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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen. Sen tuotteena eli produktiona on tehty Poliisiammattikorkeakoulun 

oppilasrekrytointitilaisuuksiin tarkoitettu diaesitys. Diaesitys on tehty sellaiseksi, että sitä voi käyttää 

esimerkiksi harjoittelun aikana tehtävän rekrytointitilaisuuden yhteydessä. Idean työlleni sain juuri tätä 

rekrytointitehtävää tehdessäni, sillä mistään ei löytynyt suoraan tähän tarkoitukseen soveltuvaa 

diaesitystä. Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen tuntui myös itsestäni palkitsevalta ja luontevalta, joten 

päätin tehdä opinnäytteeni juuri siitä. Hyvin onnistunut rekrytointitilaisuus on myös esittäjälleen antoisa. 

Harjoittelun aikana pidin itse kaksi rekrytointitilaisuutta. Toisen huhtikuussa 2019 Kokemäen lukiolla ja 

toisen toukokuussa Rauman lukiossa. Näitä tilaisuuksia varten tein oman diaesityksen, jonka pohjana 

käytin Sinetistä löytynyttä Polamk vierailijoille -diaesitystä. Työssäni käytän avuksi näiltä vierailuilta 

saamiani kokemuksia. Käsittelen muun muassa Kokemäen lukiolla 2019 huhtikuussa pitämääni 

rekrytointitilaisuutta tarkemmin sekä arvioin mitkä asiat tilaisuudessa menivät hyvin ja mitkä huonosti.  

Tulevaisuudessa ikäluokkien pienentyessä, on poliisikoulutukseen kelvollisten hakijoiden määrä entistä 

pienempi. Lisäksi näistä samoista kelvollisista hakijoista on kilpailua eri työnantajien ja korkeakoulujen 

välillä (Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017). Poliisin ammatin haasteet asettavat myös hakijoille 

erityiset vaatimukset. Hakijatilastot osoittavat, että vaikka vuonna 2019 hakijoita oli aikaväliltä 2014-

2019 ennätysmäärä (5074 hakijaa), ei kaikkia aloituspaikkoja kyetty täyttämään. Vuonna 2019 

aloituspaikkoja oli 400 ja koulutukseen hyväksyttyjä 374. (polamk.fi tilastotietoa hakijoista). 

Positiivinen asia kuitenkin on, että hakijamäärät ovat saatu nousuun. Jatkossa rekrytointia olisikin 

pystyttävä kohdentamaan paremmin, jotta kaikki vuosittaiset aloituspaikat saataisiin täytettyä. 

Aiheena oppilasrekrytointi on ajankohtainen, sillä 2018 lähtien harjoittelujaksolla olevien opiskelijoiden 

on osallistuttava vähintäänkin yhteen rekrytointitapahtumaan. Muutos on hyvä, sillä juuri uransa 

alkuvaiheessa olevat motivoituneet poliisiopiskelijat ovat parhaita rekrytoijia kouluun. Heidän tietonsa 

ja ajankohtaiset kokemukset koulusta ovat eduksi oppilasrekrytoinnissa. (Yliaska 2019. s.2) 

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppilasverkosta (Konsta) löytyy valmiiksi materiaalia, jotka 

soveltuvat rekrytointitilaisuuksiin. Poliisin sisäisestä verkosta löytyy Polamk vierailijoille -diaesitys, jota 

on usein käytetty myös oppilasrekrytointitilaisuuksissa (sinetti.poliiisi.fi). Kyseisestä diaesityksestä 

löytyy paljon hyvää ja poliisikouluun hakevien kannalta olennaista tietoa. Diaesitys on toisaalta  

tarkoitettu poliisiammattikorkeakoulussa tapahtuvia vierailuita varten, joten siihen sisältyy myös 

oppilasrekrytoinnin kannalta epäolennaista tietoa. Haastattelin työtäni varten 

Poliisiammattikorkeakoulun oppilasrekrytoinnista vastaava Emma Virtasta. Hän kertoi haastattelussa 

10.2.2020, että Polamk vierailijoille -diaesitys on päivitetty vuonna 2019, mistä syystä siinä ei ole kaikkia 

ajankohtaisimpia tietoja. Teen työssäni Poliisiammattikorkeakoulusta löytyville tiedoille 

ydinainesanalyysin, jonka avulla pyrin luokittelemaan tietoa siten, että diaesityksessä on vain oppilaiden 

kannalta keskeisintä tietoa ja muu syvällisempi tieto olisi esityksen oheismateriaalissa. 

Polamk vierailijoille -diaesitys on visuaalisesti varsin hyvin toteutettu. Pyrin tekemään myös omasta 

esityksestäni visuaalisesti näyttävän ja suunnittelen siihen tiettyihin värisävyihin ja asettelutapoihin 
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perustuvan teeman. Diaesityksen kuvamateriaalina käytetään itse ottamiani kuvia sekä poliisin sisäisestä 

verkosta ja Poliisiammattikorkeakoulun omilta nettisivuilta löytyviä kuvia. 

Aiemmin ei ole tehty opinnäytetyötä, jonka produktiona syntyisi yleiseen jakoon tarkoitettua 

oppilasrekrytointi diaesitystä. Aiheena oppilasrekrytoinnin ajankohtaisuudesta kertoo se, että aivan 

viime vuosina siitä on tehty useita opinnäytetöitä. Yliaska (2019) teki opinnäytetyön, jonka produktiona 

toteutettiin Oppilasrekrytointitilaisuus Sodankylän lukiolle. Ruohola (2019) tutki Lapin virkapaikkojen 

täyttämisen haasteita työpaikan valintaan vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Niemisen (2018) 

opinnäytetyön produktiona syntyi ohjevihko, jota voi käyttää avuksi oppilasrekrytointiprojekteissa. 

Laakso ja Pihala (2018) käsittelivät ja toteuttivat työssään varuskuntavierailuita. 

Työn keskeisin tavoite on edistää Poliisiammattikorkeakoulun oppilasrekrytointia tarjoamalla 

rekrytointia tekeville työharjoittelijoille, opiskelijoille ja poliiseille valmis diaesitys. Tavoitteena on, että 

opinnäytteeni produktiota voisi käyttää erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa, kuten vierailuissa lukioissa, 

ammattikouluissa ja varuskunnissa. Opinnäytetyössä kootaan liitteisiin aineistoa (poliisi AMK -

tutkintokaavio, diaesityksen oheismateriaalia yms.), joita voi tilaisuuksissa esitellä ja jakaa. Työn 

teoriaosuuden pidän tiiviinä ja selkeänä, jotta se edistää varsinaista produktiota parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

Opinnäytetyössä käsitellään lisäksi asioita joita hyvä rekrytointitilaisuus pitää sisällään. Apuna käytetään 

teorialähteitä koskien markkinointia ja opettamista.  Liitteisiin on koottu myös aineistoa, jota voi hyvin 

käyttää esityksen tukena. 

 

2 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN REKRYTOINTI 

2.1 Rekrytointistrategia 

Poliisin opiskelijarekrytointistrategiassa (2017) kuvataan keskeisiä muutoksia, jotka vaikuttavat 

opiskelijarekrytointiin: 

• Pienet ikäluokat, poliisin työstä kiinnostuneet ja alalle soveltuvat hakijoita entistä vähemmän: 

monet erilaiset toimialat kilpailevat samoista hakijoista 

• Opiskelijavalinnoissa haetaan alalle soveltuvia ja kenttäkelpoisia opiskelijoita: Tavoitteena 

löytää kriteerit parhaiten täyttävät hakijat 

• Opiskelijarekrytointi erityisryhmien kohdalla vaatii alueellisia toimia: ruotsinkieliset ja 

maahanmuuttajat asuvat tietyillä alueilla 

(Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 2) 

Tavoitteet opiskelijarekrytoinnissa: 

• Poliisityöhön soveltuvat ja motivoidut hakijat saadaan hakeutumaan poliisikoulutukseen, niin että 

valtakunnallinen ja alueellinen koulutustarve täyttyy 

• Erityisryhmiä edustavien työntekijöiden määrää yritetään lisätä erityisesti alueellisesti 

toteutettujen toimenpiteiden avulla 

• Naisten ja ruotsinkielisten pääsy poliisiksi edelleen keskeistä 

(Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 3) 

Opiskelijarekrytointia tehdessä on otettava huomioon, että Suomessa kansalaisten luottamus poliisiin on 

erittäin vahva. Tämä asia on omiaan auttamaan niin poliisin operatiivista toimintaa, kuin 
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oppilasrekrytointia. Aina kansalaisten mielikuvat poliisin työstä eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta. 

Tästä syystä poliisin pitää tarjota totuudenmukaista tietoa ammatista. (Poliisin 

opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 4) 

Viime vuosien aikana valtion arvostus työnantajana on noussut. Kyselyissä nuorten mielestä valtio ei ole 

kiinnostavin, eikä myöskään vetovoimaisin työnantaja, mutta kiinnostus on kuitenkin vakaata ja riittävän 

laajaa. Poliisi osana valtionhallintoa, edustaa selkeästi erottuvaa turvallisuusalan työnantajaa.(Poliisin 

opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 4) 

Nuoret haluavat tietää ammatinvalintaan liittyvistä asioista enemmän. Tietoa on nykyisin paljon tarjolla, 

mutta tieto on usein vääristynyttä, ja helposti olemassa olevia mielikuvia vahvistavaa. (Poliisin 

opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 5) 

Oppilasrekrytointistrategiaan on kirjattu erilaisia toimenpiteitä siitä, millaisin toimenpitein 

oppilasrekrytointia tullaan kehittämään ja miten sitä tuetaan. Yksi keskeinen tekijä on näkyvyys 

erilaisissa medioissa ja tarjota ihmisille ajantasaista tietoa poliisista ja poliisin työstä. Kaikessa 

toiminnassa tehdään työtä poliisin hyvän työnantajakuvan ylläpitämiseksi. Myös poliisin 

yhteydenpidolla erilaisiin sidosryhmiin on positiivista vaikutusta poliisin luottamukseen ja 

oppilasrekrytointiin. (Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 6) 

Lisäksi kouluissa tehtävän koulupoliisitoiminnan ohessa esitellään poliisin koulutusta ja ammattia. 

Poliisilaitoksien tehtävänä on huolehtia varuskuntavierailuiden toteutumisesta aluevastuunsa mukaisesti. 

Toimenpiteissä mainitaan myös Polamkin rooli tuottaa ja jakaa rekrytointi materiaalia ja 

poliisiopiskelijoiden rekrytointityö opiskelujen ohessa. Myös Poliisien osallistuminen ammatin- ja 

opiskelurekrytointi -tapahtumiin on mainittu yhtenä toimenpiteenä. 

(Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017, dia 7) 

2.2 Poliisiammattikorkeakoulun viestintäosaston-, valintayksikön-, ja 

oppilasrekrytoinnin työntekijöiden haastattelu  

10.02.2020 tehdyssä haastattelussa käytiin haastattelemassa Poliisiammattikorkeakoululla Anna 

Byklingia, Emma Virtasta ja Kirsti Asuntaa. Bykling toimii Poliisiammattikorkeakoululla 

viestintäasiantuntija tehtävissä, Virtanen työtehtävät liittyvät oppilasrekrytointiin ja Asunta toimii 

Poliisiammattikorkeakoulun oppilasvalintatiimissä. Haastattelun aiheena oli oppilasrekrytointi-, 

Poliisiammattikorkeakoulun viestintä ja oppilasvalintojen tekeminen. Kysymykset lähetettiin 

haastateltaville ennen haastattelua sähköpostitse. Haastattelun tavoitteena oli selvittää miten 

viestintäosasto markkinoi Poliisiammattikorkeakoulua, minkälaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon 

uutta dia esitystä tehtäessä ja millaisia henkilöitä Poliisiammattikorkeakouluun haetaan. 

 

Poliisiammattikorkeakoululla toimii neljästä työntekijästä koostuva viestintäosasto. Viestintäosaston 

tehtäviin kuuluvat muun muassa vastata Poliisiammattikorkeakoulun markkinointiviestinnästä, 

Poliisiammattikorkeakoulun SoMe-kanavien ylläpidosta ja opiskelijarekrytointiin liittyvästä 

viestinnästä. Viestintäosasto vastaa myös poliisiammattikorkeakoulun verkkosivujen (polamk.fi) 

ylläpidosta. Poliisiammattikorkeakoulun sivuilta löytyy paljon tietoa oppilashausta, poliisin 

koulutuksesta ja valintakokeista. Sivuilta löytyy myös materiaalia, jota voi käyttää 

oppilasrekrytointitilaisuuksissa, kuten esitteitä. 
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Emma Virtanen kertoi haastattelussa, ettei poliisiammattikorkeakoulun oppilasrekrytoinnissa käytettyä 

diaesitystä (Polamk vierailijoille) ole päivitetty vuonna 2020. Virtanen myös mainitsi, että miten 

ajankohtaisempaa ja tarkempaa tietoa diaesitykseen sisällyttää, sitä useammin diaesitystä pitää päivittää. 

Tästä syystä diaesitykset tehdään usein käyttämättä tarkkoja ja usein päivittyviä tietoja. Esityksessä on 

hyvä tuoda esiin polamk.fi-verkkosivu, sillä ajankohtainen tieto löytyy sieltä päivitettynä.  

 

Oppilasrekrytointi materiaaliin vaikuttaa myös suuresti se, millaiselle yleisölle sitä ollaan esittämässä. 

Esimerkiksi 9-luokkalaisille, opinto-ohjaajille, korkeakouluopiskelijoille ja lukiolaisille voisi kehittää 

hyvin erilaiset diaesitykset. Kuitenkin on oltava "yleismallinen" diaesitys, joka sopii kaikille 

kohderyhmille. Tätä "yleismallista" esitystä voi esittäjä kuitenkin muokata vastaamaan kohderyhmänsä 

tarpeita. Kun kysyin, mikä olisi paras tapa jakaa diaesitystä sitä tarvitseville, vastasi Bykling että, 

Sinetissä (poliisin sisäinen verkko) voisi hyvin laittaa diaesityksen poliisihallinnon sisäiseen jakoon.  

