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1  JOHDANTO 

Vapaasti valittavat kurssit ovat asia, johon jokainen poliisi (AMK) -tutkintoa suorit-

tava opiskelija törmää opintojen aikana. Usein niistä tunnutaan puhuttavan pakolli-

sena taakkana, joka on suoritettava valmistuakseen aikataulun mukaisesti. Näitä 

asioita olemme myös me, tämän opinnäytetyön tekijät, Timo Saarikoski ja Mikko 

Pöllänen, pohtineet omia kurssivalintoja tehdessämme. Kumpikin meistä, on va-

paasti valittavia kursseja valitessaan joutunut miettimään, mitä kursseja haluaa suo-

rittaa ja miksi. Kummallakin meistä on ollut tahtotila suorittaa sellaisia kursseja, 

joista mielestämme saamme oikeasti hyötyä työelämää varten.  

Vaihtoehtoja vapaasti valittavissa kursseissa vaikutti meidän mielestämme olevan 

varsin vähän. Tämä johtuu osin siitä, että suoritimme osan vapaasti valittavista kurs-

seista opintojemme loppuvaiheessa, jolloin vaihtoehdot rajautuivat käytännössä jat-

kuvasti valittavissa oleviin verkkokursseihin. Mielestämme myös valitettavan moni 

vapaasti valittavista kursseista tuntui käsittelevän jotain muuta kuin päivittäiseen po-

liisitoimintaan liittyviä asioita. Lopputulemana päädyimme suorittamaan kursseja ti-

lassa, jossa pääasiallinen motivaatio oli oppimisen ja kehittymisen sijaan tarvittavien 

opintopisteiden keräämisessä. 

Halusimme selvittää, ovatko kanssaopiskelijamme kohdanneet samanlaisiin ajatuk-

siin. Ajatuksenamme on ollut, että muutamia opiskelijoita haastattelemalla voisimme 

saada kartoitettua ajatuksia syvemmällä tasolla, joka mahdollisesti pohjustaisi tule-

vaisuudessa määrällisen tutkimuksen valmistelua. Emme pitäneet järkevänä esi-

merkiksi lomakekyselyn tekemistä siitä syystä, että emme olisi osanneet muotoilla 

kysymyksiä tarpeeksi laadukkaasti ilman laadullisen tutkimuksemme tuomaa sy-

vempää ymmärrystä asiasta.  

Vapaasti valittavia kursseja on listattuna poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitel-

maan 49 kappaletta, joka pitää sisällään verkkokursseja, lähiopetusta, kielten ope-

tusta sekä projekti- ja tapahtumakokonaisuuksia. (Poliisi [AMK] -tutkinto opetus-

suunnitelma 2020, 53-101.) Haastattelemalla kanssaopiskelijoitamme tarkoitukse-

namme on löytää selvitystä muun muassa siitä, millaisilla perusteilla opiskelijat va-

litsevat itselleen vapaasti valittavia kursseja.  
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Keräsimme tutkimusaineistomme teemahaastattelujen avulla. Haastattelumme 

pohjautuivat viiteen tutkimuskysymykseen: 

1. Millä perusteella valitsit vapaasti valittavat kurssisi? 

2. Missä vaiheessa opintoja suoritit vapaasti valittavat kurssisi? 

3. Mitä mieltä olit tarjolla olevista vapaasti valittavista kursseista? 

4. Millaisia kursseja kaipaisit vapaasti valittaviin kursseihin tarjolle? 

5. Koitko, että vapaasti valittavat kurssit syvensivät ja laajensivat 

osaamistasi? 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuoda esiin opiskelijoiden näkemyksiä vapaasti 

valittavista kursseista poliisi (AMK) -tutkinnossa. Toiveenamme on, että tuloksi-

amme olisi mahdollista käyttää opetussuunnitelmaa ja uusia kursseja suunnitelta-

essa. Pidämme mahdollisena, että tällä tavoin Poliisiammattikorkeakoulu pystyisi 

jatkossa tarjoamaan poliisiopiskelijoille entistä mielekkäämpiä kursseja, jotka kehit-

täisivät opiskelijoiden asiantuntijuutta omalla alallaan entisestään. 

Olemme rajanneet tutkimuksemme käsittelemään ainoastaan poliisi (AMK) -tutkin-

non vapaasti valittavia kursseja. Uskomme aiheen olevan laajuudeltaan sopiva 

opinnäytetyöksi. Tämän takia emme ota huomioon poliisi (YAMK) -tutkintoa tai pe-

rehdy syvällisemmin Poliisiammattikorkeakoulun ulkopuolella järjestettäviin, va-

paasti valittaviin, kursseihin – vaikka niitä olisikin luettu hyväksi haastateltaviemme 

toimesta. 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyössämme käymme johdannon jälkeen läpi tutkimuksemme teoreettista 

viitekehystä, jossa käsitellään poliisin ammattikorkeakoulututkintoa, vapaasti valit-

tavia kursseja, sekä laajuutta poliisi (AMK) -tutkinnossa. Teoreettisen viitekehyksen 

lopussa esittelemme poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelmassa olevat vapaasti 

valittavat opintojaksot. Olemme pyrkineet selkeyttämään kurssitarjonnan käsittä-

mistä lisäämällä tekstin oheen kuvioita.  
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Teoreettisen viitekehyksen jälkeen esittelemme käyttämäämme tutkimusmenetel-

mää. Tutkimusmenetelmän yhteydessä käsittelemme myös tutkimusongelmaa, tie-

donkeruumenetelmiä, sekä tekemäämme analyysia.  

Tutkimusmenetelmä -osion jälkeen kerromme tutkimuksemme tuloksista. Tuloksien 

tulkitsemista helpottamaan olemme koostaneet tulokset tiivistetysti kaavioon, josta 

tulosten tiivistelmä on helposti luettavissa. Kaavion jälkeen avaamme tuloksia tar-

kemmin. 

Tulosten pohjalta tekemämme johtopäätökset on pyritty peilaamaan mahdollisim-

man hyvin teoreettiseen viitekehykseemme. Koska aikaisempaa tutkimusta ai-

heesta ei ole, olemme tuoneet myös omia havaintojamme ja ajatuksiamme esille 

johtopäätökset -osioon. Olemme pyrkineet erottamaan omat ajatuksemme laina-

tusta tekstistä ja haastateltavien puheista selkeästi.  

Johtopäätösten jälkeen lopussa on vielä pohdinta -osio, jossa käsittelemme tutki-

muksemme luotettavuutta ja eettisyyttä. Tämän lisäksi pyrimme lopetuskappa-

leessa tiivistämään ajatuksemme koko opinnäytetyöstä ja sen prosessista.  

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksemme kannalta merkittävää teoriaa. Teoria-

osuudessamme käsittelemme ensin poliisin ammattikorkeakoulututkintoa yleisesti.   

2.1 Poliisi (AMK) -tutkinto 

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu on ainoa oppilaitos, 

josta Suomessa voi valmistua poliisiksi. Poliisiammattikorkeakoulu kuuluu sisäasi-

ainministeriön hallinnonalaan. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa muun muassa po-

liisin perus- ja jatkotutkinnoista. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kie-

lellä. (Poliisiammattikorkeakoulu, luettu 23.3.2020) 

Poliisi (AMK) -tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritus-

aika on kolme vuotta. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sekä itsenäisesti 

että moniammatillisessa poliisityössä asiantuntijana ja kehittää poliisitoimintaa. (Po-

liisi [AMK] -tutkinto opetussuunnitelma 2020, 1)  
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Poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilta ilmenee, että poliisi (AMK) -tutkinto koos-

tuu perus- ja ammattiopintojen, ammatillista osaamista edistävän harjoittelun ja 

opinnäytetyön lisäksi vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavat opinnot voi-

vat liittyä esimerkiksi tieteellisiin tutkimusmenetelmiin, viestintään, vieraisiin kieliin 

sekä sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyöhön. (Poliisiammattikorkeakoulu luettu 

23.3.2020) Katso lisää opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista Poliisiammattikor-

keakoulussa kuviosta 1. 

 

Kuvio 1, Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (AMK)-tutkinnossa. (Kuvio: Poliisi [AMK] -tut-

kinto opetussuunnitelma 2020, 8.) 

