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1 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Lain mukaan (1325/2014) yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat 

samanarvoisia riippumatta heidän iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kie-

lestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai am-

mattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, 

seksuaalisesta suuntautumisestaan ja muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Sukupuolten tasa-arvon toteutumista turvaa tasa-arvolaki (609/1986). Tasa-arvossa on 

kyse sukupuolten tasa-arvoisuuden tunnustamisesta ja tasapuolisten mahdolli-

suuksien luomisesta. Sen tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteet-

tiin tai sen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

2 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolinjaukset 
Poliisiammattikorkeakoulussa 

Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen Poliisiammattikorkeakoulun toimin-

nassa luo pohjaa paremmalle tasa-arvolle poliisissa ja yhteiskunnassa yleisesti. Poliisi-

ammattikorkeakoulu sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toi-

minnassaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, sekä vakiinnuttaa hallinto- ja toimin-

tatavat, joilla niitä edistetään asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.  

Poliisiammattikorkeakoulussa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaikilla on oikeus 

opiskella ja työskennellä hyvinvointia tukevassa yhteisössä ilman terveyttä tai turvalli-

suutta heikentäviä tekijöitä. Jokainen yhteisön jäsen on vastuussa siitä, että Poliisiam-

mattikorkeakoulussa toteutuu tasa-arvoinen, yhdenvertainen, oikeudenmukainen, tur-

vallinen, osallistava ja innostava työ- ja oppimisilmapiiri. Työtehtäviin tai opintoihin liitty-

vien näkemysten ilmaisemiseen kannustetaan. Poliisiammattikorkeakoulussa työsken-

televien ja opiskelevien tulee toimia ja viestiä poliisin arvojen mukaan yhdenvertaisesti 

ja tasa-arvoisesti. 

Suomen valtion virastona Poliisiammattikorkeakoulun tulee olla uskonnollisesti ja poliit-

tisesti neutraali. Vaikka jokaisen vakaumusta ja mielipiteen vapautta kunnioitetaan, 

henkilöstö ja opiskelijat eivät voi harjoittaa uskontoon tai vakaumukseen liittyvää toi-

mintaa virka-aikana tai opiskelussa, jos toiminta haittaa tehtävien hoitamista tai sen 
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tarkoituksena on vaikuttaa muuhun korkeakouluyhteisöön. Myös poliittisen toiminnan 

harjoittaminen virka-aikana tai opinnoissa ja poliittinen mainonta Poliisiammattikorkea-

koulun tiloissa tai alueella on kielletty.  

Opiskelijavalinnassa tai henkilöstön rekrytoinnissa hakijoiden uskonnolla, vakaumuk-

sella tai näihin verrattavalla henkilökohtaisilla mielipiteillä ei ole vaikutusta eikä niitä tie-

dustella henkilöiltä valintaprosessissa tai myöhemmin opintojen tai työn aikana. Poliisin 

virkapuvun kanssa uskonnollisen pukukoodin noudattaminen ei ole sallittua, mutta sivii-

liasua käytettäessä uskonnollisen pukukoodin noudattaminen on mahdollista, mikäli se 

ei vaikeuta henkilön tunnistamista. 

Poliisiammattikorkeakoulu kunnioittaa henkilöstön ja opiskelijoiden oikeutta järjestäytyä 

ja liittyä ammattiyhdistykseen. Poliisiammattikorkeakoulu turvaa henkilöstön valitse-

mien luottamushenkilöiden toimintaedellytykset ja mahdollistaa heille luottamustoimien 

hoitamisen sekä niihin liittyviin koulutuksiin osallistumisen. 

