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POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ
Hyväksyntä ja voimassaolo
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 7 §:n mukaan Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Tämä tutkintosääntö on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.6.2015 ja se on voimassa samasta ajankohdasta lähtien toistaiseksi.
Tutkintosääntöön mahdollisesti myöhemmin tehtävät muutokset merkitään asiakohtiin lisäämällä niihin
sen hallituksen kokouksen päivämäärä, jolloin muutos on hyväksytty.

TUTKINTOSÄÄNNÖN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA
Tutkintosääntö perustuu lakiin Poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013) ja valtioneuvoston asetukseen Poliisiammattikorkeakoulusta (282/2014). Poliisiammattikorkeakouluun ei oman lainsäädännön
takia sovelleta ammattikorkeakoululakia (351/2003).
Tutkintosääntö määrittelee Poliisiammattikorkeakoulussa edellä mainitun lain ja asetuksen perusteella
järjestettävät poliisialan AMK- ja YAMK-tutkinnot ja muut opinnot sekä ohjaa opetuksen ja opiskelujen
järjestämistä. Tutkintosääntöä sovelletaan oppilaitoksessa järjestettäviin aikaisempiin tutkintoihin soveltuvin osin. Tutkintosäännössä kuvataan poliisikoulutusta määrittelevät säädökset vain tarvittavassa laajuudessa ja tehdään toiminnan edellyttämät tarkennukset ja lisäykset. Tutkintosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta,
opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.
Poliisiammattikorkeakoulun opetusta ja muuta koulutustoimintaa koskevat yksityiskohtaiset tavoitteet,
menettelyohjeet ja toimintatavat on kirjattu tutkintojen opetussuunnitelmiin, Poliisiammattikorkeakoulun
toimintakäsikirjaan sekä muihin Poliisiammattikorkeakoulun ohjeisiin ja suosituksiin. Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnossa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin Pelastusopistosta annettua lakia ja
asetusta, Pelastusopiston työjärjestystä ja muita menettelyohjeita.
Poliisiammattikorkeakoulun ohjesäännössä annetaan määräykset asioista, jotka koskevat organisaatiota, hallituksen päätöksentekomenettelyä ja hallituksen päätettäväksi tulevia asioita sekä rehtorin ratkaistaviksi kuuluvien asioiden siirtoa muun virkamiehen ratkaistavaksi, mukaan lukien opintojen keskeyttäminen, opiskeluoikeuden peruuttaminen, opiskelijan määräaikainen erottaminen tai kirjallisen varoituksen antaminen opiskelijalle.
3

Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssäännössä annetaan määräyksiä käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, voimankäyttövälineistä, Poliisiammattikorkeakoulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta Poliisiammattikorkeakoulun tiloissa ja alueella.
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POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄ JA
POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUSSA ANNETTAVA OPETUS
1§

Poliisiammattikorkeakoulun koulutustehtävä (15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulu on sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Poliisihallituksen alainen oppilaitos. Poliisiammattikorkeakoulun koulutusala on sisäinen turvallisuus.
Poliisiammattikorkeakoulu on ainoa poliisin tutkintokoulutusta tarjoava oppilaitos Suomessa. Poliisiammattikorkeakoulun koulutusvastuulla on myös pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto.
Poliisiammattikorkeakoulun

koulutustehtävänä

on

Poliisiammattikorkeakoulusta

annetun

lain

(1164/2013) 2 §:n mukaan antaa sisäisen turvallisuuden alalla tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin, tukea
yksilön ammatillista kasvua ja edistää elinikäistä oppimista sekä harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä
Poliisiammattikorkeakoulun opetusta. Tehtäviään hoitaessaan Poliisiammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä poliisin kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.
2§

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot (15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ovat:
1

poliisin ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (AMK), polis (YH), Bachelor of Police Services.

2

pelastusalan ammattikorkeatutkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkintonimike pelastusalan päällystötutkinto (AMK), Bachelor of Rescue Services.

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto on poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkintonimike poliisi (ylempi AMK), polis
(högre YH), Master of Police Services.
Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava tutkinto on siirtymäajan kuluessa myös poliisipäällystön tutkinto (31.12.2017 saakka).
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3§

Ammatilliset erikoistumisopinnot ja muu koulutus

Poliisiammattikorkeakoulussa järjestetään sisäisen turvallisuuden alalla korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen lisäksi 30–60 opintopisteen laajuisia ammatillisia erikoistumisopintoja sekä muuta ammattitaitoa ylläpitävää ja lisäävää koulutusta.
Erikoistumisopinnot ovat poliisialan ammattikorkeakoulututkintoihin tai aikaisempiin poliisin virkatutkintoihin taikka muuhun kyseisiin opintoihin soveltuvaan koulutukseen perustuvia kokonaisuuksia ja niitä
järjestetään Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisista ammatillisista teemoista.
Muu ammattitaitoa ylläpitävä ja lisäävä koulutus määritellään vuotuisessa koulutuskalenterissa.
4§

Tutkintojen rakenne (15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
-

perus- ja ammattiopinnot

-

vapaasti valittavat opinnot

-

ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja

-

opinnäytetyö

Poliisi (YAMK) -tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
-

syventävät ammattiopinnot

-

vapaasti valittavat opinnot ja

-

opinnäytetyö

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opinnoista:
-

perus- ja ammattiopinnot

-

vapaasti valittavat opinnot

-

harjoittelu

-

opinnäytetyö
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5§

Tutkintojen tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleiset tavoitteet on määritelty Poliisiammattikorkeakoulusta annetun asetuksen (282/2014) 5 §:ssä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteet
asetuksen 6 §:ssä. Tarkemmat erityiset ja ammatilliset tavoitteet määritellään tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa, jotka Poliisiammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy.
6§

Tutkintokieli

Poliisiammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi tai ruotsi. Tutkintokoulutusta järjestetään
molemmilla kielillä koulutustarpeen edellyttämässä laajuudessa. Poliisiammattikorkeakoulu päättää
muun opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä opetuksessa ja opintosuorituksissa.
6a§

Kielitaito (12.12.2018, 20.3.2019)

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1

sellaisen suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen;