Lain Poliisiammattikorkeakoulusta 3 luvun 15§:n (30.12.2013/1164) mukaan Polii-

siammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ym. säädetään valtioneuvos-

ton asetuksella ja määrätään sen nojalla Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosään-

nössä. 

Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännön 9§ (14.12.2016, 15.6.2017) mukaan 

vapaasti valittavien opintojen valinta on osa opiskelijan henkilökohtaisen opinto-

suunnitelman laatimista. Tutkintosäännön mukaan opiskelija voi valita opintojaksot 

oman asiantuntijuutensa kehittämisen kannalta mielekkäiksi kokemistaan opin-

noista. Opintojaksoilla opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan.   
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2.2 Vapaasti valittavat opinnot poliisi (AMK) -tutkinnossa 

”Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus syven-

tää ja laajentaa osaamistaan. – Vapaasti valittavien opintojen suoritta-

minen sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen.” (Poliisi [AMK] -tut-

kinto opetussuunnitelma 2020, 9) 

Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamien vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta 

vaihtelee lukuvuosittain ja niille voi hakea neljästi lukuvuoden aikana, aina periodin 

alussa. Osa Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamista vapaasti valittavista opintojak-

soista on jatkuvasti haettavissa olevia verkkokursseja. Osa vapaasti valittavista 

opintojaksoista on puolestaan kohdennettu tietyille kursseille tai niihin hakeutumi-

nen edellyttää aikaisempia suorituksia. (Poliisi [AMK] -tutkinto opetussuunnitelma 

2020, 11) 

Vapaasti valittavista opintojaksoista tiedotetaan intranetissä ja niiden opetus- ja to-

teutussuunnitelmat ovat nähtävillä myös Wilmassa. On mahdollista, että lukuvuo-

den aikana tulee tarjolle myös sellaisia vapaasti valittavia opintojaksoja, jotka eivät 

ole mainittuina opetussuunnitelmassa. (Poliisi [AMK] -tutkinto opetussuunnitelma 

2020, 11) 

Osaksi tutkintoa, vapaasti valittaviin opintoihin, on mahdollista sisällyttää myös 

muualla suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja, jos ne ovat 

korkeakoulutasoisia, vastaavat tutkinnon edellyttämää osaamista ja tukevat poliisin 

ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelijan on hakemuksessaan perustel-

tava, miten sisällytettävät opinnot tukevat poliisin ammatillista kehittymistä. (Poliisi 

[AMK] -tutkinto opetussuunnitelma 2020, 11) 

2.3 Vapaasti valittavien opintojen laajuus 

Poliisi (AMK) -tutkintoa suoritettaessa opiskelijan on suoritettava vapaasti valittavia 

opintoja vähintään 10 opintopisteen verran (Poliisi [AMK] -tutkinto opetussuunni-

telma 2020, 11). Opintosuunnitelmien suunnitteluun tarkoitetun mitoitussuosituksen 

mukaan opintojen laajuuden mitoitukseen käytettävä opintopiste vastaa 
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työmäärältään 27 tunnin työtä (Poliisiammattikorkeakoulu, 2012, 3). Vapaasti valit-

tavien opintojen suorittamisen tulisi siis vaatia opiskelijalta 270 tunnin työmäärää. 

Mitoituksen lähtökohtana on keskiverto-opiskelija. Työmäärään sisällytetään sekä 

kontaktiopetus että itseopiskelu. Opiskelijalle voidaan mitoituksen mukaan varata 

aikaa valmistautumiseen ennen lähiopetusta ja työskentelyyn sen jälkeen. Tämä voi 

käytännössä tarkoittaa esimerkiksi opiskelumateriaaleihin tutustumista, tai itsearvi-

ointia. (Poliisiammattikorkeakoulu 2012, 2-9)  

Pois lukien Nordcop -opiskelijavaihdon ja projektiopintojen tuomat poikkeukset, 

opiskelijan on valittava vähintään neljä vapaavalintaista opintojaksoa, jotta vaadit-

tavat 10 opintopistettä saadaan täyteen. Vapaasti valittavien kurssien jakautuminen 

kurssin laajuuden mukaan esitetään kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Vapaasti valittavien opintojaksojen määrät opintopisteittäin. Lähde: (Poliisi [AMK] -tutkinto 

opetussuunnitelma 2020, laatija: Timo Saarikoski) 

2.4 Kurssitarjonta 2020 opetussuunnitelmassa 

Peilataksemme haastateltavien vastauksia vapaasti valittavien kurssien tarjontaan 

listaamme näkyville poliisi (AMK) -tutkinnon lukuvuosien 2020-2022 opetussuunni-

telmassa esitellyt vapaasti valittavat kurssit. Vapaasti valittavat kurssit ovat esitetty 
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niistä saatujen opintopisteiden mukaan kuviossa 3. Jatkuvasti valittavissa olevat 

kurssit ovat kuviossa merkittynä ”+” -etumerkillä.  

 

Kuvio 3. Vapaasti valittavat opintojaksot Poliisiammattikorkeakoulussa. (Lähde: Poliisi [AMK] -tut-

kinto opetussuunnitelma 2020, laatija Timo Saarikoski) 

Vapaasti valittavat opintojaksot 
Poliisiammattikorkeakoulussa

YHDEN OPINTOPISTEEN

- Asiakirjojen aitoustutkimus

- E-FIRST-verkkokurssi - poliisina 
kybertoimintaympäristössä

- Englannin kielen tukikurssi 

- Englannin kielen valmentava 
kurssi 

- English for International 
Contacts 

- Ennalta estävä toiminta 
käytännössä 

- Förberedande kurs i engelska 

- Förberedande kurs i finska 

- How to be a police officer?

- Kundbetjäning på finska -
diskussionskurs på finska

+ Kuvankäsittelyn perusteet -
verkkokurssi

+ Lukituksen perusteet -
verkkokurssi

- Poliisin lupavalvonta II

- Polisens arbete

- Ruotsin kielen valmentava 
kurssi

- Ruotsin kielen tukikurssi 

+ Ruotsin kielen valmentava 
verkkokurssi Nätfräsch

KAHDEN OPINTOPISTEEN

-Aseet, ampumatarvikkeet ja 
niiden käyttö

+ Johdatus oikeussosiologiaan

- Kansainväliselle viikolle 
osallistuminen / Participating in 
International Week

- Kansainvälisenä tuutorina 
toimiminen / International 
tutoring 

- Kohdennetun väkivallan uhan 
arvioiminen osana poliisin 
ennalta estävää toimintaa 

- Konepistoolin käyttäjäkoulutus 

- Kouluttajakoulutus 

+ Kriminaalitekniikkaa 
käytännössä -verkkokurssi 

- Kurs i informationsteknik

- Liikennevalvonnan ja 
liikennerikostutkinnan käytännöt

- Opiskelijatuutorointi 
Poliisiammattikorkeakoulussa

- Poliisiasiain tietojärjestelmä 
(PATJA) taktisessa tutkinnassa

- Poliisityön monet vaihtoehdot

+ Språk och makt

KOLMEN OPINTOPISTEEN

+ Fortsättningskurs i metodik 1 -
Kvalitativa metoder 

+ Fortsättningskurs i metodik 2 -
Kvantitativa metoder 

+ Fortsättningskurs i metodik 3 -
Operativt lärdomsarbete 

- Kansainvälisen viikon 
järjestäminen / Organizing an 
International Week 

+ Kriminologia 

+ Menetelmäjatkokurssi 1 -
Kvalitatiiviset menetelmät 

+ Menetelmäjatkokurssi 2 -
Kvantitatiiviset menetelmät 

+ Menetelmäjatkokurssi 3 -
Toiminnallinen opinnäytetyö 

- Opiskelijarekrytointiprojekti 

+ Processkrivande 

- Prosessikirjoittaminen

+ Sosiologian perusteet 

- Venäjän kielen alkeet poliisille

___________________________

MUUT (opintopisteet):

- Korkeakoulupoliittinen 
vaikuttaminen (AMK) (1 - 5) 

- Kurs i polisbesök (0,5 - 1) 

- Kurs i rekrytering till polisen (1,5) 

- Nordcop -opiskelijavaihto (5)

- Projektiopinnot (2–10)
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Hahmottaaksemme paremmin tarjolla olevia vapaasti valittavia kursseja luokitte-

limme ne kolmeen ryhmään kurssin teeman mukaisesti. Valitsimme näiksi teemoiksi 

kielten kurssit, poliisitoimintaan liittyvät kurssit, muut kurssit. Kurssien jakautuminen 

esitetään kuviossa 4.  