 

Opiskelijavalintatiimissä työskentelevä Kirsti Asunta kertoi, että Poliisiammattikorkeakouluun haettava 

henkilö on tasapainoinen, suomalainen ja hyväkuntoinen. Lisäksi hänen on kestettävä opiskelun ja työn 

asettamat vaatimukset. Opiskelijarekrytointia kohdennetaan esimerkiksi varusmiehiin. Näin on helppo 

tavoittaa suuri osa tietyn ikäluokan edustajista. Lisäksi poliisikoulua markkinoidaan vuosittain vaihtuviin 

kohteisiin kuten vaikkapa urheiluseuroihin. Myös osa messutapahtumissa tehtävistä 

rekrytointitilaisuuksista ovat kohdennettuja. Esimerkiksi Emma Virtanen oli ollut juuri ennen 

haastattelua moottoripyörämessuilla pitämässä oppilasrekrytointia Poliisiammattikorkeakouluun. 

Myöskin Poliisiammattikorkeakoulun rekrytointistrategiassa mainitaan muutamia erityiskohderyhmiä, 

joihin on kohdistettava rekrytointia. Tällaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset 

Suomen kansalaiset ja ruotsin kieliset. Aikaisemmin myös naiset olivat yksi erityiskohderyhmä 

oppilasrekrytointiin. Nykyisin naisia ei kuitenkaan enää pidetä erikoiskohderyhmänä, sillä nykyisin 

tavoitetaan jo riittävä määrä naispuolisia hakijoita. 

 

Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisille Suomen kieltä harjoitteleville henkilöille järjestetään vuosittain 

vierailuja poliisiammattikorkeakouluun, lisäksi poliisiammattikorkeakoulu on ollut mukana 

ulkomaalaistaustaisille suunnatuissa rekrytointi-, ja koulutustapahtumissa. Bykling kertoi, että 

ulkomaalaistaustaisten rekrytointiin on vuoden 2019 aikana tehty projekti, jossa valmistui 

ulkomaalaistaustaisille suunnattuja rekrytointivideoita. Kyseiset rekrytointivideot julkaistaan yleisölle 

kevään 2020 aikana. 

 

Asunta kertoi haastattelun aikana, että polamk.fi sivulta löytyy kohta usein kysytyistä kysymyksistä, joita 

poliisiammattikorkeakouluun hakevat ja hakemisesta kiinnostuneet ovat toistuvasti kysyneet. Näiden 

kysymysten lukeminen ja kertaaminen ovat hyvää valmistautumista rekrytointitilaisuuteen. Myös 

hakijoiden ohjaaminen polamk.fi sivustolle kannattaa, sillä sieltä useimmiten löytyy vastaus 

kysymykseen. Välillä kuitenkin hakijoilla herää kysymyksiä, jotka ovat niin yksilöllisiä, ettei niihin 

löydy vastauksia netistä.  Tällaisissa tilanteissa Asunta neuvoi ohjaamaan yhteydenottoon Polamkin 

valintatiimin kanssa. 

 

Asunta toi haastattelussa esiin sen, että Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeissa tavataan välillä 

hakijoita, jotka eivät edes tiedä mitä kaikkea valintakokeisiin kuuluu ja miten ne suoritetaan. Hakija 

saattaa esimerkiksi olettaa, että jonkin kuntokokeen osa-alueen voi halutessaan jättää suorittamatta. On 

myös niitä hakijoita, jotka eivät ole lukeneet valintakoe kirjaa ennen kokeisiin saapumista. Bykling toi 

esiin myös Polamkin some-kanavien kautta usein esiin nousseen harha luulon, että poliisiksi opiskelu ja 
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työ olisi lähinnä "Maijalla ajamista ja rosvojen kiinniottamista" lisäksi myös poliiseista saatetaan luulla 

stereotyyppisesti, että poliisin tai poliisiksi opiskelevan on oltava hyvin suuri kokoinen ja lihaksikas. 

Moni saattaakin yllättyä miten paljon poliisiopintoihin kuuluu teoriaa ja normaali poliisin työpäiväkään 

ei koostu pelkästään hälytystehtävien hoitamisesta. Kuitenkin asiaan paneutuneet hakijat saavat melko 

realistisen käsityksen ottamalla itse selvää poliisin ammatista ja perehtymällä pääsykoe kirjaan. 

 

   

3 PEDAGOGIIKKA JA OPETTAMINEN 

3.1 Pedagogiikka 

Termi pedagogiikka tarkoittaa tiivistettynä sitä, miten opetus järjestetään ja lisäksi erilaisia 

kasvatuksellisia periaatteita. Pedagogiikalla perustellaan, mitkä ovat koulutuksen tavoitteet ja millaisia 

menetelmiä opettamiseen voidaan käyttää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. (Hellström, 2008 

s.296). Poliisiammattikorkeakoulun rekrytoinnissa pyritään jakamaan tietoa potentiaalisille hakijoille. 

Tämä kaikki on siis uuden tiedon opettamista ja pedagogiikka on tärkeä asia liittyen 

rekrytointitilaisuuksiin. Tästä syystä eräs keskeinen teema opinnäytetyöni teoriaosuudesta on juuri 

opettaminen. 

Kasvatus ja koulutusajattelussa on keskeistä kuvata ihmistä kokonaisvaltaisesti. Kasvatuksen tulee 

kehittää koko ihmistä ja kasvatuksen tuleekin sisältää pelkän tiedon lisäksi taidetta ja toimintaa. 

Opetuksen ei tulisi olla myöskään liian yksipuolistavaa, varhaisen erikoistumisen johdosta, vaan olla 

mahdollisimman monipuolista ja yleissivistävää. (Palasmaa, 2014, s. 42) 

Kun tarkastellaan koulussa tapahtuvaa oppimista pedagogiikan kannalta, oppiminen voidaan jakaa 

useaan eri alueeseen. Oppilailla on havaittu olevan sellaisia yleisiä strategioita, joita selvittämällä ollaan 

pystytty ymmärtämään oppimista paremmin. Koulussa tapahtuva oppiminen on lähes aina 

konstruktiivista, eli tietoa ei opita ainoastaan passiivisesti vastaanottamalla, vaan uusi tieto omaksutaan 

aktiivisen ja omakohtaisen ymmärtämisen ja laajempien merkitysten ymmärtämisen kautta. Informaatio 

nimittäin muuttuu tiedoksi vasta kognitiivisten prosessien kautta. (Leppilampi ym. 1999, s.21) Tästä 

syystä esitystä pidettäessä onkin syytä pitää oppilaiden huomio esityksessä ja minimoida kaikenlaiset 

häiriötekijät, sillä uutta tietoa ei voi omaksua, jos uutta asiaa ei ajattele tai pysty keskittymään 

kuulemaansa. 

Uusien asioiden omaksuminen perustuu aina aikaisemmin opittuihin tietorakenteisiin ja taitoihin. Oppijat 

luovat uutta tietoa ja mielekästä tulkintaa uusille asioille yksin tai ryhmässä tapahtuvan prosessoimisen 

avulla. Oppiminen on siis kumulatiivista ja yhteistoiminnallisuus vahvistaa uuden oppimista (Leppilampi 

ym. 1999, s.22). Opettamisessa onkin tärkeää tietää, mitä oppilaat tietävät jo ennestään. 

Keskeinen asia opetuksen pedagogisen onnistumisen kannalta on koulutuksen sisältö. Se millaisia, 

teemoja koulutukseen otetaan mukaan, miten koulutus on rajattu, jäsennelty ja ryhmitetty vaikuttaa 

opetuksen onnistumiseen. Kun tavoitteet ja osallistujien aiemmat tiedot ovat selvät, ei koulutuksen 

sisällön valinnan pitäisi olla kovin haastavaa. Sisällön kannalta eräs huomioitava asia on koulutukseen 

käytettävä aika (Kupias ym. 2012 s.53) 

Vie aikaa tulla hyväksi kouluttajaksi, valmentajaksi tai opettajaksi. Omien kokemusten pohjalta voi 

järkevästi pystyä perustelemaan oma pedagoginen toimintansa. Yleensä tavallinen opettaja kehittää 
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oman, itsenäisen pedagogiikkansa säännöt ja tyylit. Opettajan on kuitenkin pysyttävä oman koulunsa 

opetussuunnitelman rajoissa. (Palasmaa 2014, s161) 

Opetuksen ja kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on se, että opetettava yksilö osaa toimia 

autonomisesti. Pedagogisesti vapaus on päämäärä, muttei menetelmä. Koulun tehtävänä on siis auttaa 

oppilasta ymmärtämään opiskelun ja oppimisen merkitys oppilaan omaa elämää ajatellen. Mikäli tässä 

ei onnistuta, lisääntyy oppilaiden päämäärättömyys ja ”mitä väliä?” -tyyppinen ajattelu (Palasmaa 2014, 

s. 173-174)  

Erilaisten pedagogisten ratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa opetukselle asetetut sisällölliset tavoitteet 

ja opiskelijoiden vaihtelevat opiskeluvalmiudet ja ohjauksen tarpeet. (Joutsenvirta ym. 2009) On tärkeä 

muistaa, että oppilaat ovat oppijoina erilaisia ja eri ihmisille erilaiset opetusmenetelmät toimivat 

paremmin kuin toisille. 

Nykyisin tietotekniikka ja verkko-opetus ovat yhä suuremmassa merkityksessä koulu opiskelussa. 

Sulautuvalla opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa yhdistetään perinteisen lähiopetuksen ja verkko-

opetuksen menetelmiä. Nykyisin opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa niin laajasti, 

ettei enää tarvitse miettiä tarvitseeko opetusta sulauttaa, vaan keskitytään yhä enemmän sulauttavan 

opetuksen pedagogisiin ratkaisuihin. (Joutsenvirta, 2009, s.9) 

3.2 Oppimisen ja opettamisen malli 

Opettaminen tarkoittaa sitä, miten opettaja toimii osana opetusta (Hellström, 2008 s.184 ). Opettamisessa 

peruskysymys on seuraava: Miten saada opiskelija tallentamaan, hankkimaan, yhdistelemään, hakemaan 

ja käyttämään opetettua tietoa siten, että he voisivat soveltaa sitä jollain tapaa käytännössä ja heille jäisi 

aiheesta mahdollisimman selkeä muistijälki (Mitcell 2018, s. 39).  

Oppimisen kannalta opiskelijan ominaisuuksista keskeisimpiä ovat: 

• muisti 

• motivaation tila 

• kognitiiviset strategiat 

• biologiset rakenteet ja toiminnot 

Kun edellä mainitut ominaisuudet ovat kunnossa on uuden asian opettaminen kaikkein hedelmällisintä. 

(Mitcell 2018, s. 39) 

Oppimistapojen suhteen ihmiset ovat erilaisia. Tietyissä koulutustilanteissa toiset toivovat kouluttajalta 

tarkkaa ohjeistusta siitä, miten asiat tehdään. Kun kyseessä on jokin monimutkainen asia, voi toisinaan 

olla hyvä, että siitä kerrotaan tiivistetysti vain asian onnistumisen kannalta olennainen tieto. Useimmiten 

on kuitenkin motivoivampaa ja kauaskantoisempaa tajuta, miksi tietyllä tavalla toimitaan kuin vain että 

kuinka tilanteessa pitäisi toimia. Kun opetettavan asian tausta selvitetään oppilaalle tarkemmin pystyvät 

oppilaat soveltamaan tietoa myös sellaisiin tilanteisiin, joita koulutuksen aikana ei keritä käsittelemään 

kovin yksityiskohtaisesti. Tästä syystä opettajan on hyvä varautua kertomaan myös asian taustoista 

tarkemmin. (Kupias ym. 2012 s.53)  

Tulevaisuudessa koulussa on yhä enemmän yhdessä tekemällä oppimista ja toiminnallisuutta. Kyse on 

uudenlaisesta oppilaiden toimijuudesta, jossa oppikirja lähtöisen pedagogiikan sijaan korostuu yhdessä 

oppiminen, tekeminen ja taide. Oppilaiden innostaminen tekemisen avulla liittyy osallistavaan ja 

aktiiviseen pedagogiikkaan. On myös ajateltu, että aktiivinen osallistuminen ja yhdessä tekeminen, 
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antavat paremmin valmiuksia työelämään kuin passiivinen istuminen ja kuunteleminen (Palasmaa 2014, 

s.106 ) 

Varsinainen opettamistilanne voidaan jakaa kahteen eri osatekijään: olosuhteisiin ja tavoiteltaviin 

tuloksiin. Olosuhteisiin luetaan oppijasta johtuvat tekijät kuten aiempi osaaminen ja motivaatio, 

oppimisympäristö ja käytettävissä olevat aika- ja raharesurssit. Opetuksella tavoiteltavat tulokset ovat 

taas eri asia kuin oppimistavoitteet. Opetuksella tavoiteltavat tulokset kuvaavat opetuksen 

tuloksellisuutta, tehokkuutta ja sitä, miten paljon oppijat pitävät opetuksesta. Tehokkuudella kuvataan 

sitä, miten paljon opetukseen käytetään aikaa ja rahaa suhteessa siihen, miten paljon sillä saadaan 

tuloksia. (Salakari 2007, s. 75-75) 

 

 

3.3 Kognitiiviset strategiat 

Useimmat oppijat ovat elämänkokemustensa perusteella kehittäneet itselleen tehokkaita kognitiivisia 

taitoja ja strategioita. Useinkaan oppija ei ole saanut tietoa siitä, miten oppiminen toimii. Silti hän on 

löytänyt ja luonut itselleen malleja eli kognitiivisia strategioita. Niiden avulla hän kykenee oppimaan, 

jäsentämään tietoa ja muistamaan asioita hyvin. On näyttöä siitä, että henkilöt, joilla on 

oppimisvaikeuksia käyttävät puutteellisia kognitiivisia strategioita oppimisessaan. (Mitcell 2018, s. 52) 

Kouluissa opiskelevia oppilaita tarkastelemalla on havaittu, että oppilaat pitävät ulkoista palautetta oman 

toiminnan oikeellisuuden kriteerinä. Tutkimusten mukaan on todettu, että oppilas luopuu usein omasta 

täysin oikeastakin vastauksesta, mikäli opettaja epäilee sen oikeellisuutta. Lisäksi on havaittu oppilaiden 

käyttävän muistinvaraisia strategioita oikeanlaisten vastauksen tuottamiseen. Esimerkiksi työkirjojen 

samankaltaisten täydennystehtävien ja koetehtävien tekemiseen oppilaat käyttävät muistinvaraisesti 

opittuja vastaus tapojaan. Näin ollen oppimisen mallit kehittyvät oppimiskokemusten kautta ja 

vahvistuvat opetuskäytäntöjen suuntaan. (Leppilampi ym. 1999, s.21) 

Dialogisessa opetuksessa oppilas ei toimi pelkästään passiivisena sisällön vastaanottajana vaan oppilas 

saa itse luoda ja rakentaa sisältöä. Keskustelun keinoin toteutettua dialogista opetusta lisätään oppilaan 

vanhetessa, erityisen hyvin kyselevä ja keskusteleva opetustyyli toimii vaikkapa reaaliaineiden 

opetukseen yläkoulu- ja lukioikäisille, jotka ovat kognitiivisesti tarpeeksi kypsiä. Kyse on ajatusten 

vaihdosta ja keskustelusta opettajan ja oppilaiden välillä. Kun oppilas pääsee synnyttämään ajatuksiaan 

itse, opettajan on hyvä olla kiinnostunut pelkkien faktojen sijaan siitä, miten opiskelija perustelee 

vastauksensa ja millaisen ajatusprosessin oppilas on käynyt vastaukseen päästäkseen. Kysymysten 

herättelyä ja omakohtaiseen pohdintaan kannustamista voidaankin pitää yhtenä koulun päätehtävistä. 

