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ALKUSANAT 
 
 
Tämä on Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuusjohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
opetussuunnitelma. Turvallisuusjohtamisen syventävälle ja laajentavalle osaamiselle on voimakas tarve, joka pohjautuu 
turvallisuusklusterin työelämätarpeisiin, metropolialueen alueellisiin erityispiirteisiin ja globalisaatiokehitykseen.  
 
Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuusjohtamisen yamk-koulutus perustuu koulutuksen ja soveltavan T&K-
toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen kehittämiseen sekä metropolialueen 
aluekehitystoimintaan. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin turvallisuusjohtamisen tarpeita.  
 
Ohjelmasta valmistuu kehityksen käynnistäjiä parantamaan yritysten kilpailukykyä ja organisaatioiden vaikuttavuutta 
kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja toimintafoorumeilla. Koulutuksesta valmistuu turvallisuusosaajia vaativiin 
kehittämis- ja johtamistehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen 
turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot 
turvallisuusjohtamisen vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä toimimista varten.  
 
Koulutuksessa opiskelija syventää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä ymmärtää 
siihen liittyvän työelämän, alueellisen, kansainvälisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Koulutuksen suorittaneella 
opiskelijalla on valmiudet ja menetelmällinen kyky turvallisuusjohtamiseen liittyvän tietämyksen elinikäiseen 
oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Opiskelija pystyy vastaamaan uusiin turvallisuuden 
kehittämisen ja johtamisen globaaleihin haasteisiin. Lisäksi opiskelijalla on turvallisuuden kehittämis- ja 
johtamistehtävissä vaadittavat viestintä- ja kielitaidot sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan 
edellyttämät valmiudet. 
 
Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa sen mukaisen pätevyyden myös julkisiin virkoihin ja 
tehtäviin. 
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1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN OSAAMISTARPEET 
TURVALLISUUSALALLA 

 

1.1 Syventävän ja laajentavan osaamisen kehittyminen koulutuksessa 
 
Turvallisuutta voidaan pitää varsin kompleksisena ilmiönä. Kyse on ilmiöstä, jota ei välttämättä voida lähestyä 
pelkästään osiensa kautta, vaan jota on tarkasteltava nimenomaan kokonaisuutena. Tämän vuoksi 
ammattikorkeakouluympäristö on luonteva oppimisympäristö turvallisuusjohtamiselle. Turvallisuuden puristaminen 
tieteenalakohtaiseen muottiin on omiaan supistamaan erilaisia näkemyksiä turvallisuudesta.1 
 
Toisaalta turvallisuutta on kuitenkin tarkasteltava varsin monitieteisenä ilmiönä. Turvallisuuden tutkimuksessa 
käytetään hyväksi useiden eri tieteenalojen saavutuksia ja pyritään näin soveltamaan perustutkimuksessa saavutettuja 
tuloksia mm. käytännön työelämän kehittämiseen. Haasteena alalla onkin riittävän syvällisen kuvan saaminen eri 
tieteenalojen sovelluksista siten, että niiden integrointi turvallisuuteen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen on 
mahdollista. Ne tieteenalat, joita turvallisuuden kehittämisessä hyödynnetään, ovat sinänsä jo olemassa. Tarvitaan vain 
uudenlaisia tapoja yhdistellä näillä aloilla saavutettuja tuloksia turvallisuusinnovaatioiden aikaansaamiseksi.2 
 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa opetustoimintaa, aluekehitystoimintaa sekä työelämää palvelevaa 
tutkimus- ja kehitystoimintaa. Käytännössä näitä tehtäviä palvelee muun muassa tiedekorkeakoulujen tutkimustuloksia 
hyödyntävien käytännön sovellusten luominen ja implementointi. Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitetty oppimisen 
LbD-toimintamalli (Learning by Developing) perustuu ammattikorkeakoulun kolmen lakisääteisen tehtävän 
integrointiin. Nämä ovat opetus, T&K-toiminta ja aluekehitys. Toimintamalli palvelee myös turvallisuusjohtamisen 
uusien innovaatioiden kehittämistä ja niiden tarjoamista työelämän käyttöön aluekehitystä palvelevalla tavalla. 
 
Turvallisuusjohtamisen ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle on selkeä tarve. Laurean turvallisuusjohtamisen 
koulutuksesta valmistuneille se tarjoaa väylän syventää edelleen osaamistaan ja näin vahvistaa oman ammattinsa ja 
alansa arvostusta. Toisaalta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama väylä on avoin myös muun soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Näin koulutuksesta 
muodostuu paitsi monitieteisyyteen perustuva myös ennen kaikkea monialainen. Erilaisista lähtökohdista tulevat 
opiskelijat edesauttavat työelämää ja aluekehitystä rikastavien yhteisöjen syntymistä. 
 
Opiskelijoiden lähtökohtien erilaisuus palvelee poikkeuksellisen merkittävällä tavalla myös tavoitetta integroida 
organisaation toimintaprosessit ja turvallisuus keskenään. Esimerkiksi yritysorganisaatiossa johtamisen, 
liiketoimintaprosessien ja turvallisuuden keskinäinen integrointi palvelisi kokonaisvaltaista tarkastelutapaa. 
Opiskelijoiden erilaisuus on koulutuksen rikkaus ja sen erityinen vahvuus. 
 
Laurean integratiivisiin oppimisympäristöihin perustuva toimintamalli palvelee erityisen hyvin turvallisuusjohtamisen 
ylemmässä ammattikorkeakoulutustutkinnossa välttämätöntä työelämän, aluekehityksen ja oppimisen keskinäistä 
integrointia. Integratiivisissa oppimisympäristöissä uudet tiedot ja taidot hankitaan aidoissa 
ongelmanratkaisutehtävissä. Tällöin oppimisesta tulee kokonaisvaltaista ja kokemuksellista.3 Keskeisellä sijalla on ajatus 
siitä, että oppiminen ja työn kehittäminen voidaan yhdistää osaksi työtoimintaa.4 
 
Kokemukset Laurean Turvallisuusjohtsien koulutuksesta tähän mennessä valmistuneiden opiskelijoiden työelämään 
sijoittumisesta ovat olleet erittäin hyviä. Lähes kaikki valmistuneet ovat löytäneet koulutustaan vastaavan työpaikan 

                                                 
1 Kts. kompleksisuudesta esim. Keskinen 2004, s. 86 – 90 ja turvallisuuden ja kompleksisuuden suhteesta  Ahvenainen 2004, s. 
62 – 74. 
2 Turvallisuuden monitieteisyydestä kts. esim. Borodzicz ja Gibson 2006, s. 189 – 190. 
3 Maarit – Pirinen, Rauno: Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä BarLaurea ja REDLabs. Espoo 2005, s. 17. 
4 Kts. tästä esim. Lohiniva – Sarajärvi 2004, s. 193. 
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turvallisuusalalta. Alalla jo opiskelemaan tullessaan olleet ovat osaamisensa syventymisen kautta useissa tapauksissa 
saaneet entistä haastavampia turvallisuusalan työtehtäviä. Laureasta valmistuneille opiskelijoille turvallisuusjohtamisen 
ylempi korkeakoulututkinto merkitsee mahdollisuutta syventää ja kehittää omaa ammattitaitoaan. 
 