 

Kuvio 4. Vapaasti valittavien opintojaksojen jakautuminen teemoittain. (Lähde: Poliisi [AMK] -tutkinto 

opetussuunnitelma 2020, laatija Timo Saarikoski) 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä luvussa kerromme tutkimuksemme eri vaiheista ja siitä, kuinka tutkimus käy-

tännössä toteutettiin. Käymme ensimmäiseksi läpi tutkimusmenetelmän valintaa, 

jonka jälkeen avaamme tutkimusongelmaamme ja kerromme mistä idea juuri tämän 

opinnäytetyön tekemiseen syntyi. Kolmantena käymme lävitse erilaisia tutkimuksen 

toteutuksellisia vaihtoehtoja, joita käytimme työssämme. Kappaleen lopuksi seli-

tämme, kuinka analysoimme keräämämme materiaalin ja mitä analyysityökaluja 

käytimme kerätyn informaation purkamiseen. 

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tieteellisissä tutkimuksissa tutkimusmenetelmät voidaan jakaa pääsääntöisesti 

kahteen eri tutkimusmenetelmään: kvalitatiiviseen, eli laadulliseen sekä 
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kvantitatiiviseen, eli määrälliseen tutkimusmenetelmään. Laadullisen tutkimuksen 

tekeminen poikkeaa monessa mielessä määrällisen tutkimuksen teosta (Pitkäranta 

2014, 89). 

Kun määrällisessä tutkimuksessa tutkitaan lähtökohtaisesti numeroita, tutkitaan laa-

dullisessa tutkimuksessa pelkistetyimmillään tekstiä. Esimerkkejä viimeisimmästä 

ovat mm. erilaiset haastattelut ja havainnoinnit. Laadullisen tutkimuksen aineiston 

keruussa käytetään menetelmiä, jotka vievät tutkijan lähelle tutkittavaa kohdettaan. 

Tavallisesti tutkijan pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavien näkökulma, heidän näke-

myksensä tutkittavana olevasta ilmiöstä (Aaltola ym., 68). 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tuntui luontevalta valinnalta. Kvalitatiivista mene-

telmää hyödyntäen voisimme kerätä laajempia ja laadukkaampia vastauksia haas-

tateltavilta. Halusimme Kanasen esittämällä tavalla saada ilmiöstä mahdollisimman 

syvällisen näkemyksen (Kananen, 2017, 33). Koimme, että kvantitatiivisella eli mää-

rällisellä tutkimuksella emme olisi pystyneet pureutumaan tarpeeksi syvällisesti nii-

hin ongelmakohtiin, joita meidän mielestämme vapaavalintaisten kurssien sisäl-

löissä ja valinnoissa on. Haluttua lopputulosta olisi siis voinut olla mahdoton saavut-

taa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä. Tällöin aineistoa olisi myös tul-

lut kerätä huomattavasti enemmän, johon ei olisi ollut aikaa.  

3.2 Tutkimusongelma 

Opinnäytetyömme pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, mitä mieltä Poliisiam-

mattikorkeakoulun opiskelijat ovat vapaavalintaisten kurssien tarjonnasta. Tämä oli 

samalla myös opinnäytetyömme tutkimusongelma.  

Jotta asiasta saataisiin tarpeeksi syvällinen näkemys, oli tarkoituksena samalla sel-

vittää myös mitä kursseja kohdehenkilömme olivat valinneet ja miksi, tarjosivatko 

kurssit sisällöltään sitä, mitä kohdehenkilö on toivonut ja lisäksi, mitä heidän mieles-

tään vapaavalintaisiin kursseihin liittyen tulisi kehittää. Jotta tutkimus oli mahdollista 

toteuttaa sillä laajuudella kuin halusimme, tuli meidän tutustua Poliisiammattikor-

keakoulun opetussuunnitelmaan syvällisesti. Selvitimme mitä vapaavalintaisia kurs-

seja koululla on tarjota ja kuinka paljon. Lisäksi meidän tuli ottaa huomioon, milloin 
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minkäkin vapaavalintaisen kurssin pystyi valitsemaan ja oliko se tarjolla vain ver-

kossa vai toteutettiinko opetus lähiopetuksena.  

3.3 Aineiston keruu ja käytetyt menetelmät 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruussa on suotavaa, että se on monikanavaista 

eli se sisältää haastatteluja, observointia, tutkijan omia muistiinpanoja, autenttisia 

asiakirjoja yms. (Pitkäranta 2014, 89). Tutkimuksemme tietoperustana käytimme 

Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa (Poliisi [AMK] -tutkinto opetus-

suunnitelma, 2020), Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosääntöön (Poliisiammatti-

korkeakoulu tutkintosääntö, 2019), sekä keräämiämme haastatteluita. Lisäksi 

olemme tuoneet tutkimuksen loppuun omia näkemyksiämme aiheen tiimoilta.  

Aloitimme tutkimuksen toteutuksen tutustumalla poliisi (AMK) -tutkinnon opetus-

suunnitelmaan. Sitä kautta saimme hyvän käsityksen koulun tarjoamista vapaava-

lintaisista kursseista. Sen lisäksi tutustuimme Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-

sääntöön vapaasti valittavien opintojen osalta, jotta pystymme vertaamaan haastat-

telujamme mahdollisimman paljon koulun asettamiin raameihin. 

Tutustuttuamme keräämäämme materiaaliin, aloimme valmistautua haastatteluihin. 

Valitsimme haastateltavat selvittämällä, keillä opiskelijoilla olisi tarvittavat 10 opin-

topistettä kerättynä vapaa valintaisista kursseista ja aloimme kartoittamaan sopivia 

haastatteluehdokkaita.  

3.3.1 Haastattelu 

Haastattelut voidaan jakaa avoimiin, puolistrukturoituihin ja strukturoituihin sen mu-

kaan, millä tavalla kysymykset on ennakkoon määritelty. Strukturoitu haastattelu tar-

koittaa hypoteeseista johdettuja kysymyksiä, joissa on vastausvaihtoehdot valmiina, 

ja jotka käydään otokseen valittujen henkilöiden kanssa läpi samalla tavalla. Avoin 

haastattelu tarkoittaa tutkimusteemojen ohjaamaa haastattelua. Haastateltaviksi 

saatetaan valita aiheesta parhaiten tietävät henkilöt. Haastateltavalta voidaan sisäl-

tökysymysten lisäksi kysyä, ketä muuta tulisi haastatella. Tällöin pyritään ilmiöalu-

een laajaan kattavuuteen. Strukturoitu haastattelu palvelee tilastollista yleistämistä 

ja avoin haastattelu analyyttistä/teoreettista yleistämistä. Puolistrukturoitu 
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haastattelu sisältää sekä strukturoituja kysymyksiä, että avoimia keskustelutee-

moja. (Järvinen P.& Järvinen, 2004, 145). 

Tutkimuksessa käytettiin avointa haastattelua ja haastattelut käytiin teemahaastat-

teluina. Teemahaastattelu tarkoittaa Eskolan ja Suorannan mukaan sitä, että haas-

tattelun aihepiirit, teema-alueet, on etukäteen määrätty (Eskola & Suoranta 2004, 

64). Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka taas kuvaavat teemahaastattelua keskus-

telunomaisena tilanteena, jossa teemojen puhumisjärjestys on vapaa, eikä kaikkien 

haastateltavien kanssa välttämättä puhuta kaikista asioista samassa laajuudessa. 