2

sellaisen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon, joka ammatin harjoittamisen
ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Koulutuspäällikkö voi erityisestä ja perustellusta syystä vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista
osittain tai kokonaan (esimerkit: 1. opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai
ruotsin kielellä, 2. opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai 3. opiskelija, jolla on todettu lukivaikeus). Opiskelijan on tällöin suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus ei saa muuttua.
Suomenkielisessä poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksessa opiskeleva opiskelija, jonka koulusivistyskieli on
ruotsi, osoittaa vaaditun kielitaidon kirjoittamalla kypsyysnäytteen ruotsin kielellä sekä suorittamalla tutkinnon opetussuunnitelmassa vaaditun suomen kielen ja viestinnän (Poliisiviestintä) opintojakson.
Vastaavasti ruotsinkielisessä poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksessa opiskeleva opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, osoittaa vaaditun kielitaidon kirjoittamalla kypsyysnäytteen suomen kielellä sekä
7

suorittamalla tutkinnon opetussuunnitelmassa vaaditun ruotsin kielen ja viestinnän (Poliskommunikation) opintojakson.
Suorittamalla poliisi (AMK) -tutkinnon toisella kotimaisella kielellä sekä toisen kotimaisen kielen kielitaitoa osoittavilla kieliopinnoilla, opiskelija saa hyvän toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
7§

Tutkintojen opetussuunnitelmat (20.10.2015, 9.11.2016, 15.6.2017, 13.6.2018)

Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Niissä korostuu opiskelijakeskeinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Opetusta ja opiskelua ohjaavina tekijöinä ovat
tavoitteellinen osaamisen kehittäminen, oppimisen näkökulman vahvistaminen ja työelämäläheisten
opintokokonaisuuksien rakentaminen.
Poliisiammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy tutkintojen opetussuunnitelmat luku- tai kalenterivuodeksi
kerrallaan. Tutkintokoulutuksen opetussuunnitelma voidaan perustellusta syystä hyväksyä myös pidemmäksi määräajaksi. Erikoistumisopintojen opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä koskemaan tiettynä lukuvuotena alkavaa toteutusta.
Opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto määräajassa. Oppilaitoksen tulee
järjestää opetus niin, että edellä oleva on sitä koskevien rajoitusten mukaan mahdollista.
Pääsäännön mukaan opetus järjestetään meneillään olevana luku- tai kalenterivuonna vain uusimman
voimassaolevan opetussuunnitelman mukaisena.
Mikäli opiskelijan opetussuunnitelma muuttuu, tilanteet ratkaistaan koulutuspäällikön päätösten perusteella. Ratkaisuissa pyritään aina opiskelijamyönteiseen tulkintaan.
8§

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkintoa ja poliisi (YAMK) -tutkintoa sekä pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittavat opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintosuunnitelmaan kirjataan opiskelijan
aiemmin suoritetut opinnot ja muu osaaminen, joiden perusteella opiskelija harkitsee korvaavuuden hakemista tai aikaisempien suoritusten sisällyttämistä tutkintoon. Lisäksi suunnitelmassa määritellään tutkintoon sisällytettäväksi suunnitellut vapaasti valittavat opinnot ja opiskelijan henkilökohtaiset osaamisja kehittymistavoitteet. Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluku tehdään asiasta annettujen tarkempien ohjeiden mukaisesti.
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9§

Vapaasti valittavat opinnot (14.12.2016, 15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkintoon kuuluvia vapaasti valittavia opintoja on sisällytettävä tutkintoon vähintään 10
opintopisteen verran. Opiskelijavaihdossa kertyvät 15 opintopistettä hyväksytään tutkintoon täysimääräisesti. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi valita Poliisiammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tai muusta korkeakoulutasoisesta koulutuksesta. Opiskelija voi valita opintojaksot
oman asiantuntijuutensa kehittämisen kannalta mielekkäiksi kokemistaan opinnoista, joilla hän syventää ja laajentaa osaamistaan. Muualla suoritettujen vapaasti valittavien opintojen on vastattava vähintään suoritettavan tutkinnon tasoa ja tuettava oman ammattitaidon sekä asiantuntijuuden kehittymistä.
Poliisi (YAMK) -tutkinnossa vapaasti valittavien opintojen määrä on 5 opintopistettä. Niiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan Poliisiammattikorkeakoulun opintojaksotarjonnassa olevilla vapaasti valittavilla opinnoilla tai muualla suoritetuilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla.
Voimassaolevien poliisialan tutkintojen opetussuunnitelmien valinnaisten opintojen tarjontaa voidaan
lisätä luku- ja kalenterivuoden aikana Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikön tekemällä opintojaksokuvauksen käyttöönottopäätöksellä, jos opintojakson toteutuksen aikataulu sitä edellyttää.
Pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) kuuluvia vapaasti valittavia opintoja on sisällytettävä tutkintoon
vähintään 15 opintopisteen verran. Vapaasti valittavat opinnot ovat korkeakoulutasoisia opintoja opiskelijan itsensä valitsemalta sisältöalueelta. Opintoja järjestävä organisaatio voi olla Pelastusopisto tai
esim. Poliisiammattikorkeakoulu, avoin yliopisto tai jokin muu vastaava.
Vapaasti valittavien opintojen valinta on osa opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)
laatimista.
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10§

Harjoittelu (15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkinnossa harjoittelun laajuus on 55 opintopistettä. Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta
keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun
ajaksi opiskelija nimitetään nuoremman konstaapelin määräaikaiseen virkasuhteeseen Poliisiammattikorkeakoulun osoittamaan poliisilaitokseen.
Poliisi (AMK) -tutkintoon sisältyvän harjoittelun aloittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut
kaikki harjoittelua edeltävät ammattiopinnot ja ammattiosaamista koskevat opintojen toteutussuunnitelmassa erikseen määritellyt opintosuoritukset hyväksytysti.
Pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) kuuluvan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä syventää opittujen tietojen ja taitojen soveltamista työelämään. Vaadittavan harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä.
Harjoittelu jakautuu kahteen pääosaan: ensimmäinen osa 10 op on ammattiin orientoitumista ja toinen,
syventävien harjoitteluiden 20 op on päällystötehtävien suorittamista (onnettomuuksien ehkäisy, riskienhallinta, varautuminen, pelastustoiminnan johtaminen, pelastuslaitoksen sisäinen ja ulkoinen koulutus, hallinto ja muut päällystötehtävät). Ensimmäisen osan harjoittelu suoritetaan kokonaisuudessaan
pelastuslaitoksissa. Toisen osan syventävät harjoittelut voidaan suorittaa myös pelastustoimeen liittyvissä viran-omais- ja yhteistyöverkostoissa.
11§

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte (16.12.2015, 15.6.2017, 12.12.2018)

Poliisi (AMK) -tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan
valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
Poliisi (YAMK) -tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön (30 op) tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä
soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.
Pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) sisältyvän opinnäytetyön (15 op) tavoitteena on kehittää ja
osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön
10

asiantuntijatehtävässä. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, käytännönläheisten pulmien ratkaisua, työn
raportointia sekä pelastustoimen suunnitelmallista, tavoitteellista kehittämistä. Opinnäytetyössä korostuu työelämälähtöisyys.
Opinnäytetyö laaditaan tutkintokielellä, mutta sen voi kirjoittaa myös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
edellyttäen, että opiskelija sopii asiasta ohjaajan kanssa.
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan opiskelijan koulusivistyskielellä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan tutkintokielellä.
12§