(Palasmaa, 2014, s. 85) 

Opetus kuten esimerkiksi autolla ajamisen harjoittelu simulaattorilla muodostaa oppijalle mentaalisia 

malleja, joita oppija voi hyödyntää kohdatessaan ongelmatilanteita myöhemmin liikenteessä. Opetusta 

suunnitellessa on kyettävä sisällyttämään simulaattoriharjoitteluun mahdollisimman paljon 

liikenneympäristössä olennaisia piirteitä, jotta simulaattorilla opitusta asiasta mahdollisimman paljon 

olisi käyttökelpoista myös aidossa ympäristössä. Simulaatiota suunnitellessa on siis ymmärrettävä, miten 

kuljettajan aitoa liikenneympäristöä kuvaava mentaalinen malli muodostuu ja koulutuksen tulisi olla 

psykologisesti mahdollisimman käytäntöön sidottua. (Salakari 2007, s.83) 
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Jotta oppijalle muodostuvista mentaalisista malleista tulisi realistisia on harjoitusten oltava riittävän 

monipuolisia ja niissä tulee harjoitella käytännössä tapahtuvia tilanteita laajasti. Kehittyneen mentaalisen 

mallin muodostuminen vaatii paljon harjoitusta ja opetuksen on tapahduttava vaihtelevissa olosuhteissa. 

(Salakari 2007, s.83) 

 

 

 

4 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN MARKKINOINTI JA BRÄNDÄYS 

Markkinointi on laaja käsite ja usein se liitetään myyntityöhön, mainontaan tai omien ideoiden 

myymiseen toisille (Hirvilahti ym., 1994, s.10). Markkinoinnin tehtävä on saattaa palvelun tarvitsija ja 

palvelun tuottaja yhteen. Markkinointia voidaankin pitää prosessina, jossa palveluja, ideoita tai tuotteita 

suunnitellaan, toteutetaan ja hinnoitellaan. Markkinointiin liitetään myös tuotteiden ja palveluiden 

mainonta ja jakelu siten että syntyy vaihdantaa. Markkinoinnin tarkoituksena on täyttää organisaation 

asettamat tavoitteet. (Haverila ym., 1994, s.3) 

 

Myös poliisin rekrytointitilaisuudet ovat osaltaan markkinointia. ”Asiakkaita” tilaisuuksissa ovat 

tilaisuuden kuulijat, jotka tarvitsevat tulevaisuudessa opiskelupaikkaa. ”Palvelun tarjoajaa” taas edustaa 

Poliisiammattikorkeakoulu, jonka ”markkinoijana” tilaisuuden pitäjä toimii.  Tilaisuuden pitäjä kertoo, 

millaisia hakijoita koulu tarvitsee, ja millaista koulutusta ja työtehtäviä koulun kautta voisi saavuttaa.   

 

Markkinoinnissa eräs keskeinen sana on brändi ja brändäys. Brändillä tarkoitetaan tuotteelle, yritykselle, 

organisaatiolle tai yritykselle markkinoinnin keinoin luotua laajaa positiivista tunnettavuutta 

(kielitoimistonsanakirja.fi, Brändi). Markkinoinnissa brändi kannattaa luoda mahdollisimman laajaksi ja 

siihen on tavoitteena liittää niin monta positiivista mielikuvaa kuin vain mahdollista (Dahlen, 2006, s. 

30). 

 

Micael Dahlenin kirjassa Markkinoinnin 9 käskyä painotetaan brändin ja sen luomisen merkitystä 

mainonnassa. Mielestäni se soveltuu osittain Poliisiammattikorkeakoulun markkinointiin, sillä Suomen 

poliisilla on vahva kansan luottamus (Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 2017) ja useimmille 

suomalaisille on muodostunut poliisista varsin positiivinen mielikuva. On erilaisia tapoja luoda ja 

kehittää brändejä. Perinteisen brändäysteorian mukaan brändi pitää luoda ja huoltaa johdonmukaisesti. 

Tämän perinteisen käsityksen mukaan viestinnän tulee olla mahdollisimman yhdenmukaista ja kaikissa 

yksiköissä on noudatettava samaa linjaa markkinoinnin suhteen. On olemassa myös uudenlainen tyyli 

luoda ja huoltaa brändiä. Tässä tavassa brändistä tehdään irrationaalinen ja se sisältää 

epäjohdonmukaisuuksia. Tässä uudessa tyylissä tavoitteena on luoda brändistä inhimillisempi ja 

persoonallisempi (Dahlen, 2006, s. 30). Poliisikoulun kuin poliisinkin markkinoinnissa on luotettu 

perinteiseen brändäykseen. Viestintä on tarkasti suunniteltua ja yhtenäistä jokaisen laitoksen osalta. 

 

Kun normaalisti markkinoinnissa keskitytään omaan brändiin, siihen millaisia mielikuvia, vahvuuksia ja 

heikkouksia se herättää, voi omaa viestintää toteuttaa myös oman brändin ulkopuolelle. Ihmisten 

käsitykset myös muiden brändeistä nimittäin vaikuttaa myös käsitykseen omasta brändistä. (Dahlen, 

2006, s. 30). Esimerkiksi poliisin kuva yhdessä jonkin sidosryhmän edustajan, vaikkapa palomiehen tai 
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ensihoitajan kanssa asemoi poliisin oman brändin ulkopuolelle ja tuottaa positiivista mielikuvia 

molemmista ammateista ja niiden välisestä yhteistyöstä.  

 

 

 

 

4.1 Asiakaslähtöinen markkinointi 

Nykyisin markkinointi on yleensä asiakaslähtöistä. Asiakaslähtöisen markkinointitavan mukaan 

keskeisin periaate on asiakkaan ongelman ja tarpeen ratkaiseminen mahdollisimman hyvin. Markkinointi 

on yrityksen tai organisaation toiminnoista juuri se, joka parhaiten ylläpitää asiakkaan ja organisaation 

välistä vuorovaikutusta. Vaikka asiakaslähtöisyys liitetään lähinnä yhtiöiden ja yritysten markkinointiin, 

on se tärkeää myös julkisten laitosten (Polamk) ja järjestöjen toiminnalle (Hirvilahti ym., 1994, s.10 ja 

11). 

 

Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakkaan toivomukset huomioidaan ja toimitaan niiden mukaisesti. 

Asiakkaan toiveiden huomioiminen ei tarkoita kaiken toiminnan pohjautumista asiakkaan vaatimuksiin, 

vaan tavoitteena on saavuttaa molempien osapuolien tavoitteet (Hirvilahti ym., 1994, s.11). Polamkin 

rekrytointitilaisuuksissa on tärkeää kertoa oppilaille heidän omasta mielestä tärkeää tietoa ja vastata 

heidän kysymyksiin. Toisaalta on tärkeää myös kertoa myös ammatin huonoista puolista, 

pääsyvaatimuksista ja millaisia hakijoita koulu tarvitsee. 

 

Oli yrityksen tai organisaation toimiala mikä tahansa on lähes aina olemassa kilpailua asiakkaista. 

Menestymiseen kilpailussa vaaditaan panostamista omiin vahvoihin osaamisen alueisiin. On selvä, ettei 

mikään toimija ole kaikilla osa-alueilla paras. Olennaista on osata kertoa asiakkaille, että organisaatiolla 

on jotain sellaista tarjottavaa asiakkaille, jota muut kilpailijat eivät pysty tarjoamaan. Näin organisaatio 

saa raivattua itselle tarvitsemaansa elintilaa markkinoilta. (Hirvilahti ym., 1994, s.11) Poliisikoulutusta 

järjestetään suomessa vain Polamkissa. Kuitenkin ikäryhmien pienentyessä samoista hakuvaatimukset 

täyttävistä hakijoista kilpailee moni muu oppilaitos ja työnantaja (Poliisin opiskelijarekrytointistrategia 

2017). 

 

Markkinoinnin kilpailukeinoina on perinteisesti toimineet tuote, saatavuus, viestintä ja hinta. Näillä 

keinoilla yritykset kilpailevat ja niillä pyritään saavuttamaan etu kilpailijoihin nähden. Yritykset tekevät 

ensin päätöksiä hinnasta, saatavuudesta ja tuotteesta ja näitä primaarisia kilpailukeinoja puolestaan 

markkinoidaan viestinnän avulla. Viestintä itsessään on ns. sekundäärinen kilpailukeino (Haverila ym., 

1994, s.5) 

 

5 OPETUSMENETELMÄT 

Pitäessä esitelmää on esittäjän keskeinen tehtävä pohtia, miten omalla toiminnallaan voi edistää 

oppimista. Myös kohderyhmä ja tilaisuuden tyyli on otettava huomioon valittaessa opetusmenetelmää. 
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(Myrkä & Hätönen, 2008, s.4) Esimerkiksi Studia-messuille tehtävällä rekrytointi/info-pisteellä 

tehtävässä rekrytoinnissa ja varuskunnassa tehtävällä vierailulla on käytettävä erilaisia menetelmiä. 

Opinnäytetyössäni keskitytään nimenomaan kouluttajalähtöisiin opetusmenetelmiin. 

 

5.1 Opetuksen suunnittelu 

Opetusta suunnitellessa on tehtävä ratkaisuja siitä mistä opetus muodostuu (Myrkä & Hätönen, 2008, 

s.7). Esimerkiksi lukio luokalle tehtävä rekrytointitilaisuus voisi koostua seuraavista osa-alueista: 

1.Teoria (diaesitys, esittäjä lähtöinen opettaminen Poliisiammattikorkeakoulusta, hausta ja 

valintakokeista) 

2. Keskustelu ja kysymyksiin vastailu (Esiintyjä kertoo poliisin ammatista, vastailee kysymyksiin) 

3. Jaetaan flyereitä ja esitellään poliisin varusteita, poliisiautoa yms. 

Opetusta suunniteltaessa on määriteltävä mitä oppilaiden on osattava koulutuksen jälkeen. Tämän 

jälkeen voi miettiä millä menetelmillä tavoitteeseen parhaiten pääsee. On myös tärkeää ymmärtää, mitä 

oppijan on tiedettävä ja mitä heidän on käytännössä osattava tehdä koulutuksen jälkeen. Suunnittelun on 

oltava aina opiskelijalähtöistä ja siinä on aina otettava oppijoiden lähtötaso huomioon. (Salakari 2007, 

s.179)  

Kouluttajan on opetusta suunnitellessa määritettävä kohderyhmä ja koulutukselle on hyvä määritellä 

tavoite. Suunnittelu vaiheessa on hyvä jo miettiä, millaisia opetusmenetelmiä voisi käyttää koulutuksen 

tavoitteen saavuttamiseksi. (Myrkä & Hätönen, 2008, s.7) Polamk rekrytointitilaisuudessa kohderyhmä 

voisi olla esimerkiksi lukion 2. vuosiluokan opinto-ohjausryhmä tai varusmiespalvelusta suorittava 

RUK-kurssi. Opetuksen tavoite taas voisi olla opinto paikkaa miettivien henkilöiden tiedottaminen ja 

kiinnostuksen herättäminen Poliisiammattikorkeakoulusta ja potentiaalisten hakijoiden ohjaaminen 

hakeutumaan pääsykokeisiin. 

Opetustilaisuudessa opettaja voi sekä käyttää ennalta suunnittelemiaan opetusmenetelmiä, että 

spontaanisti erilaisia menetelmiä. Opetettavaa asiaa voi monipuolistaa, pelkistää tai konkretisoida 

erilaisilla havainnollistamistavoilla kuten piirämällä, kirjoittamalla, demonstroimalla tai näyttämällä 

videota. (Myrkä & Hätönen, 2008, s.8) 

5.2 Ydinainesanalyysi 

Diaesityksen kannalta sen sisältämä tieto on keskeisin asia oppilaille. Ydinainesanalyysi on eräs työkalu, 

jonka avulla voidaan tunnistaa se, mikä diaesityksen tieto on olennaista. Esitys tehdään niin, että tieto on 

oppilaiden kannalta mahdollisimman olennaista ja oppilaat voisivat tunnistaa, mikä tieto on tarpeellista 

heidän tavoitteidensa kannalta. 

Ydinaineanalyysissä tutkitaan sitä, millainen on opetettavan aiheen sisäinen rakenne. Opettaja, tai se joka 

opetuksen suunnittelee, luokittelee opetettavan aiheen eri luokkiin. Luokittelu tehdään sen mukaan, 

miten olennaista tietoa niihin liittyy. Ydinainesanalyysissa tieto voidaan luokitella seuraavien 

perusteiden mukaan: 

• Tiedon käyttöarvo 

• ammatilliset taidot 
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• tieteellinen asiantuntijuus 

(Puuponen, 2003) 

Näiden teemojen kautta saadaan tuotua opetuksen tiedot hierarkkiseen järjestykseen toisiinsa nähden. 

