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1 JOHDANTO 

1.1 Opiskelijarekrytointiprojekti  

Opiskelijarekrytointiprojekti kuuluu Poliisiammattikorkeakoulun vapaasti valittaviin 

opintojaksoihin. Opintojaksolle voivat osallistua Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat, 

jotka ovat suorittaneet hyväksytysti valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakson. 

(Poliisiammattikorkeakoulu, 2018.) 

Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaan, opiskelijarekrytointiprojektissa 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat jonkin messuprojektin tai 

rekrytointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintojakson aikana opiskelijat 

oppivat hyödyntämään messuja tai muita vastaavia rekrytointitapahtumia 

opiskelijarekrytoinnissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja/tai 

eri poliisilaitosten kanssa. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijoilla on valmiudet 

suunnitella ja toteuttaa messuprojekti tai rekrytointitapahtuma. Lisäksi opiskelijat saavat 

valmiudet toimia moniammatillisessa toimintaympäristössä sekä erilaisten yhteistyötahojen 

kanssa. (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018.)  

Opiskelijarekrytointiprojekti on laajuudeltaan kolme opintopistettä. Opintojakson 

vaadittaviin suorituksiin kuuluvat projektisuunnitelman laatiminen, messujen tai 

rekrytointitapahtuman sisällön suunnittelu ja toteuttaminen, oman toiminnan arviointi sekä 

projektiraportin laatiminen. Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. 

(Poliisiammattikorkeakoulu, 2018.) Opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuvien 

opiskelijoiden määrä riippuu siitä, minkälaiseen rekrytointitapahtumaan projekti tähtää. 

Projektiin osallistuvista opiskelijoista yksi toimii projektipäällikkönä.  

Vuosien 20142018 aikana Poliisiammattikorkeakoulu on osallistunut 

opiskelijarekrytointiprojektin kautta muun muassa Studia-messuille Helsingissä, 

Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan (KKOT-tapahtuma) Tampereella, 

Kokonaisturvallisuus -messuille (Security Track) Mikkelissä sekä Opinlakeus-tapahtumaan 

Seinäjoella.  
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1.2 Nykytila  

Poliisiammattikorkeakoulu on vuosittain aktiivisesti mukana erilaisilla messuilla ja 

rekrytointitapahtumissa. Osa näihin tapahtumiin osallistumisista tapahtuu juuri 

opiskelijarekrytointiprojektin kautta. Opiskelijarekrytointi on Poliisiammattikorkeakoulussa 

ajankohtainen asia, sillä viime vuosien aikana poliisi (AMK) -tutkinnon aloituspaikkojen 

määrä on lisääntynyt, eikä kaikkia aloituspaikkoja ole saatu täytettyä 

(Poliisiammattikorkeakoulu, luettu 29.10.2018). Poliisin (AMK) -tutkintoon tarvitaan 

enemmän potentiaalisia hakijoita, jotta kaikki aloituspaikat saataisiin täytettyä.  

Erilaiset opiskelijarekrytointitapahtumat ovat tehokas keino rekrytoida potentiaalisia 

opiskelijoita, sillä tapahtumissa poliisin koulutuksesta kiinnostuneet pääsevät kuulemaan ja 

kysymään pääsykokeista ja koulutuksesta suoraan Poliisiammattikorkeakoulun 

opiskelijoilta. Rekrytoinnin lisäksi opiskelijarekrytointitapahtumat ovat hyvä tilaisuus lisätä 

Poliisiammattikorkeakoulun näkyvyyttä ja ylläpitää positiivista poliisikuvaa.  

Yksi opiskelijarekrytointiprojektin vaadittavista suorituksista on projektiraportin laatiminen. 

Projektiraportti sisältää projektisuunnitelman lisäksi selostuksen projektin toteutuksesta 

sekä projektiin osallistuneiden opiskelijoiden arvioinnit omasta oppimisestaan. Raportin 

ensisijainen tarkoitus on antaa projektista kattava kokonaiskuva projektin toimeksiantajalle, 

ei niinkään ohjata seuraavaan projektiin osallistuvien opiskelijoiden toimintaa. Raportin 

sisältö riippuu paljon projektista ja projektissa mukana olleista opiskelijoista, joten se voi 

vaihdella paljon eri projektien välillä. 

Projektin aikana opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tutustua aiempien projektien tuottamiin 

raportteihin. Raportit antavat vähän käsitystä, millaisesta projektista on kyse, mutta ne eivät 

varsinaisesti anna neuvoja tai ohjeita seuraavan projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Ohjeita suunnitteluun voi saada opiskelijarekrytointiprojekti-opintojaksolle 

oheiskirjallisuudeksi merkitystä, projektisuunnittelua käsittelevästä, Paul Silfverbergin 

Ideasta projektiksi -teoksesta (2001). Teos ei kuitenkaan yksistään riitä ohjaamaan koko 

projektia suunnittelusta toteuttamiseen. 
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2 TUTKIMUSONGELMA 

2.1 Tutkimusongelman analyysi 

Opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuville opiskelijoille ei tällä hetkellä ole olemassa 

ohjeistusta projektin läpiviemiseksi. Opiskelijarekrytointiprojektin suunnitteluun ja 

toteuttamiseen liittyviä olennaisia käytännön ohjeita ja asioita ei ole koottu selvästi yhteen 

mihinkään. Tutkimusongelmaa voidaan avata tarkemmin seuraavien tutkimuskysymysten 

avulla. 

Mitä tietoa tarvitaan projektiin osallistuville opiskelijoille? Projektiin osallistuvien 

opiskelijoiden olisi hyvä saada projektin alussa yleistietoa opiskelijarekrytointiprojekti-

opintojaksosta ja sen vaadittavista suorituksista. Tämän lisäksi projektiin osallistuvien 

opiskelijoiden olisi hyvä saada projektin alussa selkeä kokonaiskuva siitä, mistä osa-alueista 

projekti koostuu. Projektin suunnittelun ja toteuttamisen aikana projektiin osallistuvat 

opiskelijat tarvitsevat tietoa eri tapahtumista ja niiden järjestämiseen liittyvistä 

yksityiskohdista ja käytännön järjestelyistä.  

Miksi tietoa tarvitaan? Opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuu usein miten aina eri 

joukko opiskelijoita vapaavalintaisen osallistumisen kautta. Opiskelijarekrytointiprojektissa 

on opiskelijoiden lisäksi mukana myös Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta 

koostuva projektityöryhmä, mutta itse projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavat 

projektiin osallistuvat opiskelijat. Projektin aloittavilla opiskelijoilla, erityisesti 

projektipäälliköllä, ei siis ole projektin alussa välttämättä mitään käsitystä, minkälaisesta 

projektista on kyse. Tämä käy ilmi esimerkiksi kahdesta aiemmasta 

opiskelijarekrytointiprojektin projektiraportista. 

”Ensimmäinen opiskelijoiden toimesta pidetty kokous pidettiin 7.3. Kenelläkään ei siinä 
vaiheessa tainnut olla vielä kovin selvää kuvaa, millaista tapahtumaa olimme lähdössä 
toteuttamaan – asiat kuitenkin avautuivat pikkuhiljaa projektin edessä.” (Ylämäki, 2016.)  

”Projektin laajuutta oli aluksi todella pitkään hankala käsittää” (Nenonen, 2017). 

Mikä merkitys ohjeistuksen kehittämisellä on? Toisessa kappaleessa mainittujen tietojen 

avulla projektiin osallistuvat opiskelijat pystyvät työskentelemään tehokkaammin ja 

itsenäisemmin, sillä tiedot ohjaavat opiskelijoita mm. tietoiskun suunnittelussa ja itse 
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tapahtumapäivään valmistautumisessa. Saamalla tietoa aiempina vuosina ongelmaksi 

muodostuneista asioista, opiskelijat pystyvät etukäteen ottamaan asiat huomioon, ja siten 

välttämään turhat ongelmat. Yhtenäisen ohjeistuksen avulla projektiin osallistuvien 

opiskelijoiden ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvan työryhmän on 

helpompi toimia yhteistyössä projektin aikana. 

2.2 Tutkimusongelmaan vaikuttajat tekijät 

Opiskelijarekrytointiprojektiin liittyviin käytännön asioihin ja ohjeistukseen suurimpana 

tekijänä vaikuttaa se, mihin tapahtumaan projekti tähtää: onko kyseessä olevaan 

tapahtumaan osallistuttu aiemmin vai onko kyseessä täysin uusi tapahtuma. Toisena 

vaikuttavana tekijänä voidaan pitää projektiin osallistuvia henkilöitä: kuinka monta 

opiskelijaa projektiin osallistuu ja onko joku opiskelijoista osallistunut projektiin jo 

aiemmin. Myös projektiin osallistuvat Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenet 

voivat vaihtua eri projektien välillä. Yhtenä vaikuttavana tekijä voidaan pitää myös sitä, 

millä aikataululla projekti toteutetaan: jääkö suunnittelulle ja toteutukselle paljon vai vähän 

aikaa.  

2.3 Menetelmät ja tavoitteet 

Käytän tässä kehittämistutkimuksessa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta, sillä 

opiskelijarekrytointiprojektista ei ole paljoa tietoa saatavilla ja se on tutkimuskohteena uusi. 

Samojen syiden takia käytän tutkimuksessani tiedonkeruumenetelmänä laadullisen 

tutkimuksen tiedonkeruumenetelmää, eli saatavilla olevia dokumentteja. Nämä dokumentit 

ovat aiempien vuosien opiskelijarekrytointiprojektien projektiraportteja. Näiden lisäksi 

käytän tutkimuksessani tukena omaa kokemustani ja tietoani 

opiskelijarekrytointiprojektista. Olen osallistunut opiskelijarekrytointiprojektiin kaksi 

kertaa vuonna 2017. 

Tämän kehittämistutkimuksen tavoitteena on kehittää opiskelijarekrytointiprojektiin 

osallistuvien opiskelijoiden ohjeistusta kokoamalla opiskelijarekrytointiprojektin kannalta 

olennaisimmat asiat yhteen konkreettiseksi oppaaksi. Tämän opinnäytetyön produktina 

syntyvä opas on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuville 

opiskelijoille, erityisesti projektipäälliköksi ryhtyvälle opiskelijalle. Opas on tarkoitettu 
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myös muille projektiin osallistuville henkilöille, kuten Poliisiammattikorkeakoulun 

henkilökunnasta koostuvalle projektityöryhmälle. 

Tämän työn tarkoituksena on kerätä opiskelijarekrytointiprojektin kannalta olennaisimmat 

asiat samaan oppaaseen siten, että opasta pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman 

monen eri rekrytointitapahtuman tai messujen järjestämisessä, ei vain oppaassa mainittujen 

tapahtumien/messujen. Opas on tarkoitus jakaa joko paperisena tai sähköisenä versiona 

projektin aloittaville opiskelijoille ja mukana oleville henkilökunnan jäsenille projektin 

alussa. Tämän lisäksi oppaan on tarkoitus tulla myös sähköisessä muodossa ainakin 

Poliisiammattikorkeakoulun intranettiin (Konsta), jossa se on helposti opintojaksolle 

osallistuvien opiskelijoiden muiden tarvitsevien saatavilla.  

2.4 Aiemmat opinnäytetyöt ja aiheen rajaaminen 

Opiskelijarekrytointiprojektiin liittyviä opinnäytetöitä ei ole tehty aiemmin. 

Opiskelijarekrytointiin yleisesti liittyviä opinnäytetöitä on tämän hetken tiedon mukaan yksi. 

Kyseessä on Karri Laakson ja Joni Pihalan toiminnallinen opinnäytetyö, jossa Laakso ja 

Pihala käyvät eri varuskunnissa esittelemässä poliisin ammattia ja koulutusta. Kyseisen 

opinnäytetyön tavoitteena on poliisikoulutustietouden lisääminen varusmiehille, 

varusmiehille kohdistetun tietoiskun kehittäminen ja prosessikulun selvittäminen 

varuskuntavierailujen järjestämiseksi. (Laakso & Pihala, 2018, 4.) 

Vaikka opiskelijarekrytointiprojekti liittyy suoraan opiskelijarekrytointiin, ei opinnäytetyöni 

tarkoituksena ole vaikuttaa Poliisiammattikorkeakoulun hakijamääriin, vaan kehittää 

opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuvien opiskelijoiden ohjeistusta. En käsittele 

opinnäytetyössäni sitä, kuinka opiskelijarekrytointiprojekti vaikuttaa 

Poliisiammattikorkeakouluun hakeutumiseen. Opinnäytetyöni tavoitteena ei myöskään ole 

lisätä Poliisi (AMK) -tutkinnon aloittavien opiskelijoiden määrää.  