Suomi on kaksikielinen maa, ja kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta on tär-

keää, että poliisilla on hyvät valmiudet sekä suomen että ruotsin kielessä. Sisäiset asia-

kirjat laaditaan tarvittaessa sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Poliisiammattikorkeakoulun opetus perustuu opiskelijakeskeiseen oppimiseen ja erilai-

set oppimistyylit, osaamisen tarpeet ja oppimisvaikeudet otetaan huomioon. Saavutet-

tavuutta parannetaan jatkuvasti esimerkiksi lisäämällä verkko-opetusta ja sähköisiä 

opintokokonaisuuksia siltä osin kuin se on mahdollista. Moninaiset oppimis-, opetus- ja 

arviointimenetelmät edesauttavat osaamistavoitteiden saavuttamista. Ennalta julkaistut, 

selkeät ja avoimet arviointikriteerit edesauttavat yhdenvertaisuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Opetus tukee ja edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista, ja opetuksen 

yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota vakiintuneiden puhetapojen arviointiin. 
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3 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
arvioinnin menetelmät 
Poliisiammattikorkeakoulussa 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilannetta Poliisiammattikorkeakoulussa arvioidaan 

useilla eri menettelyillä: 

• Erittely miesten ja naisten sijoittumisesta eri tehtäviin: tasa-arvotilanteen arvi-
ointi 

• Kartoitus tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista: tasa-arvotilanteen 
arviointi 

• Opintojaksopalaute ja avoin palaute: yhdenvertaisuus-  ja tasa-arvotilanteen ar-
viointi 

• Henkilöstöbarometri (noin 3 vuoden välein): yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilan-
teen arviointi 

• Opiskelijabarometri (2 vuoden välein): yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen 
arviointi 

• Valmistuneiden tutkinto-opiskelijoiden palautekysely AVOP (joka vuosi): yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvotilanteen arviointi 

• Erilliset selvitykset (esim. Huotari, työterveyshuolto ym): yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvotilanteen arviointi 

• Sisäisten työryhmien toiminta (esim. Palkkatyöryhmä, Työsuojelutoimikunta, Yt-
toimikunta, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, Polamkin ja opiskelijakun-
nan yhteistyökokous): yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen arviointi 

 Menettelyiden tuottamaa tietoa on analysoitu Poliisiammattikorkeakoulun yhdenvertai-

suus ja tasa-arvotilanne -liitteessä, jonka tietoja on hyödynnetty tasa-arvoa ja yhden-

vertaisuutta edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden tunnistamisessa tähän suunnitel-

maan. 
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4 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet 
Poliisiammattikorkeakoulussa 

4.1 Henkilöstöpoliittiset tavoitteet 

Tavoite 1: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisuus vahvistuu 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Polamkin henkilöstö ja 
tutkinto-opiskelijat suorit-
tavat eOppivan Sukupuol-
ten tasa-arvo & yhdenver-
taisuus - Miksi ja miten? -
verkkokurssin. Verkko-
kurssi lisätään uuden 
henkilön perehdytysohjel-
maan. 

eOppivan tilastot 
(Polamk-tilastojen 
saanti edellyttää 
tunnuksen luo-
mista polamk.fi- ja 
edu.polamk.fi -
osoitteella) 

Henkilöstöasian-
tuntija ja koulu-
tuspäällikkö 

2020 ja 
jatkuva 

Poliisin eettistä koodistoa 
ja Polamk-yhteisön etiket-
tiä pidetään esillä ja niistä 
keskustellaan. 

Arviointi tavoite- ja 
kehityskeskuste-
luissa, henkilöstö-
barometri, opiske-
lijabarometri 

Rehtori ja esi-
miehet 
 

jatkuva 

Jokaisen asioiden valmis-
telijan, esittelijän ja pää-
töksentekijän tulee ottaa 
huomioon yhdenvertai-
suus ja tasa-arvo. 
 

Henkilöstöbaro-
metri 

Rehtori ja esi-
miehet, valmis-
telijat ja esitteli-
jät 
 

jatkuva 

Tavoite 2: Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat viestivät 

yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Jokainen kiinnittää eri-
tyistä huomiota omaan pu-
heeseensa ja tapaansa 

Henkilöstöbaro-
metri, avoin pa-
lautekanava 

Koko Polamkin 
henkilöstö 

jatkuva 
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Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

viestiä, ja karsii pois yh-
denvertaisuutta ja tasa-ar-
voa loukkaavat ilmaisut ja 
oletukset. 
 

Poliisiammattikorkeakou-
lun esimiehet toimivat esi-
merkkinä muille ja kiinnit-
tävät erityistä huomioita 
sukupuolineutraaliin, yh-
denvertaiseen ja arvosta-
vaan puheeseen. 
 

