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Hakuohje poliisi (ylempi AMK) -tutkintoon (suomenkielinen koulutus)
Tämä hakuohje täsmentää poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteita, jotka Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 10.12.2020. Valintaperusteet määrittelevät haun ja opiskelijavalinnan perusperiaatteet. Löydät valintaperusteet Polamkin verkkosivuilta ja intranetistä.
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Hakuaika
Hakuaika koulutukseen on 10.2.2021 – 24.3.2021.

Koulutuksen ajankohta


Poliisi (AMK) -muuntokoulutus: tammikuu 2022 – joulukuu 2022



Poliisi (ylempi AMK) -koulutus: tammikuu 2023 – joulukuu 2024

Ilmoitamme tarkemmat alkamisajat myöhemmin. Niille koulutukseen valituille, jotka aloittavat suoraan
ylemmän AMK-tutkinnon opinnot, voimme tarjota mahdollisuutta aloittaa poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutus 10.1.2022 alkavan koulutuksen kanssa, jos koulutuksessa on vapaita aloituspaikkoja.

Valinta-aikataulu


Kutsu valintakokeeseen: 26.3.2021



Ilmoittautuminen kokeeseen: 14.4.2021



Valintakokeen 1. vaihe (kirjallinen koe): 19.5.2021



Kutsu kokeen 2. vaiheeseen: viimeistään 29.6.2021



Poliisiyksikön/työpaikan lausunto Polamkissa: viimeistään 20.8.2021



Valintakokeen 2. vaihe (soveltuvuus): 31.8.–2.9.2021



Opiskelijavalintapäätös: 29.9.2021



Nimikirjanotteen toimittaminen: viimeistään 20.10.2021



Opiskelupaikan vastaanottaminen: marraskuun 2021 aikana, ilmoitamme tarkemman ajan
koulutukseen valituille.

Hakukelpoisuus
Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla on:


soveltuva aiempi koulutus
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vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalta tutkinnon suorittamisen
jälkeen.

Hakijan tulee täyttää hakukelpoisuusehdot hakuajan päättymiseen 24.3.2021 mennessä.
Poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen tavoitteena on turvata poliisin päällystötehtävissä tarvittavan
henkilöstön riittävyys. 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.
Ne poliisin peruskoulutuksen suorittaneet valitut, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, valitaan ensin
poliisi (AMK) -tutkinnon muuntokoulutukseen, jonka laajuus on 45 opintopistettä. Muuntokoulutus
alkaa alustavan suunnitelman mukaan tammi–helmikuussa 2022. Muuntokoulutuksen suorittamisen
jälkeen nämä henkilöt jatkavat ilman erillistä valintamenettelyä poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutukseen.
Ne hakijat, joilla on poliisin peruskoulutuksen lisäksi korkeakoulututkinto, valitaan suorittamaan
suoraan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Heille Polamk voi tarjota mahdollisuutta aloittaa
koulutus jo tammikuussa 2022, jos silloin alkavassa koulutuksessa on vapaita aloituspaikkoja.
Työkokemuksen kertyminen
Vaadittava vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalta kertyy seuraavien
työantajien palveluksessa:


Hätäkeskuslaitos



pelastustoimi



poliisi
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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 kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, Polamk purkaa valinnan.

Hakumenettely
Uusi hakujärjestelmä koulutukseen ei ole vielä valmistunut. Kunnes hakujärjestelmä on valmis, voit
hakea poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen
valinnat.polamk@poliisi.fi.
Ennen viestin lähettämistä tarkista hakukelpoisuutesi tästä ohjeesta ja poliisi (ylempi AMK) koulutuksen valintaperusteista.
Merkitse viestin aiheeksi Poliisi YAMK haku. Kirjoita viestiin yhteystietosi: sähköpostiosoite,
virka/työpaikka ja puhelinnumero. Älä lähetä sähköpostitse henkilötunnusta. Polamk toimittaa
sähköpostin lähettäneille hakuajan loppuun mennessä ohjeen hakemuksen täydentämiseksi.
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Poliisiyksikön lausunto
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 toinen hakijan työntekijänä tunteva päällystöön
kuuluva esimies.
Noudatamme lausuntopyyntömenettelyä soveltuvin osin poliisihallinnon ulkopuolisiin hakijoihin.

