Tutkintosääntö
Poliisiammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 15.06.2022.
Voimassa 1.8.2022 alkaen (POL-2022-15172).
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1 TUTKINTOSÄÄNTÖ
1.1 Hyväksyntä ja voimassaolo
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 7 §:n mukaan Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö.

2 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 järjestettävät poliisi (AMK)
- ja poliisi (ylempi AMK) -tutkinnot sekä pelastusalan päällystötutkinnon (AMK). Erikoistumisopinnoissa noudatetaan tutkintosääntöä soveltuvin osin.
Pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnossa noudatetaan lisäksi soveltuvin osin
Pelastusopistosta annettua lakia ja asetusta, Pelastusopiston työjärjestystä ja muita
menettelyohjeita.
Tutkintosääntöä tarkentavat menettelyohjeet on koottu Poliisiammattikorkeakoulun
toimintakäsikirjaan.
Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssäännössä annetaan määräyksiä käytännön
järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, voimankäyttövälineistä, Poliisiammattikorkeakoulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta Poliisiammattikorkeakoulun tiloissa ja alueella.
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3 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN
TEHTÄVÄ JA
POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUSSA
ANNETTAVA OPETUS
Poliisiammattikorkeakoulun koulutustehtävä
Poliisiammattikorkeakoulu on sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Poliisihallituksen alainen oppilaitos, jonka koulutusala on sisäinen turvallisuus.
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.

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot
Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot ovat:
1) poliisin ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (AMK), polis (YH),
Bachelor of Police Services.
2) pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto: pelastusalan päällystötutkinto (AMK), befälsexamen för räddningsbranschen (YH),
Bachelor of Rescue Services.
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3) poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto: poliisi (ylempi
AMK), polis (högre YH), Master of Police Services

Ammatilliset erikoistumisopinnot ja muut kuin tutkintoon johtavat
opinnot
Poliisiammattikorkeakoulussa järjestetään sisäisen turvallisuuden alalla korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisäksi 30–60 opintopisteen laajuisia ammatillisia
erikoistumisopintoja.
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 ammatillisen täydennyskoulutuksen koulutuskalenterissa.

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


perus- ja ammattiopinnot



vapaasti valittavat opinnot



harjoittelu



opinnäytetyö

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


syventävät ammattiopinnot
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vapaasti valittavat opinnot



opinnäytetyö

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


perus- ja ammattiopinnot



vapaasti valittavat opinnot



harjoittelu



opinnäytetyö

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 hyväksyy Poliisiammattikorkeakoulun hallitus.

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.
Opiskelija voi perustellusta syystä siirtyä suorittamaan tutkintoaan eri tutkintokielellä
kuin millä opintonsa on aloittanut. Tutkintokieleksi katsotaan se kieli, jolla vähintään
puolet tutkinnon opintosuorituksista on suoritettu.
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Kielitaito
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.
Koulutusjohtaja voi erityisestä ja perustellusta syystä vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Esimerkiksi 1) opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, 2) opiskelija, joka on saanut
koulusivistyksensä ulkomailla tai 3) opiskelijalla ei ole aiempia toisen kotimaisen
kielen opintoja.
Opiskelijan on tällöin suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja. Tutkinnon kokonaislaajuus ei saa muuttua.
Suomenkielisessä tutkintokoulutuksessa opiskeleva opiskelija, jonka koulusivistyskieli on ruotsi, osoittaa vaaditun kielitaidon kirjoittamalla kypsyysnäytteen ruotsin
kielellä sekä suorittamalla tutkinnon opetussuunnitelmassa vaaditun suomen kielen
opintojakson.
Vastaavasti ruotsinkielisessä tutkintokoulutuksessa opiskeleva opiskelija, jonka
koulusivistyskieli on suomi, osoittaa vaaditun kielitaidon kirjoittamalla kypsyysnäytteen suomen kielellä sekä suorittamalla tutkinnon opetussuunnitelmassa vaaditun
ruotsin kielen opintojakson.
Suorittamalla poliisi (AMK) -tutkinnon toisella kotimaisella kielellä sekä toisen kotimaisen kielen kielitaitoa osoittavilla kieliopinnoilla opiskelija osoittaa hyvän toisen
kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
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Mikäli suomenkielisessä poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa olevan opiskelijan
koulusivistyskieli on ruotsin kieli, hän osoittaa vaaditun toisen kotimaisen kielen taidon suomen kielessä.
Mikäli ruotsinkielisessä poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa opiskelijan koulusivistyskieli on suomen kieli, hän osoittaa vaaditun toisen kotimaisen kielen taidon ruotsin kielessä.

