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1 OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET
Nämä valintaperusteet koskevat Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) suoritettavaan
poliisin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon poliisi (ylempi AMK) hakemista. Sen
laajuus on vähintään 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kaksi (2) vuotta.
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) mukaan Poliisihallitus vahvistaa
poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen vuotuisen aloituspaikkamäärän.
Polamk päättää Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain mukaan opiskelijavalinnan
perusteista.
2 KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ JA SEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen kohderyhmänä ovat poliisialan johtamis-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin tähtäävät henkilöt.
Poliisin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleiset tavoitteet on
määritelty Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa asetuksessa (282/2014).
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutus tarjoaa opiskelijalle uutta, työelämän kehittämisessä tarpeellista osaamista, jota tarvitaan edellä mainituissa tehtävissä. Opiskelija saa
myös valmiuksia tutkimustiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa
työssään ja sen kehittämisessä. Opinnoissa vahvistetaan myös opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia.
Koulutus tuottaa kelpoisuuden poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa 158/1996 mainittuihin virkoihin.
3 HAKUMENETTELY
Koulutukseen haetaan sähköisesti Polamkin hakuohjeessa määrittelemällä tavalla. Koulutukseen voi hakea myös paperilomakkeella, jonka voi tilata Polamkista.
Hakukelpoisuusehdon täyttävä pohjakoulutus tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
Polamk julkaisee tarkemmat hakuohjeet poliisihallinnon intranetissä (Sinetti) ja Polamkin
internetsivuilla.
4 HAKUKELPOISUUS
Poliisi (ylempi AMK) on Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun asetuksen mukaan ylempi korkeakoulututkinto.
Koska koulutuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus toimia poliisilaissa (872/2011) tarkoitettuna poliisimiehenä, voidaan opiskelijaksi ottaa henkilö, joka täyttää Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 23 ja 24 §:ien vaatimukset.
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Koulutukseen voidaan valita henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden
työkokemus sisäisen turvallisuuden alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Hakukelpoisuutta koskevien ehtojen tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.
Poliisipäällystön virkatutkinnon, poliisialipäällystötutkinnon, poliisialipäällystön virkatutkinnon, poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä poliisialan tutkinnon jälkeen saatu työkokemus tutkintoa vastaavassa
tehtävässä.
Työkokemuksen määrän tarkemmat laskentaohjeet ilmoitetaan hakuohjeessa.
Virantoimituksesta pidätetty ei ole hakukelpoinen virantoimituksesta pidättämisen aikana.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan suorittamaan poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa.
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa edeltävänä soveltuvana korkeakoulututkintona pidetään
kaikkia korkeakoulututkintoja seuraavin poikkeuksin: Poliisipäällystön tutkinnon tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaneet eivät ole hakukelpoisia poliisi (ylempi AMK) tutkintoon työnantajan tukeman päällystökoulutuksen ja sitä kautta jo saavutetun päällystökelpoisuuden vuoksi.
Ne poliisin peruskoulutuksen suorittaneet valitut, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa, valitaan ensin poliisi (AMK) -tutkinnon 45 opintopisteen laajuiseen muuntokoulutukseen. Suoritettuaan muuntokoulutuksen hyväksytysti koulutukseen valitut jatkavat
ilman erillistä valintamenettelyä poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutukseen.
Haku- ja valintamenettely on kokonaisuus, jossa hakijat arvioidaan koulutustaustasta
huolimatta samojen valintaperusteiden mukaisesti.
5 VALINTAKOE
Valintakoe on kaksivaiheinen. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijoita enintään kaksi kertaa
suunnitellun aloituspaikkamäärän verran. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.
Hakijat suorittavat valintakokeen tutkintokielellä. Polamk voi edellyttää hakijoilta kokeeseen ilmoittautumista.
5.1 Ensimmäinen vaihe
Ensimmäisessä vaiheessa on kirjallinen koe, joka tehdään Polamkissa ja tarvittaessa
hajautetusti ennalta sovittujen poliisiyksiköiden tiloissa tai muissa oppilaitoksissa.
Hakijat kutsutaan kokeen toiseen vaiheeseen kirjallisesta kokeesta saatujen pisteiden
osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.
5.2 Toinen vaihe
Toisessa vaiheessa arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta.
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Hakijoilta pyydetään tietoja heidän koulutustaustastaan, motivaatiostaan, ajankäytöstään
ja uratavoitteistaan. Tietoja hyödynnetään valintakokeen toisessa vaiheessa.
5.3 Poliisiyksikön lausunto