 

1.2 Turvallisuusklusteri ja sen osaamistarpeet 
 
Turvallisuuden käsitteen määrittely on vaikeaa. Selvää on kuitenkin, että turvallisuus on yksi ihmisen ja johdetusti myös 
organisaation perustarpeita jo Maslowin klassisen tarvehierarkiajaottelun mukaan (Kuva 1).  
 
 
 
 
 
 
Kuva 1  Maslowin tarvehierarkia5 
 
Erilaisia näkemyksiä vallitsee siitä, mitä tuvallisuuteen, turvallisuusalaan ja -osaamiseen on katsottava sisältyvän. 
Yksimielisyys lienee kuitenkin saavutettu paitsi käsitteen määrittelyn vaikeudesta myös siitä, että turvallisuus ja 
turvallisuuden hallinta liittyvät yhteiskunnan ja sen orgaanien kaikkeen toimintaan varsin kiinteällä tavalla. 
Turvallisuusalan tai –klusterin rakennetta voidaan hahmottaa oheisen kuvion (Kuva 2) avulla. Yksilön, organisaation tai 
yhteiskunnan tarkastelu on vaikeaa ilman, että tarkastelun kohteena jollakin tasolla olisi myös turvallisuus. Toisaalta 
julkisessa keskustelussa on myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan turvallisuudelle olisi yhteiskunnassa annettu 
ylikorostunut merkitys.6 Lisäksi tutkijat ovat varoittaneet siitä, että turvallisuuden ylikorostaminen voi paradoksaalisesti 
johtaa kohti pelon kulttuuria.7 
 
Myös turvallisuusjohtamiselle on ominaista jatkuva muutos ja turvallisuustoiminnassa onkin kysymys hyvin usein 
muutoksen ennakoimisesta ja kyvystä vastata nopeiden muutosten tuomiin haasteisiin. Riskiyhteiskunnassa riskit ja 
uhat saavat uusia muotoja. Globalisaatio ja teknologinen kehitys johtavat mm. pakkoon varautua sellaisiinkin 
turvallisuusuhkiin, jotka aiemmin ovat olleet tuntemattomia. Tämä asettaa entistä suurempia haasteita 
turvallisuustoiminnalle.8 
 
Turvallisuus nähdään aiempaa laajemmin ihmisten toimintana. Tämä merkitsee sitä, että vastuuta turvallisuudesta ei 
kanna pelkästään kasvoton yhteiskunta tai järjestelmä, vaan yhteiskunnan organisaatioilla ja ihmisillä on velvollisuus 
omalta osaltaan huolehtia turvallisen yhteiskunnan ylläpitämisestä. Koska turvallisuus syntyy useiden tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, turvallisuuteen voivat vaikuttaa useat eri toimijat.9 Esimerkiksi paikallisessa 
turvallisuussuunnittelussa ovat mukana sekä viranomaiset, yritykset ja muut organisaatiot että paikalliset asukkaat itse. 
 
 
 

                                                 
5 Vuorinen, Risto ja Tuunala, Eliisa, 1997. Psykologian perusteet, Aivot ja psyyke. Otava. 
6 Näin esim. HS 13.8.2006, jossa artikkelissa ”Vaara vaanii ruotsalaista joka askeleella” ruotsalaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa 
ilmapiiriä kuvataan turvallisuusnarkomaniaksi. 
7 Kts. tästä esim. Koskela 2004, Paradoksaalinen turvakonsensus – tie kohti ennakkoluulojen kulttuuria? Futura 3/2004. 
8. Helve toteaa yhteiskunnan olevan kehitysvaiheessa, jossa sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset riskit luistavat yhä 
useammin seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta. Helve, Tuula 2004: Sosiaalista turvallisuutta. Futura 3/2004 s. 34 
9 Sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2006, s. 8. 

Fysiologiset tarpeet 
Turvallisuuden tarve 

Sosiaaliset tarpeet 
Arvostukset tarve 
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Kuva 2  Turvallisuusklusteri 
 
Turvallisuuden kehittymiseen useiden eri toimijoiden väliseksi yhteistyöksi liittyy myös viranomaisten ja yksityisten 
yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen. Turvallisuusalalla toimivan onkin osattava luoda kumppanuuksia ja toimia 
erilaissa verkostoissa. Käytännössä esimerkiksi elinkeinoelämä ja viranomaiset ovat luoneet yhteisen strategian 
yrityksiin kohdistuvien rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi.10  Osa yritysten ja viranomaisten yhteisistä 
turvallisuuden kehittämiseen tähtäävistä hankkeista on noteerattu myös kansainvälisesti.11 Osana sisäisen turvallisuuden 
kehitystä pois poliisin monopolitoiminnasta voidaan nähdä myös yksityisten turvallisuuspalvelujen merkityksen kasvu. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa on muun muassa otettu esille yksityisten turvallisuuspalveluiden merkitys 
rikostorjunnassa.12 
 
Yritysturvallisuudessa yritysten oma vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuudesta on kasvanut. Liiketoiminnassa 
haasteena onkin liiketoimintaprosessin ja turvallisuuden kytkeminen toisiinsa siten, että turvallisuudesta muodostuu 
erottamaton osa liiketoimintaprosessia. Erityisen vaativaa on yhdistää yritystoiminnan usein edellyttämä avoin 
toimintaympäristö sellaiseen turvallisuustasoon, jolla mahdollisimman vähän rajoitetaan tätä avoimuutta mutta jolla 

                                                 
10 Kts. SM:n julkaisuja 15/2006. 
11 Esim. Mölck ja Swits ottavat julkisen ja yksityisen sektorin rikostorjuntayhteistyötä  koskevassa katsauksessaan esille 
menetyksellisen yhteistyön pankkiryöstöjen vähentämiseksi. Kts Mölck -  Swits 2006, s. 32. 
12 Sarre 2005, s. 57. 
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kuitenkin voidaan varmistaa riittävä toiminnan turvallisuus. Globalisaatiokehitys merkitsee myös sitä, että organisaatiot 
joutuvat sopeuttamaan turvallisuustoimintansa erilaisiin toiminta- ja oikeuskulttuureihin. Syvällinen perehtyminen 
erilaisiin vaatimuksiin yhdessä liiketoiminnan riittävän syvällisen ymmärryksen kanssa on avaintekijä organisaation 
menestyksellisessä turvallisuustoiminnassa erilaisissa kulttuureissa.13 
 
Ihmisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä voidaan ennen kaikkea mainita vapaa-ajan lisääntyminen ja väestön 
ikääntyminen. Kun työikäisen väestön määrä on toisaalta kääntynyt laskuun, teknologian käytön tehostaminen ja uudet 
tavat tuottaa palveluita ovat keskeisessä asemassa.14 Kehitys näkyy myös turvallisuusjohtamisessa, jossa innovatiivisten 
ratkaisujen merkitys kasvaa. Turvallisuusjohtamisessa väestön ikääntyminen ja vapaa-ajan lisääntyminen merkitsevät 
toisaalta myös painetta panostaa kodin ja vapaa-ajan toimintojen turvallisuuteen. 
 
Suomella on tavoitteena torjua ns. Kiina-ilmiötä kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja tiede-, teknologia- ja 
innovaatiopolitiikkaan. Samalla fyysisen tuotteen ja palvelun raja hämärtyy.15 Turvallisuusjohtamisessa tämä tarkoittaa 
mm. sitä, että uutta teknologiaa hyödyntävien turvallisuusinnovaatioiden tehtävänä on ennen kaikkea palvella 
ratkaisuina ihmisten ja organisaatioiden turvallisuustarpeille. 
 
Tietoturvallisuus on keskeinen osa tietoyhteiskuntastrategiaa ja sen merkitys kasvaakin jatkuvasti. Suomen 
tietoyhteiskuntaohjelman mukaan tietoyhteiskunnan keskeinen elementti on luottamus. Jos tietoturvallisuus ei ole 
kunnossa, tämä luottamus vaarantuu, mikä voi johtaa erilaisten uhkien toteutumiseen.16 Turvallisuusjohtamista 
kehitettäessä joudutaan jatkuvasti pohtimaan sitä, miten perinteinen fyysinen turvallisuus ja tietoturvallisuus voidaan 
yhdistää. Ns. konvergenssiajattelulla onkin toisinaan viitattu juuri tähän, mutta toisaalta myös laajempaan turvallisuuden 
ja muun kompleksisuuden hallintaan.17 
 
Osana riskiyhteiskunnan turvallisuuskehitystä myös erilainen turvallisuutta ja turvallisuusjohtamista koskevan sääntelyn 
määrä kasvaa. Turvallisuuden ylläpitäminen johtuu aiempaa useammin organisaatioille asetetuista lakisääteisistä 
velvoitteista. Toisaalta osana sääntelyä voidaan pitää myös erilaisia standardeja ja kansainvälisten yritysten 
toimintasääntöjä. Esimerkiksi liiketoimintasopimuksissa edellytetään aiempaa useammin sitoutumista erilaisiin 
turvallisuusvaatimuksiin. Tietoyhteiskunnassa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että yksityisyyden suojaa koskeva 
sääntely on sellaisella tasolla, että se turvaa ihmisten perusoikeudet. Tämä kaikki asettaa kasvavia haasteita 
turvallisuusjohtamisen ammattilaisille. Heidän on paitsi hallittava turvallisuutta koskevat säädökset ja sitoumukset myös 
osattava soveltaa niitä käytännön toiminnassa. Lisäksi heidän on kyettävä motivoimaan ihmiset noudattamaan näitä 
säännöksiä ja sitoumuksia. 
 
 

1.3 Metropolialueen aluekehityksen asettamat erityistarpeet 
turvallisuusjohtamiselle 

 
Metropolialue toimii koko Suomen taloudellisen kehittymisen moottorina. Alue tuottaa yli kolmanneksen Suomen 
bruttokansantuotteesta ja sillä sijaitsee yli 30% koko maan työpaikoista.18 ERECO (2006) arvioi, että Helsingin alueen 

                                                 
13 Security Management-lehden numerossa May 2006 haastatellut turvallisuusalan asiantuntijat nimesivät yhdeksi keskeisimmäksi 
haasteeksi juuri turvallisuuden tuottamisen liiketoimintaa tukevasti. 
14 Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, s. 10. 
15 Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, s. 11. 
16 Tietoyhteiskuntaohjelma 2006, s. 12. Kansainvälisesti on todettu, että merkittävä osa tietoturvaloukkauksista tapahtuu 
yrityksissä ja niihin syyllistyvät työntekijät. Näin esim. Senjo 2004, s. 66. 
17 Konvergenssiajattelusta kts. esim. Security Management January 2006, s. 92 – 96 ja May 2006, s. 68 – 74. 
18 Laakso, S., Kilpeläinen, P. ja Kostiainen, E. (2006). Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla 2006. Uudenmaanliiton 
julkaisuja C54-2006. Uudenmaanliitto, Helsinki. 
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tuotanto kasvaa edelleen noin 4% vuodessa 2006-2010.19 Näin ollen voidaan sanoa, että metropolialueen kehittäminen 
on koko Suomen toimintakyvyn kannalta keskeistä.  
 
Metropolialueen voimakas talouskasvu yhdistettynä toimialojen asiantuntijoitumiseen on aiheuttanut tilanteen, jossa 
useilla eri toimialoilla tarvitaan jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa, varsinkin johto- ja asiantuntijatehtäviin.20 Suojeluala 
on yksi edellisessä raportissa erikseen esille nostetuista toimialoista.21 Alan sisällä metropolialueella on selkeää 
henkilöstötarvetta mm. teknisen valvonnan, vartioinnin ja turvallisuuden osaajille.22 
 
Pääkaupunkiseudun erityispiirteenä muihin kaupunkeihin ja alueisiin verrattuna on, että siellä sijaitsee runsaasti yritysten, 
järjestöjen, valtion hallinnon ja kolmannen sektorin pääkonttoreita ja keskusyksiköitä. Turvallisuusjohtamisen 
konsernitasoiset toiminnot sijoitetaan yleensä keskusyksiköihin, mistä syystä johtuen pääkaupunkiseudulla on 
erityistarve turvallisuusjohtamiselle. Myös ulkomaisten yritysten Suomen tytäryhtiöiden keskusyksiköt yleensä 
sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja näihin yksiköihin tyypillisesti sijoitetaan koko Suomen turvallisuustoimintojen johto. 
 