Tutkintojen opetussuunnitelmat
Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia.
Poliisiammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy tutkintojen ja erikoistumisopintojen
opetussuunnitelmat pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opetussuunnitelmassa on kuvattu pakollisten ja vapaasti valittavien opintojaksojen opetussuunnitelmat. Voimassaolevien opetussuunnitelmien valinnaisten opintojen tarjontaa voidaan lisätä lukuvuoden aikana Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikön päätöksellä.
Tutkintoon johtavat opinnot tulee järjestään niin, että opiskelija voi suorittaa opinnot
tutkinnon tavoiteajassa. Pääsäännön mukaan opetus järjestetään meneillään olevana lukuvuonna vain uusimman voimassaolevan opetussuunnitelman mukaisena.
Mikäli opiskelijan opetussuunnitelma muuttuu, tilanteet ratkaistaan koulutuspäällikön päätösten perusteella. Ratkaisuissa pyritään aina opiskelijamyönteiseen tulkintaan.
Poliisiammattikorkeakoulussa kerätään opiskelijapalautetta kaikilta opintojaksoilta
lukuvuosittain. Opettaja vastaa saatuun palautteeseen antamalla opiskelijaryhmille
vastauspalautteen.
Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) koskevasta palautejärjestelmästä ja palautteiden käsittelystä vastaa Pelastusopisto.
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Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
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.
Erikoistumisopintoihin sisältyvään kehittämistehtävään noudatetaan ohjeita soveltuvin osin.

Opinnäytetyön julkisuus
Opinnäytetöihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999).
Opiskelijan tutkintoa varten laatima opinnäytetyö tulee julkiseksi, kun opiskelija on
luovuttanut sen Poliisiammattikorkeakoululle ja Pelastusalan päällystötutkinnon
osalta Pelastusopiston arvioitavaksi.
Opinnäytetyö ei saa sisältää salassa pidettävää tietoa. Mikäli opinnäytetyön tuloksena on syntynyt salassa pidettävää tietoa, tulee salassa pidettävät tiedot sisällyttää varsinaisesta opinnäytetyöstä erilliseen liitteeseen. Mikäli opinnäytetyössä on
salassa pidettävä liite, luovutetaan Theseus-verkkokirjastoon opinnäytetyön julkinen osa. Opinnäytetyön salassapitomerkinnästä tekee päätöksen ohjaaja.
Opinnäytetyön tiivistelmäsivulla on ilmoitettava salassapitoperuste ja mikä osa
opinnäytetyöstä on salassa pidettävä.
Mikäli opinnäytetyön tutkimusaineistona aikoo käyttää salassa pidettävää tietoa, tulee opiskelijan hankkia tutkimusaineiston käyttöön lupa ja noudattaa tutkimusaineiston käsittelyssä poliisin luvassa määrättyjä ehtoja.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

10

Opinnäytetyön tuloksena syntyneitä tai tutkimusaineistona käytettyjä salassa pidettäviä tietoja saavat Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusalan päällystötutkinnon
osalta Pelastusopistolla käsitellä opinnäytetöitä arvioivat ohjaajat.
Poliisin tietojen käyttöön tutkimustarkoituksessa edellytetään tutkimuslupa. Tutkimusluvan hakemisesta on erilliset ohjeet poliisin internet-sivustolla.

Opintojen toteutus ja mitoitus
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaisesti. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan
työtä.
Opinnot on mitoitettu siten, että opiskelija voi suorittaa lukuvuodessa 60 opintopistettä.