Teemoista ja niiden alateemoista pyritään keskustelemaan teemahaastatteluissa 

varsin vapaasti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tämä tuntui luontevim-

malta tavalta suorittaa tutkimuksemme. Tällöin haastateltava pystyy vapaasti vas-

taamaan asetettuun kysymykseen eikä hänen vastausvaihtoehtojaan ole millään ta-

valla rajattu. Lisäksi pystyimme kysymään haastateltavilta henkilöiltä vain sellaisia 

kysymyksiä, joista tarvitsisimme enää tietoa. Tarkkojen kysymysten luominen ai-

heesta olisi ollut hankalaa ja turhaa. Siksi oli helpompi käydä haastattelu mahdolli-

simman avoimesti ja ilman suurempia rajauksia. Tällöin meillä oli myös mahdolli-

suus saada tietoa asioista, joita emme olisi välttämättä osanneet kysyä. Koko työn 

ja nimenomaan haastattelujen tekeminen oli siis samalla opetuksellinen prosessi 

myös meille. 

Tutkimuksen yhtenä tiedonkeruumetodina käytettiin haastatteluita. Aluksi ar-

vioimme, keitä meidän kannattaisi tutkimustamme varten haastatella. Haastatteluilla 

oli kuitenkin tarkoitus kerätä tutkimuksen kannalta tärkein aineisto. Tulimme yhteis-

tuumin siihen johtopäätökseen, että haastattelemme opiskelijoita, joilla on kaikki tar-

vittavat vapaavalintaiset kurssit jo käytynä, mutta jotka eivät ole vielä valmistuneet 

koulusta. Tällöin heillä olisi tuoreessa muistissa vapaasti valittavien kurssien kurs-

sitarjotin sekä kurssien sisällöt. Heiltä voisimme täten saada tarkimmat ja kattavim-

mat vastaukset tutkimusongelmamme ratkaisemiseksi. Tässä tutkimuksessa haas-

tattelimme yhteensä neljää henkilöä, jotka olivat kaikki kurssilta 20183. Jokainen 

haastattelemamme henkilö oli haastatteluhetkellä jo valmistumisen kynnyksellä ja 

heillä oli tarpeeksi kattava ymmärrys koulun kurssitarjonnasta ylipäätään sekä va-

paasti valittavien kurssien tarjonnasta. Valitsimme haastateltaviksi lisäksi 
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tasamäärän naisia (2kpl) sekä miehiä (2kpl). Haastateltavien ikä haastattelu het-

kellä vaihteli 23 vuodesta 30 vuoteen. 

Haastateltaviin otettiin yhteyttä sähköpostin välityksellä. Sovimme haastateltavien 

kanssa jokaiselle oman haastattelupäivän. Kaikki haastattelut suoritettiin puhelimen 

välityksellä, johtuen aikatauluongelmista sekä pitkistä etäisyyksistä. Kaikki haastat-

telut äänitettiin haastateltavien suostumuksella. Äänitteiden avulla haastattelut pys-

tyttiin lopulta litteroimaan eli ne tuotettiin kirjalliseen, luettavaan muotoon. Haastat-

teluilla kerätystä materiaalista rakentui ehdottomasti tutkimuksemme tärkein ai-

neisto. Haastattelimme henkilöt satunnaisessa järjestyksessä, koska emme koke-

neet sillä olevan tutkimuksen kannalta juuri mitään merkitystä.  

3.3.2 Analyysi 

Analysoinnin tavoitteena on löytää ratkaisu tutkittavana olleeseen tutkimusongel-

maan. Ratkaisu syntyy siis käytännössä aineistonkeruun ja analysoinnin yhteistu-

loksena. Ensin kerätään kaikki tarvittava tieto tutkimuksen tekoa varten, jonka jäl-

keen aineistoa analysoidaan eli tulkitaan. Useimmiten tämä prosessi voidaan joutua 

toistamaan useita kertoja tutkimuksen edetessä. Kanasen mukaan tutkija pyrkii ai-

neistoon perehtymällä löytämään aineistoon kätkeytyvän salaisuuden ratkaisun, 

jolla tutkimusongelma ratkaistaan (Kananen, 2017, 133). 

Tutkimuksemme pääasiallinen aineisto syntyi haastatteluista. Analysoimme haas-

tattelut ensin litteroimalla ne. Litteroinnilla tarkoitetaan esimerkiksi nauhoitetun pu-

hemuotoisen aineiston tai tutkimukseen osallistuneiden vastaajien omalla käsialal-

laan kirjoittamien tekstien puhtaaksi kirjoittamista. Aineisto kirjoitetaan keräämisen 

jälkeen sen hallitsemista ja analysoimista helpottavaan muotoon yleensä tekstinkä-

sittelyohjelmalla (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Kirjoitimme kaikki ke-

räämämme haastattelut auki word -tekstitiedostolle ja tulkitsimme keräämäämme 

dataa niiden kautta. Litterointi suoritettiin hyvin karkeasti keskittyen vain tutkimus-

ongelmaan ja muutenkin tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin. Tutkimuksen 

kannalta tarkoituksen mukaista ei olisi ollut koko haastattelun litterointi tai puhujan 

eleiden tulkinta. Alkuperäisiin äänitteisiin palattiin tutkimuksen edetessä aina, kun 

jotain haluttiin mahdollisesti vielä tarkastaa. 
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Haastattelut litteroitiin aina haastattelukysymyksittäin omiin tiedostoihinsa siten, että 

kaikkien neljän haastateltavan vastaukset liittyen kysyttyyn kysymykseen löytyivät 

tietyn tiedoston sisältä. Näin kerättyä materiaalia oli helpompi tutkia kokonaisuu-

tena, kun avaamalla yhden tekstitiedoston pystyi tarkastelemaan aina tiettyyn tee-

maan liittyviä vastauksia. 

Tämän jälkeen koodasimme aineiston etsimällä litteroidusta aineistosta ne tekstiko-

konaisuudet, jotka liittyivät vapaa valintaisiin kursseihin ja niiden valintaan Poliisi-

ammattikorkeakoulussa. Kun aineisto oli koodattu, luokittelimme sen omiin teemoi-

hin ja muodostimme tietyistä samaan kategoriaan kuuluvista koodeista omat ryh-

mänsä (kts. Liite 1). Analysointi seurasi tarkasti Kanasen analysointimallia. 

4 TULOKSET 

Tässä kappaleessa avaamme teemahaastattelulla kerättyjä tuloksia. Tulokset on 

ensin purettu pelkistettyyn taulukkoon, jonka jälkeen taulukon sisältä löytyviä yh-

teenvetoja avataan tarkemmin itse tämän kappaleen tekstiosiossa. 

Tutkittavat kokonaisuudet Pääasiallinen teema haastatte-

lutuloksista 

Perusteet kurssien valitsemiselle Pienellä vaivalla paljon opintopisteitä 

Kurssien suorittamisen ajankohta Ennen työharjoittelua 

Kurssitarjonnan kattavuus Tarjonta ammattiosaamista silmällä pi-

täen suppeaa 

Kehitysehdotukset kurssitarjontaan Tarjonta tulisi olla käytännön läheisem-

pää 

Kursseista johtunut ammattiosaami-

sen syventyminen 

Ammattiosaaminen on kehittynyt jonkin 

verran 
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4.1 Perusteet kurssien valitsemiselle 

Haastatteluissa pyrittiin aluksi selvittämään millä perusteella haastateltavat olivat 

valinneet vapaasti valittavat kurssinsa. Kolmessa haastattelussa nousi esille se, että 

kurssit valittiin ennen kaikkea sen perusteella, kuinka helposti niistä oli saatavissa 

opintopisteitä. Vasta tämän jälkeen koettiin tärkeäksi kurssin todellinen sisältö ja 

sen tuomat hyödyt. Yksi haastateltavista kertoi, että välillä nämä kaksi aspektia 

saattoivat myös yhdistyä, jolloin yksittäisen kurssin valinta oli helppo tehdä.  

”Mistä sai helpoiten opintopisteitä oli ensimmäinen kriteeri ja toinen oli 

sitten oma mielenkiinto asiaa kohtaa. Nämä kaksi saattoi parhaissa ta-

pauksissa myös yhdistyä.”  

”Mistä saa opintopisteitä vähimmällä työllä. Peruste yksi oli se mistä 

saa paljon opintopisteitä.”  

Vain yksi haastateltavista kertoi, että pyrki valitsemaan vapaasti valittavat kurssinsa 

siten, että ne olisivat kiinnostaneet häntä, mutta olisivat samalla nopeita toteuttaa. 