En käsittele opinnäytetyössäni erikseen yksittäisiä, pienempiä 

opiskelijarekrytointitapahtumia. En siis pyri kehittää yksittäistä tapahtumaan osallistumista, 

vaan opiskelijarekrytointiprojektiin liittyvää ohjeistusta. 
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3 TIETOPERUSTA 

Tässä luvussa avaan enemmän opinnäytetyöni tutkimusmuotoa, kehittämistutkimusta, sekä 

sen ja perinteisen tieteellisen tutkimuksen eroja. Käsittelen myös projektityötä ja 

projektityöskentelyä, sillä opiskelijarekrytointiprojekti toteutetaan projektityöskentelynä ja 

käsite projektityö liittyy olennaisesti myös kehittämistoimintaan ja kehittämistutkimukseen. 

Avaan myös tarkemmin tutkimus- ja toteutusprojektia projektityyppeinä, sillä 

opiskelijarekrytointiprojekti on tyypiltään toteutusprojekti ja opinnäytetyö on 

tutkimusprojekti.  

3.1 Kehittämistoiminta 

Yleisesti kehittämistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on jonkin prosessin, 

tuotteen, projektin, organisaation toiminnan tai toimintatavan kehittäminen tai 

parantaminen. Kehittämistoiminnalla tähdätään muutokseen, sillä voidaan mm. tavoitella 

parempaa ja tehokkaampaa toimintatapaa tai toimintarakennetta. Kehittämistoimintaa 

voidaan kohdistaa yksittäisen tuotteen tai työntekijän lisäksi myös organisaation rakenteisiin 

tai prosesseihin. (Toikko, Rantanen, 2009, 1416.) Kehittämistyöllä tarkoitetaan jotain 

yksittäistä kehittämiseen tähtäävää projektityötä (Kananen, 2015, 33).  

Toikko ja Rantanen (2009) esittelevät teoksessaan neljä erilaista kehittämistyön mallia: 

lineaarisen mallin, spiraalimallin, tasomallin ja spagettimaisen prosessin (Toikko, Rantanen, 

2009, 6472). Avaan niistä paremmin lineaarisen mallin ja spiraalimallin, sillä ne ovat 

klassisia kehittämistyön ja päätöksen teon malleja (Salonen, 2013, 13). Myös tämän 

tutkimuksen kehittämistyö sisälsi piirteitä sekä lineaarisesta mallista, että spiraalimallista.  

Lineaarisen mallin (katso kuvio 1.) mukaisessa kehittämistyössä työvaiheet ovat peräkkäisiä 

ja ne etenevät kaavamaisesti tavoitteen määrittelystä suunnitteluun, sitten toteutukseen ja 

viimeiseksi työn päättämiseen ja arviointiin. Lineaarinen malli sopii yksinkertaisiin 

kehittämistöihin, joissa ei ole paljoa ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa projektin 

etenemiseen. Siinä missä lineaarisen mallin mukainen kehittämistyö etenee kaavamaisesti 

vaihe vaiheelta, spiraalimallin mukainen kehittämistyö etenee syklinä. (Toikko, Rantanen, 

2009, 6465; Salonen, 2013, 1416.) 



8 

 

Spiraalimallissa (katso kuvio 2.) työvaiheet kulkevat kehämaisesti ja muodostavat useampia 

syklejä, eli spiraaleja. Spiraalimallin mukaiselle kehittämistyölle on ominaista reflektointi, 

arviointi ja vuorovaikutteinen keskustelu. Spiraalimallin mukaisessa kehittämistyössä 

vuorovaikutus on suuressa roolissa. Siinä missä lineaarinen malli sopi yksinkertaisiin 

kehittämistöihin, spiraalimallin mukaiset kehittämistyöt vaativat pitkäjänteisyyttä. (Toikko, 

Rantanen, 2009, 6667; Salonen, 2013, 1416.)  

Kuvio 1. Lineaarinen malli (Mukaillen Toikko & Rantanen, 2009, 64). 

 

Kuvio 2. Spiraalimalli (Mukaillen Toikko ja Rantanen, 2009, 67).  

Tavoitteen määrittely Suunnittelu Toteutus Päättäminen ja 
arviointi
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3.2 Kehittämistutkimus 

Kehittämistutkimuksessa yhdistyvät kehittämistyö ja tutkimus (Kananen, 2012, 19). 

Kehittämistutkimuksesta käytetään myös käsitettä tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Jotta 

tavallisesta kehittämistyöstä saadaan kehittämistutkimus, täytyy siihen liittää 

tutkimuksellinen ote. Tämä tarkoittaa käytännössä tutkimusprosessin ja tutkimustulosten 

raportointia ja dokumentointia. (Kananen, 2015, 33.)  

Kehittämistutkimus ei ole oma erillinen tutkimusmenetelmänsä, vaan 

kehittämistutkimuksessa käytetään eri tutkimusmenetelmiä tarpeen ja kehittämiskohteen 

mukaan (Kananen, 2012, 19). Kehittämisen kohde ja tavoite täytyy kuitenkin olla selvillä 

ennen tutkimusmenetelmän valintaa. Kehittämistutkimuksessa voidaan käyttää sekä 

määrällisiä, että laadullisia tutkimusmenetelmiä. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 2015, 104.)  

3.3 Kehittämistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen erot 

Opinnäytetöiden kentässä kehittämistutkimus kuuluu toiminnallisiin opinnäytetöihin, kun 

taas perinteinen tieteellinen tutkimus kuuluu tutkimuksellisiin opinnäytetöihin. Salosen 

(2013) mielestä toiminnallinen (esim. kehittämistutkimus) ja tutkimuksellinen opinnäytetyö 

ovat lähtökohtaisesti hyvin samankaltaisia. Kummastakin löytyvät tietoperusta, menetelmät, 

erilaiset materiaalit ja aineistot sekä viimeisenä tuotos tai tulos. Salosen (2013) mielestä 

tärkein ero toiminnallisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön välillä on se, että 

toiminnallisessa opinnäytetyössä lopputuloksena syntyy jokin tuotos, kun taas 

tutkimuksellisessa opinnäytetyössä lopputuloksena syntyy tutkimusraportti, joka sisältää 

uutta tietoa. (Salonen, 2013, 56.) 

Vaikka toiminnallinen ja tutkimuksellinen opinnäytetyö ovat joltain osin samankaltaisia, ei 

tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimuksellista kehittämistoimintaa pidä sekoittaa keskenään. 

Tieteellisessä tutkimuksessa tulee aina noudattaa tarkkaan tieteellisen tutkimuksen sääntöjä 

ja vaatimuksia. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa voi olla samoja tieteellisiä osioita 

tai piirteitä, mutta niitä ei kuitenkaan mielletä samalla tavalla kuin perinteisessä tieteellisessä 

tutkimuksessa. Tieteellinen tutkimus on luonteeltaan enemmän tietoperusteinen, kun taas 

kehittämistutkimus sitoutuu enemmän käsitteisiin. (Salonen, 2013, 9, 13.) 
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Kehittämistutkimukselle on ominaista, että sen aikana tutkija toimii ja on 

vuorovaikutuksessa monesti eri toimijoiden kanssa. Tällainen vuorovaikutus voi olla 

esimerkiksi palautteen antamista, keskustelua tai tuotoksen arviointia käytössä. 

Tieteellisessä tutkimuksessa puolestaan tutkijan ja muiden toimijoiden välistä 

vuorovaikutusta on vain tiedonhankinta vaiheessa, mikäli tiedonkeruumenetelminä 

käytetään esimerkiksi haastatteluita tai aineistokyselyitä. Tieteellisessä tutkimuksessa 

vuorovaikutus on suurimmaksi osaksi yksisuuntaista tutkijan ja muiden toimijoiden välillä 

ja tutkija toimii pääosin yksin. (Salonen, 2013, 6.) 

Kehittämistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen erot näkyvät myös jonkin verran 

tutkimusraportin rakenteessa ja ulkoasussa. Kehittämistutkimuksen raportin kirjoittamisessa 

korostuvat käytännön työskentelyn tarkka raportointi ja dokumentointi. (Salonen, 2013, 5.) 

Tieteellisen tutkimuksen raportissa korostuvat puolestaan enemmän aineiston perusteellinen 

analyysi sekä tutkimustulosten ja johtopäätösten perustelu. 

Kehittämistutkimuksen ja perinteisen tieteellisen tutkimuksen välistä suhdetta voidaan 

kuvailla siten, että siitä mihin perinteinen tutkimus päättyy, kehittämistutkimus alkaa. 

Perinteisessä tutkimuksessa ongelman syitä selvitetään ja niihin esitetään ratkaisuja. 

Kehittämistutkimukseen puolestaan kuuluu ongelman poistaminen muutoksen tai ratkaisun 

avulla. (Kananen 2015, 40.) 

3.4 Projektityö ja projektityöskentely  

Silfverbergin (2001) mukaan projektilla tarkoitetaan ajallisesti rajattua, kertaluontoista 

tehtäväkokonaisuutta, jolla pyritään selkeästi asetettuihin tavoitteisiin. Projektin 

toteuttamisesta vastaa projektia varten perustettu organisaatio, jossa on selvät johtosuhteet 

ja, jolla on käytössä erikseen määritetyt resurssit (Silfverberg, 2001, 11.) Hankkeella 

puolestaan tarkoitetaan useiden projektien muodostamaa kokonaisuutta. Projektityöllä 

tarkoitetaan työskentelyä, jolla pyritään saavuttamaan jokin ennalta määritelty tavoite. 

(Kettunen, 2009, 1516.) 

Kaikille projekteille on ominaista selkeä tavoite, ohjattu suunnitelmallinen toiminta, 

selkeästi ja realistisesti määritelty aikataulu sekä joukko ihmisiä, joiden roolit projektissa on 
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selkeästi määritelty. Projekteja on useita eri tyyppisiä. (Kettunen, 2009, 15; Silfverberg, 

2001,12.) 

Tutkimusprojekteja toteutetaan mm. yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimusyhteisöissä 

ja niiden tavoitteena on tuottaa tieteellisiä tutkimustuloksia. Tieteellisessä 

tutkimusprojektissa tarkan tavoitteen asettaminen voi olla hankalaa, koska tutkimustuloksia 

ei voida määritellä etukäteen. Tämän takia tutkimusprojektin tavoitteena voi siis olla vain 

tutkimusprojektin läpivieminen. Tutkimusprojektissa johtosuhteet eivät ole niin tärkeässä 

roolissa kuin muissa projektityypeissä. Tutkimusprojektin onnistumista voidaan mitata mm. 

sillä, miten tutkimusprojekti on lisännyt ymmärrystä ja herättänyt uutta ajattelua tutkitusta 

aiheesta. (Kettunen, 2009, 2123.)  

Toteutusprojektissa toteutetaan jokin ennalta määritelty tilaisuus, tapahtuma, näytelmä, 

seminaari tai koulutus. Toteutusprojekteissa aikataulu on suuressa roolissa. Se on yleensä 

ennalta määritelty, eikä siinä joustovaraa esim. itse tapahtumapäivän ajankohdan takia. 

Toteutusprojektiin liittyy paljon ulkoisia tekijöitä ja näiden mukana tuomia riskejä, mikä 

vaatii projektiin osallistuvilta henkilöiltä joustavuutta. Tällaisia tekijöitä voivat olla mm. 

äkillinen aikataulun muutos kolmannen osapuolen toimesta tai jonkin projektin kannalta 

olennaisen henkilön poisjäänti. Toteutusprojektille on tyypillistä, että kiire ja työmäärä 

lisääntyvät projektin loppua kohti. Toteutusprojektin onnistumista voidaan arvioida vasta 

itse ”tapahtumapäivän” jälkeen, kun tiedetään, miten tapahtumaan osallistuneet henkilöt 

kokivat tapahtuman, koulutuksen tai tilaisuuden. (Kettunen, 2009, 2425.) 

3.5 Projektin vaiheet ja projektin johtaminen 

Projektit voidaan jakaa eri vaiheisiin. Yleensä projektit etenevät tarpeen tunnistamisesta ja 

määrittelystä suunnitteluun ja sitten toteutukseen ja lopuksi projektin päättämiseen. Projektit 

voivat saada alkunsa asiakkaan tilauksesta (esim. koulutustilaisuus) tai yrityksen sisäisestä 

kehittämistarpeesta (esim. jonkin yrityksen toiminnon parantaminen). Projektin tarpeen 

tunnistamisen jälkeen siirrytään suunnitteluvaiheeseen, jossa laaditaan projektisuunnitelma. 

Projektisuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. projektin tarkka aikataulu, tavoitteet, budjetti 

sekä resurssit. Projektisuunnitelma elää projektin mukana ja sitä muokataan sitä mukaa, kun 

projektissa ilmenee muutoksia. Projektisuunnitelman tärkein tehtävänä on ohjata projektin 

toteutumista. Projekti voi päättyä eri tavoilla, joko projektilla saavutetaan haluttu tavoite, 
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esimerkiksi suunniteltu koulutustilaisuus saadaan järjestettyä, tai projekti voi päättyä 

kesken, esimerkiksi rahoituksen loppuessa. Projektin päättyessä kirjoitetaan projektista 

projektiraportti ja projektin tulokset käydään yhdessä läpi projektiin osallistuneiden tahojen 

kanssa. (Kettunen, 2009, 4344, 127, 181183.) 

Projektipäällikkö on vastuussa siitä, että projekti valmistuu aikataulun mukaisesti ja vastaa 

sille asetettuja tavoitteita. Projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia töiden 

jakamisesta sekä projektin käynnistämisestä. Projektipäällikön täytyy olla määrätietoinen, 

täsmällinen ja kykenevä johtamaan ihmisiä. Lisäksi projektipäällikön tulee omata hyvät 

neuvottelutaidot ja kyky hoitaa useita asioita samanaikaisesti. Projektipäällikön lisäksi 

projektiin tarvitaan muitakin resursseja, kuten asiantuntijoita, toteuttajia, 

dokumentointivastaavia ja muita eri osa-alueiden vastaavia. Riittämättömät resurssit voivat 

koitua projektin kannalta ongelmaksi. (Kettunen, 2009, 2932, 130132.) 
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4 PROSESSIKUVAUS 

Tässä luvussa avaan kehittämistyöni kulkua vaihe vaiheelta. Kehittämistyöni eteni klassisen 

kehittämistyön mallin, eli lineaarisen mallin mukaisesti. Kehittämistyössäni oli myös 

piirteitä spiraalimallista, sillä hankin oppaan ensimmäisestä versiosta palautetta eri tahoilta 

ja muokkasin opasta annetun palautteen perusteella. Valmis opas on tämän työn liitteenä.  

4.1 Tiedonhankinta, jäsentely ja kirjoittaminen 

Kartoittaminen ja lähtötilanne. Osallistuin vuonna 2017 opiskelijarekrytointiprojektiin 

sekä keväällä, että syksyllä. Syksyllä projektissa suunniteltiin ja toteutettiin osallistuminen 

marraskuussa 2017 Helsingissä järjestettäville Studia-messuille. 

Opiskelijarekrytointiprojektin ohjeistuksen kehittämistarve ilmeni joulukuussa 2017 

projektin loppupalaverissa. Loppupalaverissa tuli puheeksi, että olisi hyvä, jos projektin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät olennaisimmat käytännön asiat olisivat koottu 

jollain lailla yhteen. Palaverissa oli paikalla useampia Poliisiammattikorkeakoulun 

henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana useammassa 

opiskelijarekrytointiprojektissa. Kyselin alustavasti heiltä, olisiko tällainen ”opas” 

mahdollinen toteuttaa esimerkiksi toiminnallisena opinnäytetyönä. Olin asiasta yhteydessä 

opiskelijarekrytointiprojektin toiminnasta vastaavaan komisarioon ja sain varmistuksen, että 

tällaiselle yhtenäistetylle opasmuotoiselle ohjeistukselle olisi käyttöä.  

Suunnittelu. Tämän jälkeen aloitin opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamisen ja itse oppaan 

suunnittelun. Tavoitteeni oli saada oppaan ensimmäisen versio valmiiksi 

maalishuhtikuussa 2018, jotta sitä voitaisiin koekäyttää toukokuussa järjestettävän KKOT-

tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnittelin kirjoittavani oppaan yhdeksi 

Word-tiedostoksi, jotta sitä voitaisiin jatkossa käyttää sekä paperisessa, että sähköisessä 

PDF-muodossa.  

Tiedon hankkiminen. Käytin tutkimukseni tiedonkeruumenetelmänä opiskelija-

rekrytointiprojektiin liittyviä dokumentteja eli aiempien vuosien projektiraportteja. 

Tiedonkeruumenetelmän valintaan vaikutti se, että opiskelijarekrytointiprojekti on 

tutkimuskohteena uusi, eikä siitä ole saatavilla paljoa tietoa. Tietoa oli saatavilla vain 

aiempien vuosien projektiraporteista ja projekteissa mukana olleilta henkilöiltä.  
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Harkitsin myös teemahaastatteluita yhtenä tiedonkeruumenetelmänä. Suljin haastattelut 

kuitenkin pois, sillä ne olisivat helposti muodostuneet liian työläiksi. Jo pelkästään tarpeeksi 

laajan näkökulman saamiseksi minun olisi täytynyt haastatella useammassa eri projektissa 

mukana olleita opiskelijoita ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilökuntaa. Tiesin saavani 

käyttööni useita aiempia projektiraportteja, joten koin saavani niistä tarpeeksi tietoa.  

Aloitin tiedon keräämisen tammikuussa 2018 hankkimalla aiempien vuosien 

opiskelijarekrytointiprojektien raportit. Uusimman ja viimeisimmän raporteista sain 

toukokuussa 2018. Sain raportteja yhteensä kahdeksan kappaletta ja jokaisen raportin oli 

kirjoittanut eri opiskelija. Raportit olivat vuosilta 20152018 ja ne oli laadittu 

 Studia-messuista (2015, 2016 ja 2017) 
 Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumasta (2016 ja 2017, 2018) 
 Kokonaisturvallisuus -messuista (Security Track) (2016) 
 Opinlakeus -tapahtumasta (2017). 

Jokainen raportti sisälsi kyseisen projektin suunnittelun, toteutuksen sekä projektiin 

osallistuneiden opiskelijoiden arvioinnit projektin onnistumisesta ja omasta oppimisestaan. 

Hankin aiempien vuosien projektiraportit, koska niissä on raportoitu kussakin kyseisen 

projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Aiempien vuosien raporteista sain myös tietoa mm. 

siitä, minkälaista ohjelmaa aiempien vuosien tietoiskut ovat sisältäneet ja mitä muuta 

ohjelmaa messujen/tapahtuman yhteydessä on aiemmin järjestetty. Lisäksi sain raporteista 

tietoa siitä, mitkä asiat ovat muodostuneet ongelmiksi suunnittelun ja toteuttamisen aikana. 

Raporteista sai myös tietoa siitä, millaisia rooleja ja vastuualueita projekteissa on ollut.  

Yllämainittujen raporttien lisäksi käytin oppaassa myös omiin kokemuksiini pohjautuvaa 

tietoa opiskelijarekrytointiprojektista. Olen osallistunut opiskelijarekrytointiprojektiin kaksi 

kertaa vuonna 2017, ensimmäisen kerran Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -

tapahtumaan Tampereella ja myöhemmin Studia-messuille Helsingissä. Koin siten 

omaavani hyvän käsityksen opiskelijarekrytointiprojektin kulusta. Lisäksi tiedän hyvin 

omien kokemusteni perusteella, mitkä projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät 

käytännön asiat projektiin osallistuvan opiskelijan olisi hyvä tietää.  

Tiedon käsittely ja jäsentäminen. Ennen tarkempaa perehtymistä aiempien vuosien 

raportteihin, jaoin opiskelijarekrytointiprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät 

asiat omien kokemusteni perusteella kuuteen osioon 
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1. projektiraportti 
2. tietoiskun suunnitteleminen ja toteuttaminen 
3. sosiaalinen media ja sen käyttäminen 
4. erilaiset luvat 
5. materiaalit 
6. tapahtumanpäivä, ennen ja aikana. 

Osioihin jakamisen tein omien kokemusteni perusteella siitä, mitkä ovat 

opiskelijarekrytointiprojektin isoimmat osa-alueet.  

Tämän jälkeen kävin läpi aiempien vuosien projektiraporit yksi kerrallaan. Raportteja läpi 

käydessäni kiinniotin huomioita asioihin, jotka oli koettu projektin kannalta tärkeiksi, tai 

joissa oli ilmennyt ongelmia. Useammassa raportissa korostuivat tapahtumapäivän 

ohjelmasisällön suunnittelu sekä osallistuvien opiskelijoiden roolit projektissa. Ongelmiksi 

olivat muodostuneet mm. aikatauluun liittyvät asiat, kuten materiaalien pakkaaminen ja 

tapahtumapaikalle siirtäminen sekä kiireen takia pois jäänyt tietoiskun kenraaliharjoitus. 

Useamman projektiryhmän oli myös yllättänyt tapahtumapäivän kiireisyys, jonka takia 

taukoja ei pystytty pitämään suunnitellusti tai niiden pitäminen jäi kokonaan. Lisäksi 

tapahtumapäivän ohjelman suunnittelussa oli ollut vastoinkäymisiä, kun suunniteltuja 

ohjelmia ei saatu toteutettua. Yhden projektiryhmän kohdalla tietoiskussa oli jouduttu 

turvautumaan varasuunnitelmaan, koska tietoiskun alkuperäistä käsikirjoitusta ei saatu 

toteutettua. 

Tarkoituksenani ei ollut poimia raporteista oppaaseen vain ongelmaksi muodostuneita 

asioita, vaan asioita ongelmien takaa, jotta itse ongelmat voitaisiin välttää. Esimerkiksi 

vuoden 2016 Studia-messuilla tietoiskusta ei ehditty pitämään lainkaan kenraaliharjoitusta 

ja tietoiskussa käytettävien mikrofonien kanssa oli epäselvyyksiä (Ceder, 2016, 11). Tämän 

otin huomioon oppaassa ohjeistamalla varaamaan tarpeeksi aikaa tapahtumapaikalle 

siirtymiseen, jotta kenraaliharjoitukselle jäisi tarpeeksi aikaa. Lisäksi ohjeistin oppaassa 

selvittämään etukäteen tietoiskussa tarvittavien mikrofonien laadun (headset vai tavallinen) 

ja määrän, jotta ne ovat valmiiksi selvillä ennen tietoiskun esittämistä. 

Tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien osioiden lisäksi lisäsin oppaaseen 

osion, jossa kerrotaan, millainen opiskelijarekrytointiprojekti on opintojaksona ja mitkä ovat 

sen vaadittavat suoritukset. Lisäksi avasin hieman enemmän kahta suurinta tapahtumaa, 

johon opiskelijarekrytointiprojektilla on osallistuttu: KKOT- tapahtumaa ja Studia-messuja. 
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Lisäsin osion oppaan alkuun, jotta oppaan käyttäjä saisi heti oppaan alussa yleiskuvan 

opiskelijarekrytointiprojekti-opintojaksosta ja sen vaadittavista suorituksista. 

Kirjoittaminen. Opasta kirjoittaessani jouduin kiinnittämään huomiota oppaan tyyliin ja 

kieliasuun, sillä opinnäytetyön produktin tekstin täytyy olla tyyliltään käyttäjäryhmää 

puhuttelevaa sekä produktin sisällön kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi produktia 

kirjoittaessa täytyy ottaa huomioon produktin kohderyhmä ja produktin käyttötarkoitus. 

(Vilkka, Airaksinen, 2004, 129.) Koska oppaan tarkoitus on opastaa ja ohjata 

opiskelijarekrytointiprojektin suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppaan tyylin ja kielen 

täytyi olla ohjaavaa ja opastavaa. Pyrin oppaassa siistiin ja oikeinkirjoitettuun kieleen, jotta 

oppaasta tulisi mahdollisimman helppolukuinen.   

Välttääkseni liian pitkiä ja monimutkaisia lauseenrakenteita, käytin oppaasta useammassa 

kohdassa luettelointia. Tein oppaaseen selkeitä kappalejakoja ja mahdollisimman kuvailevia 

otsikoita, jotta oppaan käyttäminen olisi helpompaa. Kuvailevien otsikoiden ja 

sisällysluettelon avulla oppaan käyttäjä löytää oppaasta helposti etsimänsä tiedon.   

Kirjoittaessani opasta vastaani tuli asioita ja huomioita, joiden merkitystä halusin korostaa. 

Halusin varmistua, että oppaan käyttäjä huomaa ne, joten erotin ne muusta tekstistä 

rajaamalla ne neliön malliseen laatikoon ja kirjoittamalla eteen isolla ”HUOM!”. 

