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Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmä 
muodostuu kolmesta tasosta
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• 1) Strateginen taso, joka sisältää 
Poliisiammattikorkeakoulun strategian, 
toimintokohtaiset alastrategiat ja suunnitelmat sekä 
tulossopimuksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman.

• 2) Toimintakäsikirja, joka sisältää 
Poliisiammattikorkeakoulun yleiskuvauksen, 
laatujärjestelmän rakenteet, tavoitteet ja menettelyt, 
prosessikuvaukset ja toimintaohjeet.

• 3) Viiteaineisto sisältää keskeiset toimintaa 
ohjaavat ajantasaiset säädökset, pysyväisohjeet ja 
määräykset.



Polamkin laatujärjestelmä Laadunhallinnan 
menettelyt
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Miten laatujärjestelmää on kehitetty Polamkin 
auditoinnin jälkeen?
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• Arvioinnit ovat vakiintuneet ja keskeiset 
kehittämissuositukset on viety toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan.

– Itsearviointi

– Henkilöstö- ja opiskelijabarometri

– Koulutuksen vaikuttavuustutkimus

• Opiskelijapalaute on yhtenäistetty AMK- ja YAMK-
tutkintojen kesken ja myös täydennyskoulutuksen 
palaute on pääosin siirretty sähköiseen järjestelmään.

• Prosessien kuvaaminen ja kuvausten päivittäminen on 
muuttunut tarveharkintaiseksi. 



Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 1/9

• KKA: Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon kokonaisuuden 
hallintaa, eri käyttäjäryhmille kohdentamista ja hyödyntämistä 
päätöksenteossa ja toiminnan ohjauksessa tulee kehittää. 

• Kokonaisuuden hallitsemiseksi laaturyhmän tehtävät ja 
kokoonpano on muutettu kaksi kertaa auditoinnin jälkeen. 
Laatupäällikkö on johtoryhmän pysyvä jäsen, kun hän 
aiemmin osallistui johtoryhmään kutsuttaessa. 

• Palautteista annetaan vastauspalaute. Arviointi-, kysely- ja 
tutkimusraportit julkaistaan kattavasti ja niistä uutisoidaan 
sekä toteutus- että julkaisuvaiheessa. Arviointien 
kehittämissuositukset kootaan keskeisiltä osin toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan.
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 2/9

• KKA: Tutkimustietoa ja tutkimushenkilöstön osaamista ei hyödynnetä 
systemaattisesti koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa eikä 
opetushenkilöstön asiantuntemusta ja opiskelijoita tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa. 

• Kehittämisprosessi irrotettiin omaksi ydinprosessikseen.

– Opetushenkilöstö on mukana aiempaa enemmän

– Opiskelijoiden projektityöskentely on aloitettu

• Kehittämistoiminnan koordinointi on nyt systemaattista. 

– Salkkuryhmä käsittelee projektiesitykset ja salkkua hoitavat 

kehittämisen ydinprosessin omistaja ja projektisihteeri 

projektinhallintajärjestelmässä.

• Tutkimusalat uudistettiin:

– Poliisin työ ja organisaatio, poliisitoiminta ja poliisi yhteiskunnassa
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 3/9

• KKA: Poliisiammattikorkeakoulun toiminnasta on tunnistettavissa useita 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosesseja. Näiden suunnitelmallista 
johtamista ja laadunvarmistusta tulisi kehittää. Poliisiammattikorkeakoulua 
koskevia säädöksiä kehitettäessä yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja 
vaikuttavuus voitaisiin huomioida nykyistä paremmin.

• Auditoinnin jälkeen sidosryhmät on kartoitettu ja luotu 
sidosryhmätyökalu intraan. 

• Toistaiseksi ei ole kehitetty mittareita yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen arviointiin. Tärkein ja näkyvin tulos on 
koulutettujen laadukkaiden poliisimiesten määrä.

• Kansalaiskyselyissä poliisi on ollut usein luotettavin 
organisaatio, nyt toisena koulutuksen jälkeen.
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 4/9

• KKA: Laadunvarmistusjärjestelmä ei tue riittävästi ruotsin- ja 
englanninkielistä viestintää eikä strategisia linjauksia. Ruotsin- ja 
englanninkielisen laadunvarmistusaineiston kehittäminen lisäisi tasa-arvoa 
laatutyöhön osallistumisessa eri opiskelija- ja henkilöstöryhmien 
keskuudessa ja tukisi kansainvälistä yhteistyötä.