Oman diaesitykseni luokittelen 4-portaisella asteikolla.  

• Luokka 1: Ydinaines. Tämä on keskeistä tietoa poliisikoulusta, josta diaesitys tulee lähinnä 

koostumaan. Tiedon sisäistäminen on keskeistä, jotta aiheesta voisi syntyä syvällisempää 

keskustelua. On keskeistä, että mahdollisimman moni tilaisuuteen osallistuva oppilas pystyy 

sisäistämään ydinaineksen. 

• Luokka 2: Täydentävä tieto. Johonkin aihekokonaisuuteen tai teemaan liittyvä lisätieto tai 

laajennus. Voi olla tarpeellistakin, mutta omaksuminen ei ole ison kuvan kannalta olennaista. 

Tähän luokkaan kuuluvaa tietoa voi kuulua diaesitykseen, mutta suurimmaksi osaksi pidän 

sen oheismateriaalissa, jota voidaan näyttää oppilaille ikään kuin lisätietoina dioihin.  

• Luokka 3: Omat kokemukset. Tätä luokkaa ei sisällytetä diaesitykseen ollenkaan. Koska olen 

tarkoittanut esityksen yleiseen jakoon, en voi sisällyttää siihen itseäni koskevia tietoja. 

Diaesityksessä ei näy myöskään omat kokemukseni asioista. Kuitenkin itse pitäessäni esitystä 

omat kokemukset ja persoonallinen ote esittämiseen on kuitenkin tärkeä osa esitystä. 

• Luokka 4: Erityistiedot. Erityistieto toimii ydinaineksen ja täydentävän tiedon yksityiskohtiin. 

Erityistietoja ei ole laiteta diaesitykseen ollenkaan. Kuitenkin kaikista motivoituneimmat 

opiskelijat voivat tarvita näitä tietoja, esimerkiksi valintakokeiden fyysisenvaiheen pisterajoja. 

Erityistietoihin esitettyihin kysymyksiin vastataan, mutta niitä ei automaattisesti sisällytetä 

esitykseen. 

 

Ydinainesanalyysitaulukko 

 Ydinaines 

(luokka 1) 

Täydentävä tieto 

(luokka 2) 

Omat kokemukset 

(luokka 3) 

ei sisälly valmiina 

diaan 

erityistiedot 

(luokka 4)  

ei sisälly valmiina 

diaan, löytyvät 

polamk.fi 

 

”Millaista yleistietoa 

poliisiksi haluavan 

tulee saada tietää?” 

 

-kyseessä ainut 

paikka, josta 

valmistutaan 

poliisiksi 

-erillinen haku 

-Amk-tasoinen 

- kesto 3 vuotta 

(180 op) 

 

-yleensä 

valmistuminen 

kestää noin 2,5 

vuotta 

-harjoittelu kestää 

10 kk 

-antaa valmiudet 

työskennellä 

monissa 

työtehtävissä 

 

-tarkempi kuvaus 

harjoittelujaksosta  

-millaisissa 

tehtävissä 

koulutuksen 

jälkeen voi 

työskennellä 
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”mitä poliisiksi 

haluavan tulee tietää 

hakuvaatimuksista?

” 

-millaiset 

hakuvaatimukset 

Polamkiin ovat  

 -tarkempi kuvaus 

kouluun pääsemistä 

edistävistä 

tekijöistä  

-tarkka kuvaus 

kaikista hakemisen 

mahdollistavista 

kouluvaihtoehdoist

a 

”Mitä poliisiksi 

haluavan tulisi tietää 

pääsykokeen 

fyysisestä osiosta?” 

-millaiset ovat 

Polamkin fyysiset 

perusvaatimukset 

-miten kuntokoe 

suoritetaan 

 

-mihin fyysisessä 

harjoittelussa tulisi 

kiinnittää huomiota 

-miten kuntokoe 

meni omalta osalta 

-kuntokokeen 

pisterajat 

pääsykokeissa 

”Mitä poliisiksi 

haluavan  tulisi  

tietää pääsykokeen 

psykologisesta 

osiosta?”  

-millaiset ovat 

Polamkin 

psykologiset 

perusvaatimukset 

-psykologisten 

valmiuksien 

arviointi 

pääsykokeissa 

-miten 

psykologinen 

testaus tapahtuu 

käytännössä 

- psykologisen 

kokeen pisterajat 

pääsykokeissa 

”Mitä poliisiksi 

haluavan tulisi tietää 

sosiaalisten 

valmiuksien 

testaamisesta 

pääsykokeissa?” 

-millaiset ovat 

sosiaaliset 

perusvaatimukset 

pääsykokeessa 

-pääsykokeeseen 

sisältyvät 

sosiaalisia taitoja 

mittaavat tehtävät 

 -mistä syystä 

sosiaalisia 

valmiuksia 

testataan niin 

tarkasti  

- pääsykokeen 

sosiaalisen osion 

pisterajat 

Millaisia asioita 

poliisiksi haluavan 

tulisi tietää poliisi 

opinnoista?” 

-oppiaineet 

Polamkissa 

-opintojen 180 

opintopisteen 

laajuus 

-opintoihin 

sisältyvä 

harjoittelujakso 

-mahdollisuus 

lähteä vaihtoon 

opiskelujen aikana 

-opiskelun 

vertaaminen 

esimerkiksi 

opiskeluun lukiossa 

 

- Polamkin opinto-

ohjelma  

”Mitä poliisiksi 

haluavan tulisi tietää 

Polamkin 

kampusalueesta?” 

-kampusalueen ja 

koulun 

palveluiden 

esitteleminen 

 -

harjoituskaupungist

a ja koulun alueesta 

kertominen 

 

”Miten Polamkiin 

haetaan?”  

- Polamkiin 

hakemisen ja 

hakujaksojen 

esittely 

-aloituspaikkojen 

määrästä 

kertominen 

  

”Mitä poliisiksi 

haluavan tulisi tietää 

- Poliisin 

urapolun ja 

- polamk.fi 

sivustosta 

kertominen 
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poliisin urapolusta ja 

mahdollisuuksista ?” 

etenemismahdolli

suuksien esittely 

-jatkokoulutus 

mahdollisuuksien 

esittely 

 

5.3 Opetusmenetelmän valinta 

Opetusmenetelmissä ei ole sinänsä ”hyviä ja huonoja” vaihtoehtoja, mutta erilaisiin tilaisuuksiin sopii 

erilaiset menetelmät. Menetelmän valinnassa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: 

• Ympäristö. Missä tilaisuus järjestetään? 

• Aihe. Mitä asiaa tilaisuudessa käsitellään? 

• Tavoite. Mihin pyritään? 

• Osallistujat. Ketä opetetaan ja miten he oppivat parhaiten? 

• Opettaja. Mikä menetelmä sopii parhaiten opettajan persoonaan? 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s.9) 

Kaikille opettajille ei sovi kaikki menetelmät ja esimerkiksi perinteisen luentomaisen opetustilaisuuden 

pitäminen voi olla oppijalle erittäin pitkästyttävä, eikä palvele tarkoitusta parhaimmalla tavalla, mikäli 

opettaja ei osaa ottaa oppilaita huomioon. Sen sijaan taitava opettaja osaa aktivoita ja luoda 

vuorovaikutusta myös perinteisissä menetelmissä. (Myrkä & Hätönen, 2008, s.9) 

Jokainen kouluttaja voi vaihtelemalla ja kokeilemalla valita olemassa olevista opetusmenetelmistä 

itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Oman menetelmän valinnassa kannattaa arvostaa enemmän 

parempaa lopputulosta, kuin minkään yksittäisen menetelmän yksityiskohtaista noudattamista. (Kupias 

ym. 2012, s.104) 

Kouluttajalähtöisissä menetelmissä kouluttajan rooli on aktiivinen, varsinkin opetuksen alkaessa. 

Opetuksen aikana voidaan kuitenkin siirtyä itseohjautuvampaan tapaan ja opettaja voi ohjata oppilaita 

toimimaan aktiivisesti ja oppilaita voi antaa opetuksen kuluessa enemmän vastuuta omasta 

työskentelystään ja oppimisestaan. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 19) 

Kun pidetään rekrytointitilaisuutta lukiolaisille voisi tilaisuus sisältää erilaisia osioita ja menetelmiä, 

jotka vaihtelisivat tilaisuuden aikana. Tilaisuuden voisi hyvin aloittaa ”opettajalähtöisesti” kertomalla 

ensin omasta taustastaan ja pitää sen jälkeen luennon. Oppilaita voi luennon aikana kannustaa 

osallistumaan ja esittämään kysymyksiä ja on hyvä myös välillä aktivoida kuulijoita esittämällä jonkun 

aiheeseen liittyvän kysymyksen. Tekemässäni Powerpointissa on myös pyritty luomaan pienempiä 

kokonaisuuksia asian hahmottamisen helpottamiseksi. Eri opettamismenetelmistä voi nimittäin laatia 

yhdistelmiä vastaamaan opetustilanteen vaatimuksia ja näin tehdä opetustilanteesta mahdollisimman 

motivoiva ja tarkoituksenmukainen (Salakari 2007, s. 186). Tilaisuuden loppupuolella on hyvä keskittyä 

hyvän vuorovaikutuksen luomiseen oppilaiden kanssa ja käydä oppilaita askarruttavia ja heidän sen 

hetkiseen elämään liittyviä asioita läpi. Hyvä rekrytointitilaisuus nimittäin sisältää yksi puolisen 

oppimisen sijaan myös keskustelua ja kanssakäymistä kuulijoiden kanssa. 

5.3.1 Kokonaisuuden hahmottaminen 
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Oppimisessa on keskeistä, että ihminen pyrkii muodostamaan ympäröivästä maailmasta mielekkään 

kokonaisuuden. Kokonaishahmotus on ikään kuin runko, mihin uusia asioita on helppo liittää. 

Yksityiskohtia on helpompi hahmottaa, kun ne ovat liitettävissä isompaan kokonaisuuteen. (Koli, 2017 

s.41) 

Opetettavasta asiasta voidaan luoda kokonaisuus. Esimerkiksi diojen otsikoinnin avulla voidaan rakentaa 

monesta yhteen liittyvästä asiasta yksi opetettava kokonaisuus ja näin helpottaa opitun asian muistamista 

ja ymmärtämistä. Opetettavaa kokonaisuutta voi myös kuvata esimerkiksi käsitekarttana, kuvana tai 

kaaviona. Kokonaisuuden hahmottamisen kautta voi aktivoida oppilaiden aiemmin opittuja asioita. 

Opetettavaa asiaa voidaan lähestyä kokonaisvaltaisesti ja oppilaiden huomio keskitetään asian keskeisiin 

pääkohtiin. Kokonaisuuden hahmottaminen voidaan jaotella kahteen eri käyttötarkoitukseen 

käytettävään tapaan: vertailevaan ja esittävään. Vertailevaa kokonaisuuden hahmottamista voidaan 

käyttää liitettäessä uutta asiaa aiemmin opittuun. Asioiden välillä etsitään yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Esittävää kokonaisuuden käsittämistä voidaan käyttää uuden asian opettamisessa. 

Esittävällä kokonaisuuden käsittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi uuden asiakokonaisuuden esittämistä 

oppimistilaisuuden ensimmäisessä diassa luettelona. Kun rakennetaan esitys käyttäen kokonaisuuden 

käsittämistä, on hyvä tietää tai ainakin arvioida, mitä oppilaat tietävät ja valmiiksi opetettavasta asiasta. 

(Myrkä & Hätönen, 2008 s.20) On myös hyvä pyrkiä arvioimaan millaisia käsityksiä oppilailla saattaa 

olla asiasta. Esimerkiksi millaisia kokemuksia lukiolaisilla on poliisista ja poliisin tavanomaisesta 

työpäivästä. Näitä aiempia käsityksiä rikkomalla ja vahvistamalla voi lisätä oppilaiden asioiden 

muistamista. 

Opetuksessa on myös hyvä luoda yhtymäkohtia oppilaiden sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja ennen 

opettamista miettiä millaisesta tilanteesta oppilaat tilaisuuteen saapuvat. Esimerkiksi lukion toisen 

vuoden oppilaita voi muistuttaa äidinkielen osaamisen merkityksestä poliisikoulutuksessa ja 

pääsykokeissa. Voi myös esimerkiksi verrata poliisikoulussa käytävää kieltenopetusta ja 

osaamisvaatimuksia lukion vastaaviin. 

Toinen esimerkki on varuskunnissa pidettävä rekrytointitilaisuus, missä voi verrata asioiden 

hoitamistapoja armeijassa ja poliisissa. Varusmiehille voi myös kertoa, millaisilla valinnoissa armeijassa 

voi edistää poliisikouluun hakemista. Esim. sotilaspoliisi-koulutushaara tai johtajakoulutus. 

Kokonaisuuden hahmottamismenetelmän käyttöä voi olla myös se, että tunnin päätteeksi asioista 

kerrotaan tiivistelmä. Tiivistelmässä opetuksessa kerrotut asiat ja oppilaiden aiemmat kokemukset 

liitetään yhdeksi tiiviiksi kokonaisuudeksi. Kun käsiteltävää asiaa kiteytetään ja sitä yhdistellään 

aiemmin opittujen asioiden kanssa, hahmottuu asia selkeämmin oppijalle kokonaisuutena 

jatkotyöstämistä varten (Koli, 2017 s.40) 

Useissa tapauksissa kokonaisuutta on hyvä esittää kuvan tai kaavion avulla. Usein nimittäin isompaa ja 

monimutkaista kokonaisuutta on usein vaikea tiivistää vain sanallisesti (Myrkä & Hätönen, 2008 s.21). 

Koska kuulijoilla on erilaisia oppimistyylejä kannattaa asioiden kokonaishahmotus miettiä 

kokonaisvaltaisesti. 