Tulevaisuudessa eri tehtävien osaamistarpeet ovat aiempaa laaja-alaisempia. Varsinaisten substanssiaiheiden lisäksi 
ammattilaisten pitää myös kyetä jatkuvasti kehittämään osaamistaan ja toimintatapoja globaalissa toimintakentässä. 
Turvallisuusalalla tämän on osoittanut mm. Lash23, jonka mukaan jatkuvasti muuttuvat yhteiskunnallisellakin tasolla 
vaikuttavat riskit vaikutuksineen kulkeutuvat ambivalentisti valtiollisten rajojen yli. Uusien riskien hallinta vaatii uusia 
malleja ja näkemyksiä, mitkä edelleen asettavat alan ammattilaisille vaateita tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
osaamisesta. 
 
Ammattikorkeakoulutuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oman toimialueensa jatkuvaa kehittymistä. 
Aluekehitystehtävä voidaan nähdä koko oppimisen viitekehyksenä – koulutus toisaalta tuottaa ammattilaisia 
kehittämään toimialaansa ja toisaalta kehittää alan käytäntöjä käytännön työelämän kanssa integroidun Learning by 
Developing –toimintamallin avulla.24 Verkottamalla korkeakoulut, yritykset ja julkiset toimijat alueen 
turvallisuusjohtamisen yhteiseen kehittämiseen syntyy tilanne, jossa metropolialueelle muodostuu kokonaan 
uudenlainen ns. Triple Helix-innovaatiojärjestelmä ratkaisemaan turvallisuusjohtamisen tulevaisuuden haasteita. Tässä 
mallissa julkisen sektorin instituutiot, yritykset ja Laurea-ammattikorkeakoulu kolmikantaisena yhteistyönä vastattavat 
metropolialueen innovaatiohaasteisiin. Kolmen tahon yhteistyö ja vuorovaikutus muuttuvat kolmen toimijatahon 
sulautuneeksi systeemiksi. Sulautuminen tuottaa tuloksenaan tiedon ja toiminnan rikastavan yhteisön. 
 
Turvallisuusjohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tärkeä tavoite on metropolialueen ja koko Suomen 
osaamistason yleinen korottaminen ja toimijoiden muuttaminen klusterin aktiivisiksi kehittäjiksi. Tällä varmistetaan 
alueen kilpailukyvyn vahvistuminen turvallisuustoiminnan jatkuvasti kovenevassa kansainvälisessä kilpailukentässä.  
 

1.4 Kansainvälistymisen asettamat tarpeet turvallisuusjohtamiselle 
 
Lukuisista eri tekijöistä johtuen yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat tulevaisuudessa entistä enemmän osaamista, 
joka liittyy turvallisuuskysymysten johtamiseen globaalissa ympäristössä. Seuraavassa on tehty synteesi kansainvälisten 

                                                 
19 ERECO (2006). European Regional Prospects 2006. The European Economic Research Consortium and Cambridge 
Econometrics. 
20 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta (2006). Pääkaupunkiseudun keskeiset erityispiirteet ja kehityssuunnat 2006-2015. Kunta- 
ja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006.  
21 Ibid. s. 41. 
22 Laakso, S., Kilpeläinen, P. ja Kostiainen, E. (2006). Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla 2006. Uudenmaanliiton 
julkaisuja C54-2006. Uudenmaanliitto, Helsinki, s. 19. 
23 Lash, S. 2000. Risk Culture. In: Ada, B., Beck, U. & van Loon, J. 2000. The Risk : Sage.Society. London. 
24 Maarit – Pirinen, Rauno: Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä BarLaurea ja REDLabs. Espoo 2005. 
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turvallisuuskysymysten johtamiseen vaikuttavista tekijöistä ja siihen liittyvistä osaamistarpeista. Synteesi pohjautuu 
viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyille aihetta käsitteleville tutkimuksille ja selvityksille.25 26 27 28 29 30 
 
Maailmanlaajuisten ongelmien ja alueellisten konfliktien merkitys turvallisuudelle on lisääntynyt. Suomen sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden riippuvuus laajasta kansainvälisestä tilanteesta on globalisaation myötä voimistunut. Viime 
vuosien aikana laaja-alaiseen turvallisuuteen kohdistuvat uudet uhat ovat enenevässä määrin alkaneet heijastua 
Euroopan maiden ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen. Globalisaatio on vähentänyt maantieteellisen etäisyyden 
merkitystä. Globaalit ja kansallisvaltioiden rajat ylittävät ongelmat vaikuttavat maailmanlaajuiseen, Euroopan ja 
suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuteen. Riskit ja uhat ovat saaneet uusia muotoja ja niiden vaikutukset 
välittyvät nopeammin ja laajemmalle alueelle. Uhkien torjunta edellyttääkin laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä ja 
parempaa valmiutta puuttua ongelmiin ja niiden syihin. Ne eivät siten ole enää Suomenkaan kannalta etäisiä kysymyksiä. 
Suomi on kuitenkin edelleen yksi Euroopan turvallisimmista maista. 
 
Suomi kehittää ja laajentaa osallistumistaan siviilikriisinhallinnan kehittämiseen ja toteuttamiseen erityisesti EU:n mutta 
myös muiden järjestöjen ja toimintamuotojen puitteissa. Keskeisiä aloja ovat ilmastonmuutoksen vaikutuksien 
ennakoiminen, Itämerensuojelu, lähialueiden onnettomuusriskeihin varautuminen sekä kansainvälisen merenkulun 
turvallisuuden lisääminen Itämerellä, erityisesti Suomenlahdella. 
 
Kansallisia voimavaroja kehitetään laaja-alaisesti. Suomalaisen yhteiskunnan sisäisestä turvallisuudesta huolehditaan 
kaikissa tilanteissa ja viranomaisten toimintakykyä torjua sekä olemassa olevia että uusia uhkia kehitetään. Sisäisen 
turvallisuuden ohjelma on laajasti hyväksytty käyttöön ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pyritään turvaamaan 
viranomaisten ja muiden toimijoiden kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. 
 
Yhteiskunnan keskeisten perustoimintojen turvaamisessa korostuvat aiempaa enemmän sähköisten viestintä- ja 
tietojärjestelmien turvallisuus, varautuminen tarttuviin tauteihin sekä säteily- ja kemiallisiin uhkiin. Globalisaation 
hyödyt jakautuvat epätasaisesti, ja usein epäkohtiin tai muutospaineisiin reagoidaan voimakkaasti. Globalisaation 
hallinnassa odotukset kohdistuvat valtioiden toimintakykyyn ja niiden välisten yhteistyöjärjestelyjen toimivuuteen. 
Globalisaation ja vakaan kansainvälisen ympäristön edut Suomen kaltaiselle taloudelle ovat kiistattomat, mutta 
keskinäisriippuvuuden kasvaessa riskien hallinta kansallisin keinoin on vaikeutunut.  
 