Opinnäytetyön julkisuus

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
mukaisesti. Opiskelijan tutkintoa varten laatima opinnäytetyö tulee julkiseksi, kun opiskelija on luovuttanut sen Poliisiammattikorkeakoululle arvioitavaksi ja Poliisiammattikorkeakoulu on sen hyväksynyt.
Opiskelijan saamaa arvosanaa koskeva oikaisuvaatimus ei vaikuta hyväksytyn opinnäytetyön julkisuuteen.
Hyväksytty opinnäytetyö julkaistaan ensisijaisesti elektronisena Theseus-verkkokirjastossa. Jos opiskelija tai työn toimeksiantaja ei halua julkaista opinnäytetyötä verkossa, se toimitetaan painettuna kirjastoon.
Arkistolaitoksen 18.9.2014 tekemän päätöksen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan
koulutukseen sisältyvät opinnäytetyöt ovat pysyvästi säilytettäviä. Tästä syystä ne arkistoidaan Poliisin
asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään.
Opinnäytetyö ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa (ks. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
24 §). Mikäli opinnäytetyön tuloksena on syntynyt salassa pidettävää tietoa, tulee salassa pidettävät
tiedot sisällyttää varsinaisesta opinnäytetyöstä erilliseen muistioon.
Mikäli opinnäytetyön tutkimusaineistona on käytetty salassa pidettävää tietoa (ks. myös tutkintosäännön 22 §), tulee opiskelijan hankkia tutkimusaineiston käyttöön lupa ja noudattaa tutkimusaineiston käsittelyssä luvassa määrättyjä ehtoja.

11

Poliisiammattikorkeakoulussa opinnäytetyön hyväksymistä, arviointia ja vilppiepäilyä käsittelevät henkilöt saavat käsitellä opinnäytetyön tuloksena syntyneitä tai tutkimusaineistona käytettyjä salassa pidettäviä tietoja.
Opiskelijan hakiessa 5 momentissa tarkoitettua käyttölupaa tulee ottaa huomioon, mitä 6 momentissa
on sanottu.
13§

Opetuksen toteutus ja mitoitus (15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon johtavat opinnot niin, että kokopäiväopiskelija voi
suorittaa poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon kolmessa vuodessa ja poliisialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kahdessa vuodessa. Poliisiammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy
31.7. Opetus toteutetaan kahdessa periodissa lukukauden aikana ja yhteensä neljässä periodissa lukuvuoden aikana. Periodien tarkemmasta ajoittumisesta tehdään Poliisiammattikorkeakoulussa päätös
lukuvuositasolla. Tutkintojen opetussuunnitelmien perusteella tehtävät toteutussuunnitelmat laaditaan
niin, että opiskelijalle muodostuu käsitys opetuksen järjestämisestä ja opintojen etenemisestä periodien
tarkkuudella.
Poliisiammattikorkeakoulussa on laadittu erillinen mitoitussuositus opetussuunnitelmien valmisteluun.
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän
mukaisesti. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työviikko on noin 40
tuntia eli 1,5 opintopistettä. Jokainen periodi on laajuudeltaan 15 opintopistettä (400 h), jokainen lukukausi 30 opintopistettä (800 h) ja jokainen lukuvuosi 60 opintopistettä (1600 h).
Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija
voi suorittaa tutkinnon neljässä vuodessa. Tutkinnon voi suorittaa myös monimuoto-opintoina. Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaisesti. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opetus toteutetaan kahdessa lukukaudessa lukuvuoden aikana. Lukukausien tarkemmasta ajoittumisesta tehdään päätös lukuvuositasolla. Tutkintojen opetussuunnitelmien perusteella tehtävät toteutussuunnitelmat laaditaan niin, että opiskelijalle muodostuu käsitys opetuksen järjestämisestä ja opintojen etenemisestä periodien tarkkuudella.

12

OPISKELUOIKEUS
14§

Opiskelijaksi ottaminen (15.6.2017, 4.10.2017)

Poliisi (AMK) -tutkinto ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun, eikä korkeakoulujen yhden paikan säännös koske täysimääräisesti Poliisiammattikorkeakoulua. Tämän perusteella Poliisiammattikorkeakoulun
opiskelijavalinnassa ei oteta huomioon hakijan aikaisemmin suorittamaa korkeakoulututkintoa tai siihen
johtavaa ja vastaanotettua opiskelupaikkaa.
Poliisihallitus vahvistaa tutkintoja suorittamaan hyväksyttävien opiskelijoiden määrän koulutustarpeen
perusteella. Lukuvuoden aikana alkaa pääsääntöisesti neljä suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen poliisi
(AMK) -tutkintoon johtava koulutus.
Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrän vahvistaa sisäministeriön pelastusosasto.
Opiskelijaksi ottamista säännellään Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 4 luvussa
ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun asetuksen (282/2014) 15 ja 16 §:issä sekä (1352/2016) 16 a
§:ssä. Tarkempia ohjeita valintamenettelyjen järjestämisestä annetaan tutkintokohtaisissa valintaperusteissa, jotka Poliisiammattikorkeakoulun ohjesäännön perusteella oppilaitoksen hallitus hyväksyy.
15§

Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta (15.6.2017)

Opiskelijaksi hyväksytyn on Poliisiammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa määrätyssä määräajassa eli neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ilmoitettava Poliisiammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta.
Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittamaan hyväksytyn on määräajassa eli neljäntoista (14)
vuorokauden kuluessa ilmoitettava Pelastusopistolle opiskelupaikan vastaanottamisesta.
16§

Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi (20.10.2015, 15.6.2016, 14.12.2016,
15.6.2017, 4.10.2017, 12.12.2018)

Poliisiammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa kalenterivuosittain 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7.
Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Opetusta järjestetään poliisi (AMK) -tutkinnossa lukuvuoden aikana neljässä periodissa.
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Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat aloittavat opinnot pääsääntöisesti neljänä ajankohtana vuodessa
kunkin periodin alkaessa. Opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Poliisiammattikorkeakoulussa opetuksen järjestäminen ja AMK-tutkintojen eteneminen hahmotetaan myös opintovuosina ja
-kausina. Opintovuosi on neljän periodin mittainen ajanjakso, joka alkaa opiskelijakohtaisesti opintojen
aloituksesta. Vastaavasti opintokausi on kahden periodin mittainen ajanjakso joka jakaa opintovuoden
kahteen osaan.
Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäiseksi opintovuodeksi joko
läsnä- tai poissaolevaksi laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Tätä ilmoitusta ei voi muuttaa 1.
opintovuonna. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden opintovuoden ajaksi.
Tämän jälkeen poliisi (AMK) -tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoittauduttava opintojensa aloitusajankohdasta lähtien kerran opintovuodessa läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskelija voi kuitenkin tehdä
ilmoittautumisensa opintokausiksi (kahden periodin mittainen ajanjakso) kerrallaan. Ilmoittautuminen
tehdään Wilmassa seuraavan aikataulun mukaisesti:
-

tammikuussa aloittaneet saman vuoden marraskuussa,

-

maalis-huhtikuussa aloittaneet seuraavan vuoden helmikuussa,

-

elokuussa aloittaneet seuraavan vuoden toukokuussa ja

-

lokakuussa aloittaneet seuraavan vuoden elokuussa.