Kokonaishahmotuksia on syytä tehdä koko koulutuksesta ja myös koulutuksen pienemmistä osista. Näin 

ollen pienemmät kokonaisuudet kytkeytyvät osaksi suurempaa kokonaisuutta ja se mahdollistaa 

yksityiskohtien ja isomman kuvan paremman ymmärtämisen. Eräs tapa muodostaa kokonaiskuvan 

hahmotus oppilaille on kysyä oppilailta ajatuksia ja näkökulmia käsiteltävästä asiasta ja kirjoittaa niitä 

ylös. Näin kokonaiskuvan hahmotus luodaan yhdessä oppilaiden kanssa ja oppilaiden näkemykset asiasta 

laajenevat (Kupias, 2012, s.200). 
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5.3.2 Suora opettaminen 

Suoralla opettamisella tarkoitetaan opettamismenetelmää, jossa opettajajohtoisesti käydään läpi 

käsikirjoitettua tuntisuunnitelmaa. Suora opettaminen on systemaattista ja sen käytöstä on tehty 

kaupallisia sovelluksia esimerkiksi lukemisen, kielien ja matematiikan opiskeluun. Suoran opettamisen 

tehokkuudesta on tutkittua näyttöä. Menetelmää arvostellaan menetelmän korostaman ajatuksen takia, 

jossa opettaja toimii aktivoijana pelkän avustamisen sijaan. Suora opettaminen liittyy ulkoisiin tehtävän 

vaatimuksiin ja ulkoisiin reaktioihin. (Mitchell, 2018, s. 229) 

Erään toisen määritelmän mukaan suoralla opettamisella tarkoitetaan sitä, kun opettaja kertoo oppijoille 

jotakin uutta asiaa, luennoi tai esittää kysymyksiä. epäsuoralla opettamisella taas tarkoitetaan sitä, kun 

opettaja ohjaa oppilaat etsimään tietoa ja ottamaan asioista itsenäisesti selvää (Hellström, 2008, s.184). 

Suora opettaminen perustui alun perin kolmeen analyysin muotoon: Käyttäytymis-, kommunikaatio- ja 

tietojärjestelmien analyysiin. Käyttäytymisanalyysi pyrki selvittämään ympäristön vaikutusta 

oppimiseen. Esimerkiksi miten oppilaita kannattaa motivoida, miten kannustaa osallistumaan ja miten 

virheitä korjataan. Kommunikaatio analyysin avulla pyritään siihen, miten opetuksessa voidaan ehkäistä 

sääntöjen väärinymmärtämistä ja yleistämistä väärissä tilanteissa. Tietojärjestelmien analyysi pyrkii 

selvittämään, miten tietoa luokitellaan, järjestellään ja välitetään oppijoille. (Mitchell, 2018, s. 230) 

Suoraan opettamiseen kuuluu tiettyjä ydinalueita, Suora opettaminen on suunniteltu koulussa 

tapahtuvaan systemaattiseen asioiden kuten matematiikka, kielet tai lukutaito opettamiseen. Poimin 

muutaman ydinasian suorasta opettamisesta joita voisi hyödyntää myös kertaluontoisissa 

rekrytointitapahtumissa. Tällaisia suoran opettamisen ydinalueita ovat systemaattinen opetus, 

käsikirjoitetut oppitunnit ja oikeanlainen opettamisen tempo. Systemaattisella opettamisella 

tarkoitetaan, että oppitunnit suunnitellaan mahdollisimman loogisesti etenevään järjestykseen ja 

strukturoidaan tarkoin. Opettajalla pitää olla selkeänä tiedossa ja lisäksi tiedettävä mitä oppilaiden 

odotetaan ymmärtävän ja tekevän, kun he ovat saaneet opetuksen. Myös oppilaiden on tiedettävä mitä 

heiltä odotetaan. Oppituntien käsikirjoituksella tarkoitetaan, että opetetaan huolellisesti mietityn 

käsikirjoituksen ja etukäteen mietittyjen kommenttien avulla. Opettajan kysymysten ja kommenttien 

takia oppilaiden on mahdollista näyttää osaamisensa taso ja mahdollinen avun tarve, mikäli he eivät 

ymmärrä jotakin. (Mitchell, 2018, s. 231) 

Kun asioita opetetaan suoran opettamisen avulla on syytä kiinnittää huomiota opettamisen tempoon. 

Opettamisen tahti pidetään sellaisena, että oppilaat reagoivat opetukseen monessa kohtaa oppituntia. 

Näin osallistuminen maksimoidaan ja huomio saadaan pidettyä opetettavassa asiassa. (Mitchell, 2018, 

s. 232) 

Yhteenvetona todettakoon, että suora opettaminen on moniosainen menetelmä ja sitä käytetään 

kouluissa paljon. Osa suoran opettamisen tavoista ja ydinalueista soveltuu hyvin myös käytettäväksi 

rekrytointitilaisuuksissa. On kuitenkin syytä muistaa, että usein luontevin tapa esiintyä syntyy muutoin 

kuin miettimällä jokainen esityksen kohta ja kommentti etukäteen. Hyvältä esiintyjältä vaaditaan myös 

kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. 

 

 

5.3.3 Kysymykset oppimisen edistämisessä 
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Kysymykset ovat hyvä apuväline opettamisessa eri vaiheissa. Niiden avulla voi saada yleisöä aktivoitua, 

syventää oppilaiden oppimista ja synnyttää vuoropuhelua opettajan ja yleisön välillä. Kun yleisöltä 

kysyy opetettavaan asiaan liittyen kysymyksen he alkavat aktiivisesti pohtimaan asiaa, sen sijaan että 

vain kuuntelisivat passiivisesti. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 22) 

Hyvällä kysymyksellä aktivoidaan oppilaita ja opetetaan ajattelemaan. Kun opettaja kysyy innostavia ja 

vaihtelevia kysymyksiä, heräävät oppilaat ajattelemaan käsiteltävää aihetta. Dialoginen tapa onkin hyvä 

tapa käytettäväksi erilaisissa opetustilanteissa. Kunnollista dialogia oppilaiden ja opettajan välillä ei 

kuitenkaan ole se, kun opettaja kuulustelee oppilaita, ja oppilaiden pitää toistaa edellisen kerran opetus 

vastaamalla kysymyksiin. (Palasmaa, 2014, s. 85) 

Tilaisuuden alussa esitetyt kysymykset virittävät oppilaiden ajattelua aiheeseen ja saavat oppilaat 

miettimään aiemmin saamiaan tietojaan aiheeseen liittyen.  Alussa kysytyillä kysymyksillä myös 

herätetään mielenkiinto aihetta kohtaan ja lisätään motivaatiota. Ennen opiskelua oppilaiden virittyminen 

aiheeseen voidaan aloittaa ennakkotehtävien avulla. Nämä kysymykset voivat käsitellä opiskeltavaa 

aihetta ja sen sisältöä, tai omaa oppilaan omaa suhtautumista ja tietämystä aiheesta. (Kupias ym. 2012, 

s.107) Alustavien kysymyksien käytössä pitää miettiä otetaanko vastaukset opetustilaisuuden alussa vai 

annetaanko ne opettajalle jo etukäteen. Mikäli vastaukset lähetetään etukäteen, ne ovat syytä käydä 

huolella ennen opetusta läpi. On myös mahdollista esittää koulutuksen alussa yhteenveto saaduista 

vastauksista. Mikäli aiemmin lähetetyt vastaukset sivuutetaan kokonaan opetuksessa tämä turhauttaa 

oppilaita, sillä he kokevat tehneensä tehtävän turhaan. Oppilaat alkavat nimittäin ajatella, että heidän 

ajatuksilla ja mielipiteillä ei ole juuri väliä koulutuksen suunnittelussa. Mikäli aikataulu on kiireinen, on 

parempi jättää ennakko kysymykset kokonaan tekemättä kuin käydä ne läpi pikaisesti tai ei ollenkaan. 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s. 23-24) 

 

Kysymysten avulla, voi koulutuksen alussa käyttää niin sanottuja ”jäänmurtajia”. Jäänmurtajana toimii 

vaikkapa keskustelu parin kanssa tai koko ryhmän voimin, jostakin helposta aiheesta. Aiheen on hyvä 

olla sellainen, ettei siitä tarvitse olla valmiiksi taustatietoja. (Kupias ym. 2012, s.107) Myös poliisin 

esiintyessä koulussa, voisi hyvän jäänmurtajan löytää jostakin ajankohtaisesta asiasta, joka koskettaa 

jollain tapaa poliisia ja oppilaiden ikäryhmää.   

Yksi tapa esittää kysymyksiä, on antaa kysymyksiä kirjallisesti oppilaille ennen varsinaista opetusta ja 

ennen opetustilaisuutta tai sen alussa käydä annettuja kysymyksiä ja saatuja vastauksia läpi. Tällöin 

opettaja saa kuvan siitä, minkälaiset oppilaiden käsitykset ja valmiit tiedot aiheesta ovat ja niiden avulla 

voidaan suunnata koulutusta. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 22) 

Opetuksen aikana kysymyksiä tulee käyttää silloin, kun halutaan oppilaiden pohtivan käsiteltävää asiaa 

aktiivisesti. Kysymyksillä voi myös ohjata oppilaita ajattelemaan tietyllä tavalla, johdattelevilla 

kysymyksillä voi auttaa oppilaita arvioimaan oppimaansa ja korostaa keskeisimpiä asioita. Kun koulutus 

on päättynyt voi kysymysten avulla kerrata opittua. Oppitunnin loppupuolella voi myös antaa oppilaille 

monisteen jossa kysytään oppitunnin sisällöstä ja sen vastauksista voi päätellä miten hyvin ryhmä on 

opetettavan asian oppinut. Jos tarkoituksena on nimenomaan aktivoida oppilaita, on hyvä pitää esitetyt 

kysymykset avoimina kysymyksinä. Avoimet kysymykset eivät anna valmiita vastauksia vaan vastaaja 

saa muotoilla oman vastauksensa kysymykseen vapaasti. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 22-23) 

Opetuksen aikana esitettävillä kysymysten tarkoitus: 

• Aktivointi: Osallistujat saadaan aktivoitua aiheeseen 
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• Motivointi: Herätetään kiinnostus aihetta kohtaan 

• kokonaisuuden hahmottaminen: autetaan oppilaita hahmottamaan asia isommassa asiayhteydessä 

• Tietojen saaminen osallistujista: aiemmat tiedot, tausta ja kokemukset aiheeseen liittyen 

• Herättää keskustelua: nosta esiin ryhmässä olevia mielikuvia ja käsityksiä 

• Kartoittaa tiedot ja kokemukset ennen opetuksen aloittamista 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s. 23) 

Kun opetettava ryhmä on sellainen, jonka kanssa ei ole ennen ollut tekemisissä on hyvä aloittaa helpoilla 

ja pintapuolisilla kysymyksillä. Niiden avulla luodaan ryhmän kanssa vuorovaikutus ja ne antavat 

oppilaille vihjeen siitä, että tässä opetuksessa keskustellaan. Kun opetettava ryhmä on pieni, on hyvä 

koulutuksen alussa antaa jokaisen osallistujan kertoa hieman itsestään. Samalla jokainen voi kertoa 

esimerkiksi mitä odottaa tulevalta koulutukselta ja mikä aiheen teemoista on sellainen mistä haluaisi 

erityisesti kuulla. (Kupias ym. 2012, s.107) 

Opetuksen edetessä voi ryhmästä riippuen siirtyä kysymyksiin, jotka vaativat vastaajalta enemmän 

vaivaa, pohdintaa tai uskallusta. Näin on mahdollista päästä vastaajien todellisiin mielipiteisiin ja 

syvempiin ajatuksiin, pelkän pintapuolisen keskustelun sijaan. Kysymyksiä käytettäessä on tärkeää, että 

kuuntelee vastaukset ja antaa oppilaille tarpeeksi aikaa miettiä vastauksia. Kysymyksiä käytettäessä on 

myös hyvä pystyä kestämään hiljaisuutta, mikäli on tottunut täyttämään hiljaisuuden puheella saattaa 

olla haastavaa olla esimerkiksi kymmenen sekuntia luokan edessä sanomatta mitään. (Myrkä & Hätönen, 

2008, s. 24) 

Opettaja voi tilaisuuden aikana vaihdella avoimien ja suljettujen kysymysten välillä ja näin luoda rytmiä 

ja keskustelua opetukseen. Avoimissa kysymyksissä jätetään tilaa monenlaisille vastauksille. Avoimien 

kysymysten avulla oppilaat osaavat myös usein muodostaa uusia kysymyksiä ja antavat hyvin tilaa 

huumorille jaa muulle keskustelulle. Suljettuihin kysymyksiin sen sijaan on vain vähän erilaisia 

vastauksia. (Palasmaa, 2014, s. 86)   

Yksi tärkeimmistä asioista rekrytointitilaisuudessa on saada vuorovaikutuksellinen ilmapiiri. 

Poliisikoulutus ja poliisin työt ovat sellaisia asioita, jotka yleensä kiinnostavat nuoria kuulijoita. 

Tehdessäni omaa rekrytointitilaisuuttani Kokemäen lukiolla kävi niin että teoriaosuuden ja powerpointin 

jälkeen kaikki aika meni siihen, että oppilaat esittivät niin paljon kysymyksiä. Oppilaat olivat myös 

lähettäneet ison listan valmiita kysymyksiä ennen tilaisuutta ja niistä noin puolet kerittiin käsittelemään 

vierailun aikana. Sanoimme oppilaille, että halukkaat saavat tulla tunnin jälkeen puhumaan tarkemmin 

mieltään askarruttavista asioista ja kertoa asioita, jotka haluavat tuoda poliisin tietoon. Heidän kanssaan 

keskustellessa meni vielä noin 30 minuuttia tilaisuuden jälkeen. Tämä Kokemäelle tehty tilaisuus oli 

pitämistäni rekrytointitilaisuuksista onnistunein ja keskusteleva ilmapiiri teki siitä kaikille osapuolille 

mieluisan. 

