiväkirja ja tentti.
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä

15

Hallinto- ja virkamiesoikeus sekä virkaehtosopimusmenettely
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Tyyppi
Pakollinen
Laajuus
3 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija syventyy hallintomenettelyyn, hyvän hallinnon perusteisiin ja
periaatteisiin, päätöksentekoon hallintoasiassa sekä hallinnon oikeussuojakeinoihin,
virkamiesoikeuteen ja virkaehtosopimusmenettelyn keskeiseen sisältöön.
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- määritellä hallinto-oikeuden yleiset opit, systematiikan, lainsäädännön sekä perus- ja
ihmisoikeudet poliisin toiminnan johtamisen näkökulmasta
- kuvata hallintoasian käsittelyn viranomaisessa ja hyvän hallintomenettelyn
laatuvaatimukset
- tunnistaa hyvän hallinnon keskeiset oikeusperiaatteet ja perusteet
- kuvata päätöksenteon hallintoasiassa ja hallintopäätöksen korjaamisen
menettelytavat ja muutoksenhaun
- määritellä valtion virkamiesoikeuden keskeiset menettelytavat ja säännökset
- suunnitella ja johtaa poliisin toimintaa virkaehtosopimusten mukaisesti.
Asiakokonaisuudet
- hallintomenettelyn oikeudelliset perusteet ja hyvän hallinnon perusteet
- hallintoasian käsittelyn yleiset vaatimukset
- hallintoasian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen
- päätöksenteko ja hallintopäätös sekä muutoksenhaku ja hallintopäätöksen
korjaaminen
- virantäyttö ja virkasuhteen päättymismuodot
- virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet ja virkavastuu sekä virkamiehen oikeussuoja
ja muutoksenhaku
- virkaehtosopimusjärjestelmän keskeinen sisältö poliisin kannalta
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Kansainvälisyysosaaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Yleinen johtaminen ja hallinnon kehittäminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Tyyppi
Pakollinen
Laajuus
3 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija perehtyy oman alansa kansainvälisiin työ- ja toimintaympäristöihin.
Opiskelija hankkii valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa ja oppii hyödyntämään
oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä kulttuurieroja huomioiden
- soveltaa ja arvioida oman alansa kansainvälistä tietoa ja osaamista
- muodostaa yleiskuvan ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä
kansainvälisessä toimintaympäristössä
- kuvata kansainvälisen toimintaympäristön ja yhteistyön johtamisen haasteita ja
hakea niihin rakentavia ratkaisuja.
Asiakokonaisuudet
- kansainväliseen poliisitoimintaan liittyvät organisaatiot
- kulttuurin merkitys ja vuorovaikutus
- toiminta kansainvälisissä verkostoissa ja työskentely kansainvälisessä
toimintaympäristössä
- osaamisen kehittämisen kansainvälinen ulottuvuus.
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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VALVONTA- JA HÄLYTYSTOIMINNAN JOHTAMINEN
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
15 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija perehtyy valvonta- ja hälytystoiminnan päällystön tehtäviin
päivittäisjohtamisen osalta sekä johtamista tukevaan teknologiaan. Lisäksi opiskelija
perehtyy ylemmän päällystön tehtäviin sekä valvonnan ja hälytystoiminnan kehittämiseen.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- toimivaltajärjestelmän yleiset perusteet ja periaatteet sekä kenttätoiminnan kannalta
olennaisen lainsäädännön
- arvioida ja kehittää omaa ja yksikkönsä toimintaa tulosohjauksen mukaisesti ja
muuttaa suunnitelmat käytännön tekemiseksi
- kehittää päällystön roolia ja tehtäviä johtajana sekä kehittyä päällystötehtävissä
- arvioida omaa esimiehisyyttään ja asiantuntijuuttaan sekä niihin liittyviä
kehittämistarpeita.
- arvioida ja kehittää kenttätoiminnan johtamisjärjestelmää
- toimia päällystötehtävissä poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän
mukaisesti
- johtaa suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä
- arvioida ulkomaalaislainsäädännön sisältöä ja merkitystä kenttätoiminnan johtamisen
näkökulmasta
- käyttää ja hyödyntää operatiivisen kenttätoiminnan johtamista tukevaa teknologiaa
johtotehtävissä ja arvioida sen osaamisen kehittämistarpeita yksikössään.
