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Hakuohje poliisi (ylempi AMK) -tutkintoon 2024 

Tämä hakuohje täsmentää poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteita, jotka Poliisiammatti-

korkeakoulun hallitus on hyväksynyt 30.11.2022. Valintaperusteet määrittelevät haun ja opiskelija-

valinnan perusperiaatteet. Löydät valintaperusteet Polamkin verkkosivuilta ja intranetistä. 
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Hakuaika 

Hakuaika koulutukseen on 10.1. klo 10.00–16.2.2023 klo 23.59.  

Koulutuksen ajankohta 

• Poliisi (AMK) -muuntokoulutus: tammikuu 2024 – joulukuu 2024 

• Poliisi (ylempi AMK) -koulutus: tammikuu 2025 – joulukuu 2026 

Ilmoitamme tarkemmat alkamisajat myöhemmin. Niille koulutukseen valituille, jotka aloittavat suoraan 

poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot, voimme tarjota mahdollisuuden aloittaa opinnot tammikuussa 

2024 alkavan poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen kanssa, jos koulutuksessa on vapaita aloituspaikkoja. 

Valinta-aikataulu  

• Kutsu valintakokeeseen: 23.2.2023 

• Valintakokeen 1. vaihe (kirjallinen koe): 21.3.2023 

• Kutsu kokeen 2. vaiheeseen: viimeistään 24.5.2023 

• Poliisiyksikön/työpaikan lausunto Polamkissa: viimeistään 10.8.2023 

• Valintakokeen 2. vaihe (soveltuvuus): 22.–24.8.2023 

• Opiskelijavalintapäätös: 15.9.2023 

• Nimikirjanotteen/koulu- ja työtodistusten toimittaminen: viimeistään 16.10.2023 

• Opiskelupaikan vastaanottaminen: 2.11.2023 

Hakukelpoisuus 

Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on: 

• soveltuva aiempi koulutus 

• vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalta tutkinnon suorittamisen 

jälkeen. 

Hakijan tulee täyttää hakukelpoisuusehdot hakuajan päättymiseen mennessä. 

Soveltuva korkeakoulututkinto poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen on poliisi (AMK) -tutkinto. 

Koulutukseen voivat hakea myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. 

Polamk päättää tapauskohtaisesti, onko hakijan suorittama muu korkeakoulututkinto soveltuva. Myös 

poliisin perustutkinnon tai muun aiemman poliisin peruskoulutuksen suorittaneet ovat hakukelpoisia. 

Poliisipäällystön tutkinnon tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaneet henkilöt eivät ole 

hakukelpoisia, koska he ovat jo suorittaneet työnantajan tukeman päällystökoulutuksen ja ovat sitä 

kautta päällystökelpoisia. 

Virantoimituksesta pidätetty ei ole hakukelpoinen virantoimituksesta pidättämisen aikana. 
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Ne poliisin peruskoulutuksen suorittaneet valitut, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, valitaan ensin 

poliisi (AMK) -tutkinnon muuntokoulutukseen, jonka laajuus on 45 opintopistettä. 

Ne hakijat, joilla on poliisin peruskoulutuksen lisäksi korkeakoulututkinto, valitaan suorittamaan 

suoraan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 

Työkokemuksen kertyminen 

Vaadittava vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalta kertyy seuraavien 

työantajien palveluksessa: 

• Hätäkeskuslaitos 

• pelastustoimi 

• poliisi 

• Puolustusvoimat 

• Rajavartiolaitos 

• Rikosseuraamuslaitos 

• Tulli 

Työkokemuksen laskemisessa hakijan on huomioitava seuraavat seikat: 

• Työkokemuksen tulee olla kertynyt vaaditun koulutuksen jälkeen. 

• Työkokemusvaatimuksen tulee olla kokonaisuudessaan täyttynyt hakuajan päättymiseen 

mennessä. 

• Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. 