Poliisi (AMK) -tutkintoa suorittavan ilmoittautuminen tapahtuu kyseisen kuukauden kolmen ensimmäisen viikon aikana. Harjoittelun ajan opiskelijan on oltava läsnä olevana eikä sitä voi keskeyttää ilmoittautumalla poissaolevaksi.
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Poliisiammattikorkeakoulu voi perustellusta syystä hyväksyä läsnä- tai poissaoloilmoitusta koskevan
muutoksen. Muutos voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan periodin alusta ja vähintään 2 periodiksi
kerrallaan. Tällaisia perusteltuja syitä voivat olla:
1

suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2

on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

3

on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan;

4

muu sellainen erityinen syy, jonka vuoksi läsnäolo opinnoissa on merkittävästi vaikeutunut; tai

5

poissaoloilmoituksen muuttamiseen läsnä olevaksi on erityinen syy ja muutos on toteutuksen ja
muiden järjestelyjen osalta mahdollista.

Vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opinto-oikeutensa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain
(1164/2013) 32 § 1 momentin mukaisesti.
Poissaolevaksi ilmoittautuneeseen opiskelijaan sovelletaan niitä tutkintovaatimuksia, jotka ovat voimassa opiskelijan jatkaessa opintojaan poissaolojakson päättyessä. Poissaolon tai keskeytyksen jälkeen palaavan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään tarvittaessa.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat aloittavat opinnot pääsääntöisesti syksyllä (päivätoteutus) poikkeuksena monimuoto-opinnot jotka alkavat keväällä. Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK)
eteneminen hahmotetaan lukuvuosina ja -kausina. Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätlukukauteen.
Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäiseksi opintovuodeksi joko
läsnä- tai poissaolevaksi laissa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden opintovuoden ajaksi.
Jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava joka vuosi läsnä- tai poissaolevaksi Pelastusopiston ilmoittaman aikataulun mukaisesti.
Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan vastuulla
on nimi-, osoite-, ja kotikuntatietonsa tarkastaminen. Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi
muuttaa Wilmassa ennen lukukauden alkua.
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Poliisiammattikorkeakoulu voi perustellusta syystä hyväksyä läsnä- tai poissaoloilmoitusta koskevan
muutoksen. Tällaisia perusteltuja syitä voivat olla:
1

suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2

on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;

3

on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan;

4

muu sellainen erityinen syy, jonka vuoksi läsnäolo opinnoissa on merkittävästi vaikeutunut; tai

5

poissaoloilmoituksen muuttamiseen läsnä olevaksi on erityinen syy ja muutos on toteutuksen ja
muiden järjestelyjen osalta mahdollista.

Vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opinto-oikeutensa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain
(1164/2013) 32 § 1 momentin mukaisesti.
Poissaolevaksi ilmoittautuneeseen opiskelijaan sovelletaan niitä tutkintovaatimuksia, jotka ovat voimassa opiskelijan jatkaessa opintojaan poissaolojakson päättyessä. Poissaolon tai keskeytyksen jälkeen palaavan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään tarvittaessa.
17§