Asiakokonaisuudet ja osajaksot
Opintojakso koostuu kahdesta osajaksosta.
Osajakso 1. Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen (10 op)
- päällystön operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen
- valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen
- ennalta estävän toiminnan ja lähipoliisitoiminnan organisointi, johtaminen ja
kehittäminen
- poliisin tulosohjauksen mukaisen toiminnan aikaansaaminen kenttätoiminnassa
- poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmä
- viestintä ja tiedottaminen kenttätoiminnan päivittäisjohtamisessa
- toimivaltuudet kenttätoiminnan johtamisessa
- liikenneturvallisuustyön johtaminen
18

-

lupavalvonta
ulkomaalaisvalvonta
valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja lupapalveluiden yhteistoiminta
viranomaisyhteistyö

Osajakso 2. Johtamista tukeva teknologia (5 op)
- tiedonhallinta- ja viestijärjestelmät sekä viestijohtaminen; viranomaisradioverkko
VIRVE, toimintaa tukevat tietojärjestelmät; poliisin kenttäjärjestelmä POKE; muu
johtamista tukeva teknologia
Vaadittavat suoritukset ja arviointi
Kirjalliset tentit, harjoitustehtävät, johtamista tukevan teknologian näyttökokeet, harjoitukset,
ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 1. Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
10 op
Kuvaus
Osajaksoilla opiskelija perehtyy valvonta- ja hälytystoiminnan päällystön tehtäviin
päivittäisjohtamisen osalta. Lisäksi opiskelija perehtyy ylemmän päällystön tehtäviin sekä
valvonnan ja hälytystoiminnan kehittämiseen.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- toimivaltajärjestelmän yleiset perusteet ja periaatteet sekä kenttätoiminnan kannalta
olennaisen lainsäädännön
- arvioida ja kehittää omaa ja yksikkönsä toimintaa tulosohjauksen mukaisesti ja
muuttaa suunnitelmat käytännön tekemiseksi
- kehittää päällystön roolia ja tehtäviä johtajana sekä kehittyä päällystötehtävissä
- arvioida ja kehittää kenttätoiminnan johtamisjärjestelmää
- toimia päällystötehtävissä poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän
mukaisesti
- johtaa suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä
- arvioida ulkomaalaislainsäädännön sisältöä ja merkitystä kenttätoiminnan johtamisen
näkökulmasta
Asiakokonaisuudet
- päällystön operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen
- valvonta- ja hälytystoiminnan organisointi ja johtaminen
- ennalta estävän toiminnan ja lähipoliisitoiminnan organisointi, johtaminen ja
kehittäminen
- poliisin tulosohjauksen mukaisen toiminnan aikaansaaminen kenttätoiminnassa
- poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamis- ja koulutusjärjestelmä
- viestintä ja tiedottaminen kenttätoiminnan päivittäisjohtamisessa
- toimivaltuudet kenttätoiminnan johtamisessa
- liikenneturvallisuustyön johtaminen
- lupavalvonta
- ulkomaalaisvalvonta
- valvonta- ja hälytystoiminnan, rikostorjunnan ja lupapalveluiden yhteistoiminta
- viranomaisyhteistyö
Vaadittavat suoritukset
Kirjalliset tentit, harjoitustehtävät, harjoitukset, ja oppimistehtävät
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Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 2. Johtamista tukeva teknologia
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
5 op
Kuvaus
Osajaksolla opiskelija perehtyy poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamista tukevaan
teknologiaan.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- käyttää ja hyödyntää operatiivisen kenttätoiminnan johtamista tukevaa teknologiaa
johtotehtävissä ja arvioida sen osaamisen kehittämistarpeita yksikössään
Asiakokonaisuudet
- tiedonhallinta- ja viestijärjestelmät sekä viestijohtaminen; viranomaisradioverkko
VIRVE, toimintaa tukevat tietojärjestelmät; poliisin kenttäjärjestelmä POKE; muu
johtamista tukeva teknologia
Vaadittavat suoritukset
Kirjalliset tentit, harjoitustehtävät, harjoitukset, ja oppimistehtävät sekä johtamista tukevan
teknologian näyttökoe
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
9 op
Kuvaus
Opintojaksolla opiskelija perehtyy tilannejohtamiseen sekä valvonnan ja hälytystoiminnan
johtamiseen yleisjohtajana. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on oikeus toimia
yleisjohtajan ja kenttäjohtajan tehtävissä siten kuin poliisin operatiivisen kenttätoiminnan
johtamis- ja koulutusjärjestelmää koskevassa määräyksessä sanotaan.