• Osa-aikainen palvelussuhde muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 

täysmittaista (vähintään 7 tuntia) työpäivää vastaa yhtä kuukautta. 

• Poliisin peruskoulutukseen kuuluva työharjoittelu- ja kenttätyöskentelyjakso ei kerrytä 

työkokemusta. 

• Nimikirjaan merkittyjen virantoimituksen keskeytysten ajalta ei kerry vaadittavaa 

työkokemusta. 

• Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes olemme tarkastaneet hakukelpoisuuden täyttymisen. 

Tarkastamme kelpoisuuden vain koulutukseen ehdollisesti valituilta hakijoilta. Jos kelpoisuus-

vaatimukset eivät täyty, Polamk purkaa valinnan. 

Hakumenettely  

Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoon haetaan turvallisuusverkon koulutuskalenterin kautta. Poliisin intrassa 

hakulinkki on Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon sivulla (kategoriasta Osaaminen ja koulutus). Hakija, jolla 

ei ole pääsyä poliisihallinnon intraan, voi pyytää hakulomakkeen osoitteesta 

valinnat.polamk@poliisi.fi. 
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Aloituspaikkamäärä  

Suomenkielisen poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen aloituspaikkamäärätavoitteena on 40 opiskelijaa. 

Aloituspaikkamäärä sisältää sekä muuntokoulutuksen kautta että suoraan ylempään ammattikorkea-

koulututkintokoulutukseen valittavat opiskelijat. 

Valitsemme hakijat koulutukseen valintakokeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuus-

järjestyksessä. Jos kahden tai useamman hakijan yhteispistemäärä on sama, hakijoiden keskinäisen 

järjestyksen ratkaisee soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä. 

Polamk määrittelee hakujaksokohtaisesti valintakokeen vähimmäispistetason, jolla hakija voidaan 

valita koulutukseen. 

Valintakoe 

Kaksivaiheisen valintakokeen maksimipistemäärä on yhteensä 100 pistettä. Kirjallisesta kokeesta voi 

saada enintään 40 pistettä ja soveltuvuuden arvioinnista enintään 60 pistettä. 

1. vaihe: Kirjallinen koe 

Kutsumme kirjalliseen kokeeseen kaikki hakijat, jotka ovat hakiessaan ilmoittaneet olevansa 

hakukelpoisia. Hakijat suorittavat kirjallisen kokeen Polamkissa ja tarvittaessa Polamkin 

määrittelemissä muissa tiloissa. Ilmoitamme tiedon suorituspaikasta hakijalle. 

Kirjallinen koe perustuu hakuohjeessa ilmoitettuun materiaaliin ja hakijan työelämässä hankkimaan 

osaamiseen. Hakuohjeessa ilmoitettu valintakoemateriaali ei saa olla esillä kokeessa. Kysymyksiin 

vastaaminen edellyttää aineiston hyvää hallintaa ja ymmärtämistä sekä kykyä arvioida lukemaansa. 

Valintaperusteissa on mainittu, että kokeessa voidaan myös jakaa aineistoa, jonka perusteella hakijan 

on vastattava esitettyihin kysymyksiin. 

Valintakoemateriaali: 

• Fredman, Markku & Kanerva, Janne & Tolvanen, Matti & Viitanen, Marko (2020). Esitutkinta ja 

pakkokeinot. Helsinki: Talentum. Luvut 9 ja 10.  

• Helminen, Klaus & Rantaeskola, Satu & Kuusimäki, Matti (2012). Poliisilaki. Helsinki: 

Talentum. Luvut 2–5. 

• Kivivuori, Janne & Aaltonen, Mikko & Näsi, Matti & Suonpää, Karoliina & Danielsson, Petri 

(2018). Kriminologia: rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: 

Gaudeamus. Luvut 3, 5, 6 ja 7.  

• Rikosten esikäsittelytoiminta poliisissa: Poliisihallituksen ohje (annettu 2.1.2020), diaarinumero 

POL-2019-37438, ID-19165250. 