Tarkoitukseni oli kirjoittaa opas yleispätevään muotoon, jotta sitä voitaisiin hyödyntää 

mahdollisimman monen erilaisen rekrytointitapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Jouduin kirjoittaessa käyttämään jonkin verran ilmaisuja ”yleensä” tai ”aiempina vuosina”, 

sillä en voinut kirjoitushetkellä olla varma siitä, että järjestelyt pysyvät samana 

tulevaisuudessa: esimerkiksi järjestetäänkö tietoiskut samassa paikassa tai pysyykö 

tietoiskujan kesto samana. Pyrin opasta kirjoittaessani siihen, että avaan asiat kunnolla. 

Pelkkä asioiden luetteleminen lyhyesti ei olisi sopinut oppaan tyyliin. Esimerkiksi oppaan 

luvussa kaksi käsittelen projektiraportin kirjoittamista. En vain totea, että projektiraportti on 

kirjoitettava, vaan pyrin opastamaan tarkemmin, miksi raportti kirjoitetaan, milloin se 

kirjoitetaan ja mitä raporttiin kirjoitetaan. 
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Oppaan ulkoasuun en vielä tässä vaiheessa panostanut juurikaan. Kirjoitin oppaan mustalla 

fontilla Word-tiedostolle ja tein oppaaseen sisällysluettelon ja kansilehden. Oppaan kooksi 

suunnittelin A4-kokoisen, jotta se on helppo tulostaa ja lukea. 

4.2 Koekäyttö, palautteen hankkiminen ja muokkaaminen 

Oppaan ensimmäisen version koekäyttö. Sain kirjoitettua oppaan ensimmäisen version 

valmiiksi maaliskuun 2018 lopussa. Tämän jälkeen annoin oppaan PDF-tiedostona 

koekäytettäväksi kevään opiskelijarekrytointiprojektiin, joka tähtäsi 15.5.2018 

järjestettävään Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan. Projektin 

projektipäällikkönä toimi Sampsa Pietilä, jolla oli kokemusta opiskelijarekrytointiprojektiin 

osallistumisesta jo vuodelta 2017.  

Palaute ja oppaan muokkaaminen. Sain oppaan ensimmäisestä versiosta palautetta 

kesäkuussa 2018. Sain palautteen projektipäällikkönä toimineen Sampsa Pietilän kautta. 

Palaute keskittyi suurimmaksi osaksi siihen, mitä lisäyksiä tai tarkennuksia oppaassa olisi 

hyvä olla. Sain palautetta lisätä oppaaseen seuraavat asiat: 

- Tietoiskun suunnittelussa tulee muistaa, että tärkeintä tietoiskussa on tuoda esille 

perustiedot koulutukseen hakeutumisesta ja pääsykokeista.  

- Opiskelijoiden tulee sitoutua projektiin, etenkin vapaa-ajalla tapahtuvaan tietoiskun 

harjoitteluun.  

- On tärkeää selvittää etukäteen, miten mahdolliset videot tai musiikit toistetaan 

tapahtumapaikalla.  

- Projektisuunnitelma tulee kirjoittaa heti projektin alussa ja hyväksyttää erikseen 

määrätyllä henkilöllä. 

- On tärkeää selvittää etukäteen, kuinka paljon tapahtumapaikalla on tuoleja ja pöytiä 

tai muuta rekvisiittaa järjestäjän puolesta.  

- Tapahtuman jälkeen on huolehdittava tavaroiden pakkaaminen ja palauttaminen 

koululle. 

Muokkasin oppaan ensimmäistä versiota lisäämällä siihen yllämainitut asiat. Lisäsin 

oppaaseen uuden luvun ”7.3. Tapahtumapäivän jälkeen”, johon kokosin tietoa 

tapahtumapaikan osaston purkamisesta ja tavaroiden palauttamisesta.  Lisäksi lisäsin oppaan 
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toiseen versioon alkusanat, jossa korostin vielä sitä, että oppaasta on hyötyä myös muidenkin 

tapahtumien toteuttamisessa kuin vain oppaassa mainittujen tapahtumien. 

Hankin oppaasta palautetta myös Poliisiammattikorkeakoulun viestintäpäälliköltä Tuire 

Salmi-Hiltuselta lokakuun alussa 2018. Poliisiammattikorkeakoulun viestintätiimi on 

aktiivisesti järjestämässä Poliisiammattikorkeakoulun osallistumista erilaisiin 

opiskelijatapahtumiin ja muihin messuihin juuri opiskelijarekrytointiprojektin kautta. 

Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvassa projektityöryhmässä on jäseniä 

myös viestintätiimistä. 

Sain Salmi-Hiltuselta hyvää, erittäin kattavaa ja yksityiskohtaista palautetta oppaasta. 

Palautteessa nousi erityisesti esille projektiin osallistuvan opiskelijaryhmän ja 

Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvan projektityöryhmän välisen 

yhteistyön ja kommunikoinnin merkitys projektin eri vaiheissa. Palautteen ansiosta pystyin 

tarkentamaan montaa kohtaa oppaassa tarkemmaksi ja projektin vastuualueita selvemmiksi. 

Tämän ansiosta oppaasta on suurempi hyöty myös projektityöryhmän näkökulmasta. Sain 

lisäksi myös palautetta korostaa projektisuunnitelman ja projektin roolien merkitystä 

projektin onnistumisen kannalta.  

Oppaan käyttöönottaminen. Olin sopinut etukäteen Tuire Salmi-Hiltusen sekä 

opiskelijarekrytointiprojektista vastaavan komisario kanssa, että oppaan valmistuttua 

lähetän oppaan heille sähköisesti. Lähetin oppaasta heille sekä Word-tiedoston, että PDF-

tiedoston, sillä sovimme, että opasta voi ja saa päivittää tulevaisuudessa, jotta siitä olisi 

mahdollisimman pitkään hyötyä. Salmi-Hiltusen kanssa sovimme myös siitä, että hän voi 

tarvittaessa laittaa oppaan Poliisiammattikorkeakoulun intranettiin (Konsta) sekä 

poliisihallinnon intranettiin (Sinetti), jossa se on sähköisesti helposti muidenkin saatavilla.
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5 POHDINTA 

5.1 Oma pohdinta 

Opinnäytetyöni aihevalintaan vaikutti paljon se, että halusin työstäni olevan konkreettista 

hyötyä. Tästä syytä olin jo etukäteen miettinyt, että haluaisin tehdä jonkin oppaan tai ohjeen. 

Sain opinnäytetyöhöni mieleisen aiheen, jossa pystyin hyödyntämään myös omia 

kokemuksiani. Koin opinnäytetyön tekemisen valitsemastani aiheesta erittäin mielekkääksi.  

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää opiskelijarekrytointiprojektin ohjeistusta keräämällä 

projektin kannalta olennaisimmat asiat yhteen konkreettiseksi oppaaksi. Oppaan oli tarkoitus 

olla sisällöltään sellainen, että sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman monen eri 

rekrytointitapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Mielestäni onnistuin kokomaan 

helppokäyttöisen oppaan, joka sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa. Pystyin oppaan 

kirjoittamisessa ja kokoamisessa hyödyntämään hyvin myös omaa kokemustani ja luulen, 

että oppaasta olisi tullut paljon suppeampi ilman omaa kokemustani 

opiskelijarekrytointiprojektista. Tämän opinnäytetyön aikana opin paljon 

kehittämistoiminnasta ja sain huomata, että kehittämistyöhön kuuluu merkittävänä osana 

vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö sopi myös luonteelleni hyvin, sillä 

pidän siitä, että sain olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.   

Vaikkei opinnäytetyöni tietoperusta liittynytkään aivan suoraan 

opiskelijarekrytointiprojektiin, sain sen mielestäni hyvin sidottua opinnäytetyöni aiheeseen. 

Lisäksi tietoperusta tukee myös itse produktia, sillä produktissa olen avannut 

projektityöskentelyä vain pintapuolisesti. Viittaan kuitenkin produktin alkusanoissa 

opinnäytetyöni raporttiosaan, josta saa tarkempaa tietoa projektityöskentelystä. 

Kehittämistoiminta ja projektityö puolestaan liittyvät olennaisesti toisiinsa.  

Olen tyytyväinen oppaasta hankkimaani ja saamaani palautteeseen. Alkuperäinen 

suunnitelmani oli hankkia oppaasta palautetta vain kevään 2018 

opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuvilta opiskelijoilta, mutta hankin palautetta myös 

Poliisiammattikorkeakoulun viestintäpäälliköltä. Sain siis palautetta sekä projektiin 

osallistuvan opiskelijan näkökulmasta, että Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnan 

näkökulmasta. Vaikka sainkin palautetta molemmista näkökulmista, halusin pitää oppaassa 
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alkuperäisen näkökulmani siitä, että opas on tarkoitettu ensisijaisesti 

opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuville opiskelijoille. Henkilökunnan näkökulmasta 

annettu palaute oli kuitenkin tärkeää ja se lisäsi oppaan hyödynnettävyyttä merkittävästi. 

Palautteen perusteella korostin ja täsmensin oppaassa projektiin osallistuvien opiskelijoiden 

ja henkilökunnan välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Henkilökunnan näkökulmasta annetun 

palautteen ansioista ymmärsin, että oppaasta on paljon hyötyä myös 

Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvalle projektityöryhmälle.  

5.2 Luotettavuuden arviointi 

Opinnäyteprosessissa vastaan tulleet haasteet liittyvät pääosin tiedonkeruuseen ja itse 

produktiin eli oppaaseen, tarkemmin oppaan kirjoittamiseen. Vaikka aineistoni koostui vain 

aiempien vuosien projektiraporteista, koin niiden olevan erityisen sopivia tutkimukseni 

aineistoksi, sillä sain niistä paljon tuoretta ja yksityiskohtaista tietoa. Laajempi ja kattavampi 

aineisto olisi varmasti lisännyt opinnäytetyöni luotettavuutta.  

Opinnäytetyön luotettavuuteen suurimpana tekijänä vaikuttaa se, että aineistoni eli aiempien 

vuosien projektiraporit olivat eri opiskelijoiden subjektiivisia näkemyksiä projektin 

suunnittelusta ja toteuttamisesta. Raportteja läpi käydessäni minun täytyi osata erottaa, miksi 

jokin asia oli aiheuttanut ongelmia: oliko joku opiskelija vain kokenut asian hankalaksi vai 

oliko taustalla jonkin pieleen mennyt käytännön asia. Toisena tekijänä opinnäytetyön 

luotettavuuteen vaikuttaa se, että valmiissa produktissa ei ole eroteltavissa, mikä osa 

tiedoista perustuu aiempien vuosien projektiraportteihin ja mikä omaan kokemukseeni. 

Omat kokemukseni ja projektiraporteista poimimani asiat menivät paljon myös päällekkäin, 

joten niiden erotteleminen olisi ollut hankalaa. Lisäksi toistuvat lähdeviittaukset olisivat 

tehneet oppaan tyylistä erilaisen. 

Opinnäytetyöni luotettavuuteen vaikuttavaa myös se, että minun täytyi opasta kirjoittaessani 

ottaa huomioon se, että asiat tai käytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa. Eri tapahtumiin 

osallistuminen harkitaan joka vuosi erikseen ja tapahtumien sisäiset järjestelyt voivat 

muuttua vuosittain. En siis voinut kirjoittaa suoraan, että ”tapahtuma X järjestetään 

ajankohtana Y” tai ”tietoiskun pituus on 20 minuuttia”, sillä en voinut olla asiasta varma. 

Sen sijaan pyrin kertomaan oppaassa, miten asiat on yleensä tai aiemmin järjestetty. En 

myöskään voinut kirjoittaa oppaaseen suoraan nimellä, keneltä opettajalta/henkilöltä tietty 
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asia täytyy selvittää, sillä en voinut olla varma siitä, että kyseinen henkilö vastaa asiasta enää 

tulevaisuudessa. Vaikka pyrin oppaassa tarkkaan, yksityiskohtaiseen ohjeistukseen niin 

jotkin kohdat oli edellä mainituista syistä pakko jättää niin sanotusti ympäri pyöreiksi.   

Opinnäytetyöni käytettävyyden kannalta pidän tärkeimpänä sitä, että opinnäytetyöni alussa 

ilmeni selvä tarve koota opiskelijarekrytointiprojektin kannalta olennaisimmat asiat 

yhtenäiseksi ohjeistukseksi. Opinnäytetyöni edetessä, etenkin palautteen 

hankkimisvaiheessa, tarve korostui entisestään, kun oppaalle kerrottiin olevan käyttöä. 