Henkilöstöbaro-
metri 
 

Rehtori ja esi-
miehet 

jatkuva  

Esimiehet valvovat ja 
puuttuvat epäasialliseen 
puheeseen. 
 

Henkilöstöbaro-
metri 
 

Rehtori ja esi-
miehet 

jatkuva 

Tavoite 3: Rekrytointi on monimuotoista 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Selvitetään Poliisihallituk-
sen kokemuksia anonyy-
mistä rekrytoinnista ja ko-
keillaan anonyymia rekry-
tointia myös Poliisiammat-
tikorkeakoulussa. 
 

Anonyymia rekry-
tointia on kokeiltu 
ja päätökset jat-
kotoimista on 
tehty kokeilun pe-
rusteella 

Hallintojohtaja 2020 
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Tavoite 4: Kaikilla on tasavertainen mahdollisuus horisontaaliseen ja ver-

tikaaliseen urakehitykseen sekä hakeutua johtaja- ja erikoisasiantuntija-

tehtäviin 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Kannustetaan työntekijöitä 
tasapuolisesti ottamaan 
vastaan uusia haasteita ja 
kehittämään omaa osaa-
mistaan. 

Naisten ja mies-
ten osuus eri-
koisasiantuntija-
tehtävissä (40.14 
- 40.18) 
 
Henkilöstön kou-
lutusrakenne 
 
Osaamisen kehit-
tämistä tarkastel-
laan myös osana 
henkilöstösuunni-
telman seurantaa 

Rehtori ja esi-
miehet 

jatkuva 

Käsitellään osaamisen ke-
hittämistä systemaattisesti 
vuosittain jokaisen kanssa 
joko osana tavoite- ja kehi-
tyskeskusteluja tai jollain 
muulla menettelyllä. Laadi-
taan esimiesten tueksi ohje 
osaamisen kehittämisen tu-
kemisesta.  

Käsitelty joko 
osana tavoite- ja 
kehityskeskuste-
luja tai jollain 
muulla menette-
lyllä 
 

Rehtori ja esi-
miehet 

vuosit-
tain, ta-
voite- ja 
kehitys-
keskuste-
lut / muu 
sovittava 
aikataulu 

Kannustetaan naisia ha-
keutumaan johtaja- ja eri-
koisasiantuntijatehtäviin ja 
seurataan vuosittain tilan-
netta.  
(31.12.2019 tilanne (naiset 
% / miehet %):  
johtajatehtävät 0% / 100% 
40.14 - 40.18: 24 % / 76%) 
 

Naisten ja mies-
ten osuus eri-
koisasiantuntija-
tehtävissä (40.14 
- 40.18) 
 
Naisten osuus 
johtajatehtävissä 

Rehtori ja esi-
miehet 

jatkuva 
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Tavoite 5: Varmistetaan palkkatasa-arvon toteutuminen Poliisiammattikor-

keakoulussa 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Tehdään anonyymi toi-
menkuviin perustuva teh-
tävä-/palkkakartoitus. Ver-
tailemalla toimenkuvia 
vaativuustasoihin voidaan 
varmistua siitä, että sa-
masta tai samanarvoi-
sesta työstä maksetaan 
samaa palkkaa. 
 

Kartoitus analy-
soidaan ja sen 
perusteella pää-
tetään tarvitta-
vista toimenpi-
teistä 

Hallintojohtaja 2021 

Tavoite 6: Syrjintä- ja häirintävapaa Poliisiammattikorkeakoulu 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Henkilöstön väliseen epä-
asialliseen käytökseen ja 
häirintään on nollatole-
ranssi ja siihen puututaan 
Epäasiallisen kohtelun eh-
käiseminen ja käsittely -
toimintaohjeen mukai-
sesti. 
 

Henkilöstöbaro-
metri 

Esimiehet ja 
henkilöstö 

jatkuva 

Jokainen huolehtii työyh-
teisötaidoistaan ja toimii 
vastuullisesti ja asiallisesti 
työyhteisössä Polamk-yh-
teisön etikettiä noudat-
taen. 
 