5.3.4 Luento 

Opetusmenetelmistä ehkä tutuin on yksisuuntainen luento. Useimmat oppitunnit menevät kaavalla, jossa 

opettaja puhuu lähes tauotta ja käy läpi diaesitystään aiheesta. Yksisuuntaisessa luennossa oppilaat 

lähinnä vastaanottavat tietoa. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 25) Kun oppija ei vielä tunne opetettavaa asiaa 

on opettaminen hyvä aloittaa teoreettisen luennoinnin avulla sen sijaan, että asiaa ruvettaisiin heti 

opettamaan käytännönläheisten menetelmien avulla. Näin oppija saa teoreettisen perustan asialle. 
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Opettamisen alussa on hyvä saada mahdollisimman konkreettisella tavalla selväksi mihin koulutuksella 

pyritään. Kun oppijalla on selkeä malli, jota kohti pyrkiä tapahtuu oppiminenkin helpommin. (Salakari 

2007, s.71) Luennon alkuun onkin hyvä hahmotella mikä on koulutuksen päämäärä.  

Luento sopii hyvin käytettäväksi tilanteisiin, jossa tavoite on kasvattaa oppilaiden tietopohjaa. 

Yksisuuntaisia, perinteisiä luentoja voi vaivattomasti muuttaa myös oppilaita aktivoiviksi. Näin oppilaat 

eivät enää pelkästään vastaanota tietoa, vaan syntyy mahdollisuus aktiiviseen asioiden pohtimiseen. 

Luentoa pitäessä voi olla vuorotellen niin yksisuuntaista luennointia kuin aktiivista pohdintaa. Koska 

kuulijoiden tarkkaavaisuus alkaa laskemaan 15-25 minuutin jälkeen, on syytä miettiä miten pitkiä jaksoja 

luennosta pitää yksisuuntaisena luennointina. Kun yksi asia on käsitelty yksipuoleisen luennoinnin 

avulla, on opettajan hyvä antaa oppilaille tilaa pohtia opittua asiaa ja tukea tätä pohtimista esimerkiksi 

kysymysten avulla. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 25) 

Miten edistää oppimista? 

• Tavoitteellisuus: Opettaminen tähtää, johonkin tavoitteeseen ja myös oppilaat tietävät sen 

• Kokonaisuuden hahmottaminen: Oppilaat ymmärtävät opetetun asian osana isompaa 

kokonaisuutta 

• Motivaatio: Oppilaat ymmärtävät opetetun asian tärkeyden ja pitävät oppimista mielekkäänä 

• Looginen eteneminen: Luento etenee loogisessa järjestyksessä ja luennolle on suunniteltu järkevä 

etenemisjärjestys 

• aktivointi: kysymykset ja keskusteluhetket 

• vuorovaikutus: Oppilaat voivat halutessaan kysyä opettajalta ja yksisuuntaisten luentojaksojen 

välissä asioista keskustellaan 

• Ilmapiiri: avoin ja keskusteleva 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s. 25) 

Kun luentoa aletaan suunnitella, on aloitettava miettimällä, mikä tavoite luennolla pyritään 

saavuttamaan. Hyvä tavoite on käytännönläheinen ja sellainen, että oppilaat pitävät sitä mielekkäänä ja 

tarpeellisena. On tärkeää, että oppilaat tietävät tavoitteen, sillä hyvä tavoite luennolle lisää oppilaiden 

motivaatiota seurata luentoa. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 27). Itse rekrytointitilaisuuksien alussa 

kerrotiin lyhyesti, millaisia asioita luento käsittelee ja kerrottiin samalla, että tavoitteena on lisätä heidän 

tietojaan poliisikoulusta ja poliisin ammatista, sekä saada mahdollisimman moni kiinnostumaan 

poliisikoulusta jatko-opiskelupaikkana. 

Tilaisuuden alussa voi myös kysyä kysymyksen koskien oppilaiden taustaa. Esimerkiksi voi kysyä 

”kuinka moni on ajatellut poliisikoulua jatko-opiskelupaikkana?” tai ”minkälaisia suunnitelmia teillä on 

lukion jälkeen?”. Tallaisilla kysymyksillä saa hieman tietoa oppilaiden taustasta ja sitä voi käyttää 

myöhemmin luennon aikana. 

Oppilailta voi luennon aikana myös pyytää omia kokemuksia, jostakin luennolla käsitellystä asiasta. 

Tällaisten omakohtaisten esimerkkien avulla luennosta voi saada entistä mielekkäämmän. Oppilaiden 

omien, konkreettisten kokemusten käsitteleminen on hyvä tapa tehdä luennosta entistä mielekkäämpi 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s. 27). Omien tilaisuuksien aikana tuli kysymyksiä kuten ”voinko hakea 

kouluun, jos olen kärsinyt mielenterveysongelmista”, ”haittaavatko aiemmat sakot kouluun 

hakeutumista”. Lisäksi kysyimme itse tilaisuuden lopulla kysymyksiä oppilailta kuten: ”Onko Kokemäki 
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turvallinen paikka asua?” ja ”Onko Kokemäellä huumeiden käyttöä?”. Mielestäni yleisten kysymysten 

esittäminen tilaisuuden loppuun oli toimiva tapa ja aion käyttää sitä jatkossakin. 

Luento ja sen diaesitys on hyvä rakentaa loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden 

hahmottamista onkin hyvä käyttää luennon alussa samanaikaisesti, kun tavoitteiden asettamisen kanssa. 

(Myrkä & Hätönen, 2008, s. 27) Diaesityksen alkuun tai loppuun voi tehdä kokoavan dian, ikään kuin 

sisällysluetteloksi. On tärkeää, etteivät esityksen yksityiskohdat jäisi vain irrallisiksi faktoiksi vaan että 

ne olisivat liitettävissä luentorunkoon ja isompaan aihekokonaisuuteen. 

Luennon aikana välillä saatetaan poiketa aiheesta, mutta olisi tärkeää, että luennon punainen lanka 

pysyisi oppilaiden ja opettajan mielessä läpi luennon. Työssä pidetyssä rekrytointitilaisuudessa 

ratkaistiin aiheessa pysyminen niin, että diaesityksen aloitettuani pidin luennon tiiviinä ja 

yksisuuntaisena opetuksena. Diaesityksen jälkeen käytiin yhdessä oppilaiden kanssa etukäteen 

lähetettyjä kysymyksiä läpi. 

Oppimisen kannalta ilmapiiri on keskeisen tärkeää. Kun saa luotua avoimen ja rennon ilmapiirin on 

oppilaiden paljon helpompi oppia uutta, kun jos ilmapiiri olisi esimerkiksi välinpitämätön tai jännittynyt. 

On hyvä, jos oppilaat uskaltavat esittää omia mielipiteitään ja uskaltavat kertoa itsestään tai kysyä jopa 

henkilökohtaisia kysymyksiä. Luennolla on hyvä tavoitella tällaista turvallista ilmapiiriä. Omalla 

asenteella oppilaita on jo suuri vaikutus ilmapiiriin. Opettajan on osoitettava, että hän arvostaa oppilaiden 

mielipiteitä ja elämänkokemuksia, osaamista ja rohkaisee heitä kysymään ja tuomaan omia 

näkökantojaan esiin. (Myrkä & Hätönen, 2008, s. 28) 

Luennot voidaan pitää vuorovaikutuksellisina liittämällä niihin keskusteluja, paripohdintoja ja 

kysymyksiä. Oppilaat muodostavat omanlaisensa käsityksen luennosta, omien asenteidensa ja aiempien 

kokemusten perusteella. Vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä ja oppilaiden kesken on yksi 

tärkeimmistä oppimisen edistäjistä. Hyvän opettajan osaamiseen kuuluvat hyvät viestintätaidot, sillä 

täsmällisen ja selkeän viestinnän avulla oppilaat ymmärtävät tehtävänsä ja sen miten heidän tulee toimia 

oppitunnilla (Koli, 2017, s.25).  

 

6 PRODUKTI 

 Diaesityksen suunnittelu aloitettiin tekemällä ydinaines analyysin Polamk vierailijoille -diaesitykseen ja 

sen avulla kartoitettiin olennaista ja vähemmän olennaista tietoa vanhasta rekrytointiin käytetystä 

diaesityksestä. Ydinaines analyysin tehtiin värittämällä eri väreillä dioja ja lauseita esityksestä ja 

luokittelemalla ne eri kategorioihin sen mukaan miten oleellinen tieto on kyseessä. Tarkoituksena oli 

tehdä diaesityksestä varsin tiivis ja vain olennaisen tiedon sisältävä paketti. Ydinainesanalyysissa 

luokiteltiin tiedot neljään kategoriaan. Diaesitys koostuu lähinnä vain 1. luokan tiedosta eli 

ydinaineksesta, mutta joihinkin kohtiin otettiin mukaan myös 2. luokkaan luokittelemaani tietoa eli 

täydentävää tietoa. Täydentävää tietoa otettiin mukaan siitä syystä, että muuten esityksestä tulisi liian 

lyhyt.  Mahdollisimman moneen diaan sisällytettiin kuva tai kuvia siitä aiheesta, mitä kyseinen dia 

käsittelee. 
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6.1 Power Point -esitys opiskelijarekrytointiin 

 

Ensimmäisessä diassa tuotiin esiin diaesityksen nimi: "Minustako poliisi?". Kysymys on esitetty 

kuulijoille ja on tarkoitettu ikään kuin avaamaan esitys. Ensimmäinen dia pidetään mahdollisimman 

yksinkertaisena visuaalisesti. Siihen ei laiteta kuvia tai visuaalisia efektejä, jotta varsinainen kysymys 

saisi kaiken huomion. Esityksessä käytetyt värit tuodaan esiin ensimmäisen dian värisävyissä. 

Esityksessä käytetään erityisesti sinisen eri sävyjä, mustaa ja valkoista. Ensimmäisen dian oikeaan 

yläkulmaan lisättiin poliisi-logo. Diaan valittiin logon, jossa lukee Poliisiammattikorkeakoulu kolmella 

kielellä. Logon tarkoitus on tuoda virallisuutta esitykseen. Sähköiseen diaesitykseen lisättiin myös kenttä 

johon esittäjä voi halutessaan kirjoittaa nimensä, poliisilaitoksensa ja tittelinsä. Tein kohdan niin, että 

mikäli siihen ei lisää mitään se katoaa automaattisesti näkyvistä, eikä näy kokoruudun esityksessä.    
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Diaesitystä varten otettiin valokuvia koulun alueelta ja ympäristöstä, jotta esitystä saisi elävöitettyä 

valokuvilla. Toisessa diassa käytettiin Hervannan valtaväylän bussipysäkiltä otettua kuvaa, jossa näkyy 

Poliisikoulun portti ja hieman päärakennusta. Kuvaa käytettiin koko dian taustalla ja tästä syystä kuvan 

ottamisessa oli kiinnitettävä erityistä huomiota värisävyihin. Kokosin toiseen diaan aivan keskeisimmät 

perustiedot poliisin koulutuksesta. Dian tekstin asiat on valikoitu tekemällä ydinainesanalyysi Polamk 

vierailijoille -dioille (Konsta, materiaalipankki) ja poliisikoulun nettisivuille (polamk.fi, koulutus ja 

opiskelu).  

 

   

 

Kolmannessa diassa käytetiin kuvituksena Poliisiammattikorkeakoulun alueelta, ajoharjoitteluradan 

vieressä olevista poliisiautoista ottamaani kuvaa. Kuvan taustan pyrittiin pitämään mahdollisimman 

vaaleana, jotta teksti erottuisi selkeämmin. Dian otsikossa jäljittelin poliisin logoa, jossa teksti ”POLIISI” 
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on kirjoitettu valkoisella siniselle pohjalle. Otsikon myös asettelin 2. diasta poiketen keskelle. Dian 

hakuvaatimukset löytyivät poliisiammattikorkeakoulun nettisivuilta (Polamk.fi/amk/haku ja valinta). 

Koska diaesitys on suunnattu lähinnä toisen asteen opiskelijoille ja varusmiehille tiivistettiin 

”koulutustausta” -kohtaa. Siihen jätettiin kaksi keskeisintä koulutustaustaa: Lukio ja ammatillinen 

perustutkinto, sillä kaikkien koulutustausta vaihtoehtojen mainitseminen ei ole olennaista. Tarvittaessa 

muista mahdollisista koulutustaustoista voi mainita esitys pidetään jollekin erilaiselle kuulijaryhmälle. 

 

 

 

 

 

 

 

Neljännessä diassa käytettiin kuvituksena poliisin sisäisestä verkosta löytämääni kuvaa, joka kuvastaa 

ajoneuvon pysäyttämistä ja tarkistamista. Diassa käytettiin myös poliisikoulun omilta nettisivuilta 

löytämääni kuvaa valintakokeiden kuntokokeista (polamk.fi). Diojen kuvat aseteltiin niin, että ne ikään 

kuin reunustavat tekstiä ja muodostavat tekstille reunukset. Kirjoitun "fyysiset perusvaatimukset" -osion 

isommalla fontilla, jotta se kiinnittäisi lukijan huomion. Fyysiset perusvaatimukset ovat keskeisin sisältö 

diassa.Diassa kerrotaan tietoa poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeiden kuntokokeista. Kuntokokeen 

osa-alueita esittävän kuvan ylle kirjoitettiin jokaisen osa-alueen nimi selkiyttämään kuvaa. Esitystä 

pidettäessä, voi yksittäisen osa-alueen pisterajoista kertoa tarkemmin, jos yleisö haluaa tietää niistä. 
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Viidennessä diassa kuvituksena käytettiin kuvaa, jossa poliisikoira poistuu poliisiauton kyydistä. Kuvan 

löysin poliisin sisäisestä verkosta. Dian aiheena on poliisin psykologiset perusvaatimukset ja löysin 

poliisikoulun nettisivuilta kuvan valintakoetilaisuudesta, jossa tehdään juuri psykologista osuutta. 

(polamk.fi) Esitystä pidettäessä on hyvä kertoa tarkempaa tietoa hakukokeiden psykologisesta osuudesta 

ja siitä, miten se suoritetaan. Myös psykologisen osa-alueen pisteytyksestä ja minimivaatimuksista on 

hyvä valmistautua kertomaan. 