Opintojaksolla käsitellään valvonta- ja hälytystoiminnan kehittämishankkeita sekä eri
poliisiyksiköiden käytänteitä tulostavoitteiden ja poliisin strategioiden jalkauttamisessa.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- johtaa operatiivista kenttätoimintaa yleisjohtajana
- arvioida operatiivisia tilanteita ja ryhtyä tarvittaessa johtamaan tilanneorganisaatiota.
- kuvata valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen liittyvät strategiset linjaukset
- kehittää tietojohtoista poliisitoimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
- ymmärtää poliisin rooli turvallisuusyhteistyössä ja tunnistaa sen kehittämistarpeet
yksikössään
- johtaa kriisitilanteita ja kehittää yksikön valmiutta kriisiajan toimintaan
Asiakokonaisuudet ja osajaksot
Opintojakso koostuu kahdesta osajaksosta.
Osajakso 1: Tilannejohtaminen ja turvallisuusyhteistyö (5 op)
· yleisjohtaja operatiivisen kenttätoiminnan johtajana
· tilanneorganisaation johtaminen ja muut tehtävät
· esikuntatyöskentely
· yleisjohtaja tilanneorganisaation johtajana ja muissa tehtävissä
· operatiivis-taktiset johtamis- ja toimintamenetelmät
· toimintaympäristön muutosten arviointi sekä turvallisuusyhteistyö
· varautuminen, valmiussuunnittelu ja kriisijohtaminen
Osajakso 2: Valvonta- ja hälytystoiminnan strateginen johtaminen (4 op)
- poliisin strategiset linjaukset
- tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnan strategioiden
jalkauttamisessa
Vaadittavat suoritukset ja arviointi
Kirjallinen tentti, harjoitukset ja harjoitustehtävät, yleisjohtaja-näyttökoe, oppimistehtävät.
Arviointiasteikko
23

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
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Osajakso 1. Tilannejohtaminen ja turvallisuusyhteistyö
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
5 op
Kuvaus
Osajaksolla opiskelija perehtyy tilannejohtamiseen sekä valvonnan ja hälytystoiminnan
johtamiseen yleisjohtajana. Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on oikeus toimia
yleisjohtajan ja kenttäjohtajan tehtävissä siten kuin poliisin operatiivisen kenttätoiminnan
johtamis- ja koulutusjärjestelmää koskevassa määräyksessä sanotaan.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- johtaa operatiivista kenttätoimintaa yleisjohtajana
- arvioida operatiivisia tilanteita ja ryhtyä tarvittaessa johtamaan tilanneorganisaatiota
- ymmärtää poliisin rooli turvallisuusyhteistyössä ja tunnistaa sen kehittämistarpeet
yksikössään
- johtaa kriisitilanteita ja kehittää yksikön valmiutta kriisiajan toimintaan
Asiakokonaisuudet
- yleisjohtaja operatiivisen kenttätoiminnan johtajana
- tilanneorganisaation johtaminen ja muut tehtävät
- esikuntatyöskentely
- operatiivis-taktiset johtamis- ja toimintamenetelmät
- toimintaympäristön muutosten arviointi sekä turvallisuusyhteistyö
- varautuminen, valmiussuunnittelu ja kriisijohtaminen
- yleisjohtaja tilanneorganisaation johtajana ja muissa tehtävissä
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen tentti, harjoitukset ja harjoitustehtävät, yleisjohtaja-näyttökoe, oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
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Osajakso 2. Valvonta- ja hälytystoiminnan strateginen johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
4 op
Kuvaus
Osajaksolla käsitellään valvonta- ja hälytystoiminnan kehittämishankkeita sekä eri
poliisiyksiköiden käytänteitä tulostavoitteiden ja poliisin strategioiden jalkauttamisessa.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiseen liittyvät strategiset linjaukset
- kehittää tietojohtoista poliisitoimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
Asiakokonaisuudet
- poliisin strategiset linjaukset
- tietojohtoinen poliisitoiminta valvonta- ja hälytystoiminnan strategioiden
jalkauttamisessa
Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen tentti, harjoitukset ja harjoitustehtävät, oppimistehtävät
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan päivittäisjohtaminen
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RIKOSTORJUNTA JA TUTKINNANJOHTAMINEN
Tutkinnanjohtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