Aloituspaikkamäärä
Suomenkielisen poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen aloituspaikkamäärätavoitteena on 30 opiskelijaa.
Aloituspaikkamäärä sisältää sekä muuntokoulutuksen kautta että suoraan ylempään ammattikorkeakoulututkintokoulutukseen valittavat opiskelijat.
Valitsemme hakijat koulutukseen valintakokeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. 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 hakukelpoiset hakijat. Hakijat suorittavat kirjallisen kokeen
Polamkissa ja tarvittaessa Polamkin määrittelemissä muissa tiloissa. Ilmoitamme tiedon suorituspaikasta hakijalle.
Hakijan on ilmoittauduttava valintakokeeseen kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.
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Kirjallinen koe perustuu hakuohjeessa ilmoitettuun materiaaliin ja hakijan työelämässä hankkimaan
osaamiseen. Valintakoemateriaali ei saa olla esillä kokeessa. Kysymyksiin vastaaminen edellyttää
aineiston hyvää hallintaa ja ymmärtämistä sekä kykyä arvioida lukemaansa. Valintaperusteissa on
mainittu, että kokeessa voidaan jakaa aineistoa, jonka perusteella hakijan on vastattava esitettyihin
kysymyksiin. Tällä kertaa kokeeseen ei tule koetilanteessa jaettavaa materiaalia.
Valintakoemateriaali:


Hyppänen, Riitta (2013): Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita.



Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen ja Marko Viitanen (2020): Esitutkinta ja
pakkokeinot. Helsinki: Talentum. Luvut 3, 5 ja 8.



Poliisiyksiköiden analyysi- ja tiedustelutoimintojen järjestäminen, tehtävät ja vastuut: Poliisihallituksen määräys (annettu 19.12.2019), diaarinumero POL-2019-58976, ID-19307059.



Jyrki Virolainen & Petri Martikainen (2003): Pro & Contra – Tuomion perustelemisen keskeisiä
kysymyksiä. Helsinki: Talentum. Luku 2.



Klaus Helminen, Matti Kuusimäki ja Satu Rantaeskola (2012): Poliisilaki. Helsinki: Talentum.
Luvut 1, 2, 4 ja 5.



Timo Korander (2014): Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi: tutkimus New Yorkin rikoksentorjunnan uuskonservatiivimallista Suomessa. Väitöskirja, Turun yliopiston julkaisuja.
http://www.utupub.fi/handle/10024/99198

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. Pyydämme
toiseen vaiheeseen kutsutuilta hakijoilta tietoja heidän koulutustaustastaan, motivaatiostaan,
ajankäytöstään ja uratavoitteistaan.
Kokeen toisessa vaiheessa hyödynnämme työnantajan hakijasta antamaa lausuntoa ja hakijan
antamia tietoja koulutustaustastaan, motivaatiostaan, ajankäytöstään ja uratavoitteistaan. Emme
pisteytä lausuntoa tai hakijan antamia tietoja.

7 (7)

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä
ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Opiskelija, joka ei määräajassa vastaanota opiskelupaikkaa,
menettää opiskelupaikkansa.

Opetussuunnitelma
Voimassa olevat muuntokoulutuksen 2020–2022 ja poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen
lukuvuoden 2021–2022 opetussuunnitelmat ovat sekä Polamkin verkkosivuilla että intranetissä.

Ilmoittaminen työnantajalle
Polamk ei ilmoita hakijoiden ja valintakokeeseen osallistuvien nimiä työnantajalle. Hakijan tulee itse
ilmoittaa omalla työpaikallaan koulutukseen hakeutumisesta ja valintakokeeseen osallistumisesta.

Lisätietoja
Hakuprosessi ja valinnat:


Suunnittelija Kirsti Asunta, kirsti.asunta@poliisi.fi, p. 0295 483 706



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

Koulutuksen sisältö:


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



Koulutussuunnittelija Maija Ohvo, maija.ohvo@poliisi.fi, p. 0295 483 165

