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Turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma  
Opetussuunnitelma 2020-2023 – Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet – v.10.2.2020 
 
 

 (1) Tieteellinen ulottuvuus 
 

(2) Ammatillinen ulottuvuus (3) Sosiaalinen ulottuvuus (4) Eettinen ulottuvuus 

(A) Tiedot Hallitsee turvallisuuteen ja strategiseen analyysiin 
liittyvät keskeiset käsitteet ja tuntee tärkeimmät 
alaan liittyvät tietolähteet. Tuntee keskeisimmät 
tieteelliset tutkimusmenetelmät. On tutustunut sys-
temaattiseen tapaan toteuttaa tutkimusta. Tuntee 
joitakin alaan liittyviä teorioita ja ajattelumalleja ja 
tutkimustuloksia.  

Käsitteellistää turvallisuuden laaja-alaiseksi koko-
naisuudeksi sekä ymmärtää sen osana globaalia 
ympäristöä niin yksilön, yhteiskunnan, turvallisuu-
den kuin liiketoimintamahdollisuuksienkin kan-
nalta. Tuntee digitalisaation käsitteen, osaa ku-
vailla digitalisaatiota ilmiönä ja ymmärtää keskei-
simmät digitalisaation taustalla olevat tekniset ja 
toiminnalliset ratkaisut sekä niiden kehittämiseen 
liittyvän problematiikan, keskeiset käsitteet, mene-
telmät ja välineet ennen kaikkea turvallisuuden kä-
sitteen ja sen muuttumisen näkökulmasta. Ym-
märtää informaation hallinnan ja strategisen tie-
dustelun merkityksen erilaisten organisaatioiden 
toiminnassa. Ymmärtää syvällisesti ainakin yhtä 
turvallisuuden ja strategisen analyysin osa-aluetta. 
 

Ymmärtää turvallisuuden sosiaalisen ulottuvuuden 
ennen kaikkea riskiin ja niiden tunnistamisen nä-
kökulmasta. Ymmärtää sosiaalisen ulottuvuuden 
merkityksen kaikessa ihmisten ja organisaatioiden 
toiminnassa. Tuntee digitalisaation palveluiden so-
siaaliselle toiminnalle ja viestinnälle tarjoaman 
tuen muotoja ja osaa arvioida näitä palveluita 
myös turvallisuuden näkökulmasta. Ymmärtää krii-
sien ja konfliktien luonnetta ja sitä, kuinka ne ovat 
muuttuneet globaalin ympäristön muutoksen 
myötä. Tuntee strategia-ajattelun historiaa ja mo-
dernia strategia-ajattelua. Tunnistaa yhteiskunnan 
kompleksisuuden ja tunnistaa resilienssiajattelun 
merkityksen tällaisen yhteiskunnan turvallisuuden 
hallinnassa.  

Tiedostaa globaaliin turvallisuusympäristöön, sen 
turvaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen liitty-
viä eettisiä näkökohtia. Ymmärtää, että eri amma-
tillisissa ryhmissä ja kulttuureissa on erilaisia vaa-
timuksia turvallisuuteen ja strategiseen tieduste-
luun liittyen. Tiedostaa erilaisiin ratkaisuihin ja ky-
vykkyyksiin liittyviä kansainvälisoikeudellisia ja 
eettisiä näkökohtia. 

(B) Taidot Osaa hankkia turvallisuuteen ja strategiseen ana-
lyysiin liittyvää tietoa, tulkita tieteellisiä lähteitä ja 
analysoida hankkimaansa tietoa kriittisesti. Osaa 
suunnitella ja toteuttaa aikataulun mukaisesti pie-
nehkön tutkimusprojektin sekä raportoida sen eri 
vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti. Osaa ilmaista it-
seään ja argumentoida tieteellisesti sekä suulli-
sesti että kirjallisesti. Osaa tulkita, valita ja käyttää 
tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Osaa antaa ra-
kentavaa palautetta muiden tekemistä tutkimuk-
sista niiden eri vaiheissa. Osaa kehittää omaa 
osaamistaan maisteriohjelman alalla. 

Osaa soveltaa turvallisuuteen ja strategiseen ana-
lyysiin liittyvää osaamista käytännön tilanteissa 
turvallisuuden erilaisten ulottuvuuksien analysoin-
tiin. Osaa soveltaa turvallisuuden ja strategisen 
tiedustelun keskeistä käsitteistöä ja kehittämisme-
netelmiä alan kehittämiseen ja arviointiin. Osaa ar-
vioida monipuolisesti ja laajasti erilaisten toiminta-
mallien ja ratkaisujen turvallisuutta sekä tehdä pe-
rusteltuja päätöksiä ja johtaa strategisesti turvalli-
suuden kehittämistä globaalissa ja verkottuneessa 
sosio-teknisessä ympäristössä. Ymmärtää turvalli-
suuden laajasti yli organisaatio- ja toiminnallisten 
rajojen. Etsii turvallisuuteen ja strategiseen ana-
lyysiin liittyvää uusinta tietoa, arvioi tietolähteitä 
kriittisesti ja soveltaa hankittua tietoa päätöksente-
ossa. Ymmärtää ja osaa tulkita turvallisuuteen ja 
strategiseen analyysiin liittyviä määritelmiä, lain-
säädäntöä, standardeja ja ohjeita. Seuraa maiste-
riohjelman alan kehitystä sekä kehittää omaa alan 
asiantuntemustaan. Osaa viestiä turvallisuuden ja 
strategisen analyysin alalla hyvin eri tahojen ja si-
dosryhmien kanssa eri muodoissa oman äidinkie-
lensä lisäksi ainakin yhdellä, mieluiten useam-
malla vieraalla kielellä. 
 