Henkilöstöbaro-
metri 

Esimiehet ja 
henkilöstö 

jatkuva 
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Tavoite 7: Polamkin kampus on esteetön ja verkkopalvelut ovat saavutet-

tavia 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Poliisiammattikorkeakoulu 
tilaa Senaatti-kiinteistöiltä 
toimitilojen esteettömyys-
kartoituksen. 

Senaatti-kiinteistöt 
analysoivat, val-
mistelevat yhdessä 
Polamkin kanssa 
muutosesitykset. 

Teknisten pal-
veluiden pääl-
likkö 

2020 

Varmistetaan, että tule-
vissa muutostöissä ote-
taan huomioon esteettö-
myys. 

Kaikkien tulevien 
muutostöiden 
suunnitelmissa ja 
toteutuksessa on 
otettu esteettö-
myys huomioon. 

Teknisten pal-
veluiden pääl-
likkö 

jatkuva 

Poliisiammattikorkeakou-
lun sähköiset palvelut täyt-
tävät saavutettavuusvaati-
mukset (Laki digitaalisis-
ten palvelujen tarjoami-
sesta, 306/2019) 

Polamkin internet-
sivujen sisällöt 
täyttävät saavutet-
tavuusvaatimukset 
23.9.2020 men-
nessä. 

Sisältöjen vas-
tuuhenkilöt, 
viestintäasian-
tuntija, laatu-
päällikkö 

2020 

4.2 Koulutustoiminnan tavoitteet 

Tavoite 1: Opiskelijoiden tietoisuutta lisätään mahdollisuudesta tehdä tut-

kintolautakuntaan oikaisuvaatimus sekä arviointiin että hyväksilukuihin 

liittyvissä asioissa. 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Lisätään oikaisumahdolli-
suudesta konkreettista 
opiskelijaläheistä tietoa 
opiskelijan oppaaseen, 
opinnäytetyöohjeistuk-
seen ja muihin soveltuviin 
ohjeisiin. 
 

Oikaisumahdolli-
suudesta on kat-
tavasti tietoa eri 
ohjeissa 

Kunkin ohjeen 
vastuuhenkilö 

2020 
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Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Viestitään opiskelijoille oi-
kaisumahdollisuudesta 
monipuolisesti  

Oikaisumahdolli-
suudesta on vies-
titty opiskelijoille 
eri kanavien 
kautta. 

Opintoasianpääl-
likkö 
 
Opettajat 
 
Opinto-ohjaaja 

jatkuva 

Tavoite 2: Opiskelijarekrytointi ja -valinnat tukevat monimuotoisuutta ja 

kaikilla hakijoilla on tasavertainen mahdollisuus tulla valituksi poliisikou-

lutukseen ja poliisin johtamiskoulutukseen 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Eri sukupuolia kannuste-
taan hakeutumaan polii-
sialipäällystö- ja poliisi 
(ylempi AMK) -koulutuk-
seen. Tehdään yhteistyötä 
Poliisihallituksen ja polii-
siyksiköiden kanssa. Pyri-
tään saamaan asia pääl-
likköpäiville käsiteltäväksi. 
 

Hakijoiden mää-
rän ja sukupuolija-
kauman seuranta  
 
 

Rehtori ja koulu-
tuksen johto 

2021 

Selvitetään mahdollisuutta 
lisätä valintakoeosioiden 
anonyymiä arviointia ja oi-
kaisuvaatimusten anonyy-
mia käsittelyä. 

Anonyymi arviointi 
on käytössä eri 
koulutusten valin-
noissa tarkoituk-
senmukaisessa 
laajuudessa 

Opintoasian-
päällikkö 
 

2021 

Valmistellaan ja toteute-
taan tukimateriaalia poliisi 
(AMK) -koulutuksen haki-
joille Polamkin verkkosi-
vuille. Otetaan valmiste-
lussa huomioon myös eri 
lähtökohdista tulevat haki-
jat (esim. oppimisvaikeu-
det, suomi toinen kieli).  
 

Polamkin verkko-
sivuilla on kaikille 
hakijoille käytän-
nön vinkkejä va-
lintakokeeseen 
valmistautumi-
sesta, hyvästä es-
seestä jne. 