16 op
Kuvaus
Opintojakso on jaettu kahteen osajaksoon. Osajaksoilla käsitellään päivittäisrikostutkinnassa
toimivan tutkinnanjohtajan perustehtäviä, merkittävimpänä erilaisten esitutkintapäätösten
sekä pakkokeinojen hallinta. Opintojakson eri osa-alueissa huomioidaan perus- ja
ihmisoikeudet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita noudattaen. Opintojaksolla
opiskelija paneutuu lisäksi esitutkintayhteistyöhön, tiedottamiseen sekä muihin esitutkinnan
erityiskysymyksiin.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet rikosprosessissa
- soveltaa todistelua koskevia säännöksiä tutkinnanjohtajana
- soveltaa esitutkinnassa menettämisseuraamus- ja vahingonkorvausasioita
- soveltaa esitutkintaan liittyviä salassapitosäännöksiä
- hyödyntää viestinnässä poliisin tiedottamista koskevaa ohjeistusta ja erilaisia
viestintäkanavia
- toimia tutkinnanjohtajana laillisuusvaatimusten mukaisesti
- toimia esitutkintayhteistyöviranomaisena rikosprosessissa
- soveltaa hallinnollisia lupa-asioita esitutkinnassa
- laatia ja esittää perusteltuja pakkokeinovaatimuksia tuomioistuimelle
- tehdä tutkinnanjohtajana perusteltuja oikeudellisia päätöksiä esitutkintaa ja
pakkokeinoja ohjaavan lainsäädännön mukaisesti
- soveltaa poliisin salaisten pakko- ja tiedonhankintakeinojen sekä
tiedonsaantioikeuden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä tutkinnanjohtajana ja
yleisjohtajana.

Asiakokonaisuudet ja osajaksot:
Opintojakso koostuu kahdesta osajaksosta.
Osajakso 1: Päivittäisrikostutkinnan johtaminen (10 op)
- todisteluoikeus ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
- taktisen ja teknisen tutkinnan johtaminen
- menettämisseuraamukset ja yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely
- esitutkintapäätökset ja rajoittamissäännökset
- viestintä ja tiedottaminen esitutkinnassa ja esitutkinta-aineiston julkisuus
- laillisuusvalvonta tutkinnan päivittäisjohtamisessa
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esitutkintayhteistyö rikosprosessissa
hallinnolliset lupa-asiat esitutkinnassa

Osajakso 2: Pakkokeinojen johtaminen (6 op)
- pakkokeinojen hallinta esitutkinnassa
- poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen ja tiedonsaantioikeuden hallinta
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät), tentit ja näyttö
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 1. Päivittäisrikostutkinnan johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
10 op
Kuvaus
Osajaksoilla käsitellään päivittäisrikostutkinnassa toimivan tutkinnanjohtajan perustehtäviä,
merkittävimpänä erilaisten esitutkintapäätösten hallinta. Osajakson eri osa-alueissa
huomioidaan perus- ja ihmisoikeudet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita
noudattaen. Osajaksolla paneudutaan lisäksi esitutkintayhteistyöhön, tiedottamiseen sekä
muihin esitutkinnan erityiskysymyksiin.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet rikosprosessissa
- soveltaa todistelua koskevia säännöksiä tutkinnanjohtajana
- soveltaa esitutkinnassa menettämisseuraamus- ja vahingonkorvausasioita
- soveltaa esitutkintaan liittyviä salassapitosäännöksiä
- hyödyntää viestinnässä poliisin tiedottamista koskevaa ohjeistusta ja erilaisia
viestintäkanavia
- toimia tutkinnanjohtajana laillisuusvaatimusten mukaisesti
- toimia esitutkintayhteistyöviranomaisena rikosprosessissa
- soveltaa hallinnollisia lupa-asioita esitutkinnassa
- laatia ja esittää perusteltuja pakkokeinovaatimuksia tuomioistuimelle
- tehdä tutkinnanjohtajana perusteltuja oikeudellisia päätöksiä esitutkintaa ohjaavan
lainsäädännön mukaisesti
Asiakokonaisuudet
- todisteluoikeus ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
- taktisen ja teknisen tutkinnan johtaminen
- menettämisseuraamukset ja yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely
- esitutkintapäätökset ja rajoittamissäännökset
- viestintä ja tiedottaminen esitutkinnassa ja esitutkinta-aineiston julkisuus
- laillisuusvalvonta tutkinnan päivittäisjohtamisessa
- esitutkintayhteistyö rikosprosessissa
- hallinnolliset lupa-asiat esitutkinnassa
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät) ja tentti.