Kykenee monipuoliseen vuorovaikutukseen yli or-
ganisaatio- ja ammatillisten rajojen myös muiden 
kulttuurien edustajien kanssa ja ainakin yhdellä 
(mutta mieluiten useammalla) vieraalla kielellä. 
Osaa toimia vastuullisesti, aloitteellisesti ja reflek-
siivisesti erilaisten ryhmien jäsenenä ja johtajana 
ryhmän tavoitteiden määrittelemiseksi ja niiden 
saavuttamiseksi. Osaa hyödyntää tarkoituksen-
mukaisesti erilaisia viestintävälineinä toimiakseen 
nykyisessä modernissa verkostoyhteiskunnassa. 
Osaa arvioida digitaaliseen tietoon ja sen suojaa-
miseen sekä verkon ja sen erilaisten palveluiden 
käyttöön liittyviä turvallisuuteen liittyviä, lainsää-
dännöllisiä ja kulttuurisia rajoitteita. Pystyy osallis-
tumaan turvallisuuteen liittyvien strategioiden ja 
vastaavien suunnitelmien ja toimintaohjelmien laa-
timiseen.  

Osaa eritellä globaaliin turvallisuusympäristöön 
liittyviä eettisiä kysymyksiä, etsiä niihin liittyviä rat-
kaisumalleja ja soveltaa näitä malleja tarkoituksen-
mukaisesti. Pystyy tuomaan asiantuntemustaan 
osaksi kriisien ja konfliktien ratkaisemista. Noudat-
taa niin tutkimustyössään kuin muussakin toimin-
nassaan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita 
ja käytänteitä. Osaa arvioida turvallisuutta ja stra-
tegista tiedustelua ja niihin liittyviä ratkaisuja glo-
baalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityk-
sen kannalta. 

(C) Asenteet Ymmärtää tieteellisen ajattelun, viestinnän ja tie-
donhankinnan merkityksen turvallisuuden ja stra-
tegisen analyysin kehittämisessä. Omaksuu tie-
teellisen lähestymistavan ongelmien ratkaisemi-
seen. On valmis vastaanottamaan ja hyödyntä-
mään muilta saamaansa palautetta oman työnsä 
ja toimintansa kehittämisessä. 
 

On valmis vastaanottamaan uusia haasteita, etsi-
mään ja soveltamaan uusia ideoita sekä sopeutu-
maan ympäristön ja työtehtävien jatkuviin muutok-
siin. On valmistautunut toimimaan stressaavissa ja 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa. On valmis kan-
sainväliseen kanssakäymiseen. 

Ymmärtää oman roolinsa ryhmän jäsenenä ja ryh-
mässä toimimisen merkityksen yhteisten päämää-
rien saavuttamiseksi. Haluaa oppia ymmärtämään 
erilaisia ammatillisia ja kulttuurisia ryhmiä. On mo-
tivoitunut ottamaan huomioon sosiaaliset näkökul-
mat turvallisuuden ja strategisen tiedustelun kehit-
tämisessä. 

Ymmärtää globaalin turvallisuusympäristöön liitty-
vien eettisten kysymyksien tärkeyden. Arvostaa ih-
misten erilaista osaamista, taipumuksia ja taitoja 
sekä erilaisia ammatillisia ja kulttuurisia taustoja. 
Ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa yhteiskun-
nan kehittämisessä turvallisuuden ja strategisen 
analyysin asiantuntijana. Ymmärtää ja ottaa huo-
mioon yksilöiden perusoikeudet suhteessa omaan 
työhönsä.  
 

(D) Kokemukset Hankkii turvallisuuteen ja strategiseen analyysiin 
liittyvää tietoa, tulkitsee tieteellisiä lähteitä ja ana-
lysoi hankkimaansa tietoa kriittisesti. Saa koke-
muksen pienehkön tieteellisen tutkimusprojektin 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. On antanut ra-
kentavaa ja ohjaavaa palautetta muiden työstä, 
toiminnasta ja niiden tuloksista. On toiminut moni-
puolisissa tieteellisissä työskentely- ja vuorovaiku-
tustilanteissa niin yksin kuin ryhmässäkin mahdol-
lisesti myös muiden tieteenalojen edustajien 
kanssa.  

On toteuttanut itse yksinkertaisia turvallisuuden 
analysoinnin ja strategisen tiedustelun toimenpi-
teitä. On arvioinut erilaisten kokonaisuuksien tur-
vallisuutta. On saanut kokemuksia toimimisesta 
stressaavissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa 
osana moniosaavaa ja -asenteista tiimiä.  

On saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta eri-
laisissa rooleissa niin ryhmän jäsenenä kuin johta-
janakin. On tutustunut erilaisiin ryhmätyötä tuke-
viin teknologisiin ratkaisuihin. On toiminut yhteis-
työssä erilaisesta ammatillisesta tai kulttuurisesta 
ympäristöstä tulevien henkilöiden kanssa. 

On joutunut pohtimaan ja tekemään päätöksiä tur-
vallisuuteen ja strategiseen analyysiin kytkeyty-
vistä eettisistä seikoista. On osoittanut halunsa ja 
kykynsä toimia eettisesti vastuullisesti niin tutki-
mus- kuin muussakin työssä sekä arvostavansa 
erilaisia ammatillisia ja kulttuurisia taustoja. 
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