Opinnäytetyöni käytettävyyttä lisää myös se, että produktina syntyneen selkeän ja 

yksityiskohtaisen oppaan avulla opiskelijarekrytointiprojektiin osallistuvien opiskelijoiden 

ja Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuvan projektityöryhmän välille on 

saatu yhteinen toimintamalli.  
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ALKUSANAT 

 

Osallistuin itse vuonna 2017 kaksi kertaa opiskelijarekrytointiprojektiin. Olin projektin 

kautta mukana Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumassa toukokuussa sekä 

Studia-messuilla Helsingissä joulukuussa. Studia-messujen jälkimainingeissa tuli ilmi, että 

opiskelijarekrytointiprojektiin liittyviä käytännön asioita ja yksityiskohtia olisi hyvä olla 

koottuna yhteen. Siitä se ajatus sitten lähti.  

Käsittelen oppaassa Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaa (KKOT-

tapahtuma) ja Studia-messuja paljon oman kokemukseni, mutta myös aiempien vuosien 

projektiraporttien kautta. Vaikka opas keskittyy paljon Studia-messuihin ja KKOT-

tapahtumaan, on oppaassa myös paljon muuta hyödyllistä yleistietoa, josta on apua myös 

pienempien rekrytointitapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Tämä opas on osa toiminnallista opinnäytetyötäni. Mikäli haluat lisätietoa 

projektityöskentelystä yleisesti tai kehittämistutkimuksen tekemisestä, tutustu 

opinnäytetyöni raporttiosuuteen Theseuksessa.  

Terveisin, 

Emmi Nieminen, AMK 20163B 

  



2 
 
SISÄLLYS 

1 PROJEKTITYÖSKENTELY ..................................................................................... 3 

1.1 Yleistä opiskelijarekrytointiprojektista ................................................................... 3 

1.2 Työnjako ja tehtävät ................................................................................................ 5 

1.2.1 Opiskelijoiden tehtävät .................................................................................... 5 

1.2.2 Polamkin henkilökunnan tehtävät .................................................................... 6 

1.3 Aikatauluttaminen ................................................................................................... 6 

2 PROJEKTIRAPORTTI ............................................................................................... 7 

2.1 Mikä raportti? .......................................................................................................... 7 

2.2 Miten raportti tehdään ja missä vaiheessa? ............................................................. 7 

3 TIETOISKU JA MUU OHJELMA ............................................................................ 9 

3.1 Tietoiskun suunnittelu ja toteuttaminen .................................................................. 9 

3.2 Videoiden ja musiikin käyttäminen tietoiskussa ................................................... 10 

3.3 Muita huomioita .................................................................................................... 11 

3.4 Muu ohjelma messuilla.......................................................................................... 12 

3.5 KKOT-tapahtuman toiminnallinen rasti ................................................................ 13 

4 VIESTINTÄ ................................................................................................................ 14 

4.1 Ulkoinen viestintä .................................................................................................. 14 

4.2 Sisäinen viestintä ................................................................................................... 14 

5 LUVAT ........................................................................................................................ 15 

5.1 Luvat virkavaatteiden käyttämiseen tapahtumapäivinä ......................................... 15 

5.2 Voimankäyttövälineet ........................................................................................... 15 

5.3 Luvat ajoneuvojen kuljettamiseen ......................................................................... 15 

6 RESURSSIT ................................................................................................................ 16 

6.1 Osastolle tarvittava rekvisiitta ............................................................................... 16 

6.2 Esitteet ja muu jaettava materiaali ......................................................................... 16 

7 TAPAHTUMAPÄIVÄ ............................................................................................... 17 

7.1 Ennen tapahtumapäivää ......................................................................................... 17 

7.2 Tapahtumapäivä .................................................................................................... 18 

7.3 Tapahtumapäivän jälkeen ...................................................................................... 20 

8 LÄHTEET ................................................................................................................... 21 

LIITE 



3 
 
1 PROJEKTITYÖSKENTELY 

1.1  Yleistä opiskelijarekrytointiprojektista 

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) vapaavalintainen Opiskelijarekrytointiprojekti-

opintojakso on projektityypiltään toteutusprojekti. Jokaisella projektilla, tyypistä 

riippumatta, on tavoitteena saavuttaa jokin ennalta määritelty päämäärä. Toteutusprojektin 

tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn lopputuloksen mukainen toteutus, joka voi olla 

esimerkiksi tapahtuma, tilaisuus, näytelmä, seminaari tai koulutus (Kettunen, 2009, 24).  

Opiskelijarekrytointiprojektissa päämäärä on toteuttaa Polamkin osallistuminen 

opiskelijarekrytointitapahtumaan, joista suurimpia ovat aiempina vuosina olleet Studia-

messut Helsingissä, Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtuma (KKOT-tapahtuma) 

ja Opinlakeus -tapahtuma Seinäjoella. Tapahtumiin osallistuminen päätetään joka vuosi 

erikseen. Yllämainittujen tapahtumien lisäksi Polamk osallistuu myös erilaisiin messuille, 

kuten aiempina vuosina Kokonaisturvallisuus-messuille.  

Vaadittavat suoritukset. Opiskelijarekrytointiprojektin vaadittaviin suorituksiin kuuluvat 

projektisuunnitelman laatiminen, tapahtuman sisällön suunnittelu ja toteutus sekä oman 

toiminnan arviointi ja projektiraportin laatiminen.  

 

Studia-messut. Studia-messut järjestetään vuosittain marras- ja joulukuun vaiheessa 

Helsingin messukeskuksessa. Studia-messut ovat kaksipäivänen tapahtuma, johon Polamk 

osallistuu molempina päivinä. Aiempina vuosina messuilla on ollut Polamkille kaksi 

erillistä pistettä: toinen ns. ”infopiste” ja toinen ”poliisitoimintapiste”. Näiden pisteiden 

lisäksi Polamkilla on ollut yksi tietoisku päivässä.  

KKOT-tapahtuma Tampere. KKOT-tapahtuma järjestetään vuosittain toukokuussa 

Tampere-talon Sorsapuisto-salissa. Tapahtuma on yksi päiväinen. Tapahtumassa 

Polamkilla on yksi osasto, jossa on aiempina vuosina ollut sekä poliisitoiminnan esittelyä, 

että jonkinlainen toiminnallinen rasti. Osaston lisäksi Polamkilla on tapahtumapäivän 

aikana ollut kaksi tietoiskua.  

Sekä Studia-messuilla, että KKOT-tapahtumassa, Polamk on toiminut yhteistyössä muiden 

Tampereen korkeakoulujen kanssa.  
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Yhteistä kaikilla projekteilla: 

o Projektilla on selkeä, etukäteen määritelty tavoite. 

o Tavoite pyritään saavuttamaan etukäteen suunnitellulla projektityöskentelyllä. 

o Projektiin osallistuvilla henkilöillä on selkeät roolit ja vastuualueet. 

o Projektin toiminnan täytyy olla suunnitelmallisesti johdettua. 

o Projektin toteuttamisesta täytyy olla suunnitelma (Kettunen, 2009, 15.) 

 

 

 

 

Toteutusprojektille on ominaista: 

o Projektin toteutukselle on määritelty oma erillinen aikataulu, jossa tuotokselle 

(tapahtumalle) on merkitty tarkka ajankohta. 

o Projektin loppua kohden työmäärä ja kiire lisääntyvät. 

o Projektin onnistumisen arviointi on mahdollista vasta itse tuotoksen jälkeen 

(Kettunen, 2009, 2425.) 
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1.2 Työnjako ja tehtävät 

Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) toteutussuunnitelman mukaan 

Opiskelijarekrytointiprojekti-opintojakson ryhmäkoko on vähintään neljä opiskelijaa ja 

enintään kahdeksan opiskelijaa. Opiskelijoista koostuvan projektiryhmän koko riippuu 

kuitenkin paljon itse tapahtumasta, johon projekti tähtää, joten osallistujamäärä sovitaan 

joka kerta erikseen. 

1.2.1 Opiskelijoiden tehtävät 

Alla yleisimpiä projektin tehtäviä sovellettuna aiempiin opiskelijarekrytointiprojekteihin. 

Projektipäällikkö. Projektipäällikkö on vastuussa projektin etenemisestä ja sen 

valmistumisesta ajallaan. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu vastata töiden jakamisesta 

projektiin osallistuvien kesken. (Kettunen, 2009, 29,32.)  

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu toimia yhteistyössä Polamk projektityöryhmän kanssa 

mm. osallistumalla projektityöryhmän kokouksiin. Projektipäällikön tehtävänä on toimia 

linkkinä projektityöryhmän ja projektiin osallistuvien opiskelijoiden välillä. Lisäksi 

projektipäällikkö on vastuussa projektiryhmän (opiskelijat) sisäisestä viestinnästä.  

Sihteeri. Sihteerin tehtävä on toimia kokouksissa projektipäällikön apuna ja kirjata 

kokouksissa läpi käydyt asiat kokousmuistioon. Tämä auttaa lopullisen projektiraportin 

kirjoittamista (katso 2.luku). 

Viestintävastaava. Projektin viestintävastaava on yhteydessä viestintätiimin kanssa 

viestintään liittyvissä asioissa. Viestintävastaavan tehtävä voi mm. olla tapahtumapäivinä 

tuottaa materiaalia Poliisiammattikorkeakoulun sosiaalisen median tileille.  

Materiaalivastaava. Vastaa tapahtumaan tarvittavien materiaalin kasaamisesta, 

listaamisesta, hankkimisesta sekä niiden kuljettamisesta.  

Tietoiskuvastaava. Vastaa ensisijaisesti tietoiskun käsikirjoittamisesta, harjoittelemisesta 

ja toteuttamisesta. Vastaa myös tietoiskun toteuttamiseen liittyvistä käytännön 

järjestelyistä, esim. lavasteista, mikrofoneista ja esiintymislavasta.   
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HUOM! Projektin edetessä erilaisia vastuualueita ja -tehtäviä saattaa ilmaantua lisää ja 

projektiryhmän on pidettävä huoli niiden jakamisesta. Projektin sujuvuuden ja 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että projektin tehtävät ja vastuualueet ovat selkeästi 

jaettu! 

 

1.2.2 Polamkin henkilökunnan tehtävät 

Projektityöryhmä. Opiskelijoista koostuvan projektiryhmän lisäksi projektissa on mukana 

Polamk henkilökunnasta koostuva projektityöryhmä (huomaa ero käsitteissä!). 

Projektityöryhmässä on henkilöitä mm. Polamkin viestinnästä, opettajista ja 

opiskelijapalveluista. Projektityöryhmän tehtävänä on olla yhteydessä 

tapahtumajärjestäjien kanssa ja huolehtia siitä, että projekti etenee suunnitellusti. Lisäksi 

projektityöryhmä auttaa opiskelijoita projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

Projektityöryhmän jäseniä osallistuu myös itse tapahtumapäivään. Projektiin osallistuvien 

opiskelijoiden ja projektityöryhmän välinen yhteistyö ja tiedonkulku on projektin 

sujumisen ja onnistumisen kannalta erittäin tärkeää! 

Viestintätiimi ja viestintäpäällikkö. Poliisiammattikorkeakoulun viestintätiimi ja 

viestintäpäällikkö vastaavat tapahtumiin osallistumisista ja niihin liittyvästä viestinnästä. 

Lisäksi tapahtumien ja messujen osastojen suunnitteluvastuu on viestinnällä. 

1.3 Aikatauluttaminen 

Opiskelijarekrytointiprojekti-kurssi on laajuudeltaan 3 opintopistettä. 

Toteutussuunnitelmassa kurssin toteutukseen on määritelty 4 tuntia lähiopintoja ja 77 

tuntia itseopiskelua. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki projektiin käytettävä aika on 

lähtökohtaisesti projektiin osallistuvien opiskelijoiden vapaa-aikaa.  

Projektiin käytetyt tunnit tulee kirjata ylös ja eritellä projektiraporttiin. Projektiraportin 

pohjasta (liitteenä) löytyy erillinen taulukko projektin aikataulutusta varten.  

Koko projektiryhmän yhteisiä kokouksia on hyvä pitää alussa noin kahden viikon välein. 

Lähempänä itse tapahtumapäivää kokouksia on pidettävä useammin. Myös tietoiskun 

harjoitteleminen on aloitettava hyvissä ajoin.  
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2 PROJEKTIRAPORTTI 

2.1 Mikä raportti? 

Opiskelijarekrytointiprojektista on tarkoitus tehdä myös kirjallinen tuotos, projektiraportti. 

