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Tavoitteena ammattitaito
Poliisilta edellytetään monitasoista osaamista, joka pohjaa poliisitoiminnassa yleisesti
hyväksyttyihin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Poliisiammattikorkeakoulun tehtävänä
on antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin
sekä tukea yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta.
Poliisi (AMK) -opinnot johtavat poliisialan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnon
yleisenä tavoitteena on, että opiskelija hankkii


laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet sisäisen turvallisuuden alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten;



edellytykset sisäisen turvallisuuden alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen;



valmiudet elinikäiseen oppimiseen;



riittävän viestintä- ja kielitaidon;



sisäisen turvallisuuden alaan liittyvän kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Poliisi (AMK) -tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika
on kolme vuotta. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia sekä itsenäisesti että
moniammatillisessa poliisityössä asiantuntijana ja kehittää poliisitoimintaa.
Kelpoisuusvaatimuksista poliisin virkoihin säädetään tarkemmin poliisin hallinnosta annetun asetuksen (359/1992) 16 §:ssä.
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Ammatillinen kasvu
Oppimisprosessin vaiheistumista selkiytetään ammatillisen kasvun etenemistä kuvaavilla opintovuositeemoilla. Opiskelu poliisi (AMK) -tutkinnossa on porrastettu kolmeen
vuositeemaan siten, että se mahdollistaa asiantuntijuuden asteittaisen syvenemisen.

Kuva 1. Opiskelijan ammatillinen kasvu

:
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Eurooppalainen ja kansallinen tutkintojen
viitekehys
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (European Qualifications Framework,
EQF) ja tutkintojen ja muun osaamisen kansallisessa viitekehyksessä tutkinnot on sijoittelu osaamisen perusteella tietylle vaativuustasolle. Suomi on sitoutunut EQFvaativuustasoluokitteluun. Laki (93/2017) ja asetus (120/2017) kansallisesta tutkintojen
ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä määrittelee tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittumisen eri vaativuustasoille.
Kullekin tasolle on kuvattu, mitä ko. tason saavuttanut opiskelija tietää, ymmärtää ja
pystyy tekemään. Osaamistasokuvauksia sovelletaan Polamkin opetussuunnitelmatyössä, osaamisprofiilien laadinnassa ja osaamisen arvioinnissa.
Kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä taso 6 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa. Tavoitteena on, että tasokuvaukset sekä yleiset kompetenssit sisällytetään integroidusti
opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Myös näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan
osana normaalia oppimisprosessiin liittyvää osaamisen arviointia.
Taso 6 (ammattikorkeakoulututkinnot, alemmat korkeakoulututkinnot)


Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden,
keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja
arvioiminen.



Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.



Hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden
hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.



Työskentelee itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä tai toimii yrittäjänä.



Johtaa monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita.



Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
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Vastaa oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.



Valmius elinikäiseen oppimiseen.



Toimii erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset ja eettiset näkökulmat.



Viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle
äidinkielellään.



Viestii ja on vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä sekä kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan ainakin yhdellä
vieraalla kielellä.

Lähde: Valtioneuvoston asetus (120/2017) kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä.

Yleiset ja ammatilliset kompetenssit
Poliisi (AMK) -tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijan tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitsemia valmiuksia. Yleiset työelämävalmiudet luovat perustan työelämässä
toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleisiä työelämävalmiuksia
ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen.
Poliisityössä ammatillinen asiantuntijuus muodostuu poliisityön ammatillisesta erityisosaamisesta, joka saavutetaan koulutuksen aikana. Poliisityön ammatilliset osaamisalueet ovat valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen, rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen,
yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen sekä poliisityötä tukeva osaaminen.

Yleiset kompetenssit
Oppimisen taidot
Opiskelija


osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan



osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti



kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

9

Eettinen osaaminen
Opiskelija


kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista



osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti



osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään



osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita



osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita



kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisille
arvoille rakentuen.

Työyhteisöosaaminen
Opiskelija


osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia



osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa



osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä



kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa



osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa



kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.

Innovaatio-osaaminen
Opiskelija


kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen



osaa työskennellä projekteissa



osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa
tietoa ja menetelmiä



osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Kansainvälisyysosaaminen
Opiskelija


omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon



kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön



osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia.
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Ammatilliset kompetenssit
Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen
Opiskelija


osaa soveltaa valvonta- ja hälytystehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa
sekä perustella toimenpiteensä



osaa soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



osaa hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa
sekä toiminnan kohdentamisessa



osaa soveltaa ennalta estävän toiminnan menetelmiä ja työtapoja



kykenee johtamaan partion toimintaa ja operatiiviseen tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä.

Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen
Opiskelija


osaa soveltaa rikostorjunta- ja tutkintatehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä



osaa soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa rikostorjunta- ja tutkintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



osaa hyödyntää analysoitua tietoa tutkinnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja
toteuttamisessa



osaa selittää tutkinnan johtamiseen liittyvät keskeiset toiminnot ja syyttäjän
kanssa tehtävän esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa.

Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen
Opiskelija


osaa soveltaa poliisitoimintaa säätelevää keskeistä lainsäädäntöä oikeudenmukaisesti erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja perustella toimintansa



osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää poliisitoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen oman alansa tutkittua tietoa



kykenee toimimaan yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa



osaa analysoida ja reflektoida omaa toimintaansa sekä asenteidensa merkitystä
ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa.

Poliisityötä tukeva osaaminen
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Opiskelija


osaa käyttää päivittäisessä poliisityössä tarvittavia menetelmiä, välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti



osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä poliisialan että sen ulkopuoliselle yleisölle



osaa käyttää vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa ruotsin kieltä sekä vähintään
yhtä vierasta kieltä



osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman työssä vaadittavan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
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Taulukko 1. Poliisi (AMK) -tutkinnon kompetenssimatriisi
Ammatilliset ja yleiset kompetenssit,
jotka toteutuvat
opintojaksoilla

Valvontaja hälytys toimintaosaaminen

Rikostorjunta- ja
tutkintaosaaminen

Yhteiskunnallisen turvallisuuden
kehittämisosaaminen

Poliisityötä tukeva
osaaminen

Oppimisen taidot

Eettinen
osaaminen

Työyhteisöosaaminen

Innovaatio-osaaminen

Kansainvälisyysosaaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ruotsin kieli ja viestintä (AMK), 3 op

x

x

x

x

x

x

Suomen kieli ja viestintä (YH), 3 op

x

x

x

x

x

x

Englannin kieli ja
viestintä, 3 op

x

x

x

x

x

x

Orientoivat opinnot,
3 op
Poliisiviestintä, 3 op

x

Poliisiammattikorkeakoulu

x

•

polamk.fi

x

•

polamk@poliisi.fi

13

Ammatilliset ja yleiset kompetenssit,
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Valvontaja hälytys toimintaosaaminen

Rikostorjunta- ja
tutkintaosaaminen

Yhteiskunnallisen turvallisuuden
kehittämisosaaminen

Poliisityötä tukeva
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Oppimisen taidot

Eettinen
osaaminen

Työyhteisöosaaminen

Innovaatio-osaaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Liikuntakasvatus ja
fyysinen toimintakyky,
3 op
Poliisi, yksilö ja yhteiskunta, 4 op

x

Ajotekniikka ja -taktiikka, 3 op

x

Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikka,
8 op

x

Valvonta ja hälytystoiminnan perusteet,
3 op

x

x

x

x

x

x

x

x

Liikenneturvallisuus,
7 op

x

x

x

x

x

x

x

x
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Kansainvälisyysosaaminen

x

x

Ammatilliset ja yleiset kompetenssit,
jotka toteutuvat
opintojaksoilla

Valvontaja hälytys toimintaosaaminen

Rikostorjunta- ja
tutkintaosaaminen

Yhteiskunnallisen turvallisuuden
kehittämisosaaminen

Poliisityötä tukeva
osaaminen

Oppimisen taidot

Eettinen
osaaminen

Työyhteisöosaaminen

Innovaatio-osaaminen

Kansainvälisyysosaaminen

Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen, 14 op

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rikostorjunnan perusteet, 3 op

x

x

x

x

x

x

Esitutkinta, 15 op

x

x

x

x

x

x

x

Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta,
12 op

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poliisin lupavalvonta,
3 op

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen
perusteet, 6 op
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Ammatilliset ja yleiset kompetenssit,
jotka toteutuvat
opintojaksoilla

Valvontaja hälytys toimintaosaaminen

Rikostorjunta- ja
tutkintaosaaminen

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot,
7 op
Ammatillista osaax
mista edistävä harjoittelu, 55 op

x

Yhteiskunnallisen turvallisuuden
kehittämisosaaminen

Poliisityötä tukeva
osaaminen

Oppimisen taidot

Eettinen
osaaminen

Työyhteisöosaaminen

Innovaatio-osaaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opinnäytetyö*, 15 op

* Opinnäytetyössä toteutuu opinnäytetyön aiheen mukaan eri ammatillisia ja yleisiä kompetensseja
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Kansainvälisyysosaaminen

x

Pedagogiset linjaukset opetussuunnitelman
taustalla
Poliisiosaamisella tulevaisuuden turvallisuutta
Meillä yhdistyvät vahva poliisiosaaminen, korkeakoulutus ja niiden vaatimat tiedot, taidot ja asenteet. Koulutamme sisäisen turvallisuuden ja johtamisen asiantuntijoita, jotka
toimivat eettisesti ja oppivat uutta läpi työuransa.
Vastaamme tulevaisuutta ennakoivalla koulutuksella poliisiin kohdistuviin odotuksiin ja
toimintaympäristön muutokseen. Kokeilemme rohkeasti uutta. Kannustamme osallistumaan työelämän käytäntöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.
Rakennamme yhteistä käsitystä koulutustoiminnastamme ja varmistamme syvällisen
oppimisen sekä hyvinvoivan korkeakouluyhteisön. Tuemme opiskelu- ja työkykyä oppivan organisaation periaattein.
Näin saavutamme tavoitteet
Tulevaisuuteen tähtäävä toiminta


Hyödynnämme ennakointi- ja toimintaympäristötietoa järjestelmällisesti koulutustoiminnan suunnittelussa.



Kehitämme osaamistavoitteita, sisältöjä, opetus- ja arviointimenetelmiä sekä
oppimisympäristöjä tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen pohjalta.



Vahvistamme työelämävastaavuutta henkilökierroilla ja muilla osaamisen kehittämisen menetelmillä.

Osaava korkeakouluyhteisö


Suunnittelemme ja toteutamme koulutukset linjakkaan oppimisen periaatteilla.



Rohkaisemme ajattelemaan, toimimaan, tutkimaan ja kokeilemaan luovasti.
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Arvostamme ja tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Vahvat kumppanuudet


Toimimme aktiivisesti opetusta ja opiskelua tukevissa koulutus-, tutkimus- ja viranomaisverkostoissa.



Kehitämme koulutustamme ja työelämää yhdessä kumppaniemme kanssa.



Tarjoamme monipuolisia opiskelija- ja henkilökuntavaihtoja sekä ristiinopiskelumahdollisuuksia.

Yhteiskunnallinen vastuu


Toteutamme kestävän kehityksen tavoitteitamme ja vahvistamme vastuullisuusosaamistamme.



Noudatamme opetuksen, tutkimuksen, avoimen tieteen ja poliisin eettisiä periaatteita.



Tuemme monenlaisia oppimisen tapoja.

Koulutustoimintamme periaatteet
Opiskelijakeskeisyys
Opiskelija on aktiivinen toimija. Otamme huomioon monenlaiset oppijat. Takaamme
luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin. Edistämme oppimista monipuolisilla opetusmenetelmillä, arviointikäytännöillä sekä autenttisilla ja digitaalisilla oppimisympäristöillä.
Rohkaisemme antamaan palautetta.
Yhteisöllisyys
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Opiskelemme, opetamme ja teemme työtä moniammatillisissa ryhmissä. Koulutustoimintamme rakentuu yhteisopettajuudelle. Kannustamme osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä uusien menetelmien kokeilemiseen. Otamme vastuuta omasta ja toistemme
hyvinvoinnista. Vahvistamme yhdessä vuorovaikutteista korkeakouluyhteisöä.
Osaamisperustaisuus
Koulutustoimintamme perustuu tutkintojen kansalliseen viitekehykseen. Varmistamme
osaamisperustaisilla opetussuunnitelmilla korkeakoulutasoisuuden, työelämäläheisyyden sekä ammatillisten ja yleisten kompetenssien kehittymisen.
Jaettu pedagoginen johtajuus
Pedagoginen johtajuus on meillä jaettua. Edistämme toimijoiden yhteistyötä ja kollegiaalisuutta. Tuemme ja ohjaamme koulutustoiminnan suunnittelua, kehittämistä ja arjen
opetustyötä. Johdamme osaamista, jonka avulla yksilö, tiimi ja koko organisaatio oppii,
kehittyy ja saavuttaa tavoitteet.

Kestävä kehitys poliisikoulutuksessa
Poliisin visio on: Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Poliisin tavoitteena on:


turvata arki ja pitää luottamus poliisiin korkeana



estää rikoksia ja häiriöitä ennalta



paljastaa ja selvittää tehokkaasti erityisesti vakavia rikoksia



tuottaa nykyaikaisia, turvallisia ja kehittyviä palveluita



tehdä yhteistyötä ja viestiä tehokkaasti.

Oikeudenmukaisuus, osaaminen, palvelu ja henkilöstön hyvinvointi ovat arvot, joiden
mukaan poliisi toimii. Poliisilla on vuonna 2019 vahvistettu eettinen koodisto.
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Kestävä kehitys jaetaan usein ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaalis-kulttuuriseen
ulottuvuuteen, jotka vaikuttavat toisiinsa (Rohweder L. ym. 2008)[1]. Koulutuksen ekologista kestävyyttä voidaan edistää esimerkiksi luonnonvaroja säästävillä opetusmenetelmillä, kuten verkko-opiskelulla tai simulaatioiden hyödyntämisellä. Taloudellinen kestävyys asettaa reunaehtoja poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Sosiaalis-kulttuurinen kestävyys on luonteva osa poliisikoulutusta ja sen sisältöjä. Se
näkyy mm. perus- ja ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisena niin koulutuksen sisällöissä kuin toteutuksessa. Poliisitoiminnan sosiaalis-kulttuurista ulottuvuutta mitataan säännöllisesti poliisibarometrilla, jonka tulokset kertovat
luottamuksesta poliisiin. Polamkin koulutus tukee etenkin sosiaalis-kulttuurisesti kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Tavoitteena on kouluttaa tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimivia poliiseja.