4 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI
OTTAMINEN
Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijaksi ottamista säännellään Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain
(1164/2013) 4 luvussa, Poliisiammattikorkeakoulusta annetun asetuksen
(282/2014) 15 ja 16 §:issä ja (1352/2016) 16 a §:ssä sekä Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 12 §:ssä ja 19 §:ssä.
Tarkempia ohjeita valintamenettelyjen järjestämisestä annetaan tutkintokohtaisissa
valintaperusteissa, jotka Poliisiammattikorkeakoulun ohjesäännön perusteella oppilaitoksen hallitus hyväksyy.
Poliisiammattikorkeakoulun tutkinnot eivät kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun,
eikä korkeakoulujen yhden paikan säännös koske Poliisiammattikorkeakoulua. Tä-
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män perusteella Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijavalinnassa ei oteta huomioon hakijan aikaisemmin suorittamaa korkeakoulututkintoa tai siihen johtavaa ja
vastaanotettua opiskelupaikkaa.
Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu voi hyväksyä opiskelijoiksi
myös vierailevia tai vaihto-opiskelijoita suorittamaan erikseen määriteltyjä opintoja.

Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta
Opiskelijaksi hyväksytyn on hyväksymisilmoituksessa määrätyssä määräajassa eli
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Lukuvuosi
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 tutkintokoulutuksissa lukuvuoden aikana neljässä periodissa,
joista päätetään erikseen lukuvuosittain.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) eteneminen hahmotetaan lukuvuosina jakausina. Lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätlukukauteen.

Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi
Poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijat aloittavat opinnot pääsääntöisesti neljänä ajankohtana vuodessa kunkin periodin alkaessa. Opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun
varmistamiseksi Poliisiammattikorkeakoulussa opetuksen järjestäminen ja AMKtutkintojen eteneminen kuvataan myös opintovuosina. Opintovuosi on neljän periodin mittainen jakso, joka alkaa opiskelijakohtaisesti opintojen aloituksesta.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat aloittavat opinnot pääsääntöisesti
syksyllä (päivätoteutus) poikkeuksena monimuoto-opinnot, jotka alkavat keväällä.
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Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi.
Poliisiammattikorkeakoulu voi perustellusta syystä hyväksyä läsnä- tai poissaoloilmoitusta koskevan muutoksen. Muutos voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan
periodin alusta ja vähintään kahdeksi periodiksi kerrallaan.
Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.
Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee ilmoittautua ensimmäiseksi opintovuodeksi läsnäolevaksi, ellei opiskelijalla ole lakisääteistä perustetta poissaololle.
Opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä opiskeluvuotena:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista
palvelua;
2) tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai
adoption yhteydessä;
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan; tai
4) on lähiomaisensa vakavan sairauden tai vamman edellyttämän hoidon vuoksi
estynyt aloittamaan opintojaan.
Poissaolon syy tulee todentaa virallisin dokumentein ilmoittautumisakana. Dokumentit, joilla poissaolon syy voidaan todentaa, ovat:


palvelukseenastumismääräys



Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahahakemuksesta tai jos todistusta
ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta



muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
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sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus, josta käy
ilmi, mikä sairaus tai vamma on kyseessä, joka estää opintojen aloittamisen.

Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä
kaksi vuotta. Tätä aikaa ei lasketa opintojen aloittamisaikaan.
Harjoittelun ajan opiskelijan on oltava läsnäoleva, eikä harjoittelua voi keskeyttää
ilmoittautumalla poissaolevaksi.
Opiskelijan tulee tehdä ilmoittautumisensa vuodeksi kerrallaan.
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen tehdään 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.

Pelastusalan päällystö (AMK)-tutkinnon opiskelijat ilmoittautuvat Pelastusopiston
ilmoittavan aikataulun mukaisesti.
Jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava joka vuosi läsnä- tai poissaolevaksi.