Projektiraportin tarkoitus on selventää, mistä projektissa on kyse: keitä projektissa on ollut 

mukana, mikä on ollut kenenkin vastuualue ja miten projektin suunnittelu ja toteuttaminen 

on edennyt. Raportin tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva projektista projektin 

toimeksiantajalle. Raporttiin tulee myös jokaisen projektiin osallistuneen opiskelijan 

henkilökohtaiset tavoitteet ja loppuarviointi.  

Tämän oppaan liitteeksi on liitetty valmis pohja projektiraportin tekemiseen. Pohja on 

saatavilla myös sähköisenä. 

2.2 Miten raportti tehdään ja missä vaiheessa? 

Projektisuunnitelma. Raportin kirjoittaminen alkaa jo projektin alussa 

projektisuunnitelman kirjoittamisella. Projektin suunnitelma tulee hyväksyttää projektin 

vastuuopettajalla sekä projektityöryhmällä. (Pienemmissä projekteissa myös 

tapauskohtaisesti erikseen viestinnällä.) 

Projektisuunnitelma on laadittava hyvissä ajoin ja siitä on tehtävä tarpeeksi tarkka! 

Projektipäällikkö välittää valmiin projektisuunnitelman sekä Polamkin 

projektityöryhmälle, että Polamkin viestinnälle. Huolellisesti kirjoitetusta suunnitelmasta 

on paljon apua itse raporttiosuutta kirjoitettaessa.  

 

HUOM! Projektisuunnitelmaa on päivitettävä projektin edetessä sitä mukaan, kun siihen 

tulee muutoksia. Päivitetty projektisuunnitelma on aina muistettava toimittaa sekä 

projektityöryhmälle, että viestinnälle! 

 

Projektiraportti. Projektiraportin kirjoittaminen olisi hyvä antaa yhden tai kahden 

opiskelijan vastuutehtäväksi jo heti projektin alussa. Näin projektiraporttia päästään 

kirjoittamaan jo hyvissä ajoin, mikä taas nopeuttaa valmiin raportin palauttamista projektin 

jälkeen. 
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Raportin kirjoittava opiskelija voi olla esimerkiksi projektin sihteerinä toimiva opiskelija. 

Sihteerin tekemät kokous muistiinpanot ovat hyvä apu raporttia kirjoittaessa.  

Jokainen projektissa mukana oleva opiskelija kirjoittaa raporttiin omat tavoitteensa 

projektin suhteen. Tavoitteet olisi hyvä kirjata siinä vaiheessa, kun opiskelijat ovat saaneet 

selville omat vastuualueensa projektissa. Projektin lopussa, itse tapahtumapäivän jälkeen, 

jokainen opiskelija arvioi vielä henkilökohtaisesti, miten koki projektin suunnittelun ja 

toteuttamisen onnistuneen. 

Raportin kirjoittamisesta vastuussa olevan opiskelijan kannattaa määrittää selvät takarajat, 

johon mennessä muut opiskelijat palauttavat hänelle kirjoittamansa tavoitteet ja 

loppuarvioinnit. Etenkin loppuarviointien kirjoittamiseen kannattaa antaa selvä aikataulu, 

sillä lopullista raporttia ei voi palauttaa ennen kuin kaikki opiskelijat ovat kirjoittaneet 

omat arviointinsa.  
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3 TIETOISKU JA MUU OHJELMA 

Sekä Studia-messuihin, että Tampere-talolla järjestettävään KKOT-tapahtumaan, on 

aiempina vuosina kuulunut tietoisku. Tietoiskulle varattu aika on yleensä tapahtumissa 

ollut 20 minuuttia.  

Studia-messuilla tietoiskut on yleensä järjestetty messualueella sijaitsevalla lavalla. Lava 

on ollut lattiatasosta hieman korotettu esiintymislava, joka on sijainnut varsinaisen 

messualueen reunalla. Yleisölle ei ole ollut erikseen varattu istumatilaa vaan suurin osa 

yleisöstä on seissyt. Studia-messuilla tietoiskuja on yleensä ollut yksi päivässä. 

KKOT-tapahtumassa tietoiskut on yleensä järjestetty Tampere-talon Pienessä salissa. 

Pieni sali muistuttaa auditoriota nousevine penkkiriveineen. Istumapaikkoja Pienessä 

salissa on noin 500. KKOT-tapahtumassa tietoiskuja on yleensä ollut kaksi yhden päivän 

aikana. 

3.1  Tietoiskun suunnittelu ja toteuttaminen 

Tietoiskun suunnitteleminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tietoiskusta kirjoitetaan oma 

erillinen käsikirjoitus, joka liitetään mukaan projektiraporttiin. Tietoiskun käsikirjoituksen 

ensimmäinen versio tulee hyväksyttää projektin vastuuopettajalla sekä projektityöryhmällä. 

(Pienemmissä projekteissa myös tapauskohtaisesti erikseen viestinnällä.) 

Tietoiskua suunnitellessa kannattaa koko ajan taustalla kehitellä varasuunnitelmaa siltä 

varalta, ettei alkuperäistä suunnitelmaa, tai jotain osaa siitä, voida täysin toteuttaa.  

Tietoiskun tarkoitus on antaa mahdollisimman mielenkiintoinen kuva poliisin ammatista ja 

koulutuksesta. Tietoiskun saa ja sen pitää olla omaperäinen! Hyviä tietoiskun 

toteutustapoja ovat olleet ns. toiminalliset ohjelmat, jotka ovat perustuneet käsikirjoitettuun 

tarinaan. Aiemmissa tietoiskuissa on ollut muun muassa: 

 poliisin varusteiden esittelyä 

 voimankäytön esittelyä, jossa on korostettu vähimmän haitan periaatetta 

 kuvaus opiskelijan päivästä (päivien vaihtelevuus) 

 opiskelijoiden taustoja ja pääsykoekokemuksia 

 esityksessä osuuksia ruotsin kielellä (organisaation kaksikielisyys) 

 video osana tietoiskua 

 poliisin erilaisia uravaihtoehtoja Napakymppi-teemalla. 
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Aikaisempien tietoiskujen sisältöjä voi toki hyödyntää tietoiskun suunnittelussa, mutta 

esimerkiksi poliisin varusteiden ja voimankäytön esittely ovat kaikista eniten käytettyjä 

aiheita. Suunnitteluvaiheessa kannattaa rohkeasti heitellä mieleen tulivia ideoita, sillä 

kaikista paras olisi, jos tietoiskusta tulisi täysin erilainen kuin aiemmista tietoiskuista. 

Ideointiapua tietoiskun sisältöön voi pyytää Polamkin viestinnästä. 

 

HUOM! Tietoiskussa kannattaa muistaa myös tietoiskun pääidea: kertoa lyhyesti 

perusasiat valintakokeista ja koulutukseen hakeutumisesta!  

 

3.2 Videoiden ja musiikin käyttäminen tietoiskussa 

Mikäli tietoiskussa aiotaan käyttää videota tai musiikkia kannattaa huomioida seuraavat 

asiat: 

Miten videota toistetaan itse tapahtumapaikalla 

Studia-messuilla videon toistoon on yleensä ollut käytettävissä vain esiintymislavalla oleva 

suurikokoinen TV-ruutu. Ruudulla esitettävä video ei välttämättä näy selvästi 

takimmaisille katsojille, jos kaikki katsojat ovat samassa tasossa.  

KKOT-tapahtumassa Tampere-talolla tietoiskut on yleensä järjestetty Pienessä salissa, 

jossa videon saa heijastettu isona esiintymislavan yläpuolelle. Video näkyy hyvin kaikille 

salissa oleville katsojille.  

 

HUOM! Tietoiskuvastaava yhdessä projektityöryhmän kanssa ottavat hyvissä ajoin selvää, 

miten mahdollinen materiaali toistetaan tapahtumapaikalla (tuodaanko materiaali itse 

tikulla, toimitetaanko etukäteen sähköisesti vai vaatiiko toistaminen oman tietokoneen). He 

myös sopivat keskenään, kuka materiaalin tarvittaessa toimittaa tapahtumapaikalla. 
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Musiikin julkinen käyttäminen ja esittäminen tietoiskuissa voi vaatia erilliset luvat.  

Mikäli tietoiskun osana on video tai musiikin esittämistä (laulaminen, soittaminen), jossa 

on tekijän oikeussuojattua musiikkia tai tietoiskuun tulee itsessään tällaista 

taustamusiikkia, voi musiikin käyttäminen vaatia käyttöluvan (Teosto, Gramex). Musiikin 

käyttölupa on maksullinen. Käyttöluvan tarvitsee myös, jos musiikki tuotetaan itse paikan 

päällä soittamalla tai laulamalla.  

Käyttölupia tarvitaan myös, jos tietoiskusta halutaan jakaa osia Polamkin sosiaalisen 

median tileillä. Näissä tapauksissa asiasta on sovitta erikseen viestinnän kanssa! 

3.3 Muita huomioita 

Äänentoisto. Sekä Studia-messuilla, että Tampere-talolla, tietoiskuissa tarvittava 

äänentoisto on yleensä tullut järjestäjien puolesta. Tietoiskuvastaavan on selvitettävä 

tarvittavien mikrofonien määrä hyvissä ajoin ennen itse tapahtumapäivää.  

Lavasteet. Mikäli tietoiskuihin tarvitaan jonkinlaisia lavasteita, on niitä voinut toteuttaa 

itse tai hankkia erikseen. Mikäli jotain erityistä lavastetta tarvitaan, tietoiskuvastaavan 

kannattaa hyvissä ajoin selvittää, onko sitä mahdollista saada. Mikäli tarvetta ilmenee, on 

tietoiskuvastaava yhteydessä projektityöryhmään. 

Lavasteiden suunnittelussa ja käytössä kannattaa huomioida se, että lavasteet täytyy itse 

siirtää ja kuljettaa esiintymispaikalle. Tapahtumapäivinä tietoiskujen väliin ei välttämättä 

ole jätetty erillistä aikaa lavasteiden siirtämiseen, joten lavasteiden siirtämiseen käytetty 

aika voi olla suoraan pois tietoiskuun varatusta ajasta.  

Tietoiskun harjoitteleminen. Tietoiskua kannattaa harjoitella useamman kerran ennen 

itse tapahtumapäiviä. Tietoiskua harjoitellessa kannattaa kellottaa, kuinka kauan tietoiskun 

läpivieminen kestää. Tietoiskuille on aiemmin varattu aikaa yleensä molemmissa 

tapahtumissa 20 minuuttia, joka pyritään käyttämään tehokkaasti kokonaan. Tietoiskusta 

olisi hyvä tehdä kenraaliharjoitus itse tapahtumapaikalla, ennen varsinaista 

tapahtumapäivää. Kenraaliharjoituksen yhteydessä on hyvä myös testata kaikki 

mahdollinen tietoiskuun liittyvä tekniikka, jotta sen kanssa ei tulisi ongelmia itse 

tapahtumapäivänä. Tietoiskun harjoituksissa on oltava paikalla henkilö 

projektityöryhmästä.  
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HUOM! Projektin toteuttamiseen on varattu 77 itsenäistä työskentelytuntia. Tämä 

tarkoittaa, että esimerkiksi tietoiskun harjoitteleminen koskettaa kaikki projektiin 

osallistuvia opiskelijoita.  

 

HUOM! Tietoiskuja ei tapahtumapäivinä juurikaan mainosteta erikseen, joten erityisesti 

osastolla ollessa ja alueella partioidessa kannattaa mainostaa tietoiskun ajankohtaa ja 

paikkaa.  

 

3.4 Muu ohjelma messuilla 

Tietoiskujen lisäksi messuille voi suunnitella myös muuta messuosastolla toteutettavaa 

ohjelmaa, kuten esimerkiksi erilaisia kilpailuja tai varusteiden/välineiden esittelyä. 

Ohjelman suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat: 

 Ohjelma ei saa olla liian työläs toteuttaa, sillä pääpaino tapahtumapäivinä on 

kuitenkin itse rekrytoinnissa.  

 Kannattaa harkita, luvataanko kilpailussa jotain palkintoja vai pidetäänkö 

kilpailusta vain TOP -listaa.  

 Kilpailut ja muut aktiviteetit saattavat nopeasti kerryttää jonoa, joten ajallisesti 

kovinkaan pitkää ”aktiviteettia” ei kannata kehitellä, jotta kaikki halukkaat 

pääsisivät osallistumaan. 

 Aiemmissa tapahtumissa on ollut mm. taktisten varusteiden pukemista kilpaa/aikaa 

vastaan ja totta vai tarua -tyylinen tietokilpailu. Lisäksi poliisitoiminta-pisteelle on 

tuotu poliisimoottoripyörä.  