• Englanninkielinen aineisto on edelleen varsin suppea. 
Kansainvälisten hankkeiden viestintää voisi lisätä 
nykyisestään mutta koulutuksen osalta se ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska poliisiopiskelijoiden tulee olla 
Suomen kansalaisia.

• Tutkintokoulutusta annetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. 
Palautejärjestelmä, henkilöstöbarometri ja 
vaikuttavuustutkimus toteutetaan myös ruotsinkielellä.
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 5/9

• KKA: Yhteiset tuki- ja palvelutoiminnot eivät hahmotu 
laadunvarmistusjärjestelmässä selkeänä kokonaisuutena. Tukipalvelujen 
kokonaisvastuu kaipaa selkiyttämistä.

• Organisaatio uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2013 
alusta alkaen. 

– Hallinnolliset ja muut tukipalvelut koottiin yhteiset 

toimintaedellytykset osaamisalueelle.

– Opiskelijapalvelut tuottaa opetuksen ja oppimisen tukipalvelut.

– Kirjasto siirrettiin tutkimuksesta opiskelijapalveluiden osaksi. 

• Polamk ei ole osakeyhtiö vaan valtion virasto, joka on sidottu 
useisiin koko hallintoa koskeviin prosesseihin.
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 6/9

• KKA: Opiskelijoiden rooli laatutyössä ja erilaisissa työryhmissä olisi hyvä 
virallistaa ja kuvata se Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirjassa ja 
ohjesäännössä.

• Opiskelijoiden edustaja/-t on:

– Polamkin hallituksessa (laki ja asetus)

– laaturyhmässä (päätös)

– opetuksen kehittämisryhmässä (päätös)

– työsuojelutoimikunnassa (päätös)

– ops-ryhmissä (päätös)

– joissakin opiskelijoiden kannalta merkityksellisissä 

työryhmissä (määräaikaisia, päätös)
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 7/9

• KKA: Prosessikuvausten kokonaisuus on hyvin jäsennelty ja määritelty 
työkalu henkilökunnalle. Kuvauksissa voisi kuitenkin tarkentaa ja osin 
määritellä mittareita prosessien onnistumiselle ja seurannalle. Nykyisin 
mittarit eivät kaikilta osin palvele prosessien omistajia toiminnan laadun ja 
prosessien toimivuuden arvioimisessa ja kehittämisessä.

• Prosessien omistajat määrittelevät itsenäisesti prosessin 
sisäiset mittarit harkintansa ja tarpeen mukaan. 

• Polamk määrittää tuloskortin mittarit. Tuloskortin mittareita 
tulisi vähentää ja siirtää osa niistä prosessien sisäisiksi.
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Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 8/9

• KKA: Laadunvarmistusjärjestelmän sisältämä tieto on painottunut suljetuille 
Seitti-intranetsivuille. Korkeakoulussa tulisi pohtia, kuinka ulkoisille 
sidosryhmille kohdennettavaa laatuviestintää voisi parantaa.

• Polamkin tärkein ulkopuolinen sidosryhmä on muu 
poliisihallinto, joka voi seurata suljettuja intrasivuja.

• Internetsivuilla on edelleen melko suppea sisältö. Sivujen 
sisältöjä kehitetään asiakaslähtöisesti.

• Haku- ja valintamenettelyitä koskevat tiedot ja ohjeet on 
kattavasti internetsivuilla. 

• Toimintakäsikirjaa ollaan päivittämässä 
oppilaitosverkkoympäristöön. Sen osiin voidaan antaa pääsy 
tarvittaessa myös ulkopuolisille tai laatia julkisia koosteita. 

26.10.201512



Miten auditointi muutti Polamkin toimintaa ja 
mihin kehittämissuosituksiin on reagoitu? 9/9

• KKA: Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen monipuolista asiantuntemusta 
kannattaisi hyödyntää strategisen johtamisen tukena.

• Hallituksen tehtävänä on kehittää Poliisiammattikorkeakoulun 
toimintaa. 

• SM asettaa valtuuskunnan, jonka tehtävänä on avustaa 
ammattikorkeakoulua suunnittelemaan ja kehittämään 
toimintaansa sekä arvioimaan ammattikorkeakoulun 
toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia.