Osaamisperustainen opetussuunnitelma
Polamkin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet eli sen,
mitä opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena. Arviointi
kohdistuu oppimistuloksiin ja perustuu osaamistavoitteisiin. Arvioinnin periaatteista on
Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.
Opetusta ja opiskelua ohjaavana tekijänä ovat tavoitteellinen osaamisen kehittäminen,
oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten opintokokonaisuuksien rakentaminen.
Osaamisperustaisuuden piirteitä ovat mm. seuraavat:1


Opiskelijan itsearviointi on merkittävässä roolissa opintopolulla.

[1]

Rohweder Liisa, Virtanen Anne, Tani Sirpa, Kohl Johanna ja Arja Sinkko (2008) Näkökulmia
opetukseen ja oppimiseen. Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Luettavissa elektronisesti: valtioneuvosto.fi.
1

Alaniska, Hanna, Keurulainen Harri, Tauriainen Tiia-Mariia (toim.) 2019. Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 58/2019.
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Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan riippumatta siitä, missä, milloin tai miten
osaaminen on hankittu.



Koulutuksessa toteutuu henkilökohtaistetut ja yksilölliset opintopolut.



Opettajalla vahva rooli ohjaajana ja osaamisen tunnistajana.



Opetussuunnitelma rakentuu työelämärelevanteista osaamisalueista.



Osaamisalueet sisältävät opiskelijalähtöiset osaamistavoitteet.



Osaamistavoitteille on määritelty selkeät arviointikriteerit.



Puuttuvaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista voidaan hankkia ja täydentää eri tavoin.



Osaamista arvioidaan jatkuvasti, monipuolisesti ja monen arvioijan toimesta.

Opetussuunnitelman rakenne
Poliisi (AMK) -tutkinnon opinnot rakentuvat opintokokonaisuuksista, joita ovat


poliisityötä tukeva osaaminen (26 op)



valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen (24 op)



rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen (18 op)



yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen (32 op).

Opintokokonaisuudet muodostuvat kahdesta tai useammasta pakollisesta opintojaksosta, jotka sijoittuvat opinnoissa eri opintovuosille. Opintojaksoista perusopintoja on
yhteensä 19 opintopistettä ja ammattiopintoja 81 opintopistettä. Harjoittelun osuus
opinnoista on 55 opintopistettä ja opinnäytetyön 15 opintopistettä. Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon vapaasti valittavia opintoja vähintään 10 opintopistettä.
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Kuva 2. Opintokokonaisuudet ja opintojaksot poliisi (AMK) -tutkinnossa

Perusopinnot (19 op)
Perusopintojen aikana opiskelija hankkii laaja-alaisen yleiskuvan sisäisen turvallisuuden viranomaisten asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija perehtyy sisäisen turvallisuuden tehtäväalueen yleisiin
teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä hankkii työssä tarvittavan kielitaidon. Ajallisesti perusopinnot sijoittuvat pääosin ensimmäiseen opintovuoteen.
Perusopintoihin kuuluvat opintojaksot:


Orientoivat opinnot



Poliisiviestintä



Ruotsin kieli ja viestintä



Englannin kieli ja viestintä



Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky



Poliisi, yksilö ja yhteiskunta.
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Ammattiopinnot (81 op)
Ammattiopinnoissa opiskelija hankkii poliisin ammatin edellyttämän ydinosaamisen.
Opiskelija perehtyy sisäisen turvallisuuden keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että valmistuttuaan hän kykenee itsenäisesti työskentelemään sisäisen turvallisuuden asiantuntijatehtävissä ja osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Ajallisesti ammattiopinnot alkavat jo ensimmäisenä
opintovuotena ja jatkuvat opintojen loppuun saakka.
Ammattiopintoihin kuuluvat opintojaksot:


Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet



Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen



Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat



Liikenneturvallisuus



Ajotekniikka ja taktiikka



Rikostorjunnan perusteet



Esitutkinta



Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta



Poliisin lupavalvonta



Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet



Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot.

Harjoittelun (55 op) aikana opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen
kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja poliisitoiminnan
eri osa-alueilla. Harjoittelu alkaa toisen opintovuoden lopussa ja jatkuu kolmannelle
opintovuodelle.
Opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka
osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opinnäytetyöskentely sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen.
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Vapaasti valittavissa opinnoissa (10 op) opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja
laajentaa osaamistaan. Vapaasti valittavia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan suorittaa myös Poliisiammattikorkeakoulun ulkopuolella ja erikseen sovittavissa Poliisiammattikorkeakoulun kehittämishankkeissa sekä projekteissa. Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen sijoittuu pääosin kolmanteen opintovuoteen.

Opinto- ja osajaksojen opetus- ja
toteutussuunnitelmatiedot
Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinnosta ja vaadittavista opintosuorituksista.
Opetussuunnitelman hyväksyy Poliisiammattikorkeakoulun hallitus.
Opintojaksojen tarkempi sisältö ja toteutus kuvataan erillisessä toteutussuunnitelmassa, joka on oppilaitoksen intranetissä. Kunkin opintojakson vastuuopettaja yhdessä
opintojakson muiden opettajien kanssa suunnittelevat opintojakson toteutuksen.
Laajat opintojaksot voivat koostua useasta osajaksosta, joista on omat opetus- ja toteutussuunnitelmat eli ko. osajaksoa koskevat tarkemmat tiedot.
Opintojakson ja osajakson opetussuunnitelmatiedoissa on kuvattu


opintojakson laajuus



osaamistavoitteet



asiakokonaisuudet



vaadittavat suoritukset ja arviointi



arviointiasteikko



edeltävät opinnot.

Toteutussuunnitelmassa on kuvattu


opintojakson sisällöt



opintojakson toteutustavat



opiskelijan työmäärä



vaadittava kirjallisuus



arviointikriteerit



hyväksiluettavuus
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opettajatiedot.

Mikäli opinto- tai osajaksolla edellytetään läsnäoloa, se ilmoitetaan opinto- tai osajakson vaadittavissa suorituksissa. Luennoilla ei edellytetä läsnäoloa. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla kuitenkin edellytetään läsnäoloa, sillä opintojakson ensimmäisellä kerralla selvitetään opintojakson osaamistavoitteet, sisällöt, aikataulu, arviointi, työmäärä
sekä muut käytännön asiat. Myös harjoituksissa, seminaareissa ja harjoituksiin liittyvillä
tunneilla edellytetään usein läsnäoloa. Tarkemmat läsnäoloa edellyttävät tuntitiedot löytyvät Moodlesta.
Kirjallisten töiden sekä opinnäytetyön analysoimisessa käytetään plagioinnintunnistusohjelmaa.
Opetussuunnitelmasta ilmenee myös ne opinto- tai osajaksot, jotka edellytetään hyväksytysti suoritettaviksi ennen kuin opiskelija voi ilmoittautua tietyille opintojaksoille. Opetussuunnitelmassa on määritelty myös ne opinto- tai osajaksot, jotka tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.
Pääsäännön mukaan opetus järjestetään uusimman voimassaolevan opetussuunnitelman mukaan (Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosääntö 14.12.2016, 7 §).

Vapaasti valittavat opinnot
Poliisi (AMK) -tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja vähintään 10 opintopistettä.
Vapaasti valittavia opintojaksoja voi valita Poliisiammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta, joka vaihtelee lukuvuosittain. Vapaasti valittavia opintoihin
voi hakea neljä kertaa lukuvuodessa, aina periodin alussa. Osa opintojaksoista on jatkuvasti haettavissa olevia verkkokursseja. Osa opintojaksoista on kohdennettu tietylle
kurssille tai niihin hakautuminen edellyttää aikaisempia suorituksia (vrt. opetussuunnitelman kohta Edeltävät opinnot).
Vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa on myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille
suunnattuja opintojaksoja, joille tutkinto-opiskelijat voivat osallistua ja joista tiedotetaan
lukuvuoden aikana erikseen.
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Vapaasti valittavista opintojaksoista tiedotetaan intranetissä ja niiden opetus- ja toteutussuunnitelmat ovat nähtävillä Wilmassa. Lukuvuoden aikana voi tarjolle tulla myös
sellaisia opintojaksoja, joita ei ole mainittu opetussuunnitelmassa.
Myös muualla suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan
sisällyttää osaksi tutkintoa vapaasti valittaviin opintoihin. Sisällytettävien opintojen
osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta tutkinnon opintojaksoihin, mutta niiden on
oltava korkeakoulutasoisia ja vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista sekä tuettava poliisin ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelijan pitää hakemuksessaan
perustella, miten sisällytettävät opinnot tukevat poliisin ammatillista kehittymistä.

OPINTOKOKONAISUUDET JA
OPINTOJAKSOT
Poliisityötä tukeva osaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää päivittäisessä poliisityössä
tarvittavia menetelmiä, välineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti, viestiä hyvin suomen
kielellä kirjallisesti ja suullisesti sekä poliisialan että sen ulkopuoliselle yleisölle sekä
käyttää vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa ruotsin kieltä sekä vähintään yhtä vierasta
kieltä. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman
työssä vaadittavan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Poliisityötä tukeva osaaminen -opintokokonaisuus (26 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista:


Orientoivat opinnot (3 op)



Poliisiviestintä (3 op)



Ruotsin kieli ja viestintä (3 op)



Englannin kieli ja viestintä (3 op)



Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky (3 op)



Ajotekniikka ja -taktiikka (3 op)



Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat (8 op).
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Orientoivat opinnot (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suunnitella, arvioida, kehittää ja seurata omaa opiskeluaan suhteessa tutkintovaatimuksiin



käyttää tarjolla olevia mahdollisuuksia ja palveluja opiskelunsa tukena tarkoituksenmukaisesti, ohjeita ja määräyksiä noudattaen.

Asiakokonaisuudet


Opiskelijana Polamkissa



Oppimisympäristö



Poliisi (AMK) -tutkinto

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, verkkokurssit.



Henkilötietojen käsittely poliisissa ja Tietoturvallinen työskentely poliisissa, verkkokoulutukset, Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -verkkokurssi.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.
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Poliisiviestintä (3 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Vuorovaikutustaidot ja oman asiantuntijuuden
jakaminen poliisin työssä (1 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa



käyttää kirjoittamista oman toimintansa suunnittelun sekä dokumentoinnin välineenä.

Asiakokonaisuudet


Vuorovaikutus ja oman asiantuntijuuden jakaminen poliisin työssä

Vaadittavat suoritukset


Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Kirjoittaminen ja vuorovaikutustaidot
esitutkinnassa 1 (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kirjoittaa toista henkilöä haastattelemalla selkeän ja havainnollisen kertomuksen
ohjeiden mukaisesti



käyttää kirjoittamista tutkivan ajattelun välineenä



kirjoittaa tutkivaa tekstiä yhteistyössä toisen henkilön kanssa



esitellä ryhmän jäsenenä rikostapausta suullisesti ja sopivia havainnollistamiskeinoja hyödyntäen

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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antaa vertaispalautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta.

Asiakokonaisuudet


Kirjoittaminen ja vuorovaikutus esitutkinnassa

Vaadittavat suoritukset


Kirjalliset tehtävät: kertomusteksti ja tutkiva teksti.



Suulliset oppimistehtävät.



Itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Vuorovaikutustaidot ja oman asiantuntijuuden jakaminen poliisin työssä.

Osajakso 3. Kirjoittaminen ja vuorovaikutustaidot
esitutkinnassa 2 (0,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kirjoittaa tarkoituksenmukaisia, viimeisteltyjä kuulustelupöytäkirjoja ohjeita noudattaen



hyödyntää saamaansa palautetta.

Asiakokonaisuudet


Kirjoittaminen ja vuorovaikutus esitutkinnassa

Vaadittavat suoritukset


Kuulustelupöytäkirjan kirjoittaminen kuulustelun aikana.



Poliisina somessa -verkkokoulutus.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Kirjoittaminen ja vuorovaikutus esitutkinnassa 1.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Ruotsin kieli ja viestintä (3 op)
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen).
Taitotaso B1-B2.
Suullinen kielitaito: tyydyttävä (1–3) tai hyvä (4–5)
Kirjallinen kielitaito: tyydyttävä (1–3) tai hyvä (4–5)
Opiskelija saavuttaa opintojaksolla sellaisen ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen sekä
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Osajakso 1. Ruotsin kieli ja viestintä, suullinen (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käyttää ruotsin kieltä virkamieheltä vaadittavalla tasolla



viestiä suullisesti ammattialaansa liittyvissä kielenkäyttötilanteissa



kehittää ruotsin kielen taitoa osana omaa ammattitaitoaan.

Asiakokonaisuudet


Ruotsin kielen suullinen taito

Vaadittavat suoritukset


Suullinen ryhmätentti



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.

Arviointiasteikko
Suullinen kielitaito: tyydyttävä (1–3) tai hyvä (4–5).
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen).
Taitotaso B1-B2.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Opiskelija saavuttaa opintojaksolla sellaisen ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen sekä
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Edeltävät opinnot
Lähtötasotesti.
Ruotsin kielen valmentava kurssi (pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä).

Osajakso 2. Ruotsin kieli ja viestintä, kirjallinen (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käyttää toista kotimaista kieltä (ruotsi/suomi) virkamieheltä vaadittavalla tasolla



viestiä kirjallisesti ammattialaansa liittyvissä kielenkäyttötilanteissa



kehittää toisen kotimaisen kielen taitoa osana omaa ammattitaitoaan.

Asiakokonaisuudet


Ruotsin kielen kirjallinen taito

Vaadittavat suoritukset


Kirjallinen tentti.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.