Opiskeluoikeusaika (14.12.2016, 15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 31 §:n mukaan kokopäiväopiskelijan on suoritettava ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot enintään yhtä
vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Tähän enimmäisaikaan ei lasketa aikaa, jonka opiskelija on
ollut poissa tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella, opintojensa keskeyttämisen tai määräaikaisen erottamisen vuoksi.
Ruotsinkielistä polis (YH) -tutkintoa suorittavalla on oikeus opiskeluoikeusaikaa koskevan sääntelyn rajoittamatta jatkaa opintojaan sen ruotsinkielisen polis (YH) -tutkinnon yhteydessä, joka seuraavan kerran keskeytyksen jälkeen järjestetään.
Ruotsinkieliseen polis (YH), polis (YH) muuntokoulutukseen ja polis (högre YH) koulutukseen valittu
saa opintojen viivästyessä perustellusta syystä siirtyä suorittamaan suomenkielistä tutkintoa, mikäli hän
siirtoon suostuu ja hänellä katsotaan olevan suomenkielisen tutkinnon suoritusedellytykset.
Poliisiammattikorkeakoulussa kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintopisteiden määrään. Opintovuoden aikana 30 opintopistettä tai
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enemmän suorittaneet luokitellaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi ja alle 30 opintopistettä suorittaneet
luokitellaan osa-aikaisiksi opiskelijoiksi. Kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet luokitellaan osa-aikaisiksi
opiskelijoiksi.
Ensimmäistä vuotta opiskelevilla opiskelijoilla ei ole vielä opintopistetietoa, joten nämä katsotaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi kyseisenä opintovuonna.
Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelman mukaisesti.
Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittavan kokopäiväopiskelijan on suoritettava ammatti-korkeakoulututkinnon opinnot enintään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa. Tähän enimmäisaikaan ei lasketa aikaa, jonka opiskelija on ollut poissa tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella,
opintojensa keskeyttämisen tai määräaikaisen erottamisen vuoksi. Opiskelijan opintojen etenemistä
seurataan säännöllisesti.
17a§ Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja opintojen keskeyttäminen (13.4.2016, 15.6.2017)
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 37 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin
mukaan Poliisiammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskelijan opinto-oikeuden tai 38 §:n nojalla keskeyttää opiskelun, jos opiskelija ei ole enää terveydentilaltaan poliisimiehen tehtävään sopiva tai pelastustoimen tehtävään sopiva tai hän kieltäytyy osallistumasta Poliisiammattikorkeakoulun määräyksestä terveydentilan toteamiseksi tarpeelliseen terveystarkastukseen.
Poliisi (AMK) -tutkinnon osalta opiskeluoikeuden peruuttamista tai opiskelun keskeyttämistä harkittaessa otetaan huomioon, että opiskelija voi sairastua ja vammautua pitkäaikaisesti tai pysyvästi tutkintokoulutuksen aikana niin, että hänen liikkuvuutensa tai muu fyysinen toimintakykynsä suoriutua tutkintoon liittyvistä vaatimuksista on joiltakin osin heikentynyt tai puutteellinen, mutta poliisimiehenä toimimisen edellytykset jossain poliisin tehtävissä ovat edelleen olemassa.
Edellä kuvatussa tilanteessa kyseisellä opiskelijalla, opiskeluterveydenhuollon lääkärillä, opinto-ohjaajalla ja opettajalla on oikeus tehdä kyseisestä tutkintokoulutuksesta vastaavalle koulutuspäällikölle esitys opiskelijan loppuopintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi. Suunnitelman hyväksyy koulutuspäällikkö.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laativat opinto-ohjaaja ja opiskelija yhdessä. Opinto-ohjaajan tulee hankkia opiskelijaterveydenhuollon lääkäriltä ja asiaan liittyviltä opettajilta suunnitelman laadintaan
vaikuttavat tiedot. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan mahdollisuudet opintojen suorittamiseen
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erilaisilla korvaavilla suorituksilla niiden vaatimusten suhteen, joiden suorittamista sairaus tai vamma
erityisesti haittaa. Opetussuunnitelmaan kuuluva pakollinen opintojakso, joka jää osin tai kokonaan suorittamatta em. syyn vuoksi, voidaan korvata muilla kyseisen tutkinnon tasoisilla opinnoilla tutkintoon
vaadittavan opintopistemäärän saavuttamiseksi. Tutkintotodistuksesta tulee selvästi ilmetä ne opintojaksot, jotka on korvattu kokonaan ja samoin todistuksesta tulee ilmetä ne opinnot, joilla puuttuvat opintojaksot on korvattu.
Opiskelijan terveydentilaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyyn ovat oikeutettuja
vain ne, jotka tarvitsevat niitä asiaan liittyviä päätöksiä tai opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessään.
17b§ Opiskeluoikeus Poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa (9.11.2016)
Poliisi (AMK) -muuntokoulutus on tarkoitettu poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille, joilta puuttuu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
(Laki poliisiammatti korkeakoulusta 1164/2013, 23 §.)
Poliisi (AMK) -muuntokoulutus on tarkoitettu myös poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain
(1164/2013) 41 §:ssä mainituille Poliisi-ammattikorkeakoulussa opettajan tehtävissä toimiville poliisikoulutuksen saaneille poliisimiehille, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa.
Poliisi ylempi AMK -tutkintoa edeltävään poliisi AMK-muuntokoulutukseen valittujen opiskelijoiden opetus järjestetään niin, että tutkinto on suoritettavissa yhden vuoden aikana.
Poliisi (AMK) -tutkinto tulee olla suoritettuna ennen poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon opintojen aloittamista.
Poliisiammattikorkeakoulussa opettajan tehtävissä toimiville järjestettävään AMK-muuntokoulutukseen
osallistuville opetus järjestetään niin, että ne on mahdollista suorittaa kahden vuoden kuluessa opintojen
aloittamisesta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinto-oikeus on voimassa opettajana
työskentelyn ajan ja edellä olevien aikarajojen puitteissa myös silloin, kun henkilö siirtyy opintojen aikana toisen poliisiyksikön tai työnantajan palvelukseen, mikäli uusi yksikkö tai työnantaja hyväksyy opintojen jatkamisen henkilöstökoulutuksena.
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OPISKELU AMK-TUTKINNOSSA JA YLEMMÄSSÄ AMK-TUTKINNOSSA
18§

Kansainvälisyys (15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkinnon ja pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) tavoitteena kansainvälisyyden osalta
on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
-

omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon

-

kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön

-

osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Poliisi (YAMK) -tutkinnossa kansainvälisyyden osalta tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet ja niitä vahvistetaan opinnoissa.
Tutkinto-opiskelun kansainvälistymistä edistetään opiskelijavaihdolla, kansainvälisesti toteutetuilla
opintojaksoilla ja muilla kansainvälisen yhteistyön muodoilla. Opiskelijakohtaisesti kansainvälistyminen
määritellään tarkemmin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kirjatut kansainväliset opinnot otetaan huomioon
tutkinnon suorittamisessa joko AHOT-prosessin tai kansainvälisen opiskelijavaihdon avulla. Kansainväliset opinnot kohdennetaan pääsääntöisesti poliisi (AMK) -tutkinnon vapaasti valittavien opintojen suoritukseksi, mutta myös muiden opintojen ja opinnäytetyön sekä harjoittelun kohdalla voidaan opintoja
suorittaa kansainvälisesti.
19§

Opintojen ohjaus (15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulun opinto-ohjauksen tavoitteena on sujuvan oppimisen varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Tarkemmin opintojen ohjauksen toteuttaminen on määritelty opinto-ohjauksen kokonaissuunnitelmassa.
Opintojen ohjausta Poliisiammattikorkeakoulussa koordinoi tehtävään nimetty opintojen ohjaaja. Opettajan vastuulla on kunkin opintojakson alussa selvittää opiskelijalle opintojakson sisältö ja osaamistavoitteet ja miten opintojakso tukee opiskelijan asiantuntijuutta ja ammatillista kasvua.
Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelemaan valituille lähetetään Opiskelijan yleisopas. Opintojen alussa, orientoivissa opinnoissa opiskelijoita ohjataan opintoihin ja
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opiskeluympäristöön. Opintojen aikana opiskelijan tukena ovat muun muassa opettajatuutorit, opintojen
ohjaaja, opintojaksojen vastuuopettajat sekä opiskelijapalvelut.
Harjoitteluun liittyvä ohjaus on oleellinen osa opintojen ohjausta. Harjoittelunohjaajat perehdyttävät
opiskelijan poliisityöhön ja syventävät opintojen työelämävastaavuutta sekä tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä.
Opintojen loppuvaiheessa ohjaus painottuu opinnäytetyön ja tutkinnon suorittamisen ohjaukseen sekä
kokonaiskuvan syventämiseen poliisityöstä. Lisäksi opiskelijoille annetaan tarvittaessa työelämään siirtymiseen ja työllistymiseen liittyvää ohjausta.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijoiden opinto-ohjaus toteutetaan Pelastusopistolla.
20§

Opintojen esteettömyys

Poliisiammattikorkeakoulu ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijoiden todetut oppimisvaikeudet. Poliisiammattikorkeakoulussa on annettu tarkemmat menettelyohjeet oppimisvaikeuksien huomioon ottamisesta sekä opettajille että opiskelijoille. Ohjeet sisältävät tietoa erilaisista oppimisvaikeuksista ja niiden tukemisesta yleisesti sekä erityisesti Poliisiammattikorkeakoulussa. Opiskelija ja opettaja sopivat
yhdessä mahdollisista opiskelun erityisjärjestelyistä.
21§