Läsnäolevan opiskelijan oikeudet
Vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja. Mikäli opiskelija
ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 32 § 1 momentin mukaisesti.
Läsnäoleva opiskelija voi suorittaa opintoja, saada opinto- ja ateriatukea sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin liittyviä etuja. Vain läsnäoleva opiskelija voi valmistua.
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Poissaolevan opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä saada suoritusmerkintöjä opintosuoritusrekisteriin poissaolonsa aikana. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole oikeutta opinto- eikä ateriatukeen, eikä opiskelija ole ammattikorkeakoulun vakuutusten piirissä. Poissaoleva opiskelija on itse velvollinen huomioimaan
poissaolon vaikutukset opintososiaalisiin etuuksiinsa.
Poissaolokauden jälkeen opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti opiskelijapalveluihin.

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja vapaasti valittaviin
opintoihin
Tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksoille oppilaitoksen erikseen ilmoittamina ajankohtina.
Mikäli ilmoittautunut opiskelija ei osallistu toteutukselle, opiskelijan tulee peruuttaa
osallistuminen.
Pelastusalan päällystö (AMK) -tutkinnon opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti eikä opintojaksoille ilmoittauduta. Vapaavalintaisten opintojen osalta ilmoittaudutaan kunkin oppilaitoksen erikseen ilmoittamina ajankohtina.

Opiskeluoikeusaika
Opiskeluoikeusaika alkaa sen lukukauden ja periodin alusta, jona opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja on ilmoittautunut opiskelijaksi.
Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot opetussuunnitelmien sekä Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määräämällä tavalla.
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Kokopäiväopiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot yhtä vuotta niiden tavoitteellista
suorittamisaika pidemmässä ajassa (=opiskeluoikeusaika). Muiden koulutusten
suoritusaika määritellään erikseen ko. koulutuksen opetussuunnitelmassa.
Taulukko: Poliisiammattikorkeakoulun tutkinnot, niiden laajuudet ja opintojen tavoitteellinen suoritusaika sekä opiskeluoikeusaika.
Tutkinto

Tutkinnon
laajuus

Tavoitteellinen suoritusaika

Opiskeluoikeusaika

Poliisi (AMK)

180 op

3

4

Polis (YH)

180 sp

3

4

Pelastusalan päällystötutkinto
(AMK)

240 op

4

5

Poliisi (ylempi AMK)

120 op

2

3

Polis (högre YH)

120 sp

2

3

Poliisi (AMK) -muuntokoulutus

45 op

1

2

Ruotsinkielistä polis (YH) -tutkintoa suorittavalla on oikeus jatkaa opintojaan sen
ruotsinkielisen polis (YH) -tutkinnon yhteydessä, joka seuraavan kerran opiskelijan
poissaolon jälkeen järjestetään.
Ruotsinkieliseen polis (YH), polis (YH) muuntokoulutukseen ja polis (högre YH)
koulutukseen valittu saa opintojen viivästyessä perustellusta syystä siirtyä suorittamaan vastaavaa suomenkielistä tutkintoa, mikäli hän siirtoon suostuu ja hänellä
katsotaan olevan suomenkielisen tutkinnon suoritusedellytykset.

Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:


opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi
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jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan määrätyssä ajassa eikä hän ole hakenut harkinnanvaraista lisäaikaa



opiskelija eroaa omasta pyynnöstä

Opiskeluoikeuden menettämisestä ei tehdä erillistä päätöstä, mutta siitä ilmoitetaan
opiskelijalle erikseen.
Eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus ja opintosuoritusote. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia ennen eroilmoituksen jättämistä, että suoritetut opinnot on kirjattu opintohallintojärjestelmään. Ennen eroamistaan opiskelijan tulee palauttaa ammattikorkeakoululle kuuluva omaisuus. Eronnut opiskelija voi saada opiskeluoikeuden takaisin ainoastaan normaalin haku- ja valintamenettelyn kautta.