Arviointiasteikko
Kirjallinen kielitaito: tyydyttävä (1–3) tai hyvä (4–5).
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen).
Taitotaso B1-B2.
Opiskelija saavuttaa opintojaksolla sellaisen ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen sekä
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Edeltävät opinnot
Lähtötasotesti.
Ruotsin kielen valmentava kurssi (pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä).

Englannin kieli ja viestintä (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käyttää englannin kieltä ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämällä tasolla



viestiä suullisesti ja kirjallisesti ammattialaansa liittyvissä kielenkäyttötilanteissa



kehittää englannin kielen taitoa osana omaa ammattitaitoaan.

Asiakokonaisuudet


Suullinen taito



Kirjallinen taito

Vaadittavat suoritukset


Suullinen ja kirjallinen tentti.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin ja niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin. Taitotaso B2.
Opintojaksolla opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen kirjallisen ja suullisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Edeltävät opinnot
Lähtötasotesti.
Englannin kielen valmentava kurssi (pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät läpäise
lähtötasotestiä).

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky (3
op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky 1 (1,5
op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


arvioida omaa henkistä ja fyysistä työkuntoaan sekä soveltaa erilaisia harjoitusmalleja niiden kehittämiseen.

Asiakokonaisuudet


Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky

Vaadittavat suoritukset


Testit, itsearviointi.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky 2 (1 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman, joka tukee poliisityön
asettamia vaatimuksia fyysiselle kunnolle ja terveydelle



arvioida omaa henkistä ja fyysistä työkuntoaan sekä kehittää niitä.

Asiakokonaisuudet


Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky

Vaadittavat suoritukset

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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Itsearviointi, oman harjoitusohjelman laatiminen, fyysiset testit.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky 1.

Osajakso 3. Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky 3 (0,5
op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suhteuttaa oman fyysisen toimintakykynsä poliisityössä tarvittaviin fyysisiin vaatimuksiin ja tietää miten kehittää omaa psyykkistä ja fyysistä työkykyänsä



suunnitella ja toteuttaa henkilökohtaisen kunto-ohjelman, joka tukee poliisityön
asettamia vaatimuksia fyysiselle kunnolle ja terveydelle sekä tietää erilaisia testimalleja fyysisen kunnon mittaamiselle.

Asiakokonaisuudet


Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky

Vaadittavat suoritukset


Testit, itsearviointi, oman harjoitusohjelman laatiminen.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky 1 ja Liikuntakasvatus ja fyysinen toimintakyky
2.

Ajotekniikka ja -taktiikka (3 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Osajakso 1. Poliisiauto työvälineenä ja ajoneuvojen tekniikka (1
op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tietää poliisiauton hallintalaitteet ja osaa tehdä päivittäisen huollon sekä tuntee
sen varusteet



osaa suorittaa ajoneuvon liikennekelpoisuuden.

Asiakokonaisuudet


Poliisiauto työvälineenä ja ajoneuvojen tekniikka

Vaadittavat suoritukset


Verkkotentti.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Ajotaito (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käsitellä ja kuljettaa poliisiautoa vaihtelevissa ajotilanteissa turvallisesti.

Asiakokonaisuudet


Poliisiauton käsitteleminen ja kuljettaminen erilaisissa ympäristöissä

Vaadittavat suoritukset


Verkkotentit, ajokokeet.



Harjoitusten hyväksytty suorittaminen.



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

35

Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat (8
op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osajakso 1. Voimankäyttö 1 (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tietää fyysisen voimankäytön opetetut tekniikat



osaa harjoitella turvallisesti fyysisen voimankäytön tekniikoita sekä käsirautojen,
OC-sumuttimen ja teleskooppipatukan käyttöä



osaa määritellä lievempiin voimankäyttövälineisiin ja niiden käyttöön liittyvät rajoitukset, riskit ja mahdolliset seuraukset



tietää ensiaputoimet OC-sumuttimen käytön osalta.

Asiakokonaisuudet


Fyysinen voimankäyttö



Lievemmät voimankäyttövälineet

Vaadittavat suoritukset


Fyysisen voimankäytön osaamisen näyttö 1.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Osajakso 2. Voimankäyttö 2 (2,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa soveltaa fyysisen voimankäytön tekniikoita erilaisissa oppimisympäristöissä



osaa hyödyntää käytössään olevia lievempiä voimankäyttövälineitä



osaa käsitellä virka-asetta turvallisesti ja osaa kehittää ampumataitoaan itsenäisesti



ymmärtää hyvän ja työturvallisen perustoiminnan merkityksen osana poliisitaktisia toimintamalleja voimankäyttötilanteissa



tietää oven murtamiseen käytettävät välineet ja tekniikat



ymmärtää henkilökohtaisten stressimekanismien merkityksen poliisityössä ja oppii tuntemaan niiden hallintaan liittyviä perusteita.

Asiakokonaisuudet


Fyysinen voimankäyttö



Lievemmät voimankäyttövälineet



Virka-ase



Taktiikka

Vaadittavat suoritukset


Virka-aseen osaamisen näyttö 1.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Voimankäyttö 1 -osajakso.

Osajakso 3. Voimankäyttö 3 (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•
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osaa soveltaa fyysisen voimankäytön tekniikoita voimankäyttötilanteissa ja tietää
fyysisen voimankäytön tekniikoihin liittyvät rajoitteet, riskit ja mahdolliset seuraukset



osaa huomioida sivullisten turvallisuuden pakkopysäytystilanteessa ja osaa käyttää piikkimattoa työturvallisesti



tunnistaa voimankäytön tilanteisiin liittyviä stressireaktioita ja osaa säädellä niitä.

Asiakokonaisuudet


Fyysinen voimankäyttö



Virka-ase



Taktiikka

Vaadittavat suoritukset


Virka-aseen osaamisen näyttö 2.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.



Opintojakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Voimankäyttö 2 -osajakso.

Osajakso 4. Voimankäyttö 4 (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


ymmärtää poliisimiehen toimintavelvollisuuden ja riskit äärimmäisissä toisen
hengen ja terveyden vaarantavissa tilanteissa sekä tietää hätäsuunnitelmatoimintamallin ja osaa toimia tilanteissa itsenäisesti



osaa käsitellä virka-asetta turvallisesti ja omaa hyvän ampumataidon



osaa käyttää fyysisen voimankäytön tekniikoita



tietää etälamauttimen käyttöön liittyvät toimintaperiaatteet ja riskit sekä osaa
käyttää etälamautinta.

Asiakokonaisuudet

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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•
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Fyysinen voimankäyttö



Lievemmät voimankäyttövälineet



Virka-ase



Taktiikka

Vaadittavat suoritukset


Fyysisen voimannäytön osaamisen näyttö 2.



Teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus.



OC-sumuttimen käyttäjäkoulutus.



Etälamauttimen käyttäjäkoulutus.



Virka-aseen osaamisen näyttö.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoilla.



Kaikki ennen harjoittelua vaadittavat suoritukset tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Voimankäyttö 3 -osajakso.

Valvonta- ja hälytysosaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot sekä kykenee toimimaan itsenäisesti valvonta- ja hälytystoiminnan asiantuntijatehtävissä.
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa


soveltaa valvonta-, hälytys- ja liikennetehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa sekä perustella toimenpiteensä



soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa sekä
toiminnan kohdentamisessa



soveltaa ennalta estävän toiminnan menetelmiä ja työtapoja

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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johtaa partion toimintaa ja operatiiviseen vaativaan tilanteeseen liittyviä alkutoimenpiteitä.

Valvonta- ja hälytystoimintaosaaminen -opintokokonaisuus (24 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista:


Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet (3 op)



Liikenneturvallisuus (7 op)



Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen (14 op).

Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet (3
op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suorittaman valvonnan työmuodot YJT:n ylläpitämiseksi



selittää poliisin ennalta estävän työn merkityksen ja ennalta estävän toiminnan
valtakunnalliset työmuodot



kuvata millaisia työmenetelmiä käytetään erilaisissa hälytys- ja valvontatehtävissä



viranomaisverkon (Virve) käyttöä sääntelevät määräykset ja ohjeet



käyttää poliisin Virve-radiota valvonta- ja hälytystehtävissä sekä moniviranomaistehtävissä.

Asiakokonaisuudet


Valvontatoiminnan perusteet



Hälytystoiminnan perusteet



Poliisin ennalta estävä toiminta

Vaadittavat suoritukset


Tentit, osaamisen näyttö.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja seminaarissa.



Opintojakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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•
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Liikenneturvallisuus (7 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Liikennesäännöt ja ajo-oikeus (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa selittää inhimillisten resurssien merkityksen liikennehavaintojen ja liikennekäyttäytymisen taustalla



osaa selittää keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät



ymmärtää liikenneturvallisuustyön osana ennalta estävää työtä



tuntee ajokorttiluokat



tunnistaa liikenneanalyysin työkaluja ja menetelmiä



osaa soveltaa liikenteeseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä.

Asiakokonaisuudet


Tietojohtoisuus ja ennalta estävyys liikenneturvallisuustyössä



Liikenneturvallisuustyön tavoitteet



Liikennepsykologia



Ajokortit ja ajo-oikeus



Liikennesäännöt ja liikenteen ohjauslaitteet

Vaadittavat suoritukset


Ryhmätentti, oppimistehtävät ja seminaari.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja seminaarissa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Osajakso 2. Liikennerikostutkinta ja liikennevalvonta (3 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa suorittaa liikenneonnettomuuspaikkaan ja liikennejuopumukseen liittyvät
teknisen ja taktisen tutkinnan toimenpiteet ja hallitsee näiden asioiden ohjeet ja
määräykset



osaa soveltaa keskeisimpiä ajoneuvojen käyttöön liittyviä säännöksiä



tuntee keskeisimmät liikennerikosten tunnusmerkit.

Asiakokonaisuudet


Liikennerikostutkinta onnettomuustilanteissa



Liikennerikospaikan taltioiminen



Liikennejuopumusvalvonta ja -tutkinta



Ajoneuvolaki keskeisin osin



Ajoneuvojen käyttö tiellä



Ammattiliikenne



Valvontamuodot ja Road Policing



Ajokortti- ja ajoneuvorekisterit

Vaadittavat suoritukset


Tentti ja oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Liikennesäännöt ja ajo-oikeus -osajakso.

Osajakso 3. Liikennerikosoikeus (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tulkita ja soveltaa keskeisimpiä tieliikennesääntöjä

Poliisiammattikorkeakoulu
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soveltaa keskeisimpiä toimivaltaa luovia ja sitä rajoittavia sääntöjä sekä periaatteita tieliikenteessä



soveltaa tieliikennelainsäädäntöä kolari- ja valvontatilanteissa ja käyttää liikenteen rangaistusjärjestelmää



tulkita rikoslain yleisen osan säännöksiä ja soveltaa käytännössä esille tulevissa
tieliikennetapauksissa.

Asiakokonaisuudet


Liikennerikosjärjestelmä



Liikennerikosten soveltamisala



Ennalta-arvattavuus ja luottamus liikennerikostutkinnassa



Liikennerikokset: tahallisuus, tuottamus



Liikenteen erityisryhmät liikennerikostutkinnassa



Toimivaltuudet liikenteen valvonnassa



Vakava piittaamattomuus



Ajokorttirekisteri



Kokoavat harjoitukset

Vaadittavat suoritukset


Tentti, oppimistehtävät ja harjoitukset.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Liikennesäännöt ja ajo-oikeus sekä Liikennerikostutkinta ja liikennevalvonta -osajaksot.

Operatiivinen kenttätoiminta ja sen
johtaminen (14 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•
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Osajakso 1. Poliisin viesti- ja johtamisjärjestelmät (1 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käyttää valvonta- ja hälytystoiminnassa tarvittavia tieto-, viesti- ja johtamisjärjestelmiä.

Asiakokonaisuudet


Poliisin kenttäjärjestelmän (POKE) operatiivinen käyttö



Viranomaisradioverkko (Virve) ja poliisin kenttäjärjestelmä (POKE) johtamisen
välineenä



Hälytysprosessi



Poliisitaktiikan soveltaminen tehtävälähtöisesti



Poliisin johto- ja tilannekeskustoiminta



Hätäkeskustoiminta ja -tietojärjestelmä



Moniviranomaistoiminta

Vaadittavat suoritukset


Osaamisen näyttö (näyttökoe).



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 2. Ensiapu (1 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa tehdä ensiarvion ja arvioida potilaan kunnon



tunnistaa tavallisimmat sairauskohtaukset



pystyy antamaan potilaalle hätäensiapua.

Asiakokonaisuudet

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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Ensiarvio ja potilaan tutkiminen



Tavallisimmat sairauskohtaukset



Taktinen hätäensiapu



EA 1:n suorittaminen

Vaadittavat suoritukset


Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 3. Hälytystehtävät ja valvonta 1 (5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa toimia poliisipartiossa eri rooleissa



ymmärtää tilanne- ja riskiarvion merkityksen poliisin eri tehtävillä ja osaa ottaa
työturvallisuusnäkökohdat huomioon



hallitsee erilaisia vuorovaikutuksen taitoja kohtaamistilanteissa



osaa toimia perusluonteisissa valvonta- ja hälytystehtävissä sekä perustella niihin liittyvät toimivaltuudet (esim. kotihälytystehtävät)



osaa käyttää poliisin tiedustelujärjestelmää (POTI).

Asiakokonaisuudet


Poliisitaktiikka



Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT:n) ylläpito



Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu



Kotihälytystehtävät



Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta (kentän osuus)



Mielenterveyshäiriöt ja poliisin toiminta



Poliisin tiedustelujärjestelmä (POTI)

Poliisiammattikorkeakoulu
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Vaadittavat suoritukset


Verkkotentti, harjoitusten valmisteluihin liittyvät ryhmätehtävät.



POTI-peruskäyttäjäkoulutus, verkkokoulutus.



Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetut säädökset, verkkokoulutus
(ns. Putkalaki).



Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta (kenttä), verkkokoulutus.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoissa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 4. Hälytystehtävät ja valvonta 2 (5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tuntee poliisin operatiivisen johtamisjärjestelmän ja osaa toimia useamman partion tehtävällä



tuntee poliisin etsintätaktiikat



osaa toimia perusluonteisissa valvonta- ja hälytystehtävissä sekä perustella niihin liittyvät toimivaltuudet



tunnistaa vaativia vuorovaikutustilanteita sekä niihin liittyviä toimintamalleja erityisosaajineen (mm. taktinen neuvottelu, kuolinviestin toimittaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon poliisiyhteistyö)



tuntee sakko- ja rikosprosessit ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Asiakokonaisuudet


Etsintätaktiikat



Monipartiotehtävät



Operatiivinen johtamisjärjestelmä



JV -valvonta



Sakkomenettely



Taktinen neuvottelu ja kuolinviestin toimittaminen

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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Vaadittavat suoritukset


Verkkotentti, harjoitusten valmisteluihin liittyvät ryhmätehtävät.



Sakkomenettely poliisissa, verkkokoulutus.



Edellytetään läsnäoloa lähiopinnoissa.



Osajakso tulee olla aloitettu ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet - ja Hälytystehtävät ja valvonta 1 -osajaksot.

Osajakso 5. Valvonnan ja hälytystoiminnan johtaminen (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa valvonta- ja hälytystoimintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



osaa hyödyntää analysoitua tietoa valvonta- ja hälytystoiminnan suunnittelussa
sekä sen kohdentamisessa



osaa toimia partionjohtajana ja tietää usean partion tehtävään (monipa) liittyvät
alkutoimenpiteet



suoriutuu operatiivisen tapauksen analyysiprosessista.

Asiakokonaisuudet


Kenttäjohtojärjestelmä ja tilannejohtaminen



Valvonnan yleinen johtaminen



Partion johtaminen



Vaativat tilanteet (vati)-, erityistilanteet (erti)- tms. suunnitelmat



Valvontateeman suunnittelu ja toteuttaminen

Vaadittavat suoritukset


Tentti, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.

Arviointiasteikko

Poliisiammattikorkeakoulu
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Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot sekä kykenee toimimaan itsenäisesti rikostorjunnan ja -tutkinnan asiantuntijatehtävissä.
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa


soveltaa rikostorjunta- ja tutkintatehtäviin liittyvää tieto-, taito- ja arvoperustaa
sekä perustella toimenpiteensä



soveltaa toimintamenetelmiä ja -tapoja erilaisissa rikostorjunta- ja tutkintatilanteissa sekä arvioida niiden vaikuttavuutta



hyödyntää analysoitua tietoa tutkinnan suunnittelussa, suuntaamisessa ja toteuttamisessa



selittää tutkinnan johtamiseen liittyvät keskeiset toiminnot ja syyttäjän kanssa
tehtävän esitutkintayhteistyön merkityksen rikosprosessissa.

Rikostorjunta- ja tutkintaosaaminen -opintokokonaisuus (18 op) muodostuu seuraavista
opintojaksoista:


Rikostorjunnan perusteet (3 op)



Esitutkinta (15 op)

Rikostorjunnan perusteet (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


selittää esitutkinnan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet, osalliset ja heidän oikeudet, yleiset säännökset sekä läsnäolon esitutkinnassa



selittää esitutkintapöytäkirjan rakenteen ja merkityksen rikosprosessissa

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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selittää julkisuuslainsäädännön peruskäsitteet



kirjata perusilmoituksen poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA)



määritellä teknisen tutkinnan merkityksen osana esitutkintaa.

Asiakokonaisuudet


Esitutkinnan perusteet



Esitutkinta osana rikosprosessia



Esitutkintapöytäkirja



Julkisuuslainsäädännön peruskäsitteet



Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA)



Johdatus tekniseen tutkintaan

Vaadittavat suoritukset


Tentit, näyttö, seminaari (essee, vertaispalaute ja vertaisarviointi, esitys).



Edellytetään läsnäoloa seminaarissa ja harjoituksissa sekä harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Opintojakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Esitutkinta
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Alkutoimet (2,5op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suorittaa rikospaikkatutkintaa



löytää ja taltioida käyttökelpoisia näytteitä (sormenjälkiä, jalkineenjälkiä, muotovaloksia, ruutisavunäytteitä, dna-näytteitä, lasi- ja maalinäytteitä, esineitä)



valmistaa laadukkaan valokuvaliitteen liikenne- ja omaisuusrikospaikalta

Poliisiammattikorkeakoulu
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suorittaa selkälinjamittauksen



suorittaa itsenäisesti henkilörekisteröinnin.

Asiakokonaisuudet


Dokumentointi



Näytetaltioinnit



Henkilörekisteröinti



Liikennerikospaikkatutkinta



Omaisuusrikospaikkatutkinta



Haasteet



Kokoava rikospaikkaharjoitus



Tietojärjestelmät

Vaadittavat suoritukset


Tentti, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Oppimistehtävät (dokumentointi, näytetaltioinnit, henkilörekisteröinti, omaisuusrikospaikkatutkinta ja kokoava rikospaikkaharjoitus) arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Rikostorjunnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 2. Kuulustelut (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa suorittaa alustavia puhutteluja ja kuulusteluja ohjeiden ja määräysten mukaisesti taktisen näkökulman huomioiden



ymmärtää lapsen kohtaamiseen liittyvät erityispiirteet



osaa käyttää poliisin lomakkeita.

Asiakokonaisuudet

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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Kuulustelupsykologia (sisältää alustavat puhuttelut)



Vuorovaikutus kuulusteluissa



Kuulusteluiden teoria (sisältää alustavat puhuttelut)



Lapsen kohtaaminen poliisitoiminnassa

Vaadittavat suoritukset


Tentti.



Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta -verkkokurssin hyväksytty suorittaminen.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Rikostorjunnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 3. Pakkokeinot ja tiedonhankinta (3,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


soveltaa vapauteen, omaisuuteen ja henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja



kuvata kyberturvallisuusympäristöä ilmiönä



selittää digitaalisen todistelun keskeisimmät asiat



toimia kybertoimintaympäristössä



käyttää poliisin käytössä olevia rekistereitä sekä avoimia lähteitä apuna esitutkinnassa



määritellä maassaolon edellytykset ja valvonnan keinot



kirjoittaa sakkomääräyksen.

Asiakokonaisuudet


Vapauteen, omaisuuteen ja henkilöön kohdistuvat pakkokeinot



Kyberrikollisuus



Tiedonhankinta



Ulkomaalaisten maassaoloedellytysten valvonta



Sakkomenettely

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

51

Vaadittavat suoritukset


Tentti, seminaarit, harjoitukset, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa seminaareissa, harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Rikostorjunnan perusteet -opintojakso.

Osajakso 4. Rikostyyppien erityispiirteitä (4,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suorittaa keskeiset taktiset ja tekniset tutkintatoimenpiteet tutkittavana olevan
asian selvittämiseksi



perustella tutkintatoimenpiteet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä perusja ihmisoikeuksien edellyttämällä tavalla



soveltaa toimintamenetelmiä eri rikostyyppien tutkintatilanteissa



arvioida valittujen toimintamenetelmien vaikuttavuutta



käyttää tietojärjestelmiä ohjeiden mukaisesti.

Asiakokonaisuudet
Osajakso koostuu kuudesta teemasta:
1. väkivalta ja kuolemansyy
2. rattijuopumus
3. omaisuusrikos
4. huumausainerikos
5. väärennökset
6. oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen esitutkinnassa.
Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.



Väkivalta ja kuolemansyy -teemassa kirjallinen tentti ja oppimistehtävä.

Poliisiammattikorkeakoulu
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Takavarikko - vakuustakavarikko - menettämisseuraamukset, verkkokoulutus.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Rikostorjunnan perusteet.
Esitutkinta -opintojakson osajaksot ”Kuulustelut” ja ”Pakkokeinot ja tiedonhankinta” tulee olla suoritettuna ennen osallistumista rattijuopumus-, omaisuusrikos- ja huumausainerikosteemoihin.

Osajakso 5. Tutkintatoiminnan johtaminen ja
esitutkintayhteistyö (2,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


selittää rikostorjunnan tehtävät ja rakenteet nykyisessä toimintaympäristössä



tunnistaa esitutkinnan keskeiset kumppanit ja sidosryhmät



määritellä oman roolinsa tutkintaryhmän jäsenenä



valita, perustella ja kirjata tavanomaiset esitutkinnan päätökset



suorittaa itsenäisesti tavanomaisen rikoksen esitutkinnan



analysoida kriittisesti esitutkintaprosessia



selittää esitutkinnan toimenpiteiden riittävän laadun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämällä tavalla osana rikosprosessia.

Asiakokonaisuudet


Rikostorjunnan organisoituminen



Työskentely tutkintaryhmän jäsenenä



Tutkinnan päätökset



Alaistaidot tutkintatehtävissä



Projektitutkinta



Esitutkintayhteistyö



Tutkinnan sidosryhmät



Esitutkinnan laatu

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

53



Seminaari



Esitutkinnan merkitys rikosprosessissa

Vaadittavat suoritukset


Tentit, seminaarit ja niihin liittyvät oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa seminaareissa, harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Rikostorjunnan perusteet -opintojakso.

Yhteiskunnallisen turvallisuuden
kehittämisosaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman
alansa tiedot yhteiskunnan turvallisuudesta, mihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmiin ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa


soveltaa poliisitoimintaa säätelevää keskeistä lainsäädäntöä oikeudenmukaisesti
erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja perustella toimintansa



suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää poliisitoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen oman alansa tutkittua tietoa



toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa



analysoida ja reflektoida oman toimintansa sekä asenteidensa merkitystä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa.

Yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämisosaaminen -opintokokonaisuus (32 op)
muodostuu seuraavista opintojaksoista:


Poliisi, yksilö ja yhteiskunta (4 op)



Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta (12 op)



Poliisin lupavalvonta (3 op)

Poliisiammattikorkeakoulu
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Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen perusteet (6 op)



Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (7 op).

Poliisi, yksilö ja yhteiskunta (4 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osajakso 1. Poliisi, yksilö ja yhteiskunta (3,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä poliisin toimintaympäristön, tehtävät, organisaation, arvot ja eettisen
perustan



analysoida ja reflektoida oman toimintansa sekä asenteidensa merkitystä ammatillisessa vuorovaikutustilanteessa



kohdata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä sekä arvioida monikulttuurisuuden
merkitystä poliisityössä yhteiskunnallisella tasolla



määritellä kriminologian peruskäsitteet ja rikollisuuden selitysteoriat sekä suomalaisen rikollisuuden peruspiirteet.

Asiakokonaisuudet


Poliisi, yksilö ja yhteiskunta

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät.



Edellytetään läsnäoloa seminaareissa.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Poliisin kansainvälisyysosaaminen (0,5 op)
Osaamistavoitteet

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

55

Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia työssään.

Asiakokonaisuudet


EU ja EU:n sisäisen turvallisuuden prioriteetit ja kuinka ne vaikuttavat Suomen
poliisin toimintaan



Kansainvälisen yhteisyön muodot ja mekanismit



Kansainvälistymisen mahdollisuudet poliisille ja sen henkilöstölle

Vaadittavat suoritukset


Verkossa suoritettavat oppimistehtävät, verkkotentti.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta (12
op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Johdatus oikeuteen (0,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet



luokitella oikeuslähteet



soveltaa oikeusnormeja yksinkertaiseen perustapaukseen



suorittaa itsenäisesti oikeudellista tiedonhakua



merkitä oikeuslähteet kirjallisissa oppimistehtävissä.

Asiakokonaisuudet


Oikeudellinen ajattelu

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Oikeudelliset käsitteet



Oikeuslähteet



Tiedonhaku

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Toimivaltajärjestelmän perusteet (3,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä poliisin toimivaltajärjestelmän keskeiset käsitteet, keskeiset toimivaltuudet, toimivaltuuksien rajoitusperiaatteet, perus- ja ihmisoikeuksien kytkeytymisen poliisin toimivallan käyttöön.

Asiakokonaisuudet


Poliisin tehtävät



Poliisin toimivallan perusteet



Perus- ja ihmisoikeudet, perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset poliisin työssä

Vaadittavat suoritukset


Tentti, oppimistehtävät.



Poliisi eläinsuojeluviranomaisena, verkkokoulutus.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Ei edellytetä.

Osajakso 3. Poliisitoiminnan laillisuus ja oikeusturva (0,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa tulkita keskeisiä toimivaltuussäännöksiä, soveltaa toimivaltuuksia konkreettisessa tapauksessa ja ratkaista toimivaltuuksien käyttöön liittyviä asioita



tietää voimankäyttöön ja hätävarjeluun liittyvät säännökset



tietää perusasiat virka-avusta, poliisitutkinnasta ja järjestyslain systematiikan.

Asiakokonaisuudet


Poliisin toimivallan yleiset säännökset, PolL 1 luku



Poliisin toimivaltuudet, PolL 2 luku



Koti- ja julkisrauha, RL 24 luku



Hätävarjelu, RL 4 luku



Poliisin laillisuusvalvonta ja oikeusturva

Vaadittavat suoritukset


Tentti, oppimistehtävät



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Toimivaltajärjestelmän perusteet -osajakso.

Osajakso 4. Rikosoikeuden yleiset opit (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä rikosoikeuden keskeiset käsitteet, periaatteet, rikosvastuun perustavat
ja poistavat seikat



soveltaa oikeusnormeja konkreettisessa tapauksessa ja ratkaista oikeudellisia
soveltamisongelmia.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Asiakokonaisuudet


Rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset, RL 1, 3-5 luvut



Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, RL 21 luku

Vaadittavat suoritukset


Tentit, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 5. Rikosten tunnusmerkistöt (2,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tulkita keskeisiä rikostyyppejä, soveltaa oikeusnormeja konkreettisessa tapauksessa ja ratkaista oikeudellisia soveltamisongelmia



määritellä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet.

