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Tällä mallilomakkeella et voi hakea koulutukseen. Jos et voi käyttää nettihakua eli sinulla ei ole 
suomalaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, ota yhteys Polamkin opiskelijavalintoihin: 
valinnat.polamk@poliisi.fi. 

1. Henkilötiedot

Sukunimi Etunimet 

Kutsumanimi Henkilötunnus 

Oletko Suomen kansalainen? (hakuvaatimus) 

 Kyllä  En 

Asutko Suomessa? 

 Kyllä En 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Kotikunta 

Matkapuhelin Sähköposti 

Suostun siihen, että Polamk lähettää minulle valintaan liittyvät tiedotteet tai päätökset sähköiseen  hakijapalveluun. 

 Kyllä  En 

2. Koulutus

Tutkinto, jolla haet koulutukseen (valitse yksi) 

Yo-tutkinto 

Lukion oppimäärä (lähetä todistus ennen hakuajan päättymistä) 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto 

Aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen poliisin tutkinto 

Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 

korkeakouluopintoihin (lähetä todistus ja käännös siitä ennen hakuajan päättymistä) 

Tutkinnon nimi Tutkinnon suorituspäivämäärä 

Oletko uimataitoinen? (hakuvaatimus) 

 Kyllä   En 

Onko sinulla voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus? (hakuvaatimus) 

 Kyllä 

 

  Ei 

Ajokortin myöntämispäivämäärä:
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3. Terveydentila ja nuhteettomuus

Suostun toimittamaan tietoja terveydentilastani (lääkärintodistukset, lääkereseptit) sekä antamaan suostumukseni 
OmaKannassa oleviin tietoihini terveystarkastusta suorittavalle työterveyshuollon ammattihenkilöstölle.  

Suostun siihen, että työterveydenhuollon ammattihenkilöstö antaa Poliisiammattikorkeakoululle minua koskevat riittävät 
tiedot soveltuvuudestani ja terveydellisestä toimintakyvystäni koulutukseen hyväksymispäätöksen tekemiseksi. 

  Kyllä    En 

4. Lisätiedot

Voit kirjoittaa niitä lisätietoja, joita Polamkin opiskelijavalinnat erikseen sinulta pyytää.
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