Hän kertoi valinneensa kurssit ensisijaisesti ammattitaidon kehittämisen vuoksi.  

Haastateltavista puolet olivat valinneet lähtökohtaisesti pelkästään verkkokursseja. 

Toinen perusteli valintaansa sillä, että verkkokurssit olivat yleensä nopeampia suo-

rittaa. Toinen olisi taas voinut harkita valitsevansa myös lähiopetusta sisältäviä kurs-

seja, mutta niiden aiheet eivät lähtökohtaisesti kiinnostaneet haastateltavaa.  

Yksi haastateltavista valitsi yhdeksän lähiopetusta sisältävää vapaa valintaista kurs-

sia kymmenestä. Hänen mielestään yhtä lukuun ottamatta kaikki näistä kursseista 

olivat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä olisi voinut edes opettaa verkossa.  

Haastatteluista ei kantautunut suuremmin kommentteja liittyen siihen, tulisiko va-

paavalintaisten kurssien olla lähtökohtaisesti ennemmin verkko-opetusta vai lä-

hiopetusta. Molemmilla vaihtoehdoilla tuntui olevan paikkansa, kunhan vain kurssin 

luonne sen sallisi. Yhden haastateltavan mielestä välillä voisi hieman tarkemmin 

miettiä, että tuottaisiko erityyppinen toteutusmuoto parempia tuloksia. Sama haas-

tateltava toi erikseen esille kuinka esimerkiksi Venäjän kielen opettamista voisi 

muuttaa pienistä luokkaryhmistä auditoriotason luennoiksi.  
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”Kun mä kävin sen venäjän kielen kurssin, mutta se kurssi on semmo-

nen, että siinä olisi potentiaalia vetää se ihan auditoriokurssina. Se on 

niin lyhyt se kurssi, ettei kukaan opi siinä venäjää, mutta ainakin suurin 

osa oppisi lukemaan kyrillisiä aakkosia niin siitä olisi edes jotain hyö-

tyä.”  

”Kursseissa voisi harkita, että palvelisiko erilainen toteutusmuoto pa-

remmin organisaatiota.”  

4.2 Kurssien suorittamisen ajankohta 

Haastatteluissa selvitettiin toisena sitä, missä vaiheessa opiskelujaan haastatelta-

vat olivat suorittaneet vapaasti valittavat kurssinsa.  

Kolme neljästä haastateltavasta olivat suorittaneet kaikki 10 opintopistettä vapaasti 

valittavista kursseista ennen työharjoittelun alkua. Haastateltavat kertoivat, että hei-

dän mielestään oli tärkeintä vaan saada kurssit suoritettua mahdollisimman nope-

asti pois alta, ettei esimerkiksi valmistuminen sitten viivästyisi kurssien suorittamat-

tomuuden vuoksi.  

”Ennen harjoittelua kaikki. Ettei tarvii harjoittelun jälkeen sitten enää 

suorittaa niitä ja ehtii valmistua ajoissa.”  

 Kaikki haastateltavat kokivat, että suoritusaika vapaasti valittavien kurssien suh-

teen oli ollut hyvä ja toimiva. Lukuun ottamatta yhtä henkilöä haastateltavat kokivat, 

että vapaavalintaiset kurssit oli helppo suorittaa ennen työharjoittelua ja, että aikaa 

tälle oli jo 1. ja 2. lukuvuotena riittävästi. Näin he olivat myös omalta osaltaan toimi-

neet.  

”Suoritin opiskelujen alussa koska arvasin, että lopussa voisi tulla vä-

hän kiire. Mun mielestä oli siis parempi suorittaa niitä lukuvuosina 1,2 

kuin kolme. Mielestäni tämä oli hyvä ratkaisu myös jälkikäteen ajatel-

tuna.”  

”Heti kun oli mahdollista, lähinnä just sen takia, että sitten ne oli hoidettu 

pois alta, ettei tule mitään viime hetken ylläreitä. Ajatus oli, että ennen 
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harkkaan lähtöä olisi kaikki tai ainakin suurin osa jo kasassa. Se oli siinä 

mielessä ihan hyvä, että vaikka ei olisi tullu tällaista koronahässäkkää, 

niin ei olisi ollut kauhean suurta motivaatiota ruveta niitä hankkimaan 

enää harjoittelun jälkeen.”  

Yksi haastateltavista, joka oli suorittanut vapaavalintaiset kurssinsa pääosin vasta 

harjoittelun jälkeen, kuitenkin totesi, että myös harjoittelun jälkeen oli niin paljon ai-

kaa tarjolla, että vapaasti valittavat kurssit oli helppo suorittaa kolmantena vuotena.  

”Mielestäni ajankohta oli hyvä. Harkan jälkeen on niin paljon aikaa. Ei 

mulla mennyt opparin tekoon niin paljon aikaa. Jäi hyvin aikaa tehdä 

niitä vapaa valintaisia harkan jälkeen. Ne oli helppotöisiä ne kurssit.”  

4.3 Kurssitarjonnan kattavuus 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että suoraan ammattitaitoa kehittäviä va-

paasti valittavia kursseja oli liian vähän tarjolla. Tämän takia haastateltavat olivat 

joutuneet valitsemaan osittain sellaisia kursseja, joita he eivät olleet edes motivoi-

tuneita tekemään.  

”Ammattitaitoja lisääviä kursseja olisi voinut olla lisää. On ihan kiva, että 

semmosia helposti suoritettavia kurssejakin on, mutta voisi olla jotain 

muitakin.”  

”Poliisityötä kehittäviä kursseja on tosi vähän. Tuntuu siltä, että koulu 

käyttää vapaasti valittavia kursseja siten, että saa opiskelijarekrytointi-

tapahtumia pyörimään, ja että niihin panostetaan paljon. Sitten taas jo-

kin kurssi mikä kehittäisi sitä ammattiosaamista, niin niitä on tosi vä-

hän.”  

Yksi haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, että vapaasti valittavien kurssien tar-

jonta oli laajaa ja hyvää. Myös hän kuitenkin koki, että joukossa oli ollut sellaisia 

kursseja, joita hän ei olisi halunnut suorittaa. Haastateltavan oli kuitenkin omien sa-

nojensa mukaan saatava jotenkin kaikki 10 opintopistettä kerättyä.   
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”Tarjonta on laajaa ja hyvää. Laidasta laitaan. On kieliopintoja ja teo-

reettisempaa opintoa sekä sitten käytännön läheisempää.”  

”En muista ulkoa, että voisin nimetä suoraan, mutta oli siellä semmoi-

siakin kursseja mitä en olisi halunnut suorittaa. Se on toisaalta ihan 

luonnollista, että kaikki ei vaan kiinnosta kaikkia.”  

Yksi haastateltavista nosti esiin, että kurssien nimetkin olivat välillä sellaisia, etteivät 

ne innostaneet haastateltavaa hakeutumaan kurssille. Lisäksi kurssin nimet olivat 

välillä sellaisia, ettei hän edes ymmärtänyt mitä kyseinen kurssi pitäisi sisällään.  

”Ja sitten joku oikeussosiologia ja sosiologian perusteet. Jos mä en 

tiedä mitä se kurssin nimi tarkoittaa ilman lisäselvittelyä, niin se ei kau-

heesti houkuttele osallistumaan sille kurssille. Jos jo siinä nimessä lu-

kisi jotain enemmän poliisityöhön liittyvää, niin saattaisin jopa osallistua 

sille kurssille.”  

Haastateltavat olivat saaneet informaatiota kursseihin ja niiden sisältöön liittyen joko 

aikaisemmilla kursseilla opiskelleilta opiskelijoilta tai Wilman kurssitarjottimen 

kautta.  

4.4 Millaisia kursseja kaipaisit vapaasti valittaviin opintoihin tarjolle? 

Suurin osa haastateltavista oli yhtä mieltä siitä, että käytännönläheisempiä kursseja 

tulisi olla tarjolla enemmän. Mitään yksittäistä teema-aluetta ei voitu haastatteluiden 

avulla nostaa esille, vaan käytännönläheisyyttä kaivattiin niin tutkintaa, kielten opin-

toja kuin kenttätoimintaakin koskettaville osa-alueille. 

