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Du kan inte ansöka till utbildning med denna modellblankett. Om du inte har tillgång till finländska 
bankkoder eller mobilcertifikat, kontakta Polamks antagning av studerande: valinnat.polamk@poliisi.fi. 

1. Personuppgifter

Efternamn Förnamn 

Tilltalsnamn Personbeteckning 

Är du finsk medborgare? (ansökningskrav) 

 Ja   Nej 

Bor du i Finland? 

 Ja Nej 

Näradress Postnummer Postanstalt 

Hemkommun 

Mobiltelefon E-post

Jag godkänner att Polamk skickar information och beslut gällande antagningen via den elektroniska sökandetjänsten åt mig. 

 Ja    Nej 

2. Utbildning

Examen med vilken du söker till utbildninge (välj en) 

Studentexamen

Gymnasiets lärokurs (skicka intyget innan ansökningstiden går ut)

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Polisexamen i enlighet med tidigare gällande bestämmelser

Utländsk utbildning som i ifrågavarande land berättigar till högskolestudier (skicka ett intyg och en översättning av det
innan ansökningstiden går ut)

Examens namn Datum för avläggande av examen 

Är du simkunnig? (ansökningskrav) 

  Ja        Nej 

Har du en giltig körrätt för kategori B? (ansökningskrav)   

    Ja         Nej  

Datum för beviljande av körkort: 
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3. Hälsotillstånd och oklanderlighet
Jag samtycker till att lämna uppgifter om mitt hälsotillstånd (läkarintyg, läkemedelsrecept) samt att ge mitt samtycke till mina 
uppgifter på Mina Kanta-sidorna till den yrkesutbildade personal inom företagshälsovården som utför hälsoundersökningar. 

Jag samtycker till att yrkespersonalen inom företagshälsovården ger Polisyrkeshögskolan tillräckliga uppgifter om min 
lämplighet och min hälsomässiga funktionsförmåga för att fatta beslut om antagning till utbildningen. 

Ja  Nej 

 4. Tilläggsuppgifter

Här kan du ange de tilläggsuppgifter som Polisyrkeshögskolans antagning av studerande begär separat av dig. 
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