Opetukseen osallistuminen ja opintojakson suorittaminen (9.3.2016, 15.6.2016,
15.6.2017)

Tutkinto-opiskelija etenee opinnoissaan toteutussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman
mukaisesti. Opetukseen osallistuminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista kerran opintovuodessa.
Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojaksokohtaisesti toteutussuunnitelmassa.
Poliisi (AMK) -tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoittauduttava Wilmassa kaikille opintojaksoille mukaan lukien harjoittelu. Syyslukukauden opintojaksoille ja syyslukukauden tai joulutauon aikana alkavaan harjoitteluun ilmoittaudutaan kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Kevätlukukauden opintojaksoille ja kevätlukukauden tai kesätauon aikana alkavaan harjoitteluun ilmoittaudutaan joulukuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Tämän jälkeen opintojaksoille voi ilmoittautua vain opintojakson vastuuopettajan kautta. Uudet Poliisi (AMK) -opiskelijat ilmoittautuvat kuluvan lukukauden opintojaksoille
orientaatioviikolla ja jatkossa em. aikataulun mukaan.
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Poliisiammattikorkeakoululla on mahdollisuus rajoittaa opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden määrää, jos opintojakson suoritusoikeus on ensisijassa osoitettava tietylle opiskelijaryhmälle tutkinnon suoritusaikojen noudattamisen tai muun vastaavan erityisen syyn perusteella.
Kesken jääneen opintojakson osasuoritusten hyväksymisestä päättää opintojakson vastuuopettaja.

Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittaville läsnäoleville opiskelijoille tehdään opintojaksovalinnat perus- ja ammattiopintojen sekä harjoittelun osalta automaattisesti Pelastusopiston opiskelijapalveluissa opintojen alkaessa. Opiskelija ilmoittautuu Wilman kautta vain syventäviin ammattiopintoihin neljännen lukukauden aikana.
Opintojen suoritustavat kerrotaan opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa. Opiskelu voi olla erilaista opintojakson opiskeluun liittyvää työtä, kuten lähi- ja monimuoto- tai verkko-opetukseen osallistumista, oppimistehtävien tekemistä, harjoitusten suunnittelua, harjoitusalueella tapahtuviin harjoituksiin
osallistumista, kalustonhuoltoa tai kokeeseen tai tenttiin valmistautumista.
Joillekin opintojaksoille osallistuminen edellyttää pakollisten aiempien opintojen suorittamista. Vaaditut
aiemmat opinnot ilmoitetaan opintojaksokuvauksissa.
22§

Salassa pidettävät tiedot ja poliisirekisterit

Opettajan tehtävänä on ilmoittaa opiskelijalle, milloin opetuksen yhteydessä käsitellään viranomaisen
toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain nojalla salassa pidettävää tietoa. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelija ei saa koulutuksen aikana tai sen jälkeen paljastaa eikä käyttää oikeudettomasti
salassa pidettävää tietoa.
Poliisin henkilörekisterejä saa käyttää poliisin koulutustoiminnassa, jos tiedot ovat koulutuksen toteuttamiseksi välttämättömiä (ks. laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoiminnassa 16 ja 18 §). Rekisterien
käytön valvomiseksi opettajan tulee kuitenkin kyetä jälkeenpäin selvittämään, mitä tietoja koulutuksessa
tai annettujen opiskelutehtävien suorittamiseksi on käytetty.
Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tutkimusaineistona poliisin henkilörekisterien tietojen käyttö ilman erityistä lupaa on
kielletty. Opinnäytetyön tutkimusaineistoa ei saa kerätä 2 momentissa tarkoitetun koulutuskäytön yhteydessä.
Käyttöluvan hakemisesta ja asiaa koskevasta päätöksenteosta on määrätty tarkemmin erikseen.
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23§

Koulutustoiminnan kehittäminen (15.6.2017)

Poliisiammattikorkeakoulussa kerätään opiskelijapalautetta kaikista tutkintokoulutuksista yleisesti lukuvuosi-, lukukausi- ja perioditasolla sekä erityisesti opintojaksokohtaisesti ja harjoittelujaksolta. Palautejärjestelmän toimintaa on kuvattu tarkemmin Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirjassa.
Opiskelija antaa palautteen nimettömänä sähköisen palautejärjestelmän kautta eikä yksittäisiä vastaajia
voida näin ollen tunnistaa. Opettaja vastaa saatuun palautteeseen antamalla opiskelijaryhmille vastauspalautteen.
Jokaisesta opintojaksokohtaisesta opiskelijapalautteesta tehdään kooste, joka lähetetään opetuksen
toteuttaneelle opettajalle vastauspalautteen antamista varten sekä tiedoksi kyseisen opettajan lähiesimiehelle, koulutuspäällikölle ja koulutussuunnittelijalle. Osaamisalueet ja koulutuspäälliköt käsittelevät saatua palautetta säännöllisesti palavereissaan.
Koulutussuunnittelija tekee lisäksi palautekoosteista lukuvuositason yhteenvedon, joka käsitellään koulutustoiminnan ohjausryhmässä sekä Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa opetussuunnitelmien
hyväksyntäprosessissa tarkemmin määritellyllä tavalla.
Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) koskevasta palautejärjestelmästä ja palautteiden käsittelystä
vastaa Pelastusopisto.

OPINTOJEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI
24§

Arvioinnin periaatteet ja arviointiasteikko

Hyväksyttävä opintosuoritus edellyttää opintojakson opetussuunnitelmassa määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamista. Vaadittava osaamistaso määritellään jokaisen opintojakson yhteydessä. Arviointi kohdistuu oppimistuloksiin ja perustuu osaamistavoitteisiin. Arviointimenetelmä valitaan niin, että
sen avulla voidaan arvioida tavoiteltua osaamista. Arviointimenetelmä määritellään opetussuunnitelmassa ja arvioinnista vastaavat kyseisen opintojakson toteutukseen nimetyt opettajat. Osaamistavoitteiden pohjalta opettaja määrittelee osaamisen arvioinnin kriteerit, jotka kuvaavat osaamistavoitteiden
toteutumista opiskelijan osaamisena.
Opintojen arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti arviointiasteikkoa 0–5. Numeraalisessa arvioinnissa
arvosana 0 tarkoittaa hylättyä. Perustellusta syystä voidaan arviointiasteikkona käyttää arvosanoja hyväksytty/hylätty.
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Opintojen arvioinnista on annettu Poliisiammattikorkeakoulussa erillinen toimintaohje. Arviointiasteikko,
jota opintojaksossa käytetään, on ilmoitettu opetussuunnitelmassa. Arviointi voidaan antaa opintojaksosta tai tarvittaessa opintojakson osasuorituksesta. Arviointiperusteet on määritelty arvosanoille 1, 3
ja 5. Opintojaksokohtaisesti määritellään hyväksytyn ja hylätyn arvosanan arviointiperusteet.
Kieliopintojen arviointia koskevat erityissääntelyt ja käytettävät arviointiasteikot on selvitetty tarkemmin
Poliisiammattikorkeakoulussa käytettävässä Osaamislähtöisyys opetussuunnitelmatyössä -oppaassa.
25§