– Valtuuskunnassa tulee olla opetus- ja tutkimusalan, sisäisen 

turvallisuuden alan ja sidosryhmien edustajia.

– Valtuuskunnassa tulee olla myös Polamkin edustajia.

– Molempien kansalliskielien tulee olla edustettuina 

valtuuskunnan jäsenistössä.
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Mikä oli Polamkin kannalta parasta 
auditoinnissa ja mitä tulisi parantaa?

• Auditointiin valmistautuminen pakotti tarkastelemaan 
toimintoja kokonaisuutena ja yhdenmukaistamaan 
dokumentaatiota. 

• Organisaatiouudistuksessa ja ohjesäännön uudistamisessa 
huomioitiin auditoinnin tuloksia.

• Strategia uudistettiin 2015.

• Laadunvarmistusjärjestelmä on vakiintunut auditoinnin 
jälkeen. Vahvat menettelyt ovat muuttuneet systemaattisiksi 
ja osa menettelyistä on karsittu epätarkoituksenmukaisina.

• Laadunvarmistuksen tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä 
(analysointi ja johtopäätösten toimeenpano) pitäisi edelleen 
parantaa ja viestintää laajentaa.
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Laatujärjestelmän vaikuttavuus? 1/2

• Opiskelijapalautejärjestelmä:

– Tuottaa välittömiä vaikutuksia, jotka mahdollistavat nopeat 

muutokset opetuksen toteutussuunnitelmiin.

– Pitkäkestoiset vaikutukset ilmenevät opetussuunnitelmissa ja 

oppimisympäristöjen kehityksessä. 

– Vaikuttavuutta mitataan koulutuksen 

vaikuttavuustutkimuksella.

• Soveltavaa tutkimus- ja kehitystyö palvelee poliisitoiminnan 
ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä 
Polamkin opetusta:

– Hankkeiden laadunvarmistus alkaa niiden hyväksymisestä 

Polamkin projektisalkkuun ja rahoitusohjelmiin. Siinä 

vaiheessa arvioidaan myös hankkeiden strategialähtöisyyttä.
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Laatujärjestelmän vaikuttavuus? 2/2
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• Henkilöstöbarometri, sisäisen palvelun kysely ja 
opiskelijabarometri tuottavat tietoa koko organisaation, 
sen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseksi. Itsearviointi 
CAF-mallilla on koko laatujärjestelmän arviointia. 
Kyselyiden ja arviointien kehittämisehdotukset viedään 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan, jonka toteutumista 
(vaikutuksia ja vaikuttavuutta) seurataan. 

• Laaturyhmän opiskelijajäsen: "Tärkeää on aito 
mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä toimiva 
kommunikaatio. Palautteen tulee saavuttaa ne tahot 
jotka voivat vaikuttaa asiaan, ja kanavien tähän on 
oltava toimivia." 



Kolme erityisen vaikuttavaa menettelytapaa

1. Koulutuksen vaikuttavuustutkimus, opiskelijabarometri ja 
opiskelijapalaute koulutuksen kehittämiseksi.

2. Itsearviointi organisaation toiminnan laadun arvioimiseksi ja 
kehittämiseksi.

3. Henkilöstöbarometri auttaa kehittämään henkilöstön 
työhyvinvointia, työn sujuvuutta ja organisointia sekä 
henkilöstöjohtamista.
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Mitä laatukulttuuri on Polamkin toiminnassa?

• Polamkin laatukulttuuri koostuu tavasta toimia ja toimintaa 
ohjaavasta laatupolitiikasta. 

– Laatukulttuuria edistetään tarjoamalla monia mahdollisuuksia 

palautteen antamiseen ja vastaamalla saatuun palautteeseen. 

– Laaturyhmän jäsenten tehtävänä on viestiä laadunhallinnan 

suunnitelmista, menettelyistä ja tuloksista omalla 

osaamisalueellaan. Opiskelijajäsen viestii vastaavasti 

opiskelijakunnan kautta. 

– Arjen tasolla laatukulttuuri ilmenee henkilöstön vahvana 

sitoutumisena työhön, haluna vaikuttaa työn sisältöön ja 

ylläpitää omaa osaamistaan.
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Kiitos
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