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Valtioneuvoston asetus
Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen

(282/2014) 1 §:n 1 momentti, 10, 14 ja 18 § sekä
lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

1 §

Koulutustehtävä ja suoritettavat tutkinnot

Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavat sisäisen turvallisuuden alan ammattikor-
keakoulututkinnot ovat:

1) poliisin ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tutkinto-
nimike poliisi (AMK), Bachelor of Police Services;

2) pelastusalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusalan mukaan tut-
kintonimeke pelastusalan päällystötutkinto (AMK), Bachelor of Rescue Services.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 §

Opintojen laajuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 240 opinto-

pistettä.

10 §

Opiskeluaika

Poliisiammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon johtavat opinnot niin, että ko-
kopäiväopiskelija voi suorittaa:

1) poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot kolmessa vuodessa;
2) poliisialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot kahdessa vuodessa;
3) pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opinnot neljässä vuodessa.

14 §

Opetuksen järjestäminen

Opetus on järjestettävä siten, että opiskelijat voivat harjoittaa opintoja tarkoituksenmu-
kaisessa järjestyksessä ja tehokkaasti.
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16 a §

Pelastusalalle koulutettaville asetettavat lisävaatimukset

Pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otetta-
van tulee täyttää seuraavat terveysvaatimukset:

1) hakijalla ei ole sellaista sairautta, vikaa eikä vammaa, joka alentaa hänen toiminta-
kykyään siinä määrin, ettei hän selviydy pelastustoimen tehtävistä;

2) hakija ei käytä eikä ole käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Opiskelijaksi pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetta-
valta edellytetään rehellisyyttä ja luotettavuutta, jota arvioidaan hakijasta tehdyn turvalli-
suusselvityksen perusteella. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös vireillä olevat ri-
kosasiat, joissa hakija on rikoksesta epäiltynä tai vastaajana.

18 §

Tutkintolautakunnan kokoonpano

Poliisiammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee
olla Poliisiammattikorkeakoulun yliopettaja, ja neljä muuta jäsentä, joista kahden tulee
olla Poliisiammattikorkeakoulun opettajia ja kahden Pelastusopiston opettajia. Tutkinto-
lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää
ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun päätöksente-
koon osallistuu puheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä.

Tutkintolautakunta voi kokoontua jaostoina. Jaostossa tulee olla tutkintolautakunnan
puheenjohtaja ja kaksi muuta tutkintolautakunnan jäsentä.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri Paula Risikko
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