Harjoittelun arviointi (15.6.2017)

Poliisi (AMK) -tutkinnossa valvonta- ja hälytystoimintajakso sekä rikostorjunta- ja rikostutkintajakso arvioidaan asteikolla 0–5.
Poliisiyksikön tukitoiminnot, asiakaspalvelu- ja lupahallintojakso sekä oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Harjoittelu arvioidaan kokonaisuudessaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttyyn harjoitteluun vaaditaan kaikkien harjoittelujaksojen hyväksytty suorittaminen sekä oppimispäiväkirjan, osaamiskortin ja itsearvioinnin tekeminen.
Pelastusalan päällystötutkinnossa (AMK) harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
26§

Opinnäytetöiden arviointi (15.6.2017)

Opinnäytetöiden arvioinnissa noudatetaan arviointimatriisia, jossa määritellään sanallisesti arviointiperusteittain määritelmät arvosanoille 1, 3 ja 5.
Poliisi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0–5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan
seminaariin osallistuminen, seminaariin kuuluvien oppimistehtävien tekeminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Poliisi (YAMK) -tutkinnon opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 0–5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan
seminaariin osallistuminen, seminaariin kuuluvien oppimistehtävien tekeminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opinnäytetyön arvioinnissa noudatetaan arviointimatriisia, jossa
määritellään sanallisesti määritelmät arvosanoille 0-5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan seminaariin osallistuminen, seminaariin kuuluvien oppimistehtävien tekeminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
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27§

Poissaolot ja korvaavat tehtävät

Poissaolon perusteella opiskelijan tehtäväksi annettujen korvaavien oppimistehtävien arvioinnissa käytetään opetussuunnitelmaan kirjattua arviointiasteikkoa.
28§

Opintosuorituksen tai osasuorituksen uusiminen (12.6.2019)

Opintojaksoihin voi sisältyä yksi tai useampi arvioitava suoritus toteutussuunnitelmassa määritellyllä
tavalla.
Opintojaksoon kuuluvasta tentistä järjestetään tarvittaessa kaksi uusintamahdollisuutta. Opiskelijalla on
oikeus uusia hylätty opintosuoritus kaksi kertaa ja korottaa hyväksyttyä arvosanaa yhden kerran yleisenä tenttipäivänä tai muussa uusintaa varten järjestetyssä menettelyssä (esim. sähköinen tentti).
Opettaja ilmoittaa uusintatenttipäivät opinto- tai osajakson alussa. Uusinnat ja arvosanakorotus tulee
suorittaa opintojakson tai enintään kuuden kuukauden aikana.
Tenttiin saapumatta jättäminen lasketaan uusintakerraksi. Jos opintosuorituksen arvioinnissa käytetään
muuta arviointimenetelmää kuin kirjallista tenttiä, asianomainen opettaja ilmoittaa opiskelijalle, miten
suoritus voidaan uusia.
Uusinta- ja korvaavat suoritukset arvioidaan samoilla arviointiperusteilla kuin alkuperäinen suoritus. Parempi arvosana jää voimaan.
Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytysti edellä kuvatulla tavalla, hänen on osallistuttava
opintojakson opetukseen uudelleen opintojakson vastuuopettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla,
jos jäljellä oleva opiskeluoikeusaika sen sallii. Arvioitavia suorituskertoja on tämän jälkeen normaali
määrä.
Hylätyn harjoittelun uusiminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, koska harjoittelun suorittaminen edellyttää poliisilaitoksen tekemää virkanimitystä. Harjoitteluaikaa voidaan jatkaa sairastumisen tai loukkaantumisen tai muun erityisen painavan syyn vuoksi Poliisiammattikorkeakoulun osoittamalla tavalla
ja laajuudessa.
29§

Arvosanan tallentaminen ja arviointitietojen säilyttäminen (15.5.2019)

Opettaja tallentaa antamansa arvosanat opintosuoritusrekisteriin viimeistään kolmen (3) viikon kuluessa opintojaksoon kuuluvasta viimeisestä osa- tai kokonaissuorituksesta. Opintosuoritusrekisteriin tallennetaan kokonaisarvosanat ja osasuoritukset jokaisen opintosuorituksen jälkeen. Uusinnoissa ja
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korotuksissa opintosuoritusrekisteriin päivitetään aina uusi arvosana ja suorituspäivämäärä. Arvosanan
korottamisessa parempi arvosana jää voimaan.
Opettaja vastaa opintosuoritusten tallentamisesta opintosuoritusrekisteriin ja säilyttää arvioidut suoritukset kuuden (6) kuukauden ajan.
Opintosuoritusten tulokset (arvioinnit) säilytetään sähköisessä muodossa oppilaitoksen tietojärjestelmässä, josta tehdään säännöllisesti tiedonsiirtoja valtakunnalliseen VIRTA-opintotietovarantoon, jossa
tiedot säilytetään pysyvästi.
Tutkintotodistukset säilytetään pysyvästi opiskelijapalveluissa.
Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden arviointiaineistoa säilytetään, kunnes opiskelija palaa jatkamaan opintojaan.
30§

Arviointiin liittyvä tiedonsaanti

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalle varataan myös mahdollisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muulla tavoin tallennettuun opintosuoritukseensa.
Opiskelija voi omilla tunnuksillaan tarkastella opintosuorituksiaan ja tulostaa opintosuoritusotteen opintorekisteristä. Opintosuoritusrekisteriin kirjattuja hyväksyttyjä arvosanoja ei voi jälkikäteen poistaa.
Opintosuoritusten arviointi ja tulosten julkistaminen on ajoitettava niin, että opiskelijan mahdollisuudet
täysimääräiseen opintotukeen kyetään varmistamaan. Lisäksi ennen harjoittelua tulee olla tiedossa niiden opintosuoritusten hyväksyntä, jotka ovat ehtona harjoitteluun pääsemiseen.
31§