”Käytännönläheisempiä kursseja, niin kuin ammattitaitoja lisääviä kurs-

seja olisi voinut olla lisää.”  

Rikostutkinnan puolelta painotettiin eritoten psykologiaan ja kieliin liittyviä kursseja. 

Lisäksi ihan omaa teknisen tutkinnan syventävää kurssia kaivattiin ja valokuvaami-

seen liittyvää kurssia ehdotettiin myös. 

Kenttätoiminnan kannalta taas toivottiin muun muassa RPAS –kurssia tai konepis-

toolikurssia vastaavia kursseja enemmän. Lisäksi yksi haastateltava nosti esiin, 
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kuinka harjoittelun jälkeen ei ole ollenkaan fyysiseen voimankäyttöön liittyviä opin-

toja tarjolla. Näiden lisäksi esimerkiksi ensiapukursseja myös muuhun kuin takti-

seen hätäensiapuun liittyen toivottiin tarjolle. Yhden haastateltavan mukaan olisi 

hyvä, kun esimerkiksi liikenneonnettomuudesta johtuvan ensiavun hoitamista käy-

täisiin jo koulussa läpi tai, että semmoiselle kurssille voisi osallistua.  

”Esim RPAS -kurssi, konepistoolikurssi, niin niitä voisi olla lisää. Tai 

vaikka joku valokuvauskurssi tai teknisen tutkinnan kurssi.”  

Eihän meillä ole esim harkan jälkeen mitään painimiseen liittyvää. Eli 

jos ois joku kurssi minkä vois harkan jälkeen valita, missä vois käydä 

vk-juttuja syvemmin, niin miksipä ei.  

Yksi haastateltavista totesi, että kurssien ennakkovaatimuksissa olisi voitu olla jous-

tavampia. Hän ei nähnyt syytä sille, miksi esimerkiksi työharjoittelu tuli olla käytynä, 

jotta jollekin mielenkiintoiselle kurssille olisi voinut osallistua. Hänen mielestään en-

nen harjoittelua olisi kuitenkin ollut hyvin aikaa suorittaa vapaavalintaisia kursseja 

ja tämän vuoksi ennakkovaatimuksien ei tulisi olla niin jäykkiä. 

Suurin osa haastateltavista oli kysyttäessä myös sitä mieltä, että erilaisten ulkopuo-

listen asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa voisi lisätä.  

”Esim vaikka semmonen, että saatais vierailijoita jostain eri poliisilaitok-

silta. Vaikka vierailijoita eri helsingin poliisilaitokselta tutkintaryhmistä, 

joissa ne kertoo, millasta työskentely on eri tutkintaryhmissä.”  

”Vierailevat tähdet olivat myös tosi hyviä.”  
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4.5 Koitko, että vapaasti valittavat kurssit syvensivät ja laajensivat 

osaamistasi? 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että vapaasti valittavat kurssit eivät syventä-

neet tai laajentaneet heidän osaamistaan huomattavan paljon. Suurin osa haasta-

teltavista koki, että vapaavalintaiset kurssit syvensivät heidän osaamistaan kuiten-

kin joltain osin.  

”Suurimmalta osalta ei ole syventänyt ainakaan niinkun 10 opintopis-

teen verran.”  

”Suurin osa ei. Se, että käy jossain rekrytilaisuudessa puhumassa po-

liisista, niin ei se paranna minun ammattitaitoa poliisina. Se korkeintaan 

parantaa mun sosiaalisia taitoja, mutta ei se suoraan poliisiosaamistani 

paranna. Sosiaalisia taitoja voin parantaa ihan vaikka vapaa-ajallakin.”  

Yksi haastateltavista kertoi kurssien syventäneen kyllä hänen osaamistaan, mutta 

ei mitenkään dramaattisesti. Hän kuitenkin koki, ettei käydyistä kursseista varmasti 

mitään haittaakaan hänelle ollut.  

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että haastateltavien mielestä käytännönläheisempi 

toteutustapa olisi tarjonnut syvempää ymmärrystä jo ennen harjoittelua kerrytettyjen 

tietojen päälle.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Kurssien valintaperusteista 

Kurssien valintaperusteista kysyttäessä, muutamat haastateltavat kertoivat tärkeim-

mäksi valintakriteerikseen helpoimmat opintopisteet. Käytännössä he pyrkivät löy-

tämään kurssit, joista olisi saatavilla suurin mahdollinen määrä opintopisteitä pie-

nimmällä mahdollisella työpanoksella.  

Näkemys on toki ymmärrettävä, kun peilataan sitä haastateltavien muihin vastauk-

siin. Jos mielekkäiltä ja kiinnostavilta vaikuttavia kursseja ei ole tarjolla kymmenen 
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opintopisteen edestä, on mielestämme ymmärrettävää kääntyä keräämään pakolli-

set suoritteet pienimmällä haitalla. Tuolloin ei tosin voida puhua optimaalisesta op-

pimisesta – jos oppimisesta ollenkaan.  

Haastateltavat eivät halunneet nähdä lähi- tai verkko-opetuksen välillä varsinaisesti 

merkittävää eroa. Haastateltavien mielestä merkittävämpää olisi se, että tarjolla olisi 

aidosti hyödyllisiksi ja kiinnostaviksi miellettäviä kursseja. Kiinnostavan kurssin löy-

tyessä ei ole haastateltavien mukaan väliä toteutetaanko opetus verkko-opetuksena 

vai lähiopetuksena. Monessa asiassa lähiopetus ja käytännönharjoitukset miellettiin 

kuitenkin toimivimmiksi ratkaisuiksi poliisitoimintaa koulutettaessa. 

Yksi haastateltavista kertoi kuitenkin valinneensa vapaasti valittavat kurssinsa ensi-

sijaisesti kiinnostavuuden perusteella. Näistä kursseista yhdeksän opintopisteen 

laajuudelta kurssit toteutettiin lähiopetuksena, mikä oli haastateltavan mukaan oikea 

tapa toteuttaa opetus.  

Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännössä mainitaan vapaasti valittavien kurs-

sien olevan sellaisia, joita opiskelija voi valita oman asiantuntijuutensa kehittämisen 

kannalta mielekkäiksi kokemistaan opinnoista (Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-

sääntö 9§). Mielestämme tämä ei toteudu, jos sellaisia kursseja ei yksinkertaisesti 

ole tarpeeksi tarjolla. 

5.2 Suorittamisen ajankohdasta 

Vapaasti valittavien kurssien suorittamisajankohdan suhteen oli mielenkiintoista 

huomata, että poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelma ja opiskelijoiden omat ko-

kemukset erosivat suuresti toisistaan. Opetussuunnitelman mukaan vapaasti valit-

tavien opintojen suorittaminen sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen (Poliisi 

[AMK] -tutkinto opetussuunnitelma 2020, 11), kun taas haastateltavat olivat pääosin 

sitä mieltä, että vapaasti valittavat kurssit on ollut hyvä suorittaa nimenomaan opin-

tojen kahtena ensimmäisenä vuotena, ennen työharjoittelua.  

Toki yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että työharjoittelun jälkeisellä ajalla on myös 

varsin hyvin aikaa suorittaa vapaasti valittavia opintoja. Oletettavasti myös opiskeli-

joiden työ- ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, milloin kullakin on kovin kiire, joten 
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absoluuttista parasta hetkeä suorittamiselle ei voitane tässä määrittää. Perustelujen 

kannalta toki voidaan todeta, että ennen harjoittelua pääosan vapaasti valittavista 

suorittaneiden perustelut keskittyivät mahdollisimman nopeaan ja varmaan valmis-

tumiseen, kun taas harjoittelun jälkeen suorittaneen perustelu oli lähinnä siinä, että 

onhan harjoittelun jälkeenkin jäänyt aikaa.  

5.3 Kurssitarjonnan kattavuudesta 

Kurssitarjonnan kattavuuden osalta kolme neljästä haastateltavista koki, että varsi-

naisesti poliisin ammattitaitoa kehittävien kurssien määrä on vähäinen. Haastatelta-

vat kertoivat, että kiinnostavien kurssien tarjonnan vähäisyys ajoi heitä jopa valitse-

maan kursseja, jotka suorittivat vain saadakseen vaadittavan määrän opintopisteitä 

kasaan.  