 

 

Kuudennessa diassa käytettiin kuvituksena itseottamaani kuvaa koulun pääportilta lähtevistä portaista 

koulurakennukselle päin. Dian tekstiosuuden jaettiin kolmeen erilliseen sektoriin. Ylimmässä sektorissa 

kerron poliisikoulun perusvaatimuksista. Kahdessa alemmassa sektorissa kerrotaan valintakokeen 

haastattelusta sekä yksilö- ja ryhmätehtävä osioista. Perusvaatimukset ovat dian tärkein sisältö, sillä se 

on jatkoa edellisissä dioissa käsiteltyihin poliisin perusvaatimuksiin. Tästä syystä se on isommalla 
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fontilla kuin muut osiot. Osiot rajattiin erilleen muodostamalla sinisistä viivoista laatikot tekstiosuuksien 

väliin. 

 

 

 

Seitsemänteen diaan valittiin kuvaksi koulun alueella sijaitsevista soluasunnoista itse ottamani kuvan. 

Dian kuvaa voi näyttää, mikäli esityksen aikana kysytään asumismahdollisuuksista 

Poliisiammattikorkeakoululla. Diaan kirjoitettiin keskeisiä oppiaineita, joita koulussa opiskellaan. Alun 

perin suunnitelmana oli laittaa diaan poliisi AMK:n tutkintakaavion, mutta muotonsa ja tekstin koon 

vuoksi se olisi pitänyt laittaa koko dian kokoisena. Lopulta päätettiin tiivistää siitä oleellisimman tiedon, 

sillä diaan haluttiin myös muuta tietoa. Esityksen tueksi on hyvä ottaa myös tutkintakaavio, mikäli siitä 

haluaa kertoa tarkemmin. Keskeisten asioiden muistamisen helpottamiseksi päätettiin esityksessä käyttää 

toistoa. Tutkinnon kesto ja siihen kuuluva harjoittelu ovat keskeisintä sisältöä esityksessä ja ne olivat 

esillä jo toisessa diassa. Nostin sanan "palkallinen" vielä erikseen esille teemavärillä, sillä se on yksi 

keskeinen asia Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelussa. 
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Kahdeksannessa diassa käytetiin samaa kuvaa koulun alueella sijaitsevasta harjoitusalueesta, kuin 

Polamk vierailijoille diaesityksestä. Tämä siksi, että kuva oli paras harjoituskaupungista löytämistäni 

kuvista. Diaa esitettäessä onkin hyvä kertoa harjoituskaupungista ja siellä pidettävistä harjoituksista 

enemmän. Harjoituskaupunki on oppimisympäristönä ainutlaatuinen ja käytännön harjoittelu kiinnostaa 

monia. Esitystä pidettäessä voit esimerkiksi kertoa jostakin itselle mieleen painuneesta harjoituksesta 

alueella. Kiinnostava käytännön harjoittelu on hyvä markkinointi keino oppilasrekrytoinnissa. Kuvan 

värisävy on tumma ja vaihteleva, joten tekstin lisäämisessä oli hieman vaikeuksia. Lopulta päädyttiin 

siihen, että maalasin vain ylimmän tekstirivin teemavärillä, sillä muut rivit osuivat juuri tummaa taustaa 

vasten. Lisäksi kaikki sanat lihavoitiin, jotta ne erottuisivat taustastaan selkeämmin. Dian tekstiosaan 

kirjoitettiin keskeisiä paikkoja koulun alueelta. Diaa esitettäessä saattaa tulla tarve esitellä jotakin 

paikkaa tarkemmin. Poliisiammattikorkeakoulun nettisivuilla löytyy kohta "Kurkista 

kampukselle", jossa poliisikoulun alueelta näkee panoraamakuvia keskeisiltä paikoilta. Sivun osoite on: 

http://polamk.panoraamakuvat.fi/fi_FI/polamk/Poliisiammattikorkeakoulu/Julkisivu 

 

 

http://polamk.panoraamakuvat.fi/fi_FI/polamk/Poliisiammattikorkeakoulu/Julkisivu
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Yhdeksännessä diassa käytetiin kuvana "Hae poliisiksi - tule tekijäksi" -esitteen kantta. kyseistä esitettä 

jaettiin omissa rekrytointitapahtumissani ja esityksen ulkoasuun pystyi hyvin yhdistämään esitteen värit. 

Dian pohjaväri saatiin muokattua samaksi kuin esitteessä sijoittamalla suorakulmion muotoisen muodon 

tekstin ja kuvan alle. Sitten värivalitsimella valittiin esitteen turkoosin taustan kohdalta ja sain saman 

sävyn myös dian taustalle. Tässäkin diassa käytetiin toistoa "4 hakujaksoa vuodessa" ja "ei yhteyshaussa" 

tekstirivien kohdalla, sillä samat asiat tulivat jo toisessa diassa. Kyseessä on keskeiset asiat 

Poliisiammattikorkeakouluun hakemisen kannalta, joten näin päätettiin helpottaa niiden muistamista. 

Diaa esitettäessä on hyvä esitellä poliisikoulun nettisivuilta "haku ja valinta" kohtaa sieltä löytyy paljon 

hyödyllistä lisätietoa aiheesta. Myös esityksen lopuksi jaettava materiaali auttaa muistamaan diassa 

esitettyjä asioita. 

 

 

Kymmenennessä diassa käytetiin myös poliisin sisäisestä verkosta löytämääni valmista diaa, jossa 

kuvataan polkua hakuvaiheesta poliisin uraan asti. tämä dia ikään kuin linkittyy edelliseen diaan  

värimaailmansa ja sisällön puolesta.  
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Yhdennessätoista diassa aiheena on valintakokeet. Diassa kuvituksena käytettiin Polamk.fi sivujen haku 

ja valinta osiosta löytyneitä kuvia valintakokeista. Kuvissa näkyy valintakokeiden kuntokokeesta kuvat 

1500-metrin juoksusta, ketteryysradasta, penkkipunnerruksesta ja ylätaljasta. Lisäksi lisättiin yksi kuva, 

jossa näkyy kuva valintakokeiden kirjallista osuutta suorittavista hakijoista. Diaan lisättiin myös kuva 

hakumateriaaliin kuuluvasta kirjasta. Kirjan artikkeleista kirjoitetaan poliisiammattikorkeakoulun 

pääsykokeissa essee, joten sen lukeminen on tärkeä osa valintakokeisiin valmistautumisessa.  

 

 

Kahdestoista dia pitää sisällään tärkeimmät Poliisiammattikorkeakoulun sosiaalisen median kanavat. 

Valmis dia on otettu Polamk vierailijoille -diaesityksestä. Moni nuori viettää paljon aikaa somessa, joten 

jos he alkavat seurata jotain kanavista, he saavat sitä kautta säännöllisesti tietoa 

Poliisiammattikorkeakoulusta ja asia pysyy heidän mielessään.  

 

6.2 ohjeita opiskelijarekrytointiin 

 

Työn loppuun on koottu diaesityksen esittäjille yhdenlainen mallin, miten rekrytointitilaisuuden voi 

järjestää. Esitystä pidettäessä voit halutessasi käyttää diaesitystäni sellaisenaan tai muokata siitä 

enemmän oman näköisen.  

 

Pääset lataamaan diaesitykseni Polamk sähköpostin avulla tästä linkistä:  

https://peopol-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/aarni_tiusanen_edu_polamk_fi/Eb3BUGWs42VCv2L3TiswN-

YBpmk4QMzypIaM3GfEnoqfnw?e=kIRDwD 

 

Pääset lataamaan diaesitykseni käyttämällä google-tunnuksia tästä linkistä: 

https://drive.google.com/open?id=1lc2s8Ut5AeR4mFy3w0cTy7w0JzivVzU8 

 

Omiin rekrytointikokemuksiin pohjaten koottiin lista siitä, mitä asioita tulee huomioida omaa 

rekrytointitilaisuutta järjestettäessä ja miten tilaisuuteen on hyvä valmistautua. Listassa löytyy myös 

https://peopol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/aarni_tiusanen_edu_polamk_fi/Eb3BUGWs42VCv2L3TiswN-YBpmk4QMzypIaM3GfEnoqfnw?e=kIRDwD
https://peopol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/aarni_tiusanen_edu_polamk_fi/Eb3BUGWs42VCv2L3TiswN-YBpmk4QMzypIaM3GfEnoqfnw?e=kIRDwD
https://peopol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/aarni_tiusanen_edu_polamk_fi/Eb3BUGWs42VCv2L3TiswN-YBpmk4QMzypIaM3GfEnoqfnw?e=kIRDwD
https://drive.google.com/open?id=1lc2s8Ut5AeR4mFy3w0cTy7w0JzivVzU8
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henkilöitä, joihin itse olin yhteydessä omaa esitystäni järjesteltäessä. Esitystä pidettäessä huomattiin, että 

valmistautumalla esitykseen huolellisesti etukäteen, pystyy esitystilanteessa olemaan rennompi. Näin 

annat itsestäsi ammattimaisen ja luontevan vaikutelman.  

   

• Aloita suunnittelu hyvissä ajoin  

• Mikäli työskentelet poliisina tai olet työharjoittelussa, kerro esimiehellesi ja 

harjoitteluohjaajallesi tulevasta vierailusta 

• Ota yhteys koulun opinto-ohjaajaan, opettajaan tai rehtoriin ja tiedustele mahdollisuudesta 

tilaisuuden järjestämisestä 

• Sopikaa aika, jolloin tilaisuus järjestetään. Halutessasi voit kysyä opinto-ohjaajalta, haluavatko 

oppilaat lähettää etukäteen kysymyksiä, joita voisi käydä läpi esityksen aikana. 

• Tutustu Polamkin nettisivuihin ja esittelymateriaaleihin. Muista että ajankohtainen tieto löytyy 

koulun omilta nettisivuilta. Lue erityisesti usein kysytyt kysymykset, sillä usein juuri niitä 

kysytään myös tilaisuuden aikana 

• Ota yhteys Polamkin viestintäosastoon, mikäli tarvitset ohjeita esitystä varten. Mikäli tarvitset 

esitteitä tai muuta rekvisiittaa (jaettavat heijastimet, makeiset, mainos-standyt…) esitystäsi 

varten, kysy niitä viestintävastaavalta. 

• Voit halutessasi kysyä harjoittelu ohjaajaasi, työkaveriasi tai harjoittelijaa tulemaan mukaasi 

pitämään rekrytointitilaisuutta. Sopikaa työnjaosta  

• Mikäli tarvitset ajoneuvon tilaisuutta varten muista varata se hyvissä ajoin 

• Sopikaa vaatetuksesta: haalarit, tutkijan liivi vai siviilivaatteet?   

• Mieti jo etukäteen mitä kerrot tavallisesta työpäivästäsi ja millaisen mieleenpainuvan tai 

haastavan keikan haluat jakaa kuulijoiden kanssa 

• Varatkaa matkalle, valmistautumiselle ja esityksen alkutoimille tarpeeksi aikaa 

 

Muista, että pitäessäsi esitystä edustat poliisiorganisaatiota. Huolehdi, että asusteesi on siisti ja puhdas. 

Voit halutessasi käyttää poliisin haalaria, virkavaatteita tai saapua tilaisuuteen omilla siviilivaatteillasi. 

Muista käyttäytyä asiallisesti ja kuulijoita kunnioittavasti. Kuitenkin turha jäykistely ja 

virkamiesmäisyys on turhaa. Luontevalla ja fiksulla käytöksellä annat poliiseista helposti lähestyttävän 

kuvan.  

 

Esityksen alkuun esitelkää itsenne. Voitte myös diaesityksen ensimmäisessä diassa kertoa omasta 

taustastanne. Tämän jälkeen näyttäkää oppilaille poliisiammattikorkeakoulun rekrytointivideo "Hae 

poliisiksi - tule tekijäksi (youtube.com). 

 

Kun video on näytetty, aloita varsinainen diaesitys. Diat ovat sisällöltään tiiviitä ja tarkoituksena on 

käyttää omia kokemuksia ja tietoja diaesityksen tukena. Näin voi elävöittää esitystä ja kuulijoiden 

mielenkiinnon pysymään esityksessä. Voit halutessasi avata välilehdille esimerkiksi valintakoe 

taulukoita ja valintakokeiden pisterajoja. Näitä voi näyttää, mikäli joku oppilas haluaa tietää niistä 

tarkemmin. 

 

Valmistaudu kertomaan omia kokemuksiasi poliisiammattikorkeakouluun hakemisesta, valintakokeista, 

opiskelusta ja työelämästä. Kun kerrot valintakokeista, painota että valintakokeissa menestyminen on 

paljon omasta valmistautumisesta kiinni. Voit myös kertoa esimerkkejä siitä, mihin aineisiin ja asioihin 



30 

 

 

kannattaa kiinnittää aiemmissa opinnoissa huomiota, jotta poliisin ammatissa ja valintakokeissa 

menestyy, esim. esseen kirjoittaminen.  

 

Esityksen viimeisessä diassa on Poliisiammattikorkeakoulun some-kanavia. Moni nuori viettää paljon 

aikaa somessa, joten jos he alkavat seurata jotain kanavista, he saavat sitä kautta säännöllisesti tietoa 

Poliisiammattikorkeakoulusta ja asia pysyy heidän mielessään.  

 

Varsinaisen diaesityksen jälkeen on hyvä alkaa käydä läpi oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Tähän 

saattaa mennä yllättävän paljon aikaa, joten aikaa on myös varattava riittävästi. Mikäli et tiedä johonkin 

kysymykseen vastausta, voit ohjata kysyjän poliisiammattikorkeakoulun nettisivuille tai kertoa 

selvittäväsi asian ja palaavasi esimerkiksi sähköpostitse siihen myöhemmin. Jos haluat voit myös itse 

esittää oppilaille kysymyksiä. 

 

Kun tilaisuus on päättymässä, voit kertoa oppilaille, että he voivat halutessaan vielä tilaisuuden jälkeen 

tulla juttelemaan. Tilaisuuden jälkeen voit jakaa halukkaille esitteitä ja muuta jaettavaa materiaalia kuten 

huiveja ja karkkia. Mikäli saavuit poliisiautolla tilaisuuteen voit myös käydä esittelemässä sitä 

halukkaille. 