Arvosanan julkisuus

Julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö määrittää arvosanojen julkisuuden. Numeroarviointi on julkista. Sanallisia arviointeja opiskelijan opinnoista ei saa asettaa julkisesti esille. Tutkintojen opinnäytetöiden arviointilausunto on julkinen.
Hylättyjen nimiä ja yksityiskohtaisia tuloksia ei julkisteta.
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32§

Opiskeluvilppi

Jos opiskelija on opintosuoritusta tehdessään syyllistynyt plagiointiin tai muuhun vilppiin, opintosuoritus
hylätään. Vilpillä tarkoitetaan muun muassa luvattoman materiaalin käyttöä tai luvatonta yhteistyötä toisen opiskelijan kanssa.
Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelijoiden laatimat poliisi (AMK) ja (YAMK) -tutkintojen opinnäytteet
tarkastetaan plagioinnintunnistusohjelmalla. Jos opiskelijan opinnäytetyö sisältää salassa pidettäviä
osia, niin vain julkinen raportti analysoidaan ohjelmalla.
Opintojaksokuvausten (totsu) vahvistamisen yhteydessä määritellään ne opintojaksokohtaiset kirjalliset
oppimis- ja kehittämistehtävät, jotka tarkastetaan plagioinnintunnistusohjelmalla. Plagioinnintunnistusohjelmaa voidaan lisäksi käyttää muun plagiointiepäilyn selvittämiseen.
Epäilty vilppitapaus käsitellään Poliisiammattikorkeakoulussa asiasta annetun tarkemman menettelyohjeen mukaisesti.

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
33§

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen (19.11.2015, 10.5.2017, 30.8.2017))

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Korvaamisella tarkoitetaan opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaamista samansisältöisillä, ennen opintoja tai opintojen aikana suoritettavilla korkeakouluopinnoilla.
Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen korkeakouluopintojen sisällyttämistä osaksi poliisi
(AMK) tai (YAMK) -tutkintoa.
Mikäli poliisi (AMK) -tutkinnon hakuun ja valintamenettelyyn osallistunut ja sitä kautta opiskeluoikeuden
saanut on suorittanut aiemmin poliisin perustutkinnon, hyväksiluku tapahtuu sisällyttämällä. Hyväksiluku tehdään niin, että opiskelijan suoritettavaksi jää poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset 45 opintopisteen laajuiset opinnot. Tutkinnon tai sen osan sisällyttämistä opiskelija
hakee tutkintokoulutuksesta vastaavalta koulutuspäälliköltä.

26

Poliisiammattikorkeakoulussa opettajan tehtävissä toimiville järjestettävään AMK-muuntokoulutukseen
sisältyy opettajan osaamista kehittäviä pakollisia opintoja. Näiden opintojen kohdalla ei noudateta
AHOT-menettelyä ja siksi ne on suoritettava kokonaisuudessaan kulloinkin noudatettavan opetus- ja
toteutussuunnitelman mukaisina.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on prosessi, jossa opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja tekee esityksen, joka käsitellään osaamisen
tunnistamis- ja tunnustamismenettelyssä. Oppilaitos puolestaan arvioi opiskelijan esittämän aikaisemmin hankitun osaamisen suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja oppimistuloksiin. Jos opiskelijan näyttö hyväksytään, opintojakso tai -kokonaisuus voidaan hyväksilukea.
Opinnot voidaan hyväksilukea joko täysimääräisenä tai osittain. Mikäli opiskelijalle myönnetään hyväksiluettavuus opinnoista, hänen ei tarvitse osallistua opetukseen niiltä osin, mitä opinnoista on hyväksiluettu. Osittaisessa hyväksiluettavuudessa opiskelijan on täydennettävä opintoja vastuuopettajan osoittamalla tavalla.
Hyväksilukea voidaan enintään kymmenen vuotta vanhat opinnot.
Opinnäytetyötä ja harjoittelua ei voida hyväksilukea.
34§

Kieliopintojen hyväksilukeminen

Opiskelija voi hakea hyväksilukua vieraan kielen opintojaksoista aikaisempien opintosuoritusten perusteella.
Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavan ammattialan kieliopinnot toisessa ammattikorkeakoulussa tai
yliopistossa, opinnot hyväksiluetaan sellaisenaan.
Mikäli opiskelija on suorittanut saman laajuiset ja samantasoiset eri ammattialan kieliopinnot toisessa
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa; tai yleisen kielitutkinnon vähintään tasolla neljä (4); tai valtionhallinnon kielitutkinnon, hän täydentää edellä mainittuja opintoja alakohtaisesti, jotta säädösten vaatima
alakohtainen kielitaito saavutetaan.
35§

Toisen kotimaisen kielen hyväksilukeminen (4.10.2017, 12.12.2018)

Opiskelija voi hakea korvaavuutta kielikokeesta ja/tai osasta toisen kotimaisen kielen kontaktiopintoja
valtionhallinnon kielitutkinnolla, yleisellä kielitutkinnolla (taitotaso 3) tai aikaisempien opintojen yh27

teydessä suoritetuilla kieliopinnoilla valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) suomen ja ruotsin kielen
osoittamisesta valtionhallinnossa mainitulla tavalla.
Korvaavuutta toisen kotimaisen kielen opinnoista haetaan erillisellä hakemuksella opintojen alussa, viimeistään ennen kyseisen kielen opintojen alkua.

OPISKELIJALLE ANNETTAVAT TODISTUKSET
36§

Opiskelijalle annettavat todistukset (10.5.2017)

Poliisiammattikorkeakoulu myöntää opiskelijalle tutkintotodistuksen kirjallisesta hakemuksesta. Opiskelija voi hakea todistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset on tehty. Todistushakemus
tulee olla opiskelijapalveluissa vähintään kolme (3) viikkoa ennen haluttua valmistumispäivää. Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä paitsi heinäkuussa, jolloin ei voi valmistua. Mikäli
todistushakemusta ei jätetä määräaikaan mennessä, se siirtyy automaattisesti seuraavalle mahdolliselle valmistumispäivälle.
Poliisiammattikorkeakoulu voi pyynnöstä antaa hakijalle kuitin jätetystä todistushakemuksesta ja esittää
hallintolain (434/2003) 23a §:n mukaisen arvion todennäköisestä valmistumispäivästä.
Myönnetty tutkintotodistus lähetetään postissa valmistumispäivänä hakemuksessa mainittuun osoitteeseen tai opiskelija voi noutaa sen opiskelijapalveluista valmistumispäivästä lähtien.
Tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun
korkeakoulututkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin.
Opiskelun aikana opiskelija voi tulostaa Wilma-järjestelmän kautta opintorekisteriotteensa. Tarvittaessa
opiskelijalle annetaan Poliisiammattikorkeakoulun myöntämä todistus opiskeluoikeuden tai läsnäolon
todistamiseksi.
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