Näiden kommenttien valossa tilanne ei vaikuta mielestämme kovinkaan valoisalta 

opiskelijoiden, opettajien tai koko organisaationkaan kannalta. Pahimmillaan se 

ajaa opiskelijat vapaasti valittaville kursseille, jossa motivaatiota on ainoastaan läpi 

pääsemiseen eikä niinkään oppimiseen. Motivoitumattomien opiskelijoiden opetta-

minenkaan ei oletettavasti ole opettajallekaan mielekästä. Isossa kuvassa organi-

saation näkökulmasta hukataan hyvä tilaisuus syventää ja laajentaa tulevien am-

mattilaisten ammattitaitoa. 

Myös opiskelijarekrytointikurssien esille nostaminen oli mielestämme kiinnostava 

huomio. Kuten Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännössä todetaan, vapaasti 

valittavia opintoja valitaan oman asiantuntijuutensa kehittämisen kannalta mielek-

käiksi kokemistaan opinnoista, joilla hän syventää ja laajentaa osaamistaan (Polii-

siammattikorkeakoulu tutkintosääntö 9§). Käsitämme kyllä, että rekrytointiprojektien 

pystytään tulkita lukeutuvan asiantuntijuuden kehittämiseen, mutta meidänkin mie-

lestämme näiden tapahtumien käyttämistä säännönmukaisesti vapaasti valittavina 

kursseina tulisi tarkastella. 

Yksi haastateltavista koki, että vapaasti valittavien kurssien tarjonta oli laajaa ja laa-

dukasta. Hän kuitenkin nosti esille tilanteen, jossa oli joutunut jättämään jonkin va-

paasi valittavan kurssin suorittamatta sen takia, että kurssin suorittaminen vaati joi-

tain aikaisempia opintoja, joita hän ei ollut vielä suorittanut. Haastateltava lisäsi 
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kommenttinsa perään, että onhan sille varmasti jokin peruste ollut olemassa, mutta 

harmittaa silti, ettei hän pystynyt näin ollen kyseiselle kurssille osallistumaan halua-

massaan ajankohdassa. 

5.4 Toiveista kurssitarjonnassa 

Toiveista kurssitarjonnan suhteen muodostui vahva käsitys ainakin sen osalta, että 

toive päästä käytännössä tekemään asioita oppimisen yhteydessä oli suuri. Kenttä-

toimintaan, voimankäyttöön ja tekniseen tutkintaan liittyviä asioita nostettiin esille 

jokaisen haastateltavan toimesta. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, jos peilataan kom-

mentteja kuvioon 3, jossa luokittelimme vain 29% vapaasti valittavista kursseista 

liittyvän varsinaisesti poliisitoimintaan.  

Yksi haastateltavista kertoi kuulleensa arabian kurssista ja kertoi sen kiinnostavan 

ainakin häntä itseään. Kieliopintojen osalta toinen haastateltavista oli nostanut esille 

ajatusta venäjän kurssin siirtämisestä auditorio-opetukseen. Näitä kommentteja 

voisi mielestämme yhdistää jalostaa entisestään. Työtehtävissä tulee vastaan hen-

kilöitä, jotka eivät osaa kommunikoida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, joten ylei-

simmin törmättävistä kielistä voitaisiin järjestää ainakin jonkinlaisia minikursseja, 

joissa käydään muutamia oleellisia fraaseja läpi. Uskomme, että sen kaltaisille kurs-

seille olisi kysyntää Poliisiammattikorkeakoulussa. 

Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että esimerkiksi liikunnan koulutuksesta voisi 

olla jotain vapaasti valittavia kursseja tarjolla. Hän piti myös kummallisena, ettei voi-

mankäytöstä sellaisia oikeastaan ole. Kieltämättä meidänkin mielestämme on omi-

tuista, että voimankäyttöön tarjotaan kyllä lisäkoulutusta, mutta mitään vapaasti va-

littavaa kurssia ei esimerkiksi fyysisen voimankäytön osalta ole tarjolla. Mainitusta 

lisä-/ tukiopetuksesta ei saa opintopisteitä.  

5.5 Kurssien vaikutuksesta ammattitaitoon 

Kukaan haastateltavista ei kokenut, että vapaasti valittavat kurssit olisivat merkittä-

västi kehittäneet heidän ammattitaitoaan, ainakaan siinä määrin kuin kymmenen 

opintopisteen laajuisen kokonaisuuden voisi kuvitella kehittävän. Yksi 
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haastateltavista mainitsi, että merkittävää kehitystä ei tapahtunut, mutta ei niistä 

haittaakaan ole.  

Myös muilla haastateltavilla oli yksittäisiä positiivisia kokemuksia vapaasti valitta-

vien kurssien osalta. Muun muassa ”Vakava kohdennettu väkivalta” -kurssin kaksi 

haastateltavista kokivat mielekkääksi. Perusteluina tälle toinen haastateltavista an-

toi muun muassa sen, että kurssin sisällön pystyi helposti linkittämään jokapäiväisiin 

poliisitehtäviin ja kurssin opettajina toimi opetettavien asioiden kanssa päivittäin 

työskentelevät ihmiset, jolloin tietojen voidaan perustellusti olettaa olevan ajankoh-

taisia.  

Kaksi haastateltavista totesi myös yleisesti vapaasti valittavista kursseista puhutta-

essa, että moni tarjolla olevista kursseista valmistaa akateemisten opintojen läpäi-

semiseen, eikä niinkään poliisina kehittymiseen. Näistä esimerkkeinä mainittiin tut-

kimusmenetelmien jatkokurssit. 

Tiivistetysti voimme todeta, että näiden haastattelujen perusteella vapaasti valittavat 

kurssit eivät yllä tavoitteeseensa poliisina kehittymisen osalta. Arviossa on toki otet-

tava huomioon myös se, että jokainen opiskelija on tehnyt omat valintansa vapaasti 

valittavien kurssien suhteen ja onhan mahdollista, että ne valinnat ovat olleet huo-

noja. Pidämme kuitenkin varsin epätodennäköisenä, että kolme neljästä haastatel-

tavastamme olisivat epähuomiossa valinneet väärät kurssit etsiessään itselleen 

mielekkäitä, ammattitaitoa kehittäviä ja syventäviä kursseja.  

6 POHDINTA 

6.1 Luotettavuus 

Tutkimuksemme tuloksien siirrettävyys toiseen tutkimuskohteeseen ei ole mieles-

tämme järkevää, sillä opiskelijoiden subjektiiviset käsitykset vapaasti valittavista 

opinnoista ovat sidottuna tiukasti oman oppilaitoksensa sen hetkiseen tarjontaan, 

sekä tutkimuksen kohdejoukon tekemiin valintoihin kurssien osalta.  

Tutkijoiden johtopäätöksissä tapahtuneiden virheiden mahdollisuutta tutkimukses-

samme johtuen kielellistä haasteista tai kulttuurillisista käsite-eroista emme usko 

tutkimuksessamme olevan. Myöskään ammattikielen aiheuttamia 



25 

 

väärinymmärryksiä pidämme äärimmäisen epätodennäköisinä. Tutkijat ja haastatel-

tavat puhuvat kaikki äidinkielenään samaa kieltä, sekä edustavat samaa ammatti-

kuntaa ja ikäluokkaa. Tämän lisäksi aineisto on tarkastutettu haastateltavilla ennen 

tutkimuksen julkistamista.  

Työn luotettavuutta arvioitaessa kylläännyttämisen, eli saturaation kautta voimme 

todeta, että ilmiön ymmärtämiseksi paremmin olisi voitu käyttää laajempaa vastaa-

jajoukkoa. On epäuskottavaa, että neljän opiskelijan haastatteluilla olisi saatu kaikki 

merkittävät näkökulmat tuotua esiin vapaasti valittavien kurssien osalta Poliisiam-

mattikorkeakoulussa.  

Aikaisempia tutkimuksia käsittelemästämme aiheesta emme löytäneet, joten tulos-

ten vertailua muuhun tutkimukseen ei ole pystytty toteuttamaan. Tulostemme ver-

taaminen jonkin toisen oppilaitoksen opiskelijoiden näkemyksiin heidän oppilaitok-

sensa tarjoamista vapaasti valittavista kursseista ei olisi mielestämme mielekästä. 