Poliisiyksiköiltä pyydetään lausunto toiseen vaiheeseen kutsuttavista hakijoista. Lausuntoa hyödynnetään soveltuvuuden arvioinnissa, mutta sitä ei pisteytetä. Polamk lähettää
lausuntopyynnön hakijan poliisiyksikön virkapostiin.
Arvioinnin tasapuolisuuden varmistamiseksi poliisiyksiköstä kaksi henkilöä antavat yhden yhteisen lausunnon hakijasta. Lausunnon antajina toimivat hakijan lähiesimies sekä
toinen hakijan työntekijänä tunteva päällystöön kuuluva esimies. Lausunto on hakijalle
julkinen valintaprosessin jälkeen.
6 ARVIOINTI JA PISTEYTYS
Valintakokeen enimmäispistemäärä on sata (100) pistettä. Valintakokeen osien enimmäispistemäärät ovat: kirjallinen koe 40 pistettä ja soveltuvuuden arviointi 60 pistettä.
6.1 Kirjallinen koe
Kirjallisen kokeen kysymykset perustuvat hakijan työelämässä hankittuun osaamiseen
sekä ennakolta ilmoitettuun lukumateriaaliin. Lisäksi kirjallisessa kokeessa voidaan jakaa
suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä aineistoa, jonka perusteella hakijan on vastattava
esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaaminen edellyttää luetun aineiston hyvää hallintaa ja ymmärtämistä sekä kykyä arvioida lukemaansa omakohtaisesti.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiasisällön lisäksi argumentaation selkeyteen ja loogisuuteen, oman ajattelun esille tuomiseen ja kykyyn yhdistellä asioita ja hahmottaa
isompia kokonaisuuksia.
Kirjallisen kokeen pisteytys on liukuva 0-40 pistettä (puolen pisteen tarkkuudella).
6.2 Soveltuvuuden arviointi
Toisessa vaiheessa on hakijan soveltuvuuden arviointi, joka sisältää simulaatiotehtävän,
henkilökohtaisen haastattelun sekä psykologiset testit.
Soveltuvuuden arvioinnin pisteytys on
 psykologinen osio (liukuva pisteytys 0-24 pistettä)
 haastattelu (porrastettu pisteytys 0-2-6-10-14-18-22-26 pistettä)
 simulaatiotehtävä (porrastettu pisteytys 0-2-4-6-8-10)
Psykologisen osion arviointi painottuu poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon koulutustavoitteiden kannalta keskeisiin hakijan valmiuksiin.
Asiantuntijaosaamisen, johtamisosaamisen ja tutkimuksellisen kehittämisosaamisen
kannalta olennaisia kehittymisvalmiuksia, kompetenssipotentiaalia arvioidaan muun muassa persoonallisuuskartoitusten ja ongelmanratkaisutehtävien avulla.
Haastattelussa on kolme haastattelijaa, joista yksi on psykologi, kaksi muuta ovat poliisin
henkilöstöä, joilla tulee olla kokemusta päällystötehtävistä.
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Simulaatiotehtävän arvioitsijoita on kaksi, jotka ovat poliisin henkilöstöä. Arvioitsijoilla tulee olla kokemusta päällystötehtävistä.
Haastattelijat ja arvioitsijat valmennetaan tehtäväänsä.
7 ESTEETTÖMYYS OPISKELIJAVALINNASSA
Mikäli hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, tulee hänen tehdä kirjallinen hakemus tarvittavista järjestelyistä ja toimittaa hakemus Polamkiin ennen hakujakson päättymistä. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa yksilölliset järjestelyt sekä
perustelut järjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin
hakija vetoaa.
8 OPISKELIJAVALINTA JA TIEDOTTAMINEN
Polamk tekee opiskelijavalintapäätöksen. Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköisesti.
Valintamenettely on kokonaisuus, jossa hakijat arvioidaan samojen valintakriteerien mukaisesti. Valintakokeen pisteytyksen valmistuttua Polamk määrittää valinnan perusteena
olevan yhteispistemäärän vähimmäistason.
Koulutukseen valitaan hakijat valintakokeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kahden tai useamman hakijan yhteispistemäärän ollessa tasan,
näiden hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin pistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaisee ensimmäiseksi haastattelussa, toiseksi psykologisessa osiossa saatu pistemäärä.
Mikäli myös nämä pistemäärät ovat samat, valitaan koulutukseen kaikki samoilla pisteillä
olevat hakijat.
8.1 Opiskelijaksi ilmoittautuminen
Koulutukseen hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä ja
ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Poissaolevaksi voi ilmoittautua Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 30 §:n perusteella.
8.2 Hakukelpoisuuden tarkistaminen
Koulutukseen valitun tulee toimittaa nimikirjanote Polamkin antamassa määräajassa hakukelpoisuuden tarkistamista varten. Polamk voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut
itsestään virheellisiä tietoja.
9 ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KÄSITTELY
Polamkilla on oikeus käsitellä opiskelijaksi ottamista koskevassa asiassa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 49 §:n nojalla yleisen tietosuoja-asetuksen
(EU) 2016/679 yhdeksän ja kymmenen artiklassa tarkoitettuja tietoja, jotka kuvaavat:
 rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta ja
 henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja
hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia.

Määräys

ID-20453425

6 (6)

10 VOIMAANTULO
Nämä valintaperusteet tulevat voimaan 11.12.2020.

Rehtori

Kimmo Himberg

Koulutusjohtaja

Petri Alkiora

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi
17.12.2020 klo 14:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