Asiakokonaisuudet


Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä, RL 2, 2a, 2b, 2c, 6, 7 ja 8 luvut sekä
laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta ja laki sakon täytäntöönpanosta



Rikosten lajit, RL 2, 2a, 2b, 2c, 6, 7, 9, 15,16,17,20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, ja 50 luvut soveltuvin osin

Vaadittavat suoritukset


Tentti, verkkokurssit, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 6. Rikosprosessin perusteet (2 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä keskeiset rikosprosessioikeudelliset peruskäsitteet



määritellä keskeiset rikosprosessioikeudelliset rakenteet ja periaatteet



soveltaa rikosprosessioikeudellisia menettelysäännöksiä konkreettisessa tapauksessa perus- ja ihmisoikeussäännökset huomioiden



ratkaista oikeudellisia soveltamisongelmia



soveltaa rikosprosessioikeuden säännöksiä ja ratkaista rikosten näyttöön liittyviä
soveltamisongelmia, erityisesti todistelun kannalta



määritellä ja soveltaa rikosprosessioikeudellisia menettelysäännöksiä esitutkinnassa, rikosprosessin valmistavana vaiheena.

Asiakokonaisuudet


Rikosprosessin kulku sekä esitutkintaa, syyttäjätoimintaa ja tuomioistuinmenettelyä koskevat säännökset ensisijaisesti opiskelijan oman työn ja rikosprosessin
asianosaisten näkökulmasta

Vaadittavat suoritukset


Tentti, essee.



Esitutkintalaki, verkkokoulutus.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 7. Oikeudenmukainen rikosprosessi (0,5 op)
Osaamistavoitteet

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tulkita ja soveltaa rikoksen asianomistajan suojelutarpeen määrittämiseen liittyvät käsitteet



tulkita ja soveltaa tunnistamiseen liittyviä erilaisia tilanteita



tulkita ja soveltaa kuulustelua koskevia säännöksiä rikosprosessin kokonaisuuden näkökulmasta



tulkita ja soveltaa esitutkintaa määrittäviä säännöksiä osana rikosprosessia siten, että esitutkinnan valmisteleva rooli rikosprosessissa toteutuu esitutkintalain
(ETL 1:2,2) edellyttämällä tavalla



tulkita ja soveltaa keskeisiä rikosprosessioikeudellisia säännöksiä konkreettisessa käytännön tilanteessa (toimivaltuuden merkitys).

Asiakokonaisuudet


Rikoksen asianomistajan suojelutarpeen määrittäminen



Uhrin asianomistajan tunnistaminen esitutkinnassa ja siihen liittyvät erityiskysymykset



Esitutkinnan merkityksen ymmärtäminen rikosprosessin osana



Kuulustelujen merkitys rikosprosessin osana



Muun näytön merkitys rikosprosessin osana



Prosessioikeudellisten säännösten soveltamisen oikeellisuus käytännön tapauksissa sekä rikostutkinnan perustyön korostunut merkitys rikosasian lopputuloksen aineellisen totuuden tavoittelussa

Vaadittavat suoritukset


Essee.



Edellytetään läsnäoloa harjoituksissa ja harjoituksiin valmistelevilla tunneilla.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Osajakso 8. Yksityisoikeus (1 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


määritellä yksityisoikeuden keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet, periaatteet ja
rakenteet poliisin toiminnassa



soveltaa oikeusnormeja konkreettisessa tapauksessa poliisin toimenpiteissä



ratkaista yksityisoikeudellisia soveltamisongelmia, joilla on liityntä poliisitehtäviin.

Asiakokonaisuudet


Sopimusoikeus



Perhe- ja perintöoikeus



Yhtiöoikeus



Vahingonkorvausoikeus



Rikosvahinkolaki

Vaadittavat suoritukset


Tentti.



Osajakso tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelua.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisin lupavalvonta (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


selittää hallintotoiminnan keskeiset periaatteet ja hyvän hallinnon perusteet



kuvata hallintoasian prosessin ja oikeussuojajärjestelmän



määritellä keskeiset poliisin lupahallinnon tehtävät ja niiden merkityksen poliisitoiminnassa

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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valvoa yksityistä turva-alaa, ajo-oikeuksia, aselupia ja tehdä ulkomaalaisvalvontaa.

Asiakokonaisuudet


Hallintoasiat



Poliisin myöntämät luvat



Yksityisen turva-alan valvonnan perusteet



Ulkomaalaisasiat

Vaadittavat suoritukset


Tentit, oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa seminaarissa.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisitoiminnan suunnittelu ja johtamisen
perusteet (6 op)
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Osajakso 1. Työyhteisötaidot (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa arvioida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa sekä toimia vastuullisena
työyhteisön jäsenenä



ymmärtää henkilöstöhallinnollisten ohjeiden merkityksen työyhteisössä (mukaan
lukien myös sisäinen valvonta sekä esimiesvalvonta) sekä tietää, mitä käsitteillä
tarkoitetaan



osaa toimia rakentavasti haastavissa tilanteissa



osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Asiakokonaisuudet


Työyhteisössä toimiminen



Työelämän haasteelliset tilanteet



Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen



Poliisihallinnon ohjeet työelämän haastaviin tilanteisiin



Esimiesvalvonnan ja sisäisen valvonnan elementit

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävä, ryhmätyöt, tentti.



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 2. Toiminnan kehittäminen (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


arvioida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa sekä toimia vastuullisena työyhteisön jäsenenä



toimia rakentavasti muutoksissa.

Asiakokonaisuudet


Projektityöskentely



Muutoksessa johtaminen



Johtamisen etiikka



Toiminnan kehittäminen

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, itse- ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 3. Organisaation strateginen johtaminen (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


selittää poliisin strategisen johtamisen perusrakenteen sekä strategiatyön ja tulosjohtamisen perusteet



muodostaa käsityksen poliisin tulevaisuuteen ja toimintaympäristöön liittyvistä
muutostekijöistä.

Asiakokonaisuudet


Strategiatyön peruskäsitteet ja työkalut sekä niiden käyttö



Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen



Skenaariotyöskentely ja tulevaisuuden tutkimus

Vaadittavat suoritukset


Ennakkotehtävä, oppimistehtävä.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Osajakso 4. Tietojohtoinen poliisitoiminta (1,5 op)
Osaamistavoitteet
Osajakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tuntee tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan peruskäsitteet ja paikallispoliisin rikostiedustelu- ja analyysin toimintojen perusteet



ymmärtää tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan merkityksen poliisin strategisen ja operatiivisen johtamisen työvälineenä



ymmärtää havaintotietojen käsittelyn merkityksen, sekä rikostiedustelu- ja analyysitoiminnan että poliisin päivittäistoiminnan näkökulmasta.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Asiakokonaisuudet


Tietojohtoisen poliisitoiminnan ja analyysitoiminnan esikuvat, kehitys, nykytila ja
tavoitteet



Tietojohtoisen poliisi- ja analyysitoiminnan operatiivinen ja hallinnollinen ulottuvuus

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa.

Arviointiasteikko
Osajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (7 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa valita opinnäytteen muodoista joko toiminnallisen tai tutkimuksellisen



osaa arvioida ja analysoida aiemmin tehtyjä AMK-opinnäytetöitä



osaa käyttää kirjaston tiedonhakuvälineitä opinnäytettä varten



osaa käyttää hyväkseen opinnäyteoppikirjoja omassa opinnäytteessä



osaa valita opinnäytteeseen aineiston ja menetelmän



ymmärtää tutkimuksen teon prosessia ja periaatteita



osaa laatia opinnäytetyösuunnitelman.

Asiakokonaisuudet ja osajaksot


Opinnäytetyö ja tieteellinen kirjoittaminen



Tutkimuksen ja kehittämisen periaatteet



Tutkimuksen menetelmät

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, oppimispäiväkirja.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Edellytetään läsnäoloa luennoilla, jos luennot suoritetaan kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Harjoittelu (55 op)
Opiskelija työskentelee ohjattuna operatiiviseen poliisitoimintaan liittyvissä valvonta- ja
hälytystoiminnan- liikenteenvalvonnan ja rikostorjunnan miehistötason tehtävissä. Lisäksi opiskelija tutustuu poliisin asiakaspalvelun, teknisen rikostutkinnan ja lupavalvonnan tehtäviin.
Opintojakso on keskeinen osa opiskelijan ammatillista kehittymistä poliisin miehistötason perustehtäviin.
Harjoittelun aikana opiskelija saa käsityksen poliisin perustehtävistä ja niiden vaatimuksista.
Opintojakso toteutetaan ennalta määritellyssä poliisilaitoksessa nuoremman konstaapelin määräaikaisessa virkasuhteessa.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


ymmärtää oman asemansa työyhteisössä ja kykenee toimimaan työelämän
asettamien vaatimusten mukaisesti



osaa toimia poliisin arvojen edellyttämällä tavalla operatiivisessa poliisitoiminnassa



osaa työskennellä valvonta- ja hälytystoiminnan ja liikenteenvalvonnan miehistötason perustehtävissä



osaa työskennellä rikostorjunnan miehistötason perustehtävissä

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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ymmärtää poliisin asiakaspalvelun, teknisen rikostutkinnan sekä lupavalvonnan
tehtävien merkityksen operatiivisessa poliisitoiminnassa



osaa hankkia ja soveltaa teoreettista tietoa operatiiviseen poliisitoimintaan liittyvissä perustehtävissä



osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan.

Asiakokonaisuudet


Harjoitteluorientaatio



Työelämään ohjaus



Urataidot ja ammatti-identiteetin vahvistaminen



Valvonta- ja hälytystoiminta



Liikenteenvalvonta



Rikostorjunta



Perehdytys työyhteisöön



Asiakaspalvelu



Tekninen rikostutkinta



Lupavalvonta

Vaadittavat suoritukset


Ohjatun harjoittelun toteutuminen ja ohjaajan hyväksytty arviointi harjoittelujaksoista.



Itsearviointi ja opiskelijarekrytointitehtävä.



Opintojakson lähiopinnoilla edellytetään läsnäoloa.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Harjoittelun aikaisen nimityksen edellytyksenä on opiskeluoikeusajan riittäminen (3+1
vuotta) harjoittelun ja sen jälkeisten opintojen ajaksi.
Harjoittelun aikaisen nimityksen edellytyksenä on seuraavien opintosuoritusten hyväksytty suorittaminen:


Rikostorjunnan perusteet -opintojakso



Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•
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Ajotekniikka ja -taktiikka -opintojakso



Liikenneturvallisuus -opintojakso



Poliisitoiminnan oikeudellinen perusta -opintojakso



Voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat -opintojakson osajaksot Voimankäyttö 13 sekä ”Voimankäyttö 4” on aloitettu



Operatiivinen kenttätoiminta ja sen johtaminen -opintojakson osajaksot "Poliisin
viesti- ja johtamisjärjestelmät", "Ensiapu" sekä "Hälytystehtävät ja valvonta 1.
Osajakso ”Hälytystehtävät ja valvonta 2” on aloitettu



Esitutkinta -opintojakson osajaksot "Alkutoimet", "Kuulustelut" ja "Pakkokeinot ja
tiedonhankinta" sekä "Rikostyyppien erityispiirteitä"




Työelämän asettamien vaatimusten mukaiset verkkokurssit
Virka-aseen tasokoe voimassa sekä lain edellyttämät 2 harjoituskertaa/kalenterivuosi.

Määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen nimitettävän opiskelijan on
täytettävä poliisimieheksi koulutettaville asetetut lisävaatimukset (laki poliisiammattikorkeakoulusta 24§). Näitä ovat suomen kansalaisuus, terveydellinen soveltuvuus, nuhteettomuus sekä B-luokan ajo-oikeusvaatimus.
Määräaikaisen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen nimitettävältä opiskelijalta
edellytetään vähintään Poliisihallituksen määräyksen (2020/2013/4693, fyysisen kunnon testaus poliisihallinnossa) mukaista fyysisen työkunnon tasoa.

Opinnäytetyö (15 op)
Opiskelija laatii opinnäytetyön, joka liittyy oman ammattialan käytännön asiantuntijatehtävään. Opinnäyte voi olla työelämän tarpeista esiin nouseva toiminnallinen kehittämistyö tai muu soveltava tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi opiskelija suorittaa opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteen.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


hankkia, analysoida ja soveltaa tietoa oman alansa kehittämisessä

Poliisiammattikorkeakoulu

•
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•
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käsitteellistää poliisialan ja sisäisen turvallisuuden ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen



hyödyntää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon esittämiseksi



noudattaa hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita sekä hallita opinnäytetyöhön liittyvät tietoturva- ja henkilötietoasiat



esittää tietoon perustuvia työelämää koskevia kehittämisehdotuksia



työskennellä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti



laatia ammattialueeltaan itseään, työyhteisöä ja alaa kehittävän ohjeidenmukaisen opinnäytetyön.

Asiakokonaisuudet


Opinnäytetyön ohjeisiin, prosessiin ja vaatimuksiin tutustuminen



Ouriginal-plagioinnintunnistusohjelma



Seminaariryhmän tapaamiset



Opinnäytetyöpajat



Opinnäytetyön työstäminen



Valmiin opinnäytetyön julkaiseminen



Valmiin opinnäytetyön arkistoiminen



Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Vaadittavat suoritukset


Seminaarit, opinnäytesuunnitelma, opinnäytetyö, kypsyysnäyte.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Opiskelija on aloittanut opintojakson ”Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot”.
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Vapaasti valittavat opinnot
Arabian kielen alkeet poliisille (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija


osaa lukea ja tuottaa arabian kielen kirjaimia ja äänteitä



osaa esittää yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin



osaa viestiä suullisesti lyhyin lausein



ymmärtää puhetta, kun aihe on tuttu ja kieli selkeää ja yksinkertaista



osaa käyttää arkisanastoa ja poliisin työhön liittyvää perussanastoa taitotasonsa mukaan.