• Viitala, Riitta (2021). Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: 

Edita. Luvut 1, 3 ja 4. 

• Virolainen, Jyrki & Martikainen, Petri (2010). Tuomion perusteleminen. Helsinki: Talentum. 

Luvut 1–4. 
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2. vaihe: Soveltuvuuden arviointi 

Toisessa vaiheessa on hakijan soveltuvuuden arviointi. Soveltuvuuden arviointiin sisältyvät 

psykologiset testit, henkilökohtainen haastattelu ja simulaatiotehtävä. 

Kutsumme hakijat toiseen vaiheeseen kirjallisen kokeen tuloksen perusteella. Toiseen vaiheeseen 

kutsumme hakijoita enintään kaksi kertaa suunnitellun aloituspaikkamäärän verran. 

Työyhteisön lausunto ja ennakkotietolomake 

Polamk pyytää toiseen vaiheeseen kutsuttavista hakijoista lausunnon hakijoiden poliisiyksiköistä. 

Lähetämme lausuntopyynnön hakijan poliisiyksikön virkapostiin. Arvioinnin tasapuolisuuden 

varmistamiseksi kaksi henkilöä antaa hakijasta yhteisen lausunnon. Lausunnon antajina toimivat 

hakijan lähiesimies ja hakijan työntekijänä tunteva, päällystöön kuuluva, esimies. Noudatamme 

lausuntopyyntömenettelyä soveltuvin osin poliisihallinnon ulkopuolisiin hakijoihin. 

Pyydämme erillisellä lomakkeella toiseen vaiheeseen kutsutuilta hakijoilta tietoja mm. työhistoriasta ja 

opiskeluvalmiuksista. 

Kokeen toisessa vaiheessa hyödynnämme työnantajan hakijasta antamaa lausuntoa ja hakijalta 

ennakkoon pyydettyjä tietoja. Emme pisteytä lausuntoa tai hakijan antamia tietoja. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä 

ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Opiskelija, joka ei määräajassa vastaanota opiskelupaikkaa, 

menettää opiskelupaikkansa. 

Opetussuunnitelma 

Muuntokoulutuksen lukuvuoden 2020–2022 ja poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen lukuvuoden 

2022–2023 opetussuunnitelmat ovat Polamkin verkkosivuilla ja intrassa Sinetissä. 

Opetussuunnitelmia päivitetään parhaillaan. 

Ilmoittaminen työnantajalle 

Hakijan tulee itse huolehtia kokeeseen osallistumiseen liittyvistä järjestelyistä ja ilmoittamisesta 

työvuorosuunnitteluun. Valintakokeeseen osallistuminen ei ole työaikaa. 

Polamk voi toimittaa poliisilaitokselle hakijoiden nimet koejärjestelyihin ja työyhteisön 

lausuntopyyntöön liittyvissä asioissa. 

Polamk ilmoittaa koulutuksen valittujen tiedot poliisilaitoksille opiskelijoiden läsnä- ja 

poissaoloilmoittautumisten 2.11.2023 jälkeen. 
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Lisätietoja 

Hakuprosessi ja valinnat: 

• Suunnittelija Elina Antinmaa, elina.antinmaa@poliisi.fi, p. 0295 483 186 

• Suunnittelija Virve Haarla, virve.haarla@poliisi.fi, p. 0295 483 209 

• Opiskelijapalvelut/valinnat, valinnat.polamk@poliisi.fi, p. 0295 418 301 

Koulutuksen sisältö: 

• Koulutuspäällikkö Lotta Parjanen, lotta.parjanen@poliisi.fi, p. 0295 483 615 

• Koulutussuunnittelija Elisa Laatikainen, elisa.laatikainen@poliisi.fi, p. 0295 483 064  

mailto:elina.antinmaa@poliisi.fi
mailto:virve.haarla@poliisi.fi
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