Mahdollisten jatkotutkimusten kannalta uskomme työmme olevan hyödyksi. 

Tutkimuksessamme teoriaosiossa käytetty lähdemateriaali on verrattain tuoretta. 

Merkittävimpänä teorialähteenä oleva poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelma 

on vuosille 2020-2022. Opetussuunnitelma on Poliisiammattikorkeakoulun hallituk-

sen hyväksymä (POL-2020-31233). Lähdemateriaalin osalta on toki huomioitava, 

kuten teoriaosuudessakin jo nostettiin esille, vapaasti valittavia kursseja voidaan 

järjestää myös opetussuunnitelmasta poiketen. Kurssitarjonta voi myös vaihdella 

merkittävästi jopa vuositasolla, joten pysyvyyden arvioiminen on varsin haastavaa.  

Haastateltavistamme kaikki ovat haastatteluhetkellä Poliisiammattikorkeakoulun 

opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vaadittavan määrän vapaasti valittavia opintoja, 

joten heidän kokemuksiaan asiasta voidaan pitää luotettavana.  

6.2 Eettisyys 

Seuraavaksi käymme läpi tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytän-

nön keskeisiä lähtökohtia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että eettisyyttä arvi-

oidessa tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: re-

hellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 
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tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset 

uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttä-

mällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2020.) 

Tutkimukseen tulisi soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti 

kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2020). Opinnäytetyössä on käytetty vain vahvasti tieteellisissä tutki-

muksissa tunnustettuja tutkimusmenetelmiä ja niiden tietoperusta pohjautuu aino-

astaan tieteelliseen tekstiin. Tiedot on hankittu edellä määritettyyn tutkimusmene-

telmään soveltuvan tiedonkeruutavan mukaisesti. Käytimme opinnäytetyössämme 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, joka on yksi tunnetuimmista tutkimusmenetel-

mistä. Hyödynsimme työmme tiedonkeruutapana pääasiallisesti teemahaastatte-

luja, jotka ovat kvalitatiivisen tutkimuksen tavallisimpia tiedonkeruumenetelmiä. Ke-

rätty materiaali on analysoitu litteroitujen tekstien pohjalta, jotka on hyvän käytännön 

mukaan tarkastutettu haastateltavilla ennen työn julkistamista.  

Tutkimuksen eettisyyttä on edesauttanut se, että haastateltavien anonymiteettiä on 

ylläpidetty läpi tutkimuksen. Haastattelun litteroinnit on säilytetty ainoastaan tutkijoi-

den saatavilla, eikä niistäkään ilmene haastateltavien henkilöllisyyttä. 

Haastateltaville kerrottiin ennen haastattelua, mitä haastattelu koskee ja heille py-

rittiin toimittamaan haastattelurungon (Liite 2) hahmotelma, jotta haastateltavat tie-

täisivät mahdollisimman hyvin haastattelun kulusta. Haastateltavia lähestyttiin kut-

sukirjeellä (Liite 1) ennen haastattelua ja osallistuminen tutkimukseen oli täysin va-

paaehtoista.   

6.3 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä vapaasti 

valittavista kursseista Poliisiammattikorkeakoulussa. Halusimme nimenomaan tie-

tää millä perusteilla opiskelijat tekevät kurssivalintojaan. Olimme erityisen kiinnos-

tuneita siitä, miten opiskelijat kokevat Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamat va-

paasti valittavat kurssit, sillä itse koimme tarjonnan kapeahkoksi. Mielestämme pys-

tyimme vastaamaan tutkimuksen alussa esittämiimme tutkimuskysymyksiin.  
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Ymmärrämme toki, ettei neljää opiskelijaa haastattelemalla saada vielä koko opis-

kelijakuntaa kattavaa tulosta asian tilasta, mutta pyrkimyksenämme oli oman opin-

näytetyön lisäksi tuottaa pohja jatkotutkimukselle. Mielestämme tutkimuksemme 

tarjoaa hyvän pohjan saman aihepiirin parissa tehtävälle kvantitatiiviselle tutkimuk-

selle. Uskomme että tutkimuksemme tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa esi-

merkiksi lomakekyselyn kysymysten muotoiluun, jotta kysymykset saadaan kohden-

nettua ja näin ollen mahdollistetaan laadukkaammat vastaukset. 

Tuloksiamme voitaisiin toki huomioida jo sellaisinaan opetuksen kehityksessä va-

paasti valittavien kurssien osalta. Tosin jälleen vastaan tulee kysymys siitä, lähde-

täänkö muutoksia tekemään vain neljän henkilön subjektiivisten käsityksien poh-

jalta. Uskomme kuitenkin, että vastaavia havaintoja on noussut esiin opiskelijoilta 

kerättävän palautteen yhteydessä esiin ennenkin. 

Prosessin aikana koimme suurimmiksi haasteiksi tieteellisen kirjoittamisen. Kum-

mallekin meistä kyseessä on ensimmäinen alusta loppuun asti suoritettu opinnäy-

tetyöprosessi, joten kokemusta aiheesta ei ole varsinaisesti kertynyt. Haasteel-

liseksi mielsimme myös teoriapohjaa esiteltäessä asian tarpeeksi kattavan esittelyn, 

jotta jokainen lukija – myös Poliisiammattikorkeakoulun ulkopuoliset – saisivat tar-

peeksi kattavan käsityksen tutkimuksestamme.   
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LIITTEET 

LIITE 1. Kutsukirje  

Hyvä poliisiammattikorkeakoulun opiskelija! 

Olemme tekemässä Mikko Pölläsen kanssa opinnäytetyötä Poliisiammattikorkeakoulun tar-

joamista vapaasti valittavista kursseista poliisin amk-opinnoissa. Tarkoituksenamme on sel-

vittää, miten opiskelijat ovat kokeneet vapaasti valittavien kurssien suorittamisen. Olemme 

erityisen kiinnostuneita siitä, miten mielekkäiksi ja hyödyllisiksi olette kokeneet vapaasti va-

littavat kurssit poliisin ammatin kannalta. Olemme kiinnostuneita myös siitä, missä vai-

heessa opintojanne olette kurssit suorittaneet ja oletteko kohdanneet haasteita niitä suorit-

taessanne. 

Aineiston tutkimukseemme keräämme haastattelujen avulla. Olisimme halukkaita haastat-

telemaan sinua tutkimustamme varten. 

Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti siten, että teidän henkilöllisyytenne ei tule ilme-

nemään tutkimuksessa. Tämän lisäksi saatte tietysti mahdollisuuden tarkastaa haastatte-

luista referoidut ja suoraan lainatut kohdat, ennen työn julkaisua. Haastattelut tullaan luval-

lanne nauhoittamaan, jotta tulosten analyysi pystytään toteuttamaan mahdollisimman luo-

tettavasti. Tallenteet hävitetään työn valmistuttua. 

Pyytäisimme teitä ilmoittamaan mahdollisimman pian, suostutteko osallistumaan tutkimuk-

seemme.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Timo Saarikoski 
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LIITE 2. Haastattelurunko 

(1) Millä perusteella valitsit vapaasti valittavat kurssisi?  

 

• Koitko ne kiinnostaviksi ammattitaidon vai opintopisteiden kannalta? 

• Verkko- vs. lähiopetus? 

 

(2) Missä vaiheessa opintoja suoritit vapaasti valittavat kurssisi?  

 

• Miksi juuri silloin? 

• Oliko ajankohta hyvä? 

 

(3) Mitä mieltä olit tarjolla olevista vapaasti valittavista kursseista?  

 

• Onko tarjonta laaja ja hyvä? 

• Oliko valikoimassa jotain kursseja, mitä et olisi halunnut tehdä? 

• Saitko niistä tietoa etukäteen? Miten? 

 

 

(4) Millaisia kursseja kaipaisit vapaasti valittaviin kursseihin tarjolle? 

 

• Miksi? 

 

(5) Koitko, että vapaasti valittavat kurssit syvensivät ja laajensivat osaamistasi polii-

sina? 

Lisäkysymys: Haluaisitko kertoa jotain muuta aiheesta?  

 

 