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 2. Pakkokeinojen johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
6 op
Kuvaus
Osajaksoilla käsitellään poliisin salaisten pakko- ja tiedonhankintakeinojen sekä
tiedonsaantioikeuden käyttöä, joita tutkinnanjohtajan ja yleisjohtajan tulee hallita työssään.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet rikosprosessissa
- soveltaa esitutkinnassa poliisin toimintaan liittyviä salassapitosäännöksiä
- laatia ja esittää perusteltuja pakkokeinovaatimuksia tuomioistuimelle
- tehdä tutkinnanjohtajana perusteltuja oikeudellisia päätöksiä esitutkintaa ja
pakkokeinoja ohjaavan lainsäädännön mukaisesti
- soveltaa poliisin salaisten pakko- ja tiedonhankintakeinojen sekä
tiedonsaantioikeuden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä tutkinnanjohtajana ja
yleisjohtajana.
Asiakokonaisuudet
- pakkokeinojen hallinta esitutkinnassa
- poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen ja tiedonsaantioikeuden hallinta
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät), tentti ja näyttö.
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä

31

Vaativa tutkinnanjohtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
8 op
Kuvaus
Opintojaksolla syvennetään opiskelijan ammattitaitoa tutkinnanjohtotehtävissä sekä
annetaan lisävalmiuksia kansainvälistä, vakavaa ja ammattimaista rikollisuutta sisältävien
rikosasioiden tutkinnanjohtamiseen. Opintojakson aikana opiskelijan käsitys poliisin esimiesja asiantuntijatehtäviltä vaadittavista edellytyksistä syvenee ja monipuolistuu.
Lisäksi opintojaksolla käsitellään kriminologista ja oikeussosiologista tutkimusta,
rikostorjunnan kehittämishankkeita sekä eri poliisiyksiköiden rikostorjunnan käytänteitä
tulostavoitteiden ja rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:
- analysoida poliisin tulossopimusprosessia sekä hyödyntää analyysitoiminnalla ja
tiedustelulla tuotettua tietoa tulostavoitteiden jalkauttamisessa
- hyödyntää rikollisuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä kehittämisprojekteja
- selittää tutkintalinjojen ja eri todistelukeinojen merkityksen esitutkinnassa
oikeudenkäyntiä valmistelevana vaiheena
- soveltaa tutkinnanjohtajan työssä oikeuskäytännön kehittymistä
- soveltaa esitutkintayhteistyötä ohjaavia säännöksiä rikostorjunnassa
- määritellä päivittäistutkinnan ja projektitutkinnan erityispiirteet
- tiedostaa vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden esitutkintaan liittyviä
erityiskysymyksiä
- hyödyntää valtakunnallisia yksiköitä ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa
rikostorjunnassa
- arvioida omaa esimiehisyyttään ja asiantuntijuuttaan sekä niihin liittyviä
kehittämistarpeita.
Asiakokonaisuudet ja osajaksot
Opintojakso koostuu kahdesta osajaksosta.
Osajakso 1: Rikostorjunnan strateginen johtaminen (5 op)
- tietojohtoinen poliisitoiminta rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa
- analyysitoiminta johtamisen tukena
- kriminologinen ja oikeussosiologinen tutkimus rikostorjunnassa
- rikostorjunnan kehittämishankkeet
Osajakso 2: Kohdevalintamenettely ja kansainvälisyys rikostorjunnassa (3 op)
- viranomaisyhteistyö rikostorjunnassa
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oikeuskäytännön vaikutus esitutkintaan
kohdevalintamenettely
vakavan rikollisuuden ajankohtaiset ilmiöt
oikeus- ja virka-apuasiat rikostorjunnassa
kansainvälinen yhteistyö rikostorjunnassa
omien esimies- ja asiantuntijavalmiuksien tarkastelu poliisiorganisaation tehtävien ja
työroolien kautta

Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät) ja tentti
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Tutkinnanjohtaminen-opintojakso
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Osajakso 1. Rikostorjunnan strateginen johtaminen
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Vaativa tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
5 op
Kuvaus
Osajaksoilla käsitellään rikostorjunnan kehittämishankkeita sekä eri poliisiyksiköiden
rikostorjunnan käytänteitä tulostavoitteiden ja rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa.
