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Poliisiammattikorkea-
koulun tehtävät

• Korkeakouluopetus ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin ja johtamistehtäviin 
sisäisen turvallisuuden alalla 
• Perustana tutkimus ja sivistykselliset 

lähtökohdat
• Yksilön ammatillisen kasvun tukeminen ja 

elinikäisen oppimisen edistäminen

• Soveltava tutkimus- ja kehitystyö
• Palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen 

turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä 
sekä Poliisiammattikorkeakoulun opetusta

(Laki Poliisiammattikorkeakoulusta, 2 §)
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Millainen oppilaitos 
haluamme olla

Poliisiammattikorkeakoulu on 
huipputasoinen poliisioppilaitos ja 
eurooppalaisen korkeakouluyhteisön 
arvostettu jäsen. Oppilaitoksen 
osaamista käytetään monipuolisesti 
yhteiskunnan turvallisuuden 
ylläpitämiseen.

Näin pääsemme
tavoitteisiimme

Tulevaisuuteen tähtäävä 
poliisikoulutus
• toimintaympäristön analyysi
• toimivat palautejärjestelmät  
• jatkuva opetussuunnitelmien   

kehittäminen

Henkilöstön osaaminen
• huolellinen rekrytointi
• oppiminen läpi työuran
• mahdollisuus toimenkuvan 

laajentamiseen 

Vahvat kumppanuudet
• jaettu koulutusvastuu
• monenkeskinen tutkimusyhteistyö
• laaja yhteiskuntavastuu

Jatkuva arviointi
• terve itsekriittisyys
• monipuoliset menetelmät
• arviointituloksista kehittämiseen

Mitä teemme ja miksi

Poliisiammattikorkeakoulu kouluttaa 
Suomen poliisit ja varmistaa siten 
poliisin korkean ammattitaidon 
ja arvostuksen. Oppilaitos tuottaa 
tutkittua tietoa poliisitoimen, 
yhteiskunnan turvallisuuden 
ja korkeakouluopetuksen 
kehittämiseen.

Näin haluamme toimia

Oikeudenmukaisuus 
Poliisiammattikorkeakoulu kohtelee 
opiskelijoitaan ja henkilöstöään 
oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. 
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa 
eettisesti korkeatasoista poliisi-
henkilöstöä.
 
Ammattitaito  
Poliisiammattikorkeakoulu on oppiva 
organisaatio, joka arvostaa jatkuvaa 
osaamisen kehittämistä kaikessa 
toiminnassaan ja tukee sen avulla 
koko poliisiorganisaation kehitystä.
 
Palveluperiaate 
Poliisiammattikorkeakoulu tavoittelee 
korkeaa asiakastyytyväisyyttä ja 
vaikuttavuutta. Yhteistyökumppanit 
ovat oppilaitoksen voimavara.
Yhteistoiminnassa haetaan 
pitkäkestoisia kumppanuuksia.
 
Henkilöstön hyvinvointi  
Poliisiammattikorkeakoulu tukee 
henkilöstönsä hyvinvointia tarjoamalla 
merkityksellisiä työtehtäviä ja 
kehittymismahdollisuuksia sekä 
vahvistamalla positiivista ja vuoro-
vaikutteista työyhteisöä.



Suomen poliisi
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Tunnuslukuja

• Henkilöstöä yhteensä noin 200 
– opettajia noin 50 %
– poliiseja noin 40 %

• Toiminnan kulut vuonna 2018 noin 26 miljoonaa euroa
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Koulutusvuosi 2018:

Hakeneet Aloittaneet Valmistuneet

Poliisi (AMK) 4 069 399 237

Alipäällystökoulutus 185 48 37

Poliisi (ylempi AMK) 192 43 25



Poliisiammattikorkeakoulun organisaatio
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Polamkin kampusalue

1. Päärakennus

2. Poliisimuseo

3. Majoitustilat

4. Liikuntahalli

5. Harjoitusalue

6. Johtokeskus

Muut toimitilat:

• Poliisikoiralaitos

• Ajokoulutuskeskus
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Kampukseen voi tutustua myös Virtuaali-Polamkissa: 
polamk.panoraamakuvat.fi
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http://polamk.panoraamakuvat.fi/fi_FI/polamk/Poliisiammattikorkeakoulu/Julkisivu


Harjoitusalue

• Kansainvälisesti ainutlaatuinen, 
lähes neljän hehtaarin harjoitus-
ympäristö
• Poliisin toiminnallinen koulutus ja 

harjoittelu
• Kaupunkiolosuhteita vaativat 

harjoitukset

• Toimintatalossa muunneltavia 
koulutustiloja, mm. poliisiasema, 
asunnot ja hätäkeskus