Asiakokonaisuudet


arabian kielen kirjoitusjärjestelmä



arabian kielen ääntäminen



perusrakenteisten väite- ja kysymyslauseiden muodostaminen



arkisanasto ja suppea ammattisanasto



arabiankieliset puheharjoitukset

Vaadittavat suoritukset


Tentti ja osallistuminen lähiopetukseen.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Aseet, ampumatarvikkeet ja niiden käyttö (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa käsitellä erilaisia ampuma-aseita turvallisesti



tunnistaa eri asetyypit, niiden toimintatavat ja kaliiperit



tunnistaa yleisimmät patruunat ja niiden ominaisuudet
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osaa määritellä ampuma-aselain mukaiset käyttötarkoitukset



osaa arvioida eri ampuma-aseiden, patruunoiden ja ampumatarvikkeiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin



osaa hyödyntää osaamistaan poliisitoiminnassa.

Asiakokonaisuudet


Ampuma-aseet



Patruunat ja ampumatarvikkeet



Ampuma-aselain mukaiset käyttötarkoitukset

Vaadittavat suoritukset


Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa ja harjoituksissa (asekäsittely).



Oppimistehtävät.



Reflektoiva essee valitusta aiheesta.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Opintojakson suorittamisen edellytyksenä/suosituksena on ”Poliisin lupavalvonta” opintojakson suorittaminen.

Asiakirjojen aitoustutkimus (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tunnistaa asiakkaan luotettavasti



osaa arvioida henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen aitouden.

Asiakokonaisuudet


IFado



RTL-netti



Henkilön tunnistaminen kasvoista



Asiakirjojen turvatekijät

Vaadittavat suoritukset


Verkkokurssi ja oppimistehtävät.
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Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

E-FIRST-verkkokurssi - poliisina kybertoimintaympäristössä (1
op)
Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet avustaa kyberrikosten uhreja
ilmoituksia vastaanotettaessa sekä aloittamaan rikoksen selvittäminen.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa käyttää FIRST-työkalua rikospaikalla



tunnistaa ja haltuunottaa mahdollista tutkittavaan tapaukseen liittyvää digitaalista
todistusaineistoa



osaa suunnitella ja suorittaa etsinnän kybertoimintaympäristössä



ymmärtää kybertoimintaympäristöön kohdistuvien ja sitä hyödyntävien rikoksien
eron



ymmärtää ensipartion roolin kyberrikosten selvittämisessä.

Asiakokonaisuudet


Internet ja sen palvelut



Avointen lähteiden tiedonhankinta



Laitteet ja teknologiat



Kybertoimintaympäristöön kohdistuvat ja sitä hyödyntävät rikokset



Digitaalisen todistusaineiston haltuunottoprosessi



Käytännön toimintamalleja teknisten ongelmien ratkaisemiseksi



FIRST-työkalu

Vaadittavat suoritukset


Verkkokoulutusmateriaalin ja harjoitusten hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
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Edeltävät opinnot
Kurssia ei suositella suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.

Ensipartion valokuvaus -verkkokurssi (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojaksolla opiskelija perehtyy kameran käyttöön ja valokuvaamiseen erilaisilla ensipartion poliisitehtävillä.
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa


suorittaa laadukasta valokuvaamista erilaisilla ensipartion tehtävillä



ymmärtää hyvien valokuvien merkityksen poliisityössä.

Asiakokonaisuudet


Liikenneonnettomuuspaikkojen kuvaaminen



Erilaisten tilojen kuvaaminen



Henkilöiden kuvaaminen

Vaadittavat suoritukset
Kaikkien kurssin Moodle-ympäristössä olevien tehtävien hyväksytysti suorittaminen:



Verkkotehtävien suorittaminen.



Itsearviointi.



Lopputentin suorittaminen verkossa.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Englannin kielen valmentava kurssi (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


käyttää keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa suullisesti ja kirjallisesti.

Asiakokonaisuudet


Kielen perusrakenteet
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Yleiskielen ja poliisialan sanasto

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, kielioppitentti.



Aktiivinen osallistuminen opetukseen.



Opiskelijan, joka ei läpäise englannin kielen lähtötasotestiä, tulee suorittaa englannin kielen valmentava kurssi.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin (englannin kirjoittaminen ja englannin puhuminen). Taitotaso B1.
Englannin kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan opintoihin kuuluvan englannin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Ennalta estävä toiminta käytännössä (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suunnitella ja toteuttaa esityksen erilaisille kohderyhmille (ideointi, sisällöntuotanto, toteutuksen organisointi, viestintä, arviointi)



toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja huomioida erilaisten kohderyhmien
tarpeet turvallisuuden parantamiseksi.

Asiakokonaisuudet


Esityksen suunnittelu tai oman osuuden suunnittelu laajemmassa kokonaisuudessa



Tilaisuuden organisointi



Poliisin viestintä



Arviointi ja tulosten esittely
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Vaadittavat suoritukset
Toiminnan suunnittelu, toteutus ja raportointi.
Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esityksen vähintään kolmelle
eri kohderyhmälle jostakin turvallisuutta edistävästä tai rikokselta suojaavasta aiheesta.
Opiskelija laatii raportin toteutuksista ja liittää niihin esitysaineiston tai kuvauksen esityksen sisällöstä.
Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia esiintyä poliisina erilaisille
yleisöille ja huomioida eri kohderyhmien tarpeet turvallisuuden parantamiseksi. Toteutus tehdään yhteistyössä kohdeyhteisön (koulu, hoitolaitos, yhdistys tms.) ja/tai poliisilaitoksen kanssa.
Vaihtoehtoisesti opintojaksoon voidaan sisällyttää suorituksena osallistuminen johonkin
Poliisiammattikorkeakoulun tai poliisiyksikön valmistelemaan ennalta estävään projektiin, jonka osalta opiskelija selvittää raportissaan projektin tavoitteet, oman osuutensa
kokonaisuudesta ja arvionsa projektin aikana oppimastaan.
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Poliisi (AMK) -opintoja vähintään 10 opintopistettä.

Förberedande kurs i engelska (1 sp)
(Ordnas på svenska och engelska)
Kunskapsmål
Efter slutförd studieperiod


kan den studerande använda centrala grundläggande strukturer och terminologi
både i tal och skrift.

Ämneshelheter


Språkets grundläggande struktur



Terminologi i allmänt språkbruk och inom polisbranschen
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Obligatoriska prestationer


Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd.
Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (engelska i tal och skrift). Kunskapsnivå A1–B1.
Tidigare studier
Förutsätts inte.

Förberedande kurs i finska (1 sp)
(Ordnas på svenska och finska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


språkets centrala grundläggande struktur



det centrala ordförrådet



använda finskan i de vanligaste muntliga och skriftliga språkbrukssituationerna



utnyttja ordböcker och andra hjälpmedel



utnyttja olika språkinlärningsstrategier.

Ämneshelheter


Språkets grundläggande struktur



Terminologi för dagligt språkbruk



Språkinlärningsstrategier

Obligatoriska prestationer


Inlärningsuppgifter och ett aktivt deltagande i undervisningen.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd.
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Bedömningen stöder sig på den europeiska referensramen för kunskapsnivåbeskrivningar samt på nationella YH-kunskapsnivåbeskrivningar som härletts ur denna (finska
i tal och skrift). Kunskapsnivå A1–A2.
Tidigare studier
Förutsätts inte.

Fortsättningskurs i metodik 1 - Kvalitativa metoder (3 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


beskriva praxis för en kvalitativ undersökning



tolka kvalitativa vetenskapliga undersökningar



planera ett kvalitativt undersökningsupplägg



utföra en intervjuundersökning



beskriva analysmetoder för en kvalitativ undersökning.

Ämneshelheter


Forskningsinriktningar för den kvalitativ undersökning



Intervjumaterial, insamlande och behandling av detta



Analysmetoder för kvalitativ forskning

Obligatoriska prestationer


Tentamen alternativ inlärningsuppgift.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.
Tidigare studier
Forskning, utveckling och innovationer (eller motsvarande).

Fortsättningskurs i metodik 2 - Kvantitativa metoder (3 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
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Efter utförd studieperiod kan den studerande


beskriva hur en kvantitativ undersökning görs



söka och utnyttja statistisk information samt tolka kvantitativa vetenskapliga
undersökningar



planera ett kvantitativt undersökningsupplägg



utföra en intervjuundersökning och en kvantitativ analys genom ett statistikprogram.

Ämneshelheter


Den kvantitativa forskningens process och planering av den



Enkätmaterial och behandlingen av material



Forskningsanalys



Tabeller och figurer



Statistik



Tolkning

Obligatoriska prestationer


Tentamen alternativ inlärningsuppgift.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms med skalan 0–5.
Tidigare studier
Forskning, utveckling och innovationer (eller motsvarande).

Fortsättningskurs i metodik 3 - Operativt lärdomsarbete (3 sp)
(Ordnas bara på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


beskriva idéer för utvecklande arbetsforskning och undersökande utveckling



beskriva de krav som ställs på resultatet av operativt arbete och den rapport
som gäller detta



planera operativt arbete, resultat och en rapport som gäller detta
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inhämta och utnyttja information och forskningsmetoder i det operativa lärdomsprovet.

Ämneshelheter


Form, innehåll och krav för det operativa lärdomsarbetet



Utvecklande arbetsforskning och undersökande utveckling



Överensstämmelse mellan det operativa arbetets produkt och rapporten



Innehållskrav för rapporten



Projektplan

Obligatoriska prestationer


Tentamen eller inlärningsuppgift.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd.
Tidigare studier
Studieperioden Forskning, utveckling och innovationer bör vara inledd.

How to be a police officer? (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa poliisin työhön ja toimintaan englanninkielisen
oppikirjallisuuden pohjalta.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tulkita laajoja englanninkielisiä kokonaisuuksia



jäsentää lukemaansa ja hyödyntää ammattialan sanastoa.

Asiakokonaisuudet


Poliisin rooli



Poliisi ja lähipiiri



Poliisin uramahdollisuudet



Näkökulmia käytännön poliisintyöhön

Vaadittavat suoritukset


Esseetentti englannin kielellä.
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Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin. Taitotaso B2–C1.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Johdatus oikeussosiologiaan (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata oikeussosiologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat



eritellä oikeussosiologisen tutkimuksen soveltamismahdollisuuksia tutkimuksessa ja oikeusalan ammateissa.

Asiakokonaisuudet


Oikeussosiologia tieteenä



Oikeussosiologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat



Oikeussosiologian soveltaminen käytäntöön

Vaadittavat suoritukset


Essee.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Kansainväliselle viikolle osallistuminen / Participating in
International Week (2 op)
Osaamistavoitteet
Opiskelija osallistuu kansainväliselle viikolle Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakoulussa. Hän suorittaa mahdolliset ennakkotehtävät, osallistuu kansainvälisen viikon ohjelmaan ja pitää esityksen viikon kokemuksista.
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Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


ymmärtää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen merkityksen ja osaa hyödyntää
niitä



rohkaistuu käyttämään englantia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa



osaa vertailla eri maiden poliisitoimintaa ja jakaa hyviä käytäntöjä



osaa ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa
kulttuurien monimuotoisuutta.

Asiakokonaisuudet


Monikulttuurinen vuorovaikutus



Oman asiantuntijuuden jakaminen



Eurooppalainen poliisikoulutus ja -toiminta

Vaadittavat suoritukset


Kansainvälisen viikon ennakkotehtävä.



Aktiivinen osallistuminen kansainvälisen viikon ohjelmaan.



Esitys kansainvälisen viikon kokemuksista.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Kansainvälisen viikon järjestäminen / Organizing an
International Week (3 op)
Osaamistavoitteet
Poliisiammattikorkeakoulun kansainvälisen viikon järjestää pieni opiskelijatiimi. Opiskelijoiden tehtävänä on suunnitella viikon ohjelma, tehdä tarvittavat varaukset ja järjestelyt, vastata viestinnästä, isännöidä kansainvälinen viikko ja hoitaa viikon aikaiset kuljetukset. Opiskelijatiimi vastaa myös palautteen keräämisestä, analysoinnista ja kehittämiskohteiden nostamisesta esiin.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa järjestää ja isännöidä kansainvälisen tapahtuman yhteistyössä toisten
kanssa
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ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen ja osaa hyödyntää niitä



rohkaistuu käyttämään englantia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa



osaa vertailla eri maiden poliisitoimintaa ja jakaa hyviä käytäntöjä



osaa ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa
kulttuurien monimuotoisuutta



osaa arvioida kv-viikon onnistumista ja omaa toimintaansa.

Asiakokonaisuudet


Kansainvälisen tapahtuman järjestäminen ja isännöinti



Ryhmässä toimiminen



Monikulttuurinen vuorovaikutus



Oman asiantuntijuuden jakaminen



Eurooppalainen poliisikoulutus ja -toiminta

Vaadittavat suoritukset


Viikon ohjelma.



Käytännön järjestelyjen hoitaminen ja viestintä.



Aktiivinen osallistuminen ohjelmaan ja isännöinti.



Ohjelman mukaiset kuljetukset.



Vertaisarviointi ja itsearviointi.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ajoneuvon käsittelykoe.

Kansainvälisenä tuutorina toimiminen / International tutoring (2
op)
Osaamistavoitteet
Kansainvälinen tuutori osallistuu tuutoroinnin suunnitteluun, saapuvien vaihto-opiskelijoiden vastaanottamiseen, auttaa uutta opiskelijaa käytännön asioissa, oppilaitokseen
tutustumisessa ja opiskelijayhteisöön integroitumisessa.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
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ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa



osaa tukea kansainvälisen vaihto-opiskelijan asettumista Poliisiammattikorkeakouluun



osaa ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa
kulttuurien monimuotoisuutta.

Asiakokonaisuudet


Kansainvälisen tuutoroinnin suunnittelutapaamiset



Uuden kansainvälisen vaihto-opiskelijan avustaminen ja integrointi opiskelijayhteisöön

Vaadittavat suoritukset


Tuutoroinnin suunnittelutapaamisiin osallistuminen.



Aktiivinen osallistuminen tuutorointiin erityisesti vaihto-opiskelijoiden orientaatioviikolla, mutta myös lukukauden aikana.



Raportti tuutoritoiminnasta.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ajoneuvon käsittelykoe.

Korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen (AMK) (1 - 5 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


toimia aktiivisena kehittäjänä ja jäsenenä korkeakouluyhteisössä



toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia



toimia työyhteisön työryhmissä ja oppii kehittämään vuorovaikutustaitoja (sisällönsuunnittelu, toteutuksen organisointi, tulosten analysointi ja viestintä)



ottaa vastuuta opiskelijaryhmässä ja kerätä ja tuottaa palautetta opetuksen ja
muun toiminnan kehittämisen tueksi.

Asiakokonaisuudet
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Luottamustehtävät:
1) Opiskelijakuntatoiminnan johtaminen (5 op)
2) Toiminta opiskelijakunnan hallituksessa (3 op)
3) Laadunhallinta ja vaikuttaminen (3 op)
4) Kurssin edustaminen (1 op)
5) Toimikunnassa toimiminen (1 op)



Opiskelijaedustajana toimiminen



Opiskelijakuntatoiminta



Laadunhallinta



Opiskelijakunnan tekemien esitysten ja lausuntojen valmistelu

Vaadittavat suoritukset


Hyväksytty suoritus edellyttää luottamustoiminnan kiitettävää suorittamista sekä
kirjallista loppuraportointia.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.
Luottamustehtävä ”Laadunhallinta ja vaikuttaminen” aloitetaan opiskelijan ensimmäisen
vuoden kolmannella periodilla.

Konepistoolin käyttäjäkoulutus (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa määritellä ampuma-aseen käyttöä koskevat toimivaltasäännökset ja periaatteet



ymmärtää hyvän ja huolellisen toiminnan merkityksen sekä osaa käsitellä ampuma-asetta turvallisesti



omaa hyvän ampumataidon poliisitoimintaa tukevan ampuma-aseen (konepistoolin) osalta ja ymmärtää hyvän ampumataidon merkityksen ampuma-asetta
käytettäessä sekä osaa soveltaa oppimaansa olosuhteiden mukaisesti (taktinen
osaaminen).
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Asiakokonaisuudet


Voimakeinojen valintaa ja käyttöä sääntelevä lainsäädäntö sekä ohjeistus



Taktiikkakoulutus



Konepistooli - ampumakoulutus, rakenne ja huolto sekä ominaisuudet ja käyttötarkoitus (CZ Scorpion EVO 3 A1)

Vaadittavat suoritukset


Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista ja
näytön sekä tasokokeen hyväksyttyä suorittamista.



Kurssin hyväksytty suorittaminen tuottaa hallussa- ja käyttöoikeuden konepistoolille CZ Scorpion EVO 3 A1.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Kriminaalitekniikkaa käytännössä -verkkokurssi (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


analysoida tekniseen rikospaikkatutkintaan ja henkilörekisteröintiin liittyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä



arvioida ohjeiden ja määräysten merkitystä laadukkaiden tuotosten perustana.

Asiakokonaisuudet


Rikospaikkatutkinta



Valokuvaliite



Henkilörekisteröinti

Vaadittavat suoritukset


Verkkokurssi, oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

86

Edeltävät opinnot
Harjoittelujakso on aloitettu.

Kriminologia (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


hyödyntää ajantasaista ja keskeistä suomalaista kriminologista kirjallisuutta ja
tutkimusta tietolähteenään tarkastellessaan rikollisuutta



arvioida rikollisuutta sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä



vertailla eri tekijöiden vaikutuksia rikollisuuteen.

Asiakokonaisuudet


Kriminologia tieteenä ja kriminologian peruskäsitteet ja tieteelliset lähtökohdat



Kriminologian kysymyksenasettelut



Ajankohtaiset oppikokonaisuudet ja lähestymistavat rikollisuuteen

Vaadittavat suoritukset


Essee.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Kundbetjäning på finska - diskussionskurs på finska (1 sp)
(Ordnas på finska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


agera på finska i de mest vardagliga arbetssituationerna inom polisen



uttrycka sig tydligt och på ett situationsanpassat sätt i arbetet



uttrycka sina åsikter och motivera dem.

Ämneshelheter
Olika kommunikationssituationer på svenska:
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Artighet och formalitet, att ge feedback på finska



Möten och telefonsamtal



Muntliga polisiära kundbetjäningsövningar



Aktuella händelser och nyheter

Obligatoriska prestationer och bedömning
Det förutsätts närvaro under kursen. Dessutom ska den studerande utföra samtliga övningar och aktivt delta i diskussionerna under kursen. Kompisfeedback.
Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänt/underkänt.
Tidigare studier
Inga tidigare studier förutsätts.

Kurs i informationsteknik (2 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


studeranden ska inse viktigheten med att goda förberedelser och framställning
av eget material inför ett uppträdande är grunden till att uppdraget kan genomföras på ett professionellt och yrkesmässigt gott sätt



studeranden ska specialisera sig inom sitt tilldelade ämnesområde och därigenom bli en yrkeskunnig expert på sitt område som presentationen ska innehålla



studeranden ska erhålla kunskaper och färdigheter som krävs för att tala inför
publik och kunna svara på frågor som gäller polisutbildningen och det ämne som
studeranden representerar



efter utförda prestationer har studeranden erhållit en inblick i hur planering och
förverkligande av olika utbildningssekvenser kan ske samt hur det utförs i praktiken



studeranden har även erhållit kunskap om skolpolisverksamhet och förebyggande verksamhet som är en del av polisens grunduppgifter



studeranden kommer även att få en inblick i hur en polisinsats organiseras inför
ett större evenemang, innehållande både förmans- och ansvarsuppgifter
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feedback, genomgång och kommentarer från yrkesinstitutet Optima.

Ämneshelheter


Förberedelser inför uppdraget, ta reda på information och framställning av eget
material



Genomföra uppdraget genom att precentera sitt tilldelade ämnesområde till den
utvalda publiken vid yrkesinstitutet Optima i Jakobstad

Obligatoriska prestationer och bedömning


Studeranden ska aktivt delta i förberedelser, genomförande och utvärdering av
uppgiften.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänt/underkänt.
Tidigare studier
Tidigare studieprestationer kan inte räknas tillgodo, eftersom helheten av valbara kursen i informationsteknik är uppbyggd som en helhet. Kursen genomförs som en helhet
för att studeranden ska få godkänt resultat.

Kurs i polisbesök (0,5 - 1 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


studeranden får en inblick i hur verksamheten fungerar på den enhet/specialenhet som besöket gäller



studeranden har möjlighet att skapa kontakter och nätverk med den enhet/specialenhet som besöket gäller



studeranden får kunskap om vad god förberedelse innebär, tydliga frågeställningar inför intervjuerna samt erfarenhet att producera eget material som ska förevisas åt den övriga YH klassen och läraren



studeranden lär sig nya erfarenheter och därigenom även utvecklar generellt en
större förståelse och kunskap om polisarbetet och dess omfattning i det finska
samhället
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feedback, genomgång och kommentarer från kursledaren och den övriga klassen.

Ämneshelheter


Förberedelser och planering av ett besök till en enhet/specialenhet



Godkännande av planerna av kursansvarig (bedöms skilt i varje enskilt fall)



Tar själv kontakt med den aktuella enheten/specialenheten och därigenom få
godkänd respons inför besöket (förutsätts att enhetschefen/specialenhetschefen
godkänner besöket)



Besöker enheten/specialenheten och genomföra en intervju/intervjuer



Gör en sammanfattning av intervjuerna och besöket samt redogör det inför den
övriga YH klassen under övervakning av lärar

Obligatoriska prestationer och bedömning
Studeranden ska aktivt delta i förberedelser, genomförande och utvärdering av uppgiften.
Studeranden bedöms efter att kursen har genomförts i sin helhet. Närvaroplikt förutsätts vid besöket av den godkända enheten/specialenheten. Om en studerande utför
kursen ensam med godkänt resultat, erhåller han/hon 1 sp. Om två studerande utför
kursen tillsammans med godkänt resultat, erhåller de varsitt 0,5 sp.
Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänt/underkänt.
Tidigare studier
Tidigare studieprestationer kan inte räknas tillgodo, eftersom helheten av valbara kursen i polisbesök är uppbyggd som en helhet. Kursen genomförs som en helhet för att
studeranden ska få godkänt resultat.

Kurs i rekrytering till polisen (1,5 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande
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studeranden ska inse viktigheten med att goda förberedelser och framställning
av eget material inför ett uppträdande är grunden till att uppdraget kan genomföras på ett professionellt och yrkesmässigt gott sätt



studeranden ska specialisera sig inom sitt ämnesområde och därigenom bli en
yrkeskunnig expert på sitt område som presentationen innehåller



studeranden ska erhålla kunskaper och färdigheter som krävs för att tala inför
publik och kunna svara på frågor som gäller polisutbildningen och det ämne som
studeranden representerar



efter utförda prestationer har studeranden erhållit kunskap och information om
hur rekryteringsarbeten inom polisförvaltningen utförs samt själv även erhållit
personlig erfarenhet om framställning och utföranden



feedback, genomgång och kommentarer från Nylands brigad.

Ämneshelheter


Förberedelser inför uppdraget, ta reda på information och framställning av gemensamt material



Genomföra uppdraget genom att presentera sitt tilldelade ämnesområde till den
utvalda publiken vid Nylands brigad i Ekenäs

Obligatoriska prestationer och bedömning
Studeranden ska aktivt delta i förberedelser, genomförande och utvärdering av uppgiften.
Studeranden bedöms efter att kursen har genomförts i sin helhet.
Närvaroplikt förutsätts vid utförandet i Nylands brigad, gäller hela genomförandet i
Dragsvik (tillställning, planering, genomförande, efterarbete mm.).
Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänt/underkänt.
Tidigare studier
Tidigare studieprestationer kan inte räknas tillgodo, eftersom helheten av valbara kursen i rekrytering till polisen är uppbyggd som en helhet. Kursen genomförs som en helhet för att studeranden ska få godkänt resultat.
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Liikennevalvonnan ja liikennerikostutkinnan käytännöt (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kohdentaa ja suorittaa liikennevalvontaa ja liikennerikostutkintaa (johdetusti)



käyttää liikenteenvalvonnassa puuttumiskynnystä ja seuraamuskäytäntöjä annettujen ohjeiden mukaisesti



perustella ja arvioida omaa osaamistaan poliisin liikennevalvonnassa ja liikennerikostutkinnassa.

Asiakokonaisuudet


Liikennevalvonta



Liikennerikostutkinta

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.



Opiskelija perehtyy harjoitteluyksikkönsä liikennevalvonnan järjestämiseen ja
laatii ohjeiden mukaisen raportin. Siihen sisältyy liikennerikostapauksen läpikäyminen ja analysointi annettujen ohjeiden pohjalta. Opiskelijan tulee lisäksi reflektoida omaa osaamistaan ja käsitellä opetuksen työelämän vastaavuutta.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Liikenneturvallisuus -opintojakso.

Lukituksen perusteet -verkkokurssi (1op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tietää lukituksen peruskäsitteet



tunnistaa murtovälineitä



osaa arvioida mahdollista murtotapaa



osaa tarkastaa lukon toiminnan.
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Asiakokonaisuudet


Lukitus



Murtovälineet



Murrot



Avainturvallisuus

Vaadittavat suoritukset


Verkkotentti, palautekysely.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Alkutoimet-osajakso (Esitutkinta-opintojaksolla).

Menetelmäjatkokurssi 1 - Kvalitatiiviset menetelmät (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata kvalitatiivisen tutkimuksen käytäntöjä



tulkita kvalitatiivisia tieteellisiä tutkimuksia



suunnitella kvalitatiivisen tutkimusasetelman



toteuttaa haastattelututkimuksen



kuvata kvalitatiivisten tutkimusten analyysimenetelmiä.

Asiakokonaisuudet


Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimussuuntaukset



Haastatteluaineisto, sen kerääminen ja käsittely



Laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät

Vaadittavat suoritukset


Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
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Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot -opintojakso.

Menetelmäjatkokurssi 2 - Kvantitatiiviset menetelmät (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata kvantitatiivisen tutkimuksen käytäntöjä



hakea ja hyödyntää tilastotietoa sekä tulkita kvantitatiivisia tieteellisiä tutkimuksia



suunnitella kvantitatiivisen tutkimusasetelman



toteuttaa vähintään kuvailevan kvantitatiivisen analyysin tilasto-ohjelmaa käyttäen sekä raportoida analyysin tulokset.

Asiakokonaisuudet


Kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi ja tutkimuksen suunnittelu



Otostutkimus



Kyselyaineisto ja sen peruskäsittely



Kuvailevat tutkimusanalyysit ja niiden raportointi



Taulukot ja kuviot: käyttö ja tulkinta



Tilastotiedon hakeminen ja hyödyntäminen



Kvantitatiivisten tieteellisten artikkeleiden tulkinta

Vaadittavat suoritukset


Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot -opintojakso.

Menetelmäjatkokurssi 3 - Toiminnallinen opinnäytetyö (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata kehittävän työntutkimuksen ja tutkivan kehittämisen ideoita



kuvata toiminnallisen työn tuotokseen ja sitä koskevaan raporttiin kohdistuvat
vaatimukset
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suunnitella toiminnallisen työn, tuotoksen ja sitä koskevan raportin



hakea ja hyödyntää tietoa ja tutkimusmenetelmiä toiminnallisessa opinnäytetyössä.

Asiakokonaisuudet


Toiminnallisen opinnäytetyön muoto, sisältö ja vaatimukset



Kehittävän työn tutkimus ja tutkiva kehittäminen



Toiminnallisen työn tuotteen ja raportin yhteneväisyys



Raportin sisältövaatimukset

Vaadittavat suoritukset


Tentti tai vaihtoehtoisesti oppimistehtävä.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot -opintojakso.

Nordcop -opiskelijavaihto (5 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa esitellä ja vertailla Suomen sekä muiden pohjoismaiden poliisitoimintaa ja koulutusta.

Asiakokonaisuudet


Nordcop -opiskelijavaihto

Vaadittavat suoritukset


Nordcop -raportti.



Opintojakson aikana opiskelija perehtyy joko Ruotsin, Tanskan, Norjan tai Islannin poliisitoimintaan ja -koulutukseen. Opiskelija osallistuu opiskelijavaihdon aikana pohjoismaisen poliisioppilaitoksen tarjoamaan koulutukseen ja tutustuu
paikallisen poliisilaitoksen toimintaan.