Lisäksi osajaksolla käsitellään kriminologista ja oikeussosiologista tutkimusta.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- analysoida poliisin tulossopimusprosessia sekä hyödyntää analyysitoiminnalla ja
tiedustelulla tuotettua tietoa tulostavoitteiden jalkauttamisessa
- hyödyntää rikollisuuteen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa sekä
kehittämisprojekteja
Asiakokonaisuudet
- tietojohtoinen poliisitoiminta rikostorjunnan strategioiden jalkauttamisessa
- analyysitoiminta johtamisen tukena
- kriminologinen ja oikeussosiologinen tutkimus rikostorjunnassa
- rikostorjunnan kehittämishankkeet
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät)
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Osajakso 2. Kohdevalintamenettely ja kansainvälisyys
rikostorjunnassa
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Rikostorjunta ja tutkinnanjohtaminen
Opintojakso, johon osajakso kuuluu
Vaativa tutkinnanjohtaminen
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
3 op
Kuvaus
Osajaksolla syvennetään opiskelijan ammattitaitoa tutkinnanjohtotehtävissä sekä annetaan
lisävalmiuksia kansainvälistä, vakavaa ja ammattimaista rikollisuutta sisältävien
rikosasioiden tutkinnanjohtamiseen.
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- selittää tutkintalinjojen ja eri todistelukeinojen merkityksen esitutkinnassa
oikeudenkäyntiä valmistelevana vaiheena
- soveltaa tutkinnanjohtajan työssä oikeuskäytännön kehittymistä
- soveltaa esitutkintayhteistyötä ohjaavia säännöksiä rikostorjunnassa
- määritellä päivittäistutkinnan ja projektitutkinnan erityispiirteet
- tiedostaa vakavan ja ammattimaisen rikollisuuden torjuntaan liittyviä
erityiskysymyksiä
- hyödyntää valtakunnallisia yksiköitä ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa
rikostorjunnassa
- arvioida omaa esimiehisyyttään ja asiantuntijuuttaan sekä niihin liittyviä
kehittämistarpeita
Asiakokonaisuudet
- viranomaisyhteistyö rikostorjunnassa
- oikeuskäytännön vaikutus esitutkintaan
- kohdevalintamenettely
- vakavan rikollisuuden ajankohtaiset ilmiöt
- oikeus- ja virka-apu rikostorjunnassa
- kansainvälinen yhteistyö rikostorjunnassa
- omien esimies- ja asiantuntijavalmiuksien tarkastelu poliisiorganisaation tehtävien ja
työroolien kautta
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtävät) ja tentti.
Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
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Ei edellytetä
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JOHTAMISHARJOITTELU
Johtamisharjoittelu
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Johtamisharjoittelu
Opintojakson taso
Syventävät ammattiopinnot
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
10 op
Kuvaus
Opiskelija työskentelee ohjatusti operatiiviseen poliisitoimintaan
liittyvissä valvonta- ja hälytystoiminnan- ja rikostorjunnan päällystötason johtamistehtävissä.
Opintojakso on keskeinen osa opiskelijan ammatillista kehittymistä
johtamistehtäviin. Johtamisharjoittelun aikana opiskelijan käsitys poliisin johtamistehtävissä
vaadittavista edellytyksistä laajenee ja monipuolistuu.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- ymmärtää johtamisroolin ja -tehtävien merkityksen valvonta- ja hälytystoiminnansekä rikostorjunnan tehtävissä ja kykenee toimimaan työyhteisössä niiden
asettamien vaatimusten mukaisesti
- osaa hankkia ja soveltaa teoreettista tietoa poliisin operatiiviseen kenttätoimintaan
liittyvissä johtamistehtävissä
- osaa tunnistaa ja arvioida omaa johtamisosaamistaan sekä kehittämistarpeitaan
Asiakokonaisuudet
- rikostorjunnan johtamistehtävät
- valvonta- ja hälytystoiminnan johtamistehtävät
- johtamisidentiteetti ja sen kehittäminen
- oman johtamisosaamisen ja -valmiuksien kehittymisen arviointi
Vaadittavat suoritukset
Johtamisosaamisen itsearviointi
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty
Edeltävät opinnot
Kaikki ennen johtamisharjoittelua toteutettavat opinnot tulee olla suoritettuna ennen
harjoittelua.