Opiskelijarekry-
tointityöryhmän 
puheenjohtaja 

2021 
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Tavoite 3: Poliisiammattikorkeakoulun koulutukset ovat saavutettavia ja 

kaikki opiskelijat voivat toimia yhdenvertaisesti riippumatta henkilökohtai-

sista ominaisuuksista 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Kaikkien koulutusten 
suunnittelussa ja toteu-
tuksessa noudatetaan 
Erilaiset oppijat ja saavu-
tettavuus Poliisiammatti-
korkeakoulussa -ohjetta. 
 

Opiskelijabaro-
metri 
 
Valmistuneiden 
opiskelijoiden pa-
lautekysely 

Opetushenki-
löstö 

jatkuva 

Selvitetään tarvetta ja 
mahdollisuutta opiskelijan 
kirjallisten suoritusten 
anonyymille arvioinnille 
esimerkiksi opiskelijanu-
meroa käyttämällä. 
 

Tehdään päätök-
set selvityksen 
perusteella. 

Opintoasiain-
päällikkö 

2021 

Tavoite 4: Syrjintä- ja häirintävapaa Poliisiammattikorkeakoulu 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

Selvitetään mahdolli-
suutta ja tarvetta toteut-
taa Polamkin opiskelijoille 
suunnattu eettinen ka-
nava epäasiallisen kohte-
lun ja väärinkäytösten il-
moittamiseen ja näkyville 
saamiseen. Mikäli eetti-
nen kanava toteutetaan, 
se noudattaa samoja pe-
riaatteita kuin poliisihallin-
non vastaava kanava 
(vahva tunnistautuminen, 
kaikki ilmoitukset kirjaa-
moon, josta ne siirretään 

Tehdään päätök-
set selvityksen 
perusteella. 

Poliisiammatti-
korkeakoulun tie-
tohallintopääl-
likkö, lakimies ja 
kirjaamo 

2020 
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Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aikataulu 

oikeusyksikön käsiteltä-
viksi). 
   

Poliisiammattikorkeakou-
lussa on syrjinnälle ja 
häirinnälle nollatole-
ranssi. Laaditaan opiske-
lijoille häirinnän ja epä-
asiallisen käyttäytymisen 
vastainen toimintaohje ja 
otetaan se käyttöön. 

Toimintaohje on 
laadittu, vahvis-
tettu ja sen mu-
kaan toimitaan. 
Toimintaohjetta 
päivitetään sään-
nöllisesti. 
 
Opiskelijabaro-
metri 
 
Valmistuvien 
opiskelijoiden pa-
lautekysely 
(AVOP) 

Opinto-ohjaaja ja 
koulutusjohtaja 

2020 
(ohje) 
 
jatkuva 

Tavoite 5: Poliisitoiminnan työtä, taktiikoita, välineitä ja varusteita tulee 

kehittää ja valita niin, etteivät ne estä molempia sukupuolia valitsemasta 

hälytys- ja valvonta- sekä johtamistehtäviä poliisissa. 

Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

Viestitään tasa-arvotutki-
mus poliisissa 2018 -jul-
kaisun johtopäätöksistä. 
Avataan keskustelu siitä, 
miten tasapainottaa 
muun muassa voiman-
käytön ja poliisitoiminnan 
johtamisen epätasaista 
sukupuolijakaumaa. 
  

Keskustelu poliisi-
taustaisen opetus-
henkilöstön kes-
ken on käyty 
osaamisaluepääl-
liköiden johdolla. 
Keskustelun tulok-
sista ja keinoista 
tukea eri suku-
puolten hakeutu-
mista poliisitoimin-
nan eri tehtäviin 
raportoidaan 
osana yhdenver-
taisuus- ja tasa-

Osaamis-
aluepäälliköt 
(operatiiviset val-
miudet, erityisval-
miudet ja Poliisi-
koiralaitos) 
 
Poliisitaustainen 
opetushenkilöstö 

2020 
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Toimenpiteet Arviointi ja seu-
ranta 

Vastuuhenkilö Aika-
taulu 

arvosuunnitelman 
seurantaa. 

Opetus toteutetaan suku-
puolineutraalisti, yhden-
vertaisesti ja arvosta-
vasti. 

Opiskelijabaro-
metri, tasa-ar-
voselvitykset, yh-
teistyökokoukset, 
avoin palaute 

Opetushenkilöstö jatkuva 
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