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1) Poliisiammattikorkeakoulun organisaatio
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2) Tutkimuksen tehtävä ja resurssit

Laki Poliisiammattikorkeakoulusta (30.12.2013/1164):
§ Poliisiammattikorkeakoulun yhtenä tehtävänä on

"harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee
poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä
Poliisiammattikorkeakoulun opetusta."

§ Tutkimus painottuu tällä hetkellä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin

Tutkimustoiminnan resurssit
§ TKI-toiminnassa on henkilöstöä n. 20 kpl (erikoistutkijat,

erikoissuunnittelijat, projekti- ja apurahatutkijat, tutkimussihteeri)

§ Kehys- ja projektirahoitus yhteensä n. 1,2 milj. € (v. 2013)

§ Kehysrahoitus suunnattavissa oman valinnan mukaan
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3) Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuslinjaukset
Poliisiammattikorkeakoulu on huipputasoinen poliisi- ja turvallisuusalan tutkimustiedon tuottaja sekä kansainvälisen

korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön arvostettu jäsen. Sen tietoja ja asiantuntemusta hyödynnetään monipuolisesti
yhteiskunnan turvallisuuden kehittämisessä.

1. Pitkäjänteinen
tutkimusohjelmatyö

§ Kohdennetaan tutkimusta
huomioimalla lakisääteiset
tehtävät ja tutkimusalojen
ryhmittely

§ Varmistetaan tutkimuksen
monialaisuus ja
tarvittaessa laajennetaan
osaamista (esim. tekniikan
asiantuntemus)

§ Kehitetään
toimintaympäristön
arvioinnin ja ennakoinnin
valmiuksia poliisin ja
muiden toimijoiden kanssa

§ Vahvistetaan poliisin työn
ja toiminnan sisältöön ja
eettisiin kysymyksiin
liittyvää tutkimusta

2. Ammattimainen
projektitoiminta

§ Parannetaan projekti- ja
rahoitusosaamista sekä
täsmennetään projektiin
osallistuvien työnjakoa

§ Lisätään kytkentää
tutkimusprojektien sekä
opettajien, opiskelijoiden ja
poliisin asiantuntemuksen
välillä

§ Haetaan rahoitusta
konsortioissa ja
määritellään keskeiset
rahoituslähteet

§ Tavoitellaan konsortioissa
vahvempaa roolia
tutkimuksen tekijöinä ja
loppukäyttäjinä (esim. EU-
rahoitus)

3. Vaikuttava
yhteistyö

§ Osallistutaan
tutkimustoiminnan profiilia
tukevaan tieteelliseen
yhteistyöhön

§ Osallistutaan
ammattikorkeakoulujen
TKI-toiminnan kehittä-
miseen ja Tampereen
korkeakoulujen Unipoli-
yhteistyöhön

§ Tiivistetään yhteistyötä
tutkimusasioissa poliisin ja
muiden sisäasiainhallinnon
toimintojen kanssa

§ Hyödynnetään
tutkimusalajaottelua
opinnäytetyöskentelyssä ja
opinnäytetöitä tutkimuksen
suunnittelussa

4. Monipuolinen
tiedontuotanto

§ Lisätään oppilaitoksessa
laadittavien julkaisujen,
referee-julkaisujen ja
oppikirjojen määrää

§ Vahvistetaan
tutkimustiedottamista
viestintäsuunnitelman
mukaisesti

§ Kehitetään tutkimustiedon
välittämisen kanavia ja
informointia tutkimustiedon
lähteistä

§ Julkaistaan poliisitoimintaa
ja -koulutusta palvelevia
tutkimus- ja tilasto-
katsauksia (esim. Critical
Reviews)



4) Tutkimusalat ja -aiheet
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• henkilöstön hyvinvointi, koulutuksen vaikuttavuus,
simulaatiot, poliisin ura, johtamisen 360-arviointi

Poliisin työ ja organisaatio

• rikostutkinta, viranomaisyhteistyö, maahanmuutto,
ympäristöturvallisuus, kyberturvallisuus, liikenne,
alueellinen turvallisuustyö, sosiaalinen media

Poliisitoiminta

• poliisin toimintaympäristö, poliisin ja kansalaisten
suhteet, lapsiin kohdistuvat rikokset, viharikokset,
rahapelaaminen, korruptio, rahanpesu ja terrorismi

Poliisi yhteiskunnassa



5) Poliisitutkimuksen ydinalue
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6) Lisätietoa tutkimustoiminnasta

• Polamkin tutkimuksen linkkejä
– Verkkosivut: www.polamk.fi (mm. tutkimuslinjaukset, tutkimusalojen

kuvaukset ja tutkimusohjelma)
– Julkaisut: www.polamk.fi/julkaisut

• Haluatko automaattisesti tutkimusinfoa?
– Lähetä pyyntö osoitteeseen tutkimus.polamk@poliisi.fi
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Lopuksi
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