Talouden kansainvälistyminen edistää ihmisten, tavaroiden, palveluiden, pääomien ja tiedon liikkuvuutta ja herkästi 
haavoittuvien teknologisten järjestelmien ja verkostojen käyttöä. Turvallisuusriskit lisääntyvät ja yhteiskunnan 
haavoittuvuus eri tavoin kasvaa erityisesti, mikäli tämä kehitys kytkeytyy terrorismiin tai järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen. Globalisaation ennakoimattomuus ja kriisiytymisen mahdollisuus ovat todellisia haasteita myös Suomen 
turvallisuudelle ja taloudelle. Globalisaation aikakaudella erilaiset häiriöt välittyvät nopeasti sekä suoraan että 
kansainvälisen järjestelmän toimivuuden kriiseinä ja maailmantalouden vaikeuksina muihin maihin, millä on 
vaikutuksensa yhtä lailla suomalaisten kansainvälistyneiden yritysten toimintaedellytyksiin ja siten suomalaisten 
hyvinvointiin. 
 
Järjestäytynyt rikollisuus toimii yhä laajemmin valtioiden rajojen yli. Huumausainerikollisuus, ihmiskauppa ja erilaiset 
talousrikokset uhkaavat yhteiskuntien toimivuutta pyrkimällä levittäytymään osaksi yhteiskunnan laillisia rakenteita. 
 
Taloudelliset ja teknologiset riskit korostuvat globalisaatiokehityksen myötä. Erilaisilla turvallisuusuhkilla on 
taloudellisia vaikutuksia, jotka välittyvät kansainvälisen rahoitusjärjestelmän, kaupan, investointien sekä tietoliikenne- 
ja liikenneyhteyksien ja niiden häiriintymisen kautta laajoille alueille. Kasvava riippuvuus teknisten järjestelmien 
toimivuudesta aiheuttaa uusia riskejä.  
                                                 
25 Valtioneuvoston periaatepäätös 2006: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia.  
26 Valtioneuvoston periaatepäätös 2004: Sisäisen turvallisuuden ohjelma. 
27 Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004. 
28 Räikkönen Timo & Rouhiainen Veikko 2003. Riskienhallinnan muutosvoimat. VTT:n tiedotteita 2208. 
29 Oikeusministeriön julkaisu 2005:2: Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi. 
30 Sitran raportteja 23/2002: Riskien hallinta Suomessa. 
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Yritystoiminnassa on siirrytty maailmanlaajuisiin toimintamalleihin, mikä on johtanut tuotannon keskittymiseen, 
lisääntyvään toimintojen verkottumiseen sekä toimitus- ja palveluketjujen pitenemiseen. Riippuvuus ulkomaisten 
verkostojen ja logististen järjestelmien toimivuudesta on kasvanut, kuten myös alihankintatoiminnan ja erilaisten 
teknisten järjestelmien osuus. Riippuvuuden kasvun myötä organisaatioiden haavoittuvuus lisääntyy. Laajalti 
tietoverkkojen ja -järjestelmien varassa toimiva tietoyhteiskunta on haavoittuva erilaisille häiriöille ja rikoksille. 
Tietojärjestelmiin tunkeutumiset ja niiden yritykset ovat jokapäiväisiä. Uhat kohdistuvat myös 
turvallisuusviranomaisten viesti- ja tietojärjestelmiin. Tietokonevirukset leviävät nopeasti avoimessa Internet-verkossa. 
Internet tarjoaa myös mahdollisuuksia rikoksiin.  
 
Yritysten vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuudesta kasvaa. Turvallisuusstandardeista ja sertifikaateista tulee 
luonnollinen osa organisaatioiden välistä kanssakäymistä. Turvallisuuden kokonaishallinta osana liiketoimintaa on osa 
yritysten arkea. Liiketoimintojen jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa on edellytyksenä liikesuhteille. 
Teknologioiden kehittyessä nopeammin jää vähemmän aikaa turvallisuuden ottamiselle huomioon kehitystyössä ja 
testauksessa. Riskienhallinnassa ei voida turvautua vanhoihin vahinkotilastoihin, vaan painopiste on siirtynyt 
riskikentässä tapahtuvien muutosten ennakointiin. Monimerkityksellisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan 
riskienhallintaprosesseissa vuorovaikutusta asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kansalaisten välillä. Riskienhallinnassa 
korostuu kaikkien liiketoimintaan liittyvien riskien kokonaisvaltainen tarkastelu. Poikkeusolojen ja normaaliajan 
häiriöiden välinen raja poistuu. 
 
Tietojärjestelmiin tai tietoturvallisuuteen liittyvien toimintojen ulkoistusta tai alihankintaa harkittaessa tulee tehdä 
perusteellinen tietoturvariskien arviointi. Tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut säilyvät organisaatiolla ja tämä edellyttää 
riittävän tietoturvallisuuden säilyttämistä organisaatiolla itsellään. Ulkopuolisten kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin 
tulee selkeästi kirjata osapuolten vastuut ja oikeudet ja turvallisuuteen liittyvän osaamisen riittävä taso.  
 
Suomalaiset yritykset ulkomailla joutuvat sopeuttamaan toimintansa paikallisiin turvallisuusolosuhteisiin. 
Kansainväliset yritykset tuovat Suomen toimipisteisiin hyvinkin erilaisia turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Suomalaisten 
ja kansainvälisten yritysten toimintaa niin ulkomailla kuin Suomessakin määrittävät paikalliset turvallisuusolot ja 
yritysten paikallisesti ja kansainvälisesti soveltamat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden de facto -standardit, jotka yleensä 
kulkevat de jure-standardien ja -käytäntöjen edellä.  
 
Väestön ikääntymisen seurauksena koti- ja vapaa-ajan tapaturmat lisääntyvät. Turvattomuuden tunne voi kasvaa 
suuremmaksi kuin mikä sen todennäköisyys on ja pahimmillaan pelosta voi tulla ihmisten elämää ja toimintaa rajoittava 
tekijä. Ikääntyvän väestön poistuminen työelämästä lisää kansainvälistä muuttoliikettä. 
 