Arviointiasteikko
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Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Opintojaksot ”Ruotsin kieli ja viestintä”, ”Englannin kieli ja viestintä” sekä ”Harjoittelu”.

Opiskelijarekrytointiprojekti (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


suunnitella ja toteuttaa messu-/rekrytointitapahtuman (ideointi, sisällöntuotanto,
organisointi, projektinhallinta, viestintä, arviointi)



toimia moniammatillisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten yhteistyötahojen
kanssa.

Asiakokonaisuudet


Projektisuunnittelu



Tapahtuman järjestäminen



Opiskelijarekrytointi



Arviointi ja tulosten esittely

Vaadittavat suoritukset
1) Projektisuunnitelman laatiminen, 2) sisällön suunnittelu ja toteutus sekä 3) oman toiminnan arviointi ja raportin laatiminen.
Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Valvonta- ja hälytystoiminnan perusteet -opintojakso.

Opiskelijatuutorointi Poliisiammattikorkeakoulussa (1-2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


toimia erilaisten yhteistyötahojen ja henkilöiden ohjaustehtävissä (esimerkiksi
vierailuryhmät, työelämään tutustuvat tai harjoittelua suorittavat henkilöt).
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Asiakokonaisuudet


Ryhmän tai henkilön ohjaaminen työyhteisössä (tuutoritoiminta)

Vaadittavat suoritukset


Edellytetään läsnäoloa perehdytysluennolla.



Opiskelija toimii kahden periodin ajan aloittavan AMK-opiskelijaryhmän opiskelijatuutorina yhteistyössä opettajatuutorin ja opinto-ohjaajien kanssa.



Laatii raportin toiminnasta.

Arviointiasteikko


Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot
Orientoivat opinnot -opintojakso.

Police English: Asylum and Migration (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 osaa käyttää englanninkielistä turvapaikka- ja maahanmuuttosanastoa poliisin
työssä
Asiakokonaisuudet


Euroopan muuttoliikeverkoston ja Maahanmuuttoviraston turvapaikka- ja maahanmuuttosanasto

Vaadittavat suoritukset


Itsenäiset tehtävät oppimistehtävät reactored.com -alustalla.



Jokaisen tehtäväkokonaisuuden hyväksytty suoritus vähintään 50% oikein.

Arviointiasteikko


Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot
Ei edellytä aikaisempia opintoja.
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Police English: Criminology (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 osaa käyttää kriminologiaa koskevaa erikoisterminologiaa työelämän vuorovaikutustilanteissa
Asiakokonaisuudet


kriminologia

Vaadittavat suoritukset


Itsenäiset tehtävät oppimistehtävät reactored.com -alustalla.

Arviointiasteikko


Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot
Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Police English: Law (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 käyttää englanninkielistä (amerikanenglanti) lakialan sanastoa poliisin työssä.
Asiakokonaisuudet


lakisanasto (amerikanenglanti)



lakiaiheiset tekstit



lakiaiheiset video- ja kuullunymmärtämistehtävät sekä sana-, teksti- ja lausetehtävät

Vaadittavat suoritukset


Itsenäiset tehtävät oppimistehtävät reactored.com -alustalla.



Jokaisen tehtäväkokonaisuuden hyväksytty suoritus vähintään 50% oikein.

Arviointiasteikko


Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot
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Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Police English: Security (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 osaa käyttää englanninkielistä turvallisuusalan sanastoa poliisin työssä
Asiakokonaisuudet


turvallisuusalan sanasto (Amerikanenglanti)



turvallisuusaiheiset tekstit



turvallisuusaiheiset video- ja kuullunymmärtämistehtävät sekä sana-, teksti- ja
lausetehtävät

Vaadittavat suoritukset


Itsenäiset tehtävät oppimistehtävät reactored.com -alustalla.



Jokaisen tehtäväkokonaisuuden hyväksytty suoritus vähintään 50% oikein.

Arviointiasteikko


Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot
Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA) taktisessa tutkinnassa (2
op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kirjata tarvittavat tutkintatoimenpiteet käsiteltävän tapauksen selvittämiseksi



perustella valitut toimenpiteet laillisesti



arvioida toisten tekemien kirjausten lain- ja määräystenmukaisuutta.

Asiakokonaisuudet


Taktinen tutkinta



Poliisiasiain tietojärjestelmä

Vaadittavat suoritukset

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Oppimistehtävien ja vertaisarvioinnin hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Esitutkinta-opintojakson osajaksot 1 (Alkutoimet), 2 (Kuulustelut) ja 3 (Pakkokeinot ja
tiedonhankinta) tulee olla hyväksytysti suoritettuna. Lisäksi osajakson 4 (Rikostyyppien
erityispiirteitä) väkivalta-, rattijuopumus- sekä omaisuusrikosteemat tulee olla hyväksytysti suoritettuna.

Poliisin lupavalvonta II (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa kuvata yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvät prosessit ja järjestäjän
yleiset velvollisuudet



hallitsee ilmoitukseen yleisestä kokouksesta tarvittavat tiedot



osaa määritellä arpajais- ja rahankeräyslain keskeiset käsitteet



osaa suorittaa yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja arpajais- ja rahankeräyslain mukaisten lupalajien valvontaa



tuntee passin hakemiseen, myöntämiseen ja peruuttamiseen liittyvän prosessin



osaa kuvata henkilökortin myöntöprosessin.

Asiakokonaisuudet


Yleisötilaisuudet



Arpajaiset ja rahankeräykset



Matkustusasiakirjat ja henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.



Edellytetään osallistumista lähiopintoihin.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisiopiskelijana sosiaalisessa mediassa (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


tuntee poliisin ja erityisesti Poliisiammattikorkeakoulun viestintäympäristön ja
tietää sen toimintamallit



osaa suunnitella sosiaalisen median sisältöjä yhteistyössä muiden kanssa ja itsenäisesti



osaa tuottaa Poliisiammattikorkeakoulun sosiaalisen median kanaviin monipuolisia sisältöjä poliisin viestintää koskevia periaatteita ja määräyksiä/ohjeita noudattaen



osaa reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistään.

Asiakokonaisuudet


poliisin sometoiminta



julkaisuiden suunnittelu, aikataulutus ja toteutus



raportointi ja oman osaamisen arviointi

Vaadittavat suoritukset


Edellytetään läsnäoloa yhteisessä aloituskokouksessa.



Julkaisuiden suunnittelu ja toteutus sekä järjestettäviin kokouksiin osallistuminen.



Oman toiminnan arviointi ja raportin laatiminen.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot


Poliisina somessa -verkkokurssi.



Opintojaksolle voi hakea, kun opintojen ensimmäinen periodi on suoritettu.

Polisens arbete (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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tulkita ruotsinkielisiä rikollisuutta ja rikosten ehkäisyä käsitteleviä tekstejä



ruotsalaisesta näkökulmasta



tulkita/ymmärtää rikollisuuteen ja rikosten ehkäisyyn liittyvää sanastoa



tuottaa lukemastaan tekstistä kirjallisen tuotoksen ruotsin kielellä.

Asiakokonaisuudet


Rikollisuus ja rikostyypit



Rikollisuuden ehkäisy



Rikollisuus tilastot

Vaadittavat suoritukset


Kolme esseetä ruotsiksi.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Prata svenska (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat lisää varmuutta ja rohkeutta ruotsin kielen suulliseen osaamiseen eri kielenkäyttötilanteissa. Kurssin aikana keskustellaan myös ajankohtaisista asioista ja pidetään esitelmiä/alustuksia ruotsin kielellä.
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


toimia tavallisimmissa puhetilanteissa ruotsin kielellä



pystyy ilmaisemaan asiansa selkeästi ja tilanteeseen sopivalla tavalla niin yksin
kuin ryhmässä



osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä

Asiakokonaisuudet
Erilaiset viestintätilanteet ruotsin kielellä:


esitykset, kokoukset, neuvottelut, sähköposti, puhelinviestintä



Poliisin työhön liittyvät suulliset tilanneharjoitukset ruotsiksi



Ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

102

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät



Suullinen ryhmäesitelmä, yksilöesitelmä ja vertaisarviointi



Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin



Edellytetään läsnäoloa lähiopetuksessa

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Processkrivande (3 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


producera text successivt från utkast till publicerbar version



ge och ta emot respons



redigera och färdigställa en text.

Ämneshelheter


Processkrivande

Obligatoriska prestationer


Inlärningsuppgifter.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan godkänd/underkänd.
Tidigare studier
Förutsätts inte.

Projektiopinnot (2–10 op)
Osaamistavoitteet

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siihen liittyvien vaiheittaisten työprosessien mukaisesti (ideointi, sisällöntuotanto, organisointi, projektinhallinta, viestintä, arviointi).
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija


osaa toimia (mahdollisissa moniammatillisissa) projekteissa ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa



osaa kehittää omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itseään asiantuntijaviestijänä



osaa työskennellä itseohjautuvasti



osaa ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja opitun jakamisesta



tunnistaa ja määritellä projektiin liittyvät ilmiöt ja teoreettisen peruskäsitteistön
sekä soveltaa niitä käytäntöön



osaa reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistään projektityötaidoissa sekä
projektiin liittyvässä substanssiosaamisessa.

Asiakokonaisuudet


Projektisuunnittelu



Yhteistyö työelämän kollegoiden ja sidosryhmien kanssa



Perehtyminen erilaisiin projektityön menetelmiin



Oman työn / tehtävänannon sovittaminen koko projektiin



Projektin johtaminen



Oman oppimisen tavoitteen asettelu ja arviointi



Projektin arviointi ja tulosten esittely

Vaadittavat suoritukset
1. Projektisuunnitelman tai vastaavan laatiminen.
2. Sisällön suunnittelu ja toteutus (sekä osallistuminen projektipalavereihin).
3. Oman toiminnan arviointi ja raportin tai muun ennalta sovitun tuotoksen ja/ tai esityksen laatiminen.
Edellytetään osallistumista lähiopintoihin.
Arviointiasteikko

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Projektin aihe ja sisältö määrittelevät edeltävät opinnot ja tarvittavan osaamisen.

Prosessikirjoittaminen (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tuottaa tekstiä vaiheittain luonnoksesta julkaistavaan versioon saakka



antaa ja vastaanottaa palautetta



muokata ja viimeistellä tekstiä.

Asiakokonaisuudet


Prosessikirjoittaminen

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävä.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Ruotsin kielen valmentava kurssi (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kielen keskeiset perusrakenteet



yleiskielen keskeisen sanaston



käyttää ruotsin kieltä tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa



hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä



hyödyntää erilaisia kielenoppimisstrategioita.

Asiakokonaisuudet

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Kielen perusrakenteet



Yleiskielen sanasto



Kielenoppimisstrategiat

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät, itsenäisesti tehtävät verkkotehtävät Reactored-oppimisalustalla



Kirjoitelma, kielioppirakennetentti



Opiskelija, joka ei läpäise ruotsin kielen lähtötasotestiä, tulee suorittaa ruotsin
kielen valmentava kurssi (1 op).

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK -taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen). Taitotaso A1–A2.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Ruotsin kielen valmentava verkkokurssi Nätfräsch (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kielen keskeiset perusrakenteet



yleiskielen keskeisen sanaston



käyttää ruotsin kieltä tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Asiakokonaisuudet


Kielen perusrakenteet



Yleiskielen sanasto



Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet

Vaadittavat suoritukset


Oppimistehtävät.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Opiskelija, joka ei läpäise ruotsin kielen lähtötasotestiä, tulee suorittaa lähiopetuksena järjestettävä ruotsin kielen valmentava kurssi (1 op).

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Arviointi tukeutuu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin sekä niistä johdettuihin kansallisiin AMK-taitotasokuvauksiin (ruotsin kirjoittaminen ja ruotsin puhuminen). Taitotaso A1 - A2.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Sosiologian perusteet (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


kuvata yhteiskuntatieteellistä ajattelutapaa ja poliisin työn kannalta keskeisiä ilmiöitä sekä vertailla niiden selitysmalleja



tarkastella yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista poliisiorganisaatiota, -ammattia
ja -kulttuuria sekä poliisin asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa.

Asiakokonaisuudet


Yhteiskuntatieteellinen tarkastelutapa ja sosiologian peruskäsitteet



Suomalaisen yhteiskunnan kehitys sosiologisena ilmiönä



Poliisitutkimuksen sosiologiaa



Sosiologian paradigmoja ja näkökulmia

Vaadittavat suoritukset


Essee.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Språk och makt (2 sp)
(Ordnas på svenska)
Kunskapsmål
Efter utförd studieperiod kan den studerande


förklara fenomen och samband inom sociolingvistiken, samtalsanalysen och retoriken



kan även identifiera utmaningar beträffande språkbruk som maktmedel och till
en viss del även dra slutsatser beträffande språkbruk samt tillämpa sina kunskaper i praktiken.

Ämneshelheter


Sociolingvistik, retorik, samtalsteori, hur man påverkar andra genom språkliga
val, konsten att övertyga, samtalstolkning

Obligatoriska prestationer


Essä.

Bedömningsskala
Studieperioden bedöms på skalan 0–5.
Tidigare studier
Förutsätts inte.

Venäjän kielen alkeet poliisille (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa


tuottaa kyrillisiä kirjaimia ja venäjän kielen äänteitä



viestiä venäjän kielellä suullisesti lyhyin lausein ja ymmärtää venäjän kielistä puhetta, kun aihe on tuttu ja kieli selkeää sekä yksinkertaista



lukea ja kirjoittaa yksinkertaista tekstiä



käyttää arkisanastoa ja poliisin työhön liittyvää perussanastoa taitotasonsa mukaan.

Asiakokonaisuudet


Venäjän kielen kirjoitusjärjestelmä

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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Venäjän kielen ääntäminen



Perusrakenteisten väite- ja kysymyslauseiden muodostaminen



Arkisanasto ja suppea ammattisanasto



Venäjänkieliset puheharjoitukset

Vaadittavat suoritukset


Tentti ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Edeltävät opinnot
Ei edellytetä.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi
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