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OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyö
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Opinnäytetyö
Opintojakson taso
Opinnäytetyö
Pakollisuus
Pakollinen
Laajuus
30 op
Kuvaus
Opinnäytetyö on työelämää palveleva ja opiskelijan ammatillista kasvua tukeva tutkimus- ja
kehittämishanke tai projektityö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja poliisialan
kehitystä tukeva tehtävä. Opinnäytetyö toteutetaan tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja sitä
tuetaan menetelmä- ja projektiopinnoilla sekä suomen kielen, viestinnän ja tiedonhaun
opinnoilla.
Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelija syventää tutkimuksellista työtapaansa poliisialan
kehittämisessä ja johtamisessa. Opinnäytetyön aihe nousee ensi sijassa työelämän
kehittämistarpeista. Opinnäytetyöhön liittyy tutkimustiedon soveltamista, ilmiöiden
käsitteellistämistä ja arviointia sekä valittujen menetelmien käyttöä tutkimus- ja
kehittämistehtävän ratkaisemiseksi.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- jäsentää ja johtaa kehittämistyötään suunnitelmallisesti
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja hyödyntäen eri aihealueiden tietoa ja
osaamista
- arvioida tutkimus- ja kehittämistietoa
- innovoida ja johtaa pienimuotoisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä
arvioida niitä
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimus- ja
kehittämistyössään
- soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä osaa kehittää alansa työtä
teoreettisia ja käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen.
Asiakokonaisuudet ja osajaksot
- erimuotoisten opinnäytteiden vaatimukset ja arviointikriteerit
- opinnäytetyön suunnittelu ja prosessi
- seminaarityöskentely ja vertaisarviointi
Vaadittavat suoritukset
Lähtötasotesti
Seminaarit, oppimistehtävät ja opinnäytetyö
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Tietojohtoinen poliisitoiminta - analyysi johtamisen tukena
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson taso
Vapaasti valittavat opinnot
Pakollisuus
Vapaasti valittava
Laajuus
5 op
Kuvaus
Opintojaksolla syvennytään poliisin rooliin tietojohdettuna turvallisuusviranomaisena ja
poliisin mahdollisuuksiin torjua rikollisuutta huomioiden paikalliset olosuhteet
Poliisihallituksen analyysitoiminnan määrittelemällä tavalla. Opintojaksolla kehitetään tulevan
päällystöesimiehen valmiuksia hyödyntää poliisin taktista ja operatiivista analyysitoimintaa
johtamisen tukena.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet ja
toimintatavat
- tarkastella poliisitoiminnan strategioita tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta
- käyttää poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä tietojohtoisuuden tukena hyödyntää
tietojohtoista poliisitoimintaa ja analyysitoimintaa poliisin strategisessa, taktisessa ja
operatiivisessa toiminnassa.
Asiakokonaisuudet
- tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet
- analyysitoiminta osana tietojohtoista poliisitoimintaa
- poliisitoiminnan strategiat tietojohtoisen poliisitoiminnan näkökulmasta
- analyyttinen ajattelu, analyysin työvälineet ja operatiivinen johtaminen
- tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan hyödyntäminen poliisin
strategisessa, ja operatiivisessa toiminnassa
Vaadittavat suoritukset
Ennakkotehtävä, harjoitukset, oppimispäiväkirja, essee ja itsearviointi
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä

40

Yksityisoikeutta poliisipäällystölle
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson taso
Vapaasti valittavat opinnot
Pakollisuus
Vapaasti valittava
Laajuus
5 op
Kuvaus
Opintojaksolla käsitellään poliisitoimintaan läheisesti liittyviä yksityisoikeudellisia
asiakokonaisuuksia. Opintojaksolla syvennytään erityisesti poliisin toimintaan liittyvien
yksityisoikeuteen ja rikosoikeuteen liittyvien rajavetokysymysten käsittelyyn.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- tehdä rajanvetoa siviili- ja rikosoikeudellisten kysymysten välillä
- selittää poliisin toiminnan kannalta merkityksellisten yksityisoikeuteen liittyvien
periaatteiden ja käsitteiden sisällön ja merkityksen
- jäsentää ja arvioida poliisitoimintaan olennaisesti liittyviä siviilioikeuden
erityiskysymyksiä
- arvioida poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön merkityksen, kun poliisilla
tutkittavana olevaan rikosasiaan liittyy myös siviilioikeudellinen näkökulma.