Ulkomailta johdetun, kovan rikolliskulttuurin vaikutukset lisääntyvät. Ulkomailta johdettujen rikollisjärjestöjen ote rajat 
ylittävästä rikollisuudesta lisääntyy. Uusi rikollisuuskulttuuri lisää uhkia lahjontaan, painostukseen ja uhkailuun. 
Viranomaisten sisäisellä ja välisellä yhteistyöllä sekä kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä muiden toimijoiden 
kanssa haetaan kustannustehokkaita ratkaisuja turvallisuutta lisääviin toimiin. 
 
Organisaatioiden ja verkostojen toimintakyky turvallisuudessa on pitkälle riippuvainen niissä työskentelevien ihmisten 
sitoutumisesta. Voimakas turvallisuuskulttuuri ja turvallisuustietoisuus ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. 
Turvallisuuskulttuurin määrätietoinen kehittäminen kuuluu oleellisena osana organisaatioiden toimintaan. Yhä 
suurempi osa ihmisiä työskentelee eri kulttuuritaustaisten kanssa. Työväkivallan kohtaaminen työtehtävissä lisääntyy. 
Tulevaisuudessa on yhä enempi ihmisiä työtehtävissä, joissa on mahdollisuus aiheuttaa suurta tahallista tuhoa. 
 
Suomi on aktiivisesti mukana kriisinhallintatoiminnan kehittämisessä. Operaatioihin on aina osallistuttu 
perusteellisen harkinnan ja valmistelun jälkeen. Niin on tarkoitus tehdä tulevaisuudessakin. Ongelmana on, että 
Suomessa ei ole juuri nimeksikään yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka voisivat osallistua 
esimerkiksi EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden tarjouskilpailuihin ja palveluinnovaatioihin, joihin EUn 
palveludirektiivi vaikuttaa.   
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2 TURVALLISUUSJOHTAMISEN YLEMMÄN AMK-TUTKINNON 
KOULUTUKSEN KUVAUS 

 

2.1 Koulutuksen tavoitteet 
 
Toiminta perustuu koulutuksen ja soveltavan T&K-toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen 
kehittämiseen sekä metropolialueen aluekehitystoimintaan. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin 
turvallisuusjohtamisen tarpeita. Koulutuksesta valmistuu kehityksen käynnistäjiä parantamaan yritysten kilpailukykyä 
ja organisaatioiden vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja toimintafoorumeilla. Siinä koulutetaan 
turvallisuusosaajia vaativiin kehittämis- ja johtamistehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Koulutus antaa laajan 
ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset 
tiedot turvallisuusjohtamisen vaativissa kehittämis- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Koulutuksessa opiskelija 
syventää tietojaan, taitojaan ja kompetenssejaan turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä ymmärtää siihen liittyvän 
työelämän, alueellisen, kansainvälisen ja yhteiskunnallisen merkityksen. Koulutuksen suorittaneella opiskelijalla on 
valmiudet ja menetelmällinen kyky turvallisuusjohtamiseen liittyvän tietämyksen elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan 
oman ammattitaidon kehittämiseen. Opiskelija pystyy vastaamaan uusiin turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen 
globaaleihin haasteisiin. Lisäksi opiskelijalla on turvallisuuden kehittämis- ja johtamistehtävissä vaadittavat viestintä- ja 
kielitaidot sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 
 
 

2.2 Opiskelijan osaamisen kehittyminen koulutuksessa 
 
Olemassa oleva, opiskelijoiden mukanaan kuljettama asiantuntijuus on kivijalkana osaamisen kehittymiselle. 
Oppimisprosessi on aina lähtökohdiltaan henkilökohtainen ja yksilöllinen kehityksellinen jatkumo.  
 
Globaali oppimisen konteksti 
 
Maailman muuttuessa muuttuvat oppimisympäristöt, osaajat, osaamisen alueet ja niiden sisällöt. Oppimisprosessissa 
painotetaan tulevaisuussuuntautunutta ja innovatiivista lähestymistä turvallisuuskysymysten probelmatiikkaan.  
 
Yhteiskunta on siirtynyt jälkiteollisesta riskiyhteiskunnasta yleisempään riskikuttuuriin, jossa riskit (bioteknologia, 
kyberavaruus, epidemiat, jätetuotanto, geenimanipulaatio, terrorismi, luonnonkatastrofit) ja niiden vaikutukset kulkevat 
ambivalentisti valtiollisten rajojen yli.31 Riskin ottamisesta on tullut innovaatioprosessi. Globaali maailma toimii pitkälti 
integroituneissa verkostoissa. Globaali verkosto on kompleksinen ihmisten, kohteiden ja teknologioiden keskinäinen 
ja moninkertainen suhde, joka vääjäämättä muuttaa ihmisten, yhteisöjen ja toimintaa. Lisäksi kosmopoliittiset virrat 
(työpaikanhakijat, pakolaiset, turistit, opiskelijat jne.) ovat kasvaneet teknologian kehittyessä ja elintasoerojen kasvaessa. 
Ei kukaan eikä mikään ole välttämättä täsmällisesti missään tietyssä fyysisessä paikassa.32 Turvallisuuskysymysten 
ratkaisut tulevat edellyttämään vuoropuhelua eri globaalien toimijoiden välillä ja alojen rajat ylittävää lähentymistä. 
Tämä edellyttää globaalien standardien tuntemista ja semioottisia taitoja tulkita ja arvioida muita ihmisiä ja heidän 
lähtökohtiaan. Tulevaisuudessa tiedon luomisessa on otettava entistä enemmän huomioon sosiaaliset ja poliittiset 
lähtökohdat. Tiedon käsityksen tulee olla määrätietoista ja joustavaa, koska on valittava useamman lähestymistavan 
väliltä, eikä yhtä oikeaa vastausta ole.33  
 
Osaamisen kehittyminen 

                                                 
31 Lash, S. 2000. Risk Culture. In: Ada, B., Beck, U. & van Loon, J. 2000. The Risk : Sage.Society. London. 
32 Urry, J. 2003. Global Complexity. London: Blackwell. 
33 Longino, H. 2002. The Fate of Knowledge. Oxford: Princeton University Press. 
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Koulutuksessa osaaminen kehittyy opiskelijan oman kokemuksen, alan käytännön ja uuden tiedon keskinäisen 
vuorovaikutuksen – praksiksen – kautta. Opetus rakennetaan dynaamiseksi järjestelmäksi, jossa teoria, kokemus ja 
käytäntö kohtaavat ja jossa opiskelija kehittävää osaamistaan erilaisissa yhteistyöverkostoissa.34  
 