 

 

7 REKRYTOINTITILAISUUS KOKEMÄEN LUKIOLLA 

Sain huhtikuussa 2019 viestin Kokemäen poliisiasemalla työskentelevältä konstaapelilta. Viestissä 

kerrottiin Kokemäen lukion opinto-ohjaajan ottaneen häneen yhteyttä ja pyytäneen kertomaan 

oppilailleen poliisin koulutuksesta ja ammatista. Vastasin viestiin ja kerroin, että voin hoitaa asian. 

Seuraavaksi otettiin yhteyttä Kokemäen lukion opinto-ohjaajaan ja sovimme ajankohdaksi huhtikuun 

lopun. Opinto-ohjaajalta saatiin kuulla, että samana päivänä myös ensihoitajat tulisivat pitämään saman 

tyyppisen tilaisuuden oppilaille. 

Aloin suunnitella millaisen tilaisuuden tulisin pitämään ja aloin etsiä eri lähteistä materiaalia esityksen 

tueksi. YouTubesta löytyi poliisikoulun markkinointi video Hae poliisiksi – tule tekijäksi. Videossa 

näytetään nopeatempoisia tilanteita poliisin työstä ja koulutuksesta. Video vaikutti mielestäni melko 

täydelliseltä avaukselta esitykselleni, sillä se oli vaikuttava, nopea tempoinen ja tiiviiseen pakettiin oli 

saatu monta varsin olennaista asiaa poliisikoulusta. (Youtube.com Hae poliisiksi – tule tekijäksi) 

Soitin myös eräälle poliisikoulun viestintävastaavalle ja kysyin mistä saisi jaettavaa materiaalia 

rekrytointitapahtumaa varten. Viestintävastaava kertoi, että voisin tulla hakemaan koululta erilaisia 

jaettavia esitteitä. Viestintävastaava myös ohjeisti, että Poliisikoulun nettisivuilta löytyisi diaesitys 

”Polamk vierailijoille”. Käytin kyseistä esitystä apuna tehdessäni omaa diaesitystäni tilaisuutta varten.  

Seuraavaksi rupesin etsimään opinnäytetöitä, joista voisin saada apua oman esitykseni tekemiseen. 

Käytin etsimiseen Poliisikoulun kirjaston tietokantaa ja theseus.fi opinnäytetyö tietopankkia. Kirjaston 

tietokannasta löysin Emmi Niemisen tekemän opinnäytetyön ”Opiskelijarekrytointiprojekti: opas 

opiskelijarekrytointiprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen” (Nieminen 2018). Lisäksi käytin apuna 

Theseuksesta löytämääni Laakson ja Pihalan varuskunnissa tehtäviä rekrytointitilaisuuksia käsittelevää 

opinnäytetyötä ”Varuskuntavierailuiden konseptin kehittäminen rekrytoinnin näkökulmasta: 

varuskuntavierailut Vekaranjärvelle, Haminaan, Parolaan ja Pansioon vuosina 2017-2018”. (Laakso ym. 

2018) 
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Haettuani poliisikoululta tarvittavat esitteet jaettavaksi luennon yhteydessä tulostin myös itselleni 

näytettävät diat ja kirjoitin niihin lisätietoa, jota voisi kertoa dian käsittelemästä aiheesta. Diaesityksen 

alkuun lisäsin myös dian jossa kerroin itsestäni ja omasta taustasta. 

Esitystä valmistellessa piti myös hakea tietoa, sillä oppilaat olivat opinto-ohjaajansa välityksellä 

lähettäneet useita kysymyksiä liittyen poliisikouluun hakemiseen, opiskeluun, työtehtäviin, 

palkkaukseen, omiin tulevaisuuden suunnitelmiini ja harjoittelujaksoon. Esimerkiksi kysymyksiin 

kuului: " Millainen on normaali työpäiväsi?", "Mitä teit ennen poliisiksi hakemista?", "Mikä on poliisien 

mediaani palkka?", "Mikä on haastavin tehtävä, johon olet työtehtävissäsi joutunut?" ja "Mihin 

lukiolaisen kannattaa panostaa jo lukioaikana, mikäli hän hakee poliisikouluun?". 

Sovin Kokemäen lukion opinto-ohjaajan kanssa, että saapuisimme koululle kello 10 aikaan ja lähdimme 

harjoitteluohjaajani Antti Lehtimäen kanssa ajamaan Rauman poliisiasemalta kohti Kokemäkeä. Matkan 

aikana sovimme työnjaosta rekrytointitilaisuuden aikana. Sovimme, että pitäisin varsinaisen esityksen 

kokonaan itsenäisesti, mutta vastaisimme yhdessä poliisin ammattia koskeviin kysymyksiin omien 

kokemustemme perusteella. Aikaa tilaisuudelle oli varattu 45 minuuttia. Saavuttuamme paikalle oppilaat 

olivat juuri päässeet välitunnille, joten minulle jäi hyvin aikaa valmistella diaesitys ja alun esittelyvideo 

valmiiksi.  

Luokan saavuttua paikalle aloitimme luennon kertomalla ensin itsestämme. Tämän jälkeen kerroin mitä 

tulemme tunnin aikana käsittelemään ja kannustin oppilaita esittämään kysymyksiä aiheesta diaesityksen 

jälkeen. Lyhyen aloituksen jälkeen laitoin "Hae poliisiksi – tule tekijäksi" -videon päälle ja sen jälkeen 

aloitin diaesityksen pitämisen. Diaesitykseen meni noin 15 minuuttia ja sen jälkeen kerroin noin viiden 

minuutin ajan omasta opiskelustani poliisiammattikorkeakoulussa ja työharjoittelusta.  

Tämän jälkeen aloitimme yhdessä harjoitteluohjaajani kanssa käymään läpi meille etukäteen lähetettyjä 

kysymyksiä. Tämän jälkeen oppilaat alkoivat myös itse esittää uusia kysymyksiä koskien 

poliisiammattikorkeakoulua ja poliisin ammattia, tähän kului yllättävän paljon aikaa, sillä oppitunnin 

puitteissa emme kerenneet vastaamaan kaikkiin meille esitettyihin kysymyksiin. Ennen luokan 

poistumista välitunnille Kysyimme itse vielä oppilailta muutaman kysymyksen koskien Kokemäen 

turvallisuutta. Kysyimme esimerkiksi kokevatko oppilaat Kokemäen turvalliseksi paikaksi elää, 

Millaisia ongelmia juuri ajokortin saaneet oppilaat ovat kohdanneet liikenteessä ja onko Kokemäellä 

ollut huumeisiin liittyviä ongelmia. Sanoimme vielä lopuksi, että mikäli joku oppilas haluaa jäädä 

keskustelemaan kanssamme vielä tunnin jälkeen, jostakin häntä askarruttavasta asiasta se onnistuisi, sillä 

aikamme ei riittänyt kaikkien kysymysten läpikäymiseen. Kanssamme jäikin keskustelemaan noin viiden 

oppilaan ryhmä, jotka halusivat tarkempaa tietoa liikenneasioista ja poliisiammattikorkeakouluun 

hakemisesta. Eräs oppilas halusi myös kertoa mopoautoihin kohdistuneesta ilkivallasta. Kehotimme 

häntä tekemään asiasta sähköisen rikosilmoituksen, kun ilkivaltaa esiintyy seuraavan kerran. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Kokemäellä pidetyn tilaisuuden päätteeksi oppilailta pyydettiin suullisesti palautetta tilaisuudesta 

yleisesti ja näyttämästäni Power Point -esityksestä. Kysymyksien tarkoitus oli löytää kehitettäviä asioita 

Power Point -esityksestä ja omista esiintymistaidoista. Koska esitykseen varattu oppitunti oli loppunut 

ja osalla oppilaista oli jo kiire lähteä välitunnille jäi osalta oppilaista palaute antamatta ja osalta oppilaista 

saatu palaute oli melko suppeaa. Onneksi kuitenkin tilaisuuden jälkeen muutama oppilas jäi 
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keskustelemaan hieman pidempään kanssamme ja kerkesi antamaan rakentavaa palautetta ja 

kehitysehdotuksia. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut hyvä idea kerätä myös kirjallista palautetta ja myös 

varata tilaisuuden lopusta enemmän aikaa palautetta varten. Myös tilaisuudessa paikalla ollut opinto-

ohjaaja kommentoi tilaisuutta jälkikäteen sähköpostitse. 

 

Lähes kaikki esityksestä annettu palaute oli positiivista. Power Pointia kehuttiin selkeäksi ja 

mielenkiintoiseksi. Eräs kommentoija sanoi kuitenkin, että diaesityksen aikana asioita käytiin läpi sen 

verran nopeasti ja osassa dioista oli runsaasti tekstiä, että kaikki asiat eivät jääneet mieleen. Kommentoija 

kuitenkin piti siitä, että kysymyksien käsittelemiseen oli varattu riittävästi aikaa ja hän sai vastaukset 

kysymyksiinsä, jotka ”menivät ohi” diaesityksen aikana. Kokonaisuutena tilaisuus sai pelkästään 

positiivisia huomioita. Tilaisuuden sanottiin olleen kiinnostava, selkeä ja eroavan muista esityksistä, joita 

muiden oppilaitosten edustajat olivat kevään aikana oppilaille pitäneet. Eräs oppilas kertoi pitäneensä 

erityisesti siitä, ettei puhuttu ainoastaan koulusta ja opiskelusta, vaan myös minkälaista käytännön 

työelämä on ja millaisia kokemuksia kerroimme omalta uraltamme. Kaikista parhaiten mieleeni jäänyt 

kommentti oli, kun eräs naisoppilas kertoi harkitsevansa Polamkiin hakemista. Uskon että 

kannustavampaa palautetta ei rekrytointiesitykselleen voi saada. 

 

Oli onnekas sattuma, että tilaisuuden jälkeen muutama oppilas jäi vielä puhumaan kanssamme. Sillä 

palaute Power Pointista auttoi muokkaamaan esityksen nykyiseen muotoonsa. Palautteen perusteella 

esitystä tiivistettiin ja diojen tekstin määrää vähennettiin. Oma arvioni Power Pointista on, että se on 

hyvä ja sitä voi hyvin käyttää myös erilaisille kohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa. Itse tulen urani 

aikana käyttämään esitystäni ja toivon, että myös muut löytävät sen käyttöönsä. Power Point on ladattu 

googlen ja Poliisiammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteen kautta toimiviin pilvipalveluihin, jotta 

mahdollisimman moni tarvitseva voisi sen halutessaan ladata. Kuitenkin voi olla, että produktion levikki 

jää varsin vähäiseksi, mikäli en käytä aikaa siitä tiedottamiseen opinnäyteprosessin jälkeenkin. 

 

Jatkotyö ideana voisi vastaavanlaisia Power Point -esityksiä tehdä erilaisiin poliisin tarpeisiin ja koota 

ne kaikki yhteen paikkaan, josta jokainen niitä tarvitseva voisi käydä ne lataamassa. Esimerkiksi poliisin 

sisäiseen jakoon voisi tehdä nettikiusaamista vastustavan Power Pointin. Toiminnallisen työn produktina 

voisi myös tehdä esimerkiksi videon, esittely standyn messuille tai jotain nuorille jaettavaa materiaalia, 

joiden avulla oppilasrekrytointia voisi edistää.  

 

Itselläni ei ollut aiempaa kokemusta opinnäytetyön kaltaisen työn tekemisestä ja ajoittain työn tekeminen 

tuntuikin raskaalta ja kuormittavalta. Erityisen haastavalta tuntui opinnäytetyön tekeminen ja ajan (tai 

motivaation) löytäminen esimerkiksi uusien lähteiden etsimiseen normaalin päivätyön ohessa. Vaikka 

opinnäytetyön palautus viivästyikin alkuperäisestä suunnitelmasta, tein lopulta kuitenkin ahkerasti töitä 

valmistumiseni eteen. Opinnäyteprosessin aikana oppi hakemaan tietoa ihan uudella tavalla ja 

uudenlaisista lähteistä. Myös opinnäytetyön teoriaosan kirjoittaminen antoi itselle paljon uutta tietoa 

mm. opettamisesta. Esimerkiksi kysymysten hyödyntäminen opettamisessa ja opetustilaisuuden 

jakaminen erilaisiin osiin ovat syventäneet omaa osaamistani esiintyjänä. 

 

Myös käytännön osaamiseni esimerkiksi Power Pointin osalta on parantunut huomattavasti. Uskon, että 

tämän opinnäytetyön jälkeen itseltäni onnistuu melko vaivattomasti uuden Power Point-esityksen 

tekeminen melkein mihin vain aiheeseen. Opinnäyteprosessi on myös vahvistanut käsitystäni, siitä että 

tahdon myös jatkossa olla tekemisissä lähipoliisitoiminnan kanssa ja nautin työstä, jossa saa olla 
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tekemisissä nuorten kanssa. Uskon, että opinnäytetyö antoi paljon sellaista, josta tulee olemaan hyötyä 

myös työelämän aikana. 

 

Keskeisin tavoite työlleni oli edistää Poliisiammattikorkeakoulun oppilasrekrytointia. Työni on edistänyt 

sitä mm. työni aikana pitämieni rekrytointitilaisuuksien kautta. Uskon myös, että Theseuksessa 

julkaistuna työ saattaa myös lisätä jonkun oppilaan kiinnostusta oppilasrekrytointia kohtaan opinnäytetyö 

aiheena. Toinen työn keskeinen tavoite oli tarjota diaesitys, jota voisi käyttää monenlaisessa 

oppilasrekrytoinnissa. Tehty Power Point -esitys sopii sellaisenaan esimerkiksi ammattikouluissa, 

lukioissa tai varuskunnissa pidettäviin tilaisuuksiin. Sain myös jaettua esityksen siten, että se on kaikkien 

saatavilla. Kuitenkin aika näyttää kuinka paljon esitykseni tulee käyttöön ja kuinka moni siitä kuulee. 

Vasta sen jälkeen voi arvioida miten vaikuttava työ oli kyseessä.  
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