Asiakokonaisuudet
- velvoiteoikeus
- esineoikeus
- persoonallisuus-, perhe-, lapsi- ja jäämistöoikeus
- kauppaoikeus ja verotus
- insolvenssioikeus
- työoikeus.
Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävät ja tentti
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Menetelmäjatkokurssi 1 - Kvalitatiiviset menetelmät
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson taso
Vapaasti valittavat opinnot
Pakollisuus
Vapaasti valittava
Laajuus
3 op
Kuvaus
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy tarkemmin kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja
sen käytäntöihin. Opiskelija tutustuu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin sekä harjoittelee
kvalitatiivisen analyysin tekoa, tulkintaa ja raportointia. Opiskelija perehtyy erityisesti kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen ja tutustuu kvalitatiivisten tutkimusten tulkitsemiseen sekä
hyödyntämiseen.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata kvalitatiivisen tutkimuksen käytäntöjä
- tulkita kvalitatiivisia tieteellisiä tutkimuksia
- suunnitella kvalitatiivisen tutkimusasetelman
- toteuttaa haastattelututkimuksen
- kuvata kvalitatiivisten tutkimusten analyysimenetelmiä.
Asiakokonaisuudet
- kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimussuuntaukset
- haastatteluaineisto, sen kerääminen ja käsittely
- laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät
Vaadittavat suoritukset
Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Menetelmäjatkokurssi 2 - Kvantitatiiviset menetelmät
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson taso
Vapaasti valittavat opinnot
Pakollisuus
Vapaasti valittava
Laajuus
3 op
Kuvaus
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy tarkemmin kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen
ja sen käytäntöihin. Opiskelija tutustuu kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, harjoittelee kuvailevien perusmenetelmien käyttöä sekä tutustuu kvantitatiivisten tutkimusten ja tilastojen
tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata kvantitatiivisen tutkimuksen käytäntöjä
- hakea ja hyödyntää tilastotietoa sekä tulkita kvantitatiivisia tieteellisiä tutkimuksia
- suunnitella kvantitatiivisen tutkimusasetelman
- toteuttaa vähintään kuvailevan kvantitatiivisen analyysin tilasto-ohjelmaa käyttäen
sekä raportoida analyysin tulokset.
Asiakokonaisuudet
- kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi ja tutkimuksen suunnittelu
- otostutkimus
- kyselyaineisto ja sen peruskäsittely
- kuvailevat tutkimusanalyysit ja niiden raportointi
- taulukot ja kuviot: käyttö ja tulkinta
- tilastotiedon hakeminen ja hyödyntäminen
- kvantitatiivisten tieteellisten artikkeleiden tulkinta
Vaadittavat suoritukset
Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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Menetelmäjatkokurssi 3 - Toiminnallinen opinnäytetyö
Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu
Vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson taso
Vapaasti valittavat opinnot
Pakollisuus
Vapaasti valittava
Laajuus
3 op
Kuvaus
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy tarkemmin toiminnallisen opinnäytetyön tekemiseen
ja sen käytäntöihin. Opiskelija tutustuu erilaisiin toiminnallisen opinnäytetyön muotoihin ja
sisältöihin. Lisäksi opiskelija syventyy tuotoksen ja siitä tehdyn raportin vaatimuksiin. Opiskelija tutustuu myös, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää toiminnallisessa
opinnäytetyössä hyväksi, kuten esimerkiksi aineiston hankinnassa ja tuotteen palautteen
arvioinnissa.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
- kuvata kehittävän työntutkimuksen ja tutkivan kehittämisen ideoita
- kuvata toiminnallisen työn tuotokseen ja sitä koskevaan raporttiin kohdistuvat
vaatimukset
- suunnitella toiminnallisen työn, tuotoksen ja sitä koskevan raportin
- hakea ja hyödyntää tietoa ja tutkimusmenetelmiä toiminnallisessa opinnäytetyössä.
Asiakokonaisuudet
- toiminnallisen opinnäytetyön muoto, sisältö ja vaatimukset
- kehittävän työn tutkimus ja tutkiva kehittäminen
- toiminnallisen työn tuotteen ja raportin yhteneväisyys
- raportin sisältövaatimukset
Vaadittavat suoritukset
Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä
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