Opiskelija kehittää itseään kohti dynaamista asiantuntijuutta. Oppimistehtävät asetetaan siten, että opiskelija voi 
kehittää uutta osaamista ja käyttää niitä luovasti ongelmaratkaisutehtävissä. Opiskelija vahvistaa ydinosaamistaan 
syventämällä alansa teoreettista osaamista ja ratkaisemalla alan ongelmia erilaisista näkökulmista käyttäen erilaisia 
menetelmiä siten, että tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, malleja ja selityksiä. Toimialan ja toimintaympäristön 
osaamista vahvistetaan oman toimintaympäristön analyyseillä ja verkottumalla alan muiden toimijoiden kanssa 
tavoitteena luoda visioita tulevasta kehityksestä ja löytää piileviä innovaatiota. Opiskelijan ohjaus on osallistuvaa ja 
opetus luonteeltaan ohjaavaa. Opiskelijalla on mahdollisuus oppimistehtävissä vahvistaa työelämän yleisten taitojen 
osaamistaan (oppimaan oppimien, tiedon hallinta, päättelykyky, kommunikointi, ryhmässä oppiminen, luova ajattelu, 
itsensä johtaminen, visiointi) ja oman työminän kehittämisosaamista. Ohjaus, muilta toimijoilta saatu palaute ja oman 
työn arviointi antavat opiskelijalle mahdollisuuden pohtia oman toimintansa perusteita.  
 
 Laurean kehittämispohjaisen oppimisen eli Learning by Developing (LbD) -mallin lähtökohtana ovat aidot 
kohtaamiset työelämän kanssa. LbD:n ominaispiirteet ovat autenttisuus, kumppanuus, kokemuksellisuus, luovuus ja 
tutkimuksellisuus. Kehittämispohjaisessa oppimisessa yhdistyvät osaamista tuottava oppiminen sekä uuden luominen 
erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. 
 
YAMK-koulutuksessa oppimisprosessi on tulevaisuussuuntautunut tutkimisen ja kehittämisen prosessi, jonka aikana 
osaamista kehitetään tuottamalla uutta tietoa ja osaamista sellaisiin kysymyksiin, joita ei voida ratkaista pelkästään 
aikaisemmin hankitun tiedon ja osaamisen varassa. Oppiminen on uuden tiedon ja osaamisen luomisen tapa, joka liittää 
oppimisen osaksi alan ja alueen innovaatiotoimintaa. Koulutusaika on henkilökohtainen ja kollektiivinen 
asiantuntijuuden kehittämisen ja itsensä kehittämisen ja ylittämisen projekti, jossa haetaan relevanttia ja käyttökelpoista 
osaamisen yhdistelmää tulevaisuuden työelämän vaatimusten näkökulmasta.  
 
Osaamisen kehittymisen perustana toimii osaamista rikastava yhteisö. Yhteisö on jaetun asiantuntijuuden ympäristö, 
jossa oppijan rooli on toimia asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. 
 
Oppija kehittää osaamistaan toimien vuorovaikutuksessa ympäristöönsä ja toimialaansa. Osaamisen kehittymisen 
voimavaroja ovat luovuutta ja tavoitteellisuutta suosiva oppimiskulttuuri, asiantunteva ohjaus ja opetus sekä osaamisen 
kehittymistä tukeva oppimisympäristö. Osaamisen ohjaus on osallistuvaa. Jokainen opettaja on ohjaaja, joka 
asiantuntijuudellaan ja toimintatavoillaan tukee asiantuntijuuden vahvistumista. Oppimis-ympäristön muodostaa 
osaamisen verkosto, innovaatioympäristö, osaamisen kehittymisen kehitysalusta ja oppimista tukevat rakenteet. 
Oppimisympäristöjen rakentamisessa painotetaan ihmisten, heidän innostuksensa ja vuorovaikutuksensa 
mahdollistamista luovuuden aikaansaamiseksi.  
 
Opetuksessa ei keskitytä tietojen esittämiseen, toistamiseen ja kontrollointiin, vaan pyritään oppimisprosessiin, joka 
ilmenee progressiivisena ongelman-ratkaisuna, jatkuvana oppimisena ja itsensä kehittämisenä ja ylittämisenä.  
Tavoitteena on saavuttaa osaaminen, joka on käyttökelpoista osaamisintensiivisissä organisaatioissa, joissa työ on yhä 
enemmän luovuuden funktio ja joiden johtamisen edellytyksenä on kyky luoda vastuullinen tulosorientoitunut 
johtamiskulttuuri, joka perustuu tilan antamisena yksilön luovuudelle. Osaaminen ilmene vaikuttavuutena ja 
kehittämisosaamisena. 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Boud, D. & Feletti, G. 1999. Ongelmalähtöinen oppiminen. Helsinki: Terra Cognita. 
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Oppimisen osaaminen ja arviointi  
 
Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen kehittymistä suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaaminen tunnistetaan tieto, taito- ja arvo-osaamisena sekä 
kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.  
 
Tutkinnon kansainvälinen vertailtavuus 
 
Laureassa toimitaan osaamisperustaisesti ja osaaminen tunnistetaan kokonaisvaltaisena. Tutkinnon sisällöissä on 
huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet, joita on Laureassa täsmennetty. 
 
Tutkinnon taso vastaa kansallisen tutkintojen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) mukaista 
tasoa 7 ja eurooppalaisen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) tasoa 7. 
 
Tutkintorakenne ja koulutuksen opintojaksot  
 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 
1,5-2,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan 
tekemää työtä. 
 
Ylemmän AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tutkintorakenne muodostuu Laureassa ydinosaamisen moduulista, 
täydentävän osaamisen opintojaksoista ja opinnäytetyöstä. Pakollinen ydinosaamisen moduuli on YAMK-
koulutuksessa laajuudeltaan 30 opintopistettä ja opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Vapaavalintaiset 
täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on 
jaoteltu osaamisalueensa mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelijat voivat vapaasti koostaa oman yksilöllisen 
opintopolkunsa ja osaamisensa opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean eri kampuksilla. 
Täydentävän osaamisen laajuus YAMK-tutkinnossa on 30 opintopistettä.   
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2.3 Koulutuksen rakenne ja opintojaksot 
 
Seuraavassa on kuvattu Turvallisuusjohtamisen ylemmän amk-tutkinnon rakenne, joka on laajuudeltaan 90 op. Se 
koostuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen sisältää kuusi pakollista 
opintojaksoa, jotka muodostavat 30 op kokonaisuuden.. Täydentävä osaaminen on laajuudeltaan 30 op ja opiskelija 
valitsee vapaasti tämän kokonaisuuden sisällön siihen soveltuvista tarjolla olevista opintojaksoista. 
YDINOSAAMINEN 30 op 
 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op 
 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
-MODUULI 
(6 x 5 = 30 op) 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN -
MODUULI  
Sisältää 4 x 5 op opintojaksoa 