Opiskeluoikeuden palauttaminen
Poliisiammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä opiskelijan hakemuksesta palauttaa opiskeluoikeuden opiskelijalle, joka on menettänyt opiskeluoikeuden läsnä- tai
poissaoloilmoittautumisen laiminlyönnin johdosta.
Ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika kuluttaa poissaoloaikaa. Tilanteessa, jossa kaikki poissaololukukaudet on käytetty, ilmoittautumisen laiminlyönnistä johtuva poissaoloaika kuluttaa opiskeluoikeusaikaa.
Opiskelijan on haettava kirjallisesti opiskeluoikeuden palauttamista vuoden kuluessa siitä, kun opiskelija on vastaanottanut Poliisiammattikorkeakoulun ilmoituksen
opiskeluoikeuden menettämisestä. Opiskeluoikeus voidaan myöntää hakemuksesta
opiskeluoikeuden jäljellä olevalle opiskeluoikeusajalle tai opiskeluoikeuden harkinnanvaraiselle lisäajalle tutkinnon loppuun saattamiseksi.
Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta
koskevaan päätökseen.
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Harkinnanvarainen lisäaika
Mikäli opiskelija ei saa tutkintoaan valmiiksi määrättynä aikana, hän menettää opiskeluoikeutensa.
Opiskelija voi hakea lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi. Jos opiskeluoikeusaika on jo päättynyt, opiskelijan on haettava sekä opiskeluoikeuden palauttamista että harkinnanvaraista lisäaikaa. Poliisiammattikorkeakoulu voi myöntää hakemuksesta opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija
esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojensa saattamiseksi loppuun. Lisäksi opiskelijan opiskeluedellytyksiä voidaan arvioida uudelleen
ja varmistaa, että ne ovat edelleen voimassa.
Suunnitelmassaan opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiseksi. Hakemuksessa tulee olla myös selvitys opintojen pitkittymisen syistä. Opiskelijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä harkinnanvaraisen lisäajan päätöksen tueksi.
Myönnetyllä lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Opiskeluoikeuden tulee olla
voimassa valmistumispäivänä.
Opiskelijalle ei tehdä nimitysesitystä harjoitteluun, mikäli hänen alkuperäinen opiskeluoikeusaikansa ei riitä harjoittelun ja sen jälkeisten opintojen suorittamiseen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Poliisiammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden, jos opiskelija:
1) menettää Suomen kansalaisuuden;
2) ei ole enää terveydentilaltaan poliisimiehen tai pelastustoimen tehtävään sopiva
tai kieltäytyy osallistumasta Poliisiammattikorkeakoulun määräyksestä terveydentilan toteamiseksi tarpeelliseen terveystarkastukseen;
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3) tuomitaan rangaistukseen tahallisesta rikoksesta, jonka laatu ja vakavuus osoittavat opiskelijan olevan sopimaton poliisin virkaan tai sisäisen turvallisuuden
tehtävään taikka osallistumaan Poliisiammattikorkeakoulun opetuksen tai koulutukseen, ja tuomio on lainvoimainen;
4) vaarantaa vakavasti turvallisuutta rikkomalla 35 §:ssä tarkoitetun Poliisiammattikorkeakoulun järjestyssäännön määräystä; tai
5) vaarantaa vakavasti turvallisuutta rikkomalla Pelastusopistosta annetun lain 33
§:ssä tarkoitetun järjestyssäännön määräystä.
Opiskelija voidaan määrätä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan toteamiseksi, jos on perusteltua
syytä epäillä, että opiskelija ei ole enää poliisimiehen tai pelastustoimen tehtävään
sopiva. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista tarkastuksista tai tutkimuksista, häneltä voidaan keskeyttää opiskeluoikeus siihen saakka,
kunnes hän suostuu niihin. Keskeyttämisaikaa ei lasketa opintojen suorittamisaikaan.