• Kulissikaupungissa katuverkko ja 
elementeissä mm. hotelli ja linja-
autoasema

• Ohjausjärjestelmä: harjoitusten reaali-
aikainen seuraaminen ja tallentaminen
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Johtokeskus

• Päällystö- ja alipäällystökurssien 
sekä johtamisen kenttäkouluttajien 
kouluttamiseen

• Mahdollistaa todentuntuiset 
harjoitukset, joissa poliisi-
operaatioita johdetaan 
johtokeskuksesta

• Tarvittaessa myös operatiivinen 
johtokeskus: voi korvata poliisin 
johto- tai tilannekeskuksen ja toimia 
tilanneorganisaation johtopaikkana 
todellisessa tilanteessa
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Poliisikoulutuksen historiaa
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Koulutus Poliisiammattikorkeakoulussa

Perustutkinto: 
poliisi (AMK)

Vanhempi 
konstaapeli

Jatkotutkinto:
poliisi (ylempi AMK)

Päällystövirat (komisario, 
ylikomisario)

Poliisin 
täydennyskoulutus

• Alipäällystön 
erikoistumisopinnot

• EMBA in Policing
• Opintokokonaisuudet, 

kurssit, seminaarit

Muu koulutus

Myös sidosryhmille, 
yksityiselle turva-alalle 
ja yrityksille 

+

+



Peruskoulutus amk-tasoinen

• Kaikki uudet poliisit suorittavat ammattikorkeakoulututkinnon 

• Tutkinnon suoritusaika noin kolme vuotta

• Teoriaa ja käytäntöä
– Opitaan poliisityössä tarvittavat käytännön tiedot ja taidot
– Noin vuoden pituinen työharjoittelu poliisiyksikössä
– Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sekä rikostutkinnassa 

että valvonta- ja hälytystehtävissä

 Osaavia konstaapeleja kentälle
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Poliisialan tutkintojärjestelmä
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Poliisi (AMK) 180 op
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Poliisi (YAMK) 120 op
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Haku poliisi (AMK) 
-tutkintoon

• Neljä hakujaksoa
• Polamk ei mukana yhteishaussa
• Ruotsinkielinen koulutus alkaa 1,5 

vuoden välein

• Aloituspaikkoja 400 vuonna 2019

• Sähköinen haku
• Opiskelupaikkaa haetaan 

verkossa: https://haku.polamk.fi 
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Millaista poliisia haetaan?

• Fyysiset perusvaatimukset
– Hyvä terveys, edellytykset työkyvyn ylläpitoon, oman kehon 

hallinta, valmiudet toimia kiinniotto- ja onnettomuustilanteissa

• Psykologiset perusvaatimukset
– Tarkkaavaisuus, muisti, paineensietokyky, harkintakyky, 

elämänilo

• Sosiaaliset perusvaatimukset
– Jatkuvan opiskelun taidot, viestintätaidot, ryhmätyökyky, 

oikeudentunto, toisten arvostus, erilaisuuden sieto, muutoksen 
sieto
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Hakuvaatimukset

• Suomen kansalaisuus 

• Koulutustausta: lukion oppimäärä / ylioppilastutkinto / ammatillinen 
perustutkinto / ammattitutkinto / erikoisammattitutkinto / aiempien 
säännösten mukainen poliisin tutkinto / ulkomainen koulutus, joka 
antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin

• Sopiva terveydentila: ei sellaista sairautta, vikaa tai vammaa, joka 
alentaa kykyä selviytyä poliisin tehtävistä

– Esim. näkö ja kuulo testataan 

• Rehellisyys, nuhteettomuus ja luotettavuus: elämäntavat 
ammatin vaatimusten mukaiset

– Suojelupoliisin turvallisuusselvitys

• B-luokan ajokortti
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Poliisi (AMK) -tutkinnon valintakoe

• Valintakoe on kaksivaiheinen
– 1. vaihe: kuntokoe, kirjallinen koe, psykologisia testejä
– 2. vaihe: psykologisia testejä, yksilö- ja ryhmätehtävä, 

henkilökohtainen haastattelu

• Valintakokeen osiot loppupisteytyksessä: 
– kirjallinen koe 30 %
– kuntokoe 20 %
– soveltuvuuden arviointi 50 %

• Lisäksi terveystarkastus, huumausainetestaus, perusmuotoinen 
turvallisuusselvitys ja uimataidon todistaminen
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Poliisin eettinen vala
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• Poliisin peruskoulutuksen 
suorittaneet antavat poliisin 
eettisen valan

• Tavoitteena on saada poliisit 
tiedostamaan ja sisäistämään 
ne arvot ja toimintatavat, joita 
poliisilta odotetaan Suomessa

• Vuosittain 1‒2 valatilaisuutta

” Lupaan parhaan kykyni ja taitoni mukaan käyttäytyä aina
 ja kaikissa tilanteissa poliisin arvolle sopivalla tavalla.