 Yksilön ja organisaation turvallisuus-
käyttäytyminen 5 op 

ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN -
MODUULI  
Sisältää 4 x 5 op opintojaksoa 

 Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen  
5 op 

KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU -
MODUULI 
Sisältää 3 opintojaksoa 

 Strateginen johtaminen  
5 op 

MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 

 Turvallisuuden johtaminen yrityksen 
kansainvälisessä toiminnassa 
5 op 

 

 Kyberturvallisuuden johtaminen 5 op 
 Tulevaisuuden teknologiat 

turvallisuusjohtamisessa 5 op 
 
OPINNÄYTETYÖ 30 op 

 
Kuva 3  Turvallisuusjohtamisen ylemmän amk-tutkinnon koulutuksen rakenne  
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2.3.1 Ydinosaaminen 
 
A872 TURVALLISUUSJOHTAMINEN-MODUULI (6 x 5 op) 
 
A9359 Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen, 5 op 
Opiskelija osaa: 

 analysoida, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan 
 analysoida ja vaikuttaa positiivisesti ihmismielen -ajattelun, tunteiden ja persoonallisuuden- sosiaalista 

muotoutumista kuin myös häiriöitä, joilla voi olla olennainen merkitys turvallisuuteen  
 analysoida ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostuminen suhteessa 

sosiaaliseen ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin  
 käyttää välineitä, joiden avulla hallitaan ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa ja turvallisuuteen 

liittyvissä yhteyksissään 
 hyödyntää psykologisien ja moraalifilosofisia teorioita yksilön tekemien valintojen ja toiminnan lähtökohtana 
 kriisipsykologian lähtökohdista jäsentää traumaattisen tilanteen kohtaamista työyhteisössä  

 
A9360 Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, 5 op 
Opiskelija osaa: 

 johtaa liiketoiminnan ja teknisen infrastruktuurin toiminnan riskienmäärittelyyn ja hallintaan liittyviä 
toimenpiteitä 

 tunnistaa organisaation kriittiset toiminnot ja arvioida niiden resurssien tärkeysluokittelua  
 määrittää vastuut toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi ja osaa johtaa toipumissuunnittelua erilaisten, 

tunnistettujen häiriötilanteiden varalle 
 tuottaa liiketoiminnan ja teknisten järjestelmien toiminnan jatkuvuussuunnitelmia, hallinnoida niitä sekä 

järjestää suunnitelmien käytännön testausta 
 
A9361 Strateginen johtaminen, 5 op 
Opiskelija osaa: 

 strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet, menetelmät ja strategiaprosessin 
 arvioida yrityksen toimintastrategiaa ja tehtyjä valintoja 
 tilanteen mukaisesti soveltaen luoda vaihtoehtoisia strategioita yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
 analysoida strategian uudistamisen vaikutukset asiakkuusstrategioihin, osaamisstrategioihin, yrityksen sisäisiin 

prosesseihin sekä osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämistoimintoja 
 toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen erilaisille 

kohderyhmille 
 analysoida työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, 

kehittämiseen ja johtamiseen 
 strategian jalkauttamisen suunnittelu 

 
 
A9362 Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa, 5 op 
Opiskelija osaa:  

 yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät yleiset turvallisuusriskit ja niiden kartoittamisen sekä kykenee 
kehittämään menetelmiä niiden hallitsemiseksi  

 analysoida ja kehittää yrityksen kansainvälistä turvallisuuden toimintaympäristöä sekä kehittää ja soveltaa 
turvallisuusjohtamisen menetelmiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kansainvälisiin tytär- ja yhteisyrityksiin, 
asiakas- ja yhteistyösuhteisiin, ulkoistamiseen ja hankintaan, tietoturvaan, teknologiaan ja elektronisiin 
viestimiin, kulttuurieroihin, lainsäädännön ja sopimusten eroavaisuuksiin 

 



 15

A9473 Kyberturvallisuuden johtaminen, 5 op 
Opiskelija osaa: 

 hahmottaa ja arvioida kyberturvallisuuden merkitystä ja vaikutusta yritysten ja organisaatioiden toimintaan 
 tunnistaa ja arvioida kriittisiä tietoverkoista yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuvia uhkia ja riskejä 
 parantaa organisaation tietoturvallisuutta sekä riskien- ja jatkuvuuden hallintaa 

 
TY00BL04 Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa 5 op 
Opiskelija osaa: 

 hahmottaa ja arvioida teknologian ja teknologisen kehittymisen merkitystä ja vaikutusta yritysten ja 
organisaatioiden toimintaan 

 tunnistaa, ennakoida ja arvioida teknologisesta kehittymisestä nousevia uhkia ja riskejä 
 parantaa organisaation riskien ja jatkuvuuden hallintaa 

2.3.2 Täydentävä osaaminen (30 op) 
 
Täydentävän osaamisen opintojaksot on jaoteltu neljään moduuliin: tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 
asiantuntijayhteisöjen johtaminen, käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu sekä muu täyden-tävä osaaminen. Tarjontaa 
kehitetään jatkuvasti, täydentävän osaamisen ajankohtaisen tarjonnan voit tarkistaa Pakki-järjestelmästä. 
Kokonaisuuteen voi myös sisällyttää projektiopintoja, joita voi suorittaa Laurean hankkeissa tai oman työn 
kehittämisprojektina. 
 
A868 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN –MODUULI (4 x 5 op) 
 
Opiskelija saavuttaa vahvan osaamisen liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin 
ja muutosten merkitysten arviointiin, organisaatioiden proaktiiviseen kehittämiseen ja innovaatioiden tuottamiseen 
sekä palvelujen käyttäjien integrointiin palvelujen kehittämisprosessiin. 
 
A869 ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN –MODUULI (3 x 5 op) 
 
Opiskelija osaa johtaa proaktiivisesti ja vastuullisesti organisaation osaamista, yksilölähtöistä muutosvalmiutta ja 
verkostoja monikulttuurisissa ympäristöissä. 
 
A870 KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU –MODUULI (5+10 op) 
 
Opiskelija osaa toimia digitaalisen palvelun kehittämisprojektissa kehittäjänä ja hyödyntää palvelumuotoilun 
menetelmiä digitaalisen palvelun suunnittelussa. 
 

2.3.3 Opinnäytetyö 
 
A837 OPINNÄYTETYÖ-MODUULI (30 op) 
 
A9370 Opinnäytetyö, 30 op  
Opiskelija osaa 
 tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta 
 soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti 
 soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä 
 valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin 
 toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä 
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 hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja 
tutkimustiedon kehittymistä 

 tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti 
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