Opiskeluoikeus poliisi (AMK) -muuntokoulutuksessa
Poliisi (AMK) -muuntokoulutus on tarkoitettu poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille, joilta puuttuu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
muu soveltuva korkeakoulututkinto. (Laki Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013,
23 §.)
Poliisi (AMK) -muuntokoulutus on tarkoitettu myös Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 41 §:ssä mainituille Poliisiammattikorkeakoulussa opettajan
tehtävissä toimiville poliisikoulutuksen saaneille poliiseille, joilla ei ole aikaisempaa
korkeakoulututkintoa. Muuntokoulutukseen voivat hakea esimiehen hyväksynnällä
ne opettajat, joiden virkasuhde on vähintään puoli vuotta.
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa edeltävään poliisi AMK-muuntokoulutukseen valittujen opiskelijoiden opetus järjestetään niin, että tutkinto on suoritettavissa yhden
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vuoden aikana. Poliisi (AMK) -tutkinto tulee olla suoritettuna ennen poliisi (ylempi
AMK) -tutkinnon opintojen aloittamista.
Poliisiammattikorkeakoulussa opettajan tehtävissä toimiville järjestettävään AMKmuuntokoulutukseen osallistuville opetus järjestetään niin, että ne on mahdollista
suorittaa kahden vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluoikeus 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.

Opintojen ohjaus
Opiskelijalla on oikeus opintojen ohjaukseen koko opintojen ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymisestä. Tarkemmin poliisi (AMK) -opiskelijoiden opinto-ohjauksen toteuttaminen on
määritelty Poliisiammattikorkeakoulun opinto-ohjaussuunnitelmassa.
Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijoiden opinto-ohjaus toteutetaan Pelastusopistolla.

Opintojen saavutettavuus
Saavutettavassa korkeakoulussa toimintakulttuuri, asenneilmapiiri, oppimisympäristöt ja pedagogiset käytännöt tukevat monenlaisten sekä eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden toimijuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Poliisiammattikorkeakoulun säännöllisesti päivitettävässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa kuvataan tarkemmin, miten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistetään.
Poliisiammattikorkeakoulussa on annettu menettelyohjeet oppimisvaikeuksien huomioon ottamisesta sekä opettajille että opiskelijoille. Opiskelija ja opettaja sopivat
yhdessä mahdollisista opiskelun erityisjärjestelyistä.
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Pelastusalan päällystö (AMK) opiskelijoiden osalta päätöksen erityisjärjestelyistä
tekee Pelastusopiston menettelyohjeen mukaan Pelastusopiston koulutusjohtaja
opiskelijan hakemuksesta. Opiskelija ja opettaja sopivat yhdessä mahdollisten opiskelun erityisjärjestelyjen käytännön toteutuksesta.

Opetukseen osallistuminen ja opintojakson suorittaminen
Opetukseen osallistuminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista kerran lukuvuodessa.
Poliisi (AMK) -tutkintoa suorittavan opiskelijan on ilmoittauduttava kaikille opintojaksoille mukaan lukien harjoittelu. Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoa suorittavat opiskelijat
ilmoittautuvat itse vain vapaasti valittaviin opintojaksoihin. Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat itse vain syventäviin ja vapaasti
valittaviin ammattiopintoihin.
Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojaksokohtaisesti toteutussuunnitelmassa. Poliisiammattikorkeakoululla on mahdollisuus rajoittaa opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden määrää. Opintojaksolle valittaessa on noudatettava yhdenvertaisia perusteita kuten opintojakson pakollisuus,
suoritettujen opintopisteiden määrä tai muu vastaava erityinen syy.
Opintojen suoritustavat kerrotaan opetussuunnitelman opintojaksokuvauksissa.
Joillekin opintojaksoille osallistuminen edellyttää aiempien opintojen suorittamista.
Vaaditut aiemmat opinnot ilmoitetaan opetussuunnitelmassa.

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.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

21

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.
Käyttöluvan hakemisesta ja asiaa koskevasta päätöksenteosta on määrätty tarkemmin erikseen.

5 OPINTOJEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI
Osaamisen arviointi ja arviointitietojen säilyttäminen
Opiskelijoiden osaamisen ja oppimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa
oleviin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
Vaadittava osaamistaso määritellään jokaisen opintojakson yhteydessä.
Opintojen arvioinnissa käytetään pääsääntöisesti arviointiasteikkoa 0–5. Numeraalisessa arvioinnissa arvosana 0 tarkoittaa hylättyä. Perustellusta syystä voidaan arviointiasteikkona käyttää arvosanoja hyväksytty/hylätty. Kielten arvioinnissa Poliisiammattikorkeakoulu noudattaa ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatyöryhmän suosituksia.
Opintojaksokohtaisesti arviointikriteerit määritellään hyväksytylle ja hylätylle arvioinnille. Numeraalisessa asteikossa arviointikriteerit määritellään arvosanoille 1, 3 ja 5.
Arviointiasteikko ilmoitetaan opetussuunnitelmassa. Opettaja tallentaa antamansa
arvosanat opintosuoritusrekisteriin viimeistään kolmen (3) viikon kuluessa opintojaksoon kuuluvasta viimeisestä osa- tai kokonaissuorituksesta. Uusinnoissa ja korotuksissa opintosuoritusrekisteriin päivitetään aina uusi arvosana ja suorituspäivämäärä. Arvosanan korottamisessa parempi arvosana jää voimaan.
Opettaja säilyttää arvioidut suoritukset kuuden (6) kuukauden ajan.
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Opintosuoritusten tulokset (arvioinnit) säilytetään sähköisessä muodossa oppilaitoksen tietojärjestelmässä, josta tehdään säännöllisesti tiedonsiirtoja valtakunnalliseen VIRTA-opintotietovarantoon, jossa tiedot säilytetään pysyvästi.
Tutkintotodistukset säilytetään pysyvästi.

Opinnäytetöiden arviointi
Opinnäytetyöt arvioidaan asteikolla 0-5. Opinnäytetöiden arvioinnissa noudatetaan
arviointimatriisia, jossa määritellään sanallisesti arviointiperusteittain kriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5.
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kypsyysnäyte.

Opintosuorituksen tai osasuorituksen uusiminen
Opintojaksoihin voi sisältyä yksi tai useampi arvioitava suoritus opetussuunnitelmassa 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 enintään kuuden kuukauden sisällä opintojakson päättymisestä.
Tenttiin saapumatta jättäminen lasketaan suorituskerraksi.
Jos opintosuorituksen arvioinnissa käytetään muuta arviointimenetelmää kuin kirjallista tenttiä, asianomainen opettaja ilmoittaa opiskelijalle, miten suoritus voidaan
uusia.
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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 poliisi (AMK) -tutkintoon sisältyvän harjoittelun uusiminen ei ole mahdollista, koska harjoittelun suorittaminen edellyttää poliisilaitoksen tekemää nimitystä
määräaikaiseen nuoremman konstaapelin virkasuhteeseen. Harjoitteluaikaa voidaan jatkaa sairastumisen tai loukkaantumisen tai muun erityisen painavan syyn
vuoksi Poliisiammattikorkeakoulun osoittamalla tavalla ja laajuudessa. Päätöksen
harjoittelun jatkamisesta tekee opiskelijoiden harjoittelun vastuuopettaja.
Pelastusalan päällystötutkinnon harjoittelun uusimisesta päättää Pelastusopisto.
Opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa. Opiskelija voi tehdä arvioinnista oikaisupyynnön tutkintolautakunnalle.

Arviointiin liittyvä tiedonsaanti
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalle on oikeus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa.
Opiskelija voi tarkastella opintosuorituksiaan ja tulostaa opintosuoritusotteen opintosuoritusrekisteristä. 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 hyväksyminen, jotka
ovat ehtona harjoitteluun pääsemiseen.
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Opintosuoritukset on kirjattava sille lukukaudelle, jolla opintojakson opetus on päättynyt.

Arvosanan julkisuus
Arviointitiedon julkisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n ja 24 §:n 1 momentin 29 kohdan perusteella. Sen mukaan numeeriset arvioinnit ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa. Sanallinen arviointi
on myös julkista tietoa paitsi silloin, kun se koskee opiskelijan henkilökohtaisten
ominaisuuksien arviointia.

Opiskeluvilppi
Jos opiskelija on opintosuoritusta tehdessään syyllistynyt plagiointiin tai muuhun
vilppiin, menetellään erillisen ohjeistuksen mukaan. Vilpin seurauksena opiskelijan
opintosuoritus voidaan hylätä, hän voi saada kirjallisen varoituksen tai hänet voidaan erottaa enintään vuoden määräajaksi.
Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelijoiden laatimat opinnäytetyöt tarkastetaan
plagioinnintunnistusohjelmalla. Jos opiskelijan opinnäytetyö sisältää salassa pidettäviä osia, niin vain julkinen raportti analysoidaan ohjelmalla.
Kaikissa opiskelijoiden kirjallisissa töissä voidaan käyttää plagioinnintunnistusohjelmaa.