 

HUOM! Poliisin varusteiden, erilaisten välineiden tai laitteiden esittelyssä kannattaa 

huomioita myös poliisin työturvallisuus-näkökulma: mitä tietoa välineistä saa ja mitä ei saa 

kertoa, ja kannattaako kaikkea edes kertoa. Kannattaa myös huomioida se, jos tapahtumaan 

tuodaan esiteltäväksi jotain poliisin erikoisvälineistöä, paikan päällä olisi hyvä olla 

henkilö, joka osaa kertoa hyvin esiteltävästä asiasta (esimerkiksi moottoripyörä). Näistä on 

erikseen sovittava projektityöryhmän kanssa. 
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Osastolla toteutettavan ohjelman lisäksi aiempina vuosina opiskelijat ovat ”partioineet” 

tapahtuma/messualueella. Opiskelijat ovat liikkuneet ”partiona” alueella ja siinä ohessa 

olleet ihmisten juttusilla ja ohjanneet kiinnostuneita Polamkin osastolle. Partiointi on 

loistava tapa tuoda Polamkin osastolle näkyvyyttä tapahtumassa.  

3.5 KKOT-tapahtuman toiminnallinen rasti 

Tampere-talon messuosastolla on aiempina vuosina ollut poliisitoiminnan esittelyn lisäksi 

toiminnallinen rasti. Edellisenä vuosina rasti on ollut mm. tekniikkarasti, mutta rasti voi 

myös olla jotain muuta! Rastin suunnittelu ja toteuttaminen olisi hyvä antaa vähintään 

kahden opiskelijan vastuulle.  

Aiempien vuosien tekniikkarastin ideana on ollut, että Polamkin osastolle tuodaan 

henkilöauto, johon vierailijat pääsevät kokeilemaan teknistä tutkintaa. Vierailija ovat 

saaneet pukea suojavarusteet päälle ja taltioida autosta erilaisia näytteitä: dna:ta, 

sormenjälkiä, esineitä yms. Tekniikkarastille on aiempina vuosina ollut paljon halukkaita, 

joten rasti kannattaa suunnitella siten sujuvaksi, että rastilla pystyy olemaan samaan aikaan 

useampi halukas. Tämänkin takia tekniikkarastin käytössä oleva alue kannattaa rajata 

selvästi.  

Toiminnallisen rastin suunnittelussa on tärkeää, että rastille varataan osastolta tarpeeksi 

tilaa! Tilan käyttämisen suunnittelussa kannattaa olla yhteydessä projektityöryhmään, sillä 

osaston suunnitteluvastuu on viestinnällä. 

 

HUOM! Toiminnallisella rastilla pienikin toiminnallisuus on tärkeää ja todella suosittua. 

Helppoja järjestää ovat mm. suojavarusteiden pukeminen ja sormenjälkinen ottaminen 

vierailijoilta.  
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4 VIESTINTÄ  

4.1 Ulkoinen viestintä 

Tapahtumiin liittyvästä viestinnästä vastaa Poliisiammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö 

yhdessä viestintätiimin kanssa. 

Viestintä annetaan yhden opiskelijan vastuutehtäväksi projektin alussa. Tämän opiskelijan 

tehtävänä on olla viestintään liittyvistä asioista yhteydessä viestintätiimiin ja toimia 

yhteistyössä Polamkin sosiaalisen median tilejä päivittävien opiskelijoiden kanssa.  

Sosiaalinen media. Viestinnästä vastaava opiskelija voi esimerkiksi jakaa sosiaalisessa 

mediassa tietoa messuista jo ennen itse messuja, sekä niiden aikana. Itse tapahtumapäivien 

aikana sosiaalisen median tileille lisätään kuvia ja tietoa messujen kulusta. Käytettäviä 

tilejä ovat ainakin Facebook, Instagram ja Snapchat.  

4.2 Sisäinen viestintä 

Projektiryhmän sisäinen viestintä. Projektiryhmän(opiskelijat) sisäiseen viestintään on 

hyvä luoda esimerkiksi oma WhatsApp-ryhmä. Lisäksi ryhmän sisäiseen viestintään 

voidaan käyttää sähköpostia ja erilaisten dokumenttien tai kokousmuistioiden jakamiseen 

Portal Officea.  

Projektityöryhmä. Projektityöryhmän kanssa kannattaa sopia heti projektin alussa 

yhteinen viestintäkanava. Kaikki projektityöryhmän jäsenet eivät esimerkiksi ole Wilma-

järjestelmän tavoitettavissa. Projektipäällikkö vastaa ensisijaisesti projektiryhmän 

(opiskelijat) ja projektityöryhmän välisestä viestinnästä ja osallistuu projektityöryhmän 

kokouksiin.   
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5 LUVAT 

5.1 Luvat virkavaatteiden käyttämiseen tapahtumapäivinä 

Tapahtumapäivinä opiskelijat ovat yleensä käyttäneet poliisin virkavaatteita. Koska 

opiskelijat eivät vielä opiskeluaikana ole virassa olevia poliiseja, tarvitaan virkavaatteiden 

käyttämiseen julkisella paikalla erillinen lupa. Virkavaatteiden käyttämiseen tarvittavasta 

luvasta saa enemmän tietoa opiskelijarekrytointiprojekti-opintojakson 

vastuuopettajalta/opettajilta. 

5.2 Voimankäyttövälineet 

Pääsääntöisesti opiskelijarekrytointitapahtumiin osallistuvat opiskelijat ovat käyttäneet 

kenttävarustuksessa tyhjää varustevyötä. Lähtökohta on, että opiskelijoilla ei ole oikeutta 

kantaa voimankäyttövälineitä koulun alueen ulkopuolella. Mahdollisista poikkeuksista 

tulee olla yhteydessä voimankäytön vastuuopettajaan yhdessä projektityöryhmän kanssa.  

5.3 Luvat ajoneuvojen kuljettamiseen 

Tapahtumapäivinä tarvittavia materiaaleja on yleensä kuljetettu paikan päälle koulun 

ajoneuvoilla. Myös henkilökunta ja opiskelijat ovat siirtyneet tapahtumapaikalle koulun 

autoilla.  

Niille opiskelijoille, jotka aikovat kuljettaa koulun autoja, tarvitaan erillinen lupa koulun 

ajoneuvojen kuljettamiseen. Lupaa hakevilta opiskelijoilta on yleensä vaadittu, että he ovat 

suorittaneet hyväksytysti käsittelykokeen. 

Koulun ajoneuvojen kuljettamisesta opiskeluun liittyvissä ajoissa on yleensä vastannut ajo-

opetuksen vastuuopettaja. Vastuuopettajaan on yhteydessä joko projektityöryhmä tai 

opiskelijat itse, tämä sovitaan aina projektikohtaisesti. 

Ajoneuvojen kohdalla on hyvä miettiä etukäteen, kuinka monta ajoneuvoa tarvitaan ja 

kuka niitä kuljettaa.   
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6 RESURSSIT 

Itse tapahtumiin osallistuu opiskelijoiden lisäksi Poliisiammattikorkeakoulun 

henkilökunnasta koostuva projektityöryhmä. Projektityöryhmässä on henkilöitä Polamkin 

viestinnästä, opettajista sekä opiskelijapalveluista. Tieto tarkemmin luvussa 1.2. 

6.1 Osastolle tarvittava rekvisiitta 

Tapahtumanpaikan osaston suunnittelu ja koordinointi tulee ensisijaisesti Polamkin 

viestinnän kautta.  

Poliisitoiminnan osastolle on yleensä tuotu tunnuksellinen poliisiauto (Transporter). 

Tämän lisäksi osastolle saatetaan tarvita usein myös erilaisia pöytätasoja, roll up- 

mainoksia ja rajaustolppia rajaamaan messuosastoa.  

Tapahtumapaikalta kannattaa selvittää etukäteen, mitä varusteluita osastolle tulee 

järjestäjien puolesta. Erityisesti kannattaa selvittää tuleeko järjestäjien puolesta osastolle 

tuoleja ja pöytiä. Näin vältytään turhilta kalusteiden kuljettamisilta. Lisäksi sähköistä on 

hyvä selvittää etukäteen, kuinka monta pistokepaikkaa osastolla on ja tarvitaanko niiden 

lisäksi erilaisia jatkojohtoja. 

6.2 Esitteet ja muu jaettava materiaali 

Tapahtumia varten hankittavista ja tapahtumissa jaettavista esitteistä ja muusta jaettavasta 

materiaalista (buffat, heijastimet, karkit, kynät ym.) vastaa viestintätiimi. Materiaaleista 

vastuussa olevat opiskelijat ovat yhteydessä projektityöryhmään ja sopivat ja katsovat 

heidän kanssaan etukäteen, mitä materiaalia otetaan mukaan ja minkä verran.  

HUOM! Materiaalien mukaan ottamisessa kannattaa ottaa huomioon, että mukaan tulee 

myös ruotsinkielisiä esitteitä.  

 

Materiaaleista vastaavien opiskelijoiden on hyvä tehdä lista kaikesta tapahtumaan 

tarvittavasta ja mukaan lähtevästä materiaalista. Lista auttaa erityisesti, kun tavaroita 

aletaan kasata ja siirtää tapahtumapaikalle. Listasta on myös erityisesti apua, kun osastoa 

puretaan: listan avulla on helppo tarkistaa, että kaikki mukana olleet tavarat tulevat 

mukaan. 
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7 TAPAHTUMAPÄIVÄ 

7.1 Ennen tapahtumapäivää 

Tavaroiden siirtäminen ja messualueen valmisteleminen on yleensä tapahtunut edellisenä 

päivänä. Lisäksi messualueelle tuleva tunnuksellinen poliisiauto on yleensä ajettu paikalle 

jo edellisenä päivänä. Projektipäällikkö sopii tavaroiden siirtämisestä yhdessä 

projektityöryhmän kanssa.  

Tavaroiden pakkaamiseen, siirtämiseen ja itse messupisteiden rakentamiseen 

kannattaa varata reilusti aikaa. Messuosasto olisi hyvä saada valmiiksi jo edellisenä 

päivinä ennen tapahtumaa, jotta tapahtumapäivän aamuna jäisi aikaa vielä pienelle 

hienosäädölle. Edellisenä päivänä olisi myös hyvä ehtiä vielä pitämään tietoiskusta 

kenraaliharjoitus siinä tilassa, jossa tietoisku esitetään.  

 

HUOM! Jokainen opiskelija huolehtii henkilökohtaisesti tapahtumapäivien aikaisista 

poissaoloistaan. Poissaolot kannattaa selvittää hyvissä ajoin, jotta niiden korvaaminen 

onnistuu paremmin. 

 

Ennen tapahtumapäivää olisi hyvä selvittää jonkun tapahtumapaikan järjestäjän 

yhteystiedot, mikäli itse tapahtumapäivän aikana ilmenee tarvetta olla yhteydessä 

järjestäjiin. Yhteystiedot voidaan selvittää yhdessä projektityöryhmän kanssa.  

HUOM! Projektiin osallistuvien opiskelijoiden yhteystiedot on kerättävä yhteen ja 

toimitettava sovitulle projektityöryhmän jäsenelle ennen itse tapahtumapäivää!  

 

Tavaroiden kuittaaminen. Kaikki tapahtumaan mukaan otettavat varusteet ja tavarat 

(suojavarusteet, tekniset tutkimuslaukut, tabletit ym.) on kuitattava ennen mukaan 

ottamista. Henkilö, joka kuittaa tavarat otetuiksi, kuittaa tavarat myös palautetuiksi heti 

tapahtumapäivän jälkeen. Näin varmistutaan siitä, että kaikki varusteet ja tavarat 

palautuvat oikeille paikoilleen, eikä tavaroita häviä. 
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Ennen tapahtumapäivää on hyvä vielä pitää palaveri projektiryhmän ja projektityöryhmän 

kesken! 

7.2 Tapahtumapäivä 

Aikatauluttaminen. Itse tapahtumapäivästä on tehtävä aikataulu. Aikataulussa olisi hyvä 

näkyä tietoiskun ajankohta ja mahdolliset ruokailuajat. Aikataulun luominen voi olla yhden 

opiskelijan vastuutehtävänä. Aikataulussa olisi hyvä myös näkyä, kuka opiskelija on 

missäkin osastolla minkäkin aikaa. 

Opiskelijoiden vaatetus. Tapahtumapäivän vaatetuksesta opiskelijat voivat sopia 

keskenään, kuka käyttää mitäkin vaatetusta. Vaatetuksessa olisi kenttävaatetuksen ohella 

hyvä näkyä myös opiskellessa käytettävä palvelusvaatetus. Kenttävarustukseen kuuluu 

suojaliivi ja tyhjä varustevyö. Päähineiden käytöstä ja vaatetuksesta linjaavat projektin 

vastuuopettaja ja projektityöryhmä.  