Kunnioitan jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia.

Käytän poliisin valtuuksiani lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla.

Noudatan esimiesteni käskyjä ja olen valmis kohtaamaan 
poliisin ammattiin liittyvät vaarat.

Toimin avoimesti ja sovinnollisuutta edistäen.

Käyttäydyn rehdisti, auttavaisesti ja ammatillista yhteishenkeä 
vahvistaen.

Olen oikeudenmukainen ja toimin koko työyhteisön parhaaksi.

Tällä tavalla tahdon poliisina palvella.”



Monipuolista koulutusta

• Poliisiammattikorkeakoulu järjestää koulutusta myös
– poliisihallinnon henkilöstölle (esim. vartijat, toimistosihteerit ja 

taloushallinnon henkilöstö)
– sidosryhmille (mm. tulli, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, 

syyttäjälaitos)
– järjestyksenvalvojien kouluttajille
– yksityisen turva-alan vartijoiden voimankäyttökouluttajille
– yrityksille ja yhteisöille (erilaiset turvallisuuteen liittyvät 

koulutukset)

• Muuhun kuin tutkintokoulutukseen osallistui noin 8 800 henkilöä (Polamkin 
järjestämä täydennyskoulutus, seminaarit ja tilauskurssit) vuonna 2018.
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Tutkimus

• Riippumatonta, pääosin yhteiskunta-
ja käyttäytymistieteellistä poliisialan 
tutkimusta

• Tutkimus 
• luo perustaa poliisikoulutukselle
• kehittää poliisin toimintaa ja henkilöstön 

hyvinvointia
• parantaa sisäistä turvallisuutta ja tuottaa 

tietoa yhteiskunnasta
• auttaa strategisessa suunnittelussa sekä 

uudistusten ja hankkeiden arvioinnissa

• Tutkimusalat
• poliisin työ ja organisaatio
• poliisitoiminta
• poliisi yhteiskunnassa
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Tutkimus

• Polamkin julkaisusarjat
– Oppikirjat: etenkin poliisin, mutta myös muiden turvallisuusalalla 

työskentelevien ammattitaitoa kehittävää ammattikirjallisuutta
– Tutkimukset: poliisialaan liittyviä tieteellisesti korkeatasoisia 

tutkimusraportteja
– Raportit: muun muassa selvitysluonteisia tutkimuksia, tilastoraportteja, 

tutkimusten väliraportteja ja työpapereita
– Katsaukset: projektien tiivistelmäraportteja ja lyhyitä selvityksiä, kuten 

tilastokatsauksia
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Poliisikoiralaitos

• Polamkin yksikkö Hämeenlinnassa

• Kouluttaa koiranohjaajat 

• Hankkii koirat poliisin käyttöön Poliisikoirat Suomessa

• Poliisilla noin 260 koiraa

• Poliisikoiranohjaajia noin 210

• Partiokoirilla peruskoulutuksen 
lisäksi huumeiden, räjähteiden, 
palavien nesteiden tai ruumiiden 
etsintä

• Erikoiskoirat toimivat vain 
erikoistehtävässään, esim. 
räjähdysaineiden etsinnässä
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Ajokoulutus

• Polamk järjestää mm. moottoripyörä-, moottori-
kelkka- ja venepoliisien kurssit sekä maasto-
ajoneuvokoulutukset. 

• Pieksämäellä sijaitseva ajokoulutuskeskus on 
osa Polamkia.
• Ajokoulutusta myös muilla paikkakunnilla, 

esim. Lopella, Räyskälän lentokenttäalueella
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Poliisimuseo

• Kaikille avoin ja ilmainen museo 
Polamkin yhteydessä

• Esittelee Suomen poliisin historiaa 
ja tekee poliisin toimintaa tunnetuksi

• Kerää, tallentaa, tutkii ja asettaa 
näytteille esineistöä, perinnettä 
ja historiaa

• Perustettu keväällä 2004

• Avautui yleisölle syksyllä 2008

• Noin 30 000 kävijää vuonna 
2018

• Perusnäyttelyn lisäksi vaihtuvia 
erikoisnäyttelyitä

– Järjestys romahtaa 1917
– Muodollisesti pätevä - 

Poliisikoulutus 100 vuotta

19.11.2019



Kiitos
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