6 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN
Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen
Hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä prosessia, jossa muualla suoritetut opinnot tai
työkokemuksella tai muuten hankittu osaaminen hyväksytään osaksi suoritettavaa
tutkintoa tai opintojaksoa.
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Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja aiemmin hankitun
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Hyväksilukujen prosessi on määritelty
erillisessä toimintaohjeessa.
Opinnot voidaan hyväksilukea joko täysimääräisenä tai osittain. Mikäli opiskelijalle
myönnetään hyväksiluku 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.
Hyväksilukua ei tehdä aiemman hyväksiluvun perusteella. Hyväksiluku toteutetaan
vain alkuperäisten asiakirjojen perusteella.
Opinnäytetyötä ja harjoittelua ei voida hyväksilukea. Harjoittelusta hyväksiluku kuitenkin myönnetään poliisin perustutkinnon suorittaneille.
Mikäli poliisi (AMK) -tutkinnon hakuun ja valintamenettelyyn osallistunut ja sitä
kautta opiskeluoikeuden saanut on suorittanut aiemmin poliisin perustutkinnon, poliisin perustutkinnon hyväksiluku tapahtuu sisällyttämällä. Hyväksiluku tehdään niin,
että opiskelijan suoritettavaksi jää poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset opinnot.

Kieliopintojen hyväksilukeminen
Opiskelija voi hakea hyväksilukua vieraan kielen opintojaksoista aikaisempien opintosuoritusten perusteella. Kielten hyväksiluvuissa noudatetaan samoja periaatteita
kuin muissakin opinnoissa.
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
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edellä mainittuja opintoja alakohtaisesti, jotta säädösten vaatima alakohtainen kielitaito saavutetaan.
Opiskelija voi hakea korvaavuutta kielikokeesta ja/tai osasta toisen kotimaisen kielen kontaktiopintoja valtionhallinnon kielitutkinnolla, yleisellä kielitutkinnolla (taitotaso 3) tai aikaisempien opintojen yhteydessä suoritetuilla kieliopinnoilla valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa mainitulla tavalla.
Hyväksilukua toisen kotimaisen kielen opinnoista haetaan opintojen alussa ennen
kyseisen kielen opintojen alkua.

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

Tutkintolautakunta
Poliisiammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta opintosuoritusten arviointia tai
hyväksi lukemista koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten.
Tutkintolautakunnan toiminnassa noudatetaan mitä Poliisiammattikorkeakoulusta
annetun lain 11 ja 34 §:ssä sekä Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (282/2014) 18 §:ssä on säädetty.

Poliisiammattikorkeakoulu

•

polamk.fi

•

polamk@poliisi.fi

27

7 OPISKELIJALLE ANNETTAVAT
TODISTUKSET
Opiskelijalle annettavat todistukset
Opiskelun aikana opiskelija voi tulostaa opintohallintajärjestelmästä opintosuoritusotteensa. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan Poliisiammattikorkeakoulun myöntämä
todistus opiskeluoikeuden tai läsnäolon todistamiseksi.
Poliisiammattikorkeakoulu myöntää opiskelijalle tutkintotodistuksen kirjallisesta hakemuksesta. Tutkintotodistus annetaan tutkintokielellä. Tutkintotodistuksen liite annetaan tutkintokielellä ja englannin kielellä.
Tutkintotodistuksen ja sen liitteen lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön
tarkoitetun Diploma Supplementin.
Opiskelija voi hakea todistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset
on kirjattu järjestelmään. Todistushakemus tulee tehdä 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. Poliisi
(ylempi AMK) -tutkinnossa noudatetaan erillistä aikataulua.
Poliisiammattikorkeakoulu voi pyynnöstä antaa hakijalle erillisen todistuksen 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.
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