Aiempina vuosina sekä opiskelijoille, että joillekin henkilökunnan jäsenille on tullut 

tapahtumapäivien ajaksi käyttöön virve-radiot ja korvakuulokkeet, joiden avulla 

kommunikointi on käynyt helpommin. Radioiden lisäksi on selvitettävä kaikkien 

tapahtumaan osallistuvien henkilöiden yhteystiedot, sillä kaikkia paikan päällä olevia 

henkilöitä ei välttämättä tavoita radiolla. Olivatpa yhteystiedot sitten sähköisesti tai 

paperilla, niiden kanssa tulee olla tarkkana, etteivät ne joudu ulkopuolisten käsiin! 

Tietoiskujen mainostaminen. Kuten jo aiemmin mainittu, tapahtumapäivinä tietoiskuja ei 

juurikaan mainosteta erikseen. Tämän takia on tärkeää, että osastolla ollessa tietoiskua ja 

sen ajankohtaa mainostetaan aktiivisesti. 

Materiaalin jakaminen. Viimeistään tapahtumapäivänä on hyvä selvittää, mikä on 

tapahtumajärjestäjien linjaus esitteiden jakamisessa. Joskus järjestäjät ovat linjanneet niin, 

ettei esitteitä tai muuta materiaalia saa jakaa muualla kuin omalla osastolla (ei siis 

käytävillä tai muilla yleisillä väylillä). 

Materiaalin jakamisessa kannattaa ottaa huomioon, että mikäli tapahtuma kestää 

useamman päivän, materiaalien tulee riittää myös toiselle päivälle. Osa jaettavasta 

materiaalista kannattaa laittaa suoraan säilöön toista päivää varten.   
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Tavaroiden valvominen. Tapahtumapäivien aikana mitään varusteita tai muuta erityistä 

rekvisiittaa ei saa jättää valvomatta. Mikäli messujen aikana esitellään esim. 

suojavarusteita tai käytetään tekniikan tutkimuslaukkua, täytyy jonkun valvoa niitä koko 

ajan. Myös virkavaatteiden kanssa tulee olla tarkkana, vaatteita ei saa säilyttää niin, että ne 

ovat ulkopuolisten saatavilla, vaan ne on säilytettävä lukitussa ja valvotussa tilassa.   

Muita vinkkejä tapahtumapäivään. Opiskelijarekrytoinnin lisäksi tapahtumaan 

osallistuvien toinen tärkeä tehtävä on positiivisen poliisikuvan luominen ja ylläpitäminen. 

Tapahtumapäivinä kannattaa käydä rohkeasti muiden koulujen pisteillä pyörähtämässä ja 

juttelemassa. Kaikenlainen positiivinen huomio on hyväksi! Tapahtumat ovat myös hyvä 

mahdollisuus verkostoitua muiden viranomaisten, kuten rajavartiolaitoksen ja 

puolustusvoimien kanssa. Tämä kannattaa pitää mielessä erityisesti tapahtumapaikalla 

”partioidessa”.  
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7.3 Tapahtumapäivän jälkeen 

Osaston purkaminen. Osaston purkaminen on yleensä tapahtunut viimeisen 

tapahtumapäivän loputtua. Osasto puretaan ja erilaiset reksiviitat ja muu irtain materiaali 

kuljetetaan takaisin koululle ja palautetaan paikoilleen. Purkamisessa kannattaa käyttää 

apuna materiaaleista tehtyä listaa, jonka avulla on helppo tarkistaa, että kaikki paikalle 

tuodut tavarat lähtevät mukaan.  

Tavaroiden palautus. Tapahtumissa mukana olleet varusteet ja tavarat (esim. kamerat, 

tekniikan laukut, suojavarusteet) on kuitattava palautetuksi ja palautettava takaisin 

paikoilleen heti tapahtuman jälkeen. Lainatut varusteet ja tavarat palautetaan samassa 

kunnossa, kuin ne ovat olleet otettaessa! Mikäli mukana olleita varusteita tai tavaroita 

katoaa tai rikkoutuu, on siitä ilmoitettava heti sovitulle projektityöryhmän jäsenelle.  

Projektiraportin kirjoittaminen ja loppupalaveri. Kuten jo luvussa 2.2 mainittiin, 

tapahtumapäivän jälkeen jokainen opiskelija arvio kirjallisesti, miten koki projektin 

suunnittelun ja toteuttamisen onnistuneen. Opiskelijat toimittavat omat arviointinsa 

projektiraportin kirjoittamisesta vastaavalle opiskelijalle. Projektin jälkeen on ollut tapana 

järjestää vielä projektissa mukana olleiden opiskelijoiden ja projektityöryhmän kanssa 

loppupalaveri, jossa käydään vielä kootusti läpi projektin onnistuminen. 
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1. PROJEKTIN TAUSTA 20PT ARIAL 
Kuvatkaa projektin taustoja ja syitä projektin käynnistämiseen Miksi projektia tarvitaan, mitä hyötyä 
siitä on tilaajalle ja miten se palvelee oppimista. Kuvatkaa lyhyesti miten suunnittelussa ja 
toteutuksessa on hyödynnetty aiempia tutkimuksia, selvityksiä tai samantyyppisiä projekteja. 
Määritelkää projektin osuus kokonaisuudesta ja rajaus, jos projekti on osa laajempaa projektia. 

1.1 Väliotsikko 12pt Arial bold 
 
Leipäteksti 11pt Arial regular 

1.1.1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

2 PROJEKTIN TAVOITTEET 
Projektin tavoitteet 
Kuvatkaa projektin sisällön/toiminnan tavoitteet tilaajan tai asiakkaiden kannalta. Määritelkää 
tavoitteet siten, että niiden toteutumista voidaan seurata/mitata.  
Tavoitteet voivat olla laadullisia ja määrällisiä (esim. tapahtuman asiakastyytyväisyys ja 
kävijämäärä). Projekteissa voi olla välitavoitteita.  
Tavoitteissa ei tule kuvata projektissa tehtävää työtä, vaan haluttu lopputulos ja mahdolliset 
välitulokset.  
 
Oppimistavoitteet projektissa 
Jokainen projektissa toimiva opiskelija kuvaa sen, mitä oppimistavoitteita hän haluaa projektissa 
saavuttaa. Projektissa voidaan oppia erilaisia taitoja, esim. esiintymistaitoja, projektityötä 
työskentelytapana ja toimimista projektissa eri roolissa (asiantuntija, sihteeri, projektinjohtaja). 
Kuvatkaa miten teoria ja käytäntö yhdistyvät palvelemaan oppimista. Laajemmissa projekteissa 
teoriatausta kirjoitetaan uuden pääotsikon alle. 

2.1 Määritelkää alaotsikot ja niiden järjestys projektiryhmässä Arial 12pt Bold 
 
 

2.1.1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

3 UUSI OTSIKKO 
 
Teoriatausta kuvataan yleensä vain laajoissa projekteissa 
 Esitelkää teoria tai malli ja siitä johtuvat toimintaan vaikuttavat asiat. 
 Eri toimijoilla projektissa voi olla eri näkökulma projektiin (esim. kokonaisuuden koordinointi vs. 

jonkin osan tuottamisvastuu) ja siten eri lähdemateriaali. 
 Taustateorian tarpeesta on hyvä sopia ohjaavan opettajan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. 

3.1 Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 

3.1.1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
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4 PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 
Raporttiin kirjataan vain suunnitteluvaiheen pääkohdat, esimerkiksi projektikalenteri on syytä 
laittaa raportin liitteeksi osana projektisuunnitelmaa. 
 
Projektisuunnitelman pitää sisältää ainakin projektin tausta ja  tavoite, tehtävät ja työnjako 
aikatauluineen (kalenteri), resurssit, viestintä (dokumentointi, raportointi, kokouskäytännöt ym. ) 
osana projektin johtamista/koordinointia sekä riskienhallinta ( varahenkilöstö, turvallisuus, 
salassapito ym.) . Tutustukaa erilaisiin projektisuunnitelmiin tai malleihin ennen suunnitelman 
laatimista.  
 

4.1 Projektin tehtävät ja aikataulut Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
 
 

4.1.1 Tehtävä 1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt  
 
 

4.1.2 Tehtävä 2 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 
 
Suppeassa/yksinkertaisessa projektissa tehtävien osituksen ja aikataulun voi kuvata sanallisesti tai 
laatia vaiheista visuaalisen kuvauksen. 
 
Laajassa projektissa kannattaa laatia projektikalenteri. Laatikaa suunnitelluista tehtävistä 
luettelo ja tarkentakaa projektin aikataulu (suunniteltu kokonaiskesto, osien aloitus- ja 
lopetusajankohdat). Jakakaa tehtävät projektissa toimiville niin, että otatte huomioon 
opintopisteiden mukaisen työmäärän lisäksi myös muut opinnot, tentit ja yksityiselämän 
vaatimukset.  
 
Esimerkki projektikalenterista 

Projektikalenteri 
 Vuosi 

 KK

 Vko 1 2 3     

 
Osaprojekti 1 Vastuuhenkilö

    

 Tehtävä 1.1              

 Tehtävä 1.2              
Osaprojekti 2              
 Tehtävä 2.1              
 Tehtävä 2.2              

 Tehtävä 2.2.1              
 Tehtävä 2.2.2              

              
              

4.2 Inhimilliset resurssit Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
 

4.2.1 Opiskelijat  Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
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4.2.2 Polamkin henkilöstö Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

4.2.3 Kumppanit (asiantuntijat, ostopalvelut yms.) Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

4.2.4 Projektin organisaatio Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 
Laatikaa organisaatiokaavio, esimerkiksi: 
 

 
 
Kirjatkaa projektin toteutukseen osallistuvat, heidän roolinsa ja osuutensa kokonaisuudessa. 
Täsmentäkää tarvittaessa tehtävien taso ja työnkuva (vastuullinen tehtävä, suorittaa annettua 
tehtävää, osallistuu vain toteutukseen jne.). Projektipäällikön oppimistehtävänä on projektin 
kokonaisorganisointi. Projektin johtaja on useimmissa tapauksissa ohjaava opettaja. Kuvatkaa 
kytkentä laajempaan kokonaisuuteen, jos projekti on osa sitä (osaprojekti). 

4.3 Aineelliset resurssit Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
 

4.3.1 Kalusto  (ajoneuvot, AV-laitteet yms.) Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

4.3.2 Aineet ja tarvikeet  Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

4.3.3 Henkilökohtainen varustus  Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 

4.4 Kustannusarvio (jos tarpeen) Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
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5 PROJEKTIN TOTEUTUS 
 
Toteutus dokumentoidaan raporttiin suunnitelman mukaisen osituksen/tehtäväjaon mukaisesti. 
Suositeltavaa on käyttää alaotsikoita, jos projekti sisältää erityyppisiä osia (tapahtumissa 
esimerkiksi asian tai kaluston esittelyä, tietoiskuja, yleisön ohjausta ja neuvontaa ym.).  
 
Toteutus voidaan kuvata myös työvaiheittain (esimerkiksi tapahtuman järjestelyt, toiminta 
tapahtumassa, tapahtuman purkaminen), jolloin ositus kuvataan ala-ala-otsikoissa.  
 
Toteutukseen käytetty työaika kirjataan raporttiin yleisellä tasolla ja liitteeseen yksilökohtaisesti.  
 

5.1 Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
 
 

5.1.1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
 
 

6 PROJEKTIN ARVIOINTI 
 
Projektiryhmä arvioi toimintansa onnistuneisuutta koko projektin elinkaaren ajan. Miten suunnittelu 
onnistui, miten suunnitelmaa kyettiin noudattamaan tai siitä poikkeamaan, miten varsinaisen 
toiminnan organisointi, toteutus ja purkuvaihe onnistuivat, millainen oli resurssien riittävyys tai 
vajaakäyttö, millainen oli työmäärä suhteessa tavoitteeseen ja oppimistavoitteeseen, miten 
viestintä onnistui, millaisia olivat kokouskäytännöt ja dokumentointi, millaista oli saatu palaute ym.  
 
Projektiryhmän tulee erityisesti arvioida osaamisen lisääntymistä jokaisen jäsenen ja roolin osalta 
ja pohtia miten osaamista voi hyödyntää tulevassa poliisin työssä. 
 
Käyttäkää tarkoituksenmukaisia alaotsikoita. 

6.1 Malli Ala-otsikko Arial 12pt Bold 
 
 

6.1.1 Malli Ala-ala-otsikko